ြမန်မာနိငု င် သ
ံ ားများ ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမံှ ဥှု ပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်း
ြမန်မာနိငု င် သ
ံ ားများ ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမံှ ဥှု ပေဒ
(၂ဝ၁၃ခုနစှ ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၈။)
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလ ြပည့်ေကျာ် ၇ ရက်
(၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နငှ အ
့် ဓိပာ္ပ ယ် ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို ြမန်မာနိငု င် သ
ံ ားများ ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမံှ ဥှု ပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ် ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်
ေစရမည် (က)

နိငု င် ေံ တာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ကို ဆိုသည်။

(ခ)

ေကာ်မရှင် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံ ြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းေသာ ြမန်မာနိုင်ငံ
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ေကာ်မရှင်ကို ဆိုသည်။

(ဂ)

ြပည်ေထာင်စအ
ု စိးု ရအဖွ့ဲ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ေတာ် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ဃ)

နိငု င် သ
ံ ား ဆိရ
ု ာတွင် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသား ြပုခွင့်ရသူလည်း ပါဝင်သည်။
ဤဥပေဒ အလို့ငှာ ယင်းစကားရပ်တွင် နိုင်ငံသားများ ြဖင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားေသာ စီးပွားေရး
အဖွဲ့အစည်းလည်း ပါဝင်သည်။

(င)

နိငု င် ံြခားသား ဆိုရာတွင် နိုင်ငံသားမဟုတ်သူကို ဆိုသည်။ ဤဥပေဒအလို့ငှာ ယင်းစကားရပ်
တွင် နိုင်ငံြခားသားများ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားေသာ စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းလည်း ပါဝင်သည်။

(စ)

ကမကထပ
ြ ုသူ ဆိုသည်မှာ ေကာ်မရှင်သို့ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဆို ြပုသည့်
နိုင်ငံသားတစ်ဦး ဦးကို ဆိုသည်။

(ဆ)

အဆိုြပုချက် ဆိုသည်မှာ ကမကထပ
ြ ုသူ သို့မဟုတ် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံလိုသူက ရည်ရွယ်ထားေသာ
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုအတွက် ခွင့် ြပုမိန့်ရရှိရန် ေကာ်မရှင်သို့ တင်သွင်းေသာ ေလျှာက်လွှာနှင့်အတူ
တင် ြပေသာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်မူက
ြ မ်း၊ ေငွေရးေက
ြ းေရးဆိုင်ရာ အေထာက်အထားများနှင့်
ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အေထာက် အထားများကို ဆိုသည်။

(ဇ)

ခွင့်ြပုမိန့် ဆိုသည်မှာ အဆိုြပုချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်၏ သေဘာတူ ခွင့်ြပုသည့်
အမိန့်ကို ဆိုသည်။

(ဈ)

မတည်ေငွရင်း ဆိုရာတွင် ခွင့် ြပုမိန့်အရ နိုင်ငံသားတစ်ဦးဦးက စီးပွားေရး လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံ ေသာ ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် (၁) ြပည်တွင်းသုံးေငွ၊
(၂) နိုင်ငံြခားသုံးေငွ၊
(၃) စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်း၊ စက်အရန်ပစ္စည်း၊ အသုံး
အေဆာင် တန်ဆာပလာများ၊
(၄) လိုင်စင်၊ တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်၊ စက်မှုဒီဇိုင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ မူပိုင်ခွင့် စသည့်
အသိဉာဏ် ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို တန်ဖိုး ြဖတ်နိုင်ေသာ အခွင့် အေရး၊
(၅) ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာရပ်၊

(၆) အထက်ပါတို့မှ လုပ်ငန်းတွင် တိုးပွားရရှိ ြပီး၍ ြဖစ်ေစ၊ ေဝစုအကျိုး အမ
ြ တ်ကို ြဖစ်ေစ၊
ြပန်လည်ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံေသာေငွများ၊
(၇) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ မတည်ေငွရင်းအဖ
ြ စ် ခွင့် ြပုထားေသာ အရာဝတ္ထု ပစ္စည်း
များ၊
(ည)

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နှံသူ ဆိုသည်မှာ ခွင့် ြပုမိန့်အရ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံေသာ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် စီးပွားေရး
အဖွဲ့အစည်း ကိုဆိုသည်။

(ဋ)

ဘဏ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ခွင့်ြပုေသာ နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ ဘဏ်
တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

(ဌ)

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမံှ ှု ဆိုရာတွင် ဤဥပေဒနှင့်အညီ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူက ကီး ြကပ်ကွပ်ကဲသည့် ပိုင်ဆိုင်
မှု ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေအာက်ပါတို့လည်း ပါဝင်သည်(၁) ြပည်တွင်းသုံးေငွ၊ နိုင်ငံြခားသုံးေငွ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှ ရရှိသည့် အမ
ြ တ်ေငွအနက်မှ
ြပန်လည်ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသည့်ေငွ၊
(၂) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် လိုအပ်သည့် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ေချးယူရရှိသည့်
ေငွေ ြကးနှင့် အေထာက်အပံ့များ၊
(၃) ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်း၊ မေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်းနှင့် အခ
ြ ား ပစ္စည်းဆိုင်ရာ
အခွင့်အေရးများကို ဥပေဒနှင့်အညီ အေပါင်ခံခွင့်နှင့် ေပါင်နှံခွင့်များ၊
(၄) ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာများ၊ စေတာ့များနှင့် ဒီဘင်ချာ စသည့် ေငွေချး သက်ေသ
ခံ လက်မှတ်များ၊
(၅) ေငွေရးေက
ြ းေရးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးတစ်ရပ်အြဖစ် ထားရှိသည့် ပဋိညာဉ် စာချုပ်အရ
ေငွေ ြကး အခွင့်အေရးများ သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်မှုများ၊
(၆) တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများ၊
(၇) သဘာဝသယံဇာတပစ္စည်းများ ရှာေဖွ ြခင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများ
အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ သို့မဟုတ် ပဋိညာဉ် စာချုပ်အရ ေပးအပ်ထားသည့်
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများ၊

(ဍ)

ေမ
ြ ငှားရမ်းခွငရ
့် သ
ိှ ူ သိ့ု မဟုတ် ေမ
ြ အသုံးြပုခွငရ
့် သူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်က သတ်မှတ်
ထားသည့် ေမ
ြ ငှားရမ်းခကို နိုင်ငံေတာ်သို့ ေပးေဆာင်၍ သတ်မှတ်ထားေသာ ကာလအပိုင်း
အခ
ြ ား အထိ စီးပွားေရး လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်လုပ်ကိုင်ရန် ေမ
ြ ငှားရမ်းခွင့်ရရှိသူ သို့မဟုတ်
စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်း၊ ေမွး ြမူေရး လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ် လုပ်ကိုင်ရန် ေမ
ြ အသုံး ြပုခွင့်ရသူကို
ဆိုသည်။

