အသိေပးအေ ကာင်း ကားြခင်း- ဤနည်းဥပေဒများ မူ ကမ်းအား ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ ေလ့လာ
သုံးသပ်နိုင်မနှင့် ခွင့်ြပုချက်အရ အများြပည်သူသိရှိေစနိုင်ရန် ထုတ်ြပန်ြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင်သည် နည်းဥပေဒများ မူ ကမ်းအား သင့်ေလျာ်သလို ေြပာင်းလဲ ြပင်ဆင်မများ
ြပုလုပ်နိုင်ေသာေ ကာင့် မူ ကမ်းအား အတည်မတ
ှ ယ
် ြူ ခင်း မြပုရ။ ဤနည်းဥပေဒ မူ ကမ်း အစိတ်
အပိုင်းသည် အဆိုြပုချက်နှင့် အတည်ြပုမိန် ့ ေလ ာက်ထားလာများအား စိစစ်ြခင်းနှင့် အြခား ေလ ာက်
ထားလာများအား စိစစ်ြခင်းတို ့နှင့် အဓိကသက်ဆိုင်သည်။ နည်းဥပေဒမူ ကမ်းတွင် ေနာက်ထပ်
ပါဝင်မည့် ြပဌာန်းချက်များအား မ ကာမီတွင် ထုတ်ြပန်သွားပါမည်။
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
စီမံကိန်းနှင့်ဘ

ာေရးဝန် ကီးဌာန

အမိန် ့ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ----------၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၅ ရက်
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊
စီမံကိန်းနှင့်ဘ

လ

ရက်)

ာေရးဝန် ကီးဌာနသည် ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒ ပုဒမ
် ၁၀၀(က) အရ

အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်
ဤနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည် အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်းဥပေဒများကို ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနည်းဥပေဒများဟု ေခ တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်းဥပေဒများတွင်

ပါရှေ
ိ သာ စကားရပ်များသည်

ြမန်မာနိင
ု င
် ရ
ံ င်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ ဥပေဒတွင်

ပါရှသ
ိ ည်အ
့ တိင
ု း် အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထို ့အြပင် ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါ
အတိုင်း အဓိပာ္ပ ယ် သက်ေရာက်ေစရမည် (က) ေလ ာက်ထားလာ ဆိုသည်မှာ အဆိုြပုချက်၊ အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာ၊ အခွန်
ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့်ေလ ာက်ထားလာ၊

ေြမအသုံးြပုခွင့်ေလ ာက်ထားလာ

သို ့မဟုတ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမစိစစ်ေရးေလ ာက်ထားလာကို ဆိုသည်။

( ခ ) ခွင့်ြပုချက်

ဆိုသည်မှာ

(ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင်က

ထုတ်ေပးသည့်)

ခွင့်ြပုမိန် ့၊ အတည်ြပုမိန် ့၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့်နှင့် ေြမအသုံးြပုခွင့်ကို
ဆိုသည်။
( ဂ ) တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပေဒတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း
အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။
(ဃ) အခွငအ
့် ာဏာရှသ
ိ ည်အ
့ ဖွဲ ့အစည်း ဆိသ
ု ည်မာှ နိင
ု င
် ေ
ံ တာ်၊ ြပည်ေထာင်စ၊ု တိင
ု း် ေဒသ ကီး
နှင့်

ြပည်နယ်အစိုးရများ

သို ့မဟုတ်

သို ့မဟုတ်

အုပ်ချုပ်ေရး၊

အစိုးရဆိုင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများ၊

ဘ

ဝန် ကီးဌာန၊

ာေရး၊

တရားစီရင်ေရး

ဦးစီးဌာန၊

ေကာ်မရှင၊်

ေကာ်မတီ၊ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း သို ့မဟုတ် နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။
( င ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလုပ်ရန်

လိုအပ်သည့်

စီမံကိန်းအမျိုးအစား

ဆိုသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ သို ့မဟုတ် ယင်းကိုြပင်ဆင်အစားထိုး
သည့်ဥပေဒ သို ့မဟုတ် ယင်းကိုဆက်ခံသည့်ဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်
ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမိန် ့ေ ကာ်ြငာစာအမှတ်(၆၁၆/၂၀၁၅)
တွင် ပါရှသ
ိ ည်အ
့ တိင
ု း် အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။
( စ ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ

ဆိုသည်မှာ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ

(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၉။) သို ့မဟုတ် ယင်းဥပေဒကို
ဆက်ခံေသာ အလားတူဥပေဒကိုဆိုသည်။
(ဆ)

နိုင်ငံြခားကုမ္ပဏီ

ဆိုသည်မှာ

ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပေဒတွင်

ပါရှိသည့်အတိုင်း

အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။
( ဇ ) HS Code ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာ့အေကာက်အခွန်အဖွဲ ့အစည်းက သတ်မှတ်ထားသည့်
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ

စည်းဝါးညီစနစ်

သို ့မဟုတ်

ကုနပ
် စ္စညး် အမျိုးအစား ခွြဲ ခားသတ်မတ
ှ ြ် ခင်းဆိင
ု ရ
် ာ စည်းဝါးညီအေကာက်ခန
ွ ် ဇယားကို
ဆိုသည်။
(ဈ)

အစုများပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပေဒတွင် ပါရှိသည့်
အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။

(ည)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမစိစစ်ေရးေလ ာက်ထားလာ ဆိုသည်မှာ နည်းဥပေဒ ၃၈ အရ ြပုလုပ်သည့်
ေလ ာက်လာကိုဆိုသည်။
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( ဋ ) ISIC(International Standard Industrial Classification) ဆိုသည်မာှ ကမ္ဘာ့
ကုလသမဂ္ဂစာရင်းအင်းဌာနက ေရးဆွဲသတ်မှတ်ထား ပီး အခါအားေလျာ်စွာ ြပန်လည်
ြပင်ဆင်ထားသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းအမျိုးအစားဆိုင်ရာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
စံသတ်မှတ်ချက်ကိုဆိုသည်။
(ဌ)

ေြမငှားရမ်းခွင့် သို ့မဟုတ် အသုံးြပုခွင့် ဆိသ
ု ည်မာှ ဥပေဒပုဒမ
် ၅၀ အရ ေြမ သို ့မဟုတ်
အေဆာက်အအုအ
ံ ား နှစ်ရှည် ငှားရမ်းခွင့်ြပုြခင်းကိုဆိုသည်။

(ဍ)

ဥပေဒဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိင
ု င
် ရ
ံ င်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ ဥပေဒ (၂၀၁၆ခုနစ
ှ ၊် ြပည်ေထာင်စလ
ု တ်ေတာ်
ဥပေဒ အမှတ် ၄၀) ကို ဆိသ
ု ည်။

(ဎ)

ြမန်မာကုမဏ
္ပ ီ

ဆိသ
ု ည်မာှ

ြမန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ်

ဖွဲ ့စည်းတည်ေထာင် ပီး

ြမန်မာနိင
ု င
် ံ

ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားဥပေဒအရ မှတပ
် တ
ံု င်ထားသည့် နိင
ု င
် ြံ ခားကုမဏ
္ပ ီ မဟုတေ
် သာ ကုမဏ
္ပ က
ီ ုိ
ဆိသ
ု ည်။
(ဏ) ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ ြမှငတ
့် င်အားေပးလိသ
ု ည်က
့
ေကာ်မရှငမ
် ှ

အခါအားေလျာ်စာွ

များ ဆိသ
ု ည်မာှ ဥပေဒ ပုဒမ
် ၄၃ နှငအ
့် ညီ

အမိန် ့ေ ကာ်ြငာစာ

ထုတြ် ပန်သတ်မတ
ှ မ
် ည့်

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ ြမှငတ
့် င်အားေပးလိသ
ု ည့် စီးပွားေရးလုပင
် န်းများစာရင်းပါဝင်သည့် က
များကို ဆိသ
ု ည်။
(တ)

အဆိြု ပုချက်စစ
ိ စ်ေရးအဖွဲ ့

ဆိသ
ု ည်မာှ

နည်းဥပေဒ

၆၇

အရ

ဖွဲ ့စည်းထားေသာ

အဆိြု ပုချက်စစ
ိ စ်ေရးလုပင
် န်းအဖွဲ ့ အဖွဲ ့ကိဆ
ု သ
ုိ ည်။
(ထ)

အေသးစားကုမဏ
္ပ ီ ဆိသ
ု ည်မာှ ြမန်မာနိင
ု င
် က
ံ မ
ု ဏ
္ပ မ
ီ ျား ဥပေဒတွင် ပါရှသ
ိ ည်အ
့ တိင
ု း်
အဓိပာ္ပ ယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။

(ဒ)

တိုင်းေဒသ ကီးသို ့မဟုတ်ြပည်နယ်ေကာ်မတီ

ဆိုသည်မှာ

ဤနည်းဥပေဒ(

)အရ

ေလ ာက်ထားလာများအား လက်ခစ
ံ ဉ်းစားရန်နင
ှ ့် ခွင့်ြပုချက်ေပးရန်အတွက် ေကာ်မရှင်
၏

သေဘာတူညမ
ီ ြဖင့်

ဖွဲ ့စည်းထားသည့်

ြပည်နယ်

သို ့မဟုတ်

တိုင်းေဒသ ကီး

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မတီများကို ဆိုသည်။
(ဓ)

တိုင်းေဒသ ကီးသို ့မဟုတ်ြပည်နယ်ေကာ်မတီရုံး ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ
ကီး နှင့်ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မတီများ၏ စီမခ
ံ န် ့ခွမ
ဲ ဆိင
ု ရ
် ာ လုပ်ေဆာင်ချက်
များကို ေဆာင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိေသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညန် ကားမဦးစီး
ဌာန၏ တိုင်းေဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်ရုံးခွဲများကို ဆိုသည်။
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(န)

တင်ြပေလ ာက်ထားြခင်း

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒအရ

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ

သို ့မဟုတ်

၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်က ေကာ်မရှင် သို ့မဟုတ် အြခားအခွင့်အာဏာရှိသည့်
အဖွဲ ့အစည်းထံသို ့ ေလ ာက်ထားလာ၊ အေ ကာင်း ကားစာ၊ စာရွက်စာတမ်း သို ့မဟုတ်
အြခားအချက်အလက်များတင်ြပေလ ာက်ထားြခင်းကိုဆိုသည်။
(ပ)

လက်ေအာက်ခံကုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပေဒတွင် ပါရှိသည့်
အတိုင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။

( ဖ ) အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့် ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒ ပုဒမ
်
၇၅၊ ၇၇ နှင့် ၇၈ အရ ရရှိေသာ အခွန်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတခ
် င
ွ ့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွငက
့် ုိ
ဆိုသည်။
( မ ) အလုပ်ဖွင့်ရက် ဆိုသည်မှာ စေန၊ တနဂေနွ သို ့မဟုတ် အများြပည်သူရုံးပိတ်ရက်
များမှတစ်ပါး ေကာ်မရှင်ရုံးဖွင့်သည့် မည်သည့်ေန ့ရက်ကိုမဆို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ
ခွင့်ြပုမိန် ့ ရယူရန် လိုအပ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများ
၉။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံလိုသူသည် ေကာ်မရှငသ
် ုိ ့ အဆိုြပုချက်တင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး ယင်းအဆိုြပုသည့်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းသည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ရှင်းလင်းချက်များအပါအဝင် ဥပေဒပုဒမ
်
၃၆ ပါ အချက်များနှင့် ကိုက်ညီလ င် ခွင့်ြပုမိန် ့ရရှိ ပီးမှသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရမည်။
၁၀။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်အခါ

ခွင်ြ့ ပုမိန် ့နှင့်

အြခား

သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများတွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်များအားလုံးကို လိုက်နာရမည်။
၁၁။

ဥပေဒ ပုဒမ
် ၃၆ (က) ပါရည်ရွယ်ချက်အလို ့ငှာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းသည် ေအာက်ပါ

စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ေလျာ်ညီမရှိလ င်

နိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အတွက်

မဟာဗျူဟာအရ

အေရးပါသည့်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအြဖစ် မှတ်ယူရမည်(က) ဆက်သွယ်ေရး၊ နည်းပညာ၊ သယ်ယူပို ့ေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အဦများ၊
စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အေြခခံအေဆာက်များ၊ မို ့ြပ ဖွံ ဖ
့ ိုးေရးဆိုင်ရာအေြခခံအေဆာက်များ၊
သဘာဝအရင်း အြမစ်များ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်း ၊ စိုက်ပျိုးေရး၊
မီဒီယာက

များတွင်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံြခင်း(နှင့်

ခန် ့မှန်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတန်ဖိုးသည်

(ေငွေ ကးပမာဏ) အေမရိကန်ေဒ လာ သန်း (၂၀) ထက်ေကျာ်လွန်ြခင်း)၊
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မို ့ြပေြမ နှင့်

( ခ ) အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ ့အစည်းနှင့်
သို ့မဟုတ်

အလားတူ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

အခွင့်အာဏာေပးအပ်၍

သေဘာတူညီချက်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံြခင်း

(နှင့်

ခန် ့မှနး်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတန်ဖိုးသည် (ေငွေ ကးပမာဏ) အေမရိကန်ေဒ လာ သန်း (၂၀) ထက်
ေကျာ်လွန်ြခင်း)၊
(ဂ)

နယ်စပ်မျဉ်း သို ့မဟုတ် ပဋိပက္ခြဖစ်ပာွ းေစေသာ ဧရိယာအတွင်းတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံ
ြခင်း(နှင့်ခန် ့မှန်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတန်ဖိုးသည်(ေငွေ ကးပမာဏ)

အေမရိကန်

ေဒ လာ

သန်း (၁၀) ထက်ေကျာ်လွန်ြခင်း)၊
(ဃ) နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံြခင်း(နှင့်ခန် ့မှန်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတန်ဖိုးသည်

(ေငွေ ကး

ပမာဏ) အေမရိကန်ေဒ လာ သန်း (၂၀) ထက်ေကျာ်လွန်ြခင်း)၊
(င)

ေြမဧက(၁၀၀၀)ထက်ပိုေသာ ေြမေပ တွင် စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရန်အတွက်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံြခင်း ။

(စ)

ေြမဧက

(၁၀၀)ထက်ပေ
ုိ သာ

ေြမေပ တွင်

စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်း

လုပေ
် ဆာင်ရန်

ရည်ရွယ်ချက်မှတစ်ပါး အြခားလုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် ရင်းနှီးြမှုပ်နြံှ ခင်း ။
၁၂။

ဥပေဒ ပုဒမ
် ၃၆ (ခ) ပါရည်ရွယ်ချက် အလို ့ငှာ အေမရိကန်ေဒ လာ သန်း ၁၀၀ အထက်ရှိ ေသာ

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများအား မတည်ေငွရင်း ကီးမားသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ
အြဖစ် မှတ်ယူရမည်။
၁၃။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၆(ဂ) ပါ

ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက် အလို ့ငှာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းသည် ေအာက်ပါ

စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ေလျာ်ညီမရှိလ င် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ေဒသခံလူထုအေပ

ကီးမားေသာ

သက်ေရာက်မြဖစ်ေစနိုင်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအြဖစ် မှတ်ယူရမည်(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း ြပုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းများြဖစ်ြခင်း
သို ့မဟုတ် ြဖစ်တန်ရာေြခရှိြခင်း။
(ခ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒအရ ကာကွယ်ေတာဧရိယာ(designated protected
area) သို ့မဟုတ် မျိုးစိတ်မျိုးကွဲများတည်ရှိသည့်ဧရိယာ တွင်တည်ရှိသည့် စီမံကိန်း
များ။

(ဂ)

