ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၃၅ / ၂၀၁၇
၁၃၇၈ ခနှစ်၊ တန်ခးူ လဆန်း ၃ ရက်
(၂၀၁၇ ခနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်)

စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀၀(က) အရ

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

ဤနည်းဥပ ဒများကိ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမနည်းဥပ ဒများဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ပါရှိ သာ စကားရပ်များသည် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒတွင်

ပါရှိသည့်အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိ ့အြပင် အာက်ပါ စကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါ
အတိင်း အဓိပာ္ပ ယ် သက် ရာက် စရမည် (က) ဥပ ဒ ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမဥပ
ှ
ဒကိ ဆိသည်။
(ခ)

တွဲဖက်လပ်ကိင်သူ ဆိသည်မှာ(၁)

အထူးသြဖင့် ကမ္ပဏီတစ်ခနှင့် သက်ဆိင်သည့်အခါတွင်(ကက)

ကမ္ပဏီ၏ ဒါရိက်တာ သိ ့မဟတ် အတွင်း ရးမှူး၊

(ခခ)

ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ ့အစည်း၊

(ဂဂ)

ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခ၏ ဒါရိက်တာ သိ ့မဟတ် အတွင်း
ရးမှူးနှင့်

(ဃဃ)

ကမ္ပဏီကိ ထိန်းချုပ် န သာ သိ ့မဟတ် ကမ္ပဏီ၏

ကီး ကပ်

အပ်ချုပ်ြခင်းကိ ခရ သာ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိ ဆိလိသည်။
(၂)

ယဘယျအားြဖင့် ကမ္ပဏီတစ်ခအပါအဝင် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့် သက်ဆိင်
သည့် အခါတွင်-
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(ကက)

သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စရပ်နှင့်
သိ ့မဟတ်

စပ်လျဉ်း၍

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ

ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် သာ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့်အတူတကွ

လပ်ကိင် ဆာင်ရွက် နသူ တစ်ဦးဦး သိ ့မဟတ်
(ခခ)

သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အြခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်
တရားဝင်

သာ်လည်း ကာင်း၊ တရားမဝင်

သာ်လည်း ကာင်း

တွဲဖက် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် သိ ့မဟတ် တွဲဖက် ဆာင်ရွက်မည့် ပဂ္ဂုိ လ်
တစ်ဦးဦး သိ ့မဟတ်
(ဂဂ)

သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားသည့်
တစ်ဦးဦးကိ ဆိသည်။

(၃)

သိ ့ သာ် အာက်ပါ အ ကာင်း ကာင့်မ ြဖင့် အပိဒ်ခွဲငယ် (၁) သိ ့မဟတ် အပိဒ်
ခွင
ဲ ယ် (၂) အရ တွဲဖက်လပ်ကိင်သူတစ်ဦးဟ သတ်မှတ်နိင်သည့်သူများကိ
မည်သည့်ကိစ္စရပ်တွင်မ ထည့်သွင်းြခင်း မြပုရ(ကက)

အတတ်ပညာဆိင်ရာက မ်းကျင်မ

သိ ့မဟတ်

စီးပွား ရးလပ်ငန်း

ဆက်စပ် ဆာင်ရွက်မ တစ်ရပ်ရပ်နှင့်သက်ဆိင်သည့် တာဝန်များကိ
ဆာင်ရွက်ရာတွင်

ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသိ ့ အ က ပးြခင်း

သိ ့မဟတ်

၎င်းကိယ်စားြပုလပ် ဆာင်ရွက်ြခင်း သိ ့မဟတ်
(ခခ)

ကမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူများ သိ ့မဟတ် အမျိုးအစားအလိက် ကမ္ပဏီ
တွငပ
် ါဝင်သ၏
ူ
အစည်းအ ဝး၌ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ကိယ်စားလှယ်
သိ ့မဟတ် ကိယ်စားအြဖစ် ခန် ့အပ်ခရြခင်း။

(ဂ)

အစိးရဌာန၊

အစိးရအဖွဲ ့အစည်း

ဆိသည်မှာ

နိင်င တာ်အဆင့်၊

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အဆင့် အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့အစည်းများ၊ ဝန် ကီးဌာနများ၊ ကာ်မရှင်
များ၊ ကာ်မတီများ ကိဆိသည်။
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထခ
ိ က်
ိ မဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် လိအပ်သည်စ
့ မ
ီ ကိနး် အမျိုးအစား ဆိသည်
မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ
ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်းတိ ့အရ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် စီမကိနး် အမျိုးအစား
ကိ ဆိသည်။
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(င)

နိင်ငြခားကမ္ပဏီ ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများအက်ဥပ ဒ သိ ့မဟတ် ယင်းကိ
ဆက်ခသည့် ဥပ ဒတွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိထားသည့် နိင်ငြခား ကမ္ပဏီကိ ဆိသည်။

(စ)

ကမ္ပဏီတစ်ခနှင့်

ဆက်နွယ် နသည့်

အစများပိင်ဆင်
ိ သည်က
့ မ္ပဏီ

ဆက်နယ
ွ ် နသည့် လက် အာက်ခကမ္ပဏတ
ီ စ်ခအြဖစ်

ဆိသည်မာှ

ရာက်ရိှ န သာ ကမ္ပဏ၏
ီ

အစများပိင်ဆင်
ိ သည့် ကမ္ပဏီကိ ဆိသည်။
(ဆ)

ြမန်မာကမ္ပဏီ ဆိသည်မာှ ြမန်မာနိင်ငတွင် ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင် ပီး ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီ
များအက်ဥပ ဒ

သိ ့မဟတ် ယင်းကိ ဆက်ခသည့် ဥပ ဒအရ မှတပ
် တင်ထားသည့်

ကမ္ပဏက
ီ ိ ဆိသည်။
(ဇ)

အ သးစားကမ္ပဏီ ဆိသည်မာှ အများနှင့်သက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အများနှင့်
သက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီ၏ လက် အာက်ခကမ္ပဏီမှအပ

အာက် ဖာ်ြပပါ စည်းကမ်း

ချက်များနှင့် ညီညွတ်မရှိ သာ ကမ္ပဏီကိ ဆိသည်(၁)

ယင်းကမ္ပဏီနှင့် ယင်း၏လက် အာက်ခကမ္ပဏီများတွင် ၃၀ အထက်
မပိ သာ ဝန်ထမ်းဦး ရရှိြခင်း သိ ့မဟတ် ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများ အက်
ဥပ ဒ သိ ့မဟတ် ယင်းအက်ဥပ ဒကိ ဆက်ခမည့် အလားတူဥပ ဒအရ
သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားသည့် ဝန်ထမ်းအ ရအတွက် အာက်တွင်ရှိြခင်း၊

(၂)

ယင်းကမ္ပဏီနှင့် ယင်း၏လက် အာက်ခကမ္ပဏီများတွင် ယခင်နှစ်၏
တစ်နှစ်တာ ဝင် ငွစစ ပါင်းသည် ကျပ် သန်း ၅၀

အာက်တွင်ရှိြခင်း

သိ ့မဟတ် ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏမ
ီ ျားအက်ဥပ ဒ သိ ့မဟတ် ယင်းအက်ဥပ ဒ
ကိ

ဆက်ခမည့်

အလားတူဥပ ဒအရ

သတ်မတ
ှ ်

ဖာ်ြပထားသည့်

ငွပမာဏ အာက်တွင်ရှိြခင်း။
(ဈ)

လက် အာက်ခကမ္ပဏီ ဆိသည်မှာ(၁)

ကမ္ပဏီတစ်ခသည်

အာက်ပါအ ြခအ န တစ်ခခနှင့် ကိက်ညီလ င် အြခား

ကမ္ပဏီ၏ လက် အာက်ခကမ္ပဏီ ြဖစ်သည်(ကက)

အြခားကမ္ပဏီသည် အဆိပါကမ္ပဏီ၏ ဘတ်အဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းမအား
ထိန်းချုပ်ထားြခင်း၊ သိ ့မဟတ်
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(ခခ)

အြခားကမ္ပဏီသည် အဆိပါကမ္ပဏီ၏ အစည်းအ ဝးတွင် အသး
ြပုနိင်သည့် မဲအ ရအတွက် အများဆးအနက်မှ ထက်ဝက်ထက်
ပိသည့်

မဲများကိ

အသးြပုနိင်ြခင်း

သိ ့မဟတ်

အသးြပုမအား

ထိန်းချုပ်နိင်ြခင်း၊ သိ ့မဟတ်
(ဂဂ)

အြမတ် ငွ သာ်လည်း ကာင်း၊ မတည် ငွရင်း
ခွဲ ဝသတ်မှတ်ရာတွင်
ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့်

သာ်လည်း ကာင်း

ဖာ်ြပထားသည့် ပမာဏထက်
အခွင့်အ ရးမရရှိ သာ

ကျာ်လွန်၍

အစရှယ်ယာများမှ

တစ်ပါး အဆိပါကမ္ပဏီ၏ ထတ် ဝထား သာ အစရှယ်ယာများ၏
တစ်ဝက် ကျာ်လွန်သည့်

အစရှယ်ယာများကိ

အြခားကမ္ပဏီမှ

ပိင်ဆိင်ထားြခင်း၊ သိ ့မဟတ်
(ဃဃ)

အြမတ် ငွ သာ်လည်း ကာင်း၊ မတည် ငွရင်း သာ်လည်း ကာင်း ခွဲ ဝ
သတ်မှတ်ရာတွင်

ဖာ်ြပထားသည့်

ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့်
တစ်ပါး
အ ပ

အခွင့်အ ရးမရရှိ သာ

အဆိပါကမ္ပဏီမှ
ခွဲ ဝ ပးရမည့်

ပမာဏထက်

အစရှယ်ယာများမှ

ထတ် ဝထား သာ

အြမတ် ဝစတိင်း၏

ကျာ်လွန်၍

အစရှယယ
် ာများ
ထက်ဝက် ကျာ်ကိ

ရပိင်ခွင့်ရှိြခင်း။
(၂)

အထက်အပိဒ် (၁) ပါ

အ ြခအ နတစ်ခခနှင့် ကိက်ညီသည့် လက် အာက်ခ

ကမ္ပဏမ
ီ ှ ထပ်မဖွဲ ့စည်းသည့် ၎င်း၏ လက် အာက်ခကမ္ပဏီသည်လည်း အဆိပါ
အြခား ကမ္ပဏီ၏ လက် အာက်ခကမ္ပဏီ ြဖစ်သည်။
(ည)

HS Code (Harmonized System Code) ဆိသည်မှာ ကမ္ဘာ့အ ကာက်အခွန်
အဖွဲ ့အစည်းက

ရးဆွဲ သတ်မှတ်ထား ပီး နိင်င တာ်၏ အ ကာက်ခန
ွ ဆ
် င်
ိ ရာ အခွင့်

အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းမှ အချိန်ကာလအလိက် အသးြပုသည့် ကန်ပစ္စည်းအမျိုး
အစား ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်း ဆိင်ရာ စည်းဝါးညီစနစ် သိ ့မဟတ် ကန်ပစ္စညး် အမျိုးအစား
ခွြဲ ခားသတ်မတ
ှ ြ် ခင်းဆိင်ရာ စည်းဝါးညီ အ ကာက်ခန
ွ ဇ
် ယားကိ ဆိသည်။
(ဋ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ် ရးဌာနခွဲ
ကီး ကပ် ရး ဌာနခွဲကိ ဆိသည်။

ဆိသည်မှာ

ကာ်မရှင်ရး၏

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

5
(ဌ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမစစမ်း မးြမန်းြခင်း လ ာက်ထားလာ ဆိသည်မှာ ရင်းနှီးြမုပ်နှလိသူက
နည်းဥပ ဒ ၂၈ အရ စည်း နှာင်မမရှိသည့် လမ်းညန်ချက်များ ရယူနိင်ရန် ကာ်မရှင်
သိ ့ တင်ြပသည့် လ ာက်ထားလာကိ ဆိသည်။

(ဍ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအကူအညီ ပး ရး ကာ်မတီ ဆိသည်မှာ နည်းဥပ ဒ ၁၆၅ အရ ဖွဲ ့စည်း
ထား သာ ကာ်မတီကိ ဆိသည်။

(ဎ)

တားြမစ်သည့်ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ဥပ ဒပဒ်မ ၄၁ အရ သတ်မှတ်ချက်
များနှင့် အကျုးဝင် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းကိဆိသည်။

(ဏ) ရင်းနှးီ ြမုပ်နမြမင်
ှ
တ
့ င်အား ပးလိသည်က
့

များ ဆိသည်မာှ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၃ နှငအ
့် ညီ

ကာ်မရှငမ
် ှ အခါအား လျာ်စာွ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်သတ်မတ
ှ မ
် ည့် ရင်းနှးီ ြမုပ်နှ
မ ြမင်တ
့ င်အား ပးလိသည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစားများ စာရင်းတွင် ပါဝင်သည့် က

များ

ကိ ဆိသည်။
(တ) တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီ ဆိသည်မှာ နည်းဥပ ဒ ၁၅၁ အရ
ကာ်မရှငက
်
ဖွဲ ့စည်းထားသည့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
ကာ်မတီ ကိ ဆိသည်။
(ထ) တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီရး ဆိသည်မှာ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ
ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကာ်မတီများ၏ ရးလပ်ငန်းများကိ တာဝန်ယူ
ဆာင်ရက
ွ သ
် ည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်ကမ္ပဏီများညန် ကားမဦးစီးဌာန၏ တိင်း ဒသ ကီး
နှင့် ြပည်နယ်ရးခွဲများကိ ဆိသည်။
(ဒ)

အဆိြပုချက်စစ
ိ စ် ရးအဖွဲ ့ ဆိသည်မာှ အဆိြပုချက်များကိ

ကာ်မရှငက
်
စိစစ်ရာတွင်

အ ထာက်အကူြပုနိင်ရန် ကာ်မရှငက
် နည်းဥပ ဒ ၁၄၉ အရ ဖွဲ ့စည်းထား သာ အဆိြပု
ချက် စိစစ် ရးအဖွဲ ့ ကိဆိသည်။
(ဓ)

ဆက်စပ်အဖွဲ ့အစည်း ဆိသည်မှာ(၁)

ကမ္ပဏီတစ်ခနှင့် ဆက်နွယ် နသည့် အစများပိင်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီ၊

(၂)

ကမ္ပဏီတစ်ခနှင့် ဆက်နွယ် နသည့် လက် အာက်ခကမ္ပဏီ၊ သိ ့မဟတ်

(၃)

ကမ္ပဏီတစ်ခနှင့် ဆက်နွယ် နသည့် အစများပိင်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ်
လက် အာက်ခကမ္ပဏီကိ ဆိသည်။
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(န)