(ဎ)

ဘီအတ
ုိ စီ နစ် ဆိုသည်မှာ တည်ေဆာက် ြခင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊ စာချုပ်
သက်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန်တွင် လုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်သူတို့က သက်ဆိုင်ရာသို့ လွှဲေြပာင်း ေပးအပ်
ြခင်းကို ဆိသ
ု ည်။

(ဏ)

ဘီအအ
ုိ စုိ နစ် ဆိုသည်မှာ တည်ေဆာက် ြခင်း၊ လုပ်ငန်းရပ်များကို ပိုင်ဆိုင်ြခင်း၊ လုပ်ငန်း
လည်ပတ် ေဆာင်ရွက် ြခင်းကို ဆိုသည်။

(တ)

ဘီတီအို ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းတည်ေဆာက် ြခင်း၊ တည်ေဆာက် ြပီးချိန်တွင် လုပ်ငန်း
လုပ်ေဆာင် သူတိ့ု က သက်ဆိုင်ရာသို့ လွှဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ် ေဆာင်
ရွက်ြခင်းကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)
ရည်ရယ
ွ ခ် ျက်
၃။

နိုင်ငံေတာ်၏ ကယ်ဝေသာ သယံဇာတပစ္စည်းများကို ေဖာ်ထုတ်၍ ြပည်သူများ ေလာက်ငစွာ
သုံးစွဲခံစားနိုင်က
ြ ရန်နှင့် ပိုလျှံလာသည်တို့ကို ြပည်ပသို့ တင်ပို့ေရာင်းချ နိုင်ေစရန်၊ လုပ်ငန်းများ
တိုးတက် ကျယ်ြပန့်လာသည်နှင့်အမျှ ြပည်သူတို့အတွက်လည်း အလုပ်အကိုင်များ ေပါ်ေပါက်
ေပါများလာေစရန်၊ လူသားအရင်းအမ
ြ စ် ဖွံ့ ြဖိုးလာေစရန်၊ အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံ အပါ
အဝင် နိုင်ငံေတာ် ေဒသအသီးသီး ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေစရန်၊ နိုင်ငံ တကာနှင့် ရင်ေဘာင်တန်းနိုင်သည့်
ြမန်မာနိုငင် ံသားပိုင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ေပါ်ထွန်းလာေစရန်
ရည်ရွယ်သည်။
အခန်း(၃)
အေခ
ြ ခံမမူ ျား

၄။

ဤဥပေဒ၏ အေခ
ြ ခံမူများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က)

အမျိုးသားစီးပွားဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရး စီမံကိန်း၏ အဓိက ရည်မှန်ချက်များကို အေထာက် အကူ
ြပုေစေရး၊

(ခ)

နိုင်ငံသားက ရရှိြပီးြဖစ်ေသာ ရရှိသင့်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ အခွင့်အလမ်းများကို
ကာကွယ် ေစာင်ေ့ ရှာက်ေရး၊

(ဂ)

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်လာေစေရး၊

(ဃ)

အဆင့် ြမင့်ကျွမ်းကျင်မှု၊ နည်းပညာရပ်များ တိုးတက်ရရှိေရးနှင့် အဆင့် ြမင့် နည်းပညာဖ
ြ င့်
ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ ဖွ့ံ ြဖိုးတိုးတက်ေစေရး၊

(င)

ြပည်တွင်းထွက်သယံဇာတပစ္စည်းများကို
ေရး၊

(စ)

သွင်းကုန်အစားထိုး လုပ်ငန်းများ တည်ေထာင်လာေစေရး၊

(ဆ)

ြပည်ပပို့ကုန် တိုးချဲ့တင်ပို့နိုင်ေစေရး၊

(ဇ)

မတည်ေငွရင်း ကီးမားသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ ေပါ်ထွန်းလာ
ေစေရး၊

(ဈ)

ေခတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွ့ံ ြဖိုးတိုးတက်လာေစေရး၊

(ည)

အေသးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွ့ံ ြဖိုးတိုးတက်လာေစေရး၊

(ဋ)

စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု သက်သာေစမည့် လုပ်ငန်းများ ေဖာ်ထုတ်ေရး၊

(ဌ)

စွမ်းအင်သစ်များ ရှာေဖွတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးနှင့် ဇီဝအေခ
ြ ခံစွမ်းအင်သစ်များ ကဲ့သို့ေသာ
ြပန်လည် ြပည့်ြဖိုးြမဲ စွမ်းအင် အရင်းအမ
ြ စ်များ ေပါ်ေပါက်လာေစေရး၊

(ဍ)

ပုဂ္ဂလိကနှင့် သမဝါယမက

(ဎ)

ေဒသန္တရ ဖွ့ံ ြဖိုးတိုးတက်လာေစေရး၊

(ဏ)

ေငွေ ြကးေဈးကွက်တွင် ကျယ် ြပန့်စွာ ပါဝင်လာနိုင်ေစေရး၊

(တ)

ြပည်ပေရာက်နိုင်ငံသားများ၊ အသိပညာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင်များ၊ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင်
များအား ြပည်တွင်းဖွံ့ ြဖိုး တိုးတက်ေရး လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံပါဝင် လာေစေရး၊

(ထ)

အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက် လာေစ
ေရး၊

(ဒ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးကို အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစေရး။

အသုံးြပု၍

ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ် လာနိုင်ေစ

ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်လာေစေရး၊

အခန်း(၄)
သက်ဆိုင်သည့် စီးပွားေရးလုပင် န်းများ
၅။

ဤဥပေဒအရဖ
ြ စ်ေစ၊ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရဖ
ြ စ်ေစ ကန့်သတ်ထားသည့် သို့မဟုတ် တားမ
ြ စ်
ထားသည့် လုပ်ငန်းများမှအပ မည်သည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားမဆို ရင်းနှီးြမှုပ်နှံခွင့် ေလျှာက်
ထားနိုင်သည်။

၆။

ေအာက်ပါရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ကန့်သတ်သည့် သိ့ု မဟုတ် တားမ
ြ စ်သည့် လုပ်ငန်းများအဖ
ြ စ်
သတ်မှတ် ရမည် -

၇။

(က)

နိုင်ငံေတာ်အတွင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ရိုးရာယဉ်ေကျးမှုနှင့် ဓေလ့ ထုံးစံများကို
ထိခိုက်ေစေသာ လုပ်ငန်းများ၊

(ခ)

လူေနထိုင်ရာ ရပ်ဝန်းအတွင်း အများပ
ြ ည်သူ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ေစမှု၊ အသံဆူညံမှု
ြဖစ်ေပါ် လာေစေသာ လုပ်ငန်းများ၊

(ဂ)

ြပည်သူတို့၏ ကျန်းမာေရးကို ထိခိုက်ေစနိုင်ေသာ လုပ်ငန်းများ၊

(ဃ)

