အသိ ပးအ ကာင်း ကားြခင်း- ဤနည်းဥပ ဒများ (မူ ကမ်း) အား အများြပည်သူသိရှိအ ကြပုနိင် စရန်
ထတ်ြပန်ြခင်းြဖစ်သည်။

နည်းဥပ ဒများ

မူ ကမ်းအား

အ ကြပုချက်နင
ှ ့်

သးသပ်ချက်များအရ

ြပာင်းလဲြပင်ဆင်မများ ြပုလပ်နိင် သာ ကာင့် မူ ကမ်းအား အတည်မတ
ှ ယ
် ြူ ခင်း မြပုရ။ မူ ကမ်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အ ကြပုလိပါက policylegal.dica@ gmail.com ၊ ဖန်းနပါတ် ၀၁-၆၅၈၁၃၁ နှင့် ဖက်စ်
နပါတ် ၀၁-၆၅၈၁၃၉ တိ ့သိ ့ ပးပိ ့အ ကြပု သွားပါရန် ဖိတ် ခ အပ်ပါသည်။ သ ဘာထားမှတ်ချက်
များနှင့်

အ ကြပုချက်များအား

ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍

အ ပီးသတ် ရးဆွဲမည့်

မူ ကမ်းအားလည်း

မ ကာမီ ထတ်ြပန် ပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
ြမန်မာနိငု င် ရ
ံ င်းနှးီ ြမုပ်နမံှ နှု ည်းဥပေဒများ (မူ ြကမ်း)
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ----------၁၃၇၈ ခနှစ်၊

လ

(၂၀၁၇ ခနှစ်၊
စီမကိန်းနှင့်ဘ

ရက်
လ

ရက်)

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀၀(က) အရ

အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သး၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်
ဤနည်းဥပ ဒများကိ ထတ်ြပန်လိက်သည် အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်းဥပ ဒများကိ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမနည်းဥပ ဒများဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ပါရှိ သာ စကားရပ်များသည်

ပါရှသ
ိ ည်အ
့ တိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိ ့အြပင်

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမဥပ
ှ
ဒတွင်
အာက်ပါစကားရပ်များသည်

ဖာ်ြပပါ

အတိင်း အဓိပာ္ပ ယ် သက် ရာက် စရမည် (က)

လ ာက်ထားလာ ဆိသည်မှာ အဆိြပုချက်၊ အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ၊ အခွန်
ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာ၊

ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာ

သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမစိစစ် ရး လ ာက်ထားလာကိ ဆိသည်။

( ခ ) ခွင့်ြပုချက်

ဆိသည်မာှ

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်က

ခွင့်ြပုမိန် ့၊ အတည်ြပုမိန် ့၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့်နှင့်

ထတ် ပးသည့်
ြမအသးြပုခွင့်ကိ

ဆိသည်။
( ဂ ) တွဲဖက်လပ်ကိင်သူ ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒတွင် ပါရှိသည့်အတိင်း
အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။
(ဃ) အခွငအ
့် ာဏာရှသ
ိ ည်အ
့ ဖွဲ ့အစည်း ဆိသည်မာှ နိင်င တာ်၊ ြပည် ထာင်စ၊ တိင်း ဒသ ကီး
နှင့်

ြပည်နယ်အစိးရများ

သိ ့မဟတ်

သိ ့မဟတ်

အပ်ချုပ် ရး၊

အစိးရဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများ၊

ဘ

ဝန် ကီးဌာန၊

ာ ရး၊

တရားစီရင် ရး

ဦးစီးဌာန၊

ကာ်မရှင၊်

ကာ်မတီ၊ ကိယ်စားလှယ်လပ်ငန်း သိ ့မဟတ် နိင်ငပိင်လပ်ငန်းကိဆိသည်။
( င ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန်

လိအပ်သည့်

စီမကိန်းအမျိုးအစား

ဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ သိ ့မဟတ် ယင်းကိြပင်ဆင်အစားထိး
သည့်ဥပ ဒ သိ ့မဟတ် ယင်းကိဆက်ခသည့်ဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်
ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်းအမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ(် ၆၁၆/၂၀၁၅)
တွင် ပါရှသ
ိ ည်အ
့ တိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။
( စ ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ

ဆိသည်မှာ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ

(၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၉။) သိ ့မဟတ် ယင်းဥပ ဒကိ
ဆက်ခ သာ အလားတူဥပ ဒကိဆိသည်။
(ဆ)

နိင်ငြခားကမ္ပဏီ

ဆိသည်မှာ

ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒတွင်

ပါရှိသည့်အတိင်း

အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။
( ဇ ) HS Code ဆိသည်မှာ ကမ္ဘာ့အ ကာက်အခွန်အဖွဲ ့အစည်းက သတ်မှတ်ထားသည့်
ကန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်းဆိင်ရာ

စည်းဝါးညီစနစ်

သိ ့မဟတ်

ကန်ပစ္စညး် အမျိုးအစား ခွြဲ ခားသတ်မတ
ှ ြ် ခင်းဆိင်ရာ စည်းဝါးညီအ ကာက်ခန
ွ ် ဇယားကိ
ဆိသည်။
(ဈ)

အစများပိင်ဆိင်သည့်ကမ္ပဏီ ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒတွင် ပါရှိသည့်
အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။

(ည)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာန ဆိသည်မှာ နည်းဥပ ဒ ၈၄ အရ

ကာ်မရှင်ရး

အတွင်း ဖွဲ ့စည်း ပီး ဤနည်းဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့် အဓိကတာဝန်ရှိ သာ
ဌာနကိဆိသည်။
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( ဋ ) ရင်းနှီးြမုပ်နှမစိစစ် ရး လ ာက်ထားလာ ဆိသည်မှာ နည်းဥပ ဒ ၃၈ အရ ြပုလပ်သည့်
လ ာက်လာကိဆိသည်။
(ဌ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

လ့လာ စာင့် ကည့် ရးဌာန ဆိသည်မှာ နည်းဥပ ဒ ၁၇၈ အရ

ဖွဲ ့စည်းထား သာဌာနကိ ဆိသည်။
(ဍ)

ြမငှားရမ်းခွင့် သိ ့မဟတ် အသးြပုခွင့် ဆိသည်မာှ ဥပ ဒပဒ်မ ၅၀ အရ ြမ သိ ့မဟတ်
အ ဆာက်အအအား နှစ်ရှည် ငှားရမ်းခွင့်ြပုြခင်းကိဆိသည်။

(ဎ)

ဥပ ဒဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမဥပ
ှ
ဒ (၂၀၁၆ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်
ဥပ ဒ အမှတ် ၄၀) ကိ ဆိသည်။

(ဏ) ြမန်မာကမ္ပဏီ

ဆိသည်မာှ

ြမန်မာနိင်ငတွင်

ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင် ပီး

ြမန်မာနိင်င

ကမ္ပဏမ
ီ ျားဥပ ဒအရ မှတပ
် တင်ထားသည့် နိင်ငြခားကမ္ပဏီ မဟတ် သာ ကမ္ပဏက
ီ ိ
ဆိသည်။
(တ)

တစ် နရာတည်း၌ တစ်စတစ်စည်းတည်း အလးစဝန် ဆာင်မ ပးသည်ဌ
့ ာန ဆိသည်မာှ
နည်းဥပ ဒ ၁၆၇ အရ ဖွဲ ့စည်းထား သာဌာနကိ ဆိသည်။
တားြမစ်သည့်ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းဆိသည်မှာ

ဥပ ဒပဒ်မ

၄၁

အရ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီ သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းကိဆိသည်။
(ထ)

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမြမင်
ှ
တ
့ င်အား ပးလိသည်က
့

များ ဆိသည်မာှ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၃ နှငအ
့် ညီ

ကာ်မရှငမ
် အ
ှ ခါအား လျာ်စာွ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်သတ်မတ
ှ မ
် ည့် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ
ြမင်တ
့ င်အား ပးလိသည့်

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများစာရင်းပါဝင်သည့်

က

များကိ

ဆိသည်။
(ဒ)

အဆိြပုချက်စစ
ိ စ် ရးအဖွဲ ့

ဆိသည်မာှ

နည်းဥပ ဒ

၆၇

အရ

ဖွဲ ့စည်းထား သာ

အဆိြပုချက်စစ
ိ စ် ရးလပ်ငန်းအဖွဲ ့ အဖွဲ ့ကိဆိသည်။
(ဓ)

ဆက်စပ်အဖွဲ ့အစည်းဆိသည်မှာ ဆိသည်မာှ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏမ
ီ ျား ဥပ ဒတွင် ပါရှိ
သည်အ
့ တိင်း အဓိပာ္ပ ယ်သက် ရာက် စရမည်။

(န)

ကန် ့သတ်သည်ရ
့ င်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း ဆိသည်မာှ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၁ နှငအ
့် ညီ ကာ်မရှငမ
် ှ
အခါအား လျာ်စာွ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်သတ်မတ
ှ မ
် ည့်

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း

များကိ ဆိသည်။
(ပ)

အ သးစားကမ္ပဏီ ဆိသည်မာှ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏမ
ီ ျား ဥပ ဒတွင် ပါရှသ
ိ ည်အ
့ တိင်း
အဓိပာ္ပ ယ်သက် ရာက် စရမည်။
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( ဖ ) တိင်း ဒသ ကီးသိ ့မဟတ်ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီ
လက်ခစဉ်းစားရန်နှင့် ခွင့်ြပုချက် ပးရန်အတွက်

လ ာက်ထားလာများအား

ကာ်မရှင် ၏ သ ဘာတူညီမြဖင့်

ဖွဲ ့စည်းထားသည့် ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်း ဒသ ကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီများကိ
ဆိသည်။
( ဗ ) တိင်း ဒသ ကီးသိ ့မဟတ်ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီရး ဆိသည်မှာ သက်ဆိင်ရာ
တိင်း ဒသ

ကီး

နှင့်ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီများ၏

လပ် ဆာင်ချက် များကိ

စီမခန် ့ခွဲမဆိင်ရာ

ဆာင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိ သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများ

ညန် ကားမဦးစီး ဌာန၏ တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်ရးခွဲများကိ ဆိသည်။
(ဘ)

တင်ြပ လ ာက်ထားြခင်း

ဆိသည်မှာ

၎င်း၏အခွင့်ရကိယ်စားလှယ်က

ဤဥပ ဒအရ

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ

သိ ့မဟတ်

ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် အြခားအခွင့်အာဏာရှိသည့်

အဖွဲ ့အစည်းထသိ ့ လ ာက်ထားလာ၊ အ ကာင်း ကားစာ၊ စာရွက်စာတမ်း သိ ့မဟတ်
အြခားအချက်အလက်များတင်ြပ လ ာက်ထားြခင်းကိဆိသည်။
(မ)

လက် အာက်ခကမ္ပဏီ ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများ ဥပ ဒတွင် ပါရှိသည့်
အတိင်းအဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။

(ယ) အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့် ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ ပဒ်မ
၇၅၊ ၇၇ နှင့် ၇၈ အရ ရရှိ သာ အခွန်ဆိင်ရာ ကင်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွငက
့် ိ
ဆိသည်။
(ရ)

အကူးအ ြပာင်းကာလ

ဆိသည်မှာ

ဤနည်းဥပ ဒများ

အကျိုးသက် ရာက်မ

စတင်သည့် န ့မှ နာင် ၂၄ လ ကာြမင့်သည့်ကာလကိ ဆိသည်။
(လ) အလပ်လပ်ရက် ဆိသည်မှာ စ န၊ တနဂ နွ သိ ့မဟတ် အများြပည်သူရးပိတ်ရက်
များမှတစ်ပါး ကာ်မရှင်ရးဖွင့်သည့် မည်သည့် န ့ရက်ကိမဆိ ဆိသည်။
၃။

ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ဥပ ဒပဒ်မ တစ်ခကိ ရည်ညန်းရာတွင် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ဥပ ဒ၏ အဆိပါ ပဒ်မကိ ရည်ညန်းြခင်းြဖစ် ပီး နည်းဥပ ဒတစ်ခကိ ရည်ညန်းရာတွင် ဤ
နည်းဥပ ဒများ၏ အဆိပါနည်းဥပ ဒကိ ရည်ညန်းြခင်းြဖစ်သည်။
၄။

ဥပ ဒ သိ ့မဟတ် နည်းဥပ ဒများတွင်

ြမ ဟ ရည်ညန်းရာတွင် နိင်င တာ်ပိင် နယ်နိမိတ်

အတွင်း တည်ရှိသည့် ရထ သိ ့မဟတ် လထ လည်းပါဝင်သည်။
၅။

နိင်ငြခားသားရင်းနှီးြမုပ်နှသူ ဟ ဆိရာ၌ နိင်ငြခားကမ္ပဏီများလည်း ပါဝင်သည်။

၆။

ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှသူ ဟ ဆိရာ၌ ြမန်မာကမ္ပဏီများလည်း ပါဝင်သည်။
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၇။

ဥပ ဒ

သိ ့မဟတ်

ငွပမာဏသည်

ဤနည်းဥပ ဒများတွင်

အဆိပါအချိန်တွင်ြဖစ် ပ နသည့်

အ မရိကန် ဒ လာြဖင့် ဖာ်ြပထား သာ
တရားဝင် ငွလဲလှယ်နန်းအရ

တူညသ
ီ ည့်

ြမန်မာကျပ် ငွ ြဖစ်သည်။
၈။

ဥပ ဒပဒ်မ ၁၀၀ ပါ

လပ်ပိင်ခွင့်အားကျင့်သး၍

ကာ်မရှင်သည် ဤနည်းဥပ ဒများတွင်

သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ ငွပမာဏ သိ ့မဟတ် အြခား ငွ ကးြဖင်တ
့ င်
ိ းတာချက်များကိ အခါအား လ ာ်စာွ
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်နိင်သည်။
အခန်း(၂)
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအမျိုးအစားများ
ခွင့်ြပုမိန် ့ ရယူရန် လိအပ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ
၉။

ရင်းနှီးြမုပ်နှလိသူသည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည်

ကာ်မရှငသ
် ိ ့ အဆိြပုချက်တင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး ယင်းအဆိြပုသည့်
အာက်တွင် ဖာ်ြပထား သာ ရှင်းလင်းချက်များအပါအဝင် ဥပ ဒပဒ်မ

၃၆ ပါ အချက်များနှင့် ကိက်ညီလ င် ခွင့်ြပုမိန် ့ရရှိ ပီးမှသာ ရင်းနှီးြမုပ်နှရမည်။
၁၀။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သည့်အခါ

ခွင်ြ့ ပုမိန် ့နှင့်

အြခား

သက်ဆိင်သည့် ဥပ ဒများတွင် ဖာ်ြပပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်များအားလးကိ လိက်နာရမည်။
၁၁။

ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၆ (က) ပါရည်ရွယ်ချက်အလိ ့ငှာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည်

စသတ်မှတ်ချက်များနှင့်

လျာ်ညီမရှိလ င်

နိင်င တာ်အတွက်

မဟာဗျူဟာအရ

အာက်ပါ

အ ရးပါသည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအမျိုးအစားများအြဖစ် မှတ်ယူရမည်(က) ဆက်သွယ် ရး၊ နည်းပညာ၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးဆိင်ရာ အ ြခခအ ဆာက်အအများ၊
စွမ်းအင်ဆိင်ရာ အ ြခခအ ဆာက်အအများ၊ မို ့ြပဖွ ဖ
့ ိုး ရးဆိင်ရာ အ ြခခအ ဆာက်
အအများ၊ သဘာဝအရင်း အြမစ်များ တူး ဖာ်ထတ်လပ်ြခင်း ၊ စိက်ပျိုး ရး၊ မို ့ြပ ြမ
နှင့် မီဒယ
ီ ာက

များတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နြခင်
ှ း(နှင့် ခန် ့မှန်းရင်းနှီးြမုပ်နှမတန်ဖိးသည်

ငွ ကးပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ သန်း (၂၀) ထက် ကျာ်လွန်ြခင်း)၊
( ခ ) အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ ့အစည်းနှင့်
သိ ့မဟတ်

အလားတူ

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

အခွင့်အာဏာ ပးအပ်၍

ရင်းနှီးြမုပ်နှမတန်ဖိးသည်

သ ဘာတူညီချက်

ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း

(နှင့်

ခန် ့မှနး်

ငွ ကးပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ သန်း (၂၀) ထက်

ကျာ်လွန်ြခင်း)၊
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(ဂ)

နယ်စပ်မျဉ်း သိ ့မဟတ် ပဋိပက္ခြဖစ်ပာွ း စ သာ ဧရိယာအတွင်းတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှ
ြခင်း(နှင့်ခန် ့မှန်းရင်းနှီးြမုပ်နှမတန်ဖိးသည်

ငွ ကးပမာဏ အ မရိကန်

ဒ လာ

သန်း (၁၀) ထက် ကျာ်လွန်ြခင်း)၊
(ဃ) နယ်စပ်ြဖတ် ကျာ်ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း(နှင့်ခန် ့မှန်းရင်းနှီးြမုပ်နှမတန်ဖိးသည်

ငွ ကး

ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ သန်း (၂၀) ထက် ကျာ်လွန်ြခင်း)၊
(င)

ြမဧက(၁၀၀၀)ထက်ပိ သာ ြမ ပ တွင် စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းလပ် ဆာင်ရန်အတွက်
ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း ။

(စ)

ြမဧက

(၁၀၀)ထက်ပိ သာ

ြမ ပ တွင်

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း

လပ် ဆာင်ရန်

ရည်ရွယ်ချက်မှတစ်ပါး အြခားလပ်ငန်းလပ် ဆာင်ရန်အတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နြခင်
ှ း။
၁၂။

ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၆ (ခ) ပါရည်ရွယ်ချက် အလိ ့ငှာ အ မရိကန် ဒ လာ သန်း ၁၀၀ အထက်ရှိ သာ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအား မတည် ငွရင်း ကီးမားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း အမျိုးအစားများ
အြဖစ် မှတ်ယူရမည်။
၁၃။

ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၆ (ဂ) ပါ

ရည်ရွယ်ချက် အလိ ့ငှာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည်

စသတ်မှတ်ချက်များနှင့် လျာ်ညီမရှိလ င် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဒသခလူထအ ပ

အာက်ပါ

ကီးမား သာ

သက် ရာက်မြဖစ် စနိင်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအမျိုးအစားများအြဖစ် မှတ်ယူရမည်(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလပ်ရန် လိအပ်သည့် စီမကိန်းများြဖစ်ြခင်း
သိ ့မဟတ် ြဖစ်တန်ရာ ြခရှိြခင်း။
(ခ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒအရ

ကာကွယ် တာဧရိယာ

သိ ့မဟတ်

မျိုးစိတ်

မျိုးကွဲများ တည်ရှိသည့်ဧရိယာ တွင်တည်ရှိသည့် စီမကိန်းများ။
(ဂ)

အသးြပုမည့် ြမ သိ ့မဟတ် ငှားရမ်းမည့် ြမသည်(၁)

နိင်င တာ်၏ဥပ ဒများနှင့်အညီ
နိင်င တာ်အတွင်းရှိ
သိ ့မဟတ်

လျာ် ကး ပး၍သိမ်းယူြခင်း

သိ ့မဟတ်

ြမသိမ်းယူြခင်းလပ်ထးလပ်နည်းများြဖင့်

ရယူြခင်း

လျာ် ကး ပး၍သိမ်းယူြခင်း

သိ ့မဟတ်

ြမသိမ်းယူြခင်းလပ်ထးလပ်နည်းများြဖင့်ရယူရန်

နိင်င တာ်အတွငး် ရှိ

ကိုတင်သ ဘာတူညီချက်

ြဖင့်ြပုလပ်ြခင်း နှင့် ထိကဲ့သိ ့ သိမ်းယူြခင်း ကာင့်

ယင်း ြမ၌အ မဲတမ်း

နထိင်သူ ဦး ရအနည်းဆး ၁၀၀ ယာက် အား ြပန်လည် နရာချ ထား ပးရန်
လိအပ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ၁၀၀ ဧက အထက် အကျိုးသက် ရာက်မရှိြခင်း။
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(၂)

ြမတွင် နထိင်ခွင့် သိ ့မဟတ်
ရယူရာတွင်

ြမအသးြပုခွင့်အား ဧက ၁၀၀ ထက်ပ၍
ိ

ြမတွင် နထိင်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

ြမအသးြပုခွင့်

ရှသ
ိ တ
ူ ိ ့မှ

အတင်းအ ကပ်ပိတ်ပင်ြခင်းြဖင့် ဥပ ဒအရ အသးြပုခွင့်ရှိ သာ ပဂ္ဂိုလ်အား
ဆးရးမြဖစ် ပ စနိင်ြခင်း၊
(၃)

ြမတွင် နထိင်ခွင့် သိ ့မဟတ်

ြမအသးြပုခွင့်အား ဧက ၁၀၀ ထက်ပ၍
ိ

ရယူရာတွင် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ရိး ြဖာင့် သာသ ဘာြဖင့် တရားစွဲဆိ တာင်းဆိ
ြခင်း သိ ့မဟတ် ြမပိင်ဆိင်မနှင့်ပတ်သက်၍ အြငင်းပွားမြဖစ် နြခင်းတိ ့ ကာင့်
အဆိြပုရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား ပဋိပက္ခြဖစ် စနိင်ြခင်း သိ ့မဟတ်
(၄)

ြမတွင် နထိင်ခွင့် သိ ့မဟတ်

ြမအသးြပုခွင့်အား

ြမတွင်

နထိင်သူဦး ရ

အနည်းဆး ၁၀၀ ယာက်အား ယင်း ြမတွင် ဆက်လက် နထိင်ြခင်းြဖင့် အြခား
သာဆိးကျိုးသက် ရာက် စနိင်ြခင်း။
၁၄။

နည်းဥပ ဒ ၁၄ အား သတ်မတ
ှ ရ
် ာတွင် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၆ (ခ) အလိ ့ငှာ

အခွင့်အာဏာရှိ သာ အဖွဲ ့အစည်း၌

ြမ သိ ့မဟတ်

အ ဆာက်အဦရှြိ ခင်း သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာ

ြမပိင်ဆိင်ခွင့် နှင့် ယင်း ြမ သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အဦ သိ ့မဟတ် ပိင်ရှင် သိ ့မဟတ် ပိင်ဆိင်သူ၏
လပ်ပိင်ခွင့်အား လွဲ ြပာင်းနိင်ခွင့် ရှိခဲ့သည့်

ြမတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆာင်ရွက်ပါက နိင်င တာ်ပိင်

ြမနှင့် အ ဆာက်အဦများ အသးြပုသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ ယင်းသိ ့
ဆိရာ၌ အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ ့အစည်း၏ လပ်ပိင်ခွင့်အတွင်းမှ
ချက်နင
ှ ့် လပ်ထးလပ်နည်းများအရ ခွငြ့် ပုြခင်း၊

ြမယာစီမခန် ့ခွဲမဆိင်ရာ ြပ ာန်း

ြပာင်းလဲြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားစီမခန် ့ခွဲြခင်းြဖင့်

ပ ပါက်လာ သာ ြမအသးြပုခွင့်များမပါဝင်ပါ။
၁၅။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ဥပ ဒပဒ်မ

၃၆

ပဒ်မခွဲ

(ဃ)အရ

အာက်ပါအ ြခအ နများတွင်

ခွင့်ြပုမိန် ့ လ ာက်ထားရယူရန် မလိအပ်ပါ(က)

ြမအသးြပုခွင့်

သိ ့မဟတ်

ပိင်ဆိင်ခွင့်

လဲ ြပာင်းြခင်းအတွက်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

ပး ချရသည့် အဖိးစားနား သိ ့မဟတ် ပး ချမသည် စစ ပါင်း အ မရိကန် ဒ လာ ၅
သန်း အာက်

လျာ့နည်းြခင်းနှင့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

သက်တမ်းတိးြမင့်နိင်သည့် အခွင့်အ ရးအပါအဝင်)

( ြမအသးြပုခွင့်အား

ြမ သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အအ

အား သက်တမ်း ၅နှစ် သိ ့မဟတ် ၅ နှစ် အာက် လျာ့နည်း၍ ငှားယူနိင်ြခင်း သိ ့မဟတ်
လိင်စင်ရယူနိင်ြခင်း၊
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(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နိင်င တာ်ပိင် ြမ သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အအများအား

အာက်

ဖာ်ြပပါ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထမှ တစ်ဆင်င
့ ာှ းယူြခင်း သိ ့မဟတ် လိင်စင်ရယူြခင်း၊
(၁)

(ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒအပါအဝင်)
အာဏာပိင်အဖွဲ ့အစည်းထမှ

နိင်င တာ်၏

ဥပ ဒနှင့်အညီ

သိ ့မဟတ်

အ ဆာက်အအ

နိင်င တာ်ပိင် ြမ

အသးြပုခွင့်အား ယခင်ကပင် ရရှိထား သာ ပဂ္ဂိုလ် နှင့်
(၂)

အာဏာပိင်အဖွဲ ့အစည်း၏ ခွင့်ြပုချက်နှင့်အညီ နိင်င တာ်ပိင် ြမ သိ ့မဟတ်
အ ဆာက်အအအား တစ်ဆင်င
့ ာှ းယူရန် သိ ့မဟတ် တစ်ဆင့်လိင်စင်ရယူရန်
အခွင့်ရှိသည့် ပဂ္ဂိုလ်။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ြမ သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အအများအား အသးြပုရာတွင် အထက်

ဖာ်ြပပါ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား အာဏာပိင်အဖွဲ ့အစည်းမှ

ြမအသးြပုခွင့်

ပးအပ်ရာတွင်

ချုပ်ဆိသည့် ငှားရမ်းြခင်း ကတိစာချုပ်၊ သ ဘာတူစာချုပ် သိ ့မဟတ် အြခားစာချုပ် အရ
ခွင့်ြပုထားသည့် နည်းလမ်းြဖင့် အသးြပုရမည်။
၁၆။
ခနှစ်၊

ဥပ ဒပဒ်မ ၃၆ အရ ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရမည့် တာဝန်သည် နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ(၂၀၁၂
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်

ဥပ ဒအမှတ်

၂၁။)

သိ ့မဟတ်

ြမန်မာနိင်ငသား

ရင်းနှီး

ြမုပ်နှမဥပ ဒ(၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ် ၁၈။) အရ ခွင့်ြပုမိန် ့အပါအဝင်
ဤနည်းဥပ ဒများ

အကျိုးမသက် ရာက်မီ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန်

သိ ့မဟတ်

တည် ဆာက် ရး စတင်ရန် ြပည် ထာင်စ၏ ဥပ ဒများအရ လိအပ်ချက်များအားလးကိ လိက်နာ
ဆာင်ရွက် ပီးြဖစ်သည့်၊ လိအပ်သည့် ခွငြ့် ပုမိန် ့၊ လိင်စင်များအားလး ရယူ ပီးြဖစ်သည့် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှသူနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ။
၁၇။

နည်းဥပ ဒ ၁၆ အရ မည်သိ ့ပင်ဆိ စကာမူ ဤနည်းဥပ ဒများ အကျိုးမသက် ရာက်မီ

တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်း

သိ ့မဟတ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား
သည်

မူလရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့်

စတင် ဆာင်ရွက် ပီးြဖစ်သည့်

ြပာင်းလဲမများြပုလပ် ပီး အဆိပါ ြပာင်းလဲမများ

သီးြခားြဖစ်သည်ဟ

ယူဆလ င်

အဆိြပုချက်တင်ြပရန်

လိအပ်မည်ြဖစ်ကာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ၎င်းတိ ့၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆိပါ ြပာင်းလဲမ
များ မြပုလပ်မီ ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရန် အဆိြပုချက်တင်ြပရမည်။
၁၈။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ၎င်း၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား စတင် ဆာင်ရွက်ချိန်တွင် ခွငြ့် ပုမိန် ့

ရယူရန် မလိအပ် သာ်လည်း ၎င်းတိ ့၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမပစကိ
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ြပာင်းလဲလိက် သာ ကာင့် ဥပ ဒ