ကန် ့သတ်သည်ရ
့ င်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း ဆိသည်မာှ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၃ နှငအ
့် ညီ ကာ်မရှငမ
် ှ
အခါအား လျာ်စာွ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်သတ်မတ
ှ မ
် ည့်

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း

များကိ ဆိသည်။
(ပ)

ကန် ကမ်း ဆိသည်မှာ ကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်ရာတွင် လိအပ် သာ ပစ္စည်းများြဖစ် ပီး
ယင်းတိ ့သည် သဘာဝအတိင်းရှိ သာ သိ ့မဟတ် မြပုြပင်ရ သး သာ သိ ့မဟတ်
မသန် ့စင်ရ သး သာ ပစ္စညး် များကိဆိသည်။ ထိ ့ြပင် ကန် ချာပစ္စညး် များ ထတ်လပ်
ရာတွင် လိအပ် သာ ကန် ကမ်းပစ္စည်းများ သိ ့မဟတ် ကန်ပစ္စည်းများ၊ အဆင်ြ့ မင်တ
့ င်
ထတ်လပ်မည့် ကန် ချာပစ္စည်းအတွက် အသးြပုရသည့် ထတ်လပ် ပီး ကန်ပစ္စည်း
သိ ့မဟတ် တစ်ပင်
ိ းတစ်စထတ်လပ် ပီး ကန်ပစ္စည်းနှင့် ထပ်ပိးရာတွင် လိအပ် သာ
ပစ္စညး် များပါဝင်သည်။ ထိပစ္စညး် များတွင် မြပုြပင်ရ သး သာ သိ ့မဟတ် သဘာဝအတိင်း
သိ ့မဟတ် ထတ်လပ်အသးြပုရန် အသင်ြ့ ဖစ် သာ အ ကမ်းထည်ပစ္စည်းများလည်း
ပါဝင်သည်။

(ဖ)

အကူးအ ြပာင်းကာလ ဆိသည်မှာ ဤနည်းဥပ ဒများ အကျိုးသက် ရာက်မ စတင်
သည့် န ့မှ နာင် ၂၄ လ ကာြမင့်သည့်ကာလကိ ဆိသည်။

(ဗ)

အလပ်လပ်ရက် ဆိသည်မှာ စ န၊ တနဂ နွ သိ ့မဟတ် အများြပည်သူရးပိတ်ရက်များမှ
တစ်ပါး ကာ်မရှင်ရးဖွင့်သည့် မည်သည့် န ့ရက်ကိမဆိ ဆိသည်။

(ဘ)

လ ာက်လာ ကး ဆိသည်မှာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူက ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် တိင်း ဒသ ကီး
သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီသိ ့ အဆိြပုချက်၊ အတည်ြပု လ ာက်ထား
လာ၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်
ြမအသးြပုခွင့်

လ ာက်ထားလာ တင်ြပရာတွင်

လ ာက်ထားလာ သိ ့မဟတ်
ပးသွင်းရမည့် အခ ကး ငွကိ

ဆိသည်။
(မ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း
ြပင်ဆင်မကာလ

တည် ဆာက်မကာလ

ဆိသည်မှာ

သိ ့မဟတ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

အဆိြပုရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းကိ

အ ကာင်အထည်

ဖာ်ရန် သိ ့မဟတ် တိးချဲ ့ရန် သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်ရန်အတွက် ကာ်မရှငက
် အတည်ြပု
သည့် အချိန်ကာလကိ ဆိလိသည်။
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အခန်း(၂)
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအမျိုးအစားများ
ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရန် လိအပ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအမျိုးအစားများ
၃။

ဥပ ဒပဒ်မ ၃၆ (က) ပါ ြပ ာန်းချက်အလိ ့ငှာ

အာက်ပါသတ်မှတ်ချက်တစ်ခခနှင့် ကိက်ညီ

သာ လပ်ငန်းအမျိုးအစားကိ နိင်င တာ်အတွက် မဟာဗျူဟာအရ အ ရးပါသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
လပ်ငန်းအမျိုးအစားအြဖစ် သတ်မှတ်သည်(က) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ် ရးနည်းပညာ၊
ပညာနှင့်

အြခားအလားတူနည်းပညာနှင့်

ဆးဝါးနည်းပညာ၊ ဇီဝ နည်း

ထာက်ပပ
့ ိ ့ ဆာင် ရးဆိင်ရာ

အ ြခခ

အ ဆာက်အအများ၊ စွမ်းအင်ဆိင်ရာ အ ြခခအ ဆာက်အအများနှင့် မို ့ြပဖွ ဖ
့ ုိ း ရး
ဆိင်ရာ အ ြခခအ ဆာက်အအများ ဆာက်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း၊ မို ့သစ် ဖာ်ထတ်ြခင်း၊
သဘာဝအရင်းအြမစ်များ တူး ဖာ်ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် မီဒယ
ီ ာက

များတွင် ရင်းနှီး

ြမုပ်နှြခင်းစသည့် လပ်ငန်းများအနက် လပ်ငန်းတစ်ခခတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတန်ဖိး
အ မရိကန် ဒ လာ သန်း ၂၀ အထက် ကျာ်လွန်၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း၊
( ခ ) အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းက ြမ သိ ့မဟတ် အြခားပိင်ဆိင်မပစ္စည်းအား အသး
ြပုခွင့် ပးအပ်ြခင်း၊

ယင်းသိ ့ အသးြပုခွင့် ပးအပ်ရန်

သ ဘာတူညီမြပုလပ်ြခင်း

သိ ့မဟတ် အလားတူ လပ်ပိင်ခွင့် ပးအပ်ြခင်းတိ ့အရ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အ မရိကန်
ဒ လာ သန်း ၂၀ အထက် ကျာ်လွန်၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း၊
(ဂ)

နိင်င တာ်၏ နယ်နိမိတ်နှင့် အြခားနိင်င၏ နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိသည့် နယ်စပ်မျဉ်း
တစ် လ ာက် သိ ့မဟတ် ပဋိပက္ခြဖစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ဧရိယာအတွင်း နိင်ငြခားသား
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း

သိ ့မဟတ်

ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

အ မရိကန် ဒ လာ ၁ သန်းထက် ကျာ်လွန်၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း၊
(ဃ) နိင်င၏နယ်စပ်ြဖတ် ကျာ်ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်းတွင်

နိင်ငြခားသားရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း သိ ့မဟတ် ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ အ မရိကန် ဒ လာ ၁
သန်းထက် ကျာ်လွန်၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း၊
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(င)

နိင်င တာ်အတွင်းရှိ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်တစ်ခနှင့်တစ်ခ ြဖတ် ကျာ်၍
ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း၊

(စ)

ြမဧက ၁၀၀၀ ထက်ပိ သာ

ြမ ပ တွင်

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း လပ် ဆာင်ရန်

အတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း ၊
(ဆ)

ြမဧက ၁၀၀ ထက်ပိ သာ

ြမ ပ တွင် စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းမှအပ အြခားလပ်ငန်း

လပ် ဆာင်ရန်အတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း ။
၄။

မတည်ရင်းနှီး ငွ အ မရိကန် ဒ လာ သန်း ၁၀၀ အထက်ရှိ သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းကိ

ဥပ ဒပဒ်မ ၃၆ (ခ) ပါ မတည် ငွရင်း ကီးမားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအမျိုးအစားအြဖစ်
သတ်မှတ်သည်။
၅။

ဥပ ဒပဒ်မ ၃၆ (ဂ) ပါ ြပ ာန်းချက်အလိ ့ငှာ

ကိက်ညီမရှိလ င်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

အာက် ဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခခနှင့်

ဒသခလူထအ ပ

ကီးမား သာသက် ရာက်မ ြဖစ် စ

နိင်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအမျိုးအစားအြဖစ် မှတ်ယူရမည်(က) ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထခ
ိ က်
ိ မ ဆန်းစစ်ြခင်းြပုလပ်ရန် လိအပ်သည့်
စီမကိနး် အမျိုးအစားြဖစ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ြဖစ်နိင် ချရှိြခင်း၊
(ခ)

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးဥပ ဒ အပါအဝင် တည်ဆဲ
ဥပ ဒ၊ လပ်ထးလပ်နည်းနှင့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများအရ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် သိ ့မဟတ်
အဆိြပုထားသည့် ကိုးဝိင်း၊ ကိုးြပင် ကာကွယ် တာ ဧရိယာ၊ အဓိကအ ရးပါ သာ
ဇီဝမျိုးစမျိုးကွမ
ဲ ျား တည်ရန
ိှ ယ် ြမများ သိ ့မဟတ် ဂဟစနစ်ဝန် ဆာင်မအား အ ထာက်
အပ့ြပုရန် အ ရးပါသည်ဟ ရွးချယ်သတ်မတ
ှ ခ
် ထားရသည့် ဧရိယာများနှင့် ယဉ် ကျးမ
အ မွအနှစန
် င
ှ ့် သဘာဝအ မွအနှစ၊် ယဉ် ကျးမအထိမး် အမှတန
် င
ှ ့် မြပုမြပင်ဘဲ သဘာဝ
အတိင်း တည်ရိှ န သာ ဧရိယာများတွင် ဆာင်ရက
ွ သ
် ည့် လပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း၊

(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအတွက် အသးြပုမည့် ြမ သိ ့မဟတ် ငှားရမ်းမည့် ြမသည်(၁)

နိင်င တာ်၏ဥပ ဒများနှင့်အညီ လျာ် ကး ပး၍သိမ်းယူြခင်း သိ ့မဟတ် နိင်င
တာ်အတွင်းရှိ ြမသိမး် ယူြခင်း လပ်ထးလပ်နည်းများြဖင့် ရယူြခင်း သိ ့မဟတ်
လျာ် ကး ပး၍သိမ်းယူြခင်း သိ ့မဟတ် နိင်င တာ်အတွင်းရှိ ြမသိမ်းယူြခင်း
လပ်ထးလပ်နည်းများြဖင့် ရယူရန် ကိုတင်သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်ြပုလပ်ြခင်းနှင့်
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ထိကဲသ
့ ိ ့ သိမး် ယူြခင်း ကာင့် ယင်း ြမ၌ အ မဲတမ်း နထိင်သူ ဦး ရ အနည်းဆး
၁၀၀ ယာက် သိ ့မဟတ် ၁၀၀ ဧက အထက်အား ြပန်လည် နရာချထား ပးရန်
လိအပ်ြခင်း၊
(၂)

ြမတွင် နထိင်ခွင့် သိ ့မဟတ်

ြမအသးြပုခွင့်အား ဧက ၁၀၀ ထက်ပ၍
ိ ရယူ

ရာတွင် ြမတွင် နထိင်ခွင့် သိ ့မဟတ် ြမအသးြပုခွင့်ရှိသူတိ ့မှ အတင်းအ ကပ်
ပိတ်ပင်ြခင်းြဖင့် ဥပ ဒအရ အသးြပုခွင့်ရှိ သာ ပဂ္ဂိုလ်အား ဆးရးမ ြဖစ် ပ စ
နိင်ြခင်း၊
(၃)

ြမတွင် နထိင်ခွင့် သိ ့မဟတ်

ြမအသးြပုခွင့်အား ဧက ၁၀၀ ထက်ပ၍
ိ ရယူ

ရာတွင် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ရိး ြဖာင့် သာသ ဘာြဖင့် တရားစွဲဆိ တာင်းဆိြခင်း
သိ ့မဟတ်

ြမပိင်ဆိင်မနှင့်ပတ်သက်၍

အြငင်းပွားမြဖစ် နြခင်းတိ ့ ကာင့်

အဆိြပုရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား ပဋိပက္ခြဖစ် စနိင်ြခင်း သိ ့မဟတ်
(၄)

ြမတွင် နထိင်ခွင့် သိ ့မဟတ်
စိစစ်ခွင့်ရှိသည့်

ြမအသးြပုခွင့် ကာင့်

အဖွဲ ့အစည်းက

အနည်းဆး ၁၀၀

စိစစ်ထားသည့်

လ ာက်ထားချိန်တွင်
ြမတွင် နထိင်သူဦး ရ

ယာက်အား ယင်း ြမတွင် ဆက်လက် နထိင်ြခင်းြဖင့်

အြခား သာဆိးကျိုး သက် ရာက် စနိင်ြခင်း။
၆။

ဥပ ဒပဒ်မ ၃၆ (ဃ) ပါ ြပ ာန်းချက် အလိ ့ငှာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းတွင် စီမခန် ့ခွဲ

ပိင်ခွင့်ရှိသည့် ြမ သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အဦတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆာင်ရွက်ြခင်းအား နိင်င တာ်ပိင်
ြမနှင့် အ ဆာက်အဦများ အသးြပုသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ ယင်းသိ ့
ဆိရာတွင် အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း၏ လပ်ပိင်ခွင့်အတွင်းမှ ြမယာစီမခန် ့ခွဲမဆိင်ရာ ြပ ာန်း
ချက်နင
ှ ့် လပ်ထးလပ်နည်းများအရ ခွငြ့် ပုြခင်း၊

ြပာင်းလဲြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားစီမခန် ့ခွဲြခင်းြဖင့်

ပ ပါက်လာ သာ ြမအသးြပုခွင့်များ ပါဝင်ြခင်း မရှိ စရ။
၇။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၃၆ (ဃ) အရ

အာက်ပါအ ြခအ နများတွင် ခွငြ့် ပုမိန် ့

လ ာက်ထားရန် မလိအပ်ပါ(က)

ြမ သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အအအား သက်တမ်း ငါးနှစ် သိ ့မဟတ် ငါးနှစ် အာက်
လျာ့နည်း၍ ငှားယူြခင်း သိ ့မဟတ် လိင်စင်ရယူြခင်း၊
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(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်
ဖာ်ြပပါ

နိင်င တာ်ပိင် ြမ

ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထမှ

သိ ့မဟတ်

ငှားရမ်းြခင်း

အ ဆာက်အအအား

ကတိစာချုပ်၊

အာက်

သ ဘာတူစာချုပ်

သိ ့မဟတ် အြခားစာချုပ်အရ ခွငြ့် ပုထားသည့် နည်းလမ်းြဖင့် တစ်ဆင့်ငှားယူြခင်း (၁)

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒအပါအဝင် နိင်င တာ်၏ ဥပ ဒနှင့်အညီ အစိးရ
ဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းထမှ နိင်င တာ်ပိင် ြမ သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အအ
အသးြပုခွင့်အား ယခင်ကပင် ရရှိထား သာ ပဂ္ဂိုလ် နှင့်