သဘာဝအရင်းအမ
ြ စ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ေဂဟစနစ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးေစနိုင်ေသာ လုပ်ငန်း
များ၊

(င)

နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ ကုန်းေန၊ ေရေနသတ္တ ဝါများ၊ သစ်ပင်၊ ပန်းမန်၊ စိုက်ပျိုး သီးနှ၊ံ ေရှးေဟာင်း
အေမွအနှစ် ပစ္စည်းများ၊ သယံဇာတပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို ထိခိုက်ေစနိုင်ေသာ လုပ်ငန်းများ၊

(စ)

နိုင်ငံေတာ်အတွင်းသို့ ေဘးအန္တရာယ်ရှိေသာ သို့မဟုတ် အဆိပ်အေတာက်ရှိေသာ ပစ္စည်းများ
သယ်ေဆာင်လာနိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ၊

(ဆ)

နိုင်ငံတကာ သေဘာတူညီချက်များအရ ေဘးအန္တရာယ်ရှိေသာ ဓာတုပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု
စက်ရုံများ သို့မဟုတ် အသုံး ြပုေသာ လုပ်ငန်းများ။

ေကာ်မရှင်သည် နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ လုံ ြခုံေရးအေခ
ြ အေန၊ စီးပွားေရး အေခ
ြ အေန၊
ပတ်ဝန်းကျင် အေခ
ြ အေနနှင့် လူမှုအကျိုးစီးပွားကို ကီးမားစွာ အကျိုး သက်ေရာက်မှု ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ
နိုင်ငံသားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း ကီးများကို ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်သို့ တင် ြပရမည်။
အခန်း(၅)
ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမံှ ပှု စံု ံ

၈။

၉။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုကို ေအာက်ပါပုံစံတစ်ခုခု ြဖင့် ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည် (က)

နိုင်ငံသားက မတည်ေငွရင်း ရာခိုင်နှုန်းြပည့် ြဖင့် ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ခ)

နိုင်ငံသားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတို့ ဖက်စပ် ြပုလုပ် ြခင်း၊

(ဂ)

နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားတို့အ ြကား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ဘီအိုတီ၊ ဘီအိုအို
အပါအဝင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနိှုင်းသေဘာတူညီသည့် စနစ် ြဖင့် ေဆာင်ရက
ွ ် ြခင်း၊

(ဃ)

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ ဥပေဒနှင့် ညီညွတ်ေသာစနစ်တစ်ခုခု ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်း။

(က)

ပုဒ်မ ၈ ပါ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ဖွဲ့စည်းရာတွင် တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်း ြဖစ်ေစ၊ အစုအဖွဲ့ပိုင်
လုပ်ငန်းြဖစ်ေစ၊ ကုမ္ပဏီ ြဖစ်ေစ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ သက်တမ်း
မကုန်ဆုံးမီ လုပ်ငန်းရပ်စဲခွင့်ရရှိ၍ ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်း ြပီးဆုံး၍ ြဖစ်ေစ၊ စာရင်းရှင်းလင်း
ဖျက်သိမ်းရာတွင် နိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက်ရ
မည်။

အခန်း(၆)
ေကာ်မရှငဖ် ့ဲွ စည်းြခင်း
၁ဝ။

(က)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် (၁) ရင်းနှီးြမုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန် များကို
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်ေလျာ်ေသာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ဥက္က ဋ္ဌ
အဖ
ြ စ် လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရ မဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပညာရှင်များ၊
သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များအား အဖွဲ့ဝင်များ အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း ပါဝင်ေစလျက်
ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ေကာ်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
(၂) ေကာ်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များအနက်မှ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူးနှင့်
တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူးတို့ကို သတ်မှတ်၍ တာဝန် ေပးအပ်ရမည်။

(ခ)

နိုင်ငံဝန်ထမ်း မဟုတ်ေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရး
ဖွ့ံ ြဖိုး တိုးတက်မှုဝန် ကီးဌာနက ခွင့် ြပုေသာ စရိတ်နှင့် ချီး ြမှင့်ေငွကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
အခန်း(၇)
ေကာ်မရှင၏
် တာဝန်နှင့် လုပပ် ငုိ ခ် ငွ မ့် ျား

၁၁။

ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က)

အဆို ြပုချက်များကို စိစစ်ရာတွင် အမျိုးသားလုံ ြခုံေရးကို ထိပါးနိုင်မှု၊ ေငွေရးေက
ြ းေရး
ယုံ ြကည်စိတ်ချရမှု၊ လုပ်ငန်း၏ စီးပွားေရးတွက်ေ ြခကိုက်မှု၊ စက်မှုနည်းပညာ ဆီေလျာ်မှု၊
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှု စသည့် အချက်အလက်များကို သုံးသပ်ြခင်း၊

(ခ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများက ဥပေဒအရ ခံစားခွင့်ရှိေသာ အခွင့်အေရးများကို အပ
ြ ည့်အဝ မရရှိ
ေက
ြ ာင်း တိုင် ြကားလျှင် လိုအပ်သလို အမ
ြ န်အေရးယူ ေဆာင်ရက
ွ ် ြခင်း၊

(ဂ)

အဆို ြပုချက်များကို တည်ဆဲဥပေဒများပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ြခင်း ရှိမရှိ စိစစ် ြခင်း၊

(ဃ)

နိုင်ငံေတာ်၏ ခွင့် ြပုချက် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေသာ နိုင်ငံသားတို့၏ အဆို ြပု ချက်များကို လုပ်ငန်း
အမျိုးအစားေပါ်မူတည်၍ ဘီအိုတီ၊ ဘီတအ
ီ ို၊ ဘီအိုအို အပါအဝင် အလားတူ စနစ်များ အေပါ်
တွင် အေခ
ြ ခံစဉ်းစားခ
ြ င်း၊

(င)

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်
သို့ ေခ
ြ ာက်လတစ် ကိမ် တင် ြပအစီရင်ခံ ြခင်း၊

(စ)

ြပည်တွင်းရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများ လွယ်ကူရန်နှင့် အားေပးအေထာက်အကူ ြပုရန် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့သို့ အခါအားေလျာ်စွာ အ ကံ ြပုတင် ြပ ြခင်း၊

(ဆ)

ဤဥပေဒနှင့်အညီ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအမျိုးအစား၊ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု တန်ဖိုးပမာဏနှင့်
လုပ်ငန်း သက်တမ်းတို့ကို သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ေပ
ြ ာင်းလဲ သတ်မှတ် ြခင်း၊

(ဇ)

တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်စီးပွားဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏
သေဘာတူညီချက်အရ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများနှင်
စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညှိနိှုင်း
ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ဈ)

