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ြမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှးီ ြမှုပ်နှံမှု ဥပေဒ (မူ ြကမ်း)
(၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်။)
၁၃၇၈ခုနှစ်၊

လ

(၂၀၁၆ခုနှစ်၊

ရက်
လ

ရက်)

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပာ္ပ ယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို ြမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးြမှုပ်နမံှ ှု ဥပေဒ ဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။ ဤဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ ေအာက်ပါ စကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်
သက်ေရာက်ေစရမည် (က) နိုင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ကိုဆိုသည်။
(ခ)

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ ဆိုသည်မှာ
နိုင်ငံ ေတာ်သမ္မတကိုဆိုသည်။

(ဂ)

အစိုးရအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ

ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်၏

(ဃ) ဝန် ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘ ာေရးဝန် ကီး
ဌာနကို ဆိုသည်။
(င)

ေကာ်မရှင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖွဲ့စည်းေသာ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု
ေကာ်မရှင် ကိုဆိုသည်။

(စ)

အဖွဲ့ဝင် ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ေကာ်မရှင် ဥက္က ဋ္ဌနှင့် ဒုတိယ
ဥက္က ဋ္ဌတို့အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကိုဆိုသည်။

(ဆ) ေကာ်မရှင်ရုံး ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုေကာ်မရှင်၏ ရုံးလုပ်ငန်း
များကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန် ြကားမှု
ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဇ)

အတွင်းေရးမှူး ဆိုသည်မှာ ေကာ်မရှင်ရုံး၏ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို တာဝန်ခံ
ေဆာင်ရွက်မည့် ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုေကာ်မရှင်၏ အတွင်းေရးမှူးကို
ဆိုသည်။
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အဆိုြပုချက် ဆိုသည်မှာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက ပုဒ်မ ၃၅ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်
လုပ်ငန်းများ၌ လုပ်ကိုင်လိုသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအတွက် ေကာ်မရှင်၏
ခွင့် ြပုမိန့်ရရှိရန် သတ်မှတ်သည့်ပုံစံြဖင့် လိုအပ်သည့် စာချုပ်၊ စာရွက်စာတမ်း
အေထာက်အထားများ ပူးတွဲကာ တင် ြပေသာ ေလျှာက်လွှာကိုဆိုသည်။

(ည) ခွင့်ြပုမိန့် ဆိုသည်မှာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ ရင်းနှးီ ြမှုပ်နှံရန် တင်ြပလာေသာ
အဆိုြပုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်၏ သေဘာတူခွင့် ြပုချက်ကိုေဖာ်ြပသည့်
အမိန့်ကို ဆိုသည်။
(ဋ)

အတည်ြပုေလျှာက်ထားလွှာ ဆိုသည်မှာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူကအခန်း(၁၂) ေမ
ြ
အသုံး ြပုခွင့်နှင့် အခန်း(၁၈) ပုဒ်မ ၇၆၊ ၇၈ နှင့် ၇၉ ပါ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်
သက်သာခွင့်များ ခံစားနိုင်ရန် အလို့ငှာေကာ်မရှင်၏ အတည်ြပုမိန့် ရရှိရန်
သတ်မှတ်သည့်ပုံစံြဖင့် လိုအပ်သည့် အေထာက်အထားများ ပူးတွဲကာ
တင်ြပေသာ ေလျှာက်လွှာကိုဆိုသည်။

(ဌ)

အတည်ြပုမိန့် ဆိုသည်မှာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူမှ တင်ြပလာေသာ အတည်ြပု
ေလျှာက်ထားလွှာနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေကာ်မရှင်၏ အတည်ြပုချက်ကိုေဖာ် ြပသည့်
အမိန့်ကိုဆိုသည်။

(ဍ)

နိုင်ငံသား ဆိုရာတွင် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပ
ြ ုခွင့်ရသူတို့လည်း
ပါဝင်သည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် နိုင်ငံသားများဖ
ြ င့်သာ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားေသာ
စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းလည်း ပါဝင်သည်။

(ဎ)

ြမန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
ြပုလုပ်သည့် နိုင်ငံသားကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ြမန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ
အက်ဥပေဒနှင့် ယင်းကိုဆက်ခံသည့်ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်
ေထာင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ြမန်မာကုမ္ပဏီ၊ ရုံးခွဲများနှင့် အခ
ြ ားစီးပွားေရး
အဖွဲ့အစည်းများလည်းပါဝင်သည်။

(ဏ) နိုင်ငံြခားသားရင်းနှးီ ြမှုပ်နသ
ံှ ူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံသားမဟုတ်သူကို ဆိုသည်။
ယင်းစကားရပ်တွင် ြမန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပေဒနှင့် ယင်းကို ဆက်ခံ
သည့် ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့်
နိုင်ငံ ြခားကုမ္ပဏီ၊ ရုံးခွဲ၊ အခ
ြ ားစီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ြပည်ပနိုင်ငံတစ်
နိုင်ငံမှ ြပဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပေဒများနှင့်အညီဖွဲ့စည်းထားေသာ စီးပွားေရး
အဖွဲ့အစည်းများလည်း ပါဝင်သည်။
(တ) ရင်းနှီးြမှုပ်နသ
ံှ ူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုကို
ဥပေဒနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ြမန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံ
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သူ သို့မဟုတ် နိုင်ငံြခားသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ
နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်သည့် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် တရားဝင်
စီးပွားေရးအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုကို ဆိုသည်။
(ထ) ရင်းနှီးြမှုပ်နမံှ ှု ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၄၀ တွင် ေဖာ် ြပထားသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူမှ
ဥပေဒနှင့်အညီ ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်သည့် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ
ကိုဆိုသည်။
(ဒ)

တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက
ဥပေဒနှင့်အညီ လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံထားသည့် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းအေပါ်
ထိန်းချုပ်ခွင့် သို့မဟုတ် လွှမ်းမိုးခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲခွင့်တို့ရှိသည့် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုကို ဆိုသည်။

(ဓ)

နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံြခားသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက နိုင်ငံေတာ်
အတွင်း ြပုလုပ်သည့် တိုက်ရိုက်ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုကို ဆိုသည်။

(န)

စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာ(၁)

သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများနှင့်အညီ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်
ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်ထားသည့် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ၊
ရန်ပုံေငွအဖွဲ့၊ အစုစပ်၊ တစ်ဦးတည်းပိုင်၊ ဖက်စပ်၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အလားတူအဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင်
တရားဝင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများကို ဆိုသည်။

(၂)

သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်ထားသည့် အဆိုပါ
တရားဝင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်း၏ ရုံးခွဲတစ်ခုကိုဆိုသည်။

(ပ)

လွတ်လပ်စွာ အသုံးြပုနိငု သ
် ည့် ေငွေ ြကး ဆိုသည်မှာ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ
ေငွေ ြကးရန်ပုံေငွအဖွဲ့ (International Monetary Fund-IMF)၏ သေဘာတူ
ညီချက်စာချုပ်အပိုဒ်၃၀(စ)နှင့် ၎င်းကို ြပင်ဆင်ေသာ ြပင်ဆင်ချက်တွင်အဓိပာ္ပ ယ်
ဖွင့်ဆိုထားသည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေငွေပးေချမှုများအတွက် လွှဲေြပာင်းေပး
ြခင်းများနှင့် ေငွေ ြကးေဈးကွက်များတွင် ကျယ်ကျယ် ြပန့်ြပန့် ေရာင်းဝယ် ြခင်း
ြပုလုပ်နိုင်ြပီး အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေငွေ ြကးရန်ပုံေငွအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏
သုံးစွဲလျက်ရှိေသာ ေငွေ ြကးကို ဆိုသည်။

(ဖ)

ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ ဆိုသည်မှာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူကေကာ်မရှင်၏
ခွင့် ြပုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ြပုမိန့် ရရှိထားေသာရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
အတွက် ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူ၏ ေလျှာက်ထားမှု
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အေပါ် ေကာ်မရှင်က စိစစ်ခွင့်ြပုနိုင်သည့် အေကာက်ခွန်နှင့် အခ
ြ ားပ
ြ ည်တွင်း
အခွန်အေကာက်များ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့်များကိုဆိုသည်။
(ဗ)

၃။

ေဆာင်ရက
ွ ခ် ျက်များ ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကဖ
ြ စ်ေစ၊
ယင်းတို့က အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားသည့်အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်း
များက ြဖစ်ေစ ချမှတ်ထားေသာ သို့မဟုတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်
ေနေသာဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊
ဆုံး ြဖတ်ချက်များနှင့် အုပ်ချုပ်ေရးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ သို့မဟုတ်
အေလ့အထများစသည်တို့ကိုဆိုသည်။

အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်
ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိေစသည့် တာဝန်ယူမှုရှိေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေစရန်၊
(ခ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို အကာအကွယ်
ေပးရန်၊

(ဂ)

ြပည်သူတို့အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ေပါ်ေပါက်လာေစရန်၊

(ဃ) လူသားအရင်းအမ
ြ စ် ဖွံ့ြဖိုးလာေစရန်၊
(င)

စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်မားသည့် ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ေဆာင်မှု၊ ကုန်သွယ်မှု က များ
ဖွံ့ြဖိုးတိးု တက်ေစရန်၊

(စ)

နည်းပညာ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေစရန်နှင့် စက်မှုက

ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေစရန်၊

(ဆ) အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံများ အပါအဝင် ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးနှင့်
နိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံး၌ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေစရန်၊
(ဇ)

နိုင်ငံသားများအေနဖ
ြ င့်
ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန်၊

နိုင်ငံတကာ

အသိုက်အဝန်းနှင့်

ယှဉ်တွဲလုပ်ကိုင်

(ဈ)

နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်ညီေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း
များ ေပါ်ထွန်းလာေစရန်၊
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အခန်း(၃)
ဥပေဒ၏အကျုံးဝင်မှုနယ်ပယ်
၄။ ဤဥပေဒသည် နိုင်ငံေတာ်၏နယ်နိမိတ်အတွင်း ဤဥပေဒစတင် အတည် ြပုပ
ြ ဋ္ဌာန်း
သည့်ေန့တွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သို့မဟုတ် ဤဥပေဒ
ြပဋ္ဌာန်းြပီးေနာက် အသစ်ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်လုပ်ကိုင်မည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုအားလုံးနှင့် အကျုံး
ဝင်သက်ဆိုင်ေစရမည်။ သို့ရာတွင် ဤဥပေဒအာဏာမသက်ဝင်ခင်က ြဖစ်ပွားလျက်ရှိသည့်
တည်ဆဲရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အင
ြ င်းပွားမှုများ သို့မဟုတ် ဤဥပေဒ ြပဌာန်း ြခင်း မပ
ြ ုမီက
ခွင့် ြပုမိန့်ရရှိြပီး လုပင် န်းလုပ်ေဆာင်မှု ရပ်ဆိုင်းထားသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများသည် ဤဥပေဒ
နှင့်အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်မှုမရှိေစရ၊၊
၅။ ဤဥပေဒ၏ အခန်း(၂၁)နှင့် အခန်း(၂၂) ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များအတွက် ြပုလုပ်ေသာ
ေဆာင်ရွက်ချက်များမှတစ်ပါး အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက ချမှတ်ထားေသာ
သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားေသာ မည်သည့်ေဆာင်ရွက်ချက်များမဆို ဤဥပေဒနှင့် သက်ဆိုင်
ေစရမည်။
အခန်း(၄)
ေကာ်မရှငဖ် ့ဲွ စည်းြခင်း
၆။

ေကာ်မရှင်ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်(က) နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များထဲမှ သင့်ေလျာ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး
ေရွးချယ်အဆိုြပု၍ အစိုးရအဖွဲ့က ခန့်အပ်တာဝန်ေပးမည့် ဥက္က ဋ္ဌတစ်ဦး၊
(ခ)

အစိုးရအဖွဲ့က ခန့်အပ်တာဝန်ေပးမည့် ဒုတိယဥက္က ဌတစ်ဦး၊

(ဂ)

အဖွဲ့ဝင်များအဖ
ြ စ် အစိုးရအဖွဲ့က ခန့်အပ်တာဝန်ေပးမည့် သင့်ေလျာ်ေသာ
ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊
ပုဂ္ဂလိကက မှကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပညာရှင်များ၊ ဂုဏ်သိက္ခာသမာဓိနှင့် ြပည့်စုံ
သည့် သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊

(ဃ) ေကာ်မရှင်ရုံးအ ကီးအမှူးဖ
ြ စ်သည့် အတွင်းေရးမှူးတစ်ဦး၊
၇။

အစိုးရအဖွဲ့သည် ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုေကာ်မရှင်ကို ပုဒ်မ ၆ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်