(၂)

အစိးရဌာန၊

အစိးရအဖွဲ ့အစည်း၏

ခွင့်ြပုချက်နှင့်အညီ

နိင်င တာ်ပိင် ြမ

သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အအအား တစ်ဆင်င
့ ာှ းယူရန် သိ ့မဟတ် တစ်ဆင့်လိင်စင်
ရယူရန် အခွင့်ရှိသည့် ပဂ္ဂိုလ်။
၈။

နည်းဥပ ဒ ၇ (ခ) အရ တစ်ဆင့်ငှားရမ်းြခင်းခရ သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

အ ဆာက်အအများ

အသးြပုရာတွင်

အစိးရဌာန၊

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းထမှ

ြမ သိ ့မဟတ်
ြမအသးြပုြခင်း

သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အအ အသးြပုြခင်းအတွက် အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းနှင့် သ ဘာတူ
ချုပ်ဆိထားသည့် ငှားရမ်းြခင်း ကတိစာချုပ် သိ ့မဟတ် သ ဘာတူစာချုပ်အရ ခွငြ့် ပုထားသည့်
နည်းလမ်းြဖင့်သာ အသးြပုရမည်။
၉။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ၎င်း၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား စတင် ဆာင်ရွက်ချိန်တွင် ခွငြ့် ပုမိန် ့

ရယူရန်

မလိအပ် သာ်လည်း ၎င်းတိ ့၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမပစကိ

ရယူရန်လိအပ်သည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ

ြပာင်းလဲြခင်း ကာင့်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ခွင့်ြပုမိန ့်

အကျုးဝင်သာွ းပါက

ယင်း

ြပာင်းလဲမ မ ဆာင်ရွကမ
် ီ ကာ်မရှင်ထသိ ့ အဆိြပုချက်တင်ြပရမည်။
၁၀။

နည်းဥပ ဒ ၃၊ ၄ နှင့် ၅ ပါ

ငွ ကးပမာဏများ ၊ ြမဧရိယာများကိ သတ်မှတ်ရာတွင် ရင်းနှီး

ြမုပ်နှသူများနှင့် ယင်း၏တွဲဖက်လပ်ကိင်သူများအားလး၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ
နှင့် သက်ဆိင်သည့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၏ စစ ပါင်းပမာဏကိ ဆိလိသည်ဟ မှတယ
် ရ
ူ မည်။
၁၁။

ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ပါရှိ သာ ြပ ာန်းချက်များသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၄၆ အရ ခွင့်ြပုချက်

ရယူရန် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ တင်ြပအတည်ြပုချက်ရယူရမည့် အ ြခအ နများအား သတ်မတ
ှ ်
ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ စစ ပါင်းရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏတွင်

ငွသားြဖင့်ထည့်ဝင်ရမည့် အနည်းဆး

မတည် ငွရင်းအချိုးအစားအား သတ်မတ
ှ ြ် ခင်းအပါအဝင် ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးရန် သိ ့မဟတ် အဆိြပု
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ချက်အားစိစစ်ရန် အြခားစည်းကမ်းချက်များ သိ ့မဟတ် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ ချမှတရ
် ာတွင် လည်း ကာင်း
ကန် ့သတ်ြခင်း မရှိ စရ။
တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ
၁၂။

ကာ်မရှင်သည် အစိးရအဖွဲ ့၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ဥပ ဒပဒ်မ ၄၁ အရ တားြမစ်သည့် ရင်းနှီး

ြမုပ်နှမလပ်ငန်းများကိ အခါအား လျာ်စွာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်သတ်မှတ်နိင်သည်။
၁၃။

အြခားဥပ ဒများအား ကန် ့သတ်မမရှိ စဘဲ နည်းဥပ ဒ ၁၂ တွင် ရည်ညန်းထားသည့် အမိန် ့

ကာ်ြငာစာတွင် မပါရှိ သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား ဥပ ဒအရ တားြမစ်သည့်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
လပ်ငန်းများအြဖစ် မသတ်မတ
ှ ရ
် ။
၁၄။

မည်သည့်ပဂ္ဂိုလ်မဆိ တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။

၁၅။

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၁ (က) တွင်

ဖာ်ြပထားသည့်

ဘးအန္တရာယ်ရိှ သာ သိ ့မဟတ် အဆိပ်

အ တာက်ရှိ သာ စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းဆိသည်မှာ တည်ဆဲဥပ ဒများအရ နိင်င တာ်အတွင်း တင်သင
ွ း် ရန်၊
တင်ပိ ့ရန်၊ သိ လှာင်ရန်၊ ကန်သယ
ွ ရ
် န်၊ ထတ်လပ်ရန် သိ ့မဟတ် အြခားနည်းလမ်းြဖင့်

ြပာင်းလဲ

ထတ်လပ်ရန် တားြမစ်ထားသည့်ပစ္စည်းကိ ဆိသည်။ ဥပ ဒြဖင့် အတိအလင်း ခင်းချက်ြပုြခင်း၊
ကင်းလွတခ
် င
ွ ြ့် ပုြခင်း သိ ့မဟတ် ခွငြ့် ပုြခင်းမှအပ အဆိပါ ပစ္စည်းများအား ထတ်လပ် သာ သိ ့မဟတ်
အသးြပု၍ ထတ်လပ် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည် တားြမစ်သည့် လပ်ငန်းများ ြဖစ်သည်။
၁၆။ ကာ်မရှင်သည်(က) တားြမစ်သည်ရ
့ င်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း သိ ့မဟတ် ယင်းနှငဆ
့် က်နယ
ွ သ
် ည့် လပ်ငန်းအမျိုး
အစားတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက် နသည်ဟ ယ ကည်ရန်အ ကာင်းရှိလ င် ၎င်းရင်းနှီး
ြမုပ်နှသူထမှ သတင်းအချက်အလက်များ တာင်းခနိင်သည်။
(ခ)

တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

ဆာင်ရွက် ကာင်း ယ ကည်ရန် အ ကာင်း

ရှိလ င် မည်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းကိမဆိ ခတ္တ ဆိင်းင့ရန် သိ ့မဟတ် ရပ်နားရန်
အမိန် ့ချမှတ်နိင်သည်။
(ဂ)

စစ် ဆး ပ ပါက်ချက်အရ တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းကိ
ကာင်း သိရှိပါက ခွငြ့် ပုမိန ့် သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိနက
့် ိ ရပ်သိမ်းရမည်။

ဆာင်ရွက် န
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ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ
၁၇။

ကာ်မရှင်သည် အစိးရအဖွဲ ့၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ အရ ကန် ့သတ်သည့်ရင်းနှီး

ြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအား ဥပ ဒပဒ်မ ၄၃ အရ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်သတ်မှတ်၍ ဥပ ဒပဒ်မ ၄၄
အရ ယင်းတိ ့အား ြပင်ဆင်နိင်သည်။ ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား

ဆာင်ရွက်သည့်

ပဂ္ဂုိ လ်သည် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့် အြခားသက်ဆင်
ိ သည့် ဥပ ဒများနှင့်အညီ ဆာင်ရက
ွ ်
ရမည်။
၁၈။

နည်းဥပ ဒ ၁၇ တွင် ရည်ညန်းထားသည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအား ြပင်ဆင်ရန် ထည့်သွင်း

စဉ်းစားရာတွင် ကာ်မရှငမ
် ှ ဆွး နွးနိင်ခွင့်၊ အ ကဉာဏ် တာင်းခနိင်ခွင့်အား ဥပ ဒပဒ်မ ၄၅ အရ
ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိ စရ။
၁၉။

အြခားမည်သည့် ဥပ ဒတွင် ကန် ့သတ်ထား စကာမူ နည်းဥပ ဒ ၁၇ တွင် ရည်ညန်းထား

သည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာတွင် မပါရှိ သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား ဥပ ဒအရ ကန် ့သတ်သည့်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအြဖစ် မသတ်မတ
ှ ရ
် ။
၂၀။

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ (က) နှင့် အြခားသက်ဆိင်ရာဥပ ဒများအရ နိင်င တာ်မှသာ

ဆာင်ရွက်ခွင့်

ရှိသည့် လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် စာချုပ်
ချုပ်ဆိနိင် ပီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းအား စာချုပ်ပါ
အတိင်းအတာအရ ခွင့်ြပုနိင်သည်။
၂၁။

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ (ခ) အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား ြမန်မာနိင်ငသား

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
၂၂။ ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ (ဂ) အရ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာတွင် အတိအလင်း ဖာ်ြပ၍ ခင်းချက်ြပုထားသည့်
လပ်ငန်းများမှတစ်ပါး ဖက်စပ်လပ်ငန်းတစ်ခတွင် ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အနည်းဆး
တိက်ရိက်အစရှယ်ယာ သိ ့မဟတ် အကျိုးစီးပွား အချိုးကိ ၂၀ ရာခိင်နန်း ထည်ဝ
့ င်ရမည်။
ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအတွက် အ ကာင်း ကားြခင်း
၂၃။

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ အရ ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရင်းနှီး

ြမုပ်နှသူသည် ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအတွက်

ကာ်မရှင်ရး သိ ့မဟတ် တိင်း

ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီရးသိ ့ အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ရမည်။
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၂၄။

နည်းဥပ ဒ ၂၃ အရ

ပးပိ ့ရမည့် အ ကာင်း ကားစာအား ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း စတင်

အ ကာင်အထည် ဖာ်သည့် န ့မှစ၍ သးလ အတွင်း ကာ်မရှင်ရး သိ ့မဟတ် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ် ကာ်မတီရးသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
၂၅။

နည်းဥပ ဒ ၂၃ အရ အ ကာင်း ကားစာ

ပးပိ ့ြခင်းသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအတွက်

အဆိြပုချက် သိ ့မဟတ် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ တင်ြပဆဲြဖစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ်
အ သးစားကမ္ပဏီများနှင့် သက်ဆင်
ိ ြခင်း မရှိ စရ။
အခန်း(၃)
ရင်းနှီးြမုပ်နှမြမင့်တင်မည့်က
၂၆။

များ

ကာ်မရှင်သည် အစိးရအဖွဲ ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမြမင့်တင်မည့်က

များကိ

အခါအား လျာ်စွာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်သတ်မှတ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းြပုနိင်သည်။
၂၇။ အြခားလပ်ပိင်ခွင့် သိ ့မဟတ် အြခားနည်းဥပ ဒများ၏ အကျိုးသက် ရာက်မအား ကန် ့သတ်
ြခင်းမရှိဘဲ ကာ်မရှင်သည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိ ရင်းနှီးြမုပ်နှမြမင့်တင်မည့်က

အတွက် ရင်းနှီး

ြမုပ်နှမလပ်ငန်းတစ်ခမှ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်မခစားမီ အနည်းဆး ြပည့်မီရန်
လိအပ်သည့်

စသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များနှင့်

သတ်မတ
ှ န
် င်
ိ သည်။

အများဆးခစားခွင့်ရှိသည့်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်တန်ဖိးကိ

အဆိပါ အနည်းဆးြပည်မ
့ ရ
ီ မည့် စသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်တင
ွ ်

စစ ပါင်းရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

ပမာဏ၏ အချိုးတစ်ခကိ ငွသားရင်းနှီးြမုပ်နှမအြဖစ် ပါဝင် စရန် သတ်မှတ်နိင်သည်။
အခန်း(၄)
ရင်းနှီးြမုပ်နှမစစမ်း မးြမန်းြခင်း လ ာက်ထားလာ တင်သွင်းြခင်းနှင့် လမ်းညန်ချက် ထတ် ပးြခင်း
၂၈။

ရင်းနှးီ ြမုပ်နလိ
ှ သူသည်

အာက် ဖာ်ြပပါ အဆိြပုရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း အမျိုးအစား ပ တွင်

စည်း နှာင်မ မရှိသည့် လမ်းညန်ချက်ရယူရန်အတွက် ကာ်မရှင်မှသတ်မှတ်ထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
စစမ်း မးြမန်းြခင်း လ ာက်ထားလာြဖင့် ကာ်မရှင်ထ တင်ြပနိင်သည် (က) ဥပ ဒပဒ်မ ၃၆ အရ ကာ်မရှင်ထ အဆိြပုချက်တင်ြပရန် လိအပ် သာလပ်ငန်းများ၊
(ခ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၆ အရ ခွင့်ြပုချက်အတွက် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ တင်ြပအတည်ြပု
ချက်ယရ
ူ န် လိအပ်နိင်သည့် လပ်ငန်းများ၊
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(ဂ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ နှင့် ယင်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအရ ကန် ့သတ်သည့်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ၊

(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ြမင့်တင်မည့်က
(င)
၂၉။

တွင်အကျုးဝင်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှလပ်ငန်းများ၊

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၁ အရ တားြမစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမစစမ်း မးြမန်းြခင်း လ ာက်ထားလာတွင် (က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းသဘာဝအား ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရမည်၊
(ခ)

ကာ်မရှင်မှစိစစ်ရာတွင် သင့် လျာ်သည့် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက စဉ်းစား ဆာင်ရွက်ရမည့်
အချက် အလက်များအားလးကိ ဖာ်ြပရမည်၊

(ဂ)
၃၀။
သည့်

အချက်အလက်များအား မှန်ကန်စွာ ဖာ်ြပရမည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှလိသူမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမစစမ်း မးြမန်း လ ာက်ထားလာ တင်ြပ ပီး သတ်မှတ်ထား
လ ာက်လာ ကးအား

ပးသွင်း ပီးပါက

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ စစမ်း မးြမန်းြခင်း

လ ာက်ထားလာအား စိစစ်ရမည်။
၃၁။

ကာ်မရှင်သည်(က)

ြပည့်စသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ စစမ်း မးြမန်းြခင်း လ ာက်ထားလာြဖစ်ပါက အလပ်လပ်
ရက် ၁၀ ရက်အတွငး် စိစစ်ရမည်၊

(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထမှ အချက်အလက်များ တာင်းခရန် လိအပ်ပါက စိစစ် ရးအချိန်
ကာလကိ ထပ်မ တိးြမင့်နိင်သည်။

၃၂။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမစစမ်း မးြမန်းြခင်း လ ာက်ထားလာကိ သတ်မှတ်အချိန်ကာလ

အတွင်း စိစစ် ပီး နာက် စည်း နှာင်မမရှိသည့် လမ်းညန်ချက်များကိ ထတ်ြပန် ပးရမည်။
၃၃။

နည်းဥပ ဒ ၃၂ အရ ထတ်ြပန် ပးသည့် လမ်းညန်ချက်သည် ဥပ ဒနှင့်အညီ လပ်ငန်းစဉ်အား

ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရန် အ ကြပုချက်ဟသာ မှတ်ယူရမည်ြဖစ် ပီး ခွင့်ြပုချက်ရရှိရန် အလားအလာရှိ
မရှိအား ကိုတင် သိနိင်ခွင့်ရှိသည်ဟ မမှတယ
် ူရ။
၃၄။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ကာ်မရှငမ
် ှ