မိမိငှားရမ်းခွင့် သို့မဟုတ် အသုံး ြပုခွင့်ရရှိေသာ ေမ
ြ ၏ ေမ
ြ ေပါ်ေမ
ြ ေအာက်၌ ခွင့် ြပုသည့်
လုပ်ငန်းနှင့် မသက်ဆိုင်ေသာ မူလစာချုပ်တွင် မပါဝင်သည့် သဘာဝသယံဇာတ တွင်းထွက်
ပစ္စည်းကို ြဖစ်ေစ၊ ေရှးေဟာင်းဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ရတနာသိုက်ကိုြဖစ်ေစ ေတွ့ရှိလျှင် ေကာ်မရှင်က
ချက်ချင်းသိရှိရန်နှင့် အေရးယူနိုင်ရန် စီမံေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

၁၂။

(ည)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကို အဆို ြပုချက်နှင့်အညီ ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရက
ွ ရ
် န် အတွက် ြပည်တွင်း၊
ြပည်ပဘဏ်ေချးေငွများ ရယူနိုင်ရန် အလို့ငှာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသည့် လုပင် န်းကို လုပ်ကိုင်
ေနေက
ြ ာင်း အသိအမှတ် ြပုလွှာ ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊

(ဋ)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင်နှင့်
သတ်မှတ် ေပးခ
ြ င်း၊

(ဌ)

ခွင့် ြပုမိန့် ြဖင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ် ကိုင်ရန်ခွင့်
ြပုထားသည့် နိုင်ငံြခားသားများအား နိုင်ငံေတာ်က ထုတ်ေပးေသာ အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ်၊
ြပည်တွင်းေနထိုင်ခွင့် လက်မှတ်ရရှိေရးအတွက် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊

(ဍ)

ဤဥပေဒနှင့်အညီ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရန် ေကာ်မရှင်က တာဝန်ခံ ြခင်း၊

(ဎ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်
ြခင်း။

သက်သာခွင့်ေပးရန်

မလိုေသာရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု

လုပ်ငန်းများကို

ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က)

နိုင်ငံေတာ်၏ အကျိုးစီးပွားကို ြဖစ်ထွန်းေစနိုင်သည်ဟု ယူဆ ြပီး တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်နှင့်
လည်း မဆန့်ကျင်သည့် အဆိုြပုချက်ကို လိုအပ်ေသာ စိစစ်မှုများ ြပုလုပ်၍ လက်ခံ ြခင်း၊

(ခ)

ေကာ်မရှင်သည် အဆိုြပုချက်ကို လက်ခံလျှင် ခွင့်ြပုမိန့်ကို ကမကထပ
ြ ုသူ သို့မဟုတ် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံလိုသူအား ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊

(ဂ)

ခွင့် ြပုမိန့်သက်တမ်း သို့မဟုတ် သေဘာတူညီချက်ကို တိုးြမှင့်ေပးရန် ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ဆင်ေပးရန်
ြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာတို့က ေလျှာက်ထားလာလျှင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍
ခွင့် ြပုခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(ဃ)

ကမကထပ
ြ ုသူထံမှ လည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူထံမှ လည်းေကာင်း လိုအပ်သည့်
အေထာက်အထားများကို ြဖစ်ေစ၊ အချက်အလက်များကို ြဖစ်ေစ တင် ြပရန်ေတာင်းဆို ြခင်း၊

(င)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူက ခွင့်ြပုမိန့်ရရှိရန် ေကာ်မရှင်သို့ တင်သွင်းေသာ အဆို ြပုချက်တွင် အချက်
အလက်များကို မမှန်မကန် ေရးသွင်းေဖာ် ြပထားခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ခွင့် ြပုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်
များအတိငု း် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ြခင်းတို့ကို ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများ
ေတွ့ရှိပါက ပုဒ်မ ၃၂ တွင် ေဖာ် ြပထားသည့် စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်ဒဏ်များကိုြဖစ်ေစ ချမှတ် ြခင်း။

(စ)

ေငွေရးေက
ြ းေရးကိစ္စရပ်များ ေဆာင်ရွက်ရန် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူက အဆိုြပု တင် ြပလာသည့်
ဘဏ်ကို ခွင့် ြပုခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း။

၁၃။

ေကာ်မရှင်သည်မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မတီများနှင့် အဖွဲ့ငယ်များကို
လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၁၄။

ေကာ်မရှင်က ခွင့် ြပုေသာ လုပ်ငန်းများ၏ ေဆာင်ရွက် ြပီးစီးမှုနှင့် တိုးတက် ြဖစ်ေပါ်မှု အေခ
ြ အေနများကို
ေခ
ြ ာက်လလျှင် တစ် ကိမ် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်း အေဝးတွင် အစီရင်ခံတင်ြပရမည်။
အခန်း(၈)
ရင်းနှးီ ြမှုပ်နသ
ံှ ူ၏ တာဝန်နငှ အ
့် ခွငအ
့် ေရးများ

၁၅။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က)

ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်က
ြ ားချက်နှင့် ခွင့်ြပုမိန့်တို့ပါ စည်းကမ်း
ချက်များကို လိုက်နာခ
ြ င်း၊

(ခ)

မိမိငှားရမ်းခွင့် သို့မဟုတ် အသုံး ြပုခွင့်ရှိေသာ ေမ
ြ ကို ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ထားေသာ
စည်းကမ်းချက် များ၊ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အသုံးြပုခ
ြ င်း၊

၁၆။

(ဂ)

ေကာ်မရှင်က ထုတ်ေပးေသာ ခွင့် ြပုမိန့်ကို ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လိုအပ်ေသာ ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆို၍
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း တည်ေထာင် ြခင်း၊

(ဃ)

ခွင့် ြပုမိန့် ြဖင့် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ြပုထားေသာ ေမ
ြ နှင့် အေဆာက်အအုံများကို လုပ်ငန်း
သက်တမ်း ကာလအတွင်း ထိရ
ု င်းနှးီ ြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအတွက် အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးအား
တစ်ဆင့်ဌားရမ်းြခင်း၊ ေပါင်နံှြခင်း၊ အစုရှယ်ယာ လွှဲေြပာင်း ြခင်းနှင့် လုပ်ငန်း လွှဲေ ြပာင်းြခင်း
တို့ကို ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(င)

မိမိငှားရမ်းခွင့် သို့မဟုတ် အသုံး ြပုခွင့်ရရှိေသာ ေမ
ြ ၏ေမ
ြ ေပါ် ေမ
ြ ေအာက်၌ ခွင့်ြပုသည့်
လုပ်ငန်းနှင့် မသက်ဆိုင်ေသာ မူလစာချုပ်တွင် မပါဝင်သည့် သဘာဝသယံဇာတ တွင်းထွက်
ပစ္စည်းကို ြဖစ်ေစ၊ ေရှးေဟာင်းဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ရတနာသိုက်ကို ြဖစ်ေစ ေတွ့ရှိလျှင် ေကာ်မရှင်သို့
ချက်ချင်း အေက
ြ ာင်း ြကား ြခင်း၊ ေကာ်မရှင်က ခွင့်ြပုလျှင် ယင်းေမ
ြ ေပါ်၌ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်
နိုင် ြခင်း၊ ခွင့်ြပုချက်မရလျှင် အစားထိုးစီစဉ်ေပးသည့် ေနရာသို့ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(စ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု၊
ပျက်စီးမှု မဖ
ြ စ်ေစရန် ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ဆ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံေတာ်အတွင်း အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည့် အာမခံ
လုပ်ငန်းတစ်ခု ခုတွင် သတ်မှတ်ေသာ အာမခံအမျိုးအစားများကို ထားရှိ ြခင်း၊