နှင့်အညီ အတွင်းေရးမှူးအပါအဝင် အဖွဲ့၀င်အနည်းဆုံး(၉)ဦးနှင့် အထက် “မ”ဂဏန်း အေရ
အတွက်ြဖင့် ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်ရမည်။
၈။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဝန် ကီးဌာနမှ ခွင့်ြပုေသာ
ချီးြမှင့်ေငွနှင့် စရိတ်ကို ခံစားခွင့်ရှိေစရမည်။
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၉။ အတွင်းေရးမှူးမှတစ်ပါး ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် ေရွးေကာက်
ခံအစိုးရ၏ သက်တမ်းနှင့်အညီြဖစ်သည်။ အတွင်းေရးမှူးသည် နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း ြဖစ်သည်နှင့်
အညီ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၀။ ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် တစ်ဆက်တည်း ရာထူးသက်တမ်းနှစ် ကိမ်ထက် ပိုမို
တာဝန် ထမ်းေဆာင် ြခင်း မရှိေစရ။
၁၁။ ေကာ်မရှင်ရုံးအ ကီးအမှူးသည် ေကာ်မရှင်၏အတွင်းေရးမှူးအဖ
ြ စ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်
ရမည့်အြပင် ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ေပးထားေသာ အခ
ြ ားလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း
ထမ်းေဆာင်ရမည်။
၁၂။ ေကာ်မရှင်ဥက္က ဋ္ဌသည် ေကာ်မရှင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအနက် သီးြခားသတ်မှတ်ေပး
ေသာလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကိုစာဖ
ြ င့် ေရးသား၍ေကာ်မရှင်ရုံးအရာထမ်း တစ်ဦးဦးအား
တာဝန်ေပးအပ်နိုင်သည်။ ယင်းသို့ တာဝန်ေပးအပ်ရာတွင် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူသည်
တာဝန်ေပးအပ်သည့် စာတွင်ေဖာ် ြပထားေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အဆိုပါ လွှဲအပ်သည့်စာအား မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစာဖ
ြ င့် ြပန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
အခန်း(၅)
ေကာ်မရှင်မှ နုတ်ထွက်ြခင်း၊ ရပ်စဲြခင်းနှင့် လစ်လပ်ေနရာ ြဖည့်စွက်ခန့်ထားခ
ြ င်း
၁၃။ ေကာ်မရှင်ဥက္က ဋ္ဌသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဥ် မိမိသေဘာဆန္ဒအေလျာက်ရာထူးမှ
နုတ်ထွက်လိုလျှင် ထိသ
ု ို့နုတ်ထက
ွ ်လုိေ ြကာင်းကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၏ အတည် ြပုချက် ြဖင့်
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံစာဖ
ြ င့် တင်ြပ ြပီးရာထူးမှနုတ်ထွက်နိုင်သည်။
၁၄။ ေကာ်မရှင်ဥက္က ဋ္ဌမှအပ ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဥ် မိမိ
သေဘာဆန္ဒအေလျာက်ရာထူးမှ နုတ်ထွက်လိုလျှင် ထိုသို့နုတ်ထွက်လိုေ ြကာင်းကို ေကာ်မရှင်
ဥက္က ဋ္ဌမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ြပည်ေထာင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ထံ
စာဖ
ြ င့်တင်ြပ ြပီး ရာထူးမှနုတ်ထွက်နိုင်သည်။
၁၅။ အစိုးရအဖွဲ့သည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးအား ေအာက်ပါအေခ
ြ အေနတစ်ရပ်ရပ်
ေပါ်ေပါက်ပါက တာဝန်မှ ရပ်စဲနိုင်သည်(က) ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ေသာ ေဆးအဖွဲ့၏စစ်ေဆးေတွ့ရှိချက်အရတာဝန်ကို
ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်နိုင်စွမ်း မရှိေတာ့သည်အထိ ကျန်းမာေရး ချို့ယွင်း ြခင်း၊
(ခ)

တရားရုံးတစ်ခုခုကြပစ်မှုေ ြကာင်းအရ ေထာင်ဒဏ်ချမတ
ှ ်ခံရြခင်း၊

(ဂ)

တရားရုံးတစ်ခုခုက လူမွဲအ ြဖစ်ေ ြကညာခံရ ြခင်း၊
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(ဃ) မိမိအားေပးအပ်ထားေသာ တာဝန်များကို ေကာင်းမွန်ေကျပွန်စွာ အေကာင်
အထည်မေဖာ်နိုင်ြခင်း။
၁၆။ အစိုးရအဖွဲ့သည်(က) ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ြခင်းေက
ြ ာင့် ြဖစ်ေစ၊ တာဝန်မှ ရပ်စဲခံရ ြခင်းေက
ြ ာင့်ြဖစ်ေစ၊
ကွယ်လွန်ြခင်းေက
ြ ာင့်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားအေက
ြ ာင်း တစ်စုံတစ်ရာေက
ြ ာင့်ြဖစ်ေစ
ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ေနရာလစ်လပ်လျှင် ဤဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ ြပဋ္ဌာန်း
ချက်တို့နှင့်အညီ အဖွဲ့ဝင်အသစ် ြဖည့်စွက်ခန့်ထားရမည်။
(ခ)

လစ်လပ်ေသာ ရာထူးသည်ေကာ်မရှင် ဥက္က ဋ္ဌရာထူးေနရာြဖစ်ပါက အသစ်
ြဖည့်စွက်ခန့်ထားခ
ြ င်း မပ
ြ ုနိုင်မီအတွင်း ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌကိုြဖစ်ေစ၊ ဥက္က ဋ္ဌ၏
လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်နိုင် ြခင်းရှိြပီး ဥက္က ဋ္ဌရာထူးနှင့် ထိုက်တန်
သည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆသူ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကိုြဖစ်ေစ ဥက္က ဋ္ဌ၏
လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် ယာယီတာဝန်ေပးခန့်အပ်
နိုင်သည်။

၁၇။ ရာထူးမှနုတ်ထွက်ြခင်း သို့မဟုတ် တာဝန်မှရပ်စဲခံရြခင်းမှတစ်ပါး လက်ရှိတာဝန်
ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် အသစ်ခန့်အပ်ြပီးသည့်
အချိန်အထိ မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ရမည်။
၁၈။ ပုဒ်မ ၉ ပါ ရာထူးသက်တမ်း နှင့်စပ်လျဥ်း၍ မည်သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ လစ်လပ်ရာထူး
တွင် ပုဒ်မ ၁၆ အရ ြဖည့်စွက်ခန့်ထားခ
ြ င်းခံရသည့် ေကာ်မရှင်ဥက္က ဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌနှင့်
အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် ၎င်းအစားထိုးသည့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ ကျန်ရှိသည့်
သက်တမ်းအတွက်သာ ြဖစ်ရမည်။
၁၉။ အတွင်းေရးမှူးသည် ေကာ်မရှင်၏ ေန့စဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ေကာ်မရှင်၏
ကိစ္စအဝဝနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အုပ်ချုပ်ေရးနှင့် စီမံခန့်ခွဲေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရန်
တာဝန်ရှိသည်။
၂၀။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ေကာ်မရှင်သို့ တင်ြပလာသည့် အဆို ြပုချက်နှင့်စပ်
လျဉ်း၍ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍အကျိုးစီးပွား ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိေနသည် ဆိုပါက
အဆိုပါအကျိုးစီးပွား ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသည်ဆိုသည့် အေက
ြ ာင်းကိုေကာ်မရှင်သို့အတိ
အလင်းထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုရမည်။ အဆိုပါထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုချက်ကို ေကာ်မရှင်ရုံး၏ အစည်း
အေဝးမှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းြပုရမည် ြဖစ်ြပီး အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်သည် ၎င်းအဆိုြပုချက် နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်၏ဆုံး ြဖတ်ခွင့်၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုနှင့် ေဆွးေနွးမှုတို့တွင်ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်ြခင်း မရှိေစရ။
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၂၁။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ေကာ်မရှင်သို့တင်ြပလာသည့် အတည်ြပုမိန့်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ အကျိုးစီးပွား ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိေနသည်
ဆိုပါက အဆိုပါအကျိုးစီးပွားပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိသည်ဆိုသည့်အေက
ြ ာင်းကို ေကာ်မရှင်ရုံးသို့
အတိအလင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုရမည်။ အဆိုပါ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုချက်ကို ေကာ်မရှင်ရုံးတွင်
မှတ်တမ်းြပုထားရမည်။အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်သည် ၎င်းအတည်ြပုမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်
ရုံး၏ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက် ြခင်း မရှိေစရ။
အခန်း(၆)
ေကာ်မရှင်၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၂၂။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဤဥပေဒပါပ
ြ ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်
လျှင် လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၂၃။ ေကာ်မရှင်၏တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) နိုင်ငံေတာ်၏ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ြမှင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ)

နိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားသူများ
အတွက် ေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းကူညီ ေဆာင်ရွက်ေပးရန် အဓိက တာဝန်ရှိသည့်
ရုံးဌာနအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဂ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများနှင့်ယင်းတို့၏ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများကိုလွယ်ကူေချာေမွ့ေစေရး
အတွက် ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊

(ဃ) ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများ၊တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစိုးရများက တာဝန်
ယူမှုရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် စီးပွားေရး
ေမျှာ်မှန်းချက်များ ချမှတ်ြခင်းနှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းတို့ ေဆာင်ရွက်
ရာတွင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာမူဝါဒများကို အကံြပုခ
ြ င်း၊
(င)

ေကာ်မရှင်ရုံး ဝန်ထမ်းများအတွက် မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များ သို့မဟုတ် အကံြပု
တိုက်တွန်းချက်များကို ထုတ် ြပန်ြခင်း၊

(စ)

ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတနှင့် အစိုးရ
အဖွဲ့သို့ အခါအားေလျာ်စွာ တင်ြပအစီရင်ခံြခင်း၊

(ဆ) ေကာ်မရှင်က ခွင့်ြပုေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၏ ေဆာင်ရွက်ြပီးစီးမှုနှင့်
တိုးတက်ြဖစ်ေပါ်မှုအေခ
ြ အေနများကို အစိုးရအဖွဲ့မှတဆင့် ြပည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်သို့ နှစ်စဉ်တင်ြပအစီရင်ခံြခင်း၊
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(ဇ)

တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များ စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအရလည်းေကာင်း၊ သဘာဝအရင်းအမ
ြ စ် အေန
အထားအရလည်းေကာင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိေရးအတွက်
လည်းေကာင်း ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ခွင့်ြပုေပးနိုင်သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
လုပ်ငန်းများကို တိငု း် ေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် ညှိနိှုင်း၍
လုပ်ပိုင်ခွင့်ခွဲေဝ သတ်မှတ်ေပး ြခင်း၊

(ဈ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ လွယ်ကူေစရန်လည်းေကာင်း၊
အားေပးအေထာက်အကူ ြပုရန်လည်းေကာင်း အစိုးရအဖွဲ့သို့ အကံ ြပုတင် ြပ
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ည) သဘာဝ သယံဇာတပစ္စည်းကိုြဖစ်ေစ၊ ေရှးေဟာင်းဝတ္ထုပစ္စည်းကို ြဖစ်ေစ ေတွ့ရှိ
လျှင် အေက
ြ ာင်း ြကားခ
ြ င်းမပ
ြ ုဘဲ လက်ဝယ်သိမ်းဆည်းထားခ
ြ င်း၊ ပုံသ ာန်
ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း၊ ေဖျာက်ဖျက် ြခင်းအစရှိသည်တို့ ြပုလုပ်ေ ြကာင်း သိရှိရပါက
တရားဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ အေရးယူ ြခင်း၊
(ဋ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူနှင့် ၎င်း၏ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုအား ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒအရ
ြပုလုပ်ေသာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်၊ အမိန့် ေက
ြ ာ် ြငာ
စာနှင့် ညွှန် ြကားချက်များ၊ စာချုပ်ပါ အချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်
မှုရှိ၊မရှိ စိစစ်ြခင်း၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မှု မရှိပါက လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ေစ
ြခင်းနှင့် လိုက်နာေဆာင်ရွက်မှုမရှိေသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူနှင့် ၎င်း၏ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံ
မှုလုပ်ငန်းများကို ဥပေဒ နှင့် အညီအေရးယူြခင်း၊

(ဌ)

ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်များနှင့် ကန့်သတ်သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း
အမျိုးအစားများအား ြပန်လည်သုံးသပ် ြခင်းနှင့် သုံးသပ်ေတွ့ရှိချက်များအား
အစိုးရအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံ တင်ြပ ြခင်း၊

(ဍ)

အစိုးရအဖွဲ့က အခါအားေလျာ်စွာေပးအပ်ေသာတာဝန်များကိုထမ်းေဆာင် ြခင်း။

၂၄။ ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ
ေကာ်မရှင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် ကန့်သတ်သည့်် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း
အမျိုးအစားများကို အမိန့် ေက
ြ ာ် ြငာစာဖ
ြ င့် သတ်မှတ်ထုတ်ြပန် ြခင်း၊
(ခ)