တာင်းခသည့် အချက်အလက်များကိ

တာင်းခသည့်

န ့မှစ၍ အလပ်လပ်ရက် ၁၀ ရက်အတွငး် သိ ့မဟတ် ကာ်မရှင်မှ ထပ်မတိးြမင့်သည့် အချိန်ကာလ
အတွင်း ပးအပ်ြခင်းမရှိပါက

လ ာက်ထားလာအား ပယ်ဖျက်နိင်သည်။
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၃၅။

နည်းဥပ ဒ ၂၉ ပါ အချက်များ ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲပါက ကာ်မရှင်သည် နည်းဥပ ဒ ၃၂ အရ

ထတ်ြပန်ထားသည့် လမ်းညန်ချက်အား ြပင်ဆင်သင့် ကာင်း ဆးြဖတ်နိင်သည်။ အဆိပါ ဆးြဖတ်
ချက်ကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ အ ကာင်း ကားရမည်။
အခန်း(၅)
ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက်တင်ြပ လ ာက်ထားမ
၃၆။

တင်ြပ လ ာက်ထားလာကိ အာက် ဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်(က) စာြဖင့် ရးသားရမည်၊
(ခ)

ြမန်မာဘာသာြဖင့်

ရးသားရမည်၊ ြမန်မာဘာသာနှင့် အဂလိပ်ဘာသာ နှစ်မျိုးြဖင့်

ရးသားလိက ရးသားနိင်သည်၊
(ဂ)

အဆိြပုချက် ြဖစ်ပါက အဆိြပုသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်အား ြမန်မာ
ဘာသာြဖင့်

ရးသားရမည်၊ ြမန်မာဘာသာနှင့် အဂလိပ်ဘာသာ နှစ်မျိုးြဖင့်

ရးသား

လိက ရးသားနိင်သည်၊
(ဃ) သက်ဆိင်ရာ လ ာက်ထားသူမှ လက်မှတ် ရးထိးရမည်၊
(င)
(စ)

သတ်မှတ်ထားသည့် ပစြဖင့် ြဖည့်စွက်ရမည်၊
ကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်၊

(ဆ)

ယင်းအချက်အလက်များသည် ြပည့်စမှန်ကန်ရမည်ြဖစ် ပီး လိမ်လည် ဖာ်ြပြခင်း မြပုရ၊

(ဇ)

ကာ်မရှင်ရး သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီရး
ထ လ ာက်ထားတင်ြပရမည်၊

(ဈ)

သက်ဆိင်ရာ တင်ြပ လ ာက်ထားမ လ ာက်လာ ကး ပးသွင်းရမည်၊

၃၇။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အာက် ဖာ်ြပပါကိစ္စရပ်များအား တင်ြပ လ ာက်ထားလာတွင် ဖာ်ြပရန်
မလိ သာ်လည်း ခွငြ့် ပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့ ရရှိ ပီးသည့်အခါ

ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပရမည်

ြဖစ် ပီး ကာ်မရှင်ရးသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထမှ တင်ြပလာ သာ ယင်းအချက်အလက်များအား ြမန်မာ
နိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သိ ့ အ ကာင်း ကားရမည် -
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(က) ြပည်ပ ချး ငွြဖင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ဆာင်ရွက်ရမည်ဆိပါက ရယူမည့်

ချး ငွပမာဏ၊

ချး ငွအရင်းနှငအ
့် တိး၊ ြပန်လည်လပ
ဲ ိ ့မည်ပ
့ မာဏနှင့် အချိနက
် ာလများ တိကျစွာ ဖာ်ြပ
ပါရှိ သာ ချး ငွ ပးဆပ်မ အစီအစဉ်ဇယား၊
(ခ)

ြပည်ပမှလဲပိ ့မည့် မတည်ရင်းနှီး ငွနှင့်

ချး ငွများအား လဲ ြပာင်းလက်ခမည့်ဘဏ်၊

လဲ ြပာင်း ပး ချမည့် ဘဏ်လမ်း ကာင်းများ။
၃၈။

နည်းဥပ ဒ ၃၆ (ဂ) အရ တင်ြပသည့် အဆိြပုသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်တွင်

အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင် တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ အကျိုး
စီးပွား သိသာထင်ရှားစွာ ပါဝင် သာ အြခားပဂ္ဂိုလ်များ၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ၏ အဓိကတည် နရာ သိ ့မဟတ် တည် နရာများ၊

(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းြပုလပ်မည့်က

နှင့်

ဆာင်ရွက်မည့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

ဖာ်ြပချက်၊
(ဃ) အဆိြပုထား သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏ၊
(င)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် ခန် ့မှန်းအချိန်ဇယား အပါအဝင် အစီအစဉ်
ဖာ်ြပချက်၊

(စ)
(ဆ)
၃၉။

ခန် ့ထားမည့် အလပ်သမားဦး ရနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမမှရရှိသည့် ပိ ့ကန်ဝင် ငွ၊
ကာ်မရှငမ
် ှ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်မည့် အြခားသတင်းအချက်အလက်များ။

ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ သည် စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းအြဖစ် ဥပ ဒအရ မဖွဲ ့စည်းရ သးလ င် ယင်းကဲသ
့ ိ့

စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းအြဖစ်

ဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းရန် တာဝန်ရှိသည့် ပဂ္ဂိုလ်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ

အြဖစ် အဆိြပုချက်ကိ တင်ြပနိင်သည်။ စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းအြဖစ်

ဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းြခင်းသည်

ခွငြ့် ပုချက်ထတ် ပးရန်အတွက် စည်းကမ်းချက်ြဖစ် ပီး ဥပ ဒအရ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ
တစ်ဦး၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများအား ြပာင်းလဲြခင်း မရှိ စရ။
၄၀။

ကာ်မရှင်သည် ၎င်း၏အြခားလပ်ပိင်ခွင့်များအား ကန် ့သတ်ြခင်းမြပုဘဲ တင်ြပ လ ာက်ထား

မအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းနှင့် ဆွး နွးတိင်ပင်နိင် ပီး အဆိြပု
ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးစီးပွားတွင် ပါဝင်သူများ၊ ဆးြဖတ်ချက် ကာင့် အကျိုးသက် ရာက်မရှိ
မည့် ပဂ္ဂိုလ်များနှင့်

ဆွး နွး၍ ဆးြဖတ်ချက်အတွက် သင့် လျာ်မည့် သတင်းအချက်အလက်များ

17
ရယူနိင်သည်။ သိ ့ရာတွင် ယင်းအချက်အလက်များ ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း ြပု၊ မြပုကိ ကာ်မရှင်၏
ဆန္ဒအရ ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့်ရှိသည်။
အခန်း (၆)
အဆိြပုချက်တင်ြပြခင်းနှင့်စိစစ်ြခင်း
၄၁။

(က) အပိဒ်ခဲွ (ခ) ကိ လိက်နာ၍ အဆိြပုသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၃၆
ပါ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းတွင် အကျုးဝင်ပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ခွငြ့် ပုမိန် ့ ရယူ
ရန် ကာ်မရှငသ
် ိ ့ အဆိြပုချက်တင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး ခွင့်ြပုမိန် ့ရရှိ ပီးမှသာ ရင်းနှီးြမုပ်နှ
ရမည်။
(ခ)

အဆိြပုသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းကိ ခွငြ့် ပုမိန် ့ကိင် ဆာင်ထားသည့် အြခားရင်းနှီး
ြမုပ်နသူ
ှ သိ ့မဟတ် စီပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းက ြပုလပ်လိလ င် နည်းဥပ ဒ ၂၃၇

တွင်

အကျုးဝင်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းမှတစ်ပါး အပိဒ်ခွဲ(က) အရ ခွငြ့် ပုမိန် ့ ထပ်မ
ရယူရန် မလိအပ်။
(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ကာ်မရှင်ကသတ်မှတ်ထားသည့် အဆိြပုချက်

လ ာက်လာ

ကးကိ ပးသွင်းရမည်။
၄၂။

နည်းဥပ ဒ ၄၁ အရ

ကာ်မရှငသ
် ိ ့ အဆိြပုချက် တင်ြပသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှလိသူသည်

ကာ်မရှင်သိ ့ အဆိြပုချက်တင်ြပ၍ ခွငြ့် ပုမိန် ့ရရှိ ပီးမှသာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး၊
ခွင့်ြပုမိန် ့တွင် ဖာ်ြပပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်များ အားလးကိ လိက်နာရမည်။
၄၃။

အဆိြပုချက်အား အာက် ဖာ်ြပပါပဂ္ဂိုလ်များက လ ာက်ထားရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှလိသူ၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှလိသူ၏အခွင့်ရကိယ်စားလှယ်၊

(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှလိသူ၏ လပ်ငန်းတွင်ပါဝင် သာ လက် အာက်ခကမ္ပဏီ။

၄၄။ အဆိြပုချက် တင်ြပ လ ာက်ထားရာတွင် ဥပ ဒပဒ်မ ၃၆ ပါ ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရမည့်လပ်ငန်းများ
အနက် အာက် ဖာ်ြပပါအ ြခအ နတစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျုးဝင်ပါက သက်ဆင်
ိ ရာဝန် ကီးဌာနမှ တစ်ဆင့်
အဆိြပုချက် တင်ြပရမည်-
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(က)

အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင် သိသာထင်ရှားသည့် ပိင်ဆိင်
မ အကျိုးစီးပွားရှိြခင်း၊

(ခ)

အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့် ခွငြ့် ပု
ထားြခင်း သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန် ရည်ရွယ်ထားြခင်း၊

(ဂ)

အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည် ဥပ ဒအရ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်ြခင်း
သိ ့မဟတ် အခွင့်အာဏာ ပးအပ်ထားြခင်း။

၄၅။

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်အား စိစစ်ရန် လက်ခ ပီး နာက် အဆိြပုချက်အကျဉ်းချုပ်ကိ

အများြပည်သူသိရှိနိင်ရန် လက်ခရရှိသည့် န ့မှ အလပ်လပ်ရက် ၁၀ ရက် အတွင်း ထတ်ြပန်နိင်သည်။
၄၆။

ရင်းနှးီ ြမုပ်နလိ
ှ သူသည် ြမအသးြပုခွင့် သိ ့မဟတ် အခွနက
် င်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်

ရယူလိပါက ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာ သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်
လ ာက်ထားလာများကိ အဆိြပုချက်နှင့်အတူ တင်ြပနိင်သည်။
အဆိြပုချက်စိစစ်ြခင်းဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်း
၄၇။

အဆိြပုချက်ကိ အရည်အချင်းြပည်မ
့ ြီ ခင်းနှင့် ြပည်စ
့ မ ရှ၊ိ မရှိ ကာ်မရှငရ
် း သိ ့မဟတ် ကာ်မရှငမ
် ှ

သတ်မှတ်ထားသည့်

နရာတစ်ခခတွင်

ကာ်မရှင်ရးက စိစစ်ရမည်။ အဆိြပုချက်သည် သတ်မှတ်

ချက်များ ြပည့်စပါက အဆိြပုချက်ကိ လက်ခ၍ အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအဖွဲ ့မှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
အညီ စိစစ် ပီး ကာ်မရှင်အစည်းအ ဝးသိ ့ တင်ြပရမည်။
၄၈။

နည်းဥပ ဒ ၄၇ အရ တင်ြပသည့် အဆိြပုချက်ကိ လက်ခရရှိသည့်အခါ

ကာ်မရှင်သည်

အဆိြပုချက်ပါ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းကိ ခွင့်ြပုရန်သင့်၊ မသင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ် ပီး
ခွင့်ြပုမိန ့် ပးရန် မသင့်ဟ ဆးြဖတ်ပါက ယင်းအဆိြပုချက် လက်ခရရှိသည့် န ့မှစ၍ အလပ်လပ်ရက်
၁၅ ရက်အတွင်း ြငင်းပယ်နိင်သည်။ ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်ကိ ြငင်းပယ်ပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ
ထသိ ့ ြငင်းပယ်ရြခင်း အ ကာင်းအရင်းကိ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပရမည်ြဖစ် ပီး ြငင်းပယ်သည့် န ့မှစ၍
အလပ်လပ်ရက် ငါး ရက်အတွငး် အ ကာင်း ကားရမည်။ အကယ်၍ အဆိြပုချက်အား ြငင်းပယ်ြခင်း
မြပုပါက လက်ခသည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
၄၉။

ကာ်မရှင်သည် ယင်းအဆိြပုချက် လက်ခသည့် န ့ရက်မှစ၍ ရက် ပါင်း ၆၀ အတွင်းစိစစ် ပီး

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းကိ ခွင့်ြပုရန် ဆးြဖတ်ပါက

ဆးြဖတ်ချက်ချ ပီး အလပ်လပ်ရက် ၁၀ ရက်
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အတွငး် ခွငြ့် ပုမိန် ့ ထတ် ပးရမည်။ ခွငြ့် ပုမိန် ့မိတ္တူကိ လပ်ငန်းဆက်စပ်သည့် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာန
များနှင့် သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့များသိ ့လည်း ပးပိ ့ရမည်။
၅၀။

ကာ်မရှင်သည် ခွငြ့် ပုမိန် ့ကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင် ပါဝင် သာ

လက် အာက်ခကမ္ပဏီအား ခွင့်ြပု ပးနိင်သည်။
၅၁။

အြခားနည်းဥပ ဒများအား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိဘဲ ခွငြ့် ပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်တိ ့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ခွင့်ြပုချက်ကိ (က) အဆိြပုထား သာ သိ ့မဟတ် သတ်မှတ်ထား သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း
၍ ခွငြ့် ပုနိင်သည်၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအမျိုးအစားများနှင့်ပတ်သက်၍ ခွင့်ြပုနိင်သည်၊

(ဂ)

ခဝန်ကတိြဖင့် ပး ချမြပုလပ်ြခင်းနှင့်အညီ ခွင့်ြပုနိင်သည်၊

(ဃ) သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွက် ခွင့်ြပုနိင်သည် သိ ့မဟတ်
(င)
၅၂။

အြပည့်အဝြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိင်းြဖစ် စ ခွငြ့် ပုနိင်သည်။