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏ အခွင့်အေရးများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က)

နိုင်ငံ ြခားမှ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ ေခါ်ယူခန့်ထားပိုင်ခွင့်ရှိ ြခင်း၊

(ခ)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အတွက် အေခ
ြ ခံ လိုအပ်ချက်များဖ
ြ စ်သည့် ေမ
ြ ၊ အေဆာက်အအုံ၊ ေရ၊
ဆက်သွယ်ေရး၊ စွမ်းအင်တို့ ရရှိေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၏
ကူညီ ပံ့ပိုးမှုများ ရနိုင်ခွင့်ရှိြခင်း၊

(ဂ)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီနှင့် နည်း ပညာများကို
သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းထံမှ ဥပေဒနှင့် အညီ ရယူသုံးစွဲခွင့်ရှိ ြခင်း၊

(ဃ)

ေမ
ြ နှင့် အေဆာက်အအုံတို့ကို တစ်ဆင့်ငှားရမ်းြခင်းနှင့် ေပါင်နံှ ြခင်း မဟုတ်ဘဲ အခ
ြ ားတစ်နည်း
နည်း ြဖင့် လွှဲေ ြပာင်းြခင်းတို့ကို ေကာ်မရှင်၏ ခွင့် ြပုချက်ြဖင့် ြပုလုပ်ခွင့်ရှိြခင်း၊

(င)

မိမိ၏ အစုရှယ်ယာ အချို့ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ အားလုံးကို ေသာ် လည်းေကာင်း၊
နိုင်ငံ ြခားသား တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် နိုင်ငံြခားကုမ္ပဏီတစ်ခုခုသို့ လွှဲေြပာင်းေရာင်းချမည်
ဆိုပါက နိုင်ငံ ြခား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ဥပေဒနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိြခင်း၊

(စ)

နိုင်ငံ ြခားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံြခားကုမ္ပဏီတစ်ခုခုနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်း တည်ေထာင် လုပ်ကိုင်
လိုပါက နိုင်ငံြခားရင်းနှီး ြမှုနှံမှု ဥပေဒနှင့်အညီ လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိ ြခင်း၊

(ဆ)

နိုင်ငံေတာ်နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရမည့် လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝ အရ ဘီအိုတီ၊
ဘီတီအို၊ ဘီအိုအိုစနစ် အပါအဝင် အ ြခားအလားတူ စနစ်တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် အဆို ြပုခွင့်ရှိ ြခင်း၊

(ဇ)

မူလအဆိုြပုချက်ပါ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းကို တိးု ချဲ့ ြခင်း သို့မဟုတ် မတည်ေငွရင်း တိုးြမှင့်
ြခင်းများကို ေကာ်မရှင်၏ ခွင့် ြပုချက်ရယူ၍ လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိ ြခင်း၊

(ဈ)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကို အဆိုြပုချက်နှင့်အညီ ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သို့မဟုတ်
ရထိုက်ခွင့် ရှိေသာ အခွင့်အေရးများကို ရရှိနိုင်ရန် အလို့ငှာ ေကာ်မရှင်၏ အမိန့် သို့မဟုတ်
ဆုံး ြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ြပန်လည်သုံးသပ် ြပင်ဆင်ေပးရန် ေကာ်မရှင်သို့ တင်ြပခွင့်ရှိ ြခင်း၊

(ည)

တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ နစ်နာချကမ် ျားနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အေရးယူေပးေရး အတွက်လည်းေကာင်း ေကာ်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊
အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းသို့ တင်ြပခွင့် ရှိြခင်း၊

(ဋ)

ခွင့် ြပုမိန့် ြဖင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလပု ်ငန်းတွင် နည်းပညာသစ်များ တီထွင်
ြခင်း၊ ထုတ်ကုန်အရည်အေသွးတိုး ြမှင့် ြခင်း၊ ကုန်ထုတ် စွမ်းအား ြမှင့်တင်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်

ညစ်ညမ်းမှု ေလျှာ့ချခ
ြ င်းများအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များ ပိုမိုရရှိေစရန် ေကာ်မရှင် သို့
တင် ြပေလျှာက်ထားခွင့် ရှိ ြခင်း၊
(ဌ)

နိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံးတွင် ဖွ့ံ ြဖိုးတိုးတက်ေစရန်အလို့ငှာ စီးပွားေရး ဖွံ့ ြဖိုးမှု နည်းပါးပ
ြ ီး
ဆက်သွယ် သွားလာေရး ခက်ခဲေသာ ေဒသများ၊ သဘာဝေဘးဒဏ် ခံရေလ့ရှိေသာ
ေဒသများရှိ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံ သူများအတွက် ေကာ်မရှင်က
ြပည်ေထာင်စု အစိုးရ အဖွဲ့၏ သေဘာ တူညီချက်ြဖင့် အခန်း (၁၁) ပါ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
ကာလနှင့် သက်သာခွင့် ကာလများထက် ပိုမို၍ သတ်မှတ်ေပးသည်ကို ရခွင့်ရှိ ြခင်း၊

(ဍ)

ေကာ်မရှင်၏ အသိအမှတ် ြပုလွှာြဖင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ဘဏ်ေချးေငွများ ရယူနိုင်ရန် အလို့ငှာ
ေလျှာက်ထားရယူခွင့်ရှိြခင်း။
အခန်း(၉)
ခွင့်ြပုမိန့်ေလျှာက်ထားခ
ြ င်း

၁၇။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ သို့မဟုတ် ကမကထပ
ြ ုသူသည် ခွင့် ြပုမိန့်ရရှိရန် ေကာ်မရှင်သို့ သတ်မှတ်ချက်
များနှင့်အညီ အဆို ြပုချက် တင်သွင်းရမည်။

၁၈။

ေကာ်မရှင်သည်(က)

ပုဒ်မ ၁၇ အရ တင်သွင်းေသာ အဆို ြပုချက်ကို ရရှိပါက လိုအပ်ေသာ စိစစ်မှုများ ြပုလုပ် ြပီး
အဆို ြပုချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်ေန့မှ ၁၅ ရက်အတွင်း လက်ခံြခင်း သို့မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း
ြပုနိုင်သည်။

(ခ)

အဆို ြပုချက်ကိုလက်ခံပါက ခွင့် ြပုမိန့်ကို ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း ထုတ်ေပးရမည်။