နိုင်ငံေတာ်အတွက်မဟာဗျူဟာ အရအေရးပါသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း
အမျိုးအစားများ၊ မတည်ေငွရင်း ကီးမားသည့်ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း အမျိုး
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အစားများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ေဒသခံလူထုအေပါ် သက်ေရာက်မှု
ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများကို သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဂ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူမှ ေကာ်မရှင်သို့ အဆိုြပုချက်တင် ြပလာသည့်အခါ ယင်းအဆို
ြပုချက်သည် နိုင်ငံေတာ်၏ အကျိုးစီးပွားကိုြဖစ်ထွန်းေစနိုင်သည်ဟု ယူဆ ြပီး
ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်နှင့် မဆန့်ကျင်ေ ြကာင်း စိစစ်ေတွ့ရှိပါက ခွင့်ြပုမိန့်ကို ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူအား ထုတ်ေပး ြခင်း၊ ယင်းအေခ
ြ အေနများနှင့် မကိုက်ညီပါက ြငင်းပယ်
ြခင်း၊

(ဃ) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူက ေကာ်မရှင်သို့ အတည်ြပုေလျှာက်ထားလွှာကို ြပည့်စုံစွာ
တင်ြပလာလျှင် လိုအပ်သည့် စိစစ်မှုများပ
ြ ုလုပ်၍ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်နှင့်
ဆန့်ကျင်မှုမရှိပါက အတည် ြပုမိန့်ကို ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူအားထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊
(င)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူက ခွင့် ြပုမိန့်သက်တမ်း သို့မဟုတ် အတည်ြပုမိန့် သက်တမ်းကို
တိုးြမှင့်ေပးရန် ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ဆင်ေပးရန် ြဖစ်ေစ တင်ြပလာလျှင် စိစစ်၍ခွင့် ြပု
ြခင်း သို့မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(စ)

လိုအပ်ပါက ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူထံမှ ၎င်း၏ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
အေထာက်အထားများကို ြဖစ်ေစ၊ အချက်အလက်များကို ြဖစ်ေစ တင်ြပရန်
ေတာင်းခံရယူြခင်း၊

(ဆ) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူက ခွင့်ြပုမိန့် (သို့မဟုတ်) အတည်ြပုမိန့်ရရှိရန် ေကာ်မရှင်သို့
ပူးတွဲတင်ြပခဲ့ေသာ စာချုပ်စာတမ်းအေထာက်အထားများသည် မှန်ကန်မှုမရှိ
ေက
ြ ာင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ြပုမိန့် သို့မဟုတ် အတည် ြပုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များ
အတိုင်းလိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိေ ြကာင်း ခိုင်လုံေသာသက်ေသခံအေထာက်
အထားများ ေပါ်ေပါက်လျှင် ဥပေဒနှင့်အညီ အေရးယူနိုင်ရန် စီမံ ေဆာင်ရွက်
ြခင်း၊
(ဇ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူက ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်
သက်သာခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပုရန် တင်ြပေလျှာက်ထားလာလျှင် လိုအပ်သလို
စိစစ်ခွင့် ြပုေပးခ
ြ င်း၊

(ဈ)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) သက်သာခွင့် (သို့မဟုတ်) နှစ်မျိုးစလုံးအား
ခံစားခွင့်မ ြပုသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအား အစိုးရအဖွဲ့၏
သေဘာတူ ညီချက် ြဖင့် သတ်မှတ်ြခင်း၊

(ည) ဤဥပေဒအရ ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရန် အလို့ငှာ
သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခ
ြ ားလိုအပ်ေသာ
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အဖွဲ့အစည်းများထံမှ ေကာ်မရှင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်အကူ
အညီများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ေတာင်းခံရယူြခင်း၊
(ဋ)

ဤဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်းချက်များကိုေအာင် ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်
နုိင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ဌ)

တိုင်းေဒသကီးနှင့်ြပည်နယ် စီးပွားေရးဖွံ့ ြဖိုးတိးု တက်မအ
ှု တွက် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်နငှ ့်အညီ တိုင်းေဒသကီးနှင့်ြပည်နယ် အစိုးရ
အဖွဲ့များသို့ မိမိ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးခ
ြ င်း၊

(ဍ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း အမျိုးအစားေပါ် မူတည်၍ သင့်ေလျာ်သည့်တည်
ေဆာက်ေရးကာလ သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ချိန်ကာလကိုစိစစ် ခွင့်ြပုခ
ြ င်း၊

(ဎ)

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ယာယီတင်သွင်း ြခင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ြပည်ပမှတင်သွင်းေသာ စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း ကိရိယာ
များ ယာယီတင်သွင်းြခင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ
စိစစ်ခွင့် ြပုခ
ြ င်း၊

(ဏ) ေကာ်မရှင်ရုံး ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည် ြမှင့်တင်ေပးနိုင်ေရးအတွက်
ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ပညာရှင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်း၍ ေလ့ကျင့်
သင် ြကားေပးခ
ြ င်းနှင့် ြပည်တွင်း ြပည်ပ သင်တန်းများသို့ ေစလွှတ်ြခင်း၊
(တ) ဤဥပေဒအား ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်အြငင်း
ပွားမှုေြဖရှင်းသည့်အဆင့်သို့ မေရာက်ရှိမီ အင
ြ င်းပွားမှုများအား စနစ်တကျ
စိစစ်ြခင်း၊ အေက
ြ ာင်းအရင်းအမ
ြ စ်ေဖာ်ထုတ် ြခင်း၊ တုန့်ြပန်ြခင်း၊ စုံစမ်းေမးမ
ြ န်း
ြခင်း၊ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို ေဖ
ြ ရှင်းြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်
နိုင်ေသာ စနစ်တစ်ခုတည်ေထာင် ြခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲ ြခင်း။
၂၅။ ေကာ်မရှင်ရုံးသည် မှတ်ပုံတင်ြခင်း အပါအဝင် အခ
ြ ားေသာ အေထွေထွဝန်ေဆာင်
စရိတ်များကို သတ်မှတ် ြခင်းနှင့် ေကာက်ခံ ြခင်းတို့ကို ြပုလုပ်နိုင်သည်။
၂၆။ ေကာ်မရှင်သည်မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင်ေကာ်မတီများနှင့်
အဖွဲ့ငယ်များကို လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၂၇။ ေကာ်မရှင်သည်မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
ရာတွင် ေကာ်မရှင်ရုံးခွဲများကို ြပည်တွင်း၌ဖ
ြ စ်ေစ၊ ြပည်ပ၌ဖ
ြ စ်ေစအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူ
ခွင့် ြပုချက် ြဖင့် လိုအပ်သလိုဖွင့်လှစ်နိုင်သည်။
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အခန်း(၇)
အစည်းအေဝးကျင်းပခ
ြ င်း
၂၈။ အစည်းအေဝးများကို ေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ေကာ်မရှင်၏ပုံမှန်အစည်းအေဝးများကို အဆိုြပုချက်များ လက်ခံရရှိမှုအေပါ်
မူတည်၍ တစ်လလျှင် အနည်းဆုံးနှစ် ကိမ်ကျင်းပခ
ြ င်း၊
(ခ)

လိုအပ်ပါက အထူးအစည်းအေဝးကျင်းပခ
ြ င်း၊

၂၉။ ေကာ်မရှင်ဥက္က ဋ္ဌသည် အစည်းအေဝးများတွင် သဘာပတိအ ြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အစည်းအေဝးသို့ ဥက္က ဋ္ဌမတက်ေရာက်နိုင်သည့်အခါ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌကသဘာပတိ အဖ
ြ စ်ေဆာင်
ရွက်ရမည်။
၃၀။ အစည်းအေဝး ကျင်းပရာတွင် ဥက္က ဋ္ဌ သို့မဟုတ် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌအပါအဝင် ေကာ်မရှင်
အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်တက်ေရာက်မှသာ အစည်းအေဝးအထေမ
ြ ာက်သည်။
၃၁။ ေကာ်မရှင်သည် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သည့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်
သေဘာတူညီချက် ြဖင့်ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရမည်။ ယင်းဆုံး ြဖတ်ချက်ကို အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်နိုင်ြခင်းမရှိသည့် အဖွဲ့ဝင်များကကန့်ကွက် ြခင်း၊ ြငင်းပယ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲ
ရန် အဆိုြပုခ
ြ င်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိေစရ။
၃၂။ ေကာ်မရှင်သည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များအတွက်
သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ြပင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျွမ်းကျင်သူများကို အစည်းအေဝးသို့
တက်ေရာက်ေဆွးေနွးေပးရန်ဖိတ် ြကားနိုင်သည်။
၃၃။ ေကာ်မရှင်သည်အစည်းအေဝးသို့ရင်းနှီး ြမုပ်နှံသူ သို့မဟုတ် ၎င်းကို အေထာက်အကူ
ြပုမည့်သူများအား တက်ေရာက်ရှင်းလင်းတင် ြပခွင့်၊ ေဆွးေနွးခွင့်ြပုနိုင်သည်။
၃၄။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ၎င်းတို့၏ ထူးြခားသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို
ေကာ်မရှင်၏ အနီးကပ်ဆုံးပုံမှန်အစည်းအေဝးတွင် တင်ြပ၍အတည်ြပုချက်ရယူရမည်။
အခန်း(၈)
အဆိုြပုချက် တင်သွင်းြခင်း
၃၅။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် နည်းဥပေဒတွင်ေဖာ် ြပထားေသာ နိုင်ငံေတာ်အတွက်မဟာဗျူဟာ
အရအေရးပါသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ၊ မတည်ေငွရင်း ကီးမားသည့်
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ေဒသခံလူထုအေပါ်
သက်ေရာက်မှု ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်သည့် ရင်းနှးီ ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့် ေကာ်မရှင်သို့ အဆိုြပုချက်
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တင်ြပေစရန် အစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအား ေကာ်မရှင်
သို့အဆို ြပုချက်တင်ြပေစပ
ြ ီး ခွင့် ြပုမိန့်ရရှိမှသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံရမည်။
၃၆။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ပုဒ်မ ၃၅ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အကျုံးဝင်သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
လုပ်ငန်းများအား ခွင့်ြပုမိန့်ရရှိရန်ေကာ်မရှင်သို့ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ အဆိုြပုချက်
တင်သွင်းရမည်။
အခန်း(၉)
အတည်ြပုေလျှာက်ထားလွှာတင်သငွ း် ြခင်း
၃၇။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ပုဒ်မ ၃၅ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အကျုံးဝင်သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
လုပ်ငန်းများမှတပါး အခ
ြ ားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံ ြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍
ေကာ်မရှင်သို့အဆို ြပုချက် တင်ြပရန်မလို။ သို့ရာတွင် ဤဥပေဒ၏အခန်း(၁၂) ေမ
ြ အသုံး ြပုခွင့်
နှင့်ပုဒ်မ ၇၆၊ ၇၈ နှင့် ၇၉ ပါ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ရပ်
ထက်ပို၍ြဖစ်ေစ၊ အားလုံးကိုြဖစ်ေစ ခံစားနိုင်ရန်အလို့ငှာ သတ်မှတ်ပုံစံြဖင့် အတည်ြပု
ေလျှာက်ထားလွှာကို ေကာ်မရှင်ရုံးသို့ တင်ြပရမည်။
၃၈။ အတည်ြပုေလျှာက်ထားလွှာတင်သွင်းရာတွင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း အမျိုးအစား
အလိုက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ခွင့်ြပုချက် သို့မဟုတ် လိုင်စင် သို့မဟုတ် ပါမစ် သို့မဟုတ်
အလားတူ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
၃၉။ ေကာ်မရှင်ရုံးသည် ပုဒ်မ ၃၇ အရ တင်ြပလာေသာ အတည်ြပုေလျှာက်ထားလွှာကို
လိုအပ်သည့် စိစစ်မှုများပ
ြ ုလုပ် ြပီး ြပည့်စုံပါကလက်ခံ ြခင်း၊ ြပည့်စုံမှုမရှိပါက ြပင်ဆင် ြဖည့်စွက်
၍ ြပန်လည်တင်ြပေစခ
ြ င်း၊ ဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတို့နှင့် ညီညွတ်မှုမရှိပါက ြငင်းပယ်ြခင်း
ြပုနိုင်သည်။
အခန်း(၁၀)
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသတ်မှတ်ြခင်း
၄၀။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုတွင် ေအာက်ပါတို့လည်း အပါအဝင်ြဖစ်သည်(က) စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်း
(ခ)

ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာပစ္စည်း၊ မေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်းနှင့်အ ြခားပစ္စည်း
ဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများ၊ေငွသား၊ အေပါင်ပစ္စည်းများ၊ အေပါင်ခံခွင့်နှင့် ေပါင်နှံ
ခွင့်များ၊စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာများ၊ စက်အပိုပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်အသုံး
အေဆာင်များ၊
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ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏အစုရှယ်ယာများ၊ စေတာ့(ခ်)များနှင့် ဒီဘင်ချာေခါ် ေငွေချး
သက်ေသခံလက်မှတ်များ၊

(ဃ) နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု၊ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်၊ စက်မှုဒီဇိုင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
မူပိုင်ခွင့်အပါအဝင် ဥပေဒများနှင့် အညီအသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အခွင့်
အေရးများ၊
(င)

ေငွေရးေက
ြ းေရးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးတစ်ရပ်အြဖစ်ထားရှိသည့် ပဋိညာဥ် စာချုပ်အရ
ေငွေ ြကးအခွင့်အေရးများ (သို့မဟုတ်) ေဆာင်ရွက်မှုများ၊