နည်းဥပ ဒ ၄၉ အရ သတ်မှတ်ထားသည့် အဆိြပုချက် စိစစ်သည့် အချိန်ကာလအား အာက်

ဖာ်ြပပါအ ြခအ နတစ်ခခတွင် ဆိင်းင့ထားနိင်သည်(က)

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်အား စိစစ်ရန်နှင့် ခွငြ့် ပုမိန် ့နှင့် အြခားဆက်စပ်သည့်
လ ာက်ထားလာများအား ဆးြဖတ်ချက်ချရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် အြခားအဖွဲ ့
အစည်းထမှ အချက်အလက်များ ထပ်မ၍ တာင်းခရန်လိအပ်ြခင်း၊

(ခ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၆ အရ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ တင်ြပအတည်ြပုချက်ရယူရန် လိအပ်
ြခင်း။

၅၃။

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်စိစစ်ြခင်း အချိန်ကာလဆိင်းင့ြခင်းကိ တစ် ကိမ်ထက်ပိ၍ ဆိင်းင့

ထားနိင်သည်။

ကာ်မရှင်ရးသည် အချိန်ကာလ ဆိင်းင့ထားြခင်းကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိရိှ စရန်

အ ကာင်း ကားရမည်။
၅၄။

ကာ်မရှငသ
် ည် နည်းဥပ ဒ ၅၇ အရ အချက်အလက်များ ရရှသ
ိ ည်အ
့ ခါ သိ ့မဟတ် ြပည် ထာင်စ

လတ် တာ်မှ အတည်ြပုချက်ရရှိသည့်အခါ အချိန်ကာလ ဆိင်းင့ထားြခင်းကိရပ်စဲ၍ အချိနသ
် တ်မတ
ှ ်
ချက်များကိ ြပန်လည်စတင်ရမည်။
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၅၅။

ကာ်မရှင်အတွင်း ရးမှူးသည် အဆိြပုချက် သိ ့မဟတ် အဆိြပုချက်နှင့် သက်ဆိင်သည့်

အြခားအ ြခအ နများသည် ရပ် ထွး သာ သိ ့မဟတ် အသစ်အဆန်းြဖစ် သာ အ ြခအ နမျိုးတွင်
အချိန်သတ်မှတ်ချက် တိးြမင့်ြခင်းြဖင့် နိင်င တာ်အတွက် အကျိုးစီးပွားရှိ စနိင်သည်ဟ ယူဆပါက
နည်းဥပ ဒ ၄၉ အရ အဆိြပုချက် စိစစ်သည့်အချိန်ကာလအား ထပ်မတိးြမင့်နိင်သည်။ အချိန်
သတ်မှတ်ချက်အား ဤနည်းဥပ ဒအရ တစ် ကိမ်ထက်ပိ၍ သက်တမ်းတိးြမင့်နိင် ပီး သက်တမ်း
တိးြမင့် ကာင်းကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ အ ကာင်း ကားရမည်။
၅၆။

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအဖွဲ ့ သိ ့မဟတ် ကာ်မရှင်အစည်းအ ဝးများသိ ့ ရင်းနှီး

ြမုပ်နသူ
ှ သိ ့မဟတ် ယင်း၏ အခွင့်ရကိယ်စားလှယ်အား တက် ရာက် စရမည်။ လိအပ်ပါက လပ်ငန်း
သဘာဝအရ သက်ဆိင်သည့် အစိးရဌာနများ၊ အဖွဲ ့အစည်းများမှ ဘာသာရပ်က မ်းကျင်သူများကိ
ဖိတ် ကား တက် ရာက် စရမည်။
၅၇။

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်အား လက်ခြခင်းမြပုမီနှင့် ကာ်မရှင်အစည်းအ ဝးသိ ့ မတင်ြပမီ

လပ်ငန်းစဉ်၏ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိ ရင်နှီးြမုပ်နှသူထမှ အဆိြပုချက်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်
အလက်များအား ထပ်မ တာင်းခနိင်သည်။
၅၈။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နည်းဥပ ဒ ၅၇ အရ ကာ်မရှငမ
် ှ ထပ်မ တာင်းခသည့် အချက်အလက်

များအား တာင်းဆိခရသည့် န ့မှ အလပ်လပ်ရက် ၂၀ ရက်အတွငး် သိ ့မဟတ်

ကာ်မရှင်က ခွငြ့် ပု

သည့် ထပ်တိးအချိန်ကာလအတွင်း ပးရမည်။
၅၉။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ နည်းဥပ ဒ ၅၈ ပါ သတ်မှတ်အချိန်ကာလအတွင်း ထပ်မ

တာင်းခသည့် အချက်အလက်များကိ ပးနိင်ြခင်းမရှိပါက အဆိြပုချက်အား ြငင်းပယ်နိင်သည်။
၆၀။

အဆိြပုချက်ပျက်ြပယ် သာ်လည်း ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ယင်းအဆိြပုရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူလိပါက အဆိြပုချက်ကိ ထပ်မတင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး သတ်မှတ်ထားသည့်
လ ာက်လာ ကးများအား ထပ်မ ပး ဆာင်ရမည်။
၆၁။

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်ကိ စိစစ်ရာတွင် လိအပ်ပါက အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း

များနှင့် ဆွး နွးတိင်ပင်နိင် ပီး အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများသည် လူပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ် အြခား
လိအပ် သာအရင်းအြမစ်များကိ ကာ်မရှင်သိ ့ ပ့ပိး ပးရမည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည် တိင်းရင်း
သားလူမျိုးများ၏
ကာ်မရှင်သည်

အခွင့်အ ရးကာကွယ် စာင့် ရှာက်သည့်ဥပ ဒနှင့်
စိစစ် ရးလပ်ငန်းစဉ်၏

အကျုးဝင်သက်ဆိင် နပါက

အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်အြဖစ်လည်း ကာင်း

သိ ့မဟတ်
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ခွင့်ြပုမိန် ့တွင် ပါဝင်ရမည့် အြခားအ ြခအ နများအြဖစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင်လည်း ကာင်း
သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရများ သိ ့မဟတ် ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့်
သီးြခား ဆွး နွးတိင်ပင်ရန်၊ သ ဘာထားရယူရန် လိအပ်ြခင်းရှိ၊ မရှိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိင်သည်။
၆၂။

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်ကိ စိစစ်ရာတွင် ဥပ ဒနှငက
့် ိက်ညြီ ခင်း မရှိလ င်ြဖစ် စ ခွငြ့် ပုမိန် ့

ပးရန်အတွက် အရည်အချင်းြပည့်မီြခင်းမရှိဟ ယူဆလ င်ြဖစ် စ ယင်းအဆိြပုချက်အား အချိန်
မ ရွး ြငင်းပယ်နိင်သည်။
၆၃။

ကာ်မရှင်သည် ခွင့်ြပုမိန် ့ လ ာက်ထားြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်

သက်ဆိင်သည့် လမ်းညန်ချက်များအား ထပ်မထတ်ြပန်နိင်သည်။
အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ
၆၄။

ကာ်မရှင်သည် အဆိြပုချက်စိစစ်ရာတွင် နိင်င၏အကျိုးစီးပွားကိ အဓိကထား၍ ဥပ ဒ၏

ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အ ြခခသ ဘာတရားများ၊ အခွင့်အ ရးများနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ ထည့်သွင်း
စဉ်းစားရမည်။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် ၎င်း၏ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အဆိြပုချက်ကိ စိစစ်ရာ

တွင် အာက် ဖာ်ြပပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညမ
ီ ရှိ မရှိ ကိထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်းစားရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှလိသူသည် နိင်င တာ်၏ ဥပ ဒများနှင့်အညီ ြပုမူ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်
ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည် ခွငြ့် ပုမိန် ့ လိအပ်သည့် လပ်ငန်းတစ်ခြဖစ်ြခင်း၊

(ဂ)

အဆိြပုချက်သည် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့် ညီညွတ်မရှိြခင်း၊

(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

လူမပတ်ဝန်းကျင်အ ပ

ဆိးကျိုး

သက် ရာက်မအား လ ာ့ချ စြခင်းနှင့် ရှာင်ကျဉ်ြခင်းအားြဖင့် တာဝန်ယမ
ူ ရှိ သာ၊ ရရှည်
ခိင်မာ သာ အြပုအမူြဖင့် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်းအား

ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် ကတိကဝတ်ြပု

ဖာ်ြပြခင်း၊ ယင်းကတိကဝတ်ြပု ဖာ်ြပချက်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ
ဆာင်ရွက်ခဲ့မများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းြခင်းဆိင်ရာ မူဝါဒများ လူ ့အခွင့်အ ရး
ဆိင်ရာ လးစားလိက်နာမနှင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များအား ထိ ရာက် သာနည်းပညာ
နှင့်

စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းစီမခန် ့ခွဲမ

ကန် ့သတ်ြခင်း မရှိဘဲ ပါဝင်ြခင်း၊

မဟာဗျူဟာတိ ့ြဖင့်

ကျင့်သး ဆာင်ရွက်မများအား
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(င)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း၏

စီမခန် ့ခွမ
ဲ တွင်

ပါဝင် ဆာင်ရွက်သည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ

သိ ့မဟတ် အစများပိင်ဆိင်သည့်ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် တွဲဖက်လပ်ကိင်သူသည် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှမနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စီးပွား ရးဆိင်ရာအ တွ အ
့ ကုများနှင့် စဉ်းစားဆးြဖတ်
နိင်စွမ်းရှိြခင်း၊
(စ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၊ တွဲဖက်လပ်ကိင်သူနှင့် အစများပိင်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီတိ ့သည် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှမလပ်ငန်းအတွက် ငွ ကးထည့်ဝင်နိင် ကာင်း ကတိကဝတ်ြပုြခင်း၊

(ဆ)

ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ ၊ တွဖ
ဲ က်လပ်ကင်
ိ သန
ူ င
ှ ့် အစများပိင်ဆင်
ိ သည့် ကမ္ပဏတ
ီ ိ ့သည် ကိယ်ကျင့်
တရား ကာင်းမွနြ် ခင်းနှင့် စီးပွား ရး လာကတွင် ဂဏ်သတင်း ကာင်းမွနြ် ခင်း၊

(ဇ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ကာင့် အကျိုးသက် ရာက်မည့် ြပည် ထာင်စအစိးရ သိ ့မဟတ်
တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရများမှ ထတ်ြပန်ထား သာ အမျိုးသား
ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး၊ လြခု ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ယဉ် ကျးမမူဝါဒရည်မှန်းချက်
များအား

ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည်

အမျိုးသားဖွ ဖ
့ ိုး

တိးတက် ရး၊ လြခု ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ မူဝါဒများနှင့်
လိက် လျာညီ ထွြဖစ်ြခင်း။
၆၅။

ကာ်မရှင်သည် နည်းဥပ ဒ ၆၄ နှင့်အညီ အဆိြပုချက် စိစစ်ရာတွင် (က) သတ်မှတ်ချက်အားလးကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ် ပီး နည်းဥပ ဒ ၆၄ (က) မှ (ဂ)
အထိ

ြပ ာန်းထား သာ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

မြဖစ်မ န

ကိက်ညီရမည့်အြပင်

နည်းဥပ ဒ ၆၄ (ဃ) မှ (ဇ) အထိ သတ်မှတ်ချက်များမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် အဆိြပု
ချက်အတွက် သက်ဆိင်မအရှိဆး သတ်မှတ်ချက်အား စဉ်းစားဆးြဖတ်ရမည်၊
(ခ)

မြဖစ်မ နရှိရမည့် သတ်မှတ်ချက်များ ကိက်ညီမရှိ၊ မရှိနင
ှ ့် မြဖစ်မ နမဟတ် သာ
သက်ဆိင်မရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည့်စမရှိ၊ မရှိ ဆးြဖတ်ရမည်။

၆၆။

နည်းဥပ ဒ ၆၄ (ဆ) ပါ ြပ ာန်းချက်အလိ ့ငှာ ကာ်မရှငသ
် ည် ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ အား ကိယ်ကျင့်

တရား ကာင်းမွန်ြခင်းနှင့် စီးပွား ရး လာကတွင် ဂဏ်သတင်း ကာင်းမွန်ြခင်း ရှ၊ိ မရှိ စိစစ်ရာတွင်
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်သည့် သိ ့မဟတ် အကျိုးစီးပွားပါဝင်
သည့် တွဲဖက်လပ်ကိင်သူသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာဥပ ဒ၊ အလပ်သမားဆိင်ရာဥပ ဒ၊ အခွန်
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ဆိင်ရာဥပ ဒ၊

အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး

သိ ့မဟတ်

လူ ့အခွင့်အ ရးဆိင်ရာဥပ ဒများအရ

ြပစ်ဒဏ်ကျခခဲ့ဖူးြခင်း သိ ့မဟတ် ဥပ ဒချိုး ဖာက်ခဲ့ြခင်း ရှ၊ိ မရှိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိင်သည်။
အခန်း(၇)
အတည်ြပု လ ာက်ထားလာတင်ြပြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်း
၆၇။

ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၆ တွင် အကျုးဝင်မမရှိသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာက်

ဖာ်ြပပါ ပဂ္ဂိုလ်များသည် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာကိ

ကာ်မရှင်ရး သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာ

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီရးသိ ့ တင်ြပ လ ာက်ထားနိင်သည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၊

၆၈။

(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏အခွင့်ရကိယ်စားလှယ်၊

(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းတွင်ပါဝင် သာ လက် အာက်ခကမ္ပဏီ။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်(က) သက်ဆိင်ရာ
သိ ့မဟတ်

ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာ

သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာအား

သိ ့မဟတ်

အခွနက
် င်းလွတခ
် င
ွ ့်

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာနှင့်အတူ

တစ် ပိုင်နက်တည်း တင်ြပ လ ာက်ထားနိင်သည်။
(ခ)

ကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ထားသည့် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ ကးကိ

ပးသွင်း

ရမည်။
၆၉။

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ တင်ြပ လ ာက်ထားသူသည် ရင်နှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား ကနဦး

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ဥပ ဒပဒ်မ ၃၈ အရ လိအပ်သည့် ထာက်ခချက်များ၊ ခွင့်ြပုချက်များ၊
လိင်စင်များ၊ ပါမစ်များ၊ အလားတူစာရွကစ
် ာတမ်းများအား အတည်ြပု လ ာက်ထားလာနှငအ
့် တူ
တင်ြပရမည်။ သိ ့ရာတွင် လပ်ငန်းသဘာဝအရ အတည်ြပုမိန် ့ရယူ ပီး
လိင်စင် သိ ့မဟတ်
အစားြဖစ်ပါက