အသုံးြပုမည့်ေြမ သို ့မဟုတ် ငှားရမ်းမည့် ေြမသည်(၁)

နိုင်ငံေတာ်၏ဥပေဒများနှင့်အညီ
နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ
သို ့မဟုတ်

ေလျာ်ေ ကးေပး၍သိမ်းယူြခင်း

သို ့မဟုတ်

ေြမသိမ်းယူြခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြဖင့်

ရယူြခင်း

ေလျာ်ေ ကးေပး၍သိမ်းယူြခင်း
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သို ့မဟုတ်

နိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အတွငး် ရှိ

ေြမသိမ်းယူြခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြဖင့်ရယူရန်

ကိုတင်သေဘာတူညီချက်

ြဖင့်ြပုလုပ်ြခင်း နှင့် ထိုကဲ့သို ့ သိမ်းယူြခင်းေ ကာင့်

ယင်းေြမ၌အ မဲတမ်း

ေနထိင
ု သ
် ူ ဦးေရအနည်းဆုံး ၁၀၀ ေယာက် အား ြပန်လည်ေနရာချ ထားေပးရန်
လိုအပ်ြခင်း သို ့မဟုတ် ၁၀၀ ဧက အထက် အကျိုးသက်ေရာက်မရှိြခင်း။
(၂)

ေြမတွင်ေနထိုင်ခွင့် သို ့မဟုတ် ေြမအသုံးြပုခွင့်အား ဧက ၁၀၀ ထက်ပ၍
ုိ
ရယူရာတွင်

ေြမတွင်ေနထိုင်ခွင့်

သို ့မဟုတ်

ေြမအသုံးြပုခွင့်

ရှသ
ိ တ
ူ ုိ ့မှ

အတင်းအ ကပ်ပိတ်ပင်ြခင်းြဖင့် ဥပေဒအရ အသုံးြပုခွင့်ရှိေသာ ပုဂ္ဂိုလ်အား
ဆုံးရံးမြဖစ်ေပ ေစနိုင်ြခင်း၊
(၃)

ေြမတွင်ေနထိုင်ခွင့် သို ့မဟုတ် ေြမအသုံးြပုခွင့်အား ဧက ၁၀၀ ထက်ပ၍
ုိ
ရယူရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ရိုးေြဖာင့်ေသာသေဘာြဖင့် တရားစွဲဆိုေတာင်းဆို
ြခင်း သို ့မဟုတ် ေြမပိုင်ဆိုင်မနှင့်ပတ်သက်၍ အြငင်းပွားမြဖစ်ေနြခင်းတို ့ေ ကာင့်
အဆိုြပုရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအား ပဋိပက္ခြဖစ်ေစနိုင်ြခင်း သို ့မဟုတ်

(၄)

ေြမတွင်ေနထိုင်ခွင့် သို ့မဟုတ် ေြမအသုံးြပုခွင့်အား ေြမတွင် ေနထိုင်သူဦးေရ
အနည်းဆုံး ၁၀၀ေယာက်အား ယင်းေြမတွင် ဆက်လက်ေနထိုင်ြခင်းြဖင့် အြခား
ေသာဆိုးကျိုးသက်ေရာက်ေစနိုင်ြခင်း။

၁၄။

နည်းဥပေဒ ၁၄ အား သတ်မတ
ှ ရ
် ာတွင် ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒ ပုဒမ
် ၃၆ (ခ) အလို ့ငှာ

အခွင့်အာဏာရှိေသာ အဖွဲ ့အစည်း၌ ေြမ သို ့မဟုတ်

အေဆာက်အဦရှြိ ခင်း သို ့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ

ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့် နှင့် ယင်းေြမ သို ့မဟုတ် အေဆာက်အဦ သို ့မဟုတ် ပိုင်ရှင် သို ့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်သူ၏
လုပ်ပိုင်ခွင့်အား လွဲေြပာင်းနိုင်ခွင့် ရှိခဲ့သည့် ေြမတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေဆာင်ရွက်ပါက နိုင်ငံေတာ်ပိုင်
ေြမနှင့် အေဆာက်အဦများ အသုံးြပုသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ ယင်းသို ့
ဆိုရာ၌ အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ ့အစည်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းမှ ေြမယာစီမံခန် ့ခွဲမဆိုင်ရာ ြပ ာန်း
ချက်နင
ှ ့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ခွငြ့် ပုြခင်း၊ ေြပာင်းလဲြခင်း သို ့မဟုတ် အြခားစီမံခန် ့ခွဲြခင်းြဖင့်
ေပ ေပါက်လာေသာ ေြမအသုံးြပုခွင့်များမပါဝင်ပါ။
၁၅။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်

ဥပေဒပုဒမ
်

၃၆

ပုဒ်မခွဲ

(ဃ)အရ

ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင်

ခွင့်ြပုမိန် ့ေလ ာက်ထားရယူရန် မလိုအပ်ပါ(က) ေြမအသုံးြပုခွင့်

သို ့မဟုတ်

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်

လဲေြပာင်းြခင်းအတွက်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ

ေပးေချရသည့် အဖိုးစားနား သို ့မဟုတ် ေပးေချမသည် စုစုေပါင်း အေမရိကန်ေဒ လာ ၅

6

သန်းေအာက်

ေလျာ့နည်းြခင်း

သက်တမ်းတိုးြမှင့်နိုင်သည့်

နှင့်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်

အခွင့်အေရးအပါအဝင်)

ေြမ

(ေြမအသုံးြပုခွင့်အား
သို ့မဟုတ်

အေဆာက်

အအုံအား သက်တမ်း ၅နှစ် သို ့မဟုတ် ၅ နှစေ
် အာက် ေလျာ့နည်း၍ ငှားယူနိုင်ြခင်း
သို ့မဟုတ် လိုင်စင်ရယူနိုင်ြခင်း၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံေတာ်ပိုင်ေြမ သို ့မဟုတ် အေဆာက်အအုံများအား ေအာက်
ေဖာ်ြပပါ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထံမှ တစ်ဆင်င
့ ာှ းယူြခင်း သို ့မဟုတ် လိုင်စင်ရယူြခင်း၊
(၁)

(ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒအပါအဝင်) ြပည်ေထာင်စု၏ ဥပေဒနှင့်အညီ
အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်းထံမှ

နိုင်ငံေတာ်ပိုင်ေြမ

သို ့မဟုတ်

အေဆာက်အအုံ

အသုံးြပုခွင့်အား ယခင်ကပင် ရရှိထားေသာ ပုဂ္ဂိုလ် နှင့်
(၂)

အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်း၏ ခွင့်ြပုချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံေတာ်ပိုင်ေြမ သို ့မဟုတ်
အေဆာက်အအုအ
ံ ား တစ်ဆင်င
့ ာှ းယူရန် သို ့မဟုတ် တစ်ဆင့်လိုင်စင်ရယူရန်
အခွင့်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ေြမ သို ့မဟုတ် အေဆာက်အအုံများအား အသုံးြပုရာတွင် အထက်
ေဖာ်ြပပါ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်းမှ ေြမအသုံးြပုခွင့် ေပးအပ်ရာတွင်
ချုပ်ဆိုသည့် ငှားရမ်းြခင်း ကတိစာချုပ်၊ သေဘာတူစာချုပ် သို ့မဟုတ် အြခားစာချုပ် အရ
ခွင့်ြပုထားသည့် နည်းလမ်းြဖင့် အသုံးြပုရမည်။
၁၆။
ခုနှစ်၊

ဥပေဒပုဒမ
် ၃၆ အရ ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရမည့် တာဝန်သည် နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒ(၂၀၁၂
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်

ဥပေဒအမှတ်

၂၁။)

သို ့မဟုတ်

ြမန်မာနိင
ု င
် သ
ံ ား

ရင်းနှီး

ြမှုပ်နှံမဥပေဒ(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၁၈။) အရ ခွင့်ြပုမိန် ့အပါအဝင်
ဤနည်းဥပေဒများ

အကျိုးမသက်ေရာက်မီ

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်

သို ့မဟုတ်

တည်ေဆာက်ေရး စတင်ရန် ြပည်ေထာင်စု၏ ဥပေဒများအရ လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက် ပီးြဖစ်သည့်၊ လိုအပ်သည့် ခွငြ့် ပုမိန် ့၊ လိုင်စင်များအားလုံး ရယူ ပီးြဖစ်သည့် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူနှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေစရ။
၁၇။

နည်းဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ အရ မည်သို ့ပင်ဆိုေစကာမူ ဤနည်းဥပေဒများ အကျိုးမသက်ေရာက်မီ

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း

သို ့မဟုတ်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအား

စတင်ေဆာင်ရွက် ပီးြဖစ်သည့်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအား ေြပာင်းလဲမများြပုလုပ် ပီး အဆိုပါေြပာင်းလဲမများ
သည်

မူလရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းနှင့်

သီးြခားြဖစ်သည်ဟု
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ယူဆလ င်

အဆိုြပုချက်တင်ြပရန်

လိုအပ်မည်ြဖစ်ကာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ၎င်းတို ့၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆိုပါေြပာင်းလဲမ
များ မြပုလုပ်မီ ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရန် အဆိုြပုချက်တင်ြပရမည်။
၁၈။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ၎င်း၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအား စတင်ေဆာင်ရွက်ချိန်တွင် ခွငြ့် ပုမိန် ့

ရယူရန် မလိုအပ်ေသာ်လည်း ၎င်းတို ့၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမပုံစံကို ေြပာင်းလဲလိုက်ေသာေ ကာင့် ဥပေဒ
ပုဒမ
်

၃၆ပါ

စံသတ်သတ်မှတ်ချက်နှင့်

အကျုံးဝင်သွားပက

ယင်းေြပာင်းလဲမမေဆာင်ရွက်မီ

ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရန် အဆိုြပုချက်တင်ြပရမည်။
၁၉။

နည်းဥပေဒ ၁၁၊၁၂၊၁၃ နှင့် ၁၅ တို ့တွင် ရည်ညန်းထားသည့် ေငွေ ကးပမာဏများ ၊

ေြမဧရိယာများ

သို ့မဟုတ်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများနှင့်

အကျိုးစီးပွားထိခိုက်ခံရသူ

၎င်း၏

တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများ

တစ်ဦးချင်းစီးအား
အားလုံး၏

ရင်းနှီး

ရည်ညန်းရာတွင်
ြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း၊

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏ သက်ဆိုင်သည့် စီးပွားေရးနှင့် စုစုေပါင်း ပမာဏကို ဆိုလိုသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၂၀။

ဤနည်းဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ ြပဌာန်းချက်များသည် ေကာ်မရှငမ
် ှ နည်းဥပေဒ ပုဒမ
် ၃၆

ပုဒမ
် ခွဲ(င)

အရ

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ

အဆိုြပုချက်တင်ြပရန်၊

ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရန်

လိုအပ်သည့်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အြခားပုံစံများအား ဆုံးြဖတ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ပုဒမ
် ၄၆ အရ ခွင့်ြပုချက် ရယူရန်
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို ့

အဆိုြပုချက်တင်ြပရမည့်

အေြခအေနများအတွက်

ဆုံးြဖတ်ရာတွင်

လည်းေကာင်း ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိေစရ။
တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများ
၂၁။

ေကာ်မရှင်သည် အစိုးရ၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် ဥပေဒပုဒမ
် ၄၁ အရ တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

လုပ်ငန်းများအား အမိန် ့ေ ကာ်ြငာစာထုတ်၍ အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မတ
ှ န
် င
ုိ သ
် ည်။
၂၂။

အြခားမည်သည့်ဥပေဒတွင် ကန် ့သတ်ထားေစကာမူ နည်းဥပေဒ ၂၁ တွင် ရည်ညန်းထားသည့်

အမိန် ့ေ ကာ်ြငာစာတွင် မပါရှိေသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအား ဥပေဒအရ တားြမစ်သည့် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများအြဖစ် မသတ်မတ
ှ ရ
် ။
၂၃။

မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆို တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။

၂၄။

ဥပေဒပုဒ်မ ၄၁ ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ေဘးအန္တရာယ်ရှိေသာ သို ့မဟုတ်

အဆိပ်အေတာက်ရှိေသာ စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းဆိုသည်မှာ ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ
တားဆီးကာကွယ်ေရး

ဥပေဒ

(၂၀၁၃

ခုနှစ်၊

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်

ဥပေဒအမှတ်

၂၈။)၊

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၉။) သို ့မဟုတ်
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စက်မဝန် ကီးဌာန၊

သယံဇာတနှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန် ကီးဌာန

သို ့မဟုတ်

အြခားအာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်းတို ့က နိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အတွငး် တင်သင
ွ း် ရန်၊ တင်ပို ့ရန်၊ သိုေလှာင်ရန်၊
ကုနသ
် ယ
ွ ရ
် န်၊ ထုတ်လုပ်ရန် သို ့မဟုတ် အြခားနည်းြဖင့်ထုတ်လုပ်ရန် တားြမစ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ
အားလုံးကိုဆိုသည်။ အခွင့်အာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်းများမှ ဥပေဒြဖင့် အတိအလင်း ခင်းချက်ြပုြခင်း၊
ကင်းလွတခ
် ွငြ့် ပုြခင်း သို ့မဟုတ် ခွင့်ြပုြခင်းမှအပ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆိုပါ
ပစ္စည်းများအား ထုတ်လုပ်ြခင်း သို ့မဟုတ် အသုံးြပုြခင်းအား တားြမစ်သည်။
၂၅။

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒ ပုဒမ
် ၄၁ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င) နှင့် (စ) တို ့၏ ရည်ရယ
ွ ်

ချက်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမများအား ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ၊ ြပည်သူ ့ကျန်းမာေရးဥပေဒနှင့်
စားသုံးသူ အကာအကွယ်ေပးေရးဥပေဒ အပါအဝင် နိုင်ငံေတာ်၏ ဥပေဒများနှငအ
့် ညီ ေဆာင်ရွက်နိုင်
ေစရန်ြဖစ်သည်။ ဤပုဒ်မများသည် နိင
ု င
် ေ
ံ တာ်၏ ဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ
လုပ်ငန်းကို တားြမစ်ြခင်း မရှိေစရ။
၂၆။

အြခားလုပ်ပိုင်ခွင့်များအား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိေစဘဲ ေကာ်မရှင်သည်(က) တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း သို ့မဟုတ် ယင်းနှင့် ဆက်နွယ်သည့် လုပ်ငန်း
အမျိုးအစားတွင်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဟု

ယုံ ကည်ရန်အေ ကာင်း

ရှိလ င်

၎င်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ ေတာင်းခံနိုင်သည်၊ နှင့်
(ခ)

တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေ ကာင်း ယုံ ကည်ရန် အေ ကာင်း
ရှိလ င် မည်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းကိုမဆို ေခတ္တ ဆိုင်းငံ့ရန် သို ့မဟုတ် ရပ်နားရန်
အမိန် ့ချမှတ်နိုင်သည်။

ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများ
၂၇။

ေကာ်မရှင်သည် အစိုးရ၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် ဥပေဒပုဒမ
် ၄၂ အရ ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီး

ြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများအား အမိန် ့ေ ကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်နိုင် ပီး ဥပေဒ
ပုဒမ
် ၄၄ အရ ယင်းတို ့အား ြပင်ဆင်နိုင်သည်။
၂၈။

နည်းဥပေဒ ၂၇ တွင် ရည်ညန်းထားသည့် အမိန် ့ေ ကာ်ြငာစာအား ြပင်ဆင်ရန် ထည်သ
့ င
ွ း်

စဉ်းစားရာတွင် ေကာ်မရှငမ
် ှ ေဆွးေနွးနိုင်ခွင့်၊ အ ကံဉာဏ်ေတာင်းခံနိုင်ခွင့်အား ဥပေဒပုဒမ
် ၄၅ အရ
ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိေစရ။
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၂၉။