(စ)

အကျိုးအမ
ြ တ်ခွဲေဝသည့် သေဘာတူစာချုပ်များ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ် ြခင်း၊
စီမံခန့်ခွဲ ြခင်း၊ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ အလုံးစုံတာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သည့် စနစ်အပါ
အဝင် သေဘာတူစာချုပ်ပါအခွင့်အေရးများ၊

(ဆ) သဘာဝသယံဇာတပစ္စည်းများ ရှာေဖွြခင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ အခွင့်
အေရးများအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ သို့မဟုတ် ပဋိညာဥ်စာချုပ် အရ
ေပးအပ်ထားသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခွင့်အေရးများ၊
၄၁။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ ကျင့်သုံးြခင်းနှင့် အမျိုးသားေရး မူဝါဒ
ရည်မှန်းချက်များကိုအေခ
ြ ခံ၍ ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ြမှင့်တင်မည့် က နှင့်
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုေဆာင်ရွက်ရန် ကန့်သတ်သည့်ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများနှင့် က
များကို သတ်မှတ်ရမည်။
၄၂။ ေအာက်ပါရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများကိုတားမ
ြ စ်သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
အဖ
ြ စ် သတ်မှတ်သည်(က) နိုင်ငံေတာ်အတွင်းသို့ ေဘးအန္တရာယ်ရှေိ သာ သို့မဟုတ် အဆိပ်အေတာက်
ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သယ်ေဆာင်လာနိုင်သည့် သို့မဟုတ် ေပါ်ေပါက်လာ
နိုင်သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊
(ခ)

သုေတသနနှင့် ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှုရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပုလုပ်ေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
လုပ်ငန်းများ မှအပ ြပည်ပမှ စမ်းသပ်ဆဲ ြဖစ်ေသာ သို့မဟုတ် အသုံးြပုရန်၊
စိုက်ပျိုးေမွး ြမူရန်၊ အတည် ြပုချက် မရရှိေသးေသာ နည်းပညာများ၊ ေဆးဝါး
များ၊ အပင်နှင့် တိရိစ္ဆာန် မျိုးစိတ်များ၊ အသုံးအေဆာင်များ သယ်ေဆာင်လာ
နိုင်သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊

(ဂ)

နိုင်ငံေတာ်အတွင်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ရိုးရာယဉ်ေကျးမှုနှင့် ဓေလ့
ထုံးစံများကို ထိခိုက်ေစေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊

(ဃ) ြပည်သူတို့အေပါ် ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊
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(င)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ေဂဟစနစ်တို့ကို ထိခိုက်ပျက်စီးေစနိုင်ေသာ ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊

(စ)

ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ တားမ
ြ စ်ပိတ်ပင်ထားေသာ ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်
သည့်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ။

၄၃။ ေအာက်ပါရင်းနှီးြမုှ ပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများကို ကန့်သတ်သည့် ရင်းနှးီ ြမှုပ်နှံမှု
လုပ်ငန်းများအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်သည်(က) နိုင်ငံေတာ်ကသာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နံှမှုလုပင် န်းများ၊
(ခ)

နိုင်ငံ ြခား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူက ေဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်မရှိသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း
များ၊

(ဂ)

နိုင်ငံ ြခား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများကို ြပည်တွင်းရှိနိုင်ငံသားလူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦး
သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုနှင့်ပူးေပါင်း၍ ဖက်စပ်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု
ြဖင့်သာေဆာင်ရွက်နိုင်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနများ၏အတည်ြပုချက်ြဖင့်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည့် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ။
၄၄။ ေကာ်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၄၃ ပါ ကန့်သတ်သည့်ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
များအား အများပ
ြ ည်သူသိရှိေစရန် အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
သတ်မှတ်ေ ြကြငာရမည်။
၄၅။ ေကာ်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၄၃ အရ ကန့်သတ်သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
များကို အခါအားေလျာ်စွာ ြပန်လည်သုံးသပ် ြပီးေနာက် ေလျာ့ေပါ့ြခင်း သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ြခင်း
သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက် ြခင်း ြပုရန်လိုအပ်လာလျှင် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ြပအတည်ြပုချက်ရယူ၍
ြပင်ဆင် သတ်မှတ်ေ ြကညာရမည်။
၄၆။ ေကာ်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၄၅ အရ ြပန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် အစိုးရအဖွဲ့က ြပုလုပ်
ထားေသာ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ေရးနှင့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များနှင့် ေသွဖီမှု
မရှိေစရန် အေလးထား၍ ပုဂ္ဂလိကက ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိ
ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ေဆွးေနွးညှိနိှုင်း တိုင်ပင်နိုင်သည်။
၄၇။ ေကာ်မရှင်သည် နိုင်ငံေတာ်နှင့်နိုင်ငံသားတို့၏ လုံ ြခုံေရးအေခ
ြ အေန၊ စီးပွားေရး
အေခ
ြ အေန၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေနနှင့် လူမှုအကျိုးစီးပွားကို ကီးမားစွာ အကျိုး
သက်ေရာက်မှု ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ကီးများကို အစိုးရအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင် ြပရမည်။
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အခန်း (၁၁)
ရင်းနှးီ ြမှုပ်နှံသူများအားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်ြခင်း
၄၈။ အစိုးရအဖွဲ့သည် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအေပါ် ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်ရာတွင-်
(က) ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒနှင့် အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာတို့တွင် တနည်းနည်းြဖင့် သတ်မှတ်
ြပဋ္ဌာန်းထားခ
ြ င်းမှတစ်ပါး ဤဥပေဒ၏ သတ်မှတ် ြပဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ
နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့် နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများကို လုပ်ငန်းတိုးချဲ့
ြခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲြခင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်းနှင့် ေရာင်းချခ
ြ င်း သို့မဟုတ်
တိုက်ရိုက် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခ
ြ ားအစီအစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာ
နိုင်ငံသား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအေပါ် ေပးအပ်ထားသည့် ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှု
များထက် ေလျာ့နည်းမှုမရှိေစရ၊
(ခ)

တူညီေသာအေခ
ြ အေနမျိုးတွင် နိုင်ငံတစ်ခုမှ နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများ၊
၎င်းတို့၏နိုင်ငံြခားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းတည်
ေထာင် ြခင်း၊လုပ်ငန်းရယူ ြခင်း၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ ြခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲ ြခင်း၊ လုပ်ငန်း
လည်ပတ်ြခင်းနှင့် ေရာင်းချခ
ြ င်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ
အခ
ြ ားအစီအစဉ်များအေပါ် အခ
ြ ားနိုင်ငံတစ်ခုခုမှ နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများ
နှင၎့် င်းတို့၏ နိုင်ငံြခားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများအေပါ် ေပးအပ်ထားသည့် ဆက်ဆံ
ေဆာင်ရွက်မှုထက်ေလျာ့နည်းြခင်း မရှိေစရ၊

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်သည် နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအား ေအာက်ပါ
ကိစ္စရပ်များအလို့ငှာ ေပးအပ်နိုင်ေသာ ခံစားခွင့်များ၊ ဦးစားေပးခ
ြ င်းများ
သို့မဟုတ် အထူးအခွင့်အေရးေပးခ
ြ င်းတို့အတွက် လိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်ဟု
မမှတ်ယူေစရ(၁)

အေကာက်ခွန်ယူနီယံ(Customs Union)၊ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်
ေရးဇုန်၊ စီးပွားေရးယူနီယံနှင့် နိုင်ငံတကာ သေဘာတူညီမှုများအရ
ြဖစ်ေပါ်လာေသာ အေကာက်ခွန်ယူနီယံ (Customs Union)၊ လွတ်လပ်
ေသာကုန်သွယ်ေရးဇုန်နှင့် စီးပွားေရးယူနီယံ၊

(၂)

နိုင်ငံတကာသေဘာတူညီချက်များ၊ နှစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ေဒသတွငး်
သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာသေဘာတူစာချုပ်များနှင့် အကျုံးဝင်ေသာရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများကို ေပးအပ်သည့်ပိုမိုသာ
လွန်ေသာ ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုများ၊ ေဒသတွင်း နိုင်ငံများအက
ြ ား
ချုပ်ဆိုသည့် သေဘာတူစာချုပ်များ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များ၊ အခ
ြ ား
နိုင်ငံများနှင့် ချုပ်ဆိုသည့် သေဘာတူစာချုပ်များ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်
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များနှင့် အကျုံးဝင်ေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံ
မှုများကို ေပးအပ်သည့် ပိုမိုသာလွန်ေသာ ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုများ
သို့မဟုတ် အခွန်အေကာက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် အားလုံး ြဖစ်ေစ၊
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ြဖစ်ေစ ပါဝင်ပတ်သက်ေနေသာ အစီအစဥ်များ။
၄၉။ အစိုးရအဖွဲ့သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍
သာတူညီမျှဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှု ြပုရန်အာမခံသည်(က) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများနှင့် ၎င်းတို့၏တိုက်ရိုက်ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများကို ကီးမားစွာ
ထိခိုက်နစ်နာေစသည့် ဆုံး ြဖတ်ချက် သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များရပိုင်ခွင့်၊
(ခ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများနှင့်၎င်းတို့၏တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများကို အစိုးရအဖွဲ့မှ
ခွင့် ြပုထားသည့်လိုင်စင် သို့မဟုတ်ခွင့် ြပုမိန့်၊ အတည်ြပုမိန့်ပါစည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက်များကို ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်းအပါအဝင် အခ
ြ ားေသာ အလားတူ
လုပ်ေဆာင်မှုများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားဥပေဒနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ခွင့်နှင့်
အယူခံခွင့်။

၅၀။ ဤအခန်းပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များသည် ပုဒ်မ၇၇ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ထိခိုက်ြခင်းမရှိေစရ။
အခန်း(၁၂)
ေမ
ြ အသုံးြပုခွင့်
၅၁။ (က) ဤဥပေဒအရ ခွင့် ြပုမိန့်ရရှိထားေသာ သို့မဟုတ် အတည်ြပုမိန့်ရရှိထားေသာ
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ပုဂ္ဂလိကေမ
ြ ပိုင်ရှင်ထံမှ လည်းေကာင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံ
ေတာ်ပိုင်ေြမ ြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများထံမှ
လည်းေကာင်း ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ြပုလုပ်ရန် အလို့ငှာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ
နှစ်ရှည်ေြမငှားရမ်းခွင့်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် မိမိပိုင်ေ ြမတွင်
သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများနှင့်အညီ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံနိုင်သည်။
(ခ)

နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့
အစည်းများထံမှ ြဖစ်ေစ၊ ပုဂ္ဂလိကေမ
ြ ပိုင်ရှင်ထံမှြဖစ်ေစ ေကာ်မရှင် ခွင့်ြပုမိန့်
သို့မဟုတ် အတည်ြပုမိန့်ရရှိသည့်ေန့မှစ၍ ကနဦးနှစ်(၅၀)အထိ သတ်မှတ်
ချက်နှင့်အညီ ေမ
ြ ငှားရမ်းနိုင်သည်။

(ဂ)

အထက်ေဖာ် ြပပါ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ခွင့်ြပုထားေသာ ေမ
ြ ငှားကာလ သို့မဟုတ်
ေမ
ြ အသုံးြပုခွင့်ကာလ သက်တမ်းကုန်ဆုံးြပီးေနာက် ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုချက်
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ြဖင့်တစ်ဆက်တည်း သက်တမ်းတိုးခွင့် ၁၀နှစ်နှင့် ယင်းသက်တမ်း ကုန်ဆုံးြပီး
ထပ်မံ၍ ၁၀နှစ် သက်တမ်းတိုးြမှင့်နိုင်သည်။
(ဃ) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ေမ
ြ ငှားရမ်းြခင်း စာချုပ်အားစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်
ြခင်းအက်ဥပေဒ နှင့်အညီစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင်မှတ်ပုံတင်ရမည်။
(င)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရသည် ေမ
ြ အသုံးချမှု သို့မဟုတ် ေမ
ြ ငှားရမ်းမှုများအတွက်
ြမန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများအား ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ သတ်မှတ်ချက်
များနှင့်အခွင့်အေရးများကိုခွင့် ြပုေပးနိုင်သည်။

(စ)

ေကာ်မရှင်သည် နိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံးတွင်ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေစရန် အလို့ငှာ
စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုးမှုနည်းပါးပ
ြ ီး ဆက်သွယ်သွားလာေရး ခက်ခဲေသာ ေဒသများ
တွင်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများအတွက်ဤဥပေဒပါေမ
ြ ငှားရမ်းခွင့်ကာလသို့မဟုတ်ေြမ
အသုံး ြပုခွင့်ကာလထက်ပိုမို၍ခံစားခွင့်ြပုနိုင်သည်။
အခန်း(၁၃)
အမှုထမ်းများနှင့်အလုပ်သမားများ ခန့်ထားခ
ြ င်း