နာက်ပိင်းမှ လိအပ်သည့်

ထာက်ခချက် သိ ့မဟတ် အလားတူခင
ွ ြ့် ပုချက်များ ရယူရသည့် လပ်ငန်းအမျိုး

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ

တင်ြပ ပီး နာက်

ဆက်လက် လ ာက်ထား

ရယူ၍

ကာ်မရှင်ထ တင်ြပရမည်။
၇၀။

နည်းဥပ ဒ ၆၈ အရ တင်ြပသည့် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာကိ လက်ခနိင်ြခင်းနှင့် ြပည်စ
့ မ

ရှိ၊ မရှိ ကာ်မရှင်ရး သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီရး၌ စိစစ်

24
ရမည်။ အတည်ြပု လ ာက်ထားလာသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည်စ
့ ပါ က ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ်
တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီက သးသပ်နိင်ရန်နင
ှ ့် အတည်ြပုဆးြဖတ်နင်
ိ ရန် ဆက်လက်
တင်ြပရမည်။
အတည်ြပု လ ာက်ထားလာစိစစ်ြခင်းဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်း
၇၁။ နည်းဥပ ဒ ၇၀ အရ တင်ြပသည့် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာကိ လက်ခရရှိသည့်အခါ
ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီသည် အတည်ြပု
လ ာက်ထားလာအား
လည်း ကာင်း၊

မြပည့်စဟ သာ်လည်း ကာင်း၊

အြခားအ ြခ နများအရ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

မြပည့်မီဟ သာ်

အတည်ြပုရန်မသင့်ဟ သာ်လည်း ကာင်း

ယူဆပါက

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာအား လက်ခသည့် န ့မှစ၍ အလပ်လပ်ရက် ၁၅ ရက်အတွငး် ြငင်းပယ်
နိင်သည်။ အတည်ြပု လ ာက်ထားလာကိ ြငင်းပယ်ပါက

ကာ်မရှင်ရး သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာ

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီရးသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထသိ ့ ြငင်းပယ် ကာင်းနှင့်
ြငင်းပယ်ရြခင်း အ ကာင်းအရင်းကိ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပ ပီး ြငင်းပယ်သည့် န ့မှစ၍ အလပ်လပ်ရက် ငါး
ရက်အတွင်း အ ကာင်း ကားရမည်။ အကယ်၍ အတည်ြပု လ ာက်ထားလာအား ြငင်းပယ်ြခင်း
မြပုပါက လက်ခသည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
၇၂။

(က)

ကာ်မရှင်သည် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာကိ လက်ခသည့် န ့ရက်မှ ရက် ပါင်း ၃၀
အတွင်း စိစစ် ပီး နာက် အတည်ြပုချက် ပးရန် ဆးြဖတ်လ င်

ဆးြဖတ်ချက်ချ ပီး

အလပ်လပ်ရက် ၁၀ ရက်အတွငး် အတည်ြပုမိန် ့ကိ ထတ် ပးရမည်။
(ခ)

သက်ဆင်
ိ ရာတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီသည် အတည်ြပု လ ာက်ထား
လာကိ လက်ခသည့် န ့ရက်မှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း စိစစ် ပီး နာက် အတည်ြပုချက်
ပးရန်ဆးြဖတ်လ င် ဆးြဖတ်ချက်ချ ပီး အလပ်လပ်ရက် ၁၀ ရက် အတွငး် အတည်ြပုမိန် ့
ထတ် ပးရမည်။

(ဂ)

ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီသည်
အတည်ြပုမိန် ့မိတ္တူကိ

လပ်ငန်းဆက်စပ်သည့်

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ၊

သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့များသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
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၇၃။

ကာ်မရှင်

သိ ့မဟတ်

သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ် ကာ်မတီသည်

အတည်ြပုမိန် ့ကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင်ပါဝင် သာ လက် အာက်ခကမ္ပဏီ
အား ခွင့်ြပု ပးနိင်သည်။
၇၄။

ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီသည် ရင်းနှီး

ြမုပ်နှသူထမှ အတည်ြပု လ ာက်ထားလာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များအား အတည်ြပု
လ ာက်ထားလာ စိစစ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်၏ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိ ထပ်မ တာင်းခနိင် သည်။
၇၅။

ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီက တာင်းဆိ

သည့်အချက်အလက်အား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်
၂၀ အတွင်း သိ ့မဟတ်

တာင်းဆိခရသည့် န ့မှ အလပ်လပ်ရက် ရက် ပါင်း

ကာ်မရှင်၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် ထပ်မတိးြမင့်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း

မ ပးနိင်ပါက လ ာက်ထားလာကိ ြငင်းပယ်နိင်သည်။ လ ာက်ထားလာ ပျက်ြပယ်လ င် ရင်းနှီးြမုပ်နှ
သူမှ ြမအသးြပုခွင့် သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ရယူလိပါက အတည်ြပု
လ ာက်ထားလာကိ

ထပ်မတင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး

သတ်မှတ်ထားသည့်

လ ာက်လာ ကးများအား

ပး ဆာင်ရမည်။
၇၆။

ကာ်မရှင်သည် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာအား စိစစ်ရာတွင် အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့

အစည်းများနှင့်

ဆွး နွးတိင်ပင်နိင် ပီး

လ ာက်ထားလာစိစစ်ြခင်းကိစ္စရပ်များ

သတ်မှတ်ထားသည့်
ပီး ြမာက် စရန်

အချိန်ကာလအတွင်း

အစိးရဌာန၊

အတည်ြပု

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများထ

သက်ဆိင်သည့် လူပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ် အြခားပစ္စည်းအရင်းအြမစ်များအား ထာက်ပ့ ပးရန် တာင်းဆိ
နိင်သည်။
၇၇။

ကာ်မရှင်သည် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာကိ စိစစ်ရာတွင် ဥပ ဒနှင့်ကိက်ညီြခင်း မရှိလ င်

ြဖစ် စ အတည်ြပုမိန် ့ ပးရန်အတွက် အရည်အချင်းြပည့်မီြခင်းမရှိဟ ယူဆလ င်ြဖစ် စ ယင်းအတည်
ြပု လ ာက်ထားလာအား အချိန်မ ရွး ြငင်းပယ်နိင်သည်။
၇၈။

ကာ်မရှင်သည် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ လ ာက်ထားြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထး

လပ်နည်းအ ပ လမ်းညန်ချက်များအား ထပ်မထတ်ြပန်နိင်သည်။

26
အတည်ြပု လ ာက်ထားလာစိစစ် ရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ
၇၉။

ကာ်မရှင်

သိ ့မဟတ်

သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ် ကာ်မတီသည်

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ စိစစ်ရာတွင် ဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အ ြခခသ ဘာတရားများ၊
အခွင့်အ ရးများနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ရားများနှင့် အာက် ဖာ်ြပပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညမ
ီ ရှိ၊ မရှိ
စိစစ်၍ အတည်ြပုမိန် ့ထတ် ပးရန် ဆးြဖတ်ရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နိင်င တာ်အတွင်းရှိ ဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ ြပုမူ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်
ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း၊
(ခ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၃၇ အရ အတည်ြပုမိန် ့ လိအပ်သည့် လပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း၊

(ဂ)

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာသည်

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့်

ညီညွတ်မ

ရှိြခင်း၊
(ဃ)

လ ာက်ထားလာသည် ဥပ ဒအရသတ်မတ
ှ ်ထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအမျိုး
အစားနှင့် အကျုးဝင်သက်ဆိင်ြခင်း၊

(င)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အတည်ြပုမိန် ့ြဖင့် ြမအသးြပုခွင့် သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်အား တစ်မျိုးကိြဖစ် စ၊ နှစ်မျိုးလးကိြဖစ် စ ခစားရန် အရည်
အချင်း ြပည့်မီသူြဖစ်ြခင်း။
အခန်း(၈)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာ တင်ြပြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်း
၈၀။ ခွငြ့် ပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့ ရရှိထားသူ သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပု
လ ာက်ထားလာအား လ ာက်ထားဆဲြဖစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၅၊ ၇၇ နှင့် ၇၈ ပါ
ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့်များ

ခစားလိပါက

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့်

လ ာက်ထားလာကိ တင်ြပနိင်သည်။
၈၁။

ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့ ရရှထ
ိ ားသူ သိ ့မဟတ် ခွငြ့် ပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပု

လ ာက်ထားလာအား

လ ာက်ထားဆဲြဖစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နိင်င တာ်အတွင်း မတည်

ရင်းနှီး ငွများ ထပ်မရင်းနှီးြမုပ်နှလ င် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်သည် ယင်းသိ ့
ထပ်မြပုလပ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်သာ သက်ဆိင်ရမည်။
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၈၂။

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာအား အဆိြပုချက် သိ ့မဟတ်

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာနှင့်အတူ တင်ြပ လ ာက်ထားနိင်သည်။

ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ နှင့် ပဒ်မ ၇၈

အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်အား နာက်ဆက်တွဲအ နြဖင့် လ ာက်ထားတင်ြပ
နိင်သည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ၎င်းခစားလိသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်ကိ
လ ာက်လာတွင် တိကျစွာ ဖာ်ြပ ပးရမည်။
၈၃။
ခွင့်

ဥပ ဒပဒ်မ ၇၅ (က) အရ ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် လ ာက်ထားမည်ဆိပါက အခွန်ကင်းလွတ်
သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့်

လ ာက်ထားလာတွင်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

ရင်းနှီးြမုပ်နှထားသည့်

သိ ့မဟတ် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် နသည့် ဇန် နရာ သိ ့မဟတ် နည်းဥပ ဒ ၉၆ နှင့်အညီ တွက်ချက်
ထား သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းတန်ဖိး ၆၅ ရာခိင်နန်း အထက်အား ရင်းနှီးြမုပ်နှထားသည့်
သိ ့မဟတ် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် နသည့် ဇန် နရာကိ

ဖာ်ြပရမည်ြဖစ် ပီး အြခားအချက်အလက်များ

ကိလည်း လိအပ်ပါက ပးအပ်ရမည်။
၈၄။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ (က) နှင့် (ဃ) အရ အ ကာက်ခွနန
် င
ှ ့် အြခားြပည်တင
ွ း်

အခွန်အ ကာက်များ ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလ င် အြခားအချက်အလက်
များ တာင်းခြခင်းကိ ကန် ့သတ်ြခင်းမြပုဘဲ အာက် ဖာ်ြပပါအချက်အလက်များအား ပးအပ်ရမည်(က) ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ တည် ဆာက် ရး သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ြပင်ဆင် ရးအတွက်
တင်သင
ွ း် မည်စ
့ က်ပစ္စညး် များ၊ အသးအ ဆာင်တန်ဆာပလာများ၊ စက်ကရ
ိ ယ
ိ ာအစိတ်
အပိင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စညး် များ၊ ြပည်တင
ွ း် ၌ဝယ်ယူရရှိနိင်ြခင်းမရှိ သာ တည် ဆာက်
ရးပစ္စည်းများ၊ လပ်ငန်းသးပစ္စည်းများစာရင်းနှင့် ကန်ပစ္စည်းစာရင်း အ သးစိတ်အား
HS Code အခန်းတွင်ပါရှိသည့် ဂဏန်း လးလးြဖင့် ဖာ်ြပရန်၊
(ခ)

အ ကာက်ခွနြ် ဖစ် စ၊ အြခားြပည်တွင်းအခွန်အ ကာက်များြဖစ် စ ပါဝင်သည့် အခွန်
ကင်းလွတခ
် ွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလိသည့် တင်သွင်းမည့် ကန်ပစ္စည်း
များအားလး၏ စစ ပါင်းတန်ဖိး တွက်ချက်မ။

အခွနက
် င်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာ စိစစ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများ
၈၅။

နည်းဥပ ဒ ၈၀ အရ တင်ြပသည့် အခွနက
် င်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာ

အား ရရှိသည့်အခါ

ကာ်မရှင်သည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာ
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အား မြပည့်စဟ သာ်လည်း ကာင်း၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မြပည့်မီဟ သာ်လည်း ကာင်း၊ အြခား
အ ြခအ နများအရ ခွင့်ြပုရန်မသင့်ဟ သာ်လည်း ကာင်း ယူဆပါက အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ်
သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာအား လက်ခသည့် န ့မှစ၍ အလပ်လပ်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်း ြငင်းပယ်
နိင်သည်။ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်ကိ ြငင်းပယ်ပါ က

ကာ်မရှင်ရး သိ ့မဟတ်

သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီရးသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထသိ ့ ြငင်းပယ်
ကာင်းနှင့် ြငင်းပယ်ရြခင်း အ ကာင်းအရင်းကိ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပ ပီး ြငင်းပယ်သည့် န ့မှစ၍ အလပ်
လပ်ရက် ငါးရက်အတွင်း အ ကာင်း ကားရမည်။ အကယ်၍ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာ
ခွင့်အား ြငင်းပယ်ြခင်း မြပုပါက လက်ခသည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
၈၆။

ကာ်မရှင်ရးသည်

ရင်နှီးြမုပ်နှသူထမှ

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့်

လ ာက်ထားလာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များအား လပ်ငန်းစဉ်၏ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိ
ထပ်မ တာင်းခနိင်သည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ထပ်မ တာင်းခသည့် အချက်အလက်များကိ အလပ်
လပ်ရက် ၂၀ ရက်အတွင်း သိ ့မဟတ် ကာ်မရှင်၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် ထပ်မတိးြမင့်ထားသည့် အချိနက
် ာလ
အတွင်း တင်ြပရမည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အဆိပါအချိန်ကာလအတွင်း တင်ြပနိင်ြခင်းမရှိပါက
ကာ်မရှင်သည်

အခွနက
် င်းလွတခ
် င
ွ ့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာအား

ြငင်းပယ်

နိင်သည်။
၈၇။

ကာ်မရှင်သည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာကိ လက်ခသည့်

န ့ရက်မှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွငး် စိစစ် ပီး နာက် ခွင့်ြပုနိင် ကာင်းဆးြဖတ်လ င် ဆးြဖတ်ချက် ချ ပီး
အလပ်လပ်ရက် ၁၀ ရက် အတွင်း အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်ကိ ထတ် ပး ရမည်။
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွငမ
့် တ
ိ ္တ ူကိ

လပ်ငန်းဆက်စပ်သည့်

ြပည် ထာင်စ

ဝန် ကီးဌာနများနှင့် သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့များသိ ့လည်း

ပးပိ ့

ရမည်။
၈၈။

ကာ်မရှင်သည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်ကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင်ပါဝင် သာ လက် အာက်ခကမ္ပဏီ ခွင့်ြပု ပးနိင်သည်။
၈၉။