အြခားမည်သည့် ဥပေဒတွင် ကန် ့သတ်ထားေစကာမူ နည်းဥပေဒ ၂၇ တွင် ရည်ညန်းထား

သည့် အမိန် ့ေ ကာ်ြငာစာတွင် မပါရှိေသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအား ဥပေဒအရ ကန် ့သတ်သည့်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအြဖစ် မသတ်မတ
ှ ရ
် ။
၃၀။

ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် နည်းဥပေဒ ၃၁၊

၃၂၊ ၃၃ နှင့် ၃၄ တို ့တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ရှငး် လင်းချက်များအပါအဝင် ြမန်မာနိုငင
် ရ
ံ င်းနှးီ
ြမှုပ်နှံမဥပေဒနှင့် အြခား သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၁။

ဥပေဒပုဒမ
် ၄၂ ပုဒမ
် ခွဲ (က) ပါ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်အတွကန
် င
ှ ့် အြခားသက်ဆိုင်ရာဥပေဒများအရ

အစိုးရသည် ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူနှင့် စာချုပ်ချုပ်
ဆိုနိုင် ပီး

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းတွင်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းအား

စာချုပ်ပါ

အတိုင်းအတာအရ ခွင့်ြပုနိင
ု သ
် ည်။
၃၂။

ဤပုဒမ
် ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မအား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိေစရဘဲ ဥပေဒပုဒမ
် ၄၂ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ)

အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများအား ြမန်မာကုမ္ပဏီများမှ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၃၃။

ဥပေဒပုဒမ
် ၄၂ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်အလို ့ငှာ သက်ဆိုင်သည့် အမိန် ့ေ ကာ်ြငာစာတွင်

အတိအလင်း

ေဖာ်ြပ၍

ခင်းချက်ြပုထားသည့်အချက်များမှတစ်ပါး

ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်

ြမန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူတစ်ဦး (သို ့မဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများအဖွဲ ့) ၏
အနည်းဆုံး တိုက်ရိုက် အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်မ သို ့မဟုတ် အကျိုးစီးပွားထည့်ဝင်မ အချိုးသည် ၂၀ %
ြဖစ်သည်။
၃၄။

ဥပေဒပုဒမ
် ၄၂ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) သို ့မဟုတ် ဥပေဒပုဒ်မ ၃၀ ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မအား

ကန် ့သတ်ြခင်း မရှိေစရဘဲ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတွင် ပါ ဝင်သည့် ြမန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏
အနည်းဆုံး

တိုက်ရိုက်အကျိုးစီးပွား

သို ့မဟုတ်

အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်မအချိုးကို

ြမန်မာကုမ္ပဏီ

(သို ့မဟုတ် ြမန်မာ ကုမ္ပဏီများအဖွဲ ့) မှ ထည့်ဝင်နိုင်သည်။
အခန်း(၃)
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမြမှင့်တင်မည့်က
၃၅။

များ

ေကာ်မရှင်သည် အစိုးရအဖွဲ ့၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် အမိန် ့

ေ ကာ်ြငာစာများအား အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
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(က) ဥပေဒပုဒမ
် ၄၃ အရ သတ်မှတ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမြမှင့်တင်မည့်က

များနှင့် အခွန်

ကင်းလွတခ
် ွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်ရရှိနိုင်သည့် အြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများ
နှင့်
(ခ)

ဥပေဒပုဒမ
် ၇၅ အရ ဖွံ ဖ
့ ိုးတိုးတက်မအဆင့်အလိုက် နိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဇုန်(၁)၊ ဇုန်(၂)
သို ့မဟုတ် ဇုန်(၃) အြဖစ် သတ်မှတ်ရမည့် ေနရာများ။

၃၆။

အြခားလုပ်ပိုင်ခွင့် သို ့မဟုတ် အြခားနည်းဥပေဒများ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မအား ကန် ့သတ်

ြခင်းမရှိဘဲ

ေကာ်မရှင်သည်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သို ့မဟုတ်

သက်သာခွင့် မရရှမ
ိ ီ အကျုံးဝင်နိုင်ေစရန် ကိုက်ညီမရှိရမည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဆိုင်ရာ အနည်းဆုံး
သတ်မှတ်ချက်များ၊ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမြမှင့်တင်မည့်က

အတွက် အချိန်မေရွး

ခွင့်ြပုနိုင်သည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်အများဆုံးပမာဏအား ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
အခန်း(၄)
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမအတွက်ေလ ာက်ထားတင်ြပမများ
ပုံမှန်တင်ြပေလ ာက်ထားမ
၃၇။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒနှင့်

ဤနည်းဥပေဒများနှင့်အညီ

ေကာ်မရှင်ထံသို ့ ေလ ာက်ထား တင်ြပမအားလုံးကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၈။

တင်ြပေလ ာက်ထားမတိုင်းသည်(က) စာြဖင့်ေရးသားရမည်၊
(ခ)

ြမန်မာ သို ့မဟုတ် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ေရးသားရမည်၊

(ဂ)

အဆိုြပုချက်ြဖစ်ပါက

အဆိုြပုရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်အား

အဂလိပ်နှင့်

ြမန်မာဘာသာြဖင့် ေရးသားရမည်၊
(ဃ) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏ အခွငရ
့် ကိယ
ု စ
် ားလှယန
် င
ှ ့် သက်ဆိုင်ရာေလ ာက်ထားသူ တစ်ဦး
ချင်းမှ လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်၊
(င)

သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံြဖင့် ြဖည့်စွက်ရမည်၊

(စ)

ေကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်၊

(ဆ)

ယင်းအချက်အလက်များသည် ြပည့်စုံမှန်ကန်ရမည် ြဖစ် ပီး လိမ်လည်ေဖာ်ြပြခင်း မရှရ
ိ ၊

(ဇ)

ေကာ်မရှင်ရုံး သို ့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ ကီး သို ့မဟုတ် ြပည်နယ် ေကာ်မတီရုံး
ထံ ေလ ာက်ထားတင်ြပရမည်၊
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(ဈ)
၃၉။

သက်ဆိုင်ရာ တင်ြပေလ ာက်ထားမ ေလ ာက်လာေ ကး ေပးသွင်းရမည်။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအြဖစ်

ဥပေဒအရ မဖွဲ ့စည်းရေသးလ င် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအြဖစ် ဖွဲ ့စည်းရန်

တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းသည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူကိုယ်စား အဆိုြပုချက် တင်ြပနိင
ု သ
် ည်။ ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူအြဖစ် ဥပေဒအရ ဖွဲ ့စည်းြခင်းသည် ခွင့်ြပုချက်ထုတ်ေပးရန်အတွက် စည်းကမ်းချက်ြဖစ် ပီး
ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူတစ်ဦး၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများအား ေြပာင်းလဲြခင်း
မရှိေစရ။
၄၀။

ေကာ်မရှင်သည် ၎င်း၏ အြခားလုပ်ပိုင်ခွင့်များအား ကန် ့သတ်ြခင်းမြပုဘဲ တင်ြပေလ ာက်ထား

မအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ေဆွးေနွးတိုင်ပင်နိုင် ပီး
အဆိုြပုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးစီးပွားတွင် ပါဝင်သူများ၊ ဆုံးြဖတ်ချက်ေ ကာင့် အကျိုးသက်
ေရာက်မရှိမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ေဆွးေနွး၍ ဆုံးြဖတ်ချက်အတွက် သင့်ေလျာ်မည့် သတင်းအချက်
အလက်များ ရယူနိုင်သည်။
၄၁။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဆိုြပုရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း အမျိုးအစားေပ တွင်

စည်းေနှာင်မ မရှိသည့် လမ်းညန်ချက်ရယူရန်အတွက် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမစိစစ်ေရးေလ ာက်ထားလာကို
ေကာ်မရှင်ထံ တင်ြပနိုင်သည် (က) ဥပေဒပုဒမ
် ၃၆ အရ ေကာ်မရှင်ထံ အဆိုြပုချက်တင်ြပရန် လိုအပ်ြခင်း။
(ခ)

ခွင့်ြပုမိန် ့မထုတ်ေပးမီ

ဥပေဒပုဒ်မ

၄၆

အရ

ခွင့်ြပုချက်အတွက်

ြပည်ေထာင်စု

လတ်ေတာ်ထံ တင်ြပရန် ြဖစ်တန်ရာေြခရှိြခင်း။
(ဂ)

ဥပေဒပုဒမ
် ၄၁ နှင့် ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမိန် ့ေ ကာ်ြငာစာအရ တားြမစ်သည့်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း။

(ဃ) ဥပေဒပုဒမ
် ၄၂ နှင့် ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမိန် ့ေ ကာ်ြငာစာအရ ကန် ့သတ်သည့်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း။
(င)

ဥပေဒပုဒမ
် ၄၃ နှင့် ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမိန် ့ေ ကာ်ြငာစာအရ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ
ြမှင့်တင်မည့်က

ြဖစ်ြခင်း။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမစိစစ်ေရး လမ်းညန်ချက်တွင် ခွင့်ြပုချက် ရရှိနိုင်မည့်
များအား ေဖာ်ြပပါရှိမည် မဟုတ်ပါ။
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အလားအလာ

အခန်း(၅)
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမစိစစ်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်
၄၂။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမစိစစ်ေရးေလ ာက်ထားလာ တင်ြပ ပီး သတ်မှတ်ထားသည့် ေလ ာက်လာေ ကး

အား ေပးသွင်း ပီးပါက ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမစိစစ်ေရး ေလ ာက်ထားလာအား စိစစ်ရမည်။ စိစစ် ပီးလ င်
ေကာ်မရှင် သည် လမ်းညန်ချက် ထုတ်ြပန်ရမည်။ ယင်းလမ်းညန်ချက်သည် စည်းေနှာင်မမရှိသည့်
စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ ပါဝင်ရမည်။
၄၃။

ဥပေဒပုဒမ
် ၄၁ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ေတာင်းခံရန်လိုအပ်သည့် လမ်းညန်ချက်ြဖစ်ပါ က ြပည့်စုံ

သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမစိစစ်ေရးေလ ာက်ထားလာအား စိစစ်ရန် အချိန်ကာလသည် အများဆုံး အလုပ်ဖွင့်
ရက် (၁၀) ရက် သို ့မဟုတ် (၂၀) ရက်ထက် မေကျာ်လွန်ေစရ။ ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံ သူထံမှ
အချက်အလက်များ ထပ်မံလိုအပ်ပါက စိစစ်ေရးအချိန်ကာလအား ထပ်မံတိုးြမှင့်နိုင်သည်။
၄၄။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ေကာ်မရှင်မှ ေတာင်းခံသည့် အချက်အလက်အား ေတာင်းခံသည့်ေန ့မှစ၍

အလုပ်ဖွင့်ရက် (၁၀) ရက်အတွငး် သို ့မဟုတ် ေကာ်မရှငမ
် ှ ထပ်မံတိုးြမှင့်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း
ေပးအပ်ြခင်းမရှိပါက ေလ ာက်ထားလာအား ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
လမ်းညန်ချက်အားြပင်ဆင်ြခင်း
၄၅။

ေကာ်မရှင်သည် နည်းဥပေဒ ၄၁ အရ ထုတ်ြပန်ထားသည့် လမ်းညန်ချက်အား ြပင်ဆင်

သင့်ေ ကာင်း မည်သည်အ
့ ချိနတ
် င
ွ မ
် ဆို ဆုံးြဖတ်လ င် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူထံ အေ ကာင်း ကားရမည်။
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒအား

အ မဲေလးစားလိုက်နာရမည်ြဖစ် ပီး

ြပင်ဆင်သည့် လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ လိုအပ်သလို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၆။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် (က) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမစိစစ်ေရးေလ ာက်ထားလာတွင်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

လုပ်ငန်းသဘာဝအား

ြပည့်စုံစွာ ေဖာ်ြပရမည်။
(ခ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမစိစစ်ေရးေလ ာက်ထားလာအား ေကာ်မရှင်မှစိစစ်ရာတွင် သင့်ေလျာ်သည့်
ပုဂ္ဂိုလ်

တစ်ဦးက

စဉ်းစားေဆာင်ရွက်ရမည့်

ေဖာ်ြပရမည်။
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အချက်အလက်များအားလုံးကို

(ဂ)

သေဘာရိုးြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး ေကာ်မရှငသ
် ုိ ့ အချက်အလက်များ မှန်ကန်စွာ
မေဖာ်ြပြခင်း၊ လိမ်လည်ြခင်း သို ့မဟုတ် တမင် မမှနမ
် ကန် ဖုံးကွယြ် ခင်းမြပုရ။
နည်းဥပေဒ ၄၂ အရ ထုတ်ြပန်ထားသည့် လမ်းညန်ချက်နှင့် နည်းဥပေဒ ၄၅ အရ
ေနာက်ဆက်တွဲ ြပင်ဆင်ထားသည့် လမ်းညန်ချက်အရ တစ်စုံတစ်ရာ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
အတွက်

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း

မရှိေစရ။

ြပင်ဆင်သည့်

လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအား ေဆာင်ရက
ွ ရ
် န်အချိန် ေြခာက်လ သို ့မဟုတ် (ေကာ်မရှင်မှ ခွငြ့် ပု
သည့် ထပ်တိုးြမှင့်သည့် အချိန်ကာလ) ေပးရမည်။
ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများအတွက် အေ ကာင်း ကားြခင်း
၄၇။

ဥပေဒပုဒမ
် ၄၂ အရ ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံလို

သူက အဆိြု ပုလာသည်အ
့ ခါ အဆိုြပုသည့်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမကို သတ်မှတ်သည့် ပုစ
ံ ြံ ဖင့် ေကာ်မရှငထ
် ံ
အေ ကာင်း ကားရမည်။
၄၈။

နည်းဥပေဒ

၄၇

အရ

ေပးပို ့ရမည့်

အေ ကာင်း ကားစာအား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း

စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့်ေန ့မှစ၍ ၃ လအတွင်း ေပးပို ့ရမည်။
၄၉။

အေ ကာင်း ကားစာအား ေကာ်မရှင်ရုံး သို ့မဟုတ် ေကာ်မရှင်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် ြပည်နယ်

သို ့မဟုတ် တိုင်းေဒသ ကီး ေကာ်မရှင်ရုံးသို ့ ေပးပို ့ရမည်။
၅၀။

နည်းဥပေဒ ၄၈ တွင် ရည်ညန်းထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း

အတွက် အဆိုြပုချက် သို ့မဟုတ် အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာ တင်ြပသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ သို ့မဟုတ်
အေသးစားကုမ္ပဏီသည် နည်းဥပေဒ ၄၇ နှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေစရ။
၅၁။

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒနှင့် အြခားသက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများအားလုံးအရ ရင်းနှီး

ြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအတွက် ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရန်မလိုအပ်ခဲ့လ င် နည်းဥပေဒပုဒမ
် ၄၇ အရ အေ ကာင်း
ကားရမည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းသည် ေကာ်မရှင်ထံမှ ဆုံးြဖတ်ချက် သို ့မဟုတ် ခွင့်ြပုချက် မလိုအပ်
ပါ ။
အခန်း (၆)
အဆိုြပုချက်များ
၅၂။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ဥပေဒ ပုဒမ
် ၃၆ အရ ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရန်လိုအပ်ပါက အဆိုြပုချက် အား

ေကာ်မရှင်သို ့ တင်ြပရမည်။
၅၃။

အဆိုြပုချက်အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂ္ဂိုလ်များက ေလ ာက်ထားရမည်-
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(က) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ၊
(ခ)