၅၂။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် (က) နိုင်ငံေတာ်အတွင်း၎င်း၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်း နှင့် ကိုက်
ညီသည့် မည်သည့်နိုင်ငံသားကို မဆိုအ ကီးတန်း စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ၊
လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူနှင့် အကံေပးအဖ
ြ စ်သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများနှင့် အညီခန့်
အပ်နိုင်သည်၊
(ခ)

အကီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူနှင့် အကံေပးေနရာ
တို့တွင် နိုင်ငံသားများအား ခန့်အပ်နိုင်ရန် အလို့ငှာ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ေရး
အစီအစဥ်များေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊

(ဂ)

ကျွမ်းကျင်မှုမလိုေသာ လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံသားများကိုသာခန့်ထားရမည်၊

(ဃ) နိုင်ငံ ြခားသားနှင့်နိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူ အလုပ်သမားများ၊ အတတ်ပညာရှင်
များနှင့် ဝန်ထမ်းများခန့်ထားရာတွင် အလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ
များနှင့် အညီအလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချုပ်ကို အလုပ်ရှင်
နှင့်အလုပ်သမားတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်မှတ်ေရးထိုး၍ ခန့်ထားရမည်၊
(င)

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချုပ်ပါ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်
သမားတို့၏ အခွင့်အေရးနှင့်တာဝန်များကိုလည်းေကာင်း၊ အလုပ်အကိုင်
ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကိုလည်းေကာင်း သတ်မှတ်ရာ၌ အနည်းဆုံး လုပ်ခ
လစာ၊ ခွင့်ရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်၊ အချိန်ပိုလုပ်ခ၊ နစ်နာေက
ြ း၊ အလုပ်သမား
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ေလျာ်ေ ြကး၊ လူမှုဖူလုံေရးနှင့် အလုပ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခ
ြ ား
အာမခံထားရှိ ြခင်းတို့ အပါအဝင် အလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ
များပါ အခွင့်အေရးများရရှိေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊
(စ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုတွင် အလုပ်ရှင်အချင်းချင်း၊ အလုပ်သမား အချင်းချင်း၊
အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား၊ အလုပ်သမားနှင့် အတတ်ပညာရှင် သို့မဟုတ်
ဝန်ထမ်းတို့အ ြကား ေပါ်ေပါက်လာသည့် အင
ြ င်းပွားမှုများကို သက်ဆိုင်ရာ
ဥပေဒများနှင့်အညီေ ြဖရှင်းရမည်။
အခန်း(၁၄)
အစိုးရက ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုကိုသိမ်းယူြခင်း

၅၃။ အစိုးရအဖွဲ့သည် ေအာက်ပါ အေခ
ြ အေနများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်းမှအပ ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုကို သိမ်းယူ ြခင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံပိုင် ြပုလုပ်ြခင်းကိုြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက် သိမ်းယူြခင်းကို
ြဖစ်ေစ၊ ရပ်ဆိုင်းေစခ
ြ င်း သေဘာသက်ေရာက်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုများကိုြဖစ်ေစ မပ
ြ ုလုပ်ဟု
အာမခံသည်(က) အများပ
ြ ည်သူအကျိုးအတွက် လိုအပ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ရှိြခင်း၊
(ခ)

ခွဲ ြခားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဂ)

ဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်

(ဃ) သိမ်းယူသည့်အေခ
ြ ပစ္စည်းအား မျှတ၍ပ
ြ ည့်စုံလုံေလာက်ေသာ ေလျာ်ေ ြကးကို
ြမန်ဆန်စွာေပးေချခ
ြ င်း။
၅၄။ မျှတ၍ြပည့်စုံလုံေလာက်မှုရှိေသာ ေလျာ်ေ ြကးသတ်မှတ်ရာတွင် ေလျာ်ေ ြကးပမာဏ
သည် သိမ်းဆည်းသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု၏ေဈးကွက် တန်ဖိုးနှင့်ညီမျှရမည် ြဖစ် ြပီး သိမ်းဆည်း
သည့်ကာလ၌ ြဖစ်ေပါ်ေနသည့်ေဈးကွက်တန်ဖိုး ြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်။သို့ရာတွင် ၎င်းေလျာ်
ေက
ြ းပမာဏအား သတ်မှတ်ရာတွင် အများပ
ြ ည်သူအကျိုးနှင့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူ၏ အကျိုးစီးပွား
အက
ြ ားမျှတေသာ အေခ
ြ အေနအေပါ် အေခ
ြ ခံရမည်ြဖစ်ြပီး ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု၏ လက်ရှိနှင့်
ယခင်အေနအထား၊ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းသိမ်းယူရြခင်း၏ အေက
ြ ာင်းရင်း၊
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု၏မျှတေသာေဈးကွက်တန်ဖိုး၊ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်း
သိမ်းယူရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူမှ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ြပုလုပ်ထားသည့် ကာလ
တစ်ေလျှာက်ရရှိခဲ့သည့်အြမတ်ေငွများနှင့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု သက်တမ်းတို့ကိုပါ ထည့်သွင်း
စဥ်းစားရမည်။
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၅၅။ ဤဥပေဒ၏ အခန်း(၂၁)နှင့်အခန်း (၂၂)ပါပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များ အပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့၏
စီရင်ပိုင်ခွင့်အရ ေဆာင်ရွက်သည့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ထိန်းညှိရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်
သို့မဟုတ် လူမှုအကျိုးစီးပွားအေထာက်အကူြပုေစေရး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လုပ်ေဆာင်
သည့် ခွဲြခားမှုမရှိသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များသည် ဤအခန်း၏ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်
အကျုံးဝင်သက်ဆိုင် ြခင်း မရှိေစရ။
၅၆။ ပုဒ်မ ၅၃ ကို လိုက်နာကျင့်သုံးရာတွင် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မှုများသည် အဆိုပါ ပုဒ်မပါ
ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိေ ြကာင်းနှင့် သွယ်ဝိက
ု ်၍ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု သိမ်းယူြခင်း
ြဖစ်ေ ြကာင်း ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူက တင်ြပလာလျှင် အစိုးရအဖွဲ့သည် ေအာက်ေဖာ် ြပပါအချက်
အလက်များကို ထည့်သွင်းစဥ်းစား၍ ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက် စုံစမ်းစစ်ေဆးမှု ြပုခ
ြ င်း၊
အချက်အလက်ကို စိစစ်ြခင်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု၏ စီးပွားေရးတန်ဖိုးကို ကီးမား ြပင်းထန်စွာ ထိခိုက်နစ်နာေစရန်
တမင်ဖန်တးီ ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းရှ/ိ မရှိ၊
(ခ)

အစိုးရမှရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသို့ ယခင်စာဖ
ြ င့် ေရးသားထားသည့် ကတိကဝတ်များ၊
သေဘာတူစာချုပ်၊လိုင်စင်သို့မဟုတ်အ ြခား တရားဝင်စာရွက် စာတမ်းများကို
ချိုးေဖာက်မှုရှိ/မရှိ၊

(ဂ)

အထက်ပုဒ်မ ၅၃ (က)တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အစိုးရအဖွဲ့၏ရည်ရွယ်ချက် အပါ
အဝင် ၎င်း၏လုပ်ေဆာင်ချက်များသည် အများပ
ြ ည်သူ အကျိုးစီးပွားနှင့်
ကိုက်ညီမှုရှ/ိ မရှိ။
အခန်း(၁၅)
ဘ ာေငွများလွှေဲ ြပာင်းြခင်း

၅၇။ နိုင်ငံြခား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများသည်ေအာက်ပါ ဘ ာေငွများကို ြပည်ပသို့ လွှဲေြပာင်း
နိုင်သည် (က) ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ချမှတ်ထားသည့် မတည်ရင်းနှးီ ေငွ စာရင်းဆိုင်ရာ
ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ်ထားသည့် မတည်ရင်းနှီးေငွများ၊
(ခ)

ဤဥပေဒအရ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုမှ ထွက်ေပါ်လာေသာ အကျိုးအမ
ြ တ်များ၊ အေခ
ြ
ပစ္စည်းမှအြမတ်အစွန်းများ၊အစုေပါ်အမ
ြ တ်များ၊ ခိုင်ေ ြကးများ၊ မူပိုင်ခများ၊
လိုင်စင်ေ ြကးများ၊ နည်းပညာအကူအညီေထာက်ပံ့မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ
အခေက
ြ းေငွများ၊အစုရှယ်ယာနှင့်အြခားလက်ရှိဝင်ေငွများ၊

(ဂ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုတစ်ခု၏ စုစုေပါင်းေရာင်းချမှု သို့မဟုတ် တစ်စိတ် တစ်ပိုင်း
ေရာင်းချမှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု နှင့်ဆက်စပ်
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သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်း ြခင်းတို့မှ ထွက်ေပါ်လာသည့်
အမ
ြ တ်အစွန်းများ၊
(ဃ) ေချးေငွသေဘာတူစာချုပ် အပါအဝင် ပဋိဉာဉ်စာချုပ်အရေပးေချရမည့်ေငွများ၊
(င)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု အင
ြ င်းပွားမှုေြဖရှင်း ြခင်းမှ ထွက်ေပါ်လာသည့် ေပးေချေငွများ၊

(စ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်းသိမ်းယူ ြခင်း သို့မဟုတ် ြပည်သူ ပိုင်သိမ်းြခင်း
တို့မှေလျာ်ေ ြကးအဖ
ြ စ် ရရှိသည့်ေငွေ ြကးများ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားေလျာ်ေ ြကး
ေငွများ၊

(ဆ) နိုင်ငံေတာ်အတွင်းဥပေဒနှင့်အညီခန့်အပ်ထားသည့်နိုင်ငံြခားသား ကျွမ်းကျင်သူ
ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ခလစာနှင့်ဝင်ေငွ။
၅၈။ ေချးေငွလွှဲေြပာင်းြခင်း သို့မဟုတ် ေချးေငွရယူ ြခင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘ ာေရး
စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် လွှဲေြပာင်း သို့မဟုတ်
ရယူရမည်။
၅၉။ ြမန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများသည် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံေတာ်
အတွင်းမှ ြပည်ပသို့လွတ်လပ်စွာြဖင့်ေနှာင့်ေနှး ြကန့် ြကာမှု မရှိဘဲလွှဲေြပာင်းနိုင်သည်(က) ခိုင်ေ ြကးများ၊ လိုင်စင်ေ ြကးများ၊ နည်းပညာအကူအညီ ေထာက်ပံ့မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု
ဆိုင်ရာ အခေက
ြ းေငွများနှင့် ဤဥပေဒအရ ေဆာင်ရွက်သည့် မည်သည့်
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုနှင့်မဆို ဆက်နွယ်လျက်ရှိသည့် မည့်သည့် ြပင်ပအဖွဲ့အစည်းကို
မဆိုေပးရန်ရှိသည့် အတိုးေငွများ၊
(ခ)

ေချးေငွ သေဘာတူစာချုပ် အပါအဝင် ပဋိဉာဉ်စာချုပ်အရ ေပးေချရမည့်ေငွ
များနှင့် အာမခံေလျာ်ေ ြကးေငွများနှင့်

(ဂ)

စီရင်ချက်အမိန့်၊ အနုညာတစီရင် ဆုံး ြဖတ် ြခင်း သို့မဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငံသား
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူမှ ေပးရန်ရှိသည့် သေဘာတူညီချက် အပါအဝင်အြငင်းပွားမှု
ေြဖရှင်းြခင်းမှထွက်ေပါ်လာသည့် ေပးေချ ေငွများ။

၆၀။ ဘ ာေငွလွှဲေ ြပာင်းမှုများ အားလုံးသည် လွှဲေ ြပာင်းမည့် ပမာဏအေပါ်မူတည်၍
သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်ဆုိင်ရာ ဥပေဒများနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းေဆာင်ြပီးမှသာ လွှဲေြပာင်း
ရမည်။
၆၁။ တရားဝင်ခွင့်ြပုမိန့် ြဖင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေသာ နိုင်ငံ ြခားသားကျွမ်းကျင်သူ ဝန်ထမ်းများ
သည်ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒအရပ
ြ ဋ္ဌာန်းထားသည့် အခွန်ထမ်းေဆာင်မှုဆိုင်ရာ ဝတ္တ ရားများအရ လွှဲ
ေပ
ြ ာင်းမည့် ပမာဏအေပါ်မူတည်၍ အခွန်အခများေပးေဆာင်ြပီးေသာေငွကို မည်သည့်
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နှုတ်ယူ ြခင်းမျှမရှိဘဲ နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံ ြခားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဘဏ်
များမှတစ်ဆင့် ေငွလွှဲနိုင်သည်။
၆၂။ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများသည် ပုဒ်မ ၅၇ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်များနှင့်
စပ်လျဥ်း၍ လွှဲေြပာင်း ြခင်းြပုလုပ်ရာတွင် နိုင်ငံ ြခားသုံးေငွ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပေဒ၏ ေငွလုံးေငွရင်း
စာရင်း သို့မဟုတ် သာမန်စာရင်းတွင် အကျုံးဝင်သည့်ေငွများကို နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံြခား
ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံြခားေငွစီမံခန့်ခွဲမှုဥပေဒအရ
လွတ်လပ်စွာသုံးစွဲနိုင်သည့် ေငွေ ြကးဖ
ြ င့်ေဈးကွက်ေပါက်ေဈးအတိုင်း လွှဲေြပာင်းနိုင်သည်။
၆၃။ အစိုးရအဖွဲ့သည် ေအာက်ပါအေခ
ြ အေနတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဆက်စပ်ေသာ နိုင်ငံြခားေငွ
လွှဲေြပာင်းမှုကို ဟန့်တားခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ြခင်းြပုနိုင်သည်(က) ေဒဝါလီခံ ြခင်း၊ လူမွဲစာရင်းခံြခင်း သို့မဟုတ်ြမီရှင်များ၏ အခွင့်အေရးများကို
ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည့် အေခ
ြ အေန၊
(ခ)