အြခားနည်းဥပ ဒများအား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိဘဲ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်

တိ ့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ခွင့်ြပုချက်ကိ -
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(က) အဆိြပုထား သာ သိ ့မဟတ် သတ်မှတ်ထား သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း
၍ ခွငြ့် ပုနိင်သည်၊
(ခ)

ခဝန်ကတိြဖင့် ပး ချမြပုလပ်ြခင်းနှင့်အညီ ခွင့်ြပုနိင်သည်၊

(ဂ)

သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွက် ခွင့်ြပုနိင်သည် သိ ့မဟတ်

(ဃ) အြပည့်အဝြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိင်းြဖစ် စ ခွငြ့် ပုနိင်သည်။
၉၀။

ကာ်မရှင်သည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်း

နှင့်သက်ဆိင်သည့် လမ်းညန်ချက်များကိ ချမှတန
် င်
ိ သည်။
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် စိစစ် ရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ
၉၁။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အ ြခခသ ဘာတရား၊ အခွင့်အ ရးများနှင့်

တာဝန်များအ ပ အ ြခခ၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းသည်

အာက် ဖာ်ြပပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ကိက်ညမ
ီ ရှိ၊ မရှိ ထည့်သင
ွ း် စဉ်းစားရမည်(က) နိင်င တာ်အတွင်းရှိ ဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ ြပုမူ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း၊
(ခ)

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့်အညီ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်
လ ာက်ထားလာကိ တင်ြပ လ ာက်ထားြခင်း၊

(ဂ)

ဝင် ငွခန
ွ ် ကင်းလွတ်ခွင့်အတွက်ြဖစ်ပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှမအားလးသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
ြမင့်တင်မည့်က

တွင် လပ်ကိင်ြခင်း၊

(ဃ) နိင်င တာ်အတွင်းတွင် ထပ်မအသးြပုသည့်

ငွ ကးပမာဏ သိ ့မဟတ် တိးြမင့်သည့်

ငွ ကးပမာဏသည် အ မရိကန် ဒ လာ ၃၀၀,၀၀၀ ထက် ကျာ်လွန်ြခင်း၊
(င)

ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့ ရရှထ
ိ ားြခင်း သိ ့မဟတ် လ ာက်ထားဆဲြဖစ်ြခင်း၊

(စ)

ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

လ ာက်ထားြခင်းြဖစ်ပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား

ကာ်မရှငမ
် ှ

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့် သတ်မှတ်ထား သာ ဇန် (၁)၊ ဇန် (၂) သိ ့မဟတ် ဇန် (၃)
သိ ့မဟတ် တစ်ခထက်ပိ သာ ဇန်၌ ြပုလပ်ြခင်း၊
(ဆ)

နိင်င တာ်အတွင်း အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တးီ ရာတွင် အ ထာက်
အကူြပု၍ က မ်းကျင်လပ်သား အင်အားတိးတက် စြခင်း၊
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(ဇ)

နိင်င တာ်အတွင်း နည်းပညာနှင့် စီးပွား ရးက မ်းကျင်မအသစ်များ ယူ ဆာင်လာြခင်း
သိ ့မဟတ် ြမင့်မား စြခင်း၊

(ဈ)

နိင်င တာ်အတွင်း၌ ယှဉ် ပိုင်မ၊ စွမ်း ဆာင်ရည် ြမင့်မားမ သိ ့မဟတ် ကန်ထတ်လပ်မ
ြဖစ် ပ စြခင်း သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မ သိ ့မဟတ် အ ြခခအ ဆာက်အအ တိးတက်
စြခင်း၊

(ည)
၉၂။

နိင်င တာ်၏ ပိ ့ကန်ဝင် ငွ တိးတက် စြခင်း။

ယင်းသိ ့စိစစ်ရာတွင် ကာ်မရှင်သည်(က) သတ်မှတ်ချက်အားလးကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ် ပီး နည်းဥပ ဒ ၉၁ (က) မှ (စ)
အထိ ြပ ာန်းထား သာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မြဖစ်မ နကိက်ညီရမည့်အြပင် နည်း
ဥပ ဒ ၉၁ (ဆ) မှ (ည) အထိ သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များအနက်မှ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် အဆိြပု
ချက်အတွက် သက်ဆိင်မအရှိဆး သတ်မှတ်ချက်အား စဉ်းစားဆးြဖတ်ရမည်၊
(ခ)

မြဖစ်မ နရှိရမည့် သတ်မှတ်ချက်များ ကိက်ညီမရှိ၊ မရှိနင
ှ ့် မြဖစ်မ နမဟတ် သာ
သက်ဆိင်မရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည့်စမရှိ၊ မရှိ ဆးြဖတ်ရမည်၊

(ဂ)

လ ာက်ထားသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့် ခွင့်ြပုြခင်း ကာင့် နိင်င တာ်
၏ အခွန်ဘ

၉၃။

(က)

ာရရှိမအ ပ သက် ရာက်မအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

လ ာက်ထားသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့် အားလး သိ ့မဟတ် အချို ့အား ခွငြ့် ပု သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်နိင် ပီး ရင်းနှးီ
ြမုပ်နှသူနှင့် တွဲဖက်လပ်ကိင်သူများအ ကား ြပုလပ် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်သက်ဆိင်
သည့် ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များအတွက် စည်းကမ်းချက်များအပါအဝင် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း
များ သတ်မှတ်၍ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် အားလး သိ ့မဟတ်
အချို ့ကိ ခွင့်ြပုနိင်သည်။
(ခ)

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ (က) နှင့် ပဒ်မ ၇၇ (ဃ) တိ ့အရ
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ခွငြ့် ပုပါက ခစားရရှိနိင်မည့် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မကာလ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ြပင်ဆင်မ
ကာလကိ အတည်ြပု အ ကာင်း ကားရမည်။
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၉၄။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် တွဲဖက်လပ်ကိင်သူ တစ်ဦးဦးသည် မည်သည့်ဥပ ဒအရမဆိ အခွန်

ကင်းလွတခ
် ွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ရရှိခစား ပီးြဖစ်သည့် ကနဦးရင်းနှီးြမုပ်နှမအား လွနခ
် ့ဲ သာ
သးနှစ်အတွင်း ရပ်ဆိင်းြခင်း သိ ့မဟတ် သိသာထင်ရှားစွာ လ ာ့ချြခင်း ြပုလပ်ခဲ့ပါက ကာ်မရှင်သည်
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ပးရန် ြငင်းပယ်နိင်သည်။
၉၅။

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်သည် ခစားခွင့်ြပုသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့်

သာ သက်ဆိင် ပီး ၎င်းရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် ၎င်း၏လက် အာက်ခကမ္ပဏီတစ်ခခမှ ဆာင်ရွက်
သည့် အြခားလပ်ငန်းများ သိ ့မဟတ် အြခားဝင် ငွများနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ။
၉၆။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် တစ်ခထက်ပိ သာ ဇန်များတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်

ခဲ့လ င်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏ စစ ပါင်း၏ ၆၅ ရာခိင်နန်း အထက် ရင်းနှီးြမုပ်နှ သာ ဇန်အား
၎င်း၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တည်ရှိသည့်ဇန်ဟ မှတ်ယူရမည်။
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏ စစ ပါင်း၏ ၆၅ ရာခိင်နန်း အထက်သည် (၁)

ဇန် (၁) နှင့် (၂) တွင် ရှိပါက ၎င်း၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမသည် ဇန် (၂) တွင် တည်ရှိ
သည်ဟလည်း ကာင်း၊

(၂)

ဇန် (၂) နှင့် (၃) တွင် ရှိပါက ၎င်း၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမသည် ဇန် (၃) တွင် တည်ရှိ
သည်ဟလည်း ကာင်း၊

(၃)

ဇန် (၁) နှင့် (၃) တွင် ရှိပါက ၎င်း၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမသည် ဇန် (၃) တွင် တည်ရှိ
သည်ဟလည်း ကာင်း မှတ်ယူရမည်။

၉၇။

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းမှ ရရှိမည့် မ ာ်မန
ှ း် ဝင် ငွ၏ ၈၀ ရာခိင်နန်းသည် ပိ ့ကန်များမှ ရရှိ သာ

နိင်ငြခား ငွြဖစ်မှသာ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ (ခ) အရ အ ကာက်ခွန် ကင်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်
ြပုရမည်ြဖစ် ပီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းမှ ပိ ့ကန်များအတွက် နိင်ငြခား ငွြဖင့်ရရှိမည့် ယင်း မ ာ်မန
ှ း်
ငွပမာဏထက်ပိသည့် ဝင် ငွရာခိင်နန်းအ ပ တွင် အချိုးကျစနစ်ြဖင့် ခွင့်ြပုနိင်သည်။
၉၈။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ (ဂ) အရ ပး ဆာင်ခဲ့သည့် အ ကာက်ခွန်များအား ြပန်လည်

ထတ် ပးခွင့်အတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းမှ ပိ ့ကန်များအတွက် နိင်ငြခား ငွြဖင့်ရရှိသည့် ဝင် ငွ
အချိုးအစားအ ပ တွင်မူတည်၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူက ပး ဆာင်ခဲ့သည့် အ ကာက်ခွန် ပမာဏတစ်ရပ်
လးအ ပ တွင် အ ြခခလျက် အချိုးကျစနစ်ြဖင့် တွက်ချက်ရမည်။ စည်း ကပ်နှစ်အတွင်း ပး ဆာင်ခ့ဲ
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သည့် အ ကာက်ခန
ွ မ
် ျားအား စည်း ကပ်နစ
ှ အ
် ကန်တင
ွ ် ြပန်လည်ထတ် ပးရန်
ြပန်လည်ထတ် ပးရာတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ အနာဂတ်တွင်

လ ာက်ထားနိင်သည်။

ပး ဆာင်ရနိင်သည့် အ ကာက်ခွနမ
် ျား

နှင့် ခနှိမ်မည့် အခွန် လ ာ့ချမပစြဖင့် ြပန်လည်ထတ် ပးနိင်သည်။
၉၉။

(က)

ကာ်မရှင်သည် ြပန်လည်ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်စပ်လျဉ်း၍

အာက် ဖာ်ြပပါ သတ်မတ
ှ ်

ချက်များနှင့် ကိက်ညီပါက ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်အား ခွငြ့် ပု
နိင်သည်(၁)

ြပန်လည်ရင်းနှီးြမုပ်နှသည့် အြမတ် ငွသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ (က) နှငအ
့် ညီ
ဝင် ငွခန
ွ ် ကင်းလွတခ
် ွင့်

လ ာက်ထား တာင်းခခဲ့သည့် စည်း ကပ်နစ
ှ တ
် င
ွ ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ရရှိသည့် အြမတ် ငွြဖစ်ြခင်း၊
(၂)

ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ (က)

အရ ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

လ ာက်ထား တာင်းခ

ခဲ့သည့် စည်း ကပ်နှစ် ပီး နာက် ကပ်လျက်စည်း ကပ်နှစ်တွင် အဆိပါအြမတ် ငွ
အား ြပန်လည်ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း၊
(၃)

ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ (က)

အရ ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

လ ာက်ထား တာင်းခ

ခဲ့သည့် စည်း ကပ်နှစ်အတွင်း ပး ဆာင်ရမည့် ဝင် ငွခွန်များနှင့် အြခားအခွန်
အခများအား နည်းလမ်းတကျ ပး ဆာင်ြခင်း။
(ခ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ (က)

အရ ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပန်လည်ရင်းနှီး

ြမုပ်နှြခင်း ြပုလပ်ရာတွင် လပ်ငန်းလည်ပတ်မ ကန်ကျစရိတမ
် ျား

ပး ချမအား

ထည့်သွင်းတွက်ချက်ြခင်းမြပုရ၊
(ဂ)

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း တည် ဆာက်မကာလ သိ ့မဟတ် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း ြပင်ဆင်
မကာလအတွင်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းမှရရှိသည့်

အြမတ် ငွကိ

ြပန်လည်ရင်းနှီး

ြမုပ်နှမြပုလပ်ပါက ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ (က) အရ ခစားခွင့်ရရှိမည့် အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်
သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်အား ခစားခွင့်မရှိ စရ၊
(ဃ) ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ (က) အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွငမ
့် ျား ခစားခွငြ့် ပု
ရာတွင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်သည် ြပန်လည်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
အတွက် အကျိုးသက် ရာက်မနှင့် အကျိုး ကျးဇူးရရှိမ အပါအဝင်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ

သည် ဥပ ဒနှင့် ခွင်ြ့ ပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
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သိ ့မဟတ် သက်သာခွငတ
့် င
ွ ် ပါဝင် သာ အ ြခအ နများနှင့် ကိက်ညီ အာင် ဆာင်ရက
ွ ်
မ ရှ၊ိ မရှိကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်၊
(င)

ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ (က) အရ အခွနက
် င်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာ
ခွငမ
့် ျား ခစားရန် လ ာက်ထားသည့် ြပန်လည်ရင်းနှီးြမုပ်နှရမည့်နှစ်နှင့် ယခင် ဥပ ဒ
ပဒ်မ ၇၈ (က) အရ အခွနက
် င်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွငမ
့် ျား ခစားရန် ြပန်လည်
ရင်းနှီးြမုပ်နှရမည့်နှစ်များတွင် ြပန်လည်ရင်းနှီးြမုပ်နှရန် ပျက်ကက
ွ ခ
် ပ
့ဲ ါက ဥပ ဒပဒ်မ
၇၈ (က) အရ ခစားနိင်သည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်များအား
နာက်ထပ် ခစားခွင့် မရှိ စရ။

၁၀၀။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား နိင်င တာ်၏ သက်ဆင်
ိ ရာဥပ ဒများအရ ခွငြ့် ပုထားသည့်

နန်းထား သိ ့မဟတ် အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်မည့် နန်းထားတစ်ရပ်၏ ၁.၅ ဆနှင့် တူညသ
ီ ည့်
ပစ္စည်းတန်ဖိး လ ာ့တွက်နန်းထားြဖင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ပိင်ဆိင်သည့် မတည်ပစ္စည်းများအား တွက်
ချက် ခစားခွင့် ြပုနိင်သည်။
၁၀၁။

ကာ်မရှင်သည် အာက် ဖာ်ြပပါအ ြခအ နများတွင် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ (ဂ) နှင့်အညီ ရင်းနှီး