ပဒ်မ

၃၆ပါ

စသတ်သတ်မှတ်ချက်နှင့်

အကျုးဝင်သွားပါ က

ယင်း ြပာင်းလဲမမ ဆာင်ရွက်မီ

ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရန် အဆိြပုချက်တင်ြပရမည်။
၁၉။

နည်းဥပ ဒ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ နှင့် ၁၅ တိ ့တွင် ရည်ညန်းထားသည့် ငွ ကးပမာဏများ ၊ ြမဧရိ

ယာ များ သိ ့မဟတ် အကျိုးစီးပွားထိခိက်ခရသူ တစ်ဦးချင်းစီးအား ရည်ညန်းရာတွင် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှသူများနှင့် ၎င်း၏ တွဲဖက်လပ်ကိင်သူများ အားလး၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှ
သူ၏ သက်ဆိင်သည့် စီးပွား ရးနှင့် စစ ပါင်း ပမာဏကိ ဆိလိသည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
၂၀။

ဤနည်းဥပ ဒတွင် ပါရှိ သာ ြပဌာန်းချက်များသည် ကာ်မရှငမ
် ှ နည်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၆ ပဒ်မခွဲ

(င) အရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ အဆိြပုချက်တင်ြပရန်၊ ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရန် လိအပ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
အြခားပစများအား ဆးြဖတ်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၄၆ အရ ခွင့်ြပုချက် ရယူရန် ြပည် ထာင်စ
လတ် တာ်သိ ့ အဆိြပုချက်တင်ြပရမည့် အ ြခအ နများအတွက် ဆးြဖတ်ရာတွင် လည်း ကာင်း
ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိ စရ။
တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ
၂၁။

ကာ်မရှင်သည် အစိးရ၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် ဥပ ဒပဒ်မ ၄၁ အရ တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

လပ်ငန်းများအား အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်၍ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မတ
ှ န
် င်
ိ သည်။
၂၂။

အြခားမည်သည့်ဥပ ဒတွင် ကန် ့သတ်ထား စကာမူ နည်းဥပ ဒ ၂၁ တွင် ရည်ညန်းထားသည့်

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာတွင် မပါရှိ သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား ဥပ ဒအရ တားြမစ်သည့် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအြဖစ် မသတ်မတ
ှ ရ
် ။
၂၃။

မည်သည့်ပဂ္ဂိုလ်မဆိ တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။

၂၄။

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၁ ပဒ်မခွဲ (က) တွင်

ဖာ်ြပထားသည့်

ဘးအန္တရာယ်ရှိ သာ သိ ့မဟတ်

အဆိပ်အ တာက်ရှိ သာ စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းဆိသည်မှာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ
တားဆီးကာကွယ် ရး

ဥပ ဒ

(၂၀၁၃

ခနှစ်၊

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်

ဥပ ဒအမှတ်

၂၈။)၊

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ (၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၉။) သိ ့မဟတ်
စက်မဝန် ကီးဌာန၊

သယဇာတနှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဝန် ကီးဌာန

သိ ့မဟတ်

အြခားအာဏာပိင်အဖွဲ ့အစည်းတိ ့က နိင်င တာ်အတွငး် တင်သင
ွ း် ရန်၊ တင်ပိ ့ရန်၊ သိ လှာင်ရန်၊
ကန်သယ
ွ ရ
် န်၊ ထတ်လပ်ရန် သိ ့မဟတ် အြခားနည်းြဖင့်ထတ်လပ်ရန် တားြမစ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ
အားလးကိဆိသည်။ အခွင့်အာဏာပိင်အဖွဲ ့အစည်းများမှ ဥပ ဒြဖင့် အတိအလင်း ခင်းချက်ြပုြခင်း၊
ကင်းလွတခ
် ွငြ့် ပုြခင်း သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုြခင်းမှအပ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆိပါ
ပစ္စည်းများအား ထတ်လပ်ြခင်း သိ ့မဟတ် အသးြပုြခင်းအား တားြမစ်သည်။
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၂၅။

ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၁ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င) နှင့် (စ) တိ ့၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

များအား

ပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ၊

ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဥပ ဒနှင့်

စားသးသူအကာ

အကွယ် ပး ရးဥပ ဒ အပါအဝင် နိင်င တာ်၏ ဥပ ဒများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင် စရန်ြဖစ်သည်။
ဤပဒ်မများသည် နိင်င တာ်၏ ဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ

ဆာင်ရွက်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းကိ

တားြမစ်ြခင်း မရှိ စရ။
၂၆။

အြခားလပ်ပိင်ခွင့်များအား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိ စဘဲ ကာ်မရှင်သည်(က) တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း သိ ့မဟတ် ယင်းနှင့် ဆက်နွယ်သည့် လပ်ငန်း
အမျိုးအစားတွင်

ပါဝင် ဆာင်ရွက် နသည်ဟ

ယ ကည်ရန်အ ကာင်း

ရှိလ င်

၎င်းရင်းနှီးြမုပ်နှသူထမှ သတင်းအချက်အလက်များ တာင်းခနိင်သည်၊ နှင့်
(ခ)

တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက် ကာင်း ယ ကည်ရန် အ ကာင်း
ရှိလ င် မည်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းကိမဆိ ခတ္တ ဆိင်းင့ရန် သိ ့မဟတ် ရပ်နားရန်
အမိန် ့ချမှတ်နိင်သည်။

ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ
၂၇။

ကာ်မရှင်သည် အစိးရ၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ အရ ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီး

ြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအား အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်နိင် ပီး ဥပ ဒ
ပဒ်မ ၄၄ အရ ယင်းတိ ့အား ြပင်ဆင်နိင်သည်။
၂၈။

နည်းဥပ ဒ ၂၇ တွင် ရည်ညန်းထားသည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအား ြပင်ဆင်ရန် ထည်သ
့ င
ွ း်

စဉ်းစားရာတွင် ကာ်မရှငမ
် ှ ဆွး နွးနိင်ခွင့်၊ အ ကဉာဏ် တာင်းခနိင်ခွင့်အား ဥပ ဒပဒ်မ ၄၅ အရ
ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိ စရ။
၂၉။

အြခားမည်သည့် ဥပ ဒတွင် ကန် ့သတ်ထား စကာမူ နည်းဥပ ဒ ၂၇ တွင် ရည်ညန်းထား

သည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာတွင် မပါရှိ သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား ဥပ ဒအရ ကန် ့သတ်သည့်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအြဖစ် မသတ်မတ
ှ ရ
် ။
၃၀။

ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား

၃၂၊ ၃၃ နှင့် ၃၄ တိ ့တွင်

ဆာင်ရွက်သည့် ပဂ္ဂိုလ်သည် နည်းဥပ ဒ ၃၁၊

ဖာ်ြပထားသည့် ရှငး် လင်းချက်များအပါအဝင် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ

ြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့် အြခား သက်ဆိင်သည့် ဥပ ဒများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၁။

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ ပဒ်မခွဲ (က) ပါ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်အတွကန
် င
ှ ့် အြခားသက်ဆိင်ရာဥပ ဒများအရ

အစိးရသည် ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် စာချုပ်ချုပ်
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ဆိနိင် ပီး

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းတွင်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

ပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းအား

စာချုပ်ပါ

အတိင်းအတာအရ ခွင့်ြပုနိင်သည်။
၃၂။

ဤပဒ်မ၏ အကျိုးသက် ရာက်မအား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိ စရဘဲ ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ ပဒ်မခွဲ (ခ)

အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအား ြမန်မာကမ္ပဏီများမှ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
၃၃။

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ ပဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်အလိ ့ငှာ သက်ဆိင်သည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာတွင်

အတိအလင်း

ဖာ်ြပ၍

ခင်းချက်ြပုထားသည့်အချက်များမှတစ်ပါး

ဖက်စပ်လပ်ငန်းတစ်ခတွင်

ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူတစ်ဦး (သိ ့မဟတ် ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအဖွဲ ့) ၏
အနည်းဆး တိက်ရိက် အစရှယ်ယာထည့်ဝင်မ သိ ့မဟတ် အကျိုးစီးပွားထည့်ဝင်မ အချိုးသည် ၂၀ %
ြဖစ်သည်။
၃၄။

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ ပဒ်မခွဲ (ဂ) သိ ့မဟတ် ဥပ ဒပဒ်မ ၃၀ ၏ အကျိုးသက် ရာက်မအား

ကန် ့သတ်ြခင်း မရှိ စရဘဲ ဖက်စပ်လပ်ငန်းတွင် ပါ ဝင်သည့် ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏
အနည်းဆး တိက်ရိက်အကျိုးစီးပွား သိ ့မဟတ် အစရှယယ
် ာထည်ဝ
့ င်မအချိုးကိ ြမန်မာကမ္ပဏီမှ
ထည့်ဝင်နိင်သည်။
အခန်း(၃)
ရင်းနှီးြမုပ်နှမြမင့်တင်မည့်က
၃၅။

ကာ်မရှင်သည် အစိးရအဖွဲ ့၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်

များ

အာက် ဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် အမိန် ့

ကာ်ြငာစာများအား အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်နိင်သည်။
(က) ဥပ ဒပဒ်မ ၄၃ အရ သတ်မှတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမြမင့်တင်မည့်က

များနှင့် အခွန်

ကင်းလွတခ
် ွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်ရရှိနိင်သည့် အြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ
နှင့်
(ခ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၇၅ အရ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မအဆင့်အလိက် နိင်င တာ်အတွင်း ဇန်(၁)၊ ဇန်(၂)
သိ ့မဟတ် ဇန်(၃) အြဖစ် သတ်မှတ်ရမည့် နရာများ။

၃၆။

အြခားလပ်ပိင်ခွင့် သိ ့မဟတ် အြခားနည်းဥပ ဒများ၏ အကျိုးသက် ရာက်မအား ကန် ့သတ်

ြခင်းမရှိဘဲ

ကာ်မရှင်သည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းတစ်ခမှ

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့် မရရှမ
ိ ီ အကျုးဝင်နိင် စရန် ကိက်ညီမရှိရမည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ အနည်းဆး
သတ်မှတ်ချက်များ၊ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမြမင့်တင်မည့်က

အတွက် အချိန်မ ရွး

ခွင့်ြပုနိင်သည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်အများဆးပမာဏအား ထတ်ြပန်နိင်သည်။

11

အခန်း(၄)
ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် လ ာက်ထားတင်ြပမများ
ပမှန်တင်ြပ လ ာက်ထားမ
၃၇။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့်

ဤနည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ

ကာ်မရှင်ထသိ ့ လ ာက်ထား တင်ြပမအားလးကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၈။

တင်ြပ လ ာက်ထားမတိင်းသည်(က) စာြဖင့် ရးသားရမည်၊
(ခ)

ြမန်မာ သိ ့မဟတ် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ရးသားရမည်၊

(ဂ)

အဆိြပုချက်ြဖစ်ပါက

အဆိြပုရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်အား

အဂလိပ်နှင့်

ြမန်မာဘာသာြဖင့် ရးသားရမည်၊
(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ အခွငရ
့် ကိယ်စားလှယန
် င
ှ ့် သက်ဆိင်ရာ လ ာက်ထားသူ တစ်ဦး
ချင်းမှ လက်မှတ် ရးထိးရမည်၊
(င)
(စ)
(ဆ)
(ဇ)

သတ်မှတ်ထားသည့် ပစြဖင့် ြဖည့်စွက်ရမည်၊
ကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်၊
ယင်းအချက်အလက်များသည် ြပည့်စမှန်ကန်ရမည် ြဖစ် ပီး လိမ်လည် ဖာ်ြပြခင်း မရှရ
ိ ၊
ကာ်မရှင်ရး သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီရး
ထ လ ာက်ထားတင်ြပရမည်၊

(ဈ)
၃၉။

သက်ဆိင်ရာ တင်ြပ လ ာက်ထားမ လ ာက်လာ ကး ပးသွင်းရမည်။

နည်းဥပ ဒ ၃၈ ပဒ်မခွဲ (ဂ) နှင့်အညီ ြပင်ဆင်ထား သာ အဆိြပုထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

အကျဉ်းချုပ်တွင် အာက် ဖာ်ြပပါ သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင်

တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊

သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ

အကျိုးစီးပွား သိသာထင်ရှားစွာ ပါဝင် သာ အြခားပဂ္ဂိုလ်များ။
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ၏ အဓိက တည် နရာ သိ ့မဟတ် တည် နရာများ။

(ဂ)

အဆိြပုထား သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏ။

(ဃ) (ခန် ့မှန်း

အချိနဇ
် ယား

အပါအဝင်)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့်

အစီအစဉ် ဖာ်ြပချက်။
(င)

ကာ်မရှငမ
် ှ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်မည့် အြခားသတင်းအချက်အလက်များ။
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၄၀။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအြဖစ်

ဥပ ဒအရ မဖွဲ ့စည်းရ သးလ င် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအြဖစ် ဖွဲ ့စည်းရန်

တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူကိယ်စား အဆိြပုချက် တင်ြပနိင်သည်။ ရင်းနှီး
ြမုပ်နှသူအြဖစ် ဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းြခင်းသည် ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးရန်အတွက် စည်းကမ်းချက်ြဖစ် ပီး
ဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူတစ်ဦး၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများအား

ြပာင်းလဲြခင်း

မရှိ စရ။
၄၁။

ကာ်မရှင်သည် ၎င်း၏ အြခားလပ်ပိင်ခွင့်များအား ကန် ့သတ်ြခင်းမြပုဘဲ တင်ြပ လ ာက်ထား

မအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းနှင့်

ဆွး နွးတိင်ပင်နိင် ပီး

အဆိြပုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးစီးပွားတွင် ပါဝင်သူများ၊ ဆးြဖတ်ချက် ကာင့် အကျိုးသက်
ရာက်မရှိမည့် ပဂ္ဂိုလ်များနှင့်

ဆွး နွး၍ ဆးြဖတ်ချက်အတွက် သင့် လျာ်မည့် သတင်းအချက်

အလက်များ ရယူနိင်သည်။
၄၂။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

အာက် ဖာ်ြပပါ အဆိြပုရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း အမျိုးအစား ပ တွင်

စည်း နှာင်မ မရှိသည့် လမ်းညန်ချက်ရယူရန်အတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမစိစစ် ရး လ ာက်ထားလာကိ
ကာ်မရှင်ထ တင်ြပနိင်သည် (က) ဥပ ဒပဒ်မ ၃၆ အရ ကာ်မရှင်ထ အဆိြပုချက်တင်ြပရန် လိအပ်ြခင်း။
(ခ)

ခွင့်ြပုမိန် ့မထတ် ပးမီ

ဥပ ဒပဒ်မ

၄၆

အရ

ခွင့်ြပုချက်အတွက်

ြပည် ထာင်စ

လတ် တာ်ထ တင်ြပရန် ြဖစ်တန်ရာ ြခရှိြခင်း။
(ဂ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၁ နှင့် ယင်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအရ တားြမစ်သည့်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း။

(ဃ) ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ နှင့် ယင်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအရ ကန် ့သတ်သည့်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း။
(င)

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၃ နှင့် ယင်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအရ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
ြမင့်တင်မည့်က

ြဖစ်ြခင်း။

ရင်းနှီးြမုပ်နှမစိစစ် ရး လမ်းညန်ချက်တွင် ခွင့်ြပုချက် ရရှိနိင်မည့်
များအား ဖာ်ြပပါရှိမည် မဟတ်ပါ။
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အလားအလာ

အခန်း(၅)
ရင်းနှီးြမုပ်နှမစိစစ် ရးလပ်ငန်းစဉ်
၄၃။

ရင်းနှီးြမုပ်နှမစိစစ် ရး လ ာက်ထားလာ တင်ြပ ပီး သတ်မှတ်ထားသည့်

အား

ပးသွင်း ပီးပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှမစိစစ် ရး

လ ာက်လာ ကး

လ ာက်ထားလာအား စိစစ်ရမည်။ စိစစ် ပီးလ င်

ကာ်မရှင် သည် လမ်းညန်ချက် ထတ်ြပန်ရမည်။ ယင်းလမ်းညန်ချက်သည် စည်း နှာင်မမရှိသည့်
စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ ပါဝင်ရမည်။
၄၄။

လမ်းညန်ချက်အား ဥပ ဒပဒ်မ ၄၁ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ ပါ က ြပည့်စသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

စိစစ် ရး လ ာက်ထားလာအား စိစစ်ရန် အချိန်ကာလသည် အများဆး အလပ်ဖွင့် ရက် (၁၀) ရက်
သိ ့မဟတ်

(၂၀)

ရက်ထက်

မ ကျာ်လွန် စရ။

ကာ်မရှင်သည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှ

သူထမှ

အချက်အလက်များ ထပ်မလိအပ်ပါက စိစစ် ရးအချိန်ကာလအား ထပ်မတိးြမင့်နိင်သည်။
၄၅။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ကာ်မရှင်မှ တာင်းခသည့် အချက်အလက်အား တာင်းခသည့် န ့မှစ၍

အလပ်ဖွင့်ရက် (၁၀) ရက်အတွငး် သိ ့မဟတ်
ပးအပ်ြခင်းမရှိပါက

ကာ်မရှငမ
် ှ ထပ်မတိးြမင့်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း

လ ာက်ထားလာအား ပယ်ဖျက်နိင်သည်။

လမ်းညန်ချက်အားြပင်ဆင်ြခင်း
၄၆။

ကာ်မရှင်သည် နည်းဥပ ဒ ၄၁ အရ ထတ်ြပန်ထားသည့် လမ်းညန်ချက်အား ြပင်ဆင်

သင့် ကာင်း မည်သည်အ
့ ချိနတ
် င
ွ မ
် ဆိ ဆးြဖတ်လ င် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ အ ကာင်း ကားရမည်။
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒအား

အ မဲ လးစားလိက်နာရမည်ြဖစ် ပီး

ြပင်ဆင်သည့် လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၇။

သိ ့ရာတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် (က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမစိစစ် ရး လ ာက်ထားလာတွင်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

လပ်ငန်းသဘာဝအား

ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရမည်။
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမစိစစ် ရး လ ာက်ထားလာအား ကာ်မရှင်မှစိစစ်ရာတွင် သင့် လျာ်သည့်
ပဂ္ဂိုလ်

တစ်ဦးက

စဉ်းစား ဆာင်ရွက်ရမည့်

အချက်အလက်များအားလးကိ

ဖာ်ြပရမည်။
(ဂ)

သ ဘာရိးြဖင့်

ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး

ကာ်မရှငသ
် ိ ့ အချက်အလက်များ မှန်ကန်စွာ

မ ဖာ်ြပြခင်း၊ လိမ်လည်ြခင်း သိ ့မဟတ် တမင် မမှနမ
် ကန် ဖးကွယြ် ခင်းမြပုရ။
နည်းဥပ ဒ ၄၂ အရ ထတ်ြပန်ထားသည့် လမ်းညန်ချက်နှင့် နည်းဥပ ဒ ၄၅ အရ
နာက်ဆက်တွဲ ြပင်ဆင်ထားသည့် လမ်းညန်ချက်အရ တစ်စတစ်ရာ

14

ဆာင်ရွက်ြခင်း

အတွက်

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား

မရှိ စရ။

ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်အချိန်

ြပင်ဆင်သည့်

လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ

ြခာက်လ သိ ့မဟတ် ( ကာ်မရှင်မှ ခွငြ့် ပု

သည့် ထပ်တိးြမင့်သည့် အချိန်ကာလ) ပးရမည်။
ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအတွက် အ ကာင်း ကားြခင်း
၄၈။

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ အရ ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှလိ

သူက အဆိြပုလာသည်အ
့ ခါ အဆိြပုသည့်ရင်းနှီးြမုပ်နှမကိ သတ်မှတ်သည့် ပစြဖင့်

ကာ်မရှငထ
်

အ ကာင်း ကားရမည်။
၄၉။

နည်းဥပ ဒ

၄၇

အရ

ပးပိ ့ရမည့်

အ ကာင်း ကားစာအား

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ်သည့် န ့မှစ၍ ၃ လအတွင်း ပးပိ ့ရမည်။
၅၀။

အ ကာင်း ကားစာအား ကာ်မရှင်ရး သိ ့မဟတ် ကာ်မရှင်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် ြပည်နယ်

သိ ့မဟတ် တိင်း ဒသ ကီး ကာ်မရှင်ရးသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
၅၁။

နည်းဥပ ဒ ၄၈ တွင် ရည်ညန်းထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

အတွက် အဆိြပုချက် သိ ့မဟတ် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ တင်ြပသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ်
အ သးစားကမ္ပဏီသည် နည်းဥပ ဒ ၄၇ နှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ။
၅၂။

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့် အြခားသက်ဆိင်သည့် ဥပ ဒများအားလးအရ ရင်းနှီး

ြမုပ်နှမလပ်ငန်းအတွက် ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရန်မလိအပ်ခဲ့လ င် နည်းဥပ ဒပဒ်မ ၄၇ အရ အ ကာင်း
ကားရမည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည် ကာ်မရှင်ထမှ ဆးြဖတ်ချက် သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုချက် မလိအပ်
ပါ ။
အခန်း (၆)
အဆိြပုချက်များ
၅၃။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၆ အရ ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရန်လိအပ်ပါက အဆိြပုချက် အား

ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပရမည်။
၅၄။

အဆိြပုချက်အား အာက် ဖာ်ြပပါ ပဂ္ဂိုလ်များက လ ာက်ထားရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ၊
(ခ)

ြမအသးြပုခွင့် သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွငမ
့် ျား

လ ာက်ထားသည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း အပါအဝင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင် ပါဝင်သည့် လက် အာက်ခ
ကမ္ပဏီများ။
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၅၅။

အခွင့်အာဏာ

လဲအပ်ြခင်းခရသည့်

အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ ့အစည်းသည်

အဆိြပုချက်

တင်ြပရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင် သိသာထင်ရှားသည့် ပိင်ဆိင်မအကျိုးစီးပွားရှိြခင်း၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ၏

အ ြခခများအြဖစ်

လပ်ငန်းပိင်ဆိင်ခွင့်အား

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ

ခွင့်ြပုခဲ့ ပီးြဖစ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ခွငြ့် ပုရန် ရည်ရွယ်ြခင်း၊
(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ၏ အ ြခခအြဖစ်ပါဝင်ရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆိ
ြခင်း သိ ့မဟတ်

(ဃ) ဥပ ဒအရ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်ြခင်း သိ ့မဟတ် အခွင့်အာဏာ ပးအပ်ြခင်း။
၅၆။

ကာ်မရှင်သည် ၎င်း၏ အြခားလပ်ပိင်ခွင့်များအရ အဆိြပုချက်၏ အကျဉ်းချုပ်အား ထတ်

ြပန်နိင်သည်။
၅၇။

ြမအသးြပုခွင့် သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်

လ ာက်ထားလာများအား

အဆိြပုချက်နှင့် တစ် ပိုင်နက် အတူအကွ တင်ြပနိင်သည်။
အခန်း (၇)
အဆိြပုချက်စိစစ်ြခင်းဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်း
၅၈။

အဆိြပုချက်ကိတင်ြပ၍ သတ်မှတ်ထားသည့်

လ ာက်လာ ကးများကိ

ပးသွင်း ပီး နာက်

အရည်အချင်းြပည့်မီြခင်းနှင့် ြပည့်စမ ရှိ၊ မရှိ ကာ်မရှင်ရးတွင် ( သိ ့မဟတ် ကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မတ
ှ ်
ထားသည့် အြခား နရာတွင)် စိစစ်ရမည်။ အဆိြပုချက်သည် အရည်အချင်းြပည့်မီ၍ ြပည့်စသည်ဟ
ဆးြဖတ် သတ်မှတ်ပါ က အဆိြပုချက်အားလက်ခ၍ အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအဖွဲ ့မှ စစ် ဆးြခင်း
ခ ပီးသည့်အခါ

ကာ်မရှင်အစည်းအ ဝးတွင် အဖွဲ ့ဝင်များ ( သိ ့မဟတ် နည်းဥပ ဒ ၆၇ အရ

လပ်ပိင်ခွင့် လဲအပ်ထားသည့် အခွင့်အာဏာရှိသည့် ပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့) မှ သးသပ်နိင်ရန်နှင့်
အတည်ြပုဆးြဖတ်နိင်ရန် ဆက်လက်တင်ြပရမည်။ စိစစ်ြခင်း၊ သးသပ်ြခင်းနှင့် ဆးြဖတ်ချက်ချြခင်း
တိ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၆၉ နှင့် အာက် ဖာ်ြပပါ နည်းဥပ ဒများတွင် ြပ ာန်းထားသည့် အဆိြပုချက်
စိစစ် ရး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၉။

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက် သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်သည့်အ ြခအ န အ ပ တွင် မြပည့်စဟ

သာ်လည်း ကာင်း၊

အရည်အချင်းမြပည့်မီဟ သာ်လည်း ကာင်း

လက်ခ ပီး အလပ်ဖွင့်ရက် (၁၅) ရက်အတွင်း ြငင်းပယ်နိင်သည်။

ယူဆပါက

အဆိြပုချက်အား

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်

တစ်ခကိ ြငင်းပယ်ပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထသိ ့ ြငင်းပယ် ကာင်းနှင့် ြငင်းပယ်ရြခင်း အ ကာင်း
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အရင်းကိ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပ ပီး အလပ်ဖွင့်ရက် (၁၀) ရက် အတွင်း အ ကာင်း ကားရမည်။ အကယ်၍
အဆိြပုချက်အား ြငင်းပယ်ြခင်း မြပုပါက လက်ခသည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
၆၀။

နည်းဥပ ဒ ၆၀ နှင့် ၆၁ ပါ ြပ ာန်းချက်ထက် မ ကျာ်လွန်ဘဲ အဆိြပုချက်အား လက်ခလ င်

သိ ့မဟတ် လက်ခသည်ဟမှတ်ယူရလ င် ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်အား နာက်ထပ် အလပ်ဖင
ွ ရ
့် က်
(၆၀) ရက်အတွင်း စိစစ်ြခင်းအား ဆာင်ရွက် ပီး အတည်ြပုဆးြဖတ်ရမည်။
၆၁။

နည်းဥပ ဒ ၅၉ အရ သတ်မှတ်ထားသည့် အဆိြပုချက် စိစစ်ြခင်း အချိန်ကာလအား အာက်

ဖာ်ြပပါ အ ြခအ န တစ်ခခတွင် ဆိင်းင့ထားနိင်သည်(က)

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်အား စိစစ်ရန်နှင့် ခွငြ့် ပုမိန် ့နှင့် အြခားဆက်စပ်သည့်
လ ာက်ထားလာများအား ဆးြဖတ်ချက်ချရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် အြခား
အဖွဲ ့အစည်းထမှ အချက်အလက်များ ထပ်မ၍ လိအပ်လာလ င် သိ ့မဟတ်

(ခ)

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၆ အရ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ တင်ြပ
အတည်ြပုချက်ရယူရန် လိအပ်လ င်။

အချိန်သတ်မှတ်မသည် ဤနည်းဥပ ဒအရ တစ် ကိမ်ထက်ပိ၍ ဆိင်းင့နိင် ပီး ဆိင်းင့ထား ကာင်းကိ
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ အ ကာင်း ကားရမည်။ နည်းဥပ ဒ ၆၄ အရ
ရရှသ
ိ ည်နင
ှ ့် သိ ့မဟတ် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်မှ

နာက်ထပ် အချက်အလက်များ

အ ကာင်းြပန် ကား ပီးသည်နှင့် တစ် ပိုင်နက်

အချိန်သတ်မှတ်ချက်အား ြပန်လည်စတင်ရမည်။
၆၂။

ကာ်မရှင်အတွင်း ရးမှူးသည်

အဆိြပုချက်

သိ ့မဟတ်

အဆိြပုချက်နှင့်သက်ဆိင်သည့်

အြခားအ ြခအ နများသည် ရပ် ထွး သာ ကာင့် သိ ့မဟတ် အသစ်အဆန်းြဖစ် သာ ကာင့် အချိန်
သတ်မှတ်ချက် တိးြမင့်ြခင်းြဖင့် နိင်င တာ်၏ အကျိုးစီးပွားအား အကျိုးသက် ရာက်မရှိ စသည်ဟ
ယူဆပါက နည်းဥပ ဒ ၅၉ အရ အဆိြပုချက် စိစစ်သည့်အချိန်ကာလအား ထပ်မတိးြမင့်နိင်သည်။
အချိန်သတ်မှတ်ချက်အား ဤနည်းဥပ ဒအရ တစ် ကိမ်ထက်ပိ၍ သက်တမ်းတိးြမင့်နိင် ပီး သက်တမ်း
တိးြမင့် ကာင်းကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ အ ကာင်း ကားရမည်။
၆၃။