ေြမအသုံးြပုခွင့် သို ့မဟုတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွငမ
့် ျား ေလ ာက်ထားသည့်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း အပါအဝင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတွင် ပါဝင်သည့် လက်ေအာက်ခံ
ကုမ္ပဏီများ။

၅၄။

အခွင့်အာဏာ

လဲအပ်ြခင်းခံရသည့်

အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ ့အစည်းသည်

အဆိုြပုချက်

တင်ြပရမည်(က) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတွင် သိသာထင်ရှားသည့် ပိုင်ဆိုင်မအကျိုးစီးပွားရှိြခင်း၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ၏

အေြခခံများအြဖစ်

လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်အား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူထံ

ခွင့်ြပုခဲ့ ပီးြဖစ်ြခင်း သို ့မဟုတ် ခွငြ့် ပုရန် ရည်ရွယ်ြခင်း၊
(ဂ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ၏ အေြခခံအြဖစ်ပါဝင်ရန် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူနှင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆုိ
ြခင်း သို ့မဟုတ်

(ဃ) ဥပေဒအရ ယင်းသို ့ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ြခင်း သို ့မဟုတ် အခွင့်အာဏာေပးအပ်ြခင်း။
၅၅။

ေကာ်မရှင်သည် ၎င်း၏ အြခားလုပ်ပိုင်ခွင့်များအရ အဆိြု ပုချက်၏ အကျဉ်းချုပ်အား ထုတ်

ြပန်နိုင်သည်။
၅၆။

ေြမအသုံးြပုခွင့် သို ့မဟုတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့် ေလ ာက်ထားလာများအား

အဆိုြပုချက်နှင့် တစ် ပိုင်နက် အတူအကွ တင်ြပနိင
ု သ
် ည်။
အခန်း (၇)
အဆိုြပုချက်စိစစ်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
၅၇။

အဆိုြပုချက်ကိုတင်ြပ၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ေလ ာက်လာေ ကးများကို ေပးသွင်း ပီး ေနာက်

အရည် အချင်းြပည့်မီြခင်းနှင့် ြပည်စ
့ မ
ံု
ရှိ၊ မရှိ ေကာ်မရှင်ရုံးတွင် ( သို ့မဟုတ် ေကာ်မရှငမ
် ှ
သတ်မှတ်ထားသည့်

အြခားေနရာတွင်)

စိစစ်ရမည်။

အဆိုြပုချက်သည်

အရည်အချင်းြပည့်မီ၍

ြပည့်စုံသည်ဟု ဆုံးြဖတ် သတ်မှတ်ပါ က အဆိုြပုချက်အားလက်ခံ၍ အဆိုြပုချက်စိစစ်ေရးအဖွဲ ့မှ
စစ်ေဆးြခင်း ခံ ပီးသည့်အခါ ေကာ်မရှင်အစည်းအေဝးတွင် အဖွဲ ့ဝင်များ ( သို ့မဟုတ် နည်းဥပေဒ ၆၇
အရ လုပ်ပိုင်ခွင့် လဲအပ်ထားသည့် အခွင့်အာဏာရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ် အဖွဲ ့) မှ သုံးသပ်နိုင်ရန်နှင့်
အတည်ြပုဆုံးြဖတ်နိုင်ရန် ဆက်လက်တင်ြပရမည်။ စိစစ်ြခင်း၊ သုံးသပ်ြခင်းနှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်း
တို ့သည် နည်းဥပေဒ ၆၉ နှင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းဥပေဒများတွင် ြပ ာန်းထားသည့် အဆိုြပုချက်
စိစစ်ေရး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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၅၈။

ေကာ်မရှင်သည် အဆိုြပုချက် သို ့မဟုတ် သက်ဆိုင်သည့်အေြခအေန အေပ တွင် မြပည့်စုံဟု

ေသာ်လည်းေကာင်း၊

အရည်အချင်းမြပည့်မီဟုေသာ်လည်းေကာင်း

ယူဆပါက

အဆိုြပုချက်အား

လက်ခံ ပီး အလုပ်ဖွင့်ရက် (၁၅) ရက်အတွင်း ြငင်းပယ်နိုင်သည်။ ေကာ်မရှင်သည် အဆိုြပုချက်
တစ်ခက
ု ုိ ြငင်းပယ်ပါက ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူထံသို ့ ြငင်းပယ်ေ ကာင်းနှင့် ြငင်းပယ်ရြခင်း အေ ကာင်း
အရင်းကို ရှင်းလင်းေဖာ်ြပ ပီး အလုပ်ဖွင့်ရက် (၁၀) ရက် အတွင်း အေ ကာင်း ကားရမည်။ အကယ်၍
အဆိုြပုချက်အား ြငင်းပယ်ြခင်း မြပုပါက လက်ခသ
ံ ည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၅၉။

နည်းဥပေဒ ၆၀ နှင့် ၆၁ ပါ ြပ ာန်းချက်ထက် မေကျာ်လွန်ဘဲ အဆိြု ပုချက်အား လက်ခံလ င်

သို ့မဟုတ် လက်ခံသည်ဟုမှတ်ယူရလ င် ေကာ်မရှင်သည် အဆိုြပုချက်အား ေနာက်ထပ် အလုပဖ
် င
ွ ရ
့် က်
(၆၀) ရက်အတွင်း စိစစ်ြခင်းအား ေဆာင်ရွက် ပီး အတည်ြပုဆုံးြဖတ်ရမည်။
၆၀။

နည်းဥပေဒ ၅၉ အရ သတ်မှတ်ထားသည့် အဆိုြပုချက် စိစစ်ြခင်း အချိန်ကာလအား ေအာက်

ေဖာ်ြပပါ အေြခအေန တစ်ခုခုတွင် ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်(က) ေကာ်မရှင်သည် အဆိုြပုချက်အား စိစစ်ရန်နှင့် ခွငြ့် ပုမိန် ့နှင့် အြခားဆက်စပ်သည့်
ေလ ာက်ထားလာများအား ဆုံးြဖတ်ချက်ချရန် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ သို ့မဟုတ် အြခား
အဖွဲ ့အစည်းထံမှ အချက်အလက်များ ထပ်မံ၍ လိုအပ်လာလ င် သို ့မဟုတ်
(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒ ပုဒမ
် ၄၆ အရ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို ့ တင်ြပ
အတည်ြပုချက်ရယူရန် လိုအပ်လ င်။

အချိန်သတ်မှတ်မသည် ဤနည်းဥပေဒအရ တစ် ကိမ်ထက်ပို၍ ဆိုင်းငံ့နိုင် ပီး ဆိုင်းငံ့ထားေ ကာင်းကို
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူထံ အေ ကာင်း ကားရမည်။ နည်းဥပေဒ ၆၄ အရ ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များ
ရရှသ
ိ ည်နင
ှ ့် သို ့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ

အေ ကာင်းြပန် ကား ပီးသည်နှင့် တစ် ပိုင်နက်

အချိန်သတ်မှတ်ချက်အား ြပန်လည်စတင်ရမည်။
၆၁။

ေကာ်မရှင်အတွင်းေရးမှူးသည် အဆိုြပုချက် သို ့မဟုတ် (အဆိုြပုချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်)

အြခားအေြခအေနများသည် ရပ်ေထွးေသာေ ကာင့် သို ့မဟုတ် အသစ်အဆန်းြဖစ်ေသာေ ကာင့် အချိန်
သတ်မှတ်ချက် တိုးြမှင့်ြခင်းြဖင့် နိုင်ငံေတာ်၏ အကျိုးစီးပွားအား အကျိုးသက်ေရာက်မရှိေစသည်ဟု
ယူဆပါက နည်းဥပေဒ ၅၉ အရ အဆိုြပုချက် စိစစ်သည့်အချိန်ကာလအား ထပ်မံတိုးြမှင့်နိုင်သည်။
အချိန်သတ်မှတ်ချက်အား ဤနည်းဥပေဒအရ တစ် ကိမ်ထက်ပို၍ သက်တမ်းတိုးြမှင့်နိုင် ပီး သက်တမ်း
တိုးြမှင့်ေ ကာင်းကို ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူထံ အေ ကာင်း ကားရမည်။
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၆၂။

ေကာ်မရှင်သည်

အဆိုြပုချက်အား

စဉ်းစားေဆွးေနွးသည့်

အဆိုြပုချက်စိစစ်ေရးအဖွဲ ့

သို ့မဟုတ် ေကာ်မရှင်အစည်းအေဝးများသို ့ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်အား တက်
ေရာက်ေစရမည်။
၆၃။

ေကာ်မရှင်သည် ရင်နှီးြမှုပ်နှံသူထံမှ အဆိြု ပုချက်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များအား

အဆိုြပုချက်အား လက်ခံြခင်းမြပုမီ နှင့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်များမှ အစည်းအေဝးတွင် သုးံ သပ်ရန်
အတွက် ေကာ်မရှငသ
် ုိ ့ မတင်ြပမီ လုပ်ငန်းစဉ်၏ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို ထပ်မံေတာင်းခံနိုင်သည်။
၆၄။

ေကာ်မရှင်က ေတာင်းဆိုသည့်အချက်အလက်အား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ေတာင်းဆိုခံရသည့်

ေန ့မှ အလုပ်ဖွင့်ရက် (၂၀) ရက်အတွင်း သို ့မဟုတ် ေကာ်မရှင၏
် ခွင်ြ့ ပုချက်ြဖင့် ထပ်မံတိုးြမှင့်ထား
သည့် အချိန်ကာလအတွင်း မေပးနိုင်ပါက ေလ ာက်လာကို ပယ်ချနိင
ု သ
် ည်။ ေလ ာက်ထားလာ
ပျက်ြပယ်လ င် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံအား ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လိုပါက အဆိြု ပုချက်ကုိ
ထပ်မံတင်ြပရမည် ြဖစ် ပီး သတ်မှတ်ထားသည့် ေလ ာက်လာေ ကးများအား ေပးေဆာင်ရမည်။
၆၅။

ေကာ်မရှင်သည်

အဆိုြပုချက်အား

စိစစ်ရာတွင်

လိုအပ်ပါက

သို ့မဟုတ်

ဆန္ဒရှိပါက

အြခားအာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ေဆွးေနွးတိုင်ပင်နိုင် ပီး အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်း
များအားလုံးသည် အဆိုြပုချက်စိစစ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ပီးေြမာက်ေစရန်
သက်ဆိုင်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ် အြခားအရင်းအြမစ်များအား ေထာက်ပံ့ေပးရမည်။
၆၆။

ေကာ်မရှင်သည် အဆိုြပုချက်အား ဥပေဒနှင့်မကိုက်ညီေ ကာင်း သို ့မဟုတ် ခွင့်ြပုမိန် ့ေပးရန်

အတွက် အရည်အချင်းမြပည့်မီေ ကာင်း ယူဆလ င် အဆိုြပုချက်အား အချိန်မေရွး ြငင်းပယ်နိုင်သည်။
၆၇။

ေကာ်မရှင်သည် အဆိုြပုချက်အား ပဏာမအေနြဖင့် သုံးသပ်ရန်အြခားအခွင့်အာဏာရှိသည့်

အဖွဲ ့အစည်းမှ အရာရှိများ ပါဝင်သည့် အဆိုြပုချက် စိစစ်ေရးအဖွဲ ့အား ဖွဲ ့စည်းရမည်။ ေကာ်မရှင်သည်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတန်ဖိုးသည် အေမရိကန်ေဒ လာ ၅ သန်းေအာက် ြဖစ်ပါက အဆိုြပုချက်များအား
စိစစ်ရန်အတွက် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းအားလည်းေကာင်း၊ တိုင်းေဒသ ကီး သို ့မဟုတ်
ြပည်နယ်ေကာ်မတီအားလည်းေကာင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲေဝေပးနိုင်သည်။
၆၈။

ေကာ်မရှင်သည် ခွင့်ြပုမိန် ့ေလ ာက်ထားြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအေပ

လမ်းညန်ချက်များအား ထပ်မံထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
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အခန်း(၈)
အဆိုြပုချက်စိစစ်ေရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ
၆၉။

ေကာ်မရှင်သည် အဆိုြပုချက်အားလုံးအား ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒ ပုဒမ
် ၂၅(ဂ)

နှင့်အညီ စိစစ်၍ နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက် အေထာက်အကူ ြပု၊ မြပု ဆုံးြဖတ်ရမည်။ ထိုသို ့
စိစစ်ရာတွင် ေကာ်မရှင် သည် ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒ ပုဒမ
် ၃၊ ၄၇ နှင့် ၆၅ အပါအဝင်
ဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အေြခခံသေဘာတရားများ၊ အခွင့်အေရးများနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

ေကာ်မရှင်သည်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ

သို ့မဟုတ်

အဆိုြပုချက်အား

ေအာက်ေဖာ်ြပပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ၊မရှိ ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်(က) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံေတာ်၏ ဥပေဒများနှင့်အညီ ြပုမူေဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံြခင်း။
(ခ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းသည် ခွငြ့် ပုမိန် ့ လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ြခင်း။

(ဂ)

အဆိုြပုချက်သည် ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ ဥပေဒနှင့် ညီညွတ်မရှိြခင်း။

(ဃ) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

လူမပတ်ဝန်းကျင်အေပ

ဆိုးကျိုး

သက်ေရာက်မ ရှိေစမည့် အလားအလာများအား ကန် ့သတ်လျက် တာဝန်ယူမရှိေသာ၊
ေရရှည်ခိုင်မာေသာ

အြပုအမူြဖင့်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအား

ေဆာင်ရွက်ရန်

ကတိကဝတ်ြပု ေဖာ်ြပြခင်း။
(င)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း၏
သို ့မဟုတ်

စီမခ
ံ န် ့ခွမ
ဲ တွင်

အစုများပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သည့်
သို ့မဟုတ်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ

တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူသည်

စီးပွားေရးဆိုင်ရာအေတွ အ
့ ကုံများနှင့်

စဉ်းစား

ဆုံးြဖတ်နိုင်စွမ်း ရှိြခင်း။
(စ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအတွက်

ေငွေ ကးထည့်ဝင်နိုင်ေ ကာင်း

ကတိကဝတ်ြပုြခင်း။
(ဆ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်

ကိုယ်ကျင့်တရားေကာင်းမွန်ြခင်းနှင့်

စီးပွားေရးေလာကတွင်

ဂုဏ်သတင်းေကာင်းမွန်ြခင်း။
(ဇ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းေ ကာင့် အကျိုးသက်ေရာက်မည့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ သို ့မဟုတ်
တိုင်းေဒသ ကီးနှင့်ြပည်နယ်အစိုးရများမှ

ထုတ်ြပန်ထားေသာ

အမျိုးသားဖွံ ဖ
့ ိုး

တိုးတက်ေရး၊ လုံြခုံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရးနှင့် ယဉ်ေကျးမ မူဝါဒ ရည်မန
ှ း် ချက်
များအား

ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်

18

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းသည်

အမျိုးသားဖွံ ဖ
့ ိုး

တိုးတက်ေရး၊ လုြံ ခုံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရးနှင့် ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့်
လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ြခင်း။
၇၀။

ေကာ်မရှင်သည် နည်းဥပေဒ ၆၉ နှင့်အညီ အဆိုြပုချက် စိစစ်ရာတွင် (က) သတ်မှတ်ချက်အားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ် ပီး (နည်းဥပေဒ ၆၉ (က) မှ
(ဂ) အထိ ြပ ာန်းထားေသာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မြဖစ်မေန ကိုက်ညီရမည့်အြပင်)
နည်းဥပေဒ ၆၉ (ဃ) မှ (ဇ) အထိ