(ဂ)

တင်သွင်းထားေသာ အဆို ြပုလွှာများကို ခိုင်လုံေသာ အေက
ြ ာင်းြပချက်မရှိဘဲ သုံးသပ်
ဆုံး ြဖတ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ပျက်ကွက်သည့် မည်သည့်တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်မဆို နိုင်ငံဝန်ထမ်း
ဥပေဒနှင့်အညီ အေရးယူ ြခင်း ခံရမည်။
အခန်း(၁ဝ)
အမှုထမ်းများနှင့် အလုပသ
် မားများ ခန့်ထားခ
ြ င်း

၁၉။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည်(က)

နိုင်ငံသားဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်လာေစေရးအတွက် ေလ့ကျင့်
ေပးခ
ြ င်း၊ သင်တန်းေပးခ
ြ င်းတို့ကို စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။

(ခ)

အလုပ်သမားစုေဆာင်း ြခင်းကို အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမား ရှာေဖွေရး ရုံးမှလည်းေကာင်း၊
ြပည်တွင်းအလုပ်အကိုင် ရှာေဖွေရး ကိုယ်စားလှယ်များမှ လည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏
အစီအစဉ် ြဖင့်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက် ရမည်။

(ဂ)

ကျွမ်းကျင်သူအလုပ်သမားများ၊ အတတ်ပညာရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားရာတွင် တည်ဆဲ
အလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပေဒ၊
နည်းဥပေဒနှင်အ
့ ညီ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာ
တူညီချက် စာချုပ်ကို အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လက်မှတ်ေရးထိုး၍
ခန့်ထားရမည်။

(ဃ)

အမှုထမ်းများနှင့် အလုပ်သမားများကို ခန့်ထားရာ၌ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာ
တူညီချက် စာချုပ်ကို တည်ဆဲအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပေဒနှင့်အညီ ချုပ်ဆိုရမည်။

(င)

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချုပ်ပါ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ် သမားတို့၏
အခွင့်အေရးနှင့် တာဝန်များကိုလည်းေကာင်း၊ အလုပ်အကိုင် ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို
လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ရာ၌ အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာ၊ ခွင့်ရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်၊
အချိန်ပိုလုပ်ခ၊ နစ်နာေက
ြ း၊ အလုပ်သမားေလျာ်ေ ြကး၊ လူမှုဖူလုံေရးနှင့် အလုပ်သမာများနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် အခ
ြ ား အာမခံ ထားရှိ ြခင်းတို့ အပါအဝင် တည်ဆဲအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပေဒ
များပါ အခွင့်အေရးများ ရရှိေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။

(စ)

အလုပ်ရှင်အချင်းချင်း၊ အလုပ်သမားအချင်းချင်း၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား၊ အလုပ်သမား
နှင့် အတတ်ပညာရှင် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းတို့အ ြကား ေပါ်ေပါက် လာသည့် အင
ြ င်းပွားမှုများကို
သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ ေဖ
ြ ရှင်းရမည်။
အခန်း (၁၁)
ကင်းလွတ်ခငွ န့် ငှ ့် သက်သာခွင့်များ

၂ဝ။

ေကာ်မရှင်သည် နိုင်ငံသားများ၏ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများကို အားေပးအေထာက်အကူ ြပုရန် အလို့ငှာ
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအား ေအာက်ပါအခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ အနက် ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ခွင့် ြပုရမည်။ ထို့ြပင် ကျန်ရှိေသာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သက်သာခွင့် တစ်ရပ်ရပ်
ကို ြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ရပ်ထက် ပို၍ ြဖစ်ေစ၊ အားလုံးကို ြဖစ်ေစ၊ ခံစားခွင့် ြပုရန် တင် ြပေလျှာက်ထား
လာလျှင် ခွင့် ြပုနိုင်သည်(က)

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုခု စီးပွားဖ
ြ စ် စတင်ေသာနှစ် အပါ
အဝင် တစ်ဆက်တည်းငါးနှစ်အထိ ဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ် ခွင့်၊

(ခ)

နိုင်ငံေတာ်မှ အထူးလိုအပ်ချက်အရ ေဆာင်ရွက်ေသာ လုပ်ငန်းများအတွက် ေကာ်မရှင်မှ ထပ်မံ
သတ်မှတ်ေပးသည့် ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်၊

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လုပင် န်းမှ ရရှိသည့် အမ
ြ တ်ေငွကို ြပန်လည်ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံရန်အတွက်
သီးသန့် ရန်ပုံေငွထား၍ တစ်နှစ်အတွင်း ယင်းလုပ်ငန်း၌ ြပန်လည်ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံလျှင်
ထိုအ ြမတ်ေငွအေပါ်တွင် ဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊

(ဃ)

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း တစ်ခုခုက ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းကို ြပည်ပသို့တင်ပို့ ေရာင်းချလျှင် ထိုသို့
တင်ပို့ေရာင်းချ၍ ရရှိေသာ အမ
ြ တ်ေငွေပါ်တွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဝင်ေငွခွန် သက်သာခွင့်၊

(င)

အမှန်တကယ်လိုအပ်၍ ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုေတသနနှင့် ဖွ့ံ ြဖိုးေရး
လုပ်ငန်းများ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အခွန်စည်း ြကပ်ထိုက်ေသာ ဝင်ေငွမှ နုတ်ပယ်ခွင့်၊

(စ)

လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ခံစားပ
ြ ီး တစ်ဆက်တည်း
နှစ်နှစ်အတွင်း အမှန်တကယ် ေပါ်ေပါက်သည့် အရှုံးေငွကို ယင်းသို့အရှုံးေပါ်ေပါက်သည့်
နှစ်မှစ၍ တစ်ဆက်တည်း သုံးနှစ်ကာလအထိ သယ်ယူခုနှိမ်ခွင့်၊

(ဆ)

လုပ်ငန်းစတင်တည်ေဆာက်မှုကာလအတွင်း အမှန်တကယ် အသုံး ြပုရန် လိုအပ်၍
တင်သွင်းေသာ ယာဉ်ယန္တရား၊ စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ အသုံးအေဆာင် တန်ဆာပလာ၊
စက်ကိရိယာ
အစိတ်အပိုင်း၊
စက်အရန်ပစ္စည်း၊
လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအေပါ်တွင်
အေကာက်ခွန် ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား ြပည်တွင်း အခွန်အေကာက်များဖ
ြ စ်ေစ၊ နှစ်မျိုးလုံးကို ြဖစ်ေစ၊
ကင်းလွတ်ခွင့် သိ့ု မဟုတ် သက်သာခွင့်၊

(ဇ)