ကာ်မရှင်သည်

သိ ့မဟတ်

အဆိြပုချက်အား

စဉ်းစား ဆွး နွးသည့်

အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအဖွဲ ့

ကာ်မရှင်အစည်းအ ဝးများသိ ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ အခွင့်ရကိယ်စားလှယ်အား တက်

ရာက် စရမည်။
၆၄။

ကာ်မရှင်သည် ရင်နှီးြမုပ်နှသူထမှ အဆိြပုချက်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များအား

အဆိြပုချက်အား လက်ခြခင်းမြပုမီ နှင့်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်များမှ အစည်းအ ဝးတွင် သးသပ်ရန်

အတွက် ကာ်မရှငသ
် ိ ့ မတင်ြပမီ လပ်ငန်းစဉ်၏ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိ ထပ်မ တာင်းခနိင်သည်။
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၆၅။

ကာ်မရှင်က

တာင်းဆိသည့်အချက်အလက်အား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

န ့မှ အလပ်ဖွင့်ရက် (၂၀) ရက်အတွင်း သိ ့မဟတ်
သည့် အချိန်ကာလအတွင်း မ ပးနိင်ပါက

တာင်းဆိခရသည့်

ကာ်မရှင၏
် ခွင်ြ့ ပုချက်ြဖင့် ထပ်မတိးြမင့်ထား

လ ာက်လာကိ ပယ်ချနိင်သည်။

လ ာက်ထားလာ

ပျက်ြပယ်လ င် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှအား ဆက်လက် ဆာင်ရွက်လိပါက အဆိြပုချက်ကိ
ထပ်မတင်ြပရမည် ြဖစ် ပီး သတ်မှတ်ထားသည့်
၆၆။

ကာ်မရှင်သည်

အဆိြပုချက်အား

လ ာက်လာ ကးများအား ပး ဆာင်ရမည်။
စိစစ်ရာတွင်

လိအပ်ပါက

သိ ့မဟတ်

ဆန္ဒရှိပါက

အြခားအာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ဆွး နွးတိင်ပင်နိင် ပီး အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်း
များအားလးသည် အဆိြပုချက်စိစစ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ပီး ြမာက် စရန်
သက်ဆိင်သည့် လူပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ် အြခားအရင်းအြမစ်များအား ထာက်ပ့ ပးရမည်။
၆၇။

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်အား ဥပ ဒနှင့်မကိက်ညီ ကာင်း သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုမိန် ့ ပးရန်

အတွက် အရည်အချင်းမြပည့်မီ ကာင်း ယူဆလ င် အဆိြပုချက်အား အချိန်မ ရွး ြငင်းပယ်နိင်သည်။
၆၈။

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်အား ပဏာမအ နြဖင့် သးသပ်ရန်အြခားအခွင့်အာဏာရှိသည့်

အဖွဲ ့အစည်းမှ အရာရှိများ ပါဝင်သည့် အဆိြပုချက် စိစစ် ရးအဖွဲ ့အား ဖွဲ ့စည်းရမည်။ ကာ်မရှင်သည်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမတန်ဖိးသည် အ မရိကန် ဒ လာ ၅ သန်း အာက် ြဖစ်ပါက အဆိြပုချက်များအား
စိစစ်ရန်အတွက် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းအားလည်း ကာင်း၊ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ် ကာ်မတီအားလည်း ကာင်း လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာခွဲ ဝ ပးနိင်သည်။
၆၉။

ကာ်မရှင်သည် ခွင့်ြပုမိန် ့ လ ာက်ထားြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းအ ပ

လမ်းညန်ချက်များအား ထပ်မထတ်ြပန်နိင်သည်။
အခန်း(၈)
အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ
၇၀။

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်အားလးအား ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၅ (ဂ) နှင့် အညီ စိစစ်၍ နိင်င

အကျိုးစီးပွားအတွက် အ ထာက်အကူ ြပု၊ မြပု ဆးြဖတ်ရမည်။ ထိသိ ့ စိစစ်ရာတွင် ကာ်မရှင်သည်
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ၄၇ နှင့် ၆၅ အပါအဝင်
အခွင့်အ ရးများနှင့်

ဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အ ြခခသ ဘာတရားများ၊

တာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

ကာ်မရှင်သည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် အဆိြပုချက်အား အာက် ဖာ်ြပပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီမ ရှိ၊မရှိ
ကိလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်-
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(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နိင်င တာ်၏ ဥပ ဒများနှင့်အညီ ြပုမူ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှြခင်း။
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည် ခွငြ့် ပုမိန် ့ လိအပ်သည့် လပ်ငန်းတစ်ခြဖစ်ြခင်း။

(ဂ)

အဆိြပုချက်သည် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒနှင့် ညီညွတ်မရှိြခင်း။

(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

လူမပတ်ဝန်းကျင်အ ပ

ဆိးကျိုး

သက် ရာက်မ ရှိ စမည့် အလားအလာများအား ကန် ့သတ်လျက် တာဝန်ယူမရှိ သာ၊
ရရှည်ခိင်မာ သာ

အြပုအမူြဖင့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား

ဆာင်ရွက်ရန်

ကတိကဝတ်ြပု ဖာ်ြပြခင်း။
(င)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း၏
သိ ့မဟတ်

စီမခန် ့ခွမ
ဲ တွင်

အစများပိင်ဆိင်သည့်ကမ္ပဏီ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

ပါဝင် ဆာင်ရွက်သည့်
သိ ့မဟတ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ

တွဲဖက်လပ်ကိင်သူသည်

စီးပွား ရးဆိင်ရာအ တွ အ
့ ကုများနှင့်

စဉ်းစား

ဆးြဖတ်နိင်စွမ်း ရှိြခင်း။
(စ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအတွက်

ငွ ကးထည့်ဝင်နိင် ကာင်း

ကတိကဝတ်ြပုြခင်း။
(ဆ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ကိယ်ကျင့်တရား ကာင်းမွန်ြခင်းနှင့်

စီးပွား ရး လာကတွင်

ဂဏ်သတင်း ကာင်းမွန်ြခင်း။
(ဇ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ကာင့် အကျိုးသက် ရာက်မည့် ြပည် ထာင်စအစိးရ သိ ့မဟတ်
တိင်း ဒသ ကီးနှင့်ြပည်နယ်အစိးရများမှ

ထတ်ြပန်ထား သာ

အမျိုးသားဖွ ဖ
့ ိုး

တိးတက် ရး၊ လြခု ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ယဉ် ကျးမ မူဝါဒ ရည်မန
ှ း် ချက်
များအား

ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည်

အမျိုးသားဖွ ဖ
့ ိုး

တိးတက် ရး၊ လြခု ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ မူဝါဒများနှင့်
လိက် လျာညီ ထွြဖစ်ြခင်း။
၇၁။

ကာ်မရှင်သည် နည်းဥပ ဒ ၆၉ နှင့်အညီ အဆိြပုချက် စိစစ်ရာတွင် (က) သတ်မှတ်ချက်အားလးကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ် ပီး (နည်းဥပ ဒ ၆၉ (က) မှ
(ဂ) အထိ ြပ ာန်းထား သာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မြဖစ်မ န ကိက်ညီရမည့်အြပင်)
နည်းဥပ ဒ ၆၉ (ဃ) မှ (ဇ) အထိ

သတ်မှတ်ချက်များမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့်

အဆိြပုချက်အတွက် သက်ဆိင်မအရှိဆး သတ်မှတ်ချက်အား စဉ်းစားဆးြဖတ်ရမည်။
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(ခ)

မြဖစ်မ နရှိရမည့်

သတ်မှတ်ချက်များ

ကိက်ညီမရှိမရှိနှင့်

မြဖစ်မ နမဟတ် သာ

သက်ဆိင်မရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည့်စမရှိမရှိ ဆးြဖတ်ရမည်။
၇၂။

နည်းဥပ ဒ ၆၉ (ဆ) ပါ

ကိယ်ကျင့်တရား ကာင်းမွန်ြခင်းနှင့်

ြပ ာန်းချက်အလိ ့ငှာ
စီးပွား ရး လာကတွင်

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား
ဂဏ်သတင်း ကာင်းမွန်ြခင်း

ရှမ
ိ ရှိ

စိစစ်ရာတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင်ပါဝင် ဆာင်ရွက်သည့် သိ ့မဟတ် အကျိုး
စီးပွားပါဝင်သည့်

တွဲဖက်လပ်ကိင်သူသည်

နိင်င တာ်၏ဥပ ဒများအရ

သိ ့မဟတ်

သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင်၊ အလပ်သမား၊ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး သိ ့မဟတ် လူ ့အခွငအ
့် ရးဆိင်ရာ
တရားစီရင် ရးနယ်ပယ်တွင် ြပစ်မကျူးလွန်ြခင်း သိ ့မဟတ် ဥပ ဒ ဖာက်ဖျက်ြခင်း ရှိ မရှိအား
(ကန် ့သတ်ချက် မရှိဘဲ) ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိင်သည်။
အခန်း(၉)
အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ
၇၃။

ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၆ အရ အဆိြပုချက်တင်သွင်းရန် မလိအပ် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများသည်

ြမအသးြပုခွင့်

သိ ့မဟတ်/

နှင့်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်

သက်သာခွင့်များ

ရရှိခစားလိပါက

အတည်ြပုမိန် ့ လ ာက်ထားနိင်သည်။
၇၄။

အာက် ဖာ်ြပပါ ပဂ္ဂိုလ်များသည် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ လ ာက်ထားရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ
(ခ)

ြမအသးြပုခွင့်

သိ ့မဟတ်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွငမ
့် ျား

လ ာက်ထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း အပါအဝင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင် ပါဝင်သည့်
လက် အာက်ခကမ္ပဏီများ။
၇၅။

သက်ဆိင်ရာ

ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာ သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်

လ ာက်ထားလာအား အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ နှင့်အတူတကွ တင်ြပ လ ာက်ထားရမည်။
၇၆။

ဥပ ဒပဒ်မ ၃၈ အရ ရင်နှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား ကနဦး အ ကာင် အထည် ဖာ်ရာတွင်

လိအပ်သည့် ထာက်ခချက်များ၊ ခွင့်ြပုချက်များ၊ လိင်စင်များ၊ ပါမစ်များ၊ အလားတူစာရွကစ
် ာတမ်း
များအား အတည်ြပု လ ာက်ထားလာနှင့်အတူ တင်ြပရမည်။ သိ ့ရာတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း
ဆာင်ရွက် ပီးမှလိအပ်သည့် သိ ့မဟတ် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းလည်ပတ်မကိစရ
္စ ပ်များ
သာ သက်ဆိင်သည့် ထာက်ခချက် သိ ့မဟတ် အတည်ြပုချက်များအား အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ
တင်ြပ ပီး နာက် ရယူနိင်သည်။
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၇၇။

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ

ပးသွင်း ပီးပါ က

တင်ြပ ပီး

သတ်မှတ်ထားသည့်

၎င်းအတည်ြပု လ ာက်ထားလာအား

ကာ်မရှင်ရးတွင် (သိ ့မဟတ်

လ ာက်လာ ကးများ

လက်ခနိင်ြခင်းနှင့်

ြပည့်စမ

ရှ၊ိ မရှိ

ကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်ထားသည့် အြခား နရာတွင)် စိစစ်ရမည်။

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည့်စသည်ဟ ဆးြဖတ်ပါက

ကာ်မရှင်

အစည်းအ ဝးသိ ့တင်ြပ၍ ( သိ ့မဟတ် နည်းဥပ ဒ ၈၉ အရ လပ်ပိင်ခွင့် လဲအပ်ထားသည့်
အခွင့်အာဏာရှိသည့်

ပဂ္ဂိုလ်

သိ ့မဟတ်

အဖွဲ ့)

သးသပ်နိင်ရန်နှင့်

အတည်ြပုဆးြဖတ်နိင်ရန်

ဆက်လက် တင်ြပရမည်။ စိစစ်ြခင်း၊ သးသပ်ြခင်းနှင့် ဆးြဖတ်ချက်ချြခင်းတိ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၈၉
နှင့် အာက် ဖာ်ြပပါ နည်းဥပ ဒများတွင် ြပ ာန်းထားသည့် အတည်ြပုလာစိစစ် ရး သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်
များနှင့် ဆာင်ရွက်ရမည်။
အတည်ြပု လ ာက်ထားလာစိစစ်ြခင်းဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်း
၇၈။

ကာ်မရှင်သည် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာအား မြပည့်စဟ သာ်လည်း ကာင်း၊ သတ်မတ
ှ ်

ချက်များနှင့် မြပည့်မီဟ သာ်လည်း ကာင်း၊ အြခားအ ြခ နများအရ အတည်ြပုရန်မသင့်ဟ သာ်
လည်း ကာင်း ယူဆပါက အတည်ြပုချက်အား လက်ခ ပီး အလပ်ဖွင့်ရက် (၁၅) ရက်အတွငး်
ြငင်းပယ်နိင်သည်။ ကာ်မရှင်သည် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာတစ်ခကိ ြငင်းပယ်ပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှ
သူထသိ ့ ြငင်းပယ် ကာင်းနှင့် ြငင်းပယ်ရြခင်း အ ကာင်းအရင်းကိ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပ ပီး အလပ်ဖွင့်
ရက် (၁၀) ရက်အတွငး် အ ကာင်း ကားရမည်။ အကယ်၍ အတည်ြပု လ ာက်ထား လာအား
ြငင်းပယ်ြခင်း မြပုပါက လက်ခသည်ဟ မှတယ
် ရ
ူ မည်။
၇၉။

နည်းဥပ ဒ ၈၀ နှင့် ၈၁ အရ အတည်ြပုချက်အား လက်ခလ င် သိ ့မဟတ် လက်ခသည်ဟ

မှတ်ယူရလ င်

ကာ်မရှင်သည် အတည်ြပုချက်အား

နာက်ထပ် အလပ်ဖွင့်ရက် (၆၀) ရက်အတွငး်

စိစစ်ြခင်းအား ဆာင်ရွက် ပီး အတည်ြပုဆးြဖတ်ရမည်။
၈၀။

ကာ်မရှင်သည် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ စိစစ်ရန်၊ ဆးြဖတ်ချက်ချရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ

သိ ့မဟတ် အြခားအဖွဲ ့အစည်းထမှ အချက်အလက်များ ထပ်မလိအပ်လ င် နည်းဥပ ဒ ၇၉ အရ
သတ်မှတ်ထားသည့် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ စိစစ် ရးအချိန်ကာလအား ထပ်မတိးြမင့်နိင်သည်။
အချိန်သတ်မှတ်မသည် ဤနည်းဥပ ဒအရ တစ် ကိမ်ထက်ပိ၍ ဆိင်းင့နိင် ပီး ဆိင်းင့ထား ကာင်းကိ
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ အ ကာင်း ကားရမည်။ နည်းဥပ ဒပဒ်မ ၈၄ အရ နာက်ထပ် အချက်အလက်များ
ရရှသ
ိ ည်နင
ှ ့် သိ ့မဟတ် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်မှ
အချိန်သတ်မှတ်ချက်အား ြပန်လည်စတင်ရမည်။
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အ ကာင်းြပန် ကား ပီးသည်နှင့် တစ် ပိုင်နက်

၈၁။

ကာ်မရှင်အတွင်း ရးမှူး

(သိ ့မဟတ်

ကိယ်စားလွဲအပ်ြခင်းခရသူ)

သည်

အတည်ြပု

လ ာက်ထားလာ သိ ့မဟတ် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ နှင့်သက်ဆိင်သည့် အြခားအ ြခအ န
များသည် ရပ် ထွး သာ ကာင့် သိ ့မဟတ် အသစ်အဆန်းြဖစ် သာ ကာင့် အချိန် သတ်မှတ်ချက်
တိးြမင့်ြခင်းြဖင့် နိင်င တာ်၏ အကျိုးစီးပွားအား အကျိုးသက် ရာက်မရှိ စသည်ဟ ယူဆပါက
နည်းဥပ ဒ ၇၉ အရ အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ စိစစ်သည့်အချိန်ကာလအား ထပ်မတိးြမင့်
နိင်သည်။ အချိန်သတ်မှတ်ချက်အား ဤနည်းဥပ ဒအရ တစ် ကိမ်ထက်ပိ၍ သက်တမ်းတိးြမင့်နိင် ပီး
သက်တမ်းတိးြမင့် ကာင်းကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ အ ကာင်း ကားရမည်။
၈၂။

ကာ်မရှင်သည်

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာအား

စဉ်းစား ဆွး နွးသည့်

ကာ်မရှင်

အစည်းအ ဝးများသိ ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ အခွင့်ရကိယ်စားလှယ်အား တက် ရာက် စနိင်သည်။
၈၃။

ကာ်မရှင်သည် ရင်နှီးြမုပ်နှသူထမှ အဆိြပုချက်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များအား

စိစစ်မလပ်ငန်းစဉ်၏ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိ ထပ်မ တာင်းခနိင်သည်။
၈၄။

ကာ်မရှင်က

တာင်းဆိသည့်အချက်အလက်အား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

န ့မှ အလပ်ဖွင့်ရက် ရက် ပါင်း(၂၀) အတွင်း သိ ့မဟတ်
ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း မ ပးနိင်ပါက

တာင်းဆိခရသည့်

ကာ်မရှင်၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် ထပ်မတိးြမင့်

လ ာက်လာကိ ပယ်ချနိင်သည်။

လ ာက်ထားလာ

ပျက်ြပယ်လ င် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား ဆက်လက် ဆာင်ရွက်လိပါက အတည်ြပု
လ ာက်ထားလာကိ

ထပ်မတင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး

သတ်မှတ်ထားသည့်

လ ာက်လာ ကးများအား

ပး ဆာင် ရမည်။
၈၅။

ကာ်မရှင်သည်

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာအား

ဆန္ဒရှိပါက အြခားအာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်
အဖွဲ ့အစည်းများအားလးသည်

စိစစ်ရာတွင်

လိအပ်ပါက

သိ ့မဟတ်

ဆွး နွးတိင်ပင်နိင် ပီး အခွင့်အာဏာရှိသည့်

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာစိစစ်ရန်

သတ်မှတ်ထားသည့်

အချိန်

ကာလအတွင်း ပီး ြမာက် စရန် သက်ဆိင်သည့် လူပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ် အြခားပစ္စည်း အရင်းအြမစ်
များအား ထာက်ပ့ ပးရမည်။
၈၆။

ကာ်မရှင်သည်

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာအား ဥပ ဒနှင့်မကိက်ညီ ကာင်း

သိ ့မဟတ်

ခွငြ့် ပုမိန် ့ ပးရန်အတွက် အရည်အချင်းမြပည့်မီ ကာင်း ယူဆလ င် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာအား
အချိန်မ ရွး ြငင်းပယ်နိင်သည်။
၈၇။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတန်ဖိးသည် အ မရိကန် ဒ လာ ၅ သန်း အာက် ြဖစ်ပါက

အဆိြပုချက်များအား စိစစ်ရန်အတွက် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းအားလည်း ကာင်း၊ တိင်း
ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီအားလည်း ကာင်း လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာခွဲ ဝ ပးနိင်သည်။
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၈၈။

ကာ်မရှင်သည် ခွင့်ြပုမိန် ့ လ ာက်ထားြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းအ ပ

လမ်းညန်ချက်များအား ထပ်မထတ်ြပန်နိင်သည်။
အတည်ြပု လ ာက်ထားလာစိစစ် ရးအတွက် စထားသတ်မှတ်ချက်များ
၈၉။

ကာ်မရှင်သည် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာအားလးအား ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၅(ဃ) နှငအ
့် ညီ

ဥပ ဒပဒ်မ ၃၊ ၄၇ နှင့် ၆၅ ပါ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အ ြခခသ ဘာတရားများ၊ အခွင့်အ ရးများနှင့်
တာဝန်ဝတ္တ ရားများနှင့် ဆက်နွယ်၍ အာက် ဖာ်ြပပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညမ
ီ ရှိ၊မရှိ စိစစ်၍
အတည်ြပုချက်အား ထတ် ပးရန် ဆးြဖတ်ရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နိင်င တာ်အတွင်းရှိ ဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ ြပုမူ ဆာင်ရွက်ြခင်း နှင့်
ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း။
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည် အတည်ြပုမိန် ့ လိအပ်သည့် လပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း။

(ဂ)

အဆိြပုချက်သည် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒနှင့် ညီညွတ်မရှိြခင်း။

(ဃ)

လ ာက်ထားလာသည် ဥပ ဒအရသတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် သက်ဆိင်
ြခင်း။

(င)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အတည်ြပုမိန် ့ြဖင့် ြမအသးြပုခွင့် သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်အား တစ်မျိုးကိြဖစ် စ၊ နှစ်မျိုးလးကိြဖစ် စ ခစားရန် အရည်
အချင်းြပည့်မီသူြဖစ်ြခင်း။

၉၀။

ကာ်မရှင်သည် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာအား နည်းဥပ ဒ ၈၉ နှင့်အညီ စိစစ်ရာတွင်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညမ
ီ ရှိ မရှိ ဆးြဖတ်ရမည်။
၉၀။

နည်းဥပ ဒ ၈၈ နှင့်အညီ အတည်ြပု လ ာက်ထားလာအား စိစစ်ရာတွင်

ကာ်မရှင်သည်

သတ်မှတ်ချက်များ ကိက်ညြီ ခင်း ရှိ/မရှိ ဆးြဖတ်ရမည်။
အခန်း(၁၀)
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာ
၉၁။

မည်သည့်ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမဆိ(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမြမင့်တင်မည့်က

သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာ

ခွင့်အတွက် အကျုးဝင် ကာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း
များတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှရန် အဆိြပုလ င်နင
ှ ၊့်
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(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအတွက်

ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ်

အတည်ြပုမိန် ့ ရရှိထားသူ

သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့အား လ ာက်ထားဆဲြဖစ်သူသည် အခွန်
ကင်းလွတခ
် ွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်အား လ ာက်ထားနိင်သည်။
၉၂။

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာအား အဆိြပုချက် သိ ့မဟတ်

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာနှင့်အတူ တင်ြပ လ ာက်ထားနိင်သည်။ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ (ဂ) သိ ့မဟတ်
ပဒ်မ ၇၈ ပဒ်မခွဲ (က)အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်အား

နာက်ဆက်တွဲ

အ နြဖင့်လည်း လ ာက်ထားတင်ြပနိင်သည်။ ရှင်းလင်းတိကျ သာ အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ်
သက်သာခွင့်အား လ ာက်လာတွင် သတ်မှတ် ဖာ်ြပရမည်။
၉၃။

ဥပ ဒပဒ်မ

၇၅

လ ာက်ထားလာတွင်

အရ

ြပုလပ် သာ

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
၁၀၄

နှင့်

သက်သာခွင့်

အညီ

တွက်ချက်ထား သာ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းတန်ဖိး ၆၅ % အထက်အား ရင်းနှီးြမုပ်နှထားသည့်

သိ ့မဟတ် လပ်ငန်း

ဆာင်ရွက် နသည့် ဇန်အ ကာင်း

နည်းဥပ ဒ

သိ ့မဟတ်

ဖာ်ြပပါရှိရမည်ြဖစ် ပီး အြခား အချက်အလက်များကိလည်း

လိအပ်ပါက ပးအပ်ရမည်။
၉၄။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများသည် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပဒ်မခွဲ

(ဃ)

အရ

အ ကာက်ခွန်ြဖစ် စ

သာအခွန်ကင်းလွတခ
် ွင့်

အြခားြပည်တွင်းအခွန်အ ကာက်များြဖစ် စတိ ့နှင့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့်

လ ာက်ထားလ င်

သက်ဆိင်

အြခားအချက်အလက်

များ တာင်းခြခင်းကိ ကန် ့သတ်ြခင်းမြပုဘဲ အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များအား ပးအပ်ရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တည် ဆာက် ရး သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ြပင်ဆင် ရး
အတွက် တင်သွင်းမည့် စက်ပစ္စည်းများ၊ အသးအ ဆာင်တန်ဆာပလာများ၊ စက်
ကိရယ
ိ ာ အစိတ်အပိင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ ြပည်တွင်း၌ ဝယ်ယူရရှိနိင်ြခင်း
မရှိ သာ တည် ဆာက် ရးပစ္စည်းများ၊ လပ်ငန်းသး ပစ္စည်းများစာရင်း၊ (ကန်ပစ္စည်း
စာရင်း၏ အ သးစိတ်အား HS Code အခန်းတွင် ပါရှိသည့် ဂဏန်း လးလးြဖင့်
ဖာ်ြပသည့် HS Code အရ ပးအပ်ရမည်။)
(ခ)

အ ကာက်ခွနြ် ဖစ် စ အြခားြပည်တွင်းအခွန်အ ကာက်များြဖစ် စ ပါဝင်သည့် အခွန်
ကင်းလွတခ
် ွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် တင်သွင်းမည့် ကန်ပစ္စည်းများအားလး၏
စစ ပါင်းတန်ဖိး တွက်ချက်မ။
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(ရင်းနှီြမုပ်နှသူသည်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့်ရရှိ ပီးလ င်

ကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုချက်နှင့်အညီ အထက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်အ သးစိတ်အား
ြပင်ဆင်နိင်သည်။)
အခန်း(၁၁)
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာအား စိစစ်သည့် လပ်ထးလပ်နည်းများ
၉၅။

ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့ စိစစ် ရးလပ်ငန်းစဉ်နှင့် သက်ဆိင်သည့် အထက် ဖာ်ြပပါ

နည်းဥပ ဒများအား လိအပ် သာ ြပင်ဆင်မများ ြပုလပ်၍ စိစစ်မ၊ သးသပ်မနှင့် ဆးြဖတ်မတိ ့အား
နည်းဥပ ဒ ၉၈ အရ ြပဌာန်းထားသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့် စိစစ်ရန်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာများ စိစစ်
ရာတွင် အသးြပုနိင်သည်။
၉၆။

ကာ်မရှင်သည် တန်ဖးိ အ မရိကန် ဒ လာ ၅ သန်း အာက်

ြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအတွက်
သိ ့မဟတ်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

ဒသဆိင်ရာ ကာ်မတီ

ရည်ရွယ်ချက်အတွက်

သိ ့မဟတ်

သိ ့မဟတ်

လျာ့နည်းသည့် ရင်းနှီး

သက်သာခွင့်

ကာ်မရှင်အတွင်း ရးမှူး

ကာ်မရှင်အရာရှိများြဖင့်

ဖွဲ ့စည်းသည့်

စိစစ်ရန်

ြပည်နယ်

သိ ့မဟတ်

ကာ်မတီထ

အဆိပါ

လပ်ပိင်ခွင့်

လဲအပ်နိင်သည်။
၉၇။

ကာ်မရှင်သည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်း

ဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်အတွက် လမ်းညန်ချက်များအား ထပ်မချမှတ်နိင်သည်။
အခန်း(၁၂)
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် အား စိစစ်ရန် သတ်မှတ်ချက်များ
၉၈။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၄ နှင့်အညီ အခွနက
် င်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်

လ ာက်ထားလာများအား စိစစ်ရမည်ြဖစ် ပီး ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ၄၇ နှင့် ၆၅
အပါအဝင် ဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အ ြခခသ ဘာတရား၊ အခွင့်အ ရးများနှင့် တာဝန်များအား
ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပီး နာက် လ ာက်ထားသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွငအ
့် တွက်
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အကျုးဝင်ြခင်း ရှိ၊မရှိ ဆးြဖတ်ရမည်။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

အာက် ဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီမ ရှိ၊မရှိ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည်-
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(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နိင်င တာ်အတွင်းရှိ ဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ ြပုမူ ဆာင်ရွက်ြခင်း နှင့်
ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း။
(ခ)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့်