သတ်မှတ်ချက်များမှ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူနှင့်

အဆိုြပုချက်အတွက် သက်ဆိုင်မအရှိဆုံး သတ်မှတ်ချက်အား စဉ်းစားဆုံးြဖတ်ရမည်။
(ခ)

မြဖစ်မေနရှိရမည့်

သတ်မှတ်ချက်များ

ကိုက်ညီမရှိမရှိနှင့်

မြဖစ်မေနမဟုတ်ေသာ

သက်ဆိုင်မရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည့်စုံမရှိမရှိ ဆုံးြဖတ်ရမည်။
၇၁။

နည်းဥပေဒ ၆၉ (ဆ) ပါ

ကိုယ်ကျင့်တရားေကာင်းမွန်ြခင်းနှင့်

ြပ ာန်းချက်အလို ့ငှာ ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအား
စီးပွားေရးေလာကတွင်

ဂုဏ်သတင်းေကာင်းမွန်ြခင်း

ရှမ
ိ ရှိ

စိစစ်ရာတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ သို ့မဟုတ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတွင်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သည့် သို ့မဟုတ် အကျိုး
စီးပွားပါဝင်သည့်

တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူသည်

နိုင်ငံေတာ်၏ဥပေဒများအရ

သို ့မဟုတ်

သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင်၊ အလုပ်သမား၊ အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရး သို ့မဟုတ် လူ ့အခွငအ
့် ေရးဆိင
ု ရ
် ာ
တရားစီရင်ေရးနယ်ပယ်တွင် ြပစ်မကျူးလွန်ြခင်း သို ့မဟုတ် ဥပေဒေဖာက်ဖျက်ြခင်း ရှိ၊မရှိအား
(ကန် ့သတ်ချက် မရှိဘဲ) ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
အခန်း(၉)
အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာ
၇၂။

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒ ပုဒမ
် ၃၆ အရ အဆိြု ပုချက်တင်သင
ွ း် ရန် မလိုအပ်ေသာ

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများသည် ေြမအသုံးြပုခွင့် သို ့မဟုတ်/ နှင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွငမ
့် ျား
ရရှိခံစားလိုပါက အတည်ြပုမိန် ့ ေလ ာက်ထားနိုင်သည်။
၇၃။

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာေလ ာက်ထားရမည်(က) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ
( ခ ) ေြမအသုံးြပုခွင့်

သို ့မဟုတ်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သို ့မဟုတ်

သက်သာခွငမ
့် ျား

ေလ ာက်ထားသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း အပါအဝင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတွင် ပါဝင်သည့်
လက်ေအာက်ခံကုမ္ပဏီများ။
၇၄။

သက်ဆိုင်ရာ ေြမအသုံးြပုခွင့်ေလ ာက်ထားလာ သို ့မဟုတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်

ေလ ာက်ထားလာအား အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာ နှင့်အတူတကွ တင်ြပေလ ာက်ထားရမည်။
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၇၅။

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒပုဒ်မ ၃၈ အရ ရင်နှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအား ကနဦး အေကာင်

အထည်ေဖာ်ရာတွင် လိုအပ်သည့် ေထာက်ခံချက်များ၊ ခွငြ့် ပုချက်များ၊ လိုင်စင်များ၊ ပါမစ်များ၊
အလားတူစာရွက်စာတမ်းများအား အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာနှင့်အတူ တင်ြပရမည်။ သို ့ရာတွင်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက် ပီးမှလိုအပ်သည့် သို ့မဟုတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက
ွ မ
် ည့် လုပ်ငန်း
လည်ပတ်မကိစ္စရပ်များသာ သက်ဆိုင်သည့် ေထာက်ခံချက် သို ့မဟုတ် အတည်ြပုချက်များအား
အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာ တင်ြပ ပီးေနာက် ရယူနင
ုိ သ
် ည်။
၇၆။

မည်သည့် ဥပေဒကိုမ ကန် ့သတ်ြခင်းမြပုဘဲ အတည်ြပုမိန် ့ရရှိထားေသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ

အသုံးအေဆာင်တန်ဆာပလာများ၊

ကုန်ပစ္စည်းများ

သို ့မဟုတ် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား တင်သွင်းနိုင်သည်။ အဆိပ
ု ါတင်သင
ွ း် မအတွက် သက်ဆိုင်ရာ
ဥပေဒအရ

လိင
ု စ
် င်

သို ့မဟုတ်

ခွင့်ြပုချက်

လိုအပ်ပါက

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်

သက်ဆိုင်ရာ

အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းထံ ေလ ာက်ထားခွင့်ရှိ ပီး လိုင်စင်ရယူနိုင်သည်။
၇၇။

အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာ

ေပးသွင်း ပီးပါ က

တင်ြပ ပီး

သတ်မှတ်ထားသည့်

၎င်းအတည်ြပုေလ ာက်ထားလာအား

ေလ ာက်လာေ ကးများ

လက်ခံနိုင်ြခင်းနှင့်

ြပည့်စုံမ

ရှ၊ိ မရှိ

ေကာ်မရှင်ရုံးတွင် (သို ့မဟုတ် ေကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်ထားသည့် အြခားေနရာတွင်) စိစစ်ရမည်။
အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည့်စုံသည်ဟု ဆုံးြဖတ်ပါ က ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝးသို ့တင်ြပ၍ ( သို ့မဟုတ် နည်းဥပေဒ ၈၇ အရ လုပပ
် ုိငခ
် ွင့် လဲအပ်ထားသည့်
အခွင့်အာဏာရှိသည့်

ပုဂ္ဂိုလ်

သို ့မဟုတ်

အဖွဲ ့)

သုံးသပ်နိုင်ရန်နှင့်

အတည်ြပုဆုံးြဖတ်နိုင်ရန်

ဆက်လက် တင်ြပရမည်။ စိစစ်ြခင်း၊ သုံးသပ်ြခင်းနှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်းတို ့သည် နည်းဥပေဒ ၈၉
နှင့်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းဥပေဒများတွင် ြပ ာန်းထားသည့် အတည်ြပုလာစိစစ်ေရး သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်
များနှင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာစိစစ်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
၇၈။

ေကာ်မရှင်သည် အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာအား မြပည့်စုံဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊ သတ်မတ
ှ ်

ချက်များနှင့် မြပည့်မီဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားအေြခေနများအရ အတည်ြပုရန်မသင့်ဟုေသာ်
လည်းေကာင်း ယူဆပါက အတည်ြပုချက်အား လက်ခံ ပီး အလုပ်ဖွင့်ရက် (၁၅) ရက်အတွငး်
ြငင်းပယ်နိုင်သည်။ ေကာ်မရှင်သည် အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာတစ်ခုကို ြငင်းပယ်ပါက ရင်းနှီးြမှုပ်နှံ
သူထံသို ့ ြငင်းပယ်ေ ကာင်းနှင့် ြငင်းပယ်ရြခင်း အေ ကာင်းအရင်းကို ရှင်းလင်းေဖာ်ြပ ပီး အလုပ်ဖွင့်
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ရက် (၁၀) ရက်အတွငး် အေ ကာင်း ကားရမည်။ အကယ်၍ အတည်ြပုေလ ာက်ထား လာအား
ြငင်းပယ်ြခင်း မြပုပါက လက်ခသ
ံ ည်ဟု မှတယ
် ရ
ူ မည်။
၇၉။

နည်းဥပေဒ ၈၀ နှင့် ၈၁ အရ အတည်ြပုချက်အား လက်ခံလ င် သို ့မဟုတ် လက်ခသ
ံ ည်ဟု

မှတ်ယူရလ င် ေကာ်မရှင်သည် အတည်ြပုချက်အား ေနာက်ထပ် အလုပ်ဖွင့်ရက် (၆၀) ရက်အတွငး်
စိစစ်ြခင်းအား ေဆာင်ရွက် ပီး အတည်ြပုဆုံးြဖတ်ရမည်။
၈၀။

ေကာ်မရှင်သည် အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာ စိစစ်ရန်၊ ဆုံးြဖတ်ချက်ချရန် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ

သို ့မဟုတ် အြခားအဖွဲ ့အစည်းထံမှ အချက်အလက်များ ထပ်မံလိုအပ်လ င် နည်းဥပေဒ ၇၉ အရ
သတ်မှတ်ထားသည့် အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာ စိစစ်ေရးအချိန်ကာလအား ထပ်မံတိုးြမှင့်နိုင်သည်။
အချိန်သတ်မှတ်မသည် ဤနည်းဥပေဒအရ တစ် ကိမ်ထက်ပို၍ ဆိုင်းငံ့နိုင် ပီး ဆိုင်းငံ့ထားေ ကာင်းကို
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူထံ အေ ကာင်း ကားရမည်။ နည်းဥပေဒပုဒ်မ ၈၄ အရ ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များ
ရရှသ
ိ ည်နင
ှ ့် သို ့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ

အေ ကာင်းြပန် ကား ပီးသည်နှင့် တစ် ပိုင်နက်

အချိန်သတ်မှတ်ချက်အား ြပန်လည်စတင်ရမည်။
၈၁။

ေကာ်မရှင်အတွင်းေရးမှူး

(သို ့မဟုတ်

ကိုယ်စားလွဲအပ်ြခင်းခံရသူ)

သည်

အတည်ြပု

ေလ ာက်ထားလာ သို ့မဟုတ် (အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာ နှင့်သက်ဆိုင်သည့်) အြခားအေြခအေန
များသည် ရပ်ေထွးေသာေ ကာင့် သို ့မဟုတ် အသစ်အဆန်းြဖစ်ေသာေ ကာင့် အချိန် သတ်မှတ်ချက်
တိုးြမှင့်ြခင်းြဖင့် နိုင်ငံေတာ်၏ အကျိုးစီးပွားအား အကျိုးသက်ေရာက်မရှိေစသည်ဟု ယူဆပါက
နည်းဥပေဒ ၇၉ အရ အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာ

စိစစ်သည့်အချိန်ကာလအား ထပ်မံတိုးြမှင့်

နိုင်သည်။ အချိန်သတ်မှတ်ချက်အား ဤနည်းဥပေဒအရ တစ် ကိမ်ထက်ပို၍ သက်တမ်းတိုးြမှင့်နိုင် ပီး
သက်တမ်းတိုးြမှင့်ေ ကာင်းကို ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူထံ အေ ကာင်း ကားရမည်။
၈၂။

ေကာ်မရှင်သည်

အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာအား

စဉ်းစားေဆွးေနွးသည့်

ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝးများသို ့ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်အား တက်ေရာက်ေစနိုင်သည်။
၈၃။

ေကာ်မရှင်သည် ရင်နှီးြမှုပ်နှံသူထံမှ အဆိြု ပုချက်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များအား

စိစစ်မလုပ်ငန်းစဉ်၏ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို ထပ်မံေတာင်းခံနိုင်သည်။
၈၄။

ေကာ်မရှင်က ေတာင်းဆိုသည့်အချက်အလက်အား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ေတာင်းဆိုခံရသည့်

ေန ့မှ အလုပ်ဖွင့်ရက် ရက်ေပါင်း(၂၀)အတွငး် သို ့မဟုတ် ေကာ်မရှင်၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် ထပ်မံတိုးြမှင့်
ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း မေပးနိုင်ပါက ေလ ာက်လာကို ပယ်ချနိုင်သည်။ ေလ ာက်ထားလာ
ပျက်ြပယ်လ င် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမအား ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လိုပါက အတည်ြပု

21

ေလ ာက်ထားလာကို

ထပ်မံတင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး

သတ်မှတ်ထားသည့်

ေလ ာက်လာေ ကးများအား

ေပးေဆာင် ရမည်။
၈၅။

ေကာ်မရှင်သည်

အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာအား

စိစစ်ရာတွင်

လိုအပ်ပါက

သို ့မဟုတ်

ဆန္ဒရှိပါက အြခားအာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ေဆွးေနွးတိုင်ပင်နိုင် ပီး အခွင့်အာဏာရှိသည့်
အဖွဲ ့အစည်းများအားလုံးသည်

အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာစိစစ်ရန်

သတ်မှတ်ထားသည့်

အချိန်

ကာလအတွင်း ပီးေြမာက်ေစရန် သက်ဆိုင်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ် အြခားပစ္စည်း အရင်းအြမစ်
များအား ေထာက်ပေ
့ံ ပးရမည်။
၈၆။

ေကာ်မရှင်သည်

အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာအား

ဥပေဒနှင့်မကိုက်ညီေ ကာင်း

သို ့မဟုတ်

ခွငြ့် ပုမိန် ့ေပးရန်အတွက် အရည်အချင်းမြပည့်မီေ ကာင်း ယူဆလ င် အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာအား
အချိန်မေရွး ြငင်းပယ်နိုင်သည်။
၈၇။

ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတန်ဖိုးသည် အေမရိကန်ေဒ လာ ၅ သန်းေအာက် ြဖစ်ပါက

အဆိုြပုချက်များအား စိစစ်ရန်အတွက် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းအားလည်းေကာင်း၊ တိင
ု း်
ေဒသ ကီး သို ့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီအားလည်းေကာင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲေဝေပးနိုင်သည်။
၈၈။

ေကာ်မရှင်သည် ခွင့်ြပုမိန် ့ေလ ာက်ထားြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအေပ

လမ်းညန်ချက်များအား ထပ်မံထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာစိစစ်ေရးအတွက် စံထားသတ်မှတ်ချက်များ
၈၉။

ေကာ်မရှင်သည် အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာအားလုံးအား ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒ

ပုဒမ
် ၂၅(ဃ) နှင့်အညီ ဥပေဒပုဒမ
် ၃၊ ၄၇ နှင့် ၆၅ ပါ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အေြခခံသေဘာတရားများ၊
အခွင့်အေရးများနှင့်

တာဝန်ဝတ္တ ရားများနှင့်

ဆက်နွယ်၍

ေအာက်ေဖာ်ြပပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ကိက
ု ည
် မ
ီ ရှိ၊မရှိ စိစစ်၍ အတည်ြပုချက်အား ထုတ်ေပးရန် ဆုံးြဖတ်ရမည်(က) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ ဥပေဒများနှငအ
့် ညီ ြပုမူေဆာင်ရွက်ြခင်း နှင့်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံြခင်း။
(ခ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းသည် အတည်ြပုမိန် ့ လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း။

(ဂ)

အဆိုြပုချက်သည် ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ ဥပေဒနှင့် ညီညွတ်မရှိြခင်း။

(ဃ) ေလ ာက်ထားလာသည် ဥပေဒအရသတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့် သက်ဆိုင်
ြခင်း။
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(င)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် အတည်ြပုမိန် ့ြဖင့် ေြမအသုံးြပုခွင့် သို ့မဟုတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်အား တစ်မျိုးကိုြဖစ်ေစ၊ နှစ်မျိုးလုံးကိုြဖစ်ေစ ခံစားရန် အရည်
အချင်းြပည့်မီသူြဖစ်ြခင်း။

၉၀။

ေကာ်မရှင်သည် အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာအား နည်းဥပေဒ ၈၈ နှင့်အညီ စိစစ်ရာတွင်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက
ု ည
် မ
ီ ရှိ မရှိ ဆုံးြဖတ်ရမည်။
၉၀။

နည်းဥပေဒ ၈၈ နှင့်အညီ အတည်ြပုေလ ာက်ထားလာအား စိစစ်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သည်

သတ်မှတ်ချက်များ ကိက
ု ည
် ြီ ခင်း ရှိ/မရှိ ဆုံးြဖတ်ရမည်။
အခန်း(၁၀)
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်သက်သာခွင့် ေလ ာက်ထားလာ
၉၁။