ြပစ်မှုသို့မဟုတ်ရာဇဝတ်မှုနှင့် ရာဇဝတ်မကင်းသည့် နည်းလမ်းြဖင့် ရရှိသည့်
ေငွများအား တရားဝင်ေငွအြဖစ် လွှဲေြပာင်းသည့် အေခ
ြ အေန၊

(ဂ)

ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံြခင်း သို့မဟုတ် လွှဲေြပာင်းမှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ
အား ဥပေဒေက
ြ ာင်းအရ အတည်ြပုရန် သို့မဟုတ် ေငွေ ြကးအာဏာပိုင်
အဖွဲ့အစည်းများကို ပံ့ပိုးကူညီရန် လိုအပ်သည့်အေခ
ြ အေန၊

(ဃ) တရားစီရင်ေရး သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင်
အမိန့်များ သို့မဟုတ် စီရင်ချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည့် အေခ
ြ အေန၊
(င)

အခွန်ကိစ္စရပ်များ၊

(စ)

လူမှုဖူလုံေရး၊အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ အင
ြ ိမ်းစားယူမှုသို့မဟုတ်မြဖစ်မေန ေငွစု
ေဆာင်းေရးအစီအစဥ်များနှင့်

(ဆ) အလုပ်သမားများ၏ရပိုင်ခွင့်များ နစ်နာဆုံးရှုံးရသည့် အေခ
ြ အေန။
၆၄။ အစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူနှင့်ယင်း၏ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
အတွက် အသုံး ြပုရန်လိုအပ်သည့် မတည်ေငွရင်း သို့မဟုတ် အသုံးစရိတ်များနှင့် နိုင်ငံြခား
ေချးေငွများကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒနှင့်အညီ ြပည်ပမှ ေငွလွှဲေြပာင်းရယူခွင့်ြပုသည်။
၆၅။ ြပည်ပေငွေပးေငွယူရှင်းတမ်းသို့မဟုတ် ြပည်ပ ေငွေ ြကးအခက်အခဲများဆိုးရွားစွာြဖစ်
ေပါ်ေနသည့် အေခ
ြ အေနတွင်အစိုးရအဖွဲ့သည်နိုင်ငံ ြခားသုံးေငွ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ၂၀၁၂ ပါ
ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် နိုင်ငံေတာ်၏အခ
ြ ားနိုင်ငံတကာကတိကဝတ်များနှင့်အညီ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေငွေပးေချမှု သို့မဟုတ် လွှဲေ ြပာင်းေပးမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို
ချမှတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
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အခန်း(၁၆)
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ၏တာဝန်ဝတ္တ ရားများ
၆၆။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် (က) နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ ဓေလ့ထုံးတမ်း၊ အစဥ်အလာ၊
ရိုးရာယဥ်ေကျးမှုတို့ကိုေလးစားလိုက်နာရမည်၊
(ခ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ေဆာင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အစုစပ် လုပ်ငန်း
သို့မဟုတ် တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်းများကို ဥပေဒများနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်
ေထာင်ရမည် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရမည်၊

(ဂ)

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ဥပေဒများနှင့် ဤဥပေဒအရထုတ် ြပန်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊
လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန် ြကား ချက်များ၊
သေဘာတူစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွန်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမှုအပါအဝင်
၎င်းတို့အားထုတ်ေပးထားေသာ အထူး ြပုလိုင်စင်၊ ခွင့် ြပုမိန့်နှင့်လုပ်ငန်းေဆာင်
ရွက်ခွင့် လက်မှတ်များတွင် ပါဝင်သည့် စည်းကမ်းချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များ
နှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(ဃ) လုပ်ငန်းသဘာဝအရဖ
ြ စ်ေစ၊ အခ
ြ ားလိုအပ်ချက်အရဖ
ြ စ်ေစ သက်ဆိုင်သည့်
ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ လိုင်စင်
သို့မဟုတ် ခွင့် ြပုမိန့်ရယူရန် လိုအပ်လျှင် ြဖစ်ေစ၊ မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်လျှင်
ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(င)

မိမိငှားရမ်းခွင့်ရရှိထားေသာ သို့မဟုတ် အသုံး ြပုခွင့် ရရှိထားေသာ ေမ
ြ ၏
ေမ
ြ ေပါ်ေမ
ြ ေအာက်တွင် ခွင့်ြပုထားသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိေသာ၊
မူလ သေဘာတူစာချုပ်တွင် မပါဝင်ေသာ သဘာဝတွင်းထွက်ပစ္စည်းများ
သို့မဟုတ် ေရှးေဟာင်းပစ္စည်းများနှင့်ရတနာသိုက်အစရှိသည်တို့ကိုေတွ့ရှိပါက
ေကာ်မရှင်ထံသို့ ချက်ချင်း သတင်းေပးအေက
ြ ာင်း ြကားခ
ြ င်း၊ ေကာ်မရှင်က
ခွင့် ြပုလျှင် ယင်းေမ
ြ ေပါ်၌ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ြပီး ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်
မရရှိလျှင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူက ေရွးချယ်တင် ြပသည့်ေနရာတစ်ခုအား အစားထိုး
ခွင့် ြပုချက်ရယူ၍ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(စ)

မိမိငှားရမ်းခွင့် သို့မဟုတ် အသုံးြပုခွင့်ရရှိေသာ ေမ
ြ ၏သဘာဝ ေမ
ြ မျက်နှာ
သွင် ြပင် သို့မဟုတ် ေမ
ြ အနိမ့်အြမင့်အေနအထားအား သိသာထင်ရှားစွာ
ေပ
ြ ာင်းလဲမှုကို ေကာ်မရှင်၏ ခွင့် ြပုချက်မရှိဘဲ မပ
ြ ုလုပ်ရ၊
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(ဆ) မိမိ၏ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာတွင်ကျင့်သုံးသည့် အေကာင်းဆုံးစံချိန်
စံညွှန်းများနှင့်အညီ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်
ပျက်စီးမှု၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ နစ်နာမှုမြဖစ်ေစရန်နှင့် ယဉ်ေကျးမှုအေမွအနှစ်ကို
ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမြဖစ်ေပါ်ေစရန် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(ဇ)

ခွင့် ြပုမိန့်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း
ဆိုင်ရာစာရင်းဇယားများ၊ နှစ်ပတ််လည်ေငွစာရင်းများနှင့် လိုအပ်သည့် ဘ ာ
ေရးဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ် ြပုစာရင်းအင်း စံနှုန်းများ
နှင့်အညီေကာင်းမွန်စွာ ြပုစုမှတ်တမ်းတင်ထားရှိရမည်။ ထို့ြပင် အတည်ြပုမိန့်
ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း
ဆိုင်ရာစာရင်းဇယားများ၊
နှစ်ပတ််လည်ေငွစာရင်းများနှင့်
လိုအပ်သည့်
ဘ ာေရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ြပည်တွင်း အသိအမှတ် ြပု စာရင်းအင်း
စံနှုန်းများနှင့်အညီ ေကာင်းမွန်စွာ ြပုစုမှတ်တမ်းတင်ထားရှိရမည်၊

(ဈ)

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ် ေဖာက်ဖျက် ြခင်း၊ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
အပ
ြ ီးပိတ်သိမ်း ြခင်း၊ လွှဲေြပာင်းေရာင်းချခ
ြ င်း၊ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းရပ်
ဆိုင်း ြခင်း၊ လုပ်သားအင်အားေလျှာ့ချခ
ြ င်းတို့အတွက် အလုပ်သမားများအား
သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများနှင့်အညီ နစ်နာေက
ြ းေပးပ
ြ ီးမှသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုကို
ရပ်ဆိုင်းပိတ်သိမ်းရမည်၊

(ည) ခိုင်လုံေသာ အေက
ြ ာင်း ြပချက်ြဖင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ယာယီပိတ်သိမ်း ရပါက
ပိတ်သိမ်းထားရသည့်ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအား သက်ဆိုင်ရာ
ဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန် ြကားချက်များနှင့်အညီ လုပ်ခ၊ လစာေပးရမည်၊
(ဋ)

အလုပ်ေ ြကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု၊ ကိုယ်အဂါအစိ
င်္
တ်အပိုင်းချို့ယွင်း ဆုံးရှုံးမှု၊
ေရာဂါရရှိမှု၊ ေသဆုံးမှုတို့ြဖစ်ပွားေသာ အလုပ်သမားများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ
အလုပ်သမား သို့မဟုတ် အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူအား ဥပေဒနှင့်အညီ ရထိုက်
သည့်ေလျာ်ေ ြကးကို ေပးရမည်၊

(ဌ)

မိမိ၏ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုတွင် လာေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် နိုင်ငံ ြခားသား
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ကီး ြကပ်သူများ၊ မိသားစုဝင်များသည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏
ဥပေဒများ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန် ြကားချက်များ၊ ယဥ်ေကျးမှုနှင့်ဓေလ့ထုံးစံများကို
ေလးစားလိုက်နာရန် ြကပ်မတ်ရမည်၊

(ဍ)

အလုပ်သမားေရးရာဥပေဒများကို ေလးစားလိုက်နာရမည်၊

(ဎ)

ဥပေဒနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုခွင့်နှင့်တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ရှိရမည်၊
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(ဏ) ခွင့် ြပုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ြပုမိန့်ပါ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်
လိုအပ်ချက်အရ ေဆာင်ရွက်ြခင်းမှတစ်ပါး ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုနှင့် မသက်ဆိုင်ေသာ
သစ်ေတာများခုတ်ထွင်ြခင်း၊ သဘာဝသယံဇာတများတူး ေဖာ်ြခင်းစသည့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးေစခ
ြ င်းနှင့် လူမှုစီးပွားအေပါ် ဆုံးရှုးံ မှုများ
ြဖစ်ေပါ်ေစပါက အဆိုပါဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် ထိေရာက်သည့် ေလျာ်ေ ြကး
ေပးေလျာ်ရမည်၊
(တ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်
ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရန် လိုအပ်ေသာ
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများသည် ဆန်းစစ် ြခင်းများ မလုပ်ေဆာင်မီ ေကာ်မရှင်၏
ခွင့် ြပုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ြပုမိန့်ကို ဦးစွာရယူရမည်။ ဤသို့ ေကာ်မရှင်၏
ခွင့် ြပုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ြပုမိန့်ရယူထားသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများသည်
၎င်းတို့ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် ကာလတေလျာက်လုံးလိုအပ်သည့်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှင့် လူမှုေရးထိခိုက်မှုဆန်းစစ််ချက်များ ေဆာင်ရွက်မှု
အေခ
ြ အေနများကို ေကာ်မရှင်သို့ တင် ြပရမည်။
၆၇ ။ ေကာ်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၆၆(တ) ပါ ဆန်းစစ်ချက်အေပါ် မူတည်၍ အဆိုပါ ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုများအား ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ ြခင်း အပါအဝင် လိုအပ်
သည်များ စီမံေဆာင်ရွက်ရန် ညွှန် ြကားနိုင်သည်။
၆၈။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများသည် ပုဒ်မ ၆၆တွင် ြပဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်ရှိမှု အားလုံး
ကို ဤဥပေဒအာဏာ သက်ဝင်သည့်ေန့မှစ၍လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၉။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ခွင့်ြပုကာလမကုန်ဆုံးမီ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုရပ်စဲပါက ၎င်း၏ ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမအ
ှု တွက် အေကာက်ခွန်နှင့် အခ
ြ ားပ
ြ ည်တွင်း အခွန်အေကာက် ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ်
သက်သာခွင့် သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံးတို့ ြဖင့် ြပည်ပမှ တင်သွင်းခဲ့ေသာ စက်ယန္တရားများ၊ ပစ္စည်း
ကိရိယာများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များနှင့် ြပည်ပမှ တင်သွင်းခဲ့သည့် ပစ္စည်းများ အားလုံး
ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ ြပန်လည်တင်ပို့ြခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲ ြခင်းတို့ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မရှင်၏
ခွင့် ြပုချက်နှင့်အညီ တင်သွင်းစဉ်က ခံစားခဲ့ေသာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) သက်သာ
ခွင့် (သို့မဟုတ)် နှစ်မျိုးစလုံးကို ြပန်လည်ေပးေဆာင် ြပီးမှသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၇၀။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ေကာ်မရှင်မှခွင့်ြပုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ြပုမိန့်ရရှိြပီးမှသာ
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လိုအပ်
သည့် ပဋိဉာဉ်စာချုပ်များအားချုပ်ဆိုြခင်း၊ လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းနှင့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများအား
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
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၇၁။ ပုဒ်မ ၇၀ တွင် ေဖာ် ြပထားသည့် ပဋိဉာဉ်စာချုပ်များ သက်တမ်းတိုးြမှင့်ြခင်း၊
ြပင်ဆင်ြခင်းတို့အတွက် ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုချက်ရယူရမည််။
၇၂။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ၎င်း၏ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများနှင့်အညီကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်
ချက်၊ ယဉ်ေကျးမှုအေမွအနှစ်များထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု
ဆန်းစစ်ချက်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ချက်တို့ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၇၃။ ခွင့် ြပုမိန့် သို့မဟုတ် အတည် ြပုမိန့်ရယူထားေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုအား လုပ်ငန်း
သက်တမ်းကာလအတွင်း အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့ တစ်ဆင့်ငှားရမ်း ြခင်း၊ ေပါင်နံှြခင်း၊
လုပ်ငန်းလွှဲေြပာင်း ြခင်းတို့ကို ေကာ်မရှင်သို့ အသိေပးတင် ြပရမည်။
အခန်း(၁၇)
အာမခံထားရှိြခင်း
၇၄။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံေတာ်အတွင်း အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည့် အာမခံ
လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် နည်းဥပေဒတွင် ေဖာ် ြပသတ်မှတ်ထားေသာ အာမခံအမျိုးအစားများကို
အာမခံထားရှိရမည်။
အခန်း(၁၈)
ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့်များ
၇၅။ ေကာ်မရှင်သည် နိုင်ငံေတာ်အတွင်းဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သည့်က များတွင်
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများဝင်ေရာက်ေစခ
ြ င်းအားဖ
ြ င့် နိုင်ငံေတာ်၏ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုကို အေထာက်
အကူ ြပုေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်များအချိုးကျမျှတစွာ ဖွံ့ ြဖိုး
တိုးတက်လာေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်
တစ်ရပ်ရပ်ကို ြဖစ်ေစ၊တစ်ရပ်ရပ်ထက်ပို၍ ြဖစ်ေစခံစားခွင့်ြပုရန် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူက ေလျှာက်
ထားလာလျှင် စိစစ်၍ ခွင့်ြပုေပးနိုင်သည်။
၇၆။ ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတခ် ွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖွံ့ြဖိုးမှုနည်းပါးသည့် တိုင်းေဒသကီးနှင့်
ြပည်နယ်များ အားဇုန်(၁)အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ ဖွံ့ ြဖိုးမှု အသင့်အတင့်ရှိသည့် တိုင်းေဒသကီး
နှင့် ြပည်နယ်များအားဇုန်(၂)အဖ
ြ စ် လည်းေကာင်း၊ ဖွံ့ြဖိုးမှုရှိသည့် တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်
များအား ဇုန်(၃)အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည် ြပုချက်ြဖင့် ေကာ်မရှင်က အမိန့်
ေက
ြ ာ် ြငာစာ ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ကာ ယင်းသတ်မှတ်ဇုန်အတွင်း အစိုးရအဖွဲ့က အတည်ြပု
ထားေသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုြမှင့်တင်မည့်က များတွင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများအား
ေအာက်ပါအတိုင်းကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိုင်သည် -