လ ာက်ထားလာမှာ

ြမန်မာနိင်င

အဓိကအားြဖင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ြမင့်တင်မည့်က

သိ ့မဟတ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒနှင့် ညီညွတ်မရှိြခင်း။
(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမသည်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ခစားနိင် ကာင်း ထတ်ြပန်ထားသည့်
အြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများတွင် ပါရှိြခင်း။
(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအတွက် ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပု
မိန် ့ရရှိထားြခင်း။
(င)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား

ကာ်မရှင်မှ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့် သတ်မှတ်ထား သာ ဇန် (၁)၊

ဇန် (၂) သိ ့မဟတ် ဇန် (၃) (သိ ့မဟတ် တစ်ခထက်ပိ သာ ဇန်)၌ ြပုလပ်ြခင်း။
(စ)

နည်းဥပ ဒ ၁၀၁ မှ ၁၁၁ တွင် ပါဝင်သည့် လိအပ်ချက်များ သိ ့မဟတ် သတ်မှတ်ချက်
များ။

(ဆ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမသည်

နိင်င တာ်အတွင်း

အလပ်အကိင်၊

အခွင့်အလမ်းအသစ်များ

ဖန်တီးရာတွင် အ ထာက်အကူြပု၍ က မ်းကျင်လပ်သား အင်အား တိးတက် စြခင်း။
(ဇ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမသည်

နိင်င တာ်အတွငး်

နည်းပညာနှင့်

စီးပွား ရးက မ်းကျင်မ

အသစ်များ ယူ ဆာင်လာြခင်း သိ ့မဟတ် တွန်းအား ပးြခင်း။
(စျ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ကာင့်

နိင်င တာ်အတွင်း၌

ယှဉ် ပိုင်မ၊

စွမး် ဆာင်ရည်

ြမင့်မားမ သိ ့မဟတ် ကန်ထတ်လပ်မ ြဖစ် ပ စြခင်း သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မ သိ ့မဟတ်
အ ြခခအ ဆာက်အအ တွန်းအား ပးြခင်း။
(ည)
၉၉။

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည် နိင်င တာ်၏ ပိ ့ကန်ဝင် ငွအား တိးတက် စြခင်း။

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်

လ ာက်ထားလာအား နည်းဥပ ဒ ၉၈ အရ

စိစစ်ရာတွင် ကာ်မရှင်သည်(က) သတ်မှတ်ချက်အားလးကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ် ပီး (နည်းဥပ ဒ ၉၈ (က) မှ
(စ) အထိ ြပ ာန်းထား သာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မြဖစ်မ န ကိက်ညီရမည့်အြပင်)
နည်းဥပ ဒ ၆၉ (ဆ) မှ (ည) အထိ

သတ်မှတ်ချက်များမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့်

အဆိြပုချက်အတွက် သက်ဆိင်မအရှိဆး သတ်မှတ်ချက်အား စဉ်းစားဆးြဖတ်ရမည်။
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(ခ)

မြဖစ်မ နရှိရမည့်

သတ်မှတ်ချက်များ

ကိက်ညီမရှိမရှိနှင့်

မြဖစ်မ နမဟတ် သာ

သက်ဆိင်မရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည့်စမရှိမရှိ ဆးြဖတ်ရမည်။
၁၀၀။

ကာ်မရှင်သည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

လ ာက်ထားသည့်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့်များအနက်မှ အားလး သိ ့မဟတ် အချို ့အား ခွငြ့် ပုနိင် သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်နိင် ပီး
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသတ်မှတ်၍ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် အားလး သိ ့မဟတ်
အချို ့အား ခွင့်ြပုနိင်သည်။
၁၀၁။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် တွဲဖက်လပ်ကိင်သူ တစ်ဦးဦးသည် မည်သည့် ဥပ ဒအရ မဆိ
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ရရှိခစား ပီးြဖစ်သည့် ကနဦး ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား
လွန်ခဲ့ သာ ၃ နှစ်အတွင်း ရပ်နားြခင်း သိ ့မဟတ် သိသာထင်ရှားစွာ

လ ာ့ချြခင်း ြပုလပ်ခဲ့ပါက

ကာ်မရှင်သည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ပးရန် ြငင်းပယ်နိင်သည်။
၁၀၂။ ခွင့်ြပုသည့် အခွနက
် င်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ြမင့်တင်မည့်
က

သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ခစားနိင်သည့် သတ်မှတ်ထားသည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများနှင့်သာ
ကမ္ပဏီတစ်ခခမှ

သက်ဆိင် ပီး

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ

သိ ့မဟတ်

လက် အာက်ခ

ဆာင်ရွက်သည့် အြခားလပ်ငန်းများ သိ ့မဟတ် ဝင် ငွများနှင့် သက်ဆင်
ိ ြခင်း

မရှိ စရ။
၁၀၃။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် တစ်ခထက်ပိ သာ ဇန်များတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်
ပီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းတန်ဖိး၏ ၆၅% အထက်အား (က) ဇန်(၁)တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှပါက ဇန်(၁)တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည်ရသ
ိှ ည်ဟ
မှတ်ယူရမည်။
(ခ)

ဇန်(၁)နှင့် ဇန်(၂) တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှပါက ဇန်(၂)တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှသည်ဟ မှတယ
် ူ
ရမည်။

(ဂ)

ဇန်(၁)၊ ဇန်(၂) နှင့် ဇန် (၃) တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှပါက ဇန်(၃)တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှသည်ဟ
မှတ်ယူရမည်။

၁၀၄။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တည် ဆာက်မကာလ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ ကာလအတွငး် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအတွက် အမှန်တကယ်
လိအပ်၍

တင်သွင်း သာ

စက်ပစ္စည်းများ၊

အသးအ ဆာင်တန်ဆာပလာများ၊

စက်ကိရိယာ

အစိတ်အပိင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ ြပည်တွင်း၌ ဝယ်ယူရရှိနိင်ြခင်း မရှိ သာ တည် ဆာက် ရး
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ပစ္စည်းများ၊ လပ်ငန်းသး ပစ္စည်းများအ ပ တွင် အ ကာက်ခန
ွ ် ကင်းလွတ်ခွင့်ကိသာ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇
ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ဃ)အရ ခွင့်ြပု ပးနိင်သည်။
၁၀၅။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ဃ) အရ အ ကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

ခွငြ့် ပုရာတွင်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ဖာ် ရးအတွက်

တည် ဆာက် ရး

တင်းသွင်းသည့်

သိ ့မဟတ်

ကန်ပစ္စည်းစာရင်းသည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

အ ကာင်အထည်

မှန်ကန်မရှိ ကာင်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ

ခန် ့အပ်ထားသည့် ကန်ထရိက်တာက အတည်ြပုရမည်ဟ စည်းကမ်းချက်သတ်မှတ်နိင်သည်။
၁၀၆။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းမှ ရရှိမည့်

မ ာ်မှန်းဝင် ငွ၏ ၈၀% သည် ပိ ့ကန်များမှရရှိ သာ

နိင်ငြခား ငွြဖစ်မှသာ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ အ ကာက်ခန
ွ က
် င်းလွတခ
် ွင့် ြပုရမည်ြဖစ် ပီး
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းမှ ပိ ့ကန်များအတွက် နိင်ငြခား ငွြဖင့်ရရှိမည့် ယင်း

မ ာ်မှန်း ငွ ပမာဏ

ထက်ပသည်
ိ
့ ဝင် ငွရာခိင်နန်းအ ပ တွင် အချိုးကျစနစ်ြဖစ် ခွင့်ြပုနိင်သည်။
၁၀၇။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ ပဒ်မခွဲ (ဂ) အရ

ပး ဆာင်ခဲ့သည့် အ ကာက်ခွန်များအား

ြပန်လည်ထတ် ပးခွင့်အတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းမှ ပိ ့ကန်များအတွက် နိင်ငြခား ငွြဖင့်ရရှိသည့်
ဝင် ငွအချိုးအစားအ ပ တွင်မူတည်၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူက ပး ဆာင်ခဲ့သည့် အ ကာက်ခွနပ
် မာဏ
တစ်ရပ်လးအ ပ တွင် အ ြခခလျက် အချိုးကျစနစ်ြဖင့် တွက်ချက်ရမည်။ စည်း ကပ်နှစ်အတွင်း
ပး ဆာင်ခဲ့သည့် အ ကာက်ခန
ွ မ
် ျားအား စည်း ကပ်နှစ် အကန်တင
ွ ် ြပန်လည်ထတ် ပးရန် လ ာက်
ထားနိင်သည်။ ြပန်လည်ထတ် ပးရာတွင် ရင်းနှီး ြမုပ်နှသူမှ အနာဂတ်တွင်

ပး ဆာင်ရနိင်သည့်

အ ကာက်ခွနမ
် ျားနှင့် ခနှိမ်မည့် အခွန် လ ာ့ချမ ပစြဖင့် ြပန်လည်ထတ် ပးနိင်သည်။
၁၀၈။

ကာ်မရှင်သည် အာက် ဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီပါက ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ ပဒ်မခွဲ

(က) အရ ဝင် ငွခန
ွ ် ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်အား ခွင့်ြပုနိင်သည်(က) ြပန်လည်ရင်းနှီးြမုပ်နှသည့် အြမတ် ငွသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ ပဒ်မခွဲ (ခ) ဝင် ငွခန
ွ ်
ကင်းလွတ်ခွင့် လ ာက်ထား တာင်းခခဲ့သည့် စည်း ကပ်နှစ်တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ရရှိ
သည့် ဝင် ငွများြဖစ်ြခင်း၊
(ခ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် လ ာက်ထား တာင်းခခဲ့သည့်
စည်း ကပ်နှစ် ပီး နာက် ကပ်လျက် စည်း ကပ်နှစ်တွင် ြပန်လည်ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း၊

(ဂ)

မတည်ပစ္စည်း သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း သိ ့မဟတ် အလားတူသက်ဆိင်သည့်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းမှ

ဝင် ငွများ

သိ ့မဟတ်

ကန်ထတ်စွမ်းအားတိးြမင့် စရန်

ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အြခားကန်ကျစရိတ်အြဖစ် ြပန်လည်ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း၊ ဤကိစ္စ
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ရပ်တင
ွ ် လပ်ငန်းလည်ပတ်မအတွက် ကန်ကျစရိတ်များ ပး ချမအား ဤနည်းဥပ ဒ
ပဒ်မခွအ
ဲ ရ အြမတ် ငွများ ြပန်လည်ရင်းနှီးြမုပ်နှမဟ မှတ်ယူြခင်းမြပုရ၊
(ဃ) ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
ခဲ့သည့် စည်း ကပ်နှစ်အတွင်း

လ ာက်ထား

တာင်းခ

ပး ဆာင်ရမည့် ဝင် ငွခွန်များနှင့် အြခား အခွန်အခ

များအား နည်းလမ်းတကျ ပး ဆာင်ြခင်း။
၁၀၉။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား နိင်င တာ်၏ သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒများအရ ခွငြ့် ပုထား

သည့်နန်းထား သိ ့မဟတ် အခါ အား လျာ်စွာ သတ်မှတ်မည့် နန်းထားတစ်ရပ်၏ ၁.၅ ဆနှင့်
တူညသ
ီ ည့် ပစ္စည်းတန်ဖိး

လ ာ့တွက်နန်းထားြဖင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ပိင်ဆိင်သည့် မတည်ပစ္စည်း

များအား တွက်ချက်ခစားခွင့် ြပုနိင်သည်။
၁၁၀။

ကာ်မရှင်သည်

အာက် ဖာ်ြပပါ အ ြခအ နများတွင်

ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ ပဒ်မခွဲ (ဂ) အရ

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား သ တသနနှင့် ဖွ ဖ
့ ိုး ရးလပ်ငန်းများအတွက် ကန်ကျစရိတ်ကိ အခွန်စည်း ကပ်
ထိက် သာ ဝင် ငွမှ နတ်ပယ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။
(က) သ တသနနှင့် ဖွ ဖ
့ ိုး ရးလပ်ငန်းများအား နိင်င တာ်အတွင်း၌ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ)

သ တသနနှင့် ဖွ ဖ
့ ိုး ရးလပ်ငန်းများသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့်သာ သက်ဆိင်
ြခင်း၊

(ဂ)

သ တသနနှင့် ဖွ ဖ
့ ိုး ရးလပ်ငန်းများအား နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မ
အတွက် လိအပ်ြခင်း၊

(ဃ) သ တသနနှင့် ဖွ ဖ
့ ိုး ရးလပ်ငန်းများအား နိင်င တာ်၏ သက်ဆိင်ရာ စာရင်းအင်း
စနန်းများနှင့် အညီ အသိအမှတ်ြပုထားြခင်း။
၁၁၁။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ ပဒ်မခွဲ (ဂ) အရ သ တသနနှင့် ဖွ ဖ
့ ိုး ရးလပ်ငန်းများအတွက်

ကန်ကျစရိတ်ကိ အခွန်စည်း ကပ်ထိက် သာ ဝင် ငွမှ နတ်ပယ်ခင
ွ ့်အပါအဝင် အခွန်ကင်းလွတ် ခွင့်
သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့်အား

အသးြပုရန်

သိ ့မဟတ်

စီမခန် ့ခွဲရန်

လပ်ငန်းစဉ်

သိ ့မဟတ်

ပမာဏနှင့်သက်ဆိင် သာ ကန် ့သတ်ချက်များ သိ ့မဟတ် သတ်မှတ်ချက်များ ထပ်မချမှတ် နိင်သည်။
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အခန်း(၁၃)
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာများနှင့် ခွင့်ြပုချက်များနှင့် သက်ဆိင်
ကိစ္စရပ်များ
၁၁၂။ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၅ အရ ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ စီးပွားြဖစ်စတင် သာနှစ်
သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းမှ အခွန်စည်း ကပ်နိင်သည့် ဝင် ငွရရှိ သာနှစ်၊ ယင်းတိ ့ အနက်
စာသည့်နှစ်မှ စတင်နိင်သည်။
၁၁၃။ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၅ အရ ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ြပုရာတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းတန်ဖိး၏
၆၅% အထက် ရင်းနှီးြမုပ်နှထားသည့် ဇန်(များ) တွင် သးနှစ်မှ ငါးနှစ်အထိ လပ်ငန်း

ဆာင်ရွက်

ပီး နာက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ြပုြခင်းအား ြပန်လည် စိစစ်ရန် နှင့် ဇန်(များ)
တွင် အမှန်တကယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတန်ဖိးသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်ြပုစဉ်
အချိနတ
် င
ွ ် စိစစ်သည့် တန်ဖိးနှင့်ကွဲလွဲလျင်

ကာ်မရှင်သည် အမှန် တကယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှသည့်

ဇန်အ ပ မူတည်၍ နည်းဥပ ဒပဒ်မ ၁၀၃ တွင် ြပဌာန်းထားသည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ အခွန်
ကင်းလွတခ
် ွင့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့်အား

ြပင်ဆင်နိင်သည်။

ြပန်လည်စိစစ်မမှန်သမ သည်

နာက် ကာင်းြပန်၍ အကျိုးသက် ရာက် စနိင် ပီး ြပန်လည် စိစစ်မအရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ခစား
ခွင့်ရှိသည့်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့်

ပမာဏ

ထက်ပိ၍

ခစားရရှိထား

ကာင်း တွ ရှ့ ိလ င် အဆိပါပမာဏအတွက် အခွန် ပး ဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟ သတ်မှတ်ရမည်
ြဖစ် ပီး ကပ်လျက်စည်း ကပ်နှစ်တွင်

ပး ဆာင်ရမည်။ ြပန်လည်စိစစ်မအရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ခစားခွင့်ရှိသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ပမာဏ အာက် လျာ့နည်းစွာ ခစားရရှိ
ထား ကာင်း တွ ရှ့ ိလ င် ညိနင်းမတစ်စတစ်ရာ ြပုလပ် ပးမည်မဟတ်ပါ။
၁၁၄။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမတည် ဆာက် ရး သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းြပင်ဆင်
ရးအတွက်

ကန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရန်

တင်သွင်း ပီး နာက်
ကာ်မရှင်သည်

လိအပ်လ င်

ကန်ပစ္စည်းများပိင်ဆိင်ခွင့်အား

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏

ကန်ထရိက်တာသည်
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

ကန်ပစ္စည်းများ

လဲအပ်ရမည်ြဖစ် ပီး

သက်သာခွင့်စာရင်းတွင်

ကန်ထရိက်တာအားထည့်သွင်း၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် ကန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရာတွင် ဥပ ဒ
ပဒ်မ ၇၇ ပဒ်မခွဲ(က)နှင့်(ဃ)အရ အ ကာက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိခစား စနိင်သည်။
၁၁၅။

ကာ်မရှင်မှ ကိုတင်ခွင့်ြပုထားြခင်းမရှိဘဲ

ဥပ ဒပဒ်မ

၇၇

ပဒ်မခွဲ

(က)နှင့်(ဃ)အရ

အ ကာက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်အပါအဝင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ရရှိထားသည့်
စက်ပစ္စည်းများ၊ အသးအ ဆာင်တန်ဆာပလာများ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စညး်
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များ၊ တည် ဆာက် ရးပစ္စည်းများအား ရင်းနှီးြမုပ်နှမတည် ဆာက် ရး သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
လပ်ငန်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ရးအတွက် မဟတ်ဘဲ အြခားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခခအတွက် အသးြပု
လ င်ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်ကျသင့်သည့် အခွန်အခများအားလးကိ

ပး ဆာင်ရမည်။ ကန်ထရိက်တာ

သည်သက်ဆိင်ရာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်စာရင်းတွင် ပါဝင်လ င် ဤနည်းဥပ ဒ
အရ ပး ဆာင်ရမည့် အ ကာက်ခွန်များကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့်အတူ ပူးတွဲ ပး ဆာင်ရမည်။
၁၁၆။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ ပဒ်မခွဲ (က)နှင့် (ဃ)အရ အ ကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်မြပုမီ

တင်သွင်းမည့်

ကန်ပစ္စည်းများသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတည် ဆာက် ရး

သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

လပ်ငန်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ရးအတွက် အမှနတ
် ကယ်လအပ်
ိ
ြခင်း ရှိ၊မရှိ စိစစ်ရမည်။
၁၁၇။ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ အ ကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပု ပီး စည်း ကပ်နှစ်အတွင်း
ပိ ့ကန်များမှ အမှနတ
် ကယ်ရရှသ
ိ ည့် နိင်ငြခား ငွ ကးသည် ဝင် ငွ၏ ၈၀% အာက်ြဖစ်လ င် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှသူသည်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့်အရ

အ ကာက်ခွန်

ကင်းလွတခ
် င
ွ ့်

ရရှိ ပီးြဖစ်ပါက ပး ဆာင်ရှိသည့် အ ကာက်ခွန်များအားလးကိ ြပန်လည် ပး ဆာင်ရမည်။
၁၁၈။ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ ပဒ်မခွဲ(ခ)အရ သတ်မှတ်အချိန်ကာလထက် လျာ့နည်း သာ ပစ္စည်းတန်ဖိး
လ ာ့တွက်နန်းထားြဖင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ရရှိလ င် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်
စီးပွားြဖစ် စတင် သာနှစ် သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းမှ အခွန်စည်း ကပ်နိင်သည့် ဝင် ငွရရှိ
သာနှစ်၊ ယင်းတိ ့အနက် စာသည့်နှစ်မှစ၍ အဆိပါပစ္စည်းတန်ဖိး လ ာ့တွက်နန်းထားအား အသး
ြပုရမည်။
အခန်း(၁၄)
ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာ
၁၁၉။ ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုချက် ရရှိ ပီး သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုမိန် ့
သိ ့မဟတ် အတည်ြပုချက်

လ ာက်ထားဆဲြဖစ် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပုရာတွင်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြမအသးြပုခွင့်ဆိင်ရာ အခွင့်အ ရးများကိ လ ာက်ထားနိင်သည်။
၁၂၀။

ြမအသးြပုခွင့်

လ ာက်ထားလာတွင်

အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များအြပင် အြခား

လိအပ် သာ အချက်အလက်များကိလည်း တာင်းခနိင်သည်(က) ြမ သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အအများ၏ ဧရိယာ၊ အမျိုးအစားနှင့် တည် နရာ၊
(ခ)

ြမ သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အအများ၏ ပိင်ရင
ှ ် (များ) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်
များ၊
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(ဂ) ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆာင်ရွက်ရန်

ြမအသးချမ

ြပာင်းလဲြခင်းအတွက် အဆိြပုချက်အား

အတည်ြပု ပးမည့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရ သိ ့မဟတ် အြခား
အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းထမှ ရယူသည့်

ထာက်ခစာ သိ ့မဟတ် အလားတူ

စာရွကစ
် ာတမ်း သိ ့မဟတ် ခွငြ့် ပုချက်၊
(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများမှ အဆိြပုထားသည့် ြမအသးြပုခွင့်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၆၅ ပဒ်မခွဲ
(စ) တွင် ြပ ာန်းထားသည့်အတိင်း

ြမ၏ သဘာဝ

ြမမျက်နှာသွင်ြပင် သိ ့မဟတ်

ြမအနိမ့်အြမင့်အ နအထားအား သိသာထင်ရှားစွာ ြပာင်းလဲရန် လိအပ်ြခင်းရှိ/မရှ၊ိ
(င)

လ ာက်ထားသည့်

ြမအသးြပုခွင့်ကာလ

(ဥပ ဒပဒ်မ

၅၀

ပဒ်မခွဲ

(စ)

အရ

ြမငှားရမ်းခွင့် ကာလသည် ကနဦး နှစ် ၅၀ ထက် မ ကျာ်လန
ွ ရ
် ၊ တစ် ကိမ်လ င် ၁၀
နှစ်ြဖင့် တစ်ဆက်တည်း နှစ် ကိမ်ထက် မ ကျာ်လွန်ဘဲ သက်တမ်း တိးြမင့်နိင်သည်၊)

အခန်း(၁၅)
ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာ စိစစ် ရးလပ်ထးလပ်နည်းများ
၁၂၁။ အထက်တင
ွ ်

ဖာ်ြပထားသည့် ခွငြ့် ပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့ စိစစ် ရးလပ်ငန်းစဉ်နှင့်

သက်ဆိင်သည့် နည်းဥပ ဒများအား လိအပ်သလိ ြပာင်းလဲြပင်ဆင်၍ ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထား
လာများ စိစစ်ရာတွင် အလားတူ စိစစ် ရးလပ်ငန်းစဉ်ကိ အသးြပုရမည်။ နည်းဥပ ဒ ၁၂၆ တွင်
ဖာ်ြပထားသည့် ြမအသးြပုခွင့် စိစစ်ရန် စသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ြပုလပ်ထားသည့် စိစစ်ချက်၊
ြပန်လည်သးသပ်ချက်နှင့် ဆးြဖတ်ချက်တိ ့ကိ သိမ်းဆည်းထားရမည်။
၁၂၂။

ကာ်မရှင်သည် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီ သိ ့မဟတ်

ကာ်မရှင်ရးမှ

အနိမ့်ဆးညန် ကား ရးမှူးရာထူးအဆင့်ရှိသူ အရာရှိတစ်ဦးဦး သိ ့မဟတ် အဆိပါ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
အတွက် ဖွဲ ့စည်းသည့် ကာ်မတီ သိ ့မဟတ် ကာ်မရှင် အရာရှိများထ ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထား
လာစိစစ်ြခင်းအခွင့်အာဏာကိ လပ်ပိင်ခွင့် ခွဲ ဝလဲအပ်နိင်သည်။
၁၂၃။

ကာ်မရှင်သည် ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်အတွက်

နာက်ထပ် လမ်းညန်ချက်များ ထတ်ြပန်နိင်သည်။
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အခန်း(၁၆)
ြမအသးြပုခွင့် စိစစ်ရန်စသတ်မှတ်ချက်များ
၁၂၄။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၂၅ ပဒ်မခွဲ (ဃ) နှင့်အညီ

ြမအသးြပုခွင့်အတွက် တင်ြပသည့်

လ ာက်ထားလာတိင်းအား စိစစ်ရမည်ြဖစ် ပီး ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ၄၇ နှင့် ၆၅ အပါအဝင် ဥပ ဒ၏
ရည်ရွယ်ချက်များ၊ မူဝါဒများ၊ အခွင့်အ ရးများနှင့် တာဝန်ရှိမများအား ထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်းစား ပီး နာက်
ြမအသးြပုခွင့်ကိ ထတ် ပးရန် သင်၊့ မသင့် ဆးြဖတ်ရမည်။
သိ ့မဟတ် ၎င်း၏ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည်

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ

အာက် ဖာ်ြပပါ စသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညမ
ီ

ရှိ၊မရှိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်(က) နိင်င တာ်၏ ဥပ ဒများနှင့်အညီ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းနှင့် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှမြပုလပ်ြခင်း၊
(ခ)

ဤဥပ ဒနှင့်အညီ

ြမအသးြပုခွင့်ဆိင်ရာ

လ ာက်ထားလာကိ

တင်ြပ လ ာက်

ထားြခင်း၊
(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွငြ့် ပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့ကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ
ရရှိထားြခင်း သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပု ပီးြဖစ်ြခင်း၊

(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

အသးြပုခွင့်

လ ာက်ထားသည့်

ြမအ ပ တွင်

လက်ရိှ

အချိန်တွင်ြဖစ် စ၊ အသးချမ ြပာင်းလဲ ပီး နာက် သိ ့မဟတ် တူညီသည့် ဥပ ဒဆိင်ရာ
လပ်ငန်းစဉ်အား

ပီး ြမာက် အာင်

ဆာင်ရွက် ပီး နာက်ြဖစ် စ၊

သက်ဆိင်ရာ

ဥပ ဒများနှင့်အညီ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်အတွက် အသးြပုနိင်ြခင်း၊
(င)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ အသးြပုရန် အဆိြပုထားသည့် ြမ၏ သဘာဝ ြမမျက်နှာ သွငြ် ပင်
သိ ့မဟတ်

ြမအနိမ်အြမင့်အ နအထားအား သိသာထင်ရှားစွာ

ြပာင်းလဲရန် လိအပ်

ြခင်း သိ ့မဟတ် ြပာင်းလဲရန် ြဖစ်တန်ရာ ြခရှိြခင်း၊ ယင်းသိ ့ ြပာင်းလဲြခင်း

ကာင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကီးမားသည့် ဆိးကျိုးသက် ရာက်မ ြဖစ် ပ စ နိင် ပီး
ဆိးကျိုးများအား ကျိုး ကာင်း သင့် လျာ်စွာ လ ာ့ချ၍ မရြခင်းြဖစ် စ။
၁၂၅။ နည်းဥပ ဒ ၁၂၆ နှင့်အညီ

ြမအသးြပုခွင့်

လ ာက်ထားလာအား စိစစ်ရာတွင်

ကာ်မရှင်

သည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိက်ညီမ ရှိ/မရှိ ဆးြဖတ်ရမည်။
၁၂၆။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူက

လ ာက်ထားသည်

ြမအသးြပုခွင့် အားလးကိြဖစ် စ၊

တစ်ချို ့တစ်ဝက်ကိြဖစ် စ ခွင့်ြပုနိင်သည် သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်နိင်သည်။

လ ာက်ထားသည့်အချိန်

တွင် အြပည့်အဝ သိရြိှ ခင်းမရှိ သာ်လည်း တြဖည်းြဖည်းသိရှိလာမည့် နည်းဥပ ဒ ၁၂၂ တွင်
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ဖာ်ြပထားသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ကာ်မရှင်ထသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည့် စည်းကမ်းချက်

များအပါအဝင် စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာ၍ ြမအသးြပုခွင့်အားလးကိြဖစ် စ၊ တစ်ချို ့တစ်ဝက်
ကိြဖစ် စ ခွင့်ြပုနိင်သည်။
အခန်း(၁၇)
ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားြခင်းနှင့် ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးြခင်းတိ ့နှင့်သက်ဆိင်သည့််
အြခားကိစ္စရပ်များ
၁၂၇။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများနှင့်

ကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်သည့် အ ြခအ န

များအား အရ ြမအသးြပုခွင့် ရရှိ ပီးသည့်အခါ ြမအသးြပုခွင့်တွင် ဖာ်ြပပါ ရှိသည့် အခွင့်အ ရး
များအား စတင်ခစားနိင်သည်။ သက်ဆိင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းသည် ဤနည်းဥပ ဒ
အား အကျိုးသက် ရာက် စရန် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။
၁၂၈။ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများနှင့် ကာ်မရှင်မှ ချမှတ်သည့် စည်းကမ်းများကိ လိက်နာရန် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှမလပ်ငန်းတွင်

ဖာ်ြပသည့်အတိင်း

ြမအသးြပုခွင့် ပးနိင်ရန်

ြမအသးချမ

လိအပ်လ င် သိ ့မဟတ် အလားတူ ဥပ ဒဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်အား ပီး ြမာက် အာင်
လိအပ်လ င်ြဖစ် စ

အသးချမ

ြပာင်းလဲြခင်းအတွက်

အဆိြပုချက်အား

ြပာင်းလဲ ရန်
ဆာင်ရွက်ရန်

အတည်ြပု ပးမည့်

တိင်း ဒသ ကီး အစိးရ သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် အြခားအခွင့် အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းထမှ
ထာက်ခစာ

သိ ့မဟတ်

အလားတူ

စာရွက်စာတမ်း

သိ ့မဟတ်

အြခားအခွင့်အာဏာရှိသည့်

အဖွဲ ့အစည်းထဲမှ ထာက်ခစာ သိ ့မဟတ် အလားတူ စာရွက် စာတမ်း သိ ့မဟတ် ခွငြ့် ပုချက်ရယူရန်
လိအပ်လ င်ြဖစ် စ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒနှင့်အညီ
စဉ်အား အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး

ြမအသးချမ

ြပာင်းလဲြခင်း လပ်ငန်း

သက်ဆိင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့

အစည်းသည် ဤနည်းဥပ ဒအား အကျိုးသက် ရာက် စရန် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။
၁၂၉။ အြခား လ ာက်ထားလာများအား စိစစ်ြခင်းစပ်လျဉ်း၍
ဆးြဖတ်နိင်ခွင့်အား

ကန် ့သတ်ြခင်းမြပုဘဲ

ကာ်မရှင်၏ လပ်ပိင်ခွင့် သိ ့မဟတ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

ြမအသးြပုခွင့်အတွက်

လ ာက်ထားသည့် ြမသည် သတ်မှတ်ထား သာ စက်မဇန်အတွင်း တည်ရှိ နပါက
သ ဘာထားမှတ်ချက်ရယူရန် မလိအပ် စရ။
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ကာ်မရှင်သည်

အခန်း(၁၈)
လ ာက်ထားလာများအား ခွင့်ြပုချက် ပးြခင်း
၁၃၀။

ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာ အခွင့်အာဏာလဲအပ်ခထားရသည့် အခွင့်အာဏာပိင်

အဖွဲ ့အစည်းမှ
ခွင့်ြပုချက်ကိ

လ ာက်ထားလာအား အတည်ြပု ပီးသည့်အခါ ဥပ ဒနှင့် ဤနည်းဥပ ဒများအရ
ထတ် ပးရမည်။

ခွင့်ြပုချက်ကိ

လ ာက်ထားလာအား

အတည်ြပုသည့် န ့မှစ၍

အလပ်ဖွင့်ရက် (၁၀) ရက်အတွငး် ထတ် ပးရမည်။
၁၃၁။ ခွင့်ြပုချက်ကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ နှင့်

လ ာက်ထားလာတွင် ပါဝင်သည့်လက် အာက်ခကမ္ပဏီ

သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်သည့် လ ာက်ထားသူအား ခွင့်ြပု ပးနိင်သည်။
၁၃၂။ အြခားနည်းဥပ ဒများအား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိဘဲ ခွင့်ြပုချက်သည်(က)

ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် အာဏာခွဲ ဝထား သာ သက်ဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းမှ သင့် လ ာ်
သည်ဟ သတ်မှတ် သာစည်းကမ်းချက်အရ သိ ့မဟတ် စည်းကမ်းချက်မသတ်မှတ်ဘဲ
သာ်လည်း ကာင်း၊

(ခ)

နာက် ကာင်းြပန်အာဏာသက် ရာက်၍ သာ်လည်း ကာင်း ပးအပ်နိင်သည်။

၁၃၃။ အြခားနည်းဥပ ဒများအား

ကန် ့သတ်ြခင်းမရှဘ
ိ ဲ

ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးြခင်း

သိ ့မဟတ်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့် ခွင့်ြပုချက်ကိ (က) အဆိြပုထား သာ သိ ့မဟတ် သတ်မှတ်ထား သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း နှင့်စပ်လျဉ်း
၍ ခွငြ့် ပုနိင်သည်၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း အမျိုးအစားများနှင့်ပတ်သက်၍ ခွင့်ြပုနိင်သည်၊

(ဂ)

ခဝန်ကတိြဖင့် ပး ချမြပုလပ်ြခင်းနှင့်အညီ ခွင့်ြပုနိင်သည်၊

(ဃ) သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွက် ခွင့်ြပုနိင်သည်၊ သိ ့မဟတ်
(င)

အြပည့်အဝြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိင်းြဖစ် စ ခွငြ့် ပုနိင်သည်။

၁၃၄။ ဥပ ဒနှင့်အညီ ကာ်မရှင်မှ ထတ် ပးသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်သည်
သတ်မှတ်ထားသည့် ကင်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွငမ
့် ှ
ြမုပ်နသူ
ှ ကိ

ခွင့်ြပုြခင်းြဖစ်သည်။

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

အခွန်စည်း ကပ်နှစ်အတွက်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်
သက်သာခွင့်

အကျိုးခစားခွင့်ရရှိရန် ရင်းနှီး

ဥပ ဒပဒ်မ

အကျိုး ကျးဇူးကိ

အခွန်စည်း ကပ်မ

ခယူရန်

၇၅
မခစားမီ

နှင့်

၇၈

သက်ဆိင်သည့်

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသိ ့

လ ာက်ထားရမည်ြဖစ် ပီး ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် လ ာက်လာအား လက်ခရ မည်။
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အရ

၁၃၅။ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၅ နှင့် ၇၈ အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် အကျိုး ကျးဇူး
ခစား နသည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအ ပ

အခွန်များဦးစီးဌာနမှ
သက်ဆိင် သာ
ကင်းလွတခ
် ွင့်

အခွန်စည်း ကပ်ရန်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ြပည်တွင်း

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူကိ

ခွင့်ြပု ပးထားသည့်

ဥပ ဒြပဌာန်းချက်များနှင့်
သိ ့မဟတ်

အကဲြဖတ်သးသပ်ရာ၌

သက်သာခွင့်တွင်

သတ်မှတ်ထားသည့်

သက်သာခွင့်နှင့်
အခွန်

စည်းကမ်းချက်များအား

လိက်နာြခင်းရှိ/မရှိ ြပန်လှန်ဆန်းစစ် သးသပ်ရမည်။
၁၃၆။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

လိမ်လည်၍ သာ်

လည်း ကာင်း၊

တမင်မမှန်မကန် ဖာ်ြပ၍ သာ်

လည်း ကာင်း ခွင့်ြပုချက်ကိ ရယူခဲ့ ကာင်း သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား
ထားလာနှင့်အညီ

ဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိဟ

ထင်ြမင်ယူဆပါက

ကာ်မရှင်သည်

လ ာက်

ခွင့်ြပုချက်ကိ

ရတ်သိမ်းနိင်သည်။
၁၃၇။ အြခားနည်းဥပ ဒများအ ပ အား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိ စဘဲ ကာ်မရှင်သည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ သ ဘာတူညမ
ီ ြဖင့် ဥပ ဒအရ

ပးအပ်ထားသည့် ခွင့်ြပုချက်ကိ

ြပာင်းလဲနိင်သည်၊
(ခ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ သ ဘာတူညမ
ီ ြဖင့် ခွငြ့် ပုချက်ပါ

စည်းကမ်းချက်တစ်စတစ်ရာကိ

ြပာင်းလဲနိင်သည် သိ ့မဟတ် ထပ်မထည့်သွင်းနိင်သည်၊
(ဂ) ခွင့်ြပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်စတစ်ရာကိ ရတ်သိမ်းနိင်သည်။
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ခွင့်ြပုချက်

ြပာင်းလဲရန်

သိ ့မဟတ်

ခွင့်ြပုချက်၏

အ ြခအ န

တစ်ရပ်ရပ်အား ြပာင်းလဲရန်အတွက် လ ာက်ထားလာအား လ ာက်လာ ကး ပးသွင်းကာ စာြဖင့်
ရးသား၍ ကာ်မရှင်ထ အ ကာင်း ကား တင်ြပနိင်သည်။
၁၃၈။ ခွင့်ြပုချက်တွင်

ဖာ်ြပထားသည်ြဖစ် စ၊

မ ဖာ်ြပထားသည်ြဖစ် စ

အာက် ဖာ်ြပပါ

အချက်များသည် ခွင့်ြပုချက်တိင်း၏ စည်းကမ်းချက်ြဖစ်သည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ကာ်မရှင်သိ ့

လ ာက်ထားလာတင်ြပစဉ်က

ဖာ်ြပထားသည့်

အချက်အလက်များသည် မှန်ကန်မရှိရမည်။
(ခ)

လိက်နာမအား ကျိုး ကာင်းသင့် လျာ်စွာ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုထားသည်မှတစ်ပါး ရင်းနှီး
ြမုပ်နှသူနှင့်

လ ာက်ထားသူ တစ်ဦးချင်းစီသည်

လ ာက်ထားလာအား အ ထာက်

အကူြပု စရန် တင်ြပခဲ့သည့် တင်ြပချက်များနှင့် အစီအစဉ်များကိ လိက်နာရမည်။
(ဂ)

ခွင့်ြပုချက်အား သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများအားလးကိ စဉ်ဆက်မြပတ် လိက်နာ
ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ြပုချက်အား ထတ် ပးရမည်။
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ဆာင်

၁၃၉။ အြခားသက်ဆိင်ရာဥပ ဒများအား
ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပုလပ်သည့်

လးစားလိက်နာလျက်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ဥပ ဒအရ

ကာ်မရှင်ထမှ

သီးြခားခွင့်ြပုချက်

ရယူရန်မလိအပ်ဘဲ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်သက်ဆိင် သာ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိင်းများ၊ ကန်ပစ္စည်းများ
သိ ့မဟတ် အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းနိင်သည်။ တင်သင
ွ း် ရန် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများအရ
လိင်စင်

သိ ့မဟတ်

အခွင့်အာဏာရှိသည့်

အြခားခွင့်ြပုချက်
အဖွဲ ့အစည်းသည်

ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး

သက်ဆိင်ရာ

လိအပ်ပါက

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ဤနည်းဥပ ဒအား
ဥပ ဒအရ

သက်ဆိင်ရာ

အကျိုးသက် ရာက် အာင်

လိအပ်ချက်များ

ြပည့်မီပါက

လိင်စင်ထတ် ပးရမည်။
အခန်း(၁၉)
ကာ်မရှင်
၁၄၀။ ဥပ ဒပဒ်မ ၂၁ နှင့် ၂၂ တိ ့အား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိ စဘဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင် တစ်ဦး (သိ ့မဟတ်
လ ာက်ထားလာ တင်ြပသူနှင့် တွဲဖက်လပ်ကိင်သူအြဖစ် ဆာင်ရွက်သည့် ပဂ္ဂိုလ်) သည် ယင်းဥပ ဒ
ပဒ်မများတွင်
ရှိ နပါက

သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားသည့်

ကိစရ
္စ ပ်တစ်ခခတွင်

အကျိုးစီးပွား

ပါဝင်ပတ်သက်မ

ကာ်မရှင်သိ ့ အတိအလင်း ထတ် ဖာ် ြပာ ဆိရမည်။ အဆိပါ ထတ် ဖာ် ြပာဆိချက်ကိ

ကာ်မရှင်၏ အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းြပုရမည်ြဖစ် ပီး အကယ်၍ အဆိပါကိစ္စရပ်အား
အစည်းအ ဝးတွင် မ ဆွး နွး ပါ က ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်သည် ကာ်မရှင်ရးသိ ့ ထတ် ဖာ် ြပာဆိချက်
အ ထာက်အထား တင်ြပရမည်။
၁၄၁။

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်မှ

အကျိုးစီးပွား

ပါဝင်ပတ်သက်မရှိ နသည့်

မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိ

(က) ယင်းကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်မည့် ဆးြဖတ်ချက်အ ပ

လမ်းမိးရန် နည်းလမ်း

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်သည်ရှာ ဖွြခင်း သိ ့မဟတ် လမ်းမိးြခင်း မြပုရ။
(ခ)

ယင်းကိစ္စရပ်အား ဆွး နွးမည့် အစည်းအ ဝးတစ်ရပ်ရပ်တင
ွ ် ပါဝင်တက် ရာက်ြခင်း
မြပုရ။

(ဂ)

ယင်းကိစရ
္စ ပ်နင
ှ ပ
့် တ်သက်၍ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတရ
် န်အတွက် မဲဆန္ဒ ပးြခင်းမရှိ စရ။

(ဃ) ယင်းကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်များက

ကာ်မရှင်ရးက လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း သိ ့မဟတ်

ဆွး နွးြခင်း

ကာ်မရှငမ
် ှ ကိယ်စားလှယ်

လဲအပ်ြခင်းများတွင် တစ်နည်းနည်းြဖင့် ပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်း မြပုရ။
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သိ ့မဟတ်

၁၄၂။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒပဒ်မ၂၄ ပဒ်မခွဲ (ဆ) နှင့်အညီ

ြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ၏
အဖွဲ ့မှတစ်ဆင့်

ဆာင်ရွက် ပီးစီးမနှင့်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့

ကာ်မရှင်က ခွင့်ြပု သာ

ရင်းနှီး

တိးတက်ြဖစ် ပ မအ ြခအ နများကိ

အစိးရ

နှစ်စဉ်တင်ြပအစီရင်ခရမည်။

ကာ်မရှငသ
် ည်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ နှစ်စဉ်တင်ြပအစီရင်ခစာ ပးပိ ့ပီး နာက် အလပ်ဖွင့်ရက် ၂၀ ရက်အတွငး်
ြမန်မာနှင်အ
့ ဂလိပ်

(၂)

ဘာသာြဖင့်

ရးသားထား သာ

ယင်းနှစ်စဉ်တင်ြပ

အများြပည်သူသိရှိ စရန် ထတ်ြပန်ရမည်။ ယင်းအစီရင်ခစာတွင်

အစီရင်ခစာအား

အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်

များ ပါဝင်ရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမ စီးဝင်မအ ြခအ န၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာန၊

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအားအကူအညီ ပးသည့်ဌာန

နှင့် တစ် နရာတည်း၌ တစ်စတစ်စည်းတည်း အလးစဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာန တိ ့၏
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များအကျဉ်းချုပ်

အပါ အဝင်

ကာ်မရှင်၏

အဓိက

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ၊
(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ၏ တိင် ကားချက်များအတွက် နစ်နာမ ြဖရှင်းချက်များ အကျဉ်း
ချုပ်နှင့်

(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအ ပ ချမှတ်သည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်များစာရင်း။
အခန်း(၂၀)
လပ်ပိင်ခွင့်များလဲအပ်ြခင်း
၁၄၃။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၂၇ နှင့်အညီ ၎င်း၏ လပ်ပိင်ခွင့်များ၊ တာဝန်များ၊ လပ်ငန်းများ

အား လဲအပ်နိင်သည်။ ထိသိ ့ လပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လပ်ပိင်ခွင့်များ လဲအပ်ရာတွင-်
(က) စာြဖင့် ရးသားလဲအပ်ရမည်၊
(ခ)

ဥပ ဒအရ အတိအလင်း ဖာ်ြပထားြခင်း မရှလ
ိ င်
ကာ်မရှင် ဥက္က

(ဂ)

ကာ်မရှင၏
်
ခွင့်ြပုချက်လိအပ် ပီး

သိ ့မဟတ် အတွင်း ရးမှူးက လက်မှတ် ရးထိးရမည်၊

ယဘူယျအားြဖင့်ြဖစ် စ၊ တိကျသည့်ကိစ္စရပ်တစ်ခ သိ ့မဟတ် ကိစ္စရပ်အမျိုးအစား
တစ်ရပ်အတွက်ြဖစ် စ လဲအပ်နိင်သည်၊

(ဃ) လပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လပ်ပိင်ခွင့်များအား(၁)

သတ်မှတ်ထားသည့် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊

(၂)

သတ်မှတ်ထားသည့် အဆင့်အတန်းတွင်ရှိ သာ ပဂ္ဂိုလ်များ၊
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(၃)

သတ်မှတ်ထားသည့် ရာထူး နရာအား လက်ရှိပိင်ဆိင်သူ သိ ့မဟတ် ယင်း

ရာထူး၊ နရာအတွက် ခန် ့အပ်ထား သာ ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦး သိ ့မဟတ်
(၄)

သတ်မှတ်ထားသည့် အဆင့်အတန်းတွင်ရှိ သာ ရာထူး၊

သိ ့မဟတ် ယင်းရာထူး၊

နရာ ပိင်ဆိင်သူများ

နရာအတွက် ခန် ့အပ်ထား သာ ပဂ္ဂုိ လ်များထ လဲအပ်

နိင်သည်။
(င)

လပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လပ်ပိင်ခွင့်များ လဲအပ်ရာတွင် စည်းကမ်းချက်များ ချမှတ်ြခင်း၊
ကန် ့သတ်ြခင်းြပုနိင်သည်။

(စ)

ဥပ ဒ၊ ဤနည်းဥပ ဒများ သိ ့မဟတ် အြခားသက်ဆိင်သည့် ဥပ ဒများအရ အတိ
အလင်း ကန် ့သတ်ထားသည့် ကန် ့သတ်ချက်များအား လးစားလိက်နာလျက် လပ်ငန်း
တာဝန်များ၊ လပ်ပိင်ခွင့်များ လဲအပ်နိင်သည်။

(ဆ)

လဲအပ်ထား သာ

လပ်ငန်းတာဝန်များ၊

လပ်ပိင်ခွင့်များအား

အချိန်မ ရွးြပန်လည်

ရပ်သိမ်းနိင်သည်။
၁၄၄။

ကာ်မရှငမ
် ှ စည်းကမ်းချက်များ၊ ကန် ့သတ်ချက်များ ချမှတ်ထားသည်မှတစ်ပါး လပ်ငန်း

တာဝန်၊ လပ်ပင်
ိ ခင
ွ ့် လဲအပ်ြခင်းခရ သာ ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦး (သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်များ) သည် လပ်ငန်းတာဝန်
သိ ့မဟတ် လပ်ပိင်ခွင့်အား ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရာတွင်

ကာ်မရှငမ
် ှ တိက်ရိက်ကျင့်သး

ဆာင်ရွက်

သကဲသ
့ ိ ့ တူညီ သာနည်းလမ်း၊ တူညီ သာ အကျိုးသက် ရာက်မြဖင့် ဥပ ဒ သိ ့မဟတ် ဤနည်းဥပ ဒ
များနှင့်အညီ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်နိင် သည်။
၁၄၅။ လပ်ပိင်ခွင့်လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်းခရသူသည်

လပ်ပိင်ခွင့်အား

ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရာတွင်

ဥပ ဒ ၉၆၊ ၉၇ နှင့် နည်းဥပ ဒ ၁၄၁ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ကာ်မရှငမ
် ှ လပ်ငန်း တာဝန်များ
ကျင့်သး ဆာင်ရွက်သကဲ့သိ ့

တူညသ
ီ ည့်

လပ်ငန်းတာဝန်များ

လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်းခရသူသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၉၅ နှင့်အညီ

ဆာင်ရွက်ရမည်။

လပ်ပိင်ခွင့်

ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ဝင်များ နည်းတူ

ကာကွယ်မရရှိမည်။
၁၄၆။ ဆန် ့ကျင်မမရှိ ကာင်း

သက် သြပနိင်ခဲ့လ င်

လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်းခရသူသည်

လပ်ပင်
ိ ခင
ွ ့်

လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်းဆိင်ရာ

သိ ့မဟတ်

လပ်ငန်းတာဝန်

စည်းကမ်းချက်များ

နှင့်အညီ

လပ်ပိင်ခွင့် သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းတာဝန်များအား ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၄၇။ လဲအပ် ဆာင်ရွက် စြခင်း ကာင့်

ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် နည်းလမ်းတကျ ဖွဲ ့စည်းထား သာ

အြခားအခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့များမှ လဲအပ်ထား သာ လပ်ပိင်ခွင့် သိ ့မဟတ် လပ်ငန်း အား
ဆာင်ရွက်ြခင်းအ ပ တားြမစ်ြခင်းမရှိ စရ။
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၁၄၈။ လပ်ငန်းတာဝန် သိ ့မဟတ် လပ်ပိင်ခွင့်များ လဲအပ်ရာတွင် ချမှတထ
် ား သာ စည်းကမ်း
ချက်များ၊ ကန် ့သတ်ချက်များ သိ ့မဟတ် ဥပ ဒ သိ ့မဟတ် ဤနည်းဥပ ဒများအရ ချမှတ် ထား သာ
စည်းကမ်းချက်များ၊

ကန် ့သတ်ချက်များနှင့်အညီ

လပ်ပိင်ခွင့်လဲအပ်ြခင်းခရ သာ

ပဂ္ဂိုလ်သည်

အတွင်း ရးမှူးြဖစ်လ င် ၎င်းသည် လဲအပ်ြခင်းခရသည့် တာဝန် သိ ့မဟတ် လပ်ပိင််ခွင့်အား
ထပ်ဆင့်လဲအပ်နိင်သည်။
အခန်း(၂၁)
အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအဖွဲ ့
၁၄၉။

ကာ်မရှင်သည် နည်းဥပ ဒ ၆၇ ၌ ပါရှိသည့် ြပ ာန်းချက်နှင့်အညီ အဆိြပုချက်များအား

လ့လာသးသပ်ရာတွင်
ထတ်ြပန်၍

ကာ်မရှင်အား ကူညရ
ီ န် အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအဖွဲ ့အား အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ

ကာ်မရှင်ရးအတွင်း

ဆးြဖတ် ရွးချယ် သာ

ဖွဲ ့စည်းရမည်။

ကာ်မရှင်ရး၊

ဝန် ကီးဌာန

အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအဖွဲ ့တွင်
သိ ့မဟတ်

အြခား

ကာ်မရှငမ
် ှ

အခွငအ
့် ာဏာရှသ
ိ ည့်

အဖွဲ ့အစည်းမှ အရာရှိများပါဝင်နိင်သည်။ အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအဖွဲ ့သည် လဲအပ်ထား သာ တာဝန်
များအား ဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအပ်ပါက အြခားအရာရှိ များ၏ အကူအညီအား ရယူနိင်သည်။
၁၅၀။ အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအဖွဲ ့၏ အခန်းက
များအားလးကိ

လ့လာသးသပ်ရန်၊

စိစစ် ရးအတွက်

သတ်မှတ်ချက်များအား

သည်

နည်းဥပ ဒ

ကာ်မရှင်ထသိ ့ တင်ြပသည့် အဆိြပုချက်
၆၉တွင်

ြပ ာန်းထားသည့်

ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်

အဆိြပုချက်

ကာ်မရှငသ
် ိ့

အ ကြပု

ထာက်ခရန်နှင့် အဆိြပုချက်သည် နည်းဥပ ဒ ၇၀ အရ လိအပ်သည့် သတ်မှတ်ချက်အား ြပည့်မီြခင်း
ရှ၊ိ မရှိ စိစစ်အကဲြဖတ်ရန် ြဖစ်သည်။
၁၅၁။ အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအဖွဲ ့သည်
ြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိင် သာ

အဆိြပုချက်တင်ြပ သာ
မးခွန်းများအား

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား

ရင်းနှီး

ြဖ ကားရန် အဆိြပုချက် စိစစ် ရး အဖွဲ ့၏

အစည်းအ ဝးသိ ့ တက် ရာက်ရန် ဖိတ် ကားနိင်သည်။
၁၅၂။ အဆိြပုချက် စိစစ် ရးအဖွဲ ့သည် အဆိြပုချက်အား သတ်မှတ်ချက်များအား ြပည့်မီြခင်း ရှ၊ိ မရှိ
စိစစ်ရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထမှအချက်အလက်များ ထပ်မ တာင်းခနိင်သည်။
၁၅၃။ အဆိြပုချက် စိစစ် ရးအဖွဲ ့သည် ၎င်း၏ တာဝန်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင် အခွင့်အာဏာရှိ သည့်
အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် တိင်ပင် ဆွး နွးနိင်သည်။
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၁၅၄။ အတွင်း ရးမှူးသည်

အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအဖွဲ ့၏

ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များအား

ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်သည့်အမိန် ့များ၊ လပ်ထး လပ်နည်းများ

ထတ်ြပန်နိင်သည်။
အခန်း(၂၂)
တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီ
၁၅၅။ တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီအား

ြပည်နယ်တိင်းသည်

ကာ်မရှင်နှင့်

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်

ကာ်မရှင်ရး၏ အကူအညီြဖင့် အကူးအ ြပာင်းကာလ

အတွင်း ဖွဲ ့စည်းရမည်ြဖစ် ပီး ယင်းတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီသည်
ဥပ ဒ၊ ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ြပ ာန်းထားသည့် လပ်ပိင်ခင
ွ ့်များနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်များ သိ ့မဟတ်
ကာ်မရှငမ
် ှ လဲ ြပာင်း ပးအပ်မည့် လပ်ပိင်ခွင့်များနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်များ ရရှိရမည်။
၁၅၆။ တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ် ကာ်မတီရင်းနှီးြမုပ်နှမ

အတွင်း ရးမှူးသည်

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီ၏ စီမခန် ့ခွဲ ရး ဆိင်ရာလပ်ငန်းများ

ဆာင်ရက
ွ ်

ရမည်ြဖစ် ပီး ကိစရ
္စ ပ် များအား စီမခန် ့ခွဲရမည်။
၁၅၇။ တိင်း ဒသ ကီး
ဆာင်ရွက်ရာတွင်

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီသည်

လပ်ငန်းတာဝန်များ

ကာ်မရှင်ရးနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီ ဥက္က သည် လိအပ်သည်ဟ ထင်ြမင်သည့်အခါတိင်း

ကာ်မရှင်ရးထမှ

အကူအညီ သိ ့မဟတ် လမ်းညန်မ တာင်းခနိင်သည်။
၁၅၈။ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီ အတွင်း ရးမှူးသည် တိင်း ဒသ
ကီး

သိ ့မဟတ်

ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့်

ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီ
တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ထိ ရာက် အာင်ြမင် စရန်အတွက်

ဥက္က နှင့်

ကာ်မရှင်အတွင်း ရးမှူးတိ ့၏

ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီ၏

လိအပ်သည့်

အမိန် ့များ

သိ ့မဟတ်

လပ်ငန်းများ

လပ်ထးလပ်နည်းများ

ထတ်ြပန်နိင်သည်။
၁၅၉။ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ အဖွဲ ့ဝင်များ
ပါဝင်မည် ြဖစ်သည်(က) ဥက္က အြဖစ် ခန် ့အပ်မည့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်၊
(ခ)

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီ

ခန် ့အပ်မည့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီရး အ ကီးအကဲ၊
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အတွင်း ရးမှူးအြဖစ်

(ဂ)

ကာ်မရှင်ဥက္က ၏

ခွငြ့် ပုချက်အရ

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ကာ်မတီ ဥက္က မှ နာက်ထပ်ငါးဦးအထိ ခန် ့အပ်မည့် အဖွဲ ့ဝင်များအြဖစ် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ်ဝန် ကီး

ဌာနများ

သိ ့မဟတ်

အြခားအခွင့်အာဏာရှိသည့်

အဖွဲ ့အစည်းများမှ

အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် သင့် လျာ် သာပဂ္ဂိုလ်များ၊
၁၆၀။ တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီ

အတွင်း ရးမှူးမှလွဲ၍

ကျန်အဖွဲ ့ဝင်များ၏ သက်တမ်းသည် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရ၏ သက်တမ်းနှင့်
တူညရ
ီ မည်။ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီ အတွင်း ရးမှူး၏ သက်တမ်းအား နိင်င့
ဝန်ထမ်းဥပ ဒနှင့်အညီ ထားရှိရမည်။
၁၆၁။ နည်းဥပ ဒ ၁၅၉ (က) နှင့် (ခ) အရ ခန် ့အပ်သည့် အဖွဲ ့ဝင်များမှလွဲ၍ တိင်း ဒသ ကီး
သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီဝင်များသည် တစ်ဆက်တည်း သက်တမ်း နှစ် ကိမ်
ထက်ပ၍
ိ တာဝန် ထမ်း ဆာင်ြခင်းမရှိ စရ။
၁၆၂။ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရသည် တာဝန်စတင်ထမ်း ဆာင်သည့်

န ့မှစ၍

နှစ်လအတွင်း တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီအား ြပန်လည်ဖွဲ ့စည်း
ရမည်။
၁၆၃။ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီဥက္က သည် တာဝန်ထမ်း ဆာင်
သည့် သက်တမ်းအတွင်း ၎င်း၏ဆန္ဒအရရာထူးမှ နတ်ထွက်လိလ င်

ကာ်မရှင်ဥက္က ၏ခွင့်ြပုချက်

ြဖင့် နတ်ထွက်နိင်သည်။
၁၆၄။ ဥပ ဒအခန်း (၅)ပါ ြပ ာန်းချက်များသည်တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်ြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
ကာ်မတီ အဖွဲ ့ဝင်များနတ်ထွက်ြခင်း၊ ခန် ့အပ်ြခင်းနှင့် ရပ်စဲြခင်းတိ ့အတွက် အကျိုးသက် ရာက် ပီး
ကာ်မရှငမ
် ှ ထပ်မသတ်မှတ်သည့် ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ြပာင်းလဲနိင်သည်။
၁၆၅။ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီအဖွဲ ့ဝင်များ၏

ဆာင်ရွက်ချက်

များအား ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ဝင်များနည်းတူ ဥပ ဒနှင့် ဤနည်းဥပ ဒများလမ်းမိး ပီး ဥပ ဒနှင့် ဤနည်း
ဥပ ဒများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁၊ ၂၂၊ ၉၆၊ နှင့် ၉၇ နှင့် နည်းဥပ ဒ ၁၄၀ ပါ
ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ လပ်ငန်းတာဝန်များအား ဆာင် ရွက်ရမည်။
အခန်း(၂၃)
တတိယပဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ ့အစည်း၏ဝန် ဆာင်မအားအသးြပုြခင်း
၁၆၆။ ဥပ ဒပဒ်မ၂၅ ပဒ်မခွဲ (ည) နှင့် အညီ ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒနှင့် ဤနည်းဥပ ဒများအရ ၎င်း၏
လပ်ငန်းတာဝန်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင် အကူအညီ ပးရန် လွတ်လပ်သည့် ြပင်ပ ကန်ထရိက်တာ၊
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အ က ပးပဂ္ဂိုလ်

သိ ့မဟတ်

တတိယ

ပဂ္ဂိုလ်၊

အဖွဲ ့အစည်း၊

ဝန် ဆာင်မ

ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ သိ ့ရာတွင် ဤပဒ်မပါ ြပ ာန်းချက်အရ

ပးအပ်သူနှင့်

ကာ်မရှင်သည် ၎င်း၏

လပ်ပိင်ခွင့်၊ အခွငအ
့် ာဏာများအား ယင်းလွတလ
် ပ်သည့် ြပင်ပ ကန်ထရိက်တာ၊ အ က ပးပဂ္ဂိုလ်
သိ ့မဟတ် တတိယပဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ ့အစည်းဝန် ဆာင်မ ပးအပ်သူထ လဲအပ်ြခင်းမြပုရ။
အခန်း(၂၄)
တစ် နရာတည်း၌တစ်စတစ်စည်းတည်းအလးစဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာန
၁၆၇။ ဥပ ဒပဒ်မ ၂၇ နှင့်အညီ

အာက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းများအား

ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် တစ် နရာ

တည်း၌ တစ်စတစ်စည်းတည်းအလးစ ဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာနအား ဖွဲ ့စည်းရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများမှ ၎င်းတိ ့၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအား အ ကာင်အထည်
ဖာ်ရာတွင် လမ်းညန်ချက် ပးရန်၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒအရ
ထားတင်ြပရန်လိအပ်သည့်

လ ာက်ထားလာများအား

လ ာက်

အခွင့်အာဏာရှိသည့်

အဖွဲ ့

အစည်းများ ကိယ်စားလက်ခရန်၊
(ဂ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၈ ပဒ်မခွဲ (က) အရ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းများမှ ြပုလပ်
နိင်သည့် ဆးြဖတ်ချက် သိ ့မဟတ်

ဆာင်ရွက်ချက်များ နှင့် သက်ဆိင်သည့် သတင်း

အချက်အလက်များအား တာင်းခသည့် တာင်းဆိမများအား လက်ခရန်၊
(ဃ) နစ်နာဆးရးမများအား ြဖရှင်းရန်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအားအကူအညီ ပးသည့်ဌာန

အား ထာက်ပ့ကူညီရန်နှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအား အကူအညီများ ပးရန်၊
(င)

၎င်း၏တာဝန်များ

ဆာင်ရွက်ရာတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာနအား အကူ

အညီ ပးရန်။
၁၆၈။ သက်ဆိင်ရာ လ ာက်ထားလာတင်ြပြခင်းနှင့် အြခား လ ာက်ထားတင်ြပြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်း
စဉ်၏

စည်းကမ်းချက်များအားလးနှင့်ကိက်ညီလ င်

အလးစဝန် ဆာင်မ ပးသည်ဌ
့ ာနထ တင်ြပသည့်
တကျ

တစ် နရာတည်း၌တစ်စတစ်စည်းတည်း

လ ာက်ထားလာ တစ်စတစ်ရာအား နည်းလမ်း

လ ာက်ထားတင်ြပသည်ဟ မှတယ
် ူရမည်။ တစ် နရာတည်း၌ တစ်စတစ်စည်း တည်း

အလးစဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာနသည်

အာက် ဖာ်ြပပါ

လ ာက်ထားလာ သိ ့မဟတ် အြခားတင်ြပ

လ ာက်ထားချက်များအား လက်မခရန် သိ ့မဟတ် နာက်ပင်
ိ း တွင် ြငင်းပယ်ရန် ဆးြဖတ်နိင်သည်-
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(က) သက်ဆိင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းထ အခ ကး ငွ မ ပး ချရ သး သာ
သိ ့မဟတ် အြခားအာမခပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုး မြပသ သာ

လ ာက်ထားလာ သိ ့မဟတ်

တင်ြပ လ ာက် ထားချက်၊
(ခ)

သက်ဆိင်ရာ

လ ာက်ထားလာတင်ြပ ရး

လိအပ်ချက်များအား မြပည့်မီ သာ

လိအပ်ချက်များနှင့်

မကိက်ညီ သာ၊

လ ာက်ထားလာ သိ ့မဟတ် တင်ြပ လ ာက်

ထားချက် သိ ့မဟတ်
(ဂ)

လ ာက်ထားလာ သိ ့မဟတ်

လ ာက်ထားတင်ြပချက်အား စိစစ်ရန် အခွင့်အာဏာ

ရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်း၏ အရာရှိတစ်ဦးဦးအား နည်းဥပ ဒ ၁၇၀ နှင့်အညီ မခန် ့အပ်
ရ သးြခင်း။
၁၆၉။ တစ် နရာတည်း၌

တစ်စတစ်စည်းတည်း

အလးစဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာနသည်

ရင်းနှီး

ြမုပ်နသူ
ှ ကိ ကီးမားစွာ ထိခိက်နစ်နာ စသည့် ဆးြဖတ်ချက် သိ ့မဟတ်

ဆာင်ရွက်ချက် များနှင့်

သက်ဆိင်သည့်

ပဒ်မခွဲ

သတင်းအချက်အလက်များအား

တာင်းခရယူနိင်သည်။
အာဏာရှိသည့်

၄၈

သတင်းအချက်အလက်များ တာင်းခရာတွင်

အဖွဲ ့အစည်းထ

အခွင့်အာဏာရှိသည့်

ဥပ ဒပဒ်မ

စာြဖင့် ရးသား တာင်းခရယူ

အဖွဲ ့အစည်းသည်

အလပ်ဖွင့်ရက်

၁၅

(က)

သက်ဆိင်ရာ

ရမည်ြဖစ် ပီး
ရက်အတွင်း

အရ
အခွင့်

သက်ဆိင်ရာ
စာြဖင့် ရးသား

အ ကာင်းြပန်ရမည်။
၁၇၀။ တစ် နရာတည်း၌ တစ်စတစ်စည်းတည်း အလးစဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာနအား
ရး၏ ဝန်ထမ်းများြဖင့် ဖွဲ ့စည်းရမည်။
စည်းမျဉ်းဥပ ဒဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ

ကာ်မရှင်

ကာ်မရှင်ဥက္က သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် သက်ဆိင် သည့်

သိ ့မဟတ်

လပ်ငန်းစဉ်အား

ခွင့်ြပု ဆာင်ရွက်

ပးနိင်မည့်

အ တွ အ
့ ကုရှိ သာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အရာရှိများအား တစ် နရာတည်း ၌ တစ်စတစ်စည်းတည်း
အလးစဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာနတွင် နည်းလမ်းတကျ ခန် ့အပ်ရန် သက်ဆိင်ရာ အခွင့်အာဏာ
ရှိသည့်အဖွဲ ့အစည်းထ တာင်းဆိနိင်သည်။
၁၇၁။ နည်းဥပ ဒ ၁၇၀ ပါ ြပ ာန်းချက်များအား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိ စဘဲ အာက် ဖာ်ြပပါ အခွင့်
အာဏာရှိသည့်

အဖွဲ ့အစည်းများ

(သိ ့မဟတ်

ယင်းတိ ့အား

ဆက်ခသည့်

အဖွဲ ့အစည်းများ)မှ

အရာရှိများသည် တစ် နရာတည်း၌ တစ်စတစ်စည်းတည်း အလးစဝန် ဆာင်မ ပးသည့် ဌာနတွင်
ရှိရမည်(က) ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၊
(ခ)

သယဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ် ရးဌာန၊
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(ဂ)

အလပ်သမားညန် ကား ရးဦးစီးဌာန၊

(ဃ) လူဝင်မ ကီး ကပ် ရးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပတင်ဦးစီးဌာန၊

၁၇၂။

(င)

စက်မ ကီး ကပ် ရးနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန၊

(စ)

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊

(ဆ)

အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာန၊

(ဇ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများညန် ကားမဦးစီးဌာန၊

(ဈ)

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊

(ည)

အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊

ကာ်မရှင်အတွင်း ရးမှူးသည်

ဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာန၏
ရးမှူးချုပ်တစ်ဦးအား

တစ် နရာတည်း၌

တစ်စတစ်စည်းတည်း

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများအား

တာဝန် ပးခန် ့အပ်မည်ြဖစ် ပီး

ကီး ကပ်ရန်

တစ် နရာတည်း၌

အလးစ

ဒတိယညန် ကား
တစ်စတစ်စည်း

တည်းအလးစဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာန၏ လပ်ငန်းများ ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည်

ဖာ်နိင်ရန်

လိအပ်သည့် အမိန် ့စာများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ ထတ်ြပန်နိင်သည်။
၁၇၃။

ကာ်မရှင်သည်

ကာ်မရှင်ရး၌ ြဖစ် စ၊ အြခားသင့် လျာ်ရာ နရာ၌ ြဖစ် စ၊ တည်ရိှ သာ

တစ် နရာတည်း၌ တစ်စတစ်စည်းတည်း အလးစဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာနအတွက် လိအပ် သည့်
အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးမည်ြဖစ်သည်။
အခန်း(၂၅)
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ၏ အြငင်းပွားမများ
၁၇၄။

အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းကိစ္စများအား သ ဘာရိးြဖင့် ယ ကည်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ

တစ်ဦးသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား အကူအညီ ပး ရးဌာနထ ၎င်း၏ နစ်နာဆးရးမ သိ ့မဟတ်
အြငင်းပွားမအ ကာင်းအား အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့နိင်သည်(က) အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မမှန်
ကန်သည့် ဆးြဖတ်ချက် ြပုလပ် ကာင်း သိ ့မဟတ်
(ခ)

အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းသည် ခွင့်ြပုမိန် ့၊ လိင်စင်ရယူရန်၊ မှတ်ပတင်ရန်
သိ ့မဟတ်

ခွငြ့် ပုချက်ရယူရန်

တင်ြပသည့်

လွဲမှားစွာ ြငင်းပယ် ကာင်း သိ ့မဟတ်
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လျာက်ထားလာအား

လက်မခဘဲ

(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား ဥပ ဒနှင့်အညီ အကျိုးြပုမည့် အခွင့်အ ရး၊ ကာကွယ်မ သိ ့မဟတ်
ခွင့်ြပုချက် တစ်ရပ်ရပ်သည် အကျိုးြဖစ်ထွန်းမအ ပ ပျက်ြပားမ ြဖစ် စ ကာင်း။

၁၇၅။ နည်းဥပ ဒ ၁၇၄ အရ

ပးပိ ့သည့် အ ကာင်း ကားစာများအား နည်းဥပ ဒ ၃၈ နှင့်အညီ

တင်ြပရမည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအားအကူအညီ ပးသည့်ဌာနသည် လိအပ်ချက်များ မြပည့်မသ
ီ ည့်
အ ကာင်း ကားစာအား လက်ခရန် ြငင်းပယ်နိင် ပီး ထိသိ ့ ြငင်းပယ်လ င် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား
အ ကာင်း ကားရမည်။
၁၇၆။ ဥပ ဒပဒ်မ ၈၃ အရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အာက် ဖာ်ြပပါ ကိစရ
္စ ပ်များ ဆာင်ရွက် ပီးမှ သာ
အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းအ ကား ြဖစ်ပွားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ အြငင်း ပွားမအား
တရားရး သိ ့မဟတ် အနညာတခရးတိ ့တွင် တရားစွဲဆိနိင်သည်(က) နည်းဥပ ဒ ၁၇၄ အရ အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ြခင်း၊
(ခ)

အြငင်းပွားမအား

ြဖရှင်းရန် နည်းဥပ ဒနှင့် သက်ဆိင်ရာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာတိ ့တွင်

ထတ်ြပန်ထား သာ လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်များအား ဆာင်ရွက်ြခင်း။
၁၇၇။ ဥပ ဒပဒ်မ ၈၃ ပါ

ရည်ရွယ်ချက်အလိ ့ငှာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့

အစည်းအ ကားမဟတ်ဘဲ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအချင်းချင်းအ ကား ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ အြငင်း ပွားမ
ြဖစ်ပွားလ င် အြငင်းပွားမအား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအချင်းချင်း ချုပ်ဆိထား သာ သ ဘာတူညီချက်၊
စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ငိမ်းချမ်းစွာ ြဖရှင်းရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှ သူများအား တိက်တွန်းရမည်။
ဤနည်းဥပ ဒနှင့် ဥပ ဒပဒ်မ ၈၃ ပါ
များအား

ြပ ာန်းချက်များအရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများမှ အြငင်းပွားမ

သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများနှင့်အညီ

ြဖရှင်းရန်

စတင်တရားစွဲဆိ

ဆာင်ရွက်မအ ပ

ကန် ့သတ်ြခင်း မရှိ စရ။
အခန်း(၂၆)
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအား အကူအညီ ပးသည့်ဌာန
၁၇၈။ ဤနည်းဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ

အာက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းတာဝန်များ

ဆာင်ရွက်ရန် ရင်းနှီး

ြမုပ်နှသူများအားအကူအညီ ပးသည့်ဌာနအား ဥပ ဒပဒ်မ ၂၇ နှင့်အညီ

ကာ်မရှင်ရး အတွင်း

ဖွဲ ့စည်းရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအား
တိးြမင့် စရန်

ထိ ရာက်စွာ

အခွင့်အာဏာရှိသည့်

နှင့်အညီ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန်၊
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အ ကာ်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မ

အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများ

(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများသည် နည်းဥပ ဒ ၁၇၄ နှင့်အညီ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ အား
အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်ရာတွင် အခွငအ
့် ာဏာရှသ
ိ ည့် အဖွဲ ့အစည်း များနှင့်

ဆက်ဆ ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာ၌

နစ်နာဆးရးြခင်း၊

အြငင်းပွားြခင်းနှင့်

အကူအညီ

တာင်းခြခင်းတိ ့ ပါဝင်သည့် အ ကာင်း ကားစာများ လက်ခရန်၊
(ဂ)

ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၅ ပဒ်မခွဲ (ဎ)၊ ၈၂ နှင့် ၈၃ အရ အြငင်းပွားမနှင့် နစ်နာဆးရးမများကိ
ြဖရှင်းသည့်

စနစ်တစ်ခ

တည် ထာင်ြခင်းနှင့်

စီမခန် ့ခွြဲ ခင်းတွင်

ပါဝင်ကည
ူ ီ

ဆာင်ရွက်ရန်။
၁၇၉။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအားအကူအညီ ပးသည့်ဌာနသည်

အာက် ဖာ်ြပပါ

လပ်ငန်းများအား

ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်(က) နစ်နာဆးရးမ သိ ့မဟတ် အြငင်းပွားမနှင့် သက်ဆိင်၍ လိအပ်သည်ဟ ထင်ြမင် သာ
သတင်းအချက်အလက်များအား တာင်းခြခင်း၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နည်း ဥပ ဒ ၃၈
နှင့်အညီ ယင်းသတင်းအချက်အလက်များအား တင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ
များအား အကူအညီ ပးသည့်ဌာနသည် ယင်းသတင်းအချက်အလက်များ မရရှိ သး
သည်အ
့ ချိနအ
် ထိ နစ်နာဆးရးမ သိ ့မဟတ် အြငင်းပွားမတွင် ပါဝင်

ဆာင်ရွက် န

ြခင်းအား ဆိင်းင့ထားနိင်သည်၊
(ခ)

တစ် နရာတည်း၌

တစ်စတစ်စည်းတည်း

အလးစ

ဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာနထမှ

အကူအညီ တာင်းခနိင်သည်၊
(ဂ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၈ ပဒ်မခွဲ (က) တွင် ရည်ညန
ွ း် ထား သာ ဆးြဖတ်ချက် သိ ့မဟတ်
ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆိင်သည့် သတင်းအချက် အလက်များအား အခွင့်
အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်ထမှ
အလက်များ

တာင်းခရယူြခင်း၊ သတင်းအချက်

တာင်းခရာတွင် သက်ဆိင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းထ

စာြဖင့် ရးသားတင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး သက်ဆိင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်း
သည် အလပ်ဖွင့်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်း အ ကာင်းြပန်ရမည်၊
(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထမှ

လ ာက်ထားတင်ြပချက်ရရှိ ပီး နာက် နစ်နာဆးရးမ သိ ့မဟတ်

အြငင်းပွားမ

အ ကာင်းအရာ၊

သ ဘာသဘာဝအား

သက်ဆိင်ရာ

ဥပ ဒများနှင့်အညီ

ထိ ရာက်စွာ

ရှင်းလင်း ဖာ်ြပြခင်းနှင့်

ြဖရှင်းနိင်မည့်နည်းလမ်းအား

အ ကြပုတင်ြပြခင်း အပါအဝင် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူကိယ်စား သက်ဆိင်ရာအခွင့်အာဏာ
ရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ဆွး နွးတိင်ပင်ြခင်း၊
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(င)

နစ်နာဆးရးမ သိ ့မဟတ် အြငင်းပွားမအား ထိ ရာက်စွာ ကိင်တွယ် ြဖရှင်းနိင်မည့်
နည်းလမ်းရှာ ဖွရန် သက်ဆိင်ရာအခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်း၏ အရာရှိများ မှ
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် တွ ဆရန်
့

တာင်းဆိြခင်း၊

ယင်းသိ ့ တာင်းဆိြခင်း

ခရပါက

အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ ့အစည်းသည် နစ်နာဆးရးမ သိ ့မဟတ် အြငင်းပွားမအား
ြဖရှင်းရန်အခွင့်အာဏာရှိသည့်

အရာရှမ
ိ ျားအား

အစည်းအ ဝး

တက် ရာက်၍

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် တွ ဆရန်
့
တာဝန် ပးအပ်ရမည်၊
(စ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၈၃ အရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် နိင်င တာ်အ ကား သိ ့မဟတ် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှသူအချင်းချင်းအ ကား

ြဖစ်ပာွ းသည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ

နစ်နာဆးရးမ

သိ ့မဟတ် အြငင်းပွားမများအား တရားရး သိ ့မဟတ် အနညာတခရးတိ ့တွင် တရား
မစွဲဆိမီ

ထိ ရာက်စွာ ြဖရှင်းနိင်ရန်အတွက်

လိအပ်ပါကသက်ဆိင်ရာအခွင့်အာဏာ

ရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းအား တာဝန်ခသည့်ဝန် ကီးဌာနမှ ဝန် ကီးနှင့် ဆွး နွးတိင်ပင် ရန်
ကာ်မရှင်ဥက္က အား အဆိြပုြခင်းနှင့်
(ဆ)

နစ်နာဆးရးမ သိ ့မဟတ် အြငင်းပွားမကိစ္စရပ်အတွက် ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး
သိ ့မဟတ် ြပင်ပမှအတိင်ပင်ခ၊ က မ်းကျင်သည့်ပဂ္ဂိုလ်ထမှ အ ကဉာဏ် တာင်းခ ြခင်း။

၁၈၀။ နစ်နာဆးရးမ

သိ ့မဟတ်

အြငင်းပွားမအား

နည်းဥပ ဒ

၁၇၉

ပါ

လပ်ငန်းစဉ်အရ

ဆာင်ရွက် ပီး နာက် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများနှင့်အညီ ြဖရှင်းရမည်။
၁၈၁။ အကူးအ ြပာင်းကာလ
လျဉ်းသည့်

မကန်ဆးမီ

အြငင်းပွားမများအား

ကာ်မရှင်သည်

အာက် ဖာ်ြပပါကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်

ကိင်တွယ် ြဖရှင်းရန်အတွက်

လပ်ငန်းစဉ်

အ သးစိတ်

ချမှတ်ရမည်(က) ဥပ ဒအခန်း (၁၄) ရင်းနှီးြမုပ်နှမကိ အာမခြခင်း၊ ဥပ ဒပဒ်မ ၅၅ နှင့်အညီ စစမ်း
စစ် ဆးမြပုြခင်း၊ ဥပ ဒပဒ်မ ၅၂ နှင့် ၅၃ အရ ပး ချရမည့် လျာ် ကး သတ်မတ
ှ ်
ြခင်း သိ ့မဟတ်
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်း
နှင့်ြဖစ်ပွားသည့် အြခားထင်ရှားသည့် အြငင်းပွားမများကိ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှ
မဥပ ဒပဒ်မ ၈၃ နှင့်အညီ ငိမ်းချမ်းစွာ ြဖရှင်းရန် ထိက်သင့်သည့် ကိုးပမ်းမများ ကိ
အသးြပုြခင်း။
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ြပည် ထာင်စအစိးရသည် အဆိပါလပ်ငန်းစဉ်အား တည် ထာင်ြခင်းမြပုမီ အချိန်အထိ
ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှဥပ ဒ အခန်း (၁၄) အား ကိးကား၍ ြပုလပ်သည့်

တာင်းဆိမများ

အား ဆးြဖတ်ရန်ဆင်
ိ းင့ထားရမည်။
၁၈၂။ ဥပ ဒပဒ်မ ၈၂ အရ နစ်နာမ ြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းနှင့် နည်းဥပ ဒ ၁၈၁ အရ ချမှတရ
် မည့်
လပ်ငန်းစဉ်အား

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင်

ကာ်မရှင်သည်

ဥပ ဒပဒ်မ

၈၃

နှင့်

အညီ

အြငင်းပွားမများအား စီခခန် ့ခွဲရန်တာဝန်ယူရမည့် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်အား ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ များ
အား အကူအညီ ပးသည့်ဌာန နရာတွင် အစားထိးနိင်သည်။
၁၈၃။ အတွင်း ရးမှူးသည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအားအကူအညီ ပးသည့်ဌာန၏

လပ်ငန်းများ

ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန် လိအပ် သာအမိန် ့စာများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်း များအား
ထတ်ြပန်နိင်သည်။
အခန်း(၂၇)
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာန
၁၈၄။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာနအား

အာက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းများ

ဆာင်ရွက်ရန် ဥပ ဒ

ပဒ်မ ၂၇ နှင့်အညီ ကာ်မရှင်ရးများအတွင်း ဖွဲ ့စည်းမည် ြဖစ်သည်(က) ခွင့်ြပုချက်များအား

ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ရန်အတွက် တင်ြပ သာ လ ာက်ထားလာများ

အား လက်ခရန်၊
(ခ)

လက်ရှိခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍
ရယူရန်အတွက်

တင်ြပ သာ

နာက်ထပ်ခင
ွ ြ့် ပုချက် များ

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူတစ်ဦး၏

လ ာက်ထားလာများ

လက်ခရန်၊
(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ တင်ြပသည့် အစီရင်ခစာအား လက်ခရန်၊

(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ဥပ ဒအား လိက်နာြခင်း ရှိ၊မရှိ စစ် ဆးရန်၊
(င)

ဥပ ဒပဒ်မ ၆၅ ပဒ်မခွဲ (က)အရ စစမ်းစစ် ဆးမများအား စီစဉ် ဆာင်ရွက်ရန်၊

(စ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၈၅ အရ ချမှတ်သင်သ
့ ည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍
ကာ်မရှင်ထ အ ကြပုတင်ြပရန်နှင့်

(ဆ)

အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းများလိအပ် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ၏ အချက်
အလက်များအား ရယူရာတွင် ကူညီရန်။
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၁၈၅။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာန၏ အခန်းက
ြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့်အညီ

၎င်းရရှိထားသည့်

လိက်နာ ဆာင်ရွက် ကာင်း

သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီး

ခွင်ြ့ ပုချက်တင
ွ ်

သချာ စရန်

ဖာ်ြပထား သာ

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့်

တာဝန်များအား

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား

စစ် ဆးရန်ြဖစ်သည်။
၁၈၆။ ခွင့်ြပုချက်များအား

ြပင်ဆင်လိသည့်

ခွင့်ြပုမိန် ့များရယူလိသည့်

လ ာက်ထားလာများနှင့်

လ ာက်ထားလာများအား

ဥပ ဒနှင့်

နာက်ထပ်သက်ဆိင်ရာ
ဤနည်းဥပ ဒများတွင်

ြပ ာန်းထား သာ စသတ်မှတ်ချက်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများအရ တင်ြပ လ ာက်ထား ရမည်။
၁၈၇။ ဥပ ဒပဒ်မ ၈၅ အရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူတစ်ဦးအ ပ စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်ချမှတ်သင့် ကာင်း၊
မချမှတသ
် င့် ကာင်း ကာ်မရှင်အား အ ကြပုတင်ြပရာတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့် ဌာနသည်
အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းအရာများပါဝင်သည့် အစီရင်ခစာအား ကာ်မရှင် ထ တင်ြပရမည်(က) ဥပ ဒအား

ဖာက်ဖျက်ြခင်း

သိ ့မဟတ်

ခွင့်ြပုချက်ပါ

စည်းကမ်းချက်အား

ဖာက်ဖျက်ြခင်း ြဖစ် ပ စသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူတစ်ဦးဦး၏ ဆာင်ရွက်မ သိ ့မဟတ်
ပျက်ကွက်မ၊
(ခ)

ဥပ ဒအား

ဖာက်ဖျက်ြခင်း

သိ ့မဟတ်

ခွင့်ြပုချက်ပါ

စည်းကမ်းချက်အား

ဖာက်ဖျက်ြခင်းအား စစမ်းစစ် ဆးရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လ့လာ စာင့် ကည့် ရး ဌာနမှ
ဆာင်ရွက်သည့် လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်များ၊
(ဂ)