မည်သည့်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမဆို(က) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမြမှင့်တင်မည့်က

သို ့မဟုတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာ

ခွင့်အတွက် အကျုံးဝင်ေ ကာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ လုပ်ငန်း
များတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန် အဆိြု ပုလ င်နင
ှ ၊့်
(ခ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအတွက်

ခွင့်ြပုမိန် ့ သို ့မဟုတ်

အတည်ြပုမိန် ့ ရရှိထားသူ

သို ့မဟုတ် ခွင့်ြပုမိန် ့ သို ့မဟုတ် အတည်ြပုမိန် ့အား ေလ ာက်ထားဆဲြဖစ်သူသည် အခွန်
ကင်းလွတခ
် ွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်အား ေလ ာက်ထားနိုင်သည်။
၉၂။

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်ေလ ာက်ထားလာအား အဆိုြပုချက် သို ့မဟုတ်

အတည်ြပု ေလ ာက်ထားလာနှင့်အတူ တင်ြပေလ ာက်ထားနိုင်သည်။ ဥပေဒပုဒမ
် ၇၇ (ဂ) သို ့မဟုတ်
ပုဒမ
် ၇၈ ပုဒမ
် ခွဲ (က)အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်အား ေနာက်ဆက်တွဲ
အေနြဖင့်လည်း ေလ ာက်ထားတင်ြပနိင
ု သ
် ည်။ ရှင်းလင်းတိကျေသာ အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ်
သက်သာခွင့်အား ေလ ာက်လာတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပရမည်။
၉၃။

ဥပေဒပုဒမ
်

၇၅

ေလ ာက်ထားလာတွင်

အရ

ြပုလုပ်ေသာ

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ

ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

နည်းဥပေဒ

၁၀၄

နှင့်

သို ့မဟုတ်

သက်သာခွင့်

အညီ

တွက်ချက်ထားေသာ

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းတန်ဖိုး ၆၅ % အထက်အား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံထားသည့်

သို ့မဟုတ် လုပ်ငန်း

ေဆာင်ရွက်ေနသည့် ဇုန်အေ ကာင်း ေဖာ်ြပပါရှိရမည်ြဖစ် ပီး အြခား အချက်အလက်များကိုလည်း
လိုအပ်ပါက ေပးအပ်ရမည်။
၉၄။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများသည် ြမန်မာနိုငင
် ရ
ံ င်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ ဥပေဒပုဒမ
် ၇၇ ပုဒမ
် ခွဲ (က) နှင့် ပုဒမ
် ခွဲ

(ဃ)

အရ

အေကာက်ခွန်ြဖစ်ေစ

အြခားြပည်တွင်းအခွန်အေကာက်များြဖစ်ေစတို ့နှင့်
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သက်ဆိုင်

ေသာအခွန်ကင်းလွတခ
် ွင့်

သို ့မဟုတ်

သက်သာခွင့်

ေလ ာက်ထားလ င်

အြခားအချက်အလက်

များေတာင်းခံြခင်းကို ကန် ့သတ်ြခင်းမြပုဘဲ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များအား ေပးအပ်ရမည်(က) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ တည်ေဆာက်ေရး သို ့မဟုတ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း ြပင်ဆင်ေရး
အတွက် တင်သွင်းမည့် စက်ပစ္စည်းများ၊ အသုံးအေဆာင်တန်ဆာပလာများ၊ စက်
ကိရယ
ိ ာ အစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ ြပည်တွင်း၌ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ြခင်း
မရှိေသာ တည်ေဆာက်ေရးပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများစာရင်း၊ (ကုန်ပစ္စည်း
စာရင်း၏ အေသးစိတ်အား HS Code အခန်းတွင် ပါရှိသည့် ဂဏန်းေလးလုးံ ြဖင့်
ေဖာ်ြပသည့် HS Code အရ ေပးအပ်ရမည်။)
(ခ)

အေကာက်ခွနြ် ဖစ်ေစ အြခားြပည်တွင်းအခွန်အေကာက်များြဖစ်ေစ ပါဝင်သည့် အခွန်
ကင်းလွတခ
် ွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် တင်သွင်းမည့် ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံး၏
စုစုေပါင်းတန်ဖိုး တွက်ချက်မ။
အခန်း(၁၁)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် ေလ ာက်ထားလာအား စိစစ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
၉၅။

ခွင့်ြပုမိန် ့ သို ့မဟုတ် အတည်ြပုမိန် ့ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အထက်ေဖာ်ြပပါ

နည်းဥပေဒများအား လိုအပ်ေသာ ြပင်ဆင်မများ ြပုလုပ်၍ စိစစ်မ၊ သုးံ သပ်မနှင့် ဆုံးြဖတ်မတို ့အား
နည်းဥပေဒ ၉၈ အရ ြပဌာန်းထားသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ်

သက်သာခွင့် စိစစ်ရန်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် ေလ ာက်ထားလာများ စိစစ်
ရာတွင် အသုံးြပုနိုင်သည်။
၉၆။

ေကာ်မရှင်သည် တန်ဖးုိ အေမရိကန်ေဒ လာ ၅ သန်းေအာက် ေလျာ့နည်းသည့် ရင်းနှီး

ြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများအတွက်
သို ့မဟုတ်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီ

ရည်ရွယ်ချက်အတွက်

သို ့မဟုတ်

သို ့မဟုတ်

သက်သာခွင့်

ေကာ်မရှင်အတွင်းေရးမှူး

ေကာ်မရှင်အရာရှိများြဖင့်

ဖွဲ ့စည်းသည့်

စိစစ်ရန်

ြပည်နယ်

သို ့မဟုတ်

ေကာ်မတီထံ

အဆိုပါ

လုပ်ပိုင်ခွင့်

လဲအပ်နိုင်သည်။
၉၇။

ေကာ်မရှင်သည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် ေလ ာက်ထားြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်း

ဆိင
ု ရ
် ာ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လမ်းညန်ချက်များအား ထပ်မံချမှတ်နိုင်သည်။
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အခန်း(၁၂)
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် အား စိစစ်ရန် သတ်မှတ်ချက်များ
၉၈။

ေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒပုဒမ
် ၇၄ နှင့်အညီ အခွနက
် င်းလွတခ
် င
ွ ့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်

ေလ ာက်ထားလာများအား စိစစ်ရမည်ြဖစ် ပီး ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဥပေဒ ပုဒမ
် ၃၊ ၄၇ နှင့် ၆၅
အပါအဝင် ဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အေြခခံသေဘာတရား၊ အခွင့်အေရးများနှင့် တာဝန်များအား
ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပီးေနာက် ေလ ာက်ထားသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွငအ
့် တွက်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် အကျုံးဝင်ြခင်း ရှိ၊မရှိ ဆုံးြဖတ်ရမည်။ ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ၊မရှိ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည့်် ညီ ြပုမူေဆာင်ရွက်ြခင်း နှင့်
(က) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ ဥပေဒများနှငအ
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံြခင်း။
(ခ)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သို ့မဟုတ်

သက်သာခွင့်

ေလ ာက်ထားလာမှာ

ြမန်မာနိုင်ငံ

အဓိကအားြဖင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ ြမှင့်တင်မည့်က

သို ့မဟုတ်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ ဥပေဒနှင့် ညီညွတ်မရှိြခင်း။
(ဂ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမသည်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် ခံစားနိုင်ေ ကာင်း ထုတ်ြပန်ထားသည့်
အြခား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများတွင် ပါရှိြခင်း။
(ဃ) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအတွက် ခွင့်ြပုမိန် ့ သို ့မဟုတ် အတည်ြပု
မိန် ့ရရှိထားြခင်း။
(င)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမအား ေကာ်မရှင်မှ အမိန် ့ေ ကာ်ြငာစာြဖင့် သတ်မှတ်ထားေသာ ဇုန် (၁)၊
ဇုန် (၂) သို ့မဟုတ် ဇုန် (၃) (သို ့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ဇုန်)၌ ြပုလုပ်ြခင်း။

(စ)

နည်းဥပေဒ ၁၀၁ မှ ၁၁၁ တွင် ပါဝင်သည့် လိုအပ်ချက်များ သို ့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်
များ။

(ဆ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမသည်

နိုင်ငံေတာ်အတွင်း

အလုပ်အကိုင်၊

အခွင့်အလမ်းအသစ်များ

ဖန်တီးရာတွင် အေထာက်အကူြပု၍ က မ်းကျင်လုပ်သား အင်အား တိုးတက်ေစြခင်း။
(ဇ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမသည်

နိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အတွငး်

နည်းပညာနှင့်

စီးပွားေရးက မ်းကျင်မ

အသစ်များ ယူေဆာင်လာြခင်း သို ့မဟုတ် တွန်းအားေပးြခင်း။
(စျ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းေ ကာင့်

နိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌

ယှဉ် ပိုင်မ၊

စွမး် ေဆာင်ရည်

ြမင့်မားမ သို ့မဟုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ြဖစ်ေပ ေစြခင်း သို ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ သို ့မဟုတ်
အေြခခံအေဆာက်အအုံ တွန်းအားေပးြခင်း။
(ည)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံေတာ်၏ ပို ့ကုန်ဝင်ေငွအား တိုးတက်ေစြခင်း။
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၉၉။

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် ေလ ာက်ထားလာအား နည်းဥပေဒ ၉၈ အရ
စိစစ်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သည်(က) သတ်မှတ်ချက်အားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ် ပီး (နည်းဥပေဒ ၉၈ (က) မှ
(စ) အထိ ြပ ာန်းထားေသာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မြဖစ်မေန ကိုက်ညီရမည့်အြပင်)
နည်းဥပေဒ ၆၉ (ဆ) မှ (ည) အထိ

သတ်မှတ်ချက်များမှ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူနှင့်

အဆိုြပုချက်အတွက် သက်ဆိုင်မအရှိဆုံး သတ်မှတ်ချက်အား စဉ်းစားဆုံးြဖတ်ရမည်။
(ခ)

မြဖစ်မေနရှိရမည့်

သတ်မှတ်ချက်များ

ကိုက်ညီမရှိမရှိနှင့်

မြဖစ်မေနမဟုတ်ေသာ

သက်ဆိုင်မရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည့်စုံမရှိမရှိ ဆုံးြဖတ်ရမည်။
၁၀၀။ ေကာ်မရှင်သည်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ

ေလ ာက်ထားသည့်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သို ့မဟုတ်

သက်သာခွင့်များအနက်မှ အားလုံး သို ့မဟုတ် အချို ့အား ခွငြ့် ပုနိင
ု ် သို ့မဟုတ် ြငင်းပယ်နိုင် ပီး
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသတ်မှတ်၍ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် အားလုးံ သို ့မဟုတ်
အချို ့အား ခွင့်ြပုနိုင်သည်။
၁၀၁။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ သို ့မဟုတ် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးဦးသည် မည်သည့် ဥပေဒအရ မဆို
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် ရရှိခံစား ပီးြဖစ်သည့် ကနဦး ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမအား
လွန်ခဲ့ေသာ ၃ နှစ်အတွင်း ရပ်နားြခင်း သို ့မဟုတ် သိသာထင်ရှားစွာ ေလ ာ့ချြခင်း ြပုလုပ်ခဲ့ပါက
ေကာ်မရှင်သည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်ေပးရန် ြငင်းပယ်နိုင်သည်။
၁၀၂။ ခွင့်ြပုသည့် အခွနက
် င်းလွတခ
် င
ွ ့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ ြမှင့်တင်မည့်
က

သို ့မဟုတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် ခံစားနိုင်သည့် သတ်မှတ်ထားသည့်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများနှင့်သာ

သက်ဆိုင် ပီး

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ

သို ့မဟုတ်

လက်ေအာက်ခံ

ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုမှ ေဆာင်ရွက်သည့် အြခားလုပ်ငန်းများ သို ့မဟုတ် ဝင်ေငွများနှင့် သက်ဆင
ုိ ြ် ခင်း
မရှိေစရ။
၁၀၃။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ဇုန်များတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်
ပီး ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏ ၆၅% အထက်အား (က) ဇုန်(၁)တွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံပါက ဇုန်(၁)တွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း တည်ရသ
ိှ ည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
(ခ)

် ူ
ဇုန်(၁)နှင့် ဇုန်(၂) တွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံပါက ဇုန်(၂)တွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသည်ဟု မှတယ
ရမည်။

(ဂ)

ဇုန်(၁)၊ ဇုန်(၂) နှင့် ဇုန် (၃) တွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံပါက ဇုန်(၃)တွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
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၁၀၄။ ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ တည်ေဆာက်မကာလ သို ့မဟုတ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မ ကာလအတွငး် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအတွက် အမှန်တကယ်
လိုအပ်၍

တင်သွင်းေသာ

စက်ပစ္စည်းများ၊

အသုံးအေဆာင်တန်ဆာပလာများ၊

စက်ကိရိယာ

အစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ ြပည်တွင်း၌ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ြခင်း မရှိေသာ တည်ေဆာက်ေရး
ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအေပ တွင် အေကာက်ခန
ွ ် ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုသာ ဥပေဒပုဒ်မ ၇၇
ပုဒမ
် ခွဲ (က) နှင့် (ဃ)အရ ခွင့်ြပုေပးနိုင်သည်။
၁၀၅။ ေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒပုဒမ
် ၇၇ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ဃ) အရ အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
ခွငြ့် ပုရာတွင်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ေဖာ်ေရးအတွက်

တည်ေဆာက်ေရး

တင်းသွင်းသည့်

သို ့မဟုတ်

ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းသည်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

အေကာင်အထည်

မှန်ကန်မရှိေ ကာင်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ

ခန် ့အပ်ထားသည့် ကန်ထရိုက်တာက အတည်ြပုရမည်ဟု စည်းကမ်းချက်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၁၀၆။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းမှ

ရရှိမည့်

ေမ ာ်မှန်းဝင်ေငွ၏

၈၀% သည်

ပို ့ကုန်များမှရရှိေသာ

နိုင်ငံြခားေငွြဖစ်မှသာ ဥပေဒပုဒ်မ ၇၇ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ အေကာက်ခန
ွ က
် င်းလွတခ
် ွင့် ြပုရမည်ြဖစ် ပီး
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းမှ ပို ့ကုန်များအတွက် နိုင်ငံြခားေငွြဖင့်ရရှိမည့် ယင်း ေမ ာ်မှန်းေငွ ပမာဏ
ထက်ပသ
ုိ ည့် ဝင်ေငွရာခိုင်နန်းအေပ တွင် အချိုးကျစနစ်ြဖစ် ခွင့်ြပုနိုင်သည်။
၁၀၇။ ေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒပုဒမ
် ၇၇ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရ ေပးေဆာင်ခဲ့သည့် အေကာက်ခွန်များအား
ြပန်လည်ထုတ်ေပးခွင့်အတွက် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းမှ ပို ့ကုန်များအတွက် နိုင်ငံြခား ေငွြဖင့်ရရှိသည့်
ဝင်ေငွအချိုးအစားအေပ တွင်မူတည်၍ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူကေပးေဆာင်ခဲ့သည့် အေကာက်ခွနပ
် မာဏ
တစ်ရပ်လးံု အေပ တွင် အေြခခံလျက် အချိုးကျစနစ်ြဖင့် တွက်ချက်ရမည်။ စည်း ကပ်နှစ်အတွင်း
ေပးေဆာင်ခဲ့သည့် အေကာက်ခန
ွ မ
် ျားအား စည်း ကပ်နှစ် အကုနတ
် င
ွ ် ြပန်လည်ထုတ်ေပးရန် ေလ ာက်
ထားနိုင်သည်။ ြပန်လည်ထုတ်ေပးရာတွင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နံှသမ
ူ ှ အနာဂတ်တွင် ေပးေဆာင်ရနိုင်သည့်
အေကာက်ခွနမ
် ျားနှင့် ခုနှိမ်မည့် အခွန် ေလ ာ့ချမ ပုံစံြဖင့် ြပန်လည်ထုတ်ေပးနိုင်သည်။
၁၀၈။ ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက ဥပေဒပုဒမ
် ၇၈ ပုဒ်မခွဲ
(က) အရ ဝင်ေငွခန
ွ ် ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်အား ခွင့်ြပုနိုင်သည်(က) ြပန်လည်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသည့် အြမတ်ေငွသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၇၈ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ဝင်ေငွခန
ွ ်
ကင်းလွတ်ခွင့်ေလ ာက်ထားေတာင်းခံခဲ့သည့် စည်း ကပ်နှစ်တွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ ရရှိ
သည့် ဝင်ေငွများြဖစ်ြခင်း၊
(ခ)