ဝင်ေငွခွန်စည်း ြကပ်ရန် ကိစ္စအလို့ငှာ ယာဉ်ယန္တရား၊ စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ အေဆာက်
အအုံ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး အခ
ြ ားမတည်ပစ္စည်းများအေပါ်တွင် နိုင်ငံေတာ်က သတ်မှတ်
ထားသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး ေလျှာ့တွက်နှုန်းများအတိုင်း တွက်ချက်ြပီး ပစ္စည်းတန်ဖိုး ေလျှှာ့တွက်
ေငွကို အမ
ြ တ်ေငွထဲမှ နုတ်ပယ်ခွင့်၊

(ဈ)

လုပ်ငန်းတည်ေဆာက်မှုြပီးစီး၍ ပထမသုံးနှစ်အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ရန် တင်သွင်းသည့်
ကုန်က
ြ မ်းများ အေပါ်တွင် အေကာက်ခွန်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား ြပည်တွင်း အခွန်အေကာက်များ
ြဖစ်ေစ၊ နှစ်မျိုးလုံးကို ြဖစ်ေစ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊

(ည)

ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုချက် ြဖင့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုပမာဏ တိုးြမှင့် ြပီး မူလ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသည့်
လုပ်ငန်းကို ခွင့် ြပုထားသည့် သက်တမ်းကာလအတွင်း အမှန်တကယ် အသုံး ြပုရန် လိုအပ်၍
တင်သွင်းေသာ ယာဉ်ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ အသုံးအေဆာင်
တန်ဆာပလာများ၊ စက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံး
ပစ္စည်းများ အေပါ်တွင် အေကာက်ခွန် ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားပ
ြ ည်တွင်း အခွန်အေကာက်များ ြဖစ်ေစ၊
နှစ်မျိုးလုံးကိုြဖစ်ေစ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊

(ဋ)

ြပည်ပသို့တင်ပို့ရန် ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းများအေပါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်
သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်။
အခန်း(၁၂)
အာမခံချကမ် ျား

၂၁။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ခွင့် ြပုမိန့် ြဖင့် ဖွဲ့စည်းသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံပိုင်
သိမ်းယူြခင်းမပ
ြ ုဟု အာမခံသည်။

၂၂။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏ မတည်ေငွရင်းတွင် နိုင်ငံ ြခားေချးေငွ ပါရှိခဲ့ပါက ယင်းေချးေငွကို သတ်မှတ်ချက်များ
နှငအ
့် ညီ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်သို့ ြပန်လည် ေပးဆပ်ခွင့် ြပုရန် ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့က အာမခံသည်။

၂၃။

ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုမိန့်အရ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း တစ်ခုအား ခွင့် ြပုချက်
သက်တမ်း မကုန်မီ ခိုင်လုံေသာ အေက
ြ ာင်းကိစ္စမရှိဘဲ ရပ်ဆိုင်းြခင်း မပ
ြ ုရန် ြပည်ေထာင်စု အစိုးရ
အဖွဲ့က အာမခံသည်။
အခန်း(၁၃)
ေမ
ြ အသုံးြပုခွင့်

၂၄။

ေကာ်မရှင်သည် နိုင်ငံေတာ်ထံမှ ေမ
ြ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိေသာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအား ေမ
ြ အသုံးြပုခွင့်
ကာလကို စီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုး ေမွး ြမူေရး လုပ်ငန်း အမျိုးအစားနှင့်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ပမာဏအေပါ် မူတည်၍ ကနဦးနှစ် ၅၀ အထိ ခွင့် ြပုနိုင်သည်။

၂၅။

ေကာ်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၂၄ အရ ခွင့် ြပုထားေသာ သက်တမ်းကုန်ဆုံး ြပီးေနာက် ဆက်လက်
လုပ်ကိုင်လိုေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူ အား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့် လုပ်ငန်း အမျိုးအစား အေပါ်
မူတည်၍ တစ်ဆက်တည်း သက်တမ်း တိုးခွင့် ၁၀ နှစ် နှစ် ကိမ် တိုး ြမှင့်ေပး နိုင်သည်။

၂၆။

ေကာ်မရှင်သည် နယ်စပ်မျဉ်းမှ ၁၀ မိုင်အတွင်း ေဆာင်ရွက်မည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများအား
ေဒသခံ တိုင်းရင်းသားများကို အထူးအစီအစဉ်ြဖင့် ဦးစားေပး လုပ်ကိုင်ခွင့် သတ်မှတ်ေပးရမည်။

၂၇။

ေကာ်မရှင်သည် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းပိုင် ေမ
ြ ငှားရမ်းခနှုန်းထားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ ကိုတင်သေဘာတူညီချက်ြဖင့် အခါ အားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေပးနိုင်
သည်။

၂၈။

ေကာ်မရှင်သည် နိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံးတွင် ဖွ့ံ ြဖိုးတိုးတက်ေစရန် အလို့ငှာ စီးပွားေရး ဖွံ့ြဖိုးမှု
နည်းပါးပ
ြ ီး ဆက်သွယ်သွားလာေရး ခက်ခဲေသာ ေဒသများတွင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံ သူများအတွက်
ဤဥပေဒပါ ေမ
ြ ငှားရမ်းခွင့်ကာလ သိ့ု မဟုတ် ေမ
ြ အသုံးြပုခွင့် ကာလထက်ပိုမို၍ ခံစားခွင့် ရရှိေစရန်
သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အခန်း(၁၄)
မတည်ေငွရင်း

၂၉။

ေကာ်မရှင်သည် မတည်ေငွရင်းကို ဘဏ်က လက်ခံခွင့် ြပုေဆာင်ရွက်ေပးသည့် ေငွေ ြကး အမျိုးအစား
အတိုင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ၏ အမည် ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ထိုသို့မှတ်ပုံတင်ရာတွင် မတည်ေငွရင်း
အမျိုးအစားများကို ေဖာ် ြပရမည်။
အခန်း(၁၅)
ေငွေရးေက
ြ းေရးကိစ္စ

၃ဝ။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုတွင် ပါဝင်သည့် နိုင်ငံ ြခား သုံးေငွများကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ ြခား
သုးံ ေငွ ြဖင့် သတ်မှတ်သည့် ေငွလဲလှယ်နှုန်းအတိုင်း နိုင်ငံေတာ် အတွင်းရှိ နိုင်ငံ ြခား ဘဏ်လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဘဏ်မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံ ြခားသို့ လွှဲေြပာင်းနိုင်ခွင့်နှင့် ြပည်တွင်းသို့ လက်ခံနိုင်ခွင့်
ရှိသည်။

၃၁။

ခွင့်ြပုမိန့် ြဖင့် ဖွဲ့စည်းထားေသာ စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုတွင် အမှုထမ်းေသာ နိုင်ငံြခားသားများ
သည် နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံ ြခားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် နိုင်ငံ ြခား
ေငွစာရင်း ကိုလည်းေကာင်း၊ ြမန်မာကျပ်ေငွ စာရင်းကို လည်းေကာင်းဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း(၁၆)
စီမခံ န့်ခေဲွ ရးဆိငု ရ
် ာ ြပစ်ဒဏ်များ