27

Without Prejudice
Draft as of 6/7/2016

(က) ဇုန်(၁)အတွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများအားစီးပွားဖ
ြ စ်စတင်ေသာနှစ် အပါအဝင်
တဆက်တည်း၇နှစ်အထိ လည်းေကာင်း၊ ဇုန်(၂)အတွင်းရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအား
စီးပွားဖ
ြ စ်စတင်ေသာနှစ် အပါအဝင်တဆက်တည်း၅နှစ်အထိ လည်းေကာင်း၊
ဇုန်(၃) အတွင်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများအား စီးပွားဖ
ြ စ် စတင်ေသာနှစ် အပါအဝင်
တဆက်တည်း၃နှစ် အထိ လည်းေကာင်းဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ် ခွင့် ြပုနိုင်သည်၊
(ခ)

အစိုးရအဖွဲ့၏အတည် ြပုချက် ြဖင့် ေကာ်မရှင်သည် ဇုန်သတ်မှတ်ြခင်းကို
တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များ၏ ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှုအေပါ် မူတည်ကာ
အခါအားေလျာ်စွာလိုအပ်သလိုေြပာင်းလဲသတ်မှတ်နိုင်သည်၊

(ဂ)

ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန် ေကာ်မရှင်က
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာ ထုတ် ြပန်ထားသည့်က များအတွက်သာ ခွင့် ြပုရမည်။

၇၇။ အခန်း(၁၁)ပါရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများ ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်ြခင်းြပဋ္ဌာန်းချက်တွင် မည်သို့ပင်
ဆိုေစကာမူအစိုးရအဖွဲ့သည် ြမန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပိုင်
အေသးစားအလတ်စားစီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအား အေထာက်အပံ့များ၊ ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ
ပံံ့ပိုးမှုများ၊ စွမ်းေဆာင်ရည် ြမှင့်တင်ြခင်း၊သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ေပးခ
ြ င်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်
သည်။ ထို့အြပင် နိုင်ငံသားပိုင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်ေနရာ
သို့မဟုတ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင်
အထူးနှင့် သာလွန်ေသာကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များကို ခွင့် ြပုေပးနိုင်သည်။
၇၈။ ေကာ်မရှင်သည်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက တင်ြပေလျှာက်ထားလာလျှင် ေအာက်ပါ အေကာက်
ခွန်နှင့် အခ
ြ ား ြပည်တွင်းအခွန်အေကာက်များ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို စိစစ်ခွင့်ြပုေပးနိုင်သည် (က) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း တည်ေဆာက်မှုကာလ (သို့မဟုတ်) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
လုပ်ငန်း ြပင်ဆင်မှု ကာလအတွင်း အမှန်တကယ်လိုအပ်၍ တင်သွင်းေသာ
စက်ပစ္စည်းများ၊ အသုံးေဆာင်တန်ဆာပလာများ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်း
များ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ ြပည်တွင်း၌ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ြခင်းမရှိေသာ
တည်ေဆာက်ေရးပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအေပါ်တွင် အေကာက်ခွန်
ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားြပည်တွင်းအခွန်အေကာက်များဖ
ြ စ်ေစ၊ နှစ်မျိုးလုံးကို ြဖစ်ေစ
ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊
( ခ ) ြပည်ပသို့ရာနှုန်းြပည့်တင်ပို့သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများက ပို့ကုန်ထုတ်
လုပ်ရန်အတွက် တင်သွင်းေသာ ကုန် ြကမ်းပစ္စည်းများ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စထုတ်
လုပ် ြပီးေသာ ကုန်ပစ္စည်းများအေပါ်တွင် အေကာက်ခွန် ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား ြပည်
တွင်းအခွန်အေကာက်များဖ
ြ စ်ေစ၊နှစ်မျိုးလုံးကို ြဖစ်ေစ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ်
သက်သာခွင့်၊
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( ဂ ) ြပည်ပမှကုန် ြကမ်းပစ္စည်းများနှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထုတ်လုပ်ြပီးေသာ ပစ္စည်း
များ တင်သွင်းြပီးြပည်တွင်း၌ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ကာြပည်ပသို့ ြပန်လည်
တင်ပို့ခဲ့လျှင် တင်ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း ပမာဏအတွက် ြပည်ပမှ တင်သွင်းခဲ့ေသာ
ကုန် ြကမ်းပစ္စည်းများနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်လုပ်ြပီးေသာပစ္စည်းများအေပါ်
တွင်ေကာက်ခံခဲ့ေသာအေကာက်ခွန် ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား ြပည်တွင်း အခွန်အေကာက်
များ ြဖစ်ေစ၊ နှစ်မျိုးလုံးကို ြဖစ်ေစပ
ြ န်လည်ထုတ်ေပးခွင့်၊
(ဃ) ေကာ်မရှင်၏ခွင့်ြပုချက် ြဖင့် ရင်းနှးီ ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းပမာဏတိုးြမှင့်ြပီး မူလ
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအား ခွင့်ြပုထားသည့် သက်တမ်း
ကာလအတွင်း တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ပါက ယင်းသို့တိုးချဲ့သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
လုပ်ငန်းအတွက် အမှန်တကယ်အသုံး ြပုရန် လိုအပ်၍ တင်သွင်းေသာ စက်
ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ အသုံးအေဆာင် တန်ဆာပလာများ၊ စက်ကိရိယာ
အစိတ် အပိုင်းများ၊စက်အရန် ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ြပည်တွငး် ၌
ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ြခင်းမရှိေသာ တည်ေဆာက်ေရး ပစ္စည်းများအေပါ်တွင်
အေကာက်ခွန်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားပ
ြ ည်တွင်း အခွန်အေကာက်များဖ
ြ စ်ေစ၊ နှစ်မျိုး
လုံးကို ြဖစ်ေစ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်။
၇၉။ ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူက ေလျှာက်ထားလာလျှင် ေအာက်ပါ ကင်းလွတ်ခွင့်
နှင့်သက်သာခွင့်ကို လိုအပ်သလို စိစစ်ခွင့်ြပုနိုင်သည် (က) ခွင့် ြပုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ြပုမိန့် ရရှိထားသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းမှ
ရရှိသည့် အမ
ြ တ်ေငွကို အဆိုပါရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်း၏
အခ
ြ ားအမျိုးအစားတူ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် ြဖစ်ေစ တစ်နှစ်အတွင်း၌
ြပန်လည်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံလျှင် ထိုအ ြမတ်ေငွအေပါ်တွင် ဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်
သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်။
( ခ ) ဝင်ေငွခွန်စည်း ြကပ်ရန် အလို့ငှာစက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊အေဆာက်အအုံ
သို့မဟုတ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းသုံး အခ
ြ ားမတည်ပစ္စည်းများအေပါ်တွင်
သတ်မှတ်အချိန်ကာလထက် ေလျာ့နည်းေသာ ပစ္စည်းတန်ဘိုး ေလျာ့တွက်နှုန်း
များအရ တွက်ချက်ြပီး ပစ္စည်းတန်ဘိုးေလျာ့တွက်ေငွကို အမ
ြ တ်ေငွထဲမှနုတ်ပယ်
ခွင့်။
(ဂ)

နိုင်ငံေတာ်အတွင်း အမှန်တကယ်လိုအပ်၍ ေဆာင်ရွက်သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသုေတသနနှင့် ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို
အခွန်စည်း ြကပ်ထိုက်ေသာ ဝင်ေငွမှနုတ်ပယ်ခွင့်။
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၈၀။ နိုင်ငံြခားသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ ဝင်ေငွအေပါ်တွင် ြပည်တွင်းေန
နိုင်ငံသားများေပးေဆာင်သည့် ဝင်ေငွခွန်နှုနး် ထားများအတိုငး် ဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်ရမည်။
၈၁။ ပုဒ်မ ၇၆ ၇၈ နှင့် ၇၉တွင် ြပဋ္ဌာန်းထားသည့်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များမှအပ
အခ
ြ ားအခွန်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ဥပေဒနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၈၂။ အထက်ေဖာ်ြပပါကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များသည် အထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင်
လုပ်ကိုင် ေနေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေစရ။
အခန်း(၁၉)
အင
ြ င်းပွားမှုေြဖရှင်းြခင်း
၈၃။ ဤဥပေဒကိုထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှးီ
ြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ြပဿနာရပ်များအား တရားဝင်အြငင်းပွားမှု အဆင့်သို့မေရာက်ရှိခင် ေဖ
ြ ရှင်း
နိုင်ရန်၊ အင
ြ င်းပွားမှု ြဖစ်ပွားခ
ြ င်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုများ
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နစ်နာမှုေြဖရှင်းသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ကို စီမံချမှတ်ရမည်။
၈၄။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူနှင့် နိုင်ငံေတာ်အ ြကား ြဖစ်ပွားသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အင
ြ င်းပွားမှု
များကို တရားရုံး သို့မဟုတ် အနုညာတခုံရုံးတို့တွင် တရားမစွဲဆိုမီ အင
ြ င်းပွားသူများသည်
အင
ြ င်းပွားမှုများကို ြငိမး် ချမ်းစွာေဖ
ြ ရှင်းရန် ထိုက်သင့်သည့် ကိုးပမ်းမှုများ အားလုံးကို အသုံး
ြပုရမည်။
၈၅။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အင
ြ င်းပွားမှုများကို ြငိမ်းချမ်းစွာေဖ
ြ ရှင်း၍ ေပ
ြ လည်မှု မရရှိ
ပါက(က) သက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်တွင် အင
ြ င်းပွားမှုေြဖရှင်းနည်း သတ်မှတ်ထားခ
ြ င်း မရှိ
လျှင် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ တရားရုံး သို့မဟုတ် အနုညာတ ခုံရုံး၌ နိုင်ငံေတာ်၏
ဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(ခ)