ဥပ ဒအား

ဖာက်ဖျက် ကာင်း ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား အ ကာင်း ကားထားြခင်း ရှ၊ိ

မရှ၊ိ ဥပ ဒအား

ဖာက်ဖျက်ြခင်း သိ ့မဟတ် ခွငြ့် ပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား

ဖာက်ဖျက်ြခင်းအား ကစားရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား တစ်စတစ်ရာ

တာင်းဆိထား

ြခင်း ရှ၊ိ မရှိ။
(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒအား ယခင်က
ချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား ယခင်က

ဖာက်ဖျက်ခဲ့ဖူးြခင်း သိ ့မဟတ် ခွငြ့် ပု

ဖာက်ဖျက်ခဲ့ဖူးြခင်း ရှိ၊မရှိ သိ ့မဟတ် စီမ

ခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်အား ယခင်က ချမှတ်ခရဖူးြခင်း ရှ၊ိ မရှိနှင့်
(င)

ဥပ ဒအား

ဖာက်ဖျက်ြခင်းကိကစားရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ တစ်စတစ်ရာ ဆာင်ရက
ွ ်

ြခင်း ရှိ၊မရှိ။
၁၈၈။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာနသည် အ ကြပုတင်ြပထား သာ စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ် သည်
ဖာက်ဖျက်သည့်အ ြခအ နနှင့်
စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်သည်

အချိုးကျကိက်ညီ ကာင်း

အြခားတူညီသည့်

ရှင်းလင်းချက်၊

အ ြခအ နတစ်ခအတွက်
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ချမှတ်

သည့်

ချမှတ်သည့်

အြခား

စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာြပစ်ဒဏ်များနှင့် ကိက်ညီမရှိ ကာင်း အတည်ြပုချက်တိ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၁၈၇
အရ ကာ်မရှင်ထ တင်ြပမည့် အစီရင်ခစာတွင် ပါဝင်ရမည်။
၁၈၉။ စည်းကမ်းမလိက်နာြခင်းအတွက်

စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်များ

ချမှတ်ရမည့်

ကာ်မရှင၏
်

တာဝန်၊ လပ်ပိင်ခွင့်နှင့် ဥပ ဒအား လးစားလိက်နာ ကာင်း လ့လာ စာင့် ကည့်ရမည့် ကာ်မရှင၏
်
တာဝန်နင
ှ ့် လပ်ပိင်ခွင့်သည် အြခားသက်ဆိင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့ အစည်းမှ သက်ဆိင်ရာ
ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အား

ဖာက်ဖျက်ြခင်းအတွက်

အ ရးယူရမည့်

လပ်ပိင်ခွင့်အား

ထိခိက်ြခင်း

မရှိ စရ။
၁၉၀။ နည်းဥပ ဒ ၁၈၄ (ဆ) အရ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းများအား အကူအညီ ပး ရာတွင်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာနသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ထမှ ရရှိနိင် သာ
သတင်းအချက်အလက်များအား

အခွင့်အာဏာရှိသည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာနသည်

နည်းဥပ ဒ

အဖွဲ ့အစည်းများ
၁၉၂

ပါ

သိ ့

ရည်ရယ
ွ ်

ပးအပ်နိင်သည်။
ချက်

အလိ ့ငှာ

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထမှ နာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ ပးအပ်ရန် တာင်းဆိနိင်သည်။
၁၉၁။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာနသည် တစ် နရာတည်း၌ တစ်စတစ်စည်းတည်း အလးစ
ဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာနထမှ အကူအညီ တာင်းခနိင်သည်။
၁၉၂။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာနသည်
ထပ်မ တာင်းခနိင် ပီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထမှ

သတင်းအချက်အလက်များ

လ့လာအကဲြဖတ်ရန် ကွင်းဆင်းစစ် ဆးနိင် သည်။

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာန၏ သတင်းအချက်အလက်များ

တာင်းခနိင်ခွင့်သည် ဥပ ဒအရ

သာ ြဖစ်ရမည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နည်းဥပ ဒ ၃၈ နှင့်အညီ

တာင်းခ သည့် သတင်းအချက်

အလက်များအား ချက်ချင်း ပးအပ်ရမည်။
၁၉၃။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာနသည်
နာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ
သးသပ်ရာတွငန
် င
ှ ့်

အခွင့်အာဏာရှိသည့်
တာင်းခနိင်ရသာမက

ကွင်းဆင်းစစ် ဆးရာတွင်

အဖွဲ ့အစည်းများထမှ
ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား လ့လာ

အကူအညီ ပးရန်လည်း

တာင်းခနိင်သည်။

သက်ဆိင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ ့အစည်းသည် လိအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက် များနှင့်
အကူအညီများ ပးအပ်ရမည်။
၁၉၄။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာနသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၄၈ ပဒ်မခွဲ (က) အရ ြပုလပ်သည့်
ဆးြဖတ်ချက် သိ ့မဟတ်

ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်သက်ဆိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား

သက်ဆိင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းထမှ

တာင်းခရယူနိင်သည်။ ထိသိ ့ တာင်းခရယူ

ရာတွင် သက်ဆိင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းထ စာြဖင့်
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ရးသား တာင်းခရမည်ြဖစ် ပီး

သက်ဆိင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းသည် အလပ်ဖွင့်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်း စာြဖင့်
ရးသားအ ကာင်းြပန်ရမည်။
၁၉၅။

ကာ်မရှင်သည်

အာက် ဖာ်ြပပါ

ရည်ရွယ်များအတွက်

လိအပ်သည်ဟ

ကျိုး ကာင်း

သင့် လျာ်စွာ ယ ကည်ပါက သတင်းအချက်အလက်များ သိ ့မဟတ် သက် သခချက်များ ပးအပ်ရန်
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့၍ တာင်းခနိင်သည်(က) ဥပ ဒနှငခ
့် ွငြ့် ပုချက်ပါ

စည်းကမ်းချက်များအား

လိက်နာြခင်း

ရှိ

မရှိ

လ့လာ

စာင့် ကည့်ရန်၊
(ခ)

လ ာက်ထားတင်ြပချက်များနှင့် ပူးတွဲ ဖာ်ြပ သာ စာရွက်စာတမ်းများတွင်

ဖာ်ြပ

ထား သာ သတင်းအချက်အလက်များအား အတည်ြပုရန်၊
(ဂ)

နိင်င တာ်အတွင်းြပုလပ် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိန်းဂဏန်း အချက်
အလက်များ ကာက်ယူြခင်း။

၁၉၅။ အတွင်း ရးမှူးသည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာန၏

လပ်ငန်းများ

ထိ ရာက်စွာ

အ ကာင်အထည် ဖာ်နင်
ိ ရန် လိအပ် သာ အမိန် ့စာများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများအား ထတ်ြပန်
နိင်သည်။
အခန်း(၂၈)
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏တာဝန်ဝတ္တ ရားများ
၁၉၇။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင်ြဖစ် စ
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများတွင်ြဖစ် စ
ရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ ပဒ်မ ၆၅
တာဝန်ဝတ္တ ရားများသည်
ဝတ္တ ရားများအတိင်းသာ
အြခားဥပ ဒများနှင့်

နာင်တွင်ြဖည့်စွက်မည့်နည်းဥပ ဒများတွင်ြဖစ် စသိ ့မဟတ်
အြခားနည်းြဖင့်

အတိအလင်း ဖာ်ြပထား

သည်မှလွဲ၍

ပဒ်မခွဲ(က) မှ (ထ) အထိနှင့် ပဒ်မ ၇၁ အရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ ၏

နိင်င တာ်၏

ဥပ ဒများအရ

အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။
အြခားဥပ ဒများနှင့်မဆန် ့ကျင်ရဘဲ

သတ်မှတ်
ယင်းပဒ်မများအရ
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအ ပ

သာ

တာဝန်

နိင်င တာ်၏
နာက်ထပ်

တာဝန်ဝတ္တ ရားများ ထပ်မ ကျ ရာက်ြခင်းမရှိ စရ။
၁၉၈။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆၅၊ ပဒ်မခွဲ (င) နှင့် အကျုးဝင် သက်ဆိင်သည့်
ရှာ ဖွ တွ ရှ့ မ
ိ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့် လျာ် သာ သတင်းအချက် အလက်များ အားလးပါရှိသည့်
လ ာက်ထား တင်ြပချက်အား ကာ်မရှင်ထ ချက်ချင်းတင်ြပရမည်။
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၁၉၉။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒ ပဒ်မ
လ ာက်ထားလာတင်ြပ၍
မတင်ြပပါက

၆၅၊ ပဒ်မခွဲ (စ)ပါ

ကိစရ
္စ ပ်အတွက် သက်ဆိင်ရာ

ကာ်မရှင်ထမှ ခွင့်ြပုချက် ရယူရမည်၊ သိ ့မဟတ်

အဆိပါ

ြပာင်းလဲမများနှင့်

သက်ဆိင် သာ

လ ာက်ထားလာ

သတင်းအချက်အလက်များ

အားလးပါဝင်သည့် လ ာက်ထားတင်ြပချက် အား ကာ်မရှင်ထ ချက်ချင်းတင်ြပရမည်။
၂၀၀။ ပဒ်မ

၆၅

ပဒ်မခွဲ

(ဇ)

အရ

သိမ်းဆည်းထားရှိရမည့်

မှတတ
် မ်း

များနှင့်

သတင်းအချက်အလက်များသည် ကမ္ပဏန
ီ င
ှ ့် အခွန်ဆိင်ရာ ဥပ ဒများအရ သိမး် ဆည်း ထားရှရ
ိ မည့်
ငွ ရး ကး ရးမှတ်တမ်းများနှင့်

သတင်းအချက်အလက်

များြဖစ် ပီး

ယင်းဥပ ဒများတွင်

ြပဌာန်းထား သာ စနန်းများနှင့်အညီ သိမ်းဆည်းထားရှိရမည်။
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ရရှိ ပီးပါက သက်ဆင်
ိ ရာ
ငွ ရး ကး ရး မှတ်တမ်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များအား အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ်
သက်သာခွင့် ခစား ပီးသည့် အခွန်းစည်း ကပ်နှစ် နာက်(က) ၇ နှစ် သိ ့မဟတ်
(ခ)

အြခားသက်ဆိငရာ ဥပ ဒအရ သတ်မှတ်သည့် အချိန်ကာလ၊ ယင်းအချိန်ကာလ (၂)
ရပ်အနက် ပိမိ ကာြမင့်သည့် အချိန်ကာလအထိ သိမ်းဆည်းရမည်။

၂၀၁။ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆၅၊ ပဒ်မခွဲ (ဌ)တွင် ရည်ညန်းထားသည့် နိင်ငြခားသား အလပ်သမား သိ ့မဟတ်
အြခားပဂ္ဂိုလ်မှ

သက်ဆိင်ရာ

ဥပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒ၊

ဓ လ့ထးစများကိ

လးစားလိက်နာရန်

တာဝန်တစ်စတစ်ရာ

ကျ ရာက်ြခင်း

အမိန် ့၊

ညန် ကားချက်၊

ပျက်ကွက်ြခင်းအတွက်
မရှိ စရ။

ယဉ် ကျးမနှင့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအ ပ တွင်

အြခားနည်းြဖင့်

လးစားလိက်နာြခင်းကိ

ကန် ့သတ်ြခင်းမြပုဘဲ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သည် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ၊ အမိန် ့၊ ညန် ကားချက်၊
ယဉ် ကျးမနှင့်
ပးအပ်ထား ပီး

ဓ လ့ထးစ

များ၏

လးစား

လိက်နာရန်

သတင်းအချက်

အလက်များအား

တာဝန်ရှိ ကာင်း

အဆိပါပဂ္ဂိုလ်များထ

အ ကာင်း ကားထားပါက

အဆိပါ

ပဂ္ဂိုလ်များအား ကီး ကပ် ရန် ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၀၂။ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆၅၊ ပဒ်မခွဲ (တ) အရ ဝင် ရာက်စစ် ဆးနိင်သည့် ကာ်မရှင၏
် လပ်ပိင်ခွင့်တွင်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် သက်ဆိင် သာ မှတ်တမ်းများအား စစ် ဆး ခွင့်နှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ မည်သည့်
ဒါရိက်တာ၊ မန် နဂျာ သိ ့မဟတ် ဝန်ထမ်း ကိမဆိ

မးြမန်းနိင်ခွင့်ပါဝင်သည်။

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီး ြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကီး လး သာ
ယ ကည်ရန်

အ ကာင်းရှိပါက

ချက်ချင်း

ဖာက်ဖျက်မ ြဖစ် ပ

စစမ်းစစ် ဆးြခင်းမစတင်မီ

ဆီ လျာ်သည့် အ ကာင်း ကားစာအား ပးပိ ့ရမည်။
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ကာ်မရှင်သည်
ကာင်း

အကျိုးအ ကာင်း

၂၀၃။ ဥပ ဒ ပဒ်မ

၆၅၊ ပဒ်မခွဲ (ထ) နှင့် အကျုးဝင်သက်ဆိင်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ

စစ် ဆးြခင်း၊

ဆန်းစစ်ြခင်း၊

ပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ

လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခ လက်မတ
ှ ၊် ပတ်ဝန်းကျင် စီမခန် ့ခွမ
ဲ အစီအစဉ် စသည်တိ ့အား
ဆာင်ရွက်ရန်၊ ရယူရန်နှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒနှင့်
သက်ဆိင် သာ လိအပ်ချက်များအား လိက်နာ ကာင်း အတည်ြပုချက် တင်ြပရမည်။
၂၀၄။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ခွင့်ြပုကာလအတွင်း ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ရပ်စဲပါက ခစားခဲ့ သာ အခွန်
ကင်းလွတခ
် ွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် သိ ့မဟတ် နှစ်မျိုးစလးကိ ြပန်လည် ပး ဆာင်ရမည် ဟူ သာ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆၈ ပါ လိအပ်ချက်သည်(က) ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ (က) သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၇၇ (ဃ) အရ ရရှိခစားခဲ့ သာ အခွန်သက်သာခွင့်
သိ ့မဟတ် ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့် သက်ဆိင် ပီး
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ရပ်စဲြခင်းသည်

အာက်ပါအ ြခအ နများ ကာင့်ြဖစ်လ င် ဤပဒ်မနှင့်

သက်ဆိင်ြခင်း မရှိ စရ(၁)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား ဆက်လက်လပ် ဆာင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် အြခား ရင်းနှီး
ြမုပ်နသူ
ှ တစ်ဦးထ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား ရာင်းချြခင်း သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်း
သိ ့မဟတ်

(၂)
၂၀၅။ ဥပ ဒ ပဒ်မ

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ ဆန္ဒမပါရှိဘဲ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကိ မြဖစ်မ န ဖျက်သိမ်းရြခင်း။
၆၉ နှင့် ၇၀ ပါ

ြပဌာန်းချက်များသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ သက်ဆိင်ရာ

ပဋိညာဉ်စာချုပ်များ မချုပ်ဆမီ
ိ ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့ဦးစွာ ရယူရမည့် စာချုပ်များနှင့်
သက်ဆိင် ပီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တည် ထာင် ြခင်း သိ ့မဟတ် လည်ပတ် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းအတွက် သာမန်
စီးပွား ရး လပ်ငန်းစဉ်အတိင်း ချုပ်ဆိရ သာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်များနှင့် မသက်ဆိင်ပါ။
ယင်းဥပ ဒပဒ်မများနှင့်

အကျုးဝင်သက်ဆိင် သာ

ပဋိညာဉ်စာချုပ်များအား

ခွငြ့် ပုမိန် ့

သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့နှင့် အညီ သိ ့မဟတ် သက်တမ်းတိးရန် သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်ရန် ခွငြ့် ပုချက်
ရရှိမနှင့်အညီ ချုပ်ဆိရမည်။
၂၀၆။ ဥပ ဒ

ပဒ်မ

၇၀နှင့်

သက်တမ်းတိးြမင့်လိပါက

သက်ဆိင်သည့်
သိ ့မဟတ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ပဋိညာဉ်စာချုပ်များကိ

ြပင်ဆင်လိပါက

သက်ဆိင်သည့်

သတင်းအချက်အလက်များအားလးကိ လ ာက်ထားတင်ြပ၍ ကာ်မရှင်ထ မှ ခွင့်ြပုချက်ရယူ ရမည်။
၂၀၇။ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ
နည်းဥပ ဒ၂၀၈ အရ ခွင့်ြပုမိန် ့

ပဒ်မ

သိ ့မဟတ်

၇၂

နှင့်

သက်ဆိင်သည့်

ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ သည်

အတည်ြပုမိန် ့ ရယူထား သာ ရင်းနှီး ြမုပ်နှမအား
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လပ်ငန်းသက်တမ်း ကာလအတွင်း အြခား ပဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးသိ ့ တစ်ဆင့် ငှားရမ်းြခင်း၊ ပါင်နှြခင်း၊
အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းြခင်း၊ လပ်ငန်း လဲ ြပာင်းြခင်းတိ ့ကိ
ရက်အတွင်း

ကာ်မရှင်သိ ့ အ ကာင်း ကားစာ

ဆာင်ရွက်လိပါက အလပ်လပ်ရက် ၁၅

ပးပိ ့ရမည်။ သိ ့ရာတွင်

ပါင်နှြခင်း သိ ့မဟတ်

အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းြခင်းအတွက် အြခား သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ

ကာ်မရှင်ထ

မှတ်ပတင်ရန် သိ ့မဟတ် အသိ ပး တင်ြပရန် လိအပ်ပါက ဤနည်းဥပ ဒပဒ်မ အရ အ ကာင်း ကား
ရန် မလိအပ်ပါ။
၂၀၈။ ဥပ ဒ

ပဒ်မ

၇၂

အရ

အစရှယ်ယာ

သိ ့မဟတ်

လပ်ငန်းအား

လဲ ြပာင်းရာတွင်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် ဆက်စပ်သည့် အဖွဲ ့အစည်း မဟတ် သာ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ အဓိက ပိင်ဆိင်မ သိ ့မဟတ် ထိန်းချုပ်မ သိ ့မဟတ်
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ ပိင်ဆိင် သာ ပစ္စည်းများ၏ ၅၀ % အထက်အား ရယူပိင်ဆိင် ပီး

(ဂ)

အဆိြပုထားသည့် အစရှယယ
် ာ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်း လဲ ြပာင်းရယူမည့် ပဂ္ဂိုလ် သည်
လပ်ငန်းလဲ ြပာင်း ရယူြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ြပုမိန် ့အား သီးသန် ့ လ ာက်ထား ြခင်း
မရှိခဲ့ပါက ကာ်မရှင်ထမှ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ရယူရမည်။

၂၀၉။ နည်းဥပ ဒ ၂၀၈ အရ

ကာ်မရှင်ထမှ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရမည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှ သူသည်

အဆိြပုထားသည့် လပ် ဆာင်ချက်၊ လဲ ြပာင်းရယူမည့် အဆိြပုပဂ္ဂိုလ်သည် နည်းဥပ ဒ ၇၀ (ဃ)၊
(င)၊ (စ) နှင့် (ဆ) တွင် ြပ ာန်းထား သာ သတ်မှတ်ချက် များနှင့် ြပည့်မီ ကာင်း၊ ခွင့်ြပုမိန် ့ပါ
စည်းကမ်းချက်များအား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ လိက်နာ ကာင်း စသည့် သတင်းအချက် အလက်များ
ပါဝင်သည့်

လ ာက်ထားလာအား တင်ြပရမည်။ အဆိပါလိအပ်ချက်များ၊ သတ်မတ
ှ ် ချက်များနှင့်

ကိက်ညီပါက သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်းသည် နိင်င တာ်၏ နိင်င တာ်၏ အကျိုး စီးပွားအတွက်
ဆိးကျိုးမသက်
ြမုပ်နသူ
ှ ၏

ရာက်ပါက

ကာ်မရှင်သည် ခွငြ့် ပုချက်ထတ် ပးရမည်။

လ ာက်ထားတင်ြပချက်အား

လက်ခစဉ်းစားလျက်

ကာ်မရှင် သည် ရင်းနှီး

အြခားသက်ဆိင်ရာ

အခွင့်

အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းနှင့် တိင်ပင်ြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ မ ဝြခင်း ြပုလပ်နိင်သည်။
၂၁၀။ ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ရရှိထား သာ ရင်းနှီး
ြမုပ်နှသူသည် ဘ
အ သးစိတ်

ာ ရးနှစ် ကန်ဆး ပီး နာက် ၃ လ အတွင်း အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းအရာများ

ပါရှိသည့်

နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာအား

သတ်မှတ်ထား သာ

ပစြဖင့်

ကာ်မရှငထ
်

တင်ြပရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် တိးတက်မများ၊
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(ခ)

လ ာက်ထားလာတွင်

ပါဝင်သည့်

ဖာ်ြပချက်များအား

အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်ရာတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် အ ရးပါသည့် ြပာင်းလဲမများနှင့် (၁)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏနှင့် မတည်ရင်းနှးီ ငွအား ြပာင်းလဲမရှိ/မရှ၊ိ

(၂)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် အကျိုးစီးပွားပါဝင် သာ အစရှယ်ယာရှင်များ သိ ့မဟတ်
ပါတီများ အ ြပာင်းအလဲရှိ/မရှ၊ိ

(၃)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် အလပ်ခန် ့အပ်ြခင်း၊

(၄)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

ဒသခလူထအ ပ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ၏ အကျိုးသက်

ရာက်မ၊
(၅)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက်

ြမအသးြပုမနှင့်

ြမ

သိ ့မဟတ်

ြမအသးချမ

ြပာင်းလဲြခင်း ရှိ/မရှ၊ိ
(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမသည် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃ ပါ ရည်ရွယ်ချက်များအား
မည်သိ ့ အ ထာက်အကူြပု န ကာင်း၊

(ဃ) ခွင့်ြပုချက်၏ စည်းကမ်းများအား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ လိက်နာ ကာင်းနှင့် လိက်နာရန်
ပျက်ကွက်ပါက သာဓကများ၊
(င)

ခွင့်ြပုချက်ရရှိသည့် န ့ သိ ့မဟတ် ယခင်နှစ်စဉ် အစီရင်ခစာ တင်ြပသည့် န ့မှစ၍
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ရရှိ သာ အ ရးပါသည့် လပ်ငန်းလိင်စင်များ၊ ခွင့်ြပုမိန် ့များနှင့်
ခွင့်ြပုချက်များ၊ နှင့်

(စ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ခွင့်ြပုမိန် ့ရရှိထားပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား တာဝန်ယမ
ူ ရှိ သာ၊
ရရှည်တည်တ့ သာ သိန္နိဌာန်ြဖင့် ဆာင်ရွက် ကာင်း ြပသြခင်း၊

(ဆ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အခွန်ဆိင်ရာ အတည်ြပုမိန် ့ ရရှိထားပါက(၁)

နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း

တာင်းခခဲ့ သာ

သိ ့မဟတ်

ခစားခဲ့ သာ

အခွန်

ကင်းလွတခ
် ွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင၏
့်
ခန် ့မှန်း ြခတန်ဖိးနှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်
သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် အမျိုးအစားအလိက် ခွဲြခား သတ်မှတ်ြခင်း၊
(၂)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

ြပန်လည်တွက်ချက်ြခင်း

သက်သာခွငအ
့် ား

သိ ့မဟတ်

ဤနည်းဥပ ဒများအရ

ြပန်လည်ထတ် ပးြခင်း

သိ ့မဟတ်

ြပန်လည်တွက်ချက်ရန် သိ ့မဟတ် ြပန်လည် ထတ် ပးရန် မလိအပ် ကာင်း
အတည်ြပုြခင်း၊
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(၃)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၅ အရ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိခဲ့စားခဲ့လ င်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ြပုလပ်သည့် သက်ဆိင်ရာဇန် အား အတည်ြပုြခင်း၊

(၄)
(ဇ)
(ဈ)
၂၁၁။

ရင်းနှီးြမုပ်နှမမှ ရရှိသည့် ပိ ့ကန်ဝင် ငွများ၊

စာရင်းစစ် ဆး ပီး သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ ငွစာရင်းရှင်းတမ်း၊ နှင့်
ကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်သည့် အြခားလိအပ်ချက်များ။

ြမအသးြပုခွင့် ရရှိ သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အလပ်ဖွင့်ရက် ၂၀ ရက်အတွင်း (က)

ြမအသးြပုခွင့်နှင့်

အကျုးဝင်သက်ဆိင် သာ

ငှားရမ်းြခင်းစာချုပ်

ချုပ်ဆိရမည်ြဖစ် ပီး

ြမ

သိ ့မဟတ်

အ သးစိတ်

အ ဆာက်အဦ

အချက်အလက်များအား

ကာ်မရှင်ထ တင်ြပရမည်၊
(ခ)

ြမအသးြပုခွင့်နှင့်

အကျုးဝင်

သက်ဆိင် သာ

ြမ သိ ့မဟတ်

အ ဆာက်အဦး

ငှားရမ်းြခင်း စာချုပ်ကိ သက်တမ်းတိးြမင့်ရမည်ြဖစ် ပီး အ သးစိတ်အချက်အလက်
များ ကိ ကာ်မရှင်ထ တင်ြပရမည်။
(ဂ)

ြမအသးြပုခွင့်နှင့် အကျုးဝင် သက်ဆိင် သာ

ြမအသးချမ

ြပာင်းလဲြခင်း အတွက်

ခွင့်ြပုချက် ရယူရမည် ြဖစ် ပီး သက်ဆိင်ရာ စာရွကစ
် ာတမ်း မိတ္တူအား ကာ်မရှင်ထ
တင်ြပရမည်။
၂၁၂။

ကာ်မရှင်သည် လိအပ်သည်ဟ ယူဆ သာ အြခားအစီရင်ခတင်ြပြခင်းဆိင်ရာ သတ်မတ
ှ ်

ချက်များအား

အချိန်အပိင်းအြခားအလိက်ြဖစ် စ၊

ယာယီြဖစ် စ

သတ်မှတ်နိင် ပီး

ရင်းနှီး

ြမုပ်နှသူများအားလး သိ ့မဟတ် သီးြခားက

သိ ့မဟတ် အမျိုးအစားတစ်ခတွင် ပါဝင် သည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ

လပ်ကိင် န သာ

အတန်းအစား

တစ်ရပ်ရပ်နင
ှ ့်

ယဘူယျအားြဖင့် သက်ဆင်
ိ မ ရှိ စရန် ြပ ာန်းနိင်သည်။
အခန်း(၂၈)
အမထမ်းများနှင့်အလပ်သမားများ ခန် ့ထားြခင်း
၂၁၃။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင်ြဖစ် စ၊

နာင်တွင်ြဖည့်စွက်မည့်

နည်းဥပ ဒများတွင်ြဖစ် စ၊

သိ ့မဟတ် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများတွင်ြဖစ် စ အြခားနည်းြဖင့် အတိအလင်း
ဥပ ဒ

ပဒ်မ

၅၁

(ဃ)၊

(င)

နှင့်

(စ)

တိ ့တွင်

ြပ ာန်းထားသည့်

တာဝန်ဝတ္တ ရားများသည် ြပည် ထာင်စ၏ ဥပ ဒများအရ သတ်မတ
ှ ်
အတိင်းသာ

အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။

ယင်းဥပ ဒပဒ်မ

57

ဖာ်ြပထား သည်မှလွဲ၍
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏

သာ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ
များအရ

နိင်င တာ်၏

အြခားဥပ ဒများနှင့် ဆန် ့ကျင်မ မရှိ စရဘဲ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ အ ပ

နာက်ထပ် တာဝန်ဝတ္တ ရားများ

ထပ်မကျ ရာက်ြခင်း မရှိ စရ။
၂၁၄။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်
အတတ်ပညာရှင်အြဖစ်
သက်ဆိင်ရာ

ဥပ ဒပဒ်မ

၅၁

(ဃ)