၃၂။

ေကာ်မရှင်သည် ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ် ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြကားချက် သို့မဟုတ်
ခွင့်ြပုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအား ေအာက်ပါ
စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကို ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်ဒဏ်များကို ြဖစ်ေစ ချမှတ်နိုင်သည်(က)

သတိေပးခ
ြ င်း၊

(ခ)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များကို ယာယီရပ်ဆိုင်း ြခင်း၊

(ဂ)

လုပ်ငန်းကို ြပန်လည်ရပု ်သိမ်း ြခင်း၊

(ဃ)

ခွင့် ြပုမိန့်ကို ြပန်လည်ရုပ်သိမ်းြခင်း၊

(င)

ေနာင်တွင် မည်သည့်ခွင့် ြပုမိန့်မျှ ထုတ်ေပးမည် မဟုတ်ေသာ နာမည်ပျက် စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းစာရင်း၌ ထည့်သွင်း ြခင်း။
အခန်း (၁၇)
အင
ြ င်းပွားမှုေြဖရှင်းြခင်း

၃၃။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အင
ြ င်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ေပါ်ေပါက်ပါက(က)

အင
ြ င်းပွားသူ ပုဂ္ဂိုလ်များအက
ြ ား ေပါ်ေပါက်လာသည့် အင
ြ င်းပွားမှုကို ချစ် ြကည် ရင်းနှီးစွာ
ေဖ
ြ ရှင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေဖ
ြ ရှင်း၍ ေပ
ြ လည်မှု မရရှိပါက(၁)

သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်တွင် အင
ြ င်းပွားမှုေြဖရှင်းနည်း သတ်မှတ်ထားခ
ြ င်း
နိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

မရှိလျှင်

(၂) သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်တွင် အင
ြ င်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်းနည်း သတ်မှတ်ထားခ
ြ င်း ရှိလျှင် ယင်း
သတ်မှတ်ထားသည့် ေဖ
ြ ရှင်းနည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း(၁၈)
အေထွေထွ
၃၄။

ေကာ်မရှင်သည် မတည်ေငွရင်း ကီးမားေသာ လုပ်ငန်းမျိုးဖ
ြ စ်သည့် ေရနံ၊ သဘာဝ ဓာတ်ေငွ့နှင့်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်း လုပ်ငန်းမျိုးကိုလည်း နိုင်ငံသား များက ကိုယ်ပိုင်
အရင်းအနှီးရှိေ ြကာင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာမှ အရင်းအနှီး ရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းရှိေ ြကာင်း
အဆို ြပုလာပါက ဥပေဒနှင့်အညီ ဦးစားေပး ခွင့် ြပုရမည်။

၃၅။

ေကာ်မရှင်သည် ေကာ်မရှင်၏ အစည်းအေဝးများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။

၃၆။

ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရး ဖွံ့ြဖိုး
တိုးတက်မှု ဝန် ကီးဌာနသည် ေကာ်မရှင်၏-

၃၇။

(က)

ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျခံရမည်။

ဤဥပေဒ မပ
ြ ဋ္ဌာန်းမီက ြမန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဥပေဒ (နိုင်ငံေတာ် ြငိမ်ဝပ်ပိြပားမှု
တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ့ ဥပေဒအမှတ် (၄/၉၄) အရ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများ အား ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်
သည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများဖ
ြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၃၈။

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဥပေဒ (နိုင်ငံေတာ် ြငိမ်ဝပ်ပိ ြပားမှု တည်ေဆာက်ေရး အဖွဲ့
ဥပေဒအမှတ် ၄/၉၄) အရ ေကာ်မရှင်၏ ခွင့် ြပုမိန့် ြဖင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည်
ခွင့်ြပုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ သေဘာတူ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ
သက်တမ်းကာလ ကုန်ဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိေစရမည်။

၃၉။

တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့်
သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဤဥပေဒနှင့်အညီသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၄ဝ။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူသည် ေကာ်မရှင်၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသို့ ြပုစုတင်ြပေသာ
အဆို ြပုချက်နှင့်အတူပူးတွဲပါ စာရင်းဇယားများ၊ စာချုပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများ၊ ေငွေရး
ေက
ြ းေရး၊ အလုပ်သမားခန့်အပ်ထားေရးဆိုင်ရာ အေထာက်အထားများ စသည်တို့ကို တမင်မမှန်မကန်
ေဖာ် ြပေက
ြ ာင်း သို့မဟုတ် ထိမ်ချန်ေ ြကာင်း ခိုင်လုံေသာ သက်ေသခံအေထာက်အထားများ ေပါ်ေပါက်
လာလျှင် ြပစ်မှုေ ြကာင်းအရ အေရးယူ ြခင်းခံရမည်။

၄၁။

ဤဥပေဒက အပ်နှင်းေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ေကာ်မရှင်က ချမှတ်ေသာ အဆုံးအဖ
ြ တ်သည် အပ
ြ ီး
အပ
ြ တ် အတည် ြဖစ်သည်။

၄၂။

ဤဥပေဒအရ အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အညီ သေဘာရိုး ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေ ြကာင်း
သက်ေသ အေထာက်အထား ခိုင်လုံသည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးကို
ြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ငယ်၏ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးကို ြဖစ်ေစ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဦးကို
ြဖစ်ေစ၊ တရားမေက
ြ ာင်း ြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပစ်မှုေ ြကာင်းြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရား
စွဲဆို ြခင်း၊ အေရးယူ ြခင်း မရှိေစရ။

၄၃။

ဤဥပေဒပါပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် (က)

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့
၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် လိအ
ု ပ်ေသာ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့် လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများကို ထုတ် ြပန်ရမည်။

(ခ)

ေကာ်မရှင်သည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်၊ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာ၊ ညွှန် ြကားချက်များကို ထုတ် ြပန်နိုင်
သည်။

၄၄။

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု ဥပေဒ (နိုင်ငံေတာ်ြငိမ်ဝပ်ပိြပားမှု
ဥပေဒအမှတ် ၄/၉၄) ကို ဤဥပေဒဖ
ြ င့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ့

၄၅။

ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းြပီးေနာက် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ြပဋ္ဌာန်း ြခင်း
မပ
ြ ုနိုင်ေသးမီ ကာလအတွင်း ဤဥပေဒနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် ြမန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု ဥပေဒ
(နိုင်ငံေတာ် ြငိမ်ဝပ်ပိ ြပားမှု တည်ေဆာက် ေရးအဖွ့ဲ ဥပေဒအမှတ် ၄/၉၄) အရ ထုတ် ြပန်ခဲ့ေသာ
နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များအား ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
……………………………………………………………………………
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ် ေရးထိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိငု င် ေံ တာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စသ
ု မ္မတြမန်မာနိငု င် ေံ တာ်