သက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်တွင် အင
ြ င်းပွားမှုေြဖရှင်းနည်း သတ်မှတ်ထားခ
ြ င်း ရှိလျှင်
ယင်းသတ်မှတ်ထားသည့် ေဖ
ြ ရှင်းနည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
အခန်း(၂၀)
စီမံခန့်ခွဲေရးပ
ြ စ်ဒဏ်

၈၆။ ေကာ်မရှင်သည် (က) ဤဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ဤဥပေဒအရထုတ် ြပန်သည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း
များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြကားချက် သို့မဟုတ်
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ခွင့် ြပုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူ
အေပါ်တွင် ေအာက်ပါ စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ကို ြဖစ်ေစ
သို့မဟုတ် တစ်ရပ်ထက်ပိုေသာ ြပစ်ဒဏ်များကို ြဖစ်ေစ ချမှတ်နိုင်သည် (၁)

သတိေပးခ
ြ င်း၊

(၂)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များကို ယာယီရပ်ဆိုင်းြခင်း၊

(၃)
(၄)

ခွင့် ြပုမိန့်ကို ြပန်လည်ရုပ်သိမ်း ြခင်း၊
ေနာင်တွင်မည်သည့် ခွင့်ြပုမိန့်မျှထုတ်ေပးမည် မဟုတ်ေသာ နာမည်
ပျက်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစာရင်း၌ ထည့်သွင်း ြခင်း။

(ခ)

ပုဒ်မ ၈၆ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စီမံခန့်ခွဲမှု ြပစ်ဒဏ် မချမှတ်ခင်ေကာ်မရှင်က
စီမံခန့်ခွဲမှု ြပစ်ဒဏ် နှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ကိုတင်အေက
ြ ာင်း ြကားစာကို ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူသို့ အေက
ြ ာင်း ြကားရမည်။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ၎င်းအေပါ်စီမံခန့်ခွဲမှု
ြပစ်ဒဏ် ချမတ
ှ ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ စာဖ
ြ င့်ေရးသား ေမးမ
ြ န်းနိုင်ခွင့်ရှိရမည်။

(ဂ)

ပုဒ်မ ၈၆ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ စီမံခန့်ခွဲမှု ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရာတွင် ထို့သို့ ချမှတ်
ရသည့် အေက
ြ ာင်းအရင်းကို ယင်းချမှတ်သည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်နှင့်အတူ ေဖာ် ြပ
ေပးရမည်။

၈၇။ ေကာ်မရှင်က ပုဒ်မ ၈၆ အရ ချမှတ်သည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ် နှင့်စပ်လျဉ်း၍
ေကျနပ်မှု မရှိသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ြပည်ေထာင်စု တရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်သို့ သတ်မှတ်
ချက်များ နှင့်အညီ ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။
၈၈။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ပုဒ်မ ၆၆ ပါ ြပဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက် ြခင်း
သို့မဟုတ် ချိုးေဖာက် ြခင်းတို့ ြပုလုပ်ပါက ဤဥပေဒအရ အေရးယူမည့်အြပင် လိုအပ်ပါက
သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုအေရးယူ ြခင်း ခံရမည်။
၈၉။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ေကာ်မရှင်၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသို့
ြပုစုတင် ြပေသာအဆိုြပုချက်၊ စာရင်းဇယားများ၊ စာချုပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများ၊
ေငွေရးေက
ြ းေရး၊ အလုပ်သမားခန့် ထားေရးဆိုင်ရာ အေထာက်အထားများ စသည်တို့ကို မရိုး
မေဖ
ြ ာင့်ေသာ သေဘာဖ
ြ င့် မမှန်ေဖာ် ြပေက
ြ ာင်း သို့မဟုတ် ထိမ်ချန်ေ ြကာင်း ခိုင်လုံေသာ
သက်ေသခံ အေထာက်အထားများ ေပါ်ေပါက်လျှင် ြပစ်မှုေ ြကာင်းအရ အေရးယူ ြခင်းခံရမည်။
၉၀။
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ပုဒ်မ ၄၂ ပါ တားမ
ြ စ်သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကက
ွ ် ြခင်း သို့မဟုတ် ေဖာက်ဖျက် ြခင်း ြပုလျှင်ဤဥပေဒအရ
အေရးယူမည့်အြပင် လိုအပ်ပါက ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရအေရးယူ ြခင်းခံရမည်။
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အခန်း(၂၁)
အေထွေထွကင်းလွတ်ခွင့်များ
၉၁။ ဤဥပေဒပါမည်သည့် ြပဋ္ဌာန်းချက်ကမျှ အစိုးရအဖွဲ့၏ ဆင်ြခင်တုံတရားဖ
ြ င့် ချမှတ်
ထားေသာသို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားေသာ မျှတမှုရှိသည့် ေအာက်ပါ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို
တားမ
ြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူ ြခင်းမပ
ြ ုရ(က) ြပည်သူ့ကိုယ်ကျင့်တရားကာကွယ်ရန်
ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ချက်၊

သို့မဟုတ်

အများပ
ြ ည်သူအကျိုးငှာ

(ခ)

လူသား၊ တိရိစ္ဆာန် သို့မဟုတ် အပင်များ၏ သက်တမ်း သို့မဟုတ် ကျန်းမာေရး
ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ချက်၊

(ဂ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများ၊ ဘဏ်တွင် ေငွေ ြကးအပ်နှံသူများ၊ ေငွေ ြကးေဈးကွက်တွင်
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများ၊ အာမခံထားရှိသူများ၊ အာမခံေတာင်းသူများ သို့မဟုတ်
ယုံမှတ်အပ်နှံမှုတာဝန်ရှိသည့် ဘ ာေရးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိ လူပုဂိ္ဂုလ်များကို
ကာကွယ် ြခင်း၊

(ဃ) ဘ ာေရး အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုံြခုံေရး၊ ရပ်တည်နိုင်မှု၊ တည်ြမဲမှုနှင့်
တည်ြငိမ်မှုကိုအာမခံ ြခင်း၊
(င)

နိုင်ငံေတာ်၏ ဘ ာေရးစနစ်တည်တံ့ခိုင်ြမဲမှုနှင့် တည်ြငိမ်မှုကိုအာမခံ ြခင်း၊

(စ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူနှင့်ပတ်သက်၍ မျှတ၍ထိေရာက်မှုရှိေသာ စည်း ြကပ်ြခင်း
သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်အခွန်များ ေကာက်ခံ ြခင်းအား ေသချာေစရန် ရည်ရွယ်
ြခင်း၊

(ဆ) အနုပညာဆိုင်ရာ၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ေရှးေဟာင်းတန်ဖိုးရှိေသာ
အမျိုးသား အေမွအနှစ် ရတနာများကာကွယ်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(ဇ)

ြပည်တွင်း ထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်သုံးစွဲမှုများေက
ြ ာင့် ထိခိုက်မှုြဖစ်ေစပါက
ယင်းသို့မြဖစ်ေစရန် သဘာဝသယံဇာတများအား ထိန်းသိမ်းရန် ေဆာင်ရွက်
ြခင်း။
အခန်း(၂၂)
လုံြခုံေရးဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်များ

၉၂။ (က) ဤဥပေဒပါ မည်သည့် ြပဋ္ဌာန်းချက်ကမျှ အစိုးရအဖွဲ့က လုံ ြခုံေရးအလို့ငှာ
လိုအပ်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်များ ြပုလုပ်ြခင်းကို တားမ
ြ စ်သည်ဟုမမှတ်ယူရ။
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ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ချက်များသည် အစိုးရအဖွဲ့က နိုင်ငံေတာ်၏
အေရးပါေသာ လုံြခုံေရးကိစ္စကို ကာကွယ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆရ
သည့်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေဆာင်ရွက်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်ေဆာင်ြခင်းကို
တားဆီးြခင်း မရှိေစရ (၁) တပ်မေတာ် သို့မဟုတ် အခ
ြ ားလုံ ြခုံေရးအဖွဲ့အား လက်နက်၊ ခဲယမ်းမီး
ေကျာက်နှင့် စစ်လက်နက်ကိရိယာ၊ တန်ဆာပလာများ ေထာက်ပံ့ရန်
အတွက် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ေဆာင်ရွက်ေသာ
ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊
(၂)

နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံေရးတွင် စစ် ြဖစ်ပွားခ
ြ င်းနှင့် အခ
ြ ားအေရးေပါ်
အေခ
ြ အေနများအရ လိုအပ်သလိုေဆာင်ရွက် ြခင်း။
အခန်း(၂၃)
အေထွေထွ

၉၃။ ဤဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်သည်နိုင်ငံေတာ်က အတည်ြပု လက်ခံထားေသာ
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ စာချုပ်များနှင့် သေဘာတူညီချက်ပါအချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဆန့်ကျင်
ကွဲလွဲပါက ထိုဆန့်ကျင်သည့် ြပဋ္ဌာန်းချက်အတွက် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ စာချုပ်များနှင့် သေဘာ
တူညီချက်ပါအချက်များကိုလိုက်နာရမည်။
၉၄။ ဤဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်း ြပီးေနာက် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ြပဋ္ဌာန်းြခင်းမပ
ြ ုနိုင်ေသးမီကာလအတွင်း ဤဥပေဒနှင့်မဆန့်ကျင်လျှင် နိုင်ငံြခားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
ဥပေဒ ( ြပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၂၁/၂၀၁၂)အရ ထုတ်ြပန်ခဲ့ ေသာ နည်း
ဥပေဒများနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဥပေဒ ( ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒ
အမှတ် ၁၈/၂၀၁၃) တို့ကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၉၅။ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဥပေဒ (နိုင်ငံေတာ် ြငိမ်ဝပ်ပိ ြပားမှု တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ့ ဥပေဒ
အမှတ်၁၀/၁၉၈၈) သို့မဟုတ် နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၂၁။) သို့မဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဥပေဒ (၂၀၁၃
ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၁၈။) တို့ကို အေခ
ြ ခံ၍ ေကာ်မရှင်ကေပးအပ်
ထားသည့်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုခွင့်ြပုမိန့်သည် အဆိုပါ ခွင့် ြပုမိန့်၏သတ်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်
အချိန်အထိဆက်လက် အကျိုးသက်ေရာက်ေစရမည်။
၉၆။ အခ
ြ ားဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်
ရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များကို ဤဥပေဒနှင့်အညီသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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၉၇။ ဤဥပေဒအရအပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အညီသေဘာရိုးြဖင့် ေဆာင်ရွက်
ေက
ြ ာင်း သက်ေသအေထာက်အထားခိုင်လုံသည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်
တစ်ဦးဦးကိုြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ငယ်၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကို ြဖစ်ေစ၊ နိုင်ငံ့
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကို ြဖစ်ေစ တရားမေက
ြ ာင်း ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပစ်မှုေ ြကာင်းြဖင့်ေသာ်
လည်းေကာင်း တရားစွဲဆို ြခင်း၊ အေရးယူ ြခင်း မရှိေစရ။
၉၈။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဤဥပေဒအရလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရာတွင်
လာဘ်ေပးလာဘ်ယူဥပေဒနှင့်အညီ အဂတိတရား ကင်းရှင်းစွာြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၉၉။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည်
မိမိရရှိထားသည့်
သတင်းအချက်အလက်များကို
ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ကိစ္စများမှတစ်ပါး အခ
ြ ားကိစ္စရပ်များ
တွင်အသုံးမပ
ြ ုရ။
၁၀၀။ ပုဒ်မ ၈၇ အရ စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခံ ြခင်းမှတစ်ပါး
ဤဥပေဒအရ အပ်နှင်းေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အညီ ေကာ်မရှင်က ချမတ
ှ ်ေသာ အဆုံးအဖ
ြ တ်
သည်အြပီးအပ
ြ တ် အတည် ြဖစ်သည်။
၁၀၁။ ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန် စီမံကိန်းနှင့်ဘ ာေရး ဝန် ကီး
ဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုသည် ေကာ်မရှင်၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို
ဘ ာေရးစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကျခံရမည်။
၁၀၂။ ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင-်
(က) ဝန် ကီးဌာနသည် အစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် လိုအပ်ေသာ နည်း
ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်၊ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာ
စာနှင့်ညွှန် ြကားချက်များကိုထုတ် ြပန်နိုင်သည်၊
(ခ)

ေကာ်မရှင်သည် အမိန့်၊ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာ၊ ညွှန် ြကားချက်များနှင့်လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများကိုထုတ်ြပန်နိုင်သည်။

၁၀၃။ နိုင်ငံ ြခား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်
၂၁။) နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ သားများရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု လွှတေ် တာ်
ဥပေဒအမှတ် ၁၈။)တို့ကို ဤဥပေဒဖ
ြ င့်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ နိုင်ငံြခား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ဥပေဒကို
ရုပ်သိမ်းလိုက်ေသာ်လည်း ယင်းဥပေဒအရ တည်ေထာင်ထားရှိသည့် ေကာ်မရှင်သည်
ဤဥပေဒအရ ဆက်ခံမည့် ေကာ်မရှင်အား တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လွှဲအပ်ေပးသည့်ေန့အထိ
လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိေစရမည်။
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ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုး
သည်။

(ပုံ)ထင်ေကျာ်
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