နိင်ငြခားသားပဂ္ဂိုလ်အား

က မ်းကျင်မ

သိ ့မဟတ်

အရ

က မ်းကျင်

အလပ်ခန် ့အပ်

အတတ်ပညာဆိင်ရာ

ပက

ပညာရှင်

သိ ့မဟတ်

အဆိပါပဂ္ဂိုလ်သည်

အသိအမှတ်ြပု

လက်မတ
ှ ်

ရရှိ

ကိင် ဆာင်ထားရမည်။
အခန်း(၂၉)
ဘ

ာ ငွများလဲ ြပာင်းြခင်း

၂၁၅။ ဤနည်းဥပ ဒများတွငြ် ဖစ် စ၊ နာင်တင
ွ ြ် ဖည့်စွက်မည့်နည်းဥပ ဒများတွင်ြဖစ် စ၊သိ ့မဟတ်
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများတွင်ြဖစ် စ အြခားနည်းြဖင့် အတိအလင်း ဖာ်ြပထား သည်မှလွဲ၍ ဥပ ဒ ပဒ်မ
၅၇၊ ၅၉ နှင့် ၆၁ တိ ့တွင် ြပ ာန်းထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများသည် နိင်င တာ်၏
ဥပ ဒများအရ သတ်မှတ် သာ တာဝန်ဝတ္တ ရား များအတိင်းသာ အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။
ယင်းပဒ်မများအရ နိင်င တာ်၏ အြခားဥပ ဒများနှင့် ဆန် ့ကျင်မမရှိ စရဘဲ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအ ပ
နာက်ထပ်တာဝန် ဝတ္တ ရားများ ထပ်မ ကျ ရာက်ြခင်း မရှိ စရ။
၂၁၆။ ဥပ ဒပဒ်မ ၅၉ အား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိ စရဘဲ နိင်ငြခားသား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်(က) ဥပ ဒပဒ်မ ၅၆ (ဂ)၊ (င) နှင့် (စ) တိ ့တွင် ရည်ညန်းထား သာ ဘ

ာ ငွ

အမျိုးအစားများအား လဲ ြပာင်း ပးရန် အဆိြပုလ င်၊
(ခ)

နိင်င တာ်အတွင်း

အခွန် ပး ဆာင်ရန်

တာဝန်ရှိလ င်

သိ ့မဟတ်

အလားအလာ

ရှိ သာ၊ အြငင်းပွားမ ြဖစ်ပွား န သာ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ ဆာင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိ လ င်၊
အခွန်ဆိင်ရာ တာဝန်များ၊ အဆိြပုထားသည့် ဘ

ာ ငွ လဲ ြပာင်းြခင်းနှင့် ဆာင်ရွက် မည့်

အဆိြပုနည်းလမ်း စသည်တိ ့နှင့် သက်ဆိင် သာ သတင်းအချက်အလက်များ အားလး ပါဝင်သည့်
လ ာက်ထားလာအား

ကာ်မရှငထ
်
တင်ြပ၍ ခွင့်ြပုချက် ရယူရမည်။ အဆိပါ လိအပ်ချက်များ၊

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ကိက်ညီပါက

သိ ့မဟတ်

အကျိုးစီးပွားအတွက် ဆိးကျိုးမသက် ရာက်ပါက
ကာ်မရှင်သည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏

လဲ ြပာင်းြခင်းသည်

နိင်င တာ်၏

ကာ်မရှင်သည် ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးရမည်။

လ ာက်ထားတင်ြပချက်အား

လက်ခစဉ်းစားလျက်

အြခားသက်ဆိင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းနှင့် တိင်ပင် ြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ
မ ဝြခင်း ြပုလပ်နိင်သည်။

58

၂၁၇။ ဥပ ဒပဒ်မ ၆၀ တွင် ရည်ညန်းထား သာ တရားဝင်ခင
ွ ြ့် ပုမိန် ့ ဆိသည်မှာ ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးအား
နိင်င တာ်အတွင်း စီးပွား ရး လပ်ငန်း

ဆာင်ရွက်ရန် သိ ့မဟတ် ဝင် ငွရရှရ
ိ န် ခွင့်ြပုသည့်

အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းမှ ပးအပ် သာ ဗီဇာ သိ ့မဟတ် အြခားခွင့်ြပုချက် ကိ ဆိသည်။
အခန်း(၃၀)
အာမခထားရှိြခင်း
၂၁၈။ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၃ ပါ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်အလိ ့ငှာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူတိင်း သည် အကူးအ ြပာင်းကာလ
မကန်ဆးမီ

၎င်း၏

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက်

အာက် ဖာ်ြပပါ

အာမခ

အမျိုးအစားများထားရှိ ပီးြဖစ်ရမည်(က) တတိယပဂ္ဂိုလ်အဖွဲ ့အစည်း၏ ပိင်ဆိင်မပစ္စည်းများ ပျက်စီးဆးရးြခင်းအတွက် အာမခ၊
(ခ)

(အလပ်သမားများအပါအဝင်)

တတိယပဂ္ဂိုလ်၊

အဖွဲ ့အစည်းတွင်

ြဖစ်ပွား သာ

သဆးြခင်းနှင့် ထိခိက်ဒဏ်ရာ ရရှိြခင်းအတွက် အာမခ၊ နှင့်
(ဂ)

ကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်မည့် အြခားအာမခအမျိုးအစားများ။

သိ ့ရာတွင်

ယင်းအာမခအမျိုးအစားများအား

ကျိုး ကာင်းဆီ လျာ် သာ

စီးပွား ရး

လပ်ငန်းဆိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များအ ပ တွင် ထားရှိရမည်ြဖစ် ပီး နိင်င တာ်အတွင်း ရရှိနိင် သာ
အာမခအမျိုးအစားများ အစဉ်အ မဲ ြဖစ်ရမည်။
ဤနည်းဥပ ဒသည်

အြခားသက်ဆိင်ရာဥပ ဒအရ

လိအပ် သာ

အာမခမူဝါဒ

ကာင့်

အြခားအာမခများ ထားရှိရမည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ တာဝန်အ ပ ကန် ့သတ် ြခင်း မရှိ စရ။
၂၁၉။ နည်းဥပ ဒ ၂၁၈ (ဂ) အရ နာက်ထပ် အာမခအမျိုးအစားများ ထားရှရ
ိ န် ြပ ာန်းသည့်အခါ
ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ အားလး သိ ့မဟတ် သီးြခား က

တစ်ခ သိ ့မဟတ် သီးြခား

အမျိုးအစားတစ်ခတွင် ပါဝင် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း လပ်ကိင် န သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ
အတန်းအစားတစ်ရပ်ရပ်မှ အာမခထားရှိရ မည်ဟ သတ်မှတ်နိင်သည်။
အခန်း(၃၁)
ဝန် ဆာင်စရိတ်များ သတ်မှတ်ြခင်း
၂၂၀။

ကာ်မရှင်သည်

ထတ် ပးြခင်းအတွက်
ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက်

ဥပ ဒပဒ်မ

၂၆

ဝန် ဆာင်စရိတ်
သိ ့မဟတ်

နှင့်အညီ
အပါအဝင်

လ ာက်လာ ကး

သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်း

အထူး ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်
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နှင့်

အကျုးဝင်

ခွငြ့် ပုချက်
တာဝန်များ

သက်ဆိင် သာ

ကိစရ
္စ ပ်များအတွက်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထမှ

ကာက်ခရန်

ဝန် ဆာင်စရိတ်

သတ်မှတ်နိင်သည်။

ထိသိ ့သတ်မှတ်ရာတွင် ကာ်မရှင်သည်(က)

ကာ်မရှင်

အသးြပု သာ

ဝက်ဘ်ဆိက် ပ တွင်

ဝန် ဆာင်စရိတ်များအားလး၏

ဇယားအား

လက်ရိှ

ြမန်မာနှင့်

ကာက်ခ န သာ

အဂလိပ်

နှစ်ဘာသာြဖင့်

ထတ်ြပန်ရမည်။
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

လ ာက်ထားလာ တင်ြပရ သာ

နရာတိင်း၌ လက်ရှိ ကာက်ခ

န သာ ဝန် ဆာင်စရိတ်များအားလး၏ ဇယားအား ဖာ်ြပရမည်။
(ဂ)

ဝန် ဆာင်စရိတ်များဆိင်ရာ

ဇယားတွင်

ထတ်ြပန်ထား သာ

ဝန် ဆာင်စရတ်များ

မှလွဲ၍ အြခားစရိတ်များ မ ကာက်ခရ။
(ဃ) နည်းဥပ ဒ ၂၂၁ နှင့်အညီ ဝန် ဆာင်စရိတ်များအား ခွဲြခားဆက်ဆမမရှိဘဲ မြဖစ်မ န
ပး ဆာင်ရမည့် စနစ်ြဖင့် ကာက်ခရမည်။
(င)

သက်ဆိင်ရာ

ဝန် ဆာင်စရိတ်များ

ပး ဆာင် ပီးပါက

ငွရရှိ ကာင်း

ြပစာ

ထတ် ပးရမည်။
၂၂၁။
အစား

ကာ်မရှင်သည် အ သးစားကမ္ပဏီြဖစ်ြခင်း ကာင့် သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ၏ အရွယ်
သိ ့မဟတ်

ဝန် ဆာင်စရိတ်များမှ

အမျိုးအစား ကာင့်
သက်သာခွငက
့် ိ

မတူညီ သာ

မ တသည့်

ဝန် ဆာင်စရိတ်များ

သိ ့မဟတ်

သတ်မှတ်ချက်များအ ပ တွင်

အ ြခခကာ

ဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ သတ်မတ
ှ န
် င်
ိ သည်။
အခန်း(၃၂)
စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်များ
၂၂၂။ ဥပ ဒပဒ်မ ၈၅ အရ ချမှတ်မည့် စီမခန် ့ခွ ရးြပစ်ဒဏ်သည်
အ နနှင့်အချိုးကျ

ကိက်ညီမရှိရမည်ြဖစ် ပီး

တူညီ သာ

ဖာက်ဖျက်သည့် အ ြခ

အ ြခအ နများတွင်

အြခား

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအ ပ ချမှတ်သည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်များနှင့် ရှ ့ နာက် ညီညတ
ွ မ
် ရှိရမည်။
၂၂၃။ စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ် မချမှတမ
် ီ ကာ်မရှင်သည် (က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လ့လာ စာင့် ကည့် ရးဌာနမှ

နည်းဥပ ဒ၁၈၇

အစီရင်ခစာအား လ့လာသးသပ်ရမည်။
(ခ)

အဆိြပုထားသည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်အတွက် ဆးြဖတ်ရမည်။
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အရ

ြပင်ဆင်သည့်

(ဂ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၈၅ ပဒ်မခွဲ(ခ)အရ

အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်း အရာများပါဝင်သည့်

အ ကာင်း ကားစာအား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ ပးပိ ့ ရမည်။
(၁)

ဥပ ဒ သိ ့မဟတ် ခွငြ့် ပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား

ဖာက်ဖျက်မ ြဖစ် ပ

စသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ လပ် ဆာင်မ သိ ့မဟတ် ပျက်ကွက်မ၊

(ဃ)

(၂)

ချမှတ်မည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ် နှင့်

(၃)

ယင်းဆးြဖတ်ချက်အတွက် အ ကာင်းြပချက်များ။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ
ဖာက်ဖျက်မအား

ဖာက်ဖျက်မအား ကစားနိင်သည်ဟ ယူဆပါက

ကစားရန်

လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်များနှင့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

ဆာင်ရွက်ရမည့်

ယင်းလပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်များအား

ပီး ြမာက် အာင်

ဆာင်ရွက်ရမည့် အချိန်သတ်မှတ်ချက်တိ ့ကိ အ ကာင်း ကား စာတွင်

ရးသား

ဖာ်ြပရမည်။
(င)

ချမှတ်မည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်သည် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၈၅ ပဒ်မခွဲ (က)(၂)နှင့် (၃) တိ ့အရ
ယာယီရပ်ဆိင်းြခင်းြဖစ်လ င် ယာယီရပ်ဆင်
ိ းမကိ ရတ်သမ
ိ း် စရန်

ဆာင်ရွက်ရမည့်

စည်းကမ်းချက်များအ ကာင်းကိ အ ကာင်း ကားစာတွင် ဖာ်ြပရမည်။
(စ)

ကာ်မရှင်သည်

တွဲဖက်လပ်ကိင်သူ

ဖာက်ဖျက်ရာတွင်

သိ ့မဟတ်

ပါဝင်သည့်အတွက် ကာင့်

အြခားပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည်

၎င်းအ ပ

စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်

တိးချဲ ့ချမှတ်ရန် ရည်ရွယ်လ င် ၎င်း၏ အမည် အြပည့်အစနှင့် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၈၅ ပဒ်မခွဲ
(က) (၅)အရ နာမည်ပျက်စီးပွား ရးလပ်ငန်းစာရင်းတွင် ၎င်း၏အမည်ထည့်သွင်းရန်
ရည်ရွယ် ကာင်း အ ကာင်း ကားစာတွင် ဖာ်ြပရမည်။
(ဆ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၈၅ ပဒ်မခွဲ (ခ)အရ ချမှတ်ရန် လိအပ်သည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်နှင့်
အ ကာင်း ကားစာအား အ ကာင်းြပန်ရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား အလပ်လပ်ရက် ၁၀
ရက်ထက်မနည်း သာ အချိန် ပးရမည်။ သိ ့ရာတွင်
ရာက်မ ကာင့်

ချက်ချင်းအ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရန်

ဖာက်ဖျက်မ၏ အကျိုးသက်
လိအပ်သည်ဟ

ကာ်မရှငမ
် ှ

ယ ကည်ရန် အ ကာင်းရှိပါက ပိမိတိ တာင်း သာ အချိနက
် ာလအတွငး် အ ကာင်း
ြပန်ရန် သတ်မှတ်နိင်သည်။
၂၂၄။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်
အ ကာင်းြပန်ရာတွင်

နည်းဥပ ဒ

၂၂၃

အရ

ထတ်ြပန်သည့်

အ ကာင်း ကားစာအား

ဖာက်ဖျက်ြခင်း နှင့် အဆိြပုသတ်မှတ် သာ စီမခန် ့ခွဲ ရး ြပစ်ဒဏ်အတွက်

၎င်း၏ သ ဘာထားအြမင် သိ ့မဟတ် ဖာက်ဖျက်ြခင်းအား ကစားရန် ကာ်မရှင်မှ သတ်မတ
ှ သ
် ည့်
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လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်

ကိက်ညီမရှိ စရန်

ဆာင်ရွက်

မည်ြဖစ် ကာင်း

ကတိခဝန်ချက်တိ ့ကိ

ဖာ်ြပလျက် အ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်မှတ်ထား သည့် အချိန်ကာလအတွင်း

ကာ်မရှငထ
်

လ ာက်ထားတင်ြပရမည်။
၂၂၅။ နည်းဥပ ဒ ၂၂၄ အရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏
သိ ့မဟတ်

လ ာက်ထားတင်ြပမအား လက်ခစဉ်းစားလျက်

လ ာက်ထားတင်ြပမ မြပုဘဲအ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလ

ကန်ဆးခဲ့ပါက

ကာ်မရှင်သည် နည်းဥပ ဒ ၂၂၃ အရ ထတ်ြပန်ထား သာ အ ကာင်း ကားစာတွင်

ကနဦး အဆိြပုထား သာ စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ် နှင့် ကွဲြပားနိင် သာ ြပစ်ဒဏ် တစ်ရပ်ချမှတ် ကာင်း
သိ ့မဟတ်

နာက်ထပ်အ ရးယူ

ဆာင်ရွက်ြခင်း

မြပု တာ့ ကာင်း

၎င်း၏

နာက်ဆး

ဆးြဖတ်ချက်အား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ အ ကာင်း ကားရမည်။
အ ကာင်း ကားစာပါ
န ့ရက်တစ်ရက်

ရက်အား

ကားစာတွင်

န ့ရက် ပီး နာက်

ြပစ်ဒဏ်စတင်အကျိုး

ဖာ်ြပရမည်။

သိ ့ရာတွင်

ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ် ကာင်း
ပိမိတိ တာင်းသည့်

အလပ်လပ်ရက်

ရက်

ထက်မနည်း သာ

သက် ရာက်မည့် န ့ရက်

အြဖစ်အ ကာင်း

ဖာက်ဖျက်မ၏

၂၀

အကျိုးသက် ရာက်မကိ

ချက်ချင်း

ကာ်မရှင်မှ ကျိုး ကာင်းသင့် လျာ်စွာ ယ ကည် ပါ က

အချိန်ကာလအတွင်း

ြပစ်ဒဏ်စတင်

အကျိုးသက်

ရာက်မည့်

န ့ရက်

သတ်မှတ်နိင်သည်။
၂၂၆။ ဥပ ဒပဒ်မ

၈၆(က)အရ

နည်းဥပ ဒ ၂၂၅ အရ
ဘ

ခွငြ့် ပုထာသည့်

အချိနက
် ာလအတွငး်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ကာ်မရှငမ
် ှ အ ကာင်း ကားသည့် ဆးြဖတ်ချက်အတွက် စီမကိနး် နှင့်

ာ ရးဝန် ကီး သိ ့မဟတ် ဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့် အခွင့်အာဏာ ရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်း

သိ ့မဟတ် အြခားပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် သ ဘာရိး ြဖင့် အယူခဝင်ြခင်း ြဖစ် ကာင်း၊
ဖာက်ဖျက်မ၏

အကျိုးသက် ရာက်မကိ

မလိအပ် ကာင်း

ယ ကည်ရန်

ြဖရှငး်

အ ကာင်းရှိပါက

ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်

ြပစ်ဒဏ်ချက်ချင်းချမှတ်ရန်

စီမခန် ့ခွဲ ရး

ြပစ်ဒဏ်

ချမှတ်ြခင်းအား

ရ ဆိ
့ င်းနိင်သည်။
၂၂၇။ ဥပ ဒ

ပဒ်မ

၈၆(ခ)နှင့်

စာြဖင့် ရးသားရမည်ြဖစ် ပီး

နည်းဥပ ဒ

ကာ်မရှင်ထ

၂၂၆

အရ

လိပ်မူ ပးပိ ့ရမည်။

ြပုလပ်သည့်

ဆးြဖတ်ချက်အား

ကာ်မရှင်သည်

ဆးြဖတ်ချက်

အားရရှိသည် နှင့်တစ် ပိုင်နက် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအမည်ပါရှိသည့် အြခားအဖွဲ ့အစည်း နှင့် သက်ဆိင်ရာ
အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းထ အ ကာင်း ကားရမည်ြဖစ် ပီး လိအပ်သည့်
တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်ရမည်။
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ဆာင်ရွက်မများ

၂၂၈။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့်

အမည်ပါရှိသည့်

အြခားအဖွဲ ့အစည်းသည်

နာက်ဆး

ဆးြဖတ်

ချက်ချမှတ်ထားသည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိက်နာ ဆာင်ရွက် ရမည်။
၂၂၉။

ကာ်မရှင်သည် နိင်င တာ်အတွက် အကျိုးရှိသည်ဟ ယ ကည်ရန် အ ကာင်းရှိ ပီး ဥပ ဒ

သိ ့မဟတ် အြခားသက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒအား ထပ်မ ဖာက်ဖျက်ရန် အလားအလာ မရှိ တာ့
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် တွဲဖက်လပ်ကိင်သူသည်

ကာင်း

ကာ်မရှငမ
် ှ စိတ် ကျနပ်မ ရရှသ
ိ ည်အထိ

ဆာင်ရွက်ြပသပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် တွဲဖက်လပ်ကိင်သူအား ဥပ ဒပဒ်မ ၈၅(က)(၅)တွင်
ရည်ညန်းထားသည့် နာမည်ပျက်စီးပွား ရးလပ်ငန်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်နင်
ိ သည်။
၂၃၀။

ကာ်မရှင်သည်

ဖာက်ဖျက်မြဖစ် ပ စသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏

ဆာင်ရွက်မ သိ ့မဟတ်

ပျက်ကွက်မနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၂၂၃ အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ရန်သာ လိအပ် ပီး တူညီ သာ
သိ ့မဟတ် သက်ဆိ သာ ဥပ ဒ ဖာက်ဖျက်မအတွက် အ ကာင်း ကား စာ ထပ်မ ပးပိ ့ရန်မလိအပ်ပါ။
၂၃၁။ ဥပ ဒ အခန်း ၂၀ တွင်ပါရှိ သာ ြပ ာန်းချက်များသည် ဥပ ဒသိ ့မဟတ် အြခားသက်ဆိင်ရာ
ဥပ ဒများအား

ဖာက်ဖျက်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား အ ရးယူ ဆာင်ရွက်နိင်သည့်

ကာ်မရှင်

သိ ့မဟတ် အြခားအခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်း၏ အခွင့်အ ရး သိ ့မဟတ် လပ်ပိင်ခွင့်များအား
ကန် ့သတ်ချုပ်ြခယ်ြခင်း
ြမုပ်နသူ
ှ အား

မရှိ စရ။

တရားစွဲဆိ စရန်

ကာ်မရှင်သည်
သိ ့မဟတ်

နိင်င တာ်၏

အ ရးယူ ဆာင်

ဥပ ဒများနှင့်အညီ
ရွက် စရန်

ရင်းနှီး

သက်ဆိင်ရာ

အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းအား ထာက်ခတင်ြပနိင်သည်။
အခန်း(၃၃)
အကူးအ ြပာင်းကာလနှင့် အ ထွ ထွြပ ာန်းချက်များ
၂၃၂။ ယခင်ရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒအရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ ထတ် ပးထား သာ ခွင့်ြပုမိန် ့သည် ပဒ်မ
၉၂

အရ

ခွင့်ြပုမိန် ့သက်တမ်းကန်ဆးသည့်အချိန်အထိ

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒသည်

ခွငြ့် ပုမိန် ့ပါ

ဆက်လက်အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။
စည်းကမ်းချက်များနှင့်

မဆန် ့ကျင်သည့်

အတိင်းအတာအထိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ အား လိက်နာရမည်။
၂၃၃။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ယခင်ရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒအရ

ရရှိထား သာ

ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွငမ
့် ျား ဆက်လက်ရရှိ သာ်ြငားလည်း
ထပ်မခစားရရှိလိပါက

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့်အညီ

ကင်းလွတခ
် ွင့် ရရှိ စရန် လ ာက်ထားလာတင်ြပရမည်။
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ခွင့်ြပုမိန် ့နှင့်အညီ

နာက်ထပ်အကျိုး
သက်သာခွင့်

ကျးဇူးများ
သိ ့မဟတ်

၂၃၄။ ယခင်ရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒအရ
ရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒပါ
ဟမှတ်ယူရမည်ြဖစ် ပီး

ခွင့်ြပုမိန် ့ရရှိထား သာ

ရည်ရွယ်ချက်များအလိ ့ငှာ

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ြမန်မာနိင်င

ခွင့်ြပုမိန် ့ကိင် ဆာင်ထားြခင်း

ြဖစ်သည်

ခွင့်ြပုမိန် ့ကိင် ဆာင်ထိန်းသိမ်းြခင်းအတွက်

အကျုးဝင်သက်

ဆိင် သာ

ြပ ာန်းချက်များအား လိက်နာရမည်။
၂၃၅။ ဤနည်းဥပ ဒများ

မထွကရ
် မ
ိှ ီ

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒအရ

ထတ် ပးထား သာ

ခွင့်ြပုချက်များသည် တရားဝင်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
၂၃၆။ ဤနည်းဥပ ဒများ စတင်အကျိုးသက် ရာက်သည့် န ့တွင်(က) ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ နှင့် အကျုးဝင်သက်ဆိင် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား ပိင်ဆိင်သည့်
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ နှင့်
(ခ)

(ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ ပဒ်မ ၉၃ တွင် ရည်ညန်းထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
အမျိုးအစားအပါအဝင်) ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းတစ်ခနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားဝင်ခွင့်
ြပုချက်မရရှိထားသည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ဤနည်းဥပ ဒများအား လိက်နာ ကာင်း

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ

နှင့်

သချာ စရန် သင့် လျာ်သည့် လပ်ငန်း

အဆင့်ဆင့်အား အကူးအ ြပာင်းကာလအတွင်း

ဆာင်ရွက်ရမည်။ သိ ့ရာတွင် ရင်းနှီး

ြမုပ်နှသူသည် နည်းဥပ ဒ ၄၈ အရ ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းအတွက်
အ ကာင်း ကားစာ

ပးပိ ့ရန်

လိအပ်ပါက

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

နိင်ငြခားသား

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူြဖစ်မှသာ အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ရမည်။
၂၃၇။ ဥပ ဒပဒ်မ ၄၈ ပဒ်မခွဲ(ခ) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က)

ကာ်မရှင်သည် ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ြပ ာန်းထားသည့် ဆးြဖတ်ချက် ချမှတြ် ခင်း
ဆိင်ရာ

သတ်မှတ်ချက်များအား

လ ာက်ထားလာနှင့်ပတ်သက်၍
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

မှနက
် န်စာွ

အသးချရန်

မမှနက
် န် သာ

ကျိုး ကာင်းသင့် လျာ်စွာ

ပျက်ကွက်မ ကာင့်

ဆးြဖတ်ချက်

ယ ကည်ပါက

ြပုလပ်ခဲ့သည်ဟ
ဥက္က

သိ ့မဟတ်

ဤကိစ္စရပ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ပဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ ့ သိ ့မဟတ် အခွင့်အာဏာ ရှိသည့်
အဖွဲ ့အစည်းထ စာြဖင့် ရးသား၍ အယူခဝင်နိင်သည်။
(ခ)

အယူခအတွင်

လ ာက်ထားတင်ြပရာတွင်

ကာ်မရှငမ
် ှ

လ ာက်ထားလာ အတွက်

ကနဦး ဆးြဖတ်ချက် ချမှတသ
် ည့် န ့မှစ၍ အလပ်လပ်ရက် ၁၀ ရက်အတွင်း သိ ့မဟတ်
ခွင့်ြပုမိန် ့အတွက်

ဆးြဖတ်ချက်

ချမှတ်သည့်

ရက်အတွင်း လ ာက်ထားတင်ြပရမည်။
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ကိစ္စရပ်တွင်

အလပ်လပ်ရက်

၁၅

(ဂ)

ဥက္က

သိ ့မဟတ် အြခားသတ်မတ
ှ ်ထားသည့် ပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ် အခွင့်အာဏာရှိသည့်

အဖွဲ ့အစည်းသည်
ြပချက်အား
ကာ်မရှင်သိ ့

ကာ်မရှင်နှင့်ပူး ပါင်း၍

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏

လ့လာသးသပ်ရမည်ြဖစ် ပီး
ကိစရ
္စ ပ်အား

ဆးြဖတ်ချက်အတိင်း

လ ာက်ထားတင်

ြပန်လည်စဉ်းစား

ြပန်လည်လဲအပ် ကာင်း

သးသပ် စရန်

သိ ့မဟတ်

ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း

ကာ်မရှင်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ

စာြဖင့် ရးသားအ ကာင်း ကားရမည်။
၂၃၈။ ဥပ ဒသည် အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒ(၂၀၁၄ခနှစ်၊ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်ဥပ ဒ အမှတ်
၁။)

အရ

ြပုလပ်သည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ

သိ ့မဟတ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ

နှင့်

သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ။
၂၃၉။ ဥပ ဒ သိ ့မဟတ် ဤနည်းဥပ ဒများအရ အတိအလင်း ြပ ာန်း ထားြခင်း သိ ့မဟတ်
ခွင့်ြပုထားြခင်းမှလွဲ၍ ဥပ ဒ သိ ့မဟတ် ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ပါရှိ သာ ြပ ာန်းချက်များသည်
ဥပ ဒ

အခန်း

၁၁

မှ

အခွင့်အ ရးများအပါအဝင်

၁၅

အထိ

သက်ဆိင်ရာ

ြပ ာန်းထား သာ
ဥပ ဒ

တစ်ရပ်ရပ်အရ

ရရှိမည့်အခွင့်အ ရး တစ်စးတစ်ရာအား ကန် ့သတ် ြခင်းမရှိ စရ။
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ကိစ္စရပ်များနှင့်

သက်ဆိင်သည့်
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