ဥပေဒပုဒမ
် ၇၈ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ေလ ာက်ထားေတာင်းခံခဲ့သည့်
စည်း ကပ်နှစ် ပီးေနာက် ကပ်လျက် စည်း ကပ်နှစ်တွင် ြပန်လည်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံြခင်း၊

(ဂ)

မတည်ပစ္စည်း သို ့မဟုတ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း သို ့မဟုတ် အလားတူသက်ဆိုင်သည့်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းမှ

ဝင်ေငွများ

သို ့မဟုတ်

ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးြမှင့်ေစရန်

ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အြခားကုန်ကျစရိတ်အြဖစ် ြပန်လည်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံြခင်း၊ ဤကိစ္စ
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ရပ်တင
ွ ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များေပးေချမအား ဤနည်းဥပေဒ
ပုဒမ
် ခွအ
ဲ ရ အြမတ်ေငွများ ြပန်လည်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဟု မှတ်ယူြခင်းမြပုရ၊
(ဃ) ဥပေဒပုဒမ
် ၇၈ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ေလ ာက်ထား ေတာင်းခံ
ခဲ့သည့် စည်း ကပ်နှစ်အတွင်း ေပးေဆာင်ရမည့် ဝင်ေငွခွန်များနှင့် အြခား အခွန်အခ
များအား နည်းလမ်းတကျ ေပးေဆာင်ြခင်း။
၁၀၉။ ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအား နိင
ု င
် ေ
ံ တာ်၏ သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများအရ ခွငြ့် ပုထား
သည့်နန်းထား သို ့မဟုတ် အခါ အားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်မည့် နန်းထားတစ်ရပ်၏ ၁.၅ ဆနှင့်
တူညသ
ီ ည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး ေလ ာ့တွက်နန်းထားြဖင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ ပိုင်ဆိုင်သည့် မတည်ပစ္စည်း
များအား တွက်ချက်ခံစားခွင့် ြပုနိုင်သည်။
၁၁၀။ ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနများတွင်

ဥပေဒပုဒ်မ ၇၈ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအား သုေတသနနှင့် ဖွံ ဖ
့ ိုးေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အခွန်စည်း ကပ်
ထိုက်ေသာ ဝင်ေငွမှ နုတ်ပယ်ခွင့်ြပုနိုင်သည်။
(က) သုေတသနနှင့် ဖွံ ဖ
့ ိုးေရးလုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ)

သုေတသနနှင့် ဖွံ ဖ
့ ိုးေရးလုပ်ငန်းများသည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်
ြခင်း၊

(ဂ)

သုေတသနနှင့် ဖွံ ဖ
့ ိုးေရးလုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးဖွံ ဖ
့ ိုးတိုးတက်မ
အတွက် လိုအပ်ြခင်း၊

(ဃ) သုေတသနနှင့် ဖွံ ဖ
့ ိုးေရးလုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံေတာ်၏ သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း
စံနန်းများနှင့် အညီ အသိအမှတ်ြပုထားြခင်း။
့ ိုးေရးလုပ်ငန်းများအတွက်
၁၁၁။ ေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒပုဒမ
် ၇၈ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရ သုေတသနနှင့် ဖွံ ဖ
ကုန်ကျစရိတ်ကို အခွန်စည်း ကပ်ထိုက်ေသာ ဝင်ေငွမှ နုတပ
် ယ်ခင
ွ ့်အပါအဝင် အခွန်ကင်းလွတ် ခွင့်
သို ့မဟုတ်

သက်သာခွင့်အား

အသုံးြပုရန်

သို ့မဟုတ်

စီမံခန် ့ခွဲရန်

လုပ်ငန်းစဉ်

သို ့မဟုတ်

ပမာဏနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကန် ့သတ်ချက်များ သို ့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များ ထပ်မခ
ံ ျမှတ် နိုင်သည်။
အခန်း(၁၃)
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်ေလ ာက်ထားလာများနှင့် ခွင့်ြပုချက်များနှင့် သက်ဆိုင်
ကိစ္စရပ်များ
၁၁၂။ ဥပေဒပုဒမ
် ၇၅ အရ ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ စီးပွားြဖစ်စတင်ေသာနှစ်
သို ့မဟုတ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းမှ အခွန်စည်း ကပ်နိုင်သည့် ဝင်ေငွရရှိေသာနှစ်၊ ယင်းတို ့ အနက်
ေစာသည့်နှစ်မှ စတင်နိုင်သည်။
၁၁၃။ ဥပေဒပုဒမ
် ၇၅ အရ ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ြပုရာတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏
၆၅% အထက် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံထားသည့် ဇုန်(များ) တွင် သုံးနှစ်မှ ငါးနှစ်အထိ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်
ပီးေနာက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် ြပုြခင်းအား ြပန်လည် စိစစ်ရန် နှင့် ဇုန်(များ)
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တွင် အမှန်တကယ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတန်ဖိုးသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်ြပုစဉ်
အချိနတ
် င
ွ ် စိစစ်သည့် တန်ဖိုးနှင့်ကွဲလွဲလျင် ေကာ်မရှင်သည် အမှန် တကယ်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသည့်
ဇုနအ
် ေပ မူတည်၍ နည်းဥပေဒပုဒမ
်
၁၀၃ တွင် ြပဌာန်းထားသည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ အခွန်
ကင်းလွတခ
် ွင့်

သို ့မဟုတ်

သက်သာခွင့်အား

ြပင်ဆင်နိုင်သည်။

ြပန်လည်စိစစ်မမှန်သမ သည်

ေနာက်ေ ကာင်းြပန်၍ အကျိုးသက်ေရာက်ေစနိုင် ပီး ြပန်လည် စိစစ်မအရ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ခံစား
ခွင့်ရှိသည့်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သို ့မဟုတ်

သက်သာခွင့်

ပမာဏ

ထက်ပို၍

ခံစားရရှိထား

ေ ကာင်းေတွ ရှ့ ိလ င် အဆိုပါပမာဏအတွက် အခွန်ေပးေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ရမည်
ြဖစ် ပီး ကပ်လျက်စည်း ကပ်နှစ်တွင် ေပးေဆာင်ရမည်။ ြပန်လည်စိစစ်မအရ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်
ခံစားခွင့်ရှိသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် ပမာဏေအာက်ေလျာ့နည်းစွာ ခံစားရရှိ
ထားေ ကာင်း ေတွ ရှ့ ိလ င် ညှိနင်းမတစ်စုံတစ်ရာ ြပုလုပ်ေပးမည်မဟုတ်ပါ။
၁၁၄။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတည်ေဆာက်ေရး သို ့မဟုတ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းြပင်ဆင်
ေရးအတွက်

ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရန်

တင်သွင်း ပီးေနာက်
ေကာ်မရှင်သည်

လိုအပ်လ င်

ကုန်ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်ခွင့်အား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏

ကန်ထရိက
ု တ
် ာသည်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူထံ

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သို ့မဟုတ်

ကုန်ပစ္စည်းများ

လဲအပ်ရမည်ြဖစ် ပီး

သက်သာခွင့်စာရင်းတွင်

ကန်ထရိုက်တာအားထည့်သွင်း၍ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမအတွက် ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရာတွင် ဥပေဒ
ပုဒမ
် ၇၇ ပုဒမ
် ခွဲ(က)နှင့်(ဃ)အရ အေကာက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိခံစားေစနိုင်သည်။
၁၁၅။ ေကာ်မရှင်မှ ကိုတင်ခွင့်ြပုထားြခင်းမရှိဘဲ

ဥပေဒပုဒမ
်

၇၇

ပုဒမ
် ခွဲ

(က)နှင့်(ဃ)အရ

အေကာက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်အပါအဝင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် ရရှိထားသည့်
စက်ပစ္စည်းများ၊ အသုံးအေဆာင်တန်ဆာပလာများ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စညး်
များ၊ တည်ေဆာက်ေရးပစ္စည်းများအား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတည်ေဆာက်ေရး သို ့မဟုတ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ
လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် မဟုတ်ဘဲ အြခားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုအတွက် အသုံးြပု
လ င်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်ကျသင့်သည့် အခွန်အခများအားလုံးကို ေပးေဆာင်ရမည်။ ကန်ထရိုက်တာ
သည်သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်စာရင်းတွင် ပါဝင်လ င် ဤနည်းဥပေဒ
အရ ေပးေဆာင်ရမည့် အေကာက်ခွန်များကို ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူနှင့်အတူ ပူးတွဲေပးေဆာင်ရမည်။
၁၁၆။ ေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒပုဒမ
် ၇၇ ပုဒမ
် ခွဲ (က)နှင့် (ဃ)အရ အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်မြပုမီ
တင်သွင်းမည့်

ကုန်ပစ္စည်းများသည်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတည်ေဆာက်ေရး

သို ့မဟုတ်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် အမှနတ
် ကယ်လအ
ုိ ပ်ြခင်း ရှိ၊မရှိ စိစစ်ရမည်။
် ၇၇ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပု ပီး စည်း ကပ်နှစ်အတွင်း
၁၁၇။ ဥပေဒပုဒမ
ပို ့ကုန်များမှ

အမှန်တကယ်ရရှိသည့်

နိုင်ငံြခားေငွေ ကးသည်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သို ့မဟုတ်

သက်သာခွင့် ေလ ာက်ထားလာတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ေမ ာ်မှန်းဝင်ေငွေအာက်ေလျာ့နည်းေသာ်လည်း
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ရရှိသည့်ဝင်ေငွ၏ ၈၀ %အထက် ြဖစ်လ င် အေကာက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်အား ယင်းအချိန်ကာလ
အတွင်း ပို ့ကုန်များမှအမှန်တကယ်ရရှိခဲ့သည့်ဝင်ေငွအေပ တွင် အေြခခံ၍ အချိုးကျေလ ာ့ချမည်ြဖစ် ပီး
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်အရ မှားယွင်းကင်းလွတ်ခွင့်ြပုခဲ့
သည့် ပို ့လ ံသည့် အေကာက်ခွန်ပမာဏအား ြပန်လည်ေပးေဆာင်ရမည်။
၁၁၈။ ဥပေဒပုဒမ
် ၇၇ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပု ပီး စည်း ကပ်နှစ်အတွင်း
ပို ့ကုန်များမှ အမှန်တကယ်ရရှိသည့် နိုင်ငံြခားေငွေ ကးသည် ဝင်ေငွ၏ ၈၀% ေအာက်ြဖစ်လ င် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်အရ အေကာက်ခွန် ကင်းလွတခ
် င
ွ ့်
ရရှိ ပီးြဖစ်ပါက ေပးေဆာင်ရှိသည့် အေကာက်ခွန်များအားလုံးကို ြပန်လည်ေပးေဆာင်ရမည်။
၁၁၉။ ဥပေဒပုဒမ
် ၇၈ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ သတ်မှတ်အချိန်ကာလထက်ေလျာ့နည်းေသာ ပစ္စည်းတန်ဖိုး
ေလ ာ့တွက်နန်းထားြဖင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် ရရှိလ င် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်
စီးပွားြဖစ် စတင်ေသာနှစ် သို ့မဟုတ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းမှ အခွန်စည်း ကပ်နိုင်သည့် ဝင်ေငွရရှိ
ေသာနှစ်၊ ယင်းတို ့အနက်ေစာသည့်နှစ်မှစ၍ အဆိုပါပစ္စည်းတန်ဖိုးေလ ာ့တွက်နန်းထားအား အသုံး
ြပုရမည်။
အခန်း(၁၄)
ေြမအသုံးြပုခွင့် ေလ ာက်ထားလာ
၁၂၀။ ခွင့်ြပုမိန် ့ သို ့မဟုတ် အတည်ြပုချက် ရရှိ ပီးေသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ သို ့မဟုတ် ခွင့်ြပုမိန် ့
သို ့မဟုတ် အတည်ြပုချက် ေလ ာက်ထားဆဲြဖစ်ေသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမြပုရာတွင်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေြမအသုံးြပုခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများကို ေလ ာက်ထားနိုင်သည်။
၁၂၁။ ေြမအသုံးြပုခွင့်ေလ ာက်ထားလာကို ေလ ာက်ထားရာတွင် အဆိုြပုချက် သို ့မဟုတ် အတည်ြပု
ေလ ာက်ထားလာများနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
၁၂၂။ ေြမအသုံးြပုခွင့် ေလ ာက်ထားလာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

အချက်အလက်များအြပင် အြခား

လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များကိုလည်း ေတာင်းခံနိုင်သည်(က) ေြမ သို ့မဟုတ် အေဆာက်အအုံများ၏ ဧရိယာ၊ အမျိုးအစားနှင့် တည်ေနရာ၊
(ခ) ေြမ သို ့မဟုတ် အေဆာက်အအုံများ၏ ပိင
ု ရ
် င
ှ ် (များ) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်
များ၊
(ဂ) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေဆာင်ရွက်ရန် ေြမအသုးံ ချမ ေြပာင်းလဲြခင်းအတွက် အဆိုြပုချက်အား
အတည်ြပုေပးမည့် တိုင်းေဒသ ကီး သို ့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရ သို ့မဟုတ် အြခား
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အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းထံမှ ရယူသည့် ေထာက်ခံစာ သို ့မဟုတ် အလားတူ
စာရွကစ
် ာတမ်း သို ့မဟုတ် ခွငြ့် ပုချက်၊
(ဃ) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများမှ အဆိုြပုထားသည့် ေြမအသုံးြပုခွင့်သည် ဥပေဒပုဒမ
် ၆၅ ပုဒမ
် ခွဲ
(စ) တွင် ြပ ာန်းထားသည့်အတိုင်း ေြမ၏ သဘာဝ ေြမမျက်နှာသွင်ြပင် သို ့မဟုတ်
ေြမအနိမ့်အြမင့်အေနအထားအား သိသာထင်ရှားစွာ ေြပာင်းလဲရန် လိုအပ်ြခင်းရှိ/မရှိ၊
(င) ေလ ာက်ထားသည့်

ေြမအသုံးြပုခွင့်ကာလ

(ဥပေဒပုဒမ
်

၅၀

ပုဒမ
် ခွဲ

(စ)

အရ

ေြမငှားရမ်းခွင့် ကာလသည် ကနဦး နှစ် ၅၀ ထက် မေကျာ်လန
ွ ရ
် ၊ တစ် ကိမ်လ င် ၁၀
နှစ်ြဖင့် တစ်ဆက်တည်း နှစ် ကိမ်ထက် မေကျာ်လွန်ဘဲ သက်တမ်း တိုးြမှင့်နိုင်သည်၊)
အခန်း(၁၅)
ေြမအသုံးြပုခွင့်ေလ ာက်ထားလာ စိစစ်ေရးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
၁၂၃။ အထက်တင
ွ ် ေဖာ်ြပထားသည့် ခွငြ့် ပုမိန် ့ သို ့မဟုတ် အတည်ြပုမိန် ့ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်
သက်ဆိုင်သည့် နည်းဥပေဒများအား လိုအပ်သလို ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်၍ ေြမအသုံးြပုခွင့် ေလ ာက်ထား
လာများ စိစစ်ရာတွင် အလားတူ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးြပုရမည်။ နည်းဥပေဒ ၁၂၆ တွင်
ေဖာ်ြပထားသည့် ေြမအသုံးြပုခွင့် စိစစ်ရန် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ြပုလုပ်ထားသည့် စိစစ်ချက်၊
ြပန်လည်သံုးသပ်ချက်နှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်တို ့ကို သိမ်းဆည်းထားရမည်။
၁၂၄။ ေကာ်မရှင်သည် တိုင်းေဒသ ကီး သို ့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ သို ့မဟုတ် ေကာ်မရှင်ရုံးမှ
အနိမ့်ဆုံးညန် ကားေရးမှူးရာထူးအဆင့်ရှိသူ အရာရှိတစ်ဦးဦး သို ့မဟုတ် အဆိုပါ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
အတွက် ဖွဲ ့စည်းသည့် ေကာ်မတီ သို ့မဟုတ် ေကာ်မရှင် အရာရှိများထံ ေြမအသုံးြပုခွင့် ေလ ာက်ထား
လာစိစစ်ြခင်းအခွင့်အာဏာကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ခွဲေဝလဲအပ်နိုင်သည်။
၁၂၅။ ေကာ်မရှင်သည် ေြမအသုံးြပုခွင့် ေလ ာက်ထားြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်
ေနာက်ထပ် လမ်းညန်ချက်များ ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
အခန်း(၁၆)
ေြမအသုံးြပုခွင့် စိစစ်ရန်စံသတ်မှတ်ချက်များ
၁၂၆။ ေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒပုဒမ
် ၂၅ ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) နှင့်အညီ ေြမအသုံးြပုခွင့်အတွက် တင်ြပသည့်
ေလ ာက်ထားလာတိုင်းအား စိစစ်ရမည်ြဖစ် ပီး ဥပေဒ ပုဒမ
် ၃၊ ၄၇ နှင့် ၆၅ အပါအဝင် ဥပေဒ၏
ရည်ရွယ်ချက်များ၊ မူဝါဒများ၊ အခွင့်အေရးများနှင့် တာဝန်ရှိမများအား ထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်းစား ပီး ေနာက်
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ေြမအသုံးြပုခွင့်ကို ထုတ်ေပးရန် သင်၊့ မသင့် ဆုံးြဖတ်ရမည်။ ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ
သို ့မဟုတ် ၎င်း၏ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက
ု ည
် မ
ီ
ရှိ၊မရှိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်(က) နိုင်ငံေတာ်၏ ဥပေဒများနှင့်အညီ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းနှင့် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမြပုလုပ်ြခင်း၊
(ခ)

ဤဥပေဒနှင့်အညီ

ေြမအသုံးြပုခွင့်ဆိုင်ရာ

ေလ ာက်ထားလာကို

တင်ြပေလ ာက်

ထားြခင်း၊
(ဂ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွငြ့် ပုမိန် ့ သို ့မဟုတ် အတည်ြပုမိန် ့ကို ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ
ရရှိထားြခင်း သို ့မဟုတ် ခွင့်ြပု ပီးြဖစ်ြခင်း၊

(ဃ) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်

အသုံးြပုခွင့်

ေလ ာက်ထားသည့်

ေြမအေပ တွင်

လက်ရိှ

အချိန်တွင်ြဖစ်ေစ၊ အသုံးချမ ေြပာင်းလဲ ပီးေနာက် သို ့မဟုတ် တူညီသည့် ဥပေဒဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းစဉ်အား

ပီးေြမာက်ေအာင်

ေဆာင်ရွက် ပီးေနာက်ြဖစ်ေစ၊

သက်ဆိုင်ရာ

ဥပေဒများနှင့်အညီ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်အတွက် အသုံးြပုနိုင်ြခင်း၊
(င)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူမှ အသုံးြပုရန် အဆိုြပုထားသည့် ေြမ၏ သဘာဝ ေြမမျက်နှာ သွငြ် ပင်
သို ့မဟုတ် ေြမအနိမ်အြမင့်အေနအထားအား သိသာထင်ရှားစွာ ေြပာင်းလဲရန် လိုအပ်
ြခင်း သို ့မဟုတ် ေြပာင်းလဲရန် ြဖစ်တန်ရာေြခရှိြခင်း၊ ယင်းသို ့ ေြပာင်းလဲြခင်း ေ ကာင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကီးမားသည့် ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်မ ြဖစ်ေပ ေစ နိုင် ပီး
ဆိုးကျိုးများအား ကျိုးေ ကာင်း သင့်ေလျာ်စွာ ေလ ာ့ချ၍ မရြခင်းြဖစ်ေစ။

၁၂၇။ နည်းဥပေဒ ၁၂၆ နှင့်အညီ ေြမအသုံးြပုခွင့် ေလ ာက်ထားလာအား စိစစ်ရာတွင် ေကာ်မရှင်
သည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမ ရှိ/မရှိ ဆုံးြဖတ်ရမည်။
၁၂၈။ ေကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက ေလ ာက်ထားသည် ေြမအသုံးြပုခွင့် အားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊
တစ်ချို ့တစ်ဝက်ကိုြဖစ်ေစ ခွင့်ြပုနိုင်သည် သို ့မဟုတ် ြငင်းပယ်နိုင်သည်။ ေလ ာက်ထားသည့်အချိန်
တွင် အြပည့်အဝ သိရြိှ ခင်းမရှေ
ိ သာ်လည်း တြဖည်းြဖည်းသိရှိလာမည့် နည်းဥပေဒ ၁၂၂ တွင်
ေဖာ်ြပထားသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်ထံသို ့ အေ ကာင်း ကားရမည့် စည်းကမ်းချက်
များအပါအဝင် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာ၍ ေြမအသုံးြပုခွင့်အားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ချို ့တစ်ဝက်
ကိုြဖစ်ေစ ခွင့်ြပုနိုင်သည်။
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အခန်း(၁၇)
ေြမအသုံးြပုခွင့်ေလ ာက်ထားြခင်းနှင့် ခွင့်ြပုချက်ထုတေ
် ပးြခင်းတို ့နှင့်သက်ဆိုင်သည့််
အြခားကိစ္စရပ်များ
၁၂၉။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများနှင့် ေကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်သည့် အေြခအေန
များအား အရ ေြမအသုံးြပုခွင့် ရရှိ ပီးသည့်အခါ ေြမအသုံးြပုခွင့်တွင် ေဖာ်ြပပါ ရှိသည့် အခွင့်အေရး
များအား စတင်ခံစားနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းသည် ဤနည်းဥပေဒ
အား အကျိုးသက်ေရာက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
၁၃၀။ သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများနှင့်ေကာ်မရှင်မှ ချမှတ်သည့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းတွင် ေဖာ်ြပသည့်အတိုင်း ေြမအသုံးြပုခွင့်ေပးနိုင်ရန် ေြမအသုးံ ချမ ေြပာင်းလဲ ရန်
လိုအပ်လ င် သို ့မဟုတ် အလားတူ ဥပေဒဆိုင်ရာ လုပင
် န်းစဉ်အား ပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်
လိုအပ်လ င်ြဖစ်ေစ

အသုံးချမ

ေြပာင်းလဲြခင်းအတွက်

အဆိြု ပုချက်အား

အတည်ြပုေပးမည့်

တိုင်းေဒသ ကီး အစိုးရ သို ့မဟုတ် ြပည်နယ် သို ့မဟုတ် အြခားအခွင့် အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းထံမှ
ေထာက်ခံစာ

သို ့မဟုတ်

အလားတူ

စာရွက်စာတမ်း

သို ့မဟုတ်

အြခားအခွင့်အာဏာရှိသည့်

အဖွဲ ့အစည်းထဲမှ ေထာက်ခံစာ သို ့မဟုတ် အလားတူ စာရွက် စာတမ်း သို ့မဟုတ် ခွငြ့် ပုချက်ရယူရန်
လိုအပ်လ င်ြဖစ်ေစ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ဥပေဒနှင့်အညီ ေြမအသုးံ ချမ ေြပာင်းလဲြခင်း လုပ်ငန်း
စဉ်အား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး

သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့

အစည်းသည် ဤနည်းဥပေဒအား အကျိုးသက်ေရာက် ေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
အခန်း(၁၈)
ေလ ာက်ထားလာများအား ခွင့်ြပုချက်ေပးြခင်း
၁၃၁။ ေကာ်မရှင် သို ့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာလဲအပ်ခံထားရသည့် အခွင့်အာဏာပိုင်
အဖွဲ ့အစည်းမှ ေလ ာက်ထားလာအား အတည်ြပု ပီးသည့်အခါ ဥပေဒနှင့် ဤနည်းဥပေဒများအရ
ခွင့်ြပုချက်ကို

ထုတ်ေပးရမည်။

ခွင့်ြပုချက်ကို

ေလ ာက်ထားလာအား

အတည်ြပုသည့်ေန ့မှစ၍

အလုပ်ဖွင့်ရက် (၁၀) ရက်အတွငး် ထုတ်ေပးရမည်။
၁၃၂။ ခွင့်ြပုချက်ကို ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ နှင့် ေလ ာက်ထားလာတွင် ပါဝင်သည့်လက်ေအာက်ခံကုမ္ပဏီ
သို ့မဟုတ် သက်ဆိုင်သည့် ေလ ာက်ထားသူအား ခွင့်ြပုေပးနိုင်သည်။
၁၃၃။ အြခားနည်းဥပေဒများအား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိဘဲ ခွင့်ြပုချက်သည်-
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(က) ေကာ်မရှင် သို ့မဟုတ် အာဏာခွဲေဝထားေသာ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ ့အစည်းမှ သင်ေ
့ လ ာ်
သည်ဟု သတ်မှတ်ေသာစည်းကမ်းချက်အရ သို ့မဟုတ် စည်းကမ်းချက်မသတ်မှတ်ဘဲ
ေသာ်လည်းေကာင်း၊
(ခ)

ေနာက်ေ ကာင်းြပန်အာဏာသက်ေရာက်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း ေပးအပ်နိုင်သည်။

၁၃၄။ အြခားနည်းဥပေဒများအား

ကန် ့သတ်ြခင်းမရှဘ
ိ ဲ

ခွင့်ြပုမိန် ့ထုတ်ေပးြခင်း

သို ့မဟုတ်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့် ခွင့်ြပုချက်ကို (က) အဆိုြပုထားေသာ သို ့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း နှင့်စပ်လျဉ်း
၍ ခွငြ့် ပုနိင
ု ်သည်၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများနှင့်ပတ်သက်၍ ခွင့်ြပုနိင
ု သ
် ည်၊

(ဂ)

ခံဝန်ကတိြဖင့် ေပးေချမြပုလုပ်ြခင်းနှင့်အညီ ခွင့်ြပုနိင
ု သ
် ည်၊

(ဃ) သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွက် ခွင့်ြပုနိုင်သည်၊ သို ့မဟုတ်
(င)

အြပည့်အဝြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်ေစ ခွငြ့် ပုနိင
ု သ
် ည်။

၁၃၅။ ဥပေဒနှင့်အညီ ေကာ်မရှင်မှ ထုတ်ေပးသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်သည်
သတ်မှတ်ထားသည့် ကင်းလွတခ
် ွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွငမ
့် ှ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရန် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နသ
ံှ က
ူ ုိ ခွင့်ြပုြခင်းြဖစ်သည်။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၇၅ နှင့် ၇၈ အရ
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် အကျိုးေကျးဇူးကို မခံစားမီ သက်ဆိုင်သည့်
အခွန်စည်း ကပ်နှစ်အတွက်

အခွနစ
် ည်း ကပ်မ

ခံယရ
ူ န်

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို ့

ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ် ပီး ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် ေလ ာက်လာအား လက်ခရ
ံ
မည်။
၁၃၆။ ဥပေဒပုဒမ
် ၇၅ နှင့် ၇၈ အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့် အကျိုးေကျးဇူး
ခံစားေနသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအေပ

အခွန်စည်း ကပ်ရန် အကဲြဖတ်သုံးသပ်ရာ၌ ြပည်တွင်း

အခွန်များဦးစီးဌာနမှ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွင့်နှင့်
သက်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒြပဌာန်းချက်များနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူကို ခွင့်ြပုေပးထားသည့် အခွန်
ကင်းလွတခ
် ွင့် သို ့မဟုတ် သက်သာခွငတ
့် င
ွ ် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များအား
လိုက်နာြခင်းရှိ/မရှိ ြပန်လှန်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ရမည်။
၁၃၇။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်

လိမ်လည်၍ေသာ်

လည်းေကာင်း၊

တမင်မမှန်မကန်ေဖာ်ြပ၍ေသာ်

လည်းေကာင်း ခွင့်ြပုချက်ကို ရယူခဲ့ေ ကာင်း သို ့မဟုတ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းအား ေလ ာက်
ထားလာနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိဟု ထင်ြမင်ယူဆပါက ေကာ်မရှင်သည် ခွင့်ြပုချက်ကုိ
ရုတ်သိမ်းနိုင်သည်။
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၁၃၈။ အြခားနည်းဥပေဒများအေပ အား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိေစဘဲ ေကာ်မရှင်သည်(က) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏ သေဘာတူညမ
ီ ြဖင့် ဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားသည့် ခွင့်ြပုချက်ကို
ေြပာင်းလဲနိုင်သည်၊
(ခ) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏ သေဘာတူညမ
ီ ြဖင့် ခွငြ့် ပုချက်ပါ

စည်းကမ်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို

ေြပာင်းလဲနိုင်သည် သို ့မဟုတ် ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်သည်၊
(ဂ) ခွင့်ြပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ရုတ်သိမ်းနိုင်သည်။
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ခွင့်ြပုချက် ေြပာင်းလဲရန် သို ့မဟုတ် ခွင့်ြပုချက်၏ အေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်အား
ေြပာင်းလဲရန်အတွက် ေလ ာက်ထားလာအား ေလ ာက်လာေ ကးေပးသွင်းကာ စာြဖင့် ေရးသား၍
ေကာ်မရှင်ထံ အေ ကာင်း ကား တင်ြပနိုင်သည်။
၁၃၉။ ခွင့်ြပုချက်တွင်

ေဖာ်ြပထားသည်ြဖစ်ေစ၊

မေဖာ်ြပထားသည်ြဖစ်ေစ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

အချက်များသည် ခွင့်ြပုချက်တိုင်း၏ စည်းကမ်းချက်ြဖစ်သည်(က) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ေကာ်မရှင်သို ့ ေလ ာက်ထားလာတင်ြပစဉ်က ေဖာ်ြပထားသည့်
အချက်အလက်များသည် မှန်ကန်မရှိရမည်။
(ခ)

လိုက်နာမအား ကျိုးေ ကာင်းသင့်ေလျာ်စွာ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုထားသည်မှတစ်ပါး ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူနှင့် ေလ ာက်ထားသူ တစ်ဦးချင်းစီသည် ေလ ာက်ထားလာအား အေထာက်
အကူြပုေစရန် တင်ြပခဲ့သည့် တင်ြပချက်များနှင့် အစီအစဉ်များကို လိုက်နာရမည်။

(ဂ)

ခွင့်ြပုချက်အား သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများအားလုံးကို စဉ်ဆက်မြပတ် လိက
ု န
် ာ ေဆာင်
ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ြပုချက်အား ထုတ်ေပးရမည်။
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