ြမုပ်နသူ
ှ အား သ တသနနှငဖ
့် ွ ဖိ
့ ုး ရးလပ်ငန်းများအတွက် ကန်ကျစရိတက
် ိ အခွနစ
် ည်း ကပ်ထက်
ိ
သာ
ဝင် ငွ၏ အများဆး ၁၀ ရာခိင်နန်းအထိ နတ်ပယ်ခွင့်ြပုနိင်သည်(က) သ တသနနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး ရးလပ်ငန်းများသည် ခွင့်ြပုထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့်
သာ သက်ဆိင်ြခင်း၊
(ခ)

နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မအတွက် အမှန်တကယ်လိအပ်သည့် သ တ
သနနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး ရးလပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း၊

(ဂ)

သ တသနနှငဖ
့် ွ ဖ
့ ုိ း ရးလပ်ငန်းများအား နိင်င တာ်၏ သက်ဆင်
ိ ရာ စာရင်းအင်းစနန်း
များနှင့်အညီ အသိအမှတ်ြပုထားြခင်း။

၁၀၂။

ကာ်မရှင်သည် နိင်င တာ်၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် လိအပ်သည်ဟ ယူဆပါက သ တသနနှင့်

ဖွ ဖ
့ ိုး ရးလပ်ငန်းများအတွက် ကန်ကျစရိတ်ကိ အခွန်စည်းကျပ်ထိက် သာဝင် ငွ၏ ၁၀ ရာခိင်နန်း
ထက် ပိမိများြပား သာ ပမာဏကိ လက်ခစဉ်းစားနိင်ြခင်း အပါအဝင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ်
သက်သာခွင့်အား အသးြပုရန် သိ ့မဟတ် စီမခန် ့ခွဲရန် လပ်ငန်းစဉ် သိ ့မဟတ် ပမာဏနှင့် သက်ဆင်
ိ
သာ ကန် ့သတ်ချက်များ သိ ့မဟတ် သတ်မှတ်ချက်များ ထပ်မချမှတ်နိင်သည်။
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အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်ထတ် ပးြခင်းနှင့် သက်ဆိင်သည့် အြခား ကိစ္စရပ်များ
၁၀၃။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၅ (က) အရ ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုရာတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

လပ်ငန်းတန်ဖိး၏ ၆၅ ရာခိင်နန်း အထက် ရင်းနှီးြမုပ်နှထားသည့် ဇန်(များ) တွင် သးနှစ်မှ ငါးနှစ်
အထိ လပ်ငန်း

ဆာင်ရွက် ပီး နာက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်ြပုြခင်းအား

ြပန်လည်စိစစ်ရန်နှင့် ဇန်(များ) တွင် အမှန်တကယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတန်ဖိးသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်ြပုစဉ်အချိန်တွင် စိစစ်သည့်တန်ဖိးနှင့် ကွဲလွဲလ င်

ကာ်မရှင်သည် အမှန်

တကယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှသည့် ဇန်အ ပ မူတည်၍ နည်းဥပ ဒ ၉၆ တွင် ြပ ာန်းထားသည့် နည်းလမ်း
နှင့်အညီ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်အားြပန်လည် ြပင်ဆင်နိင်သည်။ ြပန်လည်
ြပင်ဆင်မမှန်သမ သည်

နာက် ကာင်းြပန်၍

အကျိုးသက် ရာက် စနိင် ပီး

ြပန်လည်စိစစ်မအရ

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ခစားခွင့်ရှိသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ပမာဏထက်ပ၍
ိ
ခစားရရှိထား ကာင်း တွ ရှ့ ိလ င်

အဆိပါပမာဏအတွက်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

အခွန် ပး ဆာင်ရန်

တာဝန်ရှိသည်ဟ သတ်မှတ်ရမည်ြဖစ် ပီး ကပ်လျက်စည်း ကပ်နှစ်တွင် အခွန်ြပန်လည် ပး ဆာင်
ရမည်။ သိ ့ရာတွင် ြပန်လည်စိစစ်မအရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ခစားခွင့်ရှိသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ် သက်သာခွငပ
့် မာဏ အာက် လျာ့နည်းစွာ ခစားရရှိထား ကာင်း တွ ရှ့ ိလ င် ကာ်မရှင်မှ
ညိနင်းမတစ်စတစ်ရာ ြပုလပ် ပးရန်မလိ။
၁၀၄။ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ (ဃ) ပါ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းပမာဏ တိးြမင့်သည်ဆသည်
ိ
မာှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
တွင် မူလ အဆိြပုမတည်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ၏ ၈၀ ရာခိင်နန်း ထည်ဝ
့ င် ပီးမှသာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း
ပမာဏ တိးြမင့်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
၁၀၅။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် တိးချဲ ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအတွက်

ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ (ဃ) ပါ

ပစ္စည်းများတင်သွင်းြခင်းကိ ယင်းအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ခွင့်ြပုချက် ရရှိသည့်
န ့မှစ၍ နှစ် နှစ် အတွင်း တင်သွင်းရမည်။ အဆိပါ သက်တမ်းအတွင်း တင်သွင်းနိင်ြခင်း မရှိပါက
ယင်းကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်သည် အလိအ လျာက် ပျက်ြပယ် စရမည်။
၁၀၆။ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ (က) အရ ပစ္စည်းများတင်သွင်းြခင်းကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မ
သိ ့မဟတ် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း ြပင်ဆင်မကာလအတွငး် ၌သာ တင်သင
ွ း် ရမည်။ ယင်းကင်းလွတခ
် င
ွ ့်
သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်သည် အဆိပါ သက်တမ်း ကျာ်လွန်ပါက အလိအ လျာက် ရပ်စဲ စရမည်။

35
၁၀၇။ နည်းဥပ ဒ ၁၄၆ (ဃ) အရမှအပ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှမလပ်ငန်း ြပင်ဆင်မကာလသည် စီးပွားြဖစ်စတင်သည့် န ့ရက်မှ စ၍ ရပ်စဲရမည်။
၁၀၈။

ကာ်မရှင်၏သ ဘာတူညီမမရှိဘဲ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ (က) နှင့် (ဃ) အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ် သက်သာခွငြ့် ဖင့် တင်သွင်းထားသည့် စက်ပစ္စည်းများ၊ အသးအ ဆာင် တန်ဆာပလာများ၊
စက်ကရ
ိ ယ
ိ ာအစိတအ
် ပိင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စညး် များ၊ တည် ဆာက် ရးပစ္စညး် များအား ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ
တည် ဆာက်ရန် သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်အတွက် မဟတ်ဘဲ
အြခားရည်ရယ
ွ ခ
် ျက် တစ်ခခအတွကအ
် သးြပုလ င် ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ သည် အဆိပါပစ္စညး် များ တင်သင
ွ း်
သည့်အချိန်က ကျသင့်မည့် အခွန်အခများအားလးကိ ြပန်လည် ပး ဆာင်ရမည်။

ကာ်မရှင်သည်

အဆိပါ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအ ပ တွင် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၈၅ တွင် ြပ ာန်းထား သာ စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်များ
အနက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတန
် င်
ိ သည်။
၁၀၉။

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

သက်သာခွငမ
့် ြပုမီ တင်သွင်းမည့်ကန်ပစ္စည်းများသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက် ရး
သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးအတွက် အမှန်တကယ်လိအပ်ြခင်း ရှ၊ိ မရှိ
စိစစ်ရမည်။
၁၁၀။ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ (ခ) အရ အ ကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ြပုထား သာ
စည်း ကပ်နှစ်အတွင်းတွင် ပိ ့ကန်များမှ အမှန်တကယ်ရရှိသည့် နိင်ငြခား ငွ ကး ရာခိင်နန်းသည်
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားလာတွင်

ဖာ်ြပထားသည့်

မ ာ်မှန်းဝင် ငွ

အာက် လျာ့နည်းလ င် အ ကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်ကိ ယင်းအချိန်ကာလ
အတွင်း ပိ ့ကန်များမှ အမှန်တကယ်ရရှိခဲ့သည့် ဝင် ငွအ ပ တွင် အ ြခခ၍ အချိုးကျ လ ာ့ချရမည်
ြဖစ် ပီး ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်အရ ပိမိကင်းလွတခ
် င
ွ ့်
ရရှခ
ိ သ
့ဲ ည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်ပမာဏကိ ြပန်လည် ပး ဆာင်ရမည်။
၁၁၁။ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၈ (ခ) အရ သတ်မတ
ှ အ
် ချိနက
် ာလထက် လျာ့နည်း သာ ပစ္စညး် တန်ဖးိ လ ာ့တက
ွ ်
နန်းထားြဖင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်ရရှိလ င် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် စီးပွားြဖစ်
စတင် သာနှစ်မှစ၍ အဆိပါ ပစ္စည်းတန်ဖိး လ ာ့တွက်နန်းထားအား စတင်အသးြပုရမည်။
၁၁၂။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့ ရရှိထား သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း
အတွက် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ (က) နှင့် (ဃ) အရ တင်သင
ွ း် လိသည်ပ
့ စ္စညး် များအား ကိယ်တင်
ိ တင်သင
ွ း် ြခင်း
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မြပုဘဲ မိမိကိယ်စား လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်အား တင်သွင်း စလိ
ပါ က ၎င်းကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်၏ အမည်ကိ ဖာ်ြပ ပီး ကာ်မရှင်ထတင်ြပ၍ ခွင့်ြပုချက် ရယူ
ရမည်။
၁၁၃။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၅ နှင့် ၇၈ အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်
အကျိုး ကျးဇူးကိ မခစားမီ သက်ဆိင်သည့် အခွန်စည်း ကပ်နှစ်အတွက် အခွန်စည်း ကပ်မ ခယူရန်
ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသိ ့ လ ာက်ထားရမည်။
၁၁၄။ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၅ နှင့် ၇၈ အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် အကျိုး ကျးဇူး
ခစား နသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအ ပ အခွန်စည်း ကပ်ရန် အကဲြဖတ်သးသပ်ရာ၌ ြပည်တွင်းအခွန်များ
ဦးစီးဌာနသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအ နြဖင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်နှင့်သက်ဆိင်
သာ

ဥပ ဒြပဌာန်းချက်များနှင့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူကိ

ခွင့်ြပု ပးထားသည့်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ် သက်သာခွငတ
့် င
ွ ် သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် စည်းကမ်းချက်များအား လိက်နာြခင်း ရှ၊ိ မရှိ ြပန်လန
ှ ်
ဆန်းစစ် သးသပ်ရမည်။
၁၁၅။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

လိမ်လည်၍ သာ်လည်း ကာင်း၊

တမင်မမှန်မကန်

ဖာ်ြပ၍ သာ်

လည်း ကာင်း ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်တိ ့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
ခွင့်ြပုချက်ကိ

ရယူခြ့ဲ ခင်း

ဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိဟ

သိ ့မဟတ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား

ကာ်မရှငမ
် ှ ထင်ြမင်ယူဆပါက

လ ာက်ထားလာနှင့်အညီ

ကာ်မရှင်သည် ခွင့်ြပုချက်ကိ ရပ်သိမ်း

နိင်သည်။ အြခားသက်ဆိင်ရာဥပ ဒများကိ ကန် ့သတ်ြခင်းမြပုဘဲ ခွင့်ြပုချက် ရပ်သိမ်းခရ သာ
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် ခစားခွင့်ရရှိထား သာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ်
သက်သာခွင့်များကိ ြပန်လည် ပး ဆာင်ရမည်။
အခန်း(၉)
ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာတင်ြပြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်း
၁၁၆။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအတွက် ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့

ရရှိထားသူ သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့အား
ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာ တင်ြပနိင်သည်။

လ ာက်ထားဆဲြဖစ်သူ ြဖစ်ပါက
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၁၁၇။

ြမအသးြပုခွင့်

လ ာက်ထားလာတွင်

အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များ အနည်းဆး

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

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

(ဂ) ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆာင်ရွက်ရန်

ြမအသးချမ

ြပာင်းလဲြခင်းအတွက် အဆိြပုချက်အား

အတည်ြပု ပးမည့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရ သိ ့မဟတ် အြခား
အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းထမှ ရယူသည့်

ထာက်ခစာ သိ ့မဟတ် အလားတူ

စာရွကစ
် ာတမ်း သိ ့မဟတ် ခွငြ့် ပုချက်၊
(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများမှ အဆိြပုထားသည့်

ြမအသးြပုခွင့်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၆၅ (စ)

တွင် ြပ ာန်းထားသည့်အတိင်း ြမ၏သဘာဝ ြမမျက်နှာသွင်ြပင် သိ ့မဟတ် ြမအနိမ့်
အြမင့်အ နအထားအား သိသာထင်ရှားစွာ ြပာင်းလဲရန် လိအပ်ြခင်းရှိ၊ မရှ၊ိ
(င)

လ ာက်ထားသည့် ြမအသးြပုခွင့်ကာလ၊

(စ)

ြမ သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အဦ ငှားရမ်းြခင်းစာချုပ် (မူ ကမ်း)။

ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာ စိစစ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများ
၁၁၈။

ကာ်မရှင်သည်(က) တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီအား ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာ
စိစစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်၊
(ခ)

ကာ်မရှင်ရးမှ

အနိမ့်ဆး

ညန် ကား ရးမှူး

ရာထူးအဆင့်ရှိသူ

အရာရှိတစ်ဦးဦး

သိ ့မဟတ် အဆိပါရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်အတွကဖ
် ဲွ ့စည်းသည့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်
ကာ်မတီ သိ ့မဟတ်

ကာ်မရှင်အရာရှိများထ

ြမအသးြပုခွင့်

လ ာက်ထားလာ

စိစစ်ြခင်း အခွင့်အာဏာကိ လပ်ပိင်ခွင့်ခွဲ ဝ လဲအပ်နိင်သည်။
၁၁၉။ နည်းဥပ ဒ ၁၁၆ အရ တင်ြပသည့် ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာကိ လက်ခရရှသ
ိ ည့အ
် ခါ
ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် သက်ဆင်
ိ ရာတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီသည် ြမအသးြပုခွင့်
လ ာက်ထားလာကိ မြပည့်စဟ သာ်လည်း ကာင်း၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မြပည့်မီဟ သာ်လည်း
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ကာင်း၊ အြခားအ ြခအ နများအရ ခွငြ့် ပုရန်မသင်ဟ
့
သာ်လည်း ကာင်း ယူဆပါက ြမအသးြပုခွင့်
လ ာက်ထားလာကိ လက်ခသည့် န ့မှစ၍ အလပ်လပ်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်း ြငင်းပယ်နိင်သည်။
ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာကိ ြငင်းပယ်ပါက

ကာ်မရှင်ရး သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ

ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီရးသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထသိ ့ ြငင်းပယ် ကာင်းနှင့် ြငင်းပယ်
ရြခင်း အ ကာင်းအရင်းကိ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပ ပီး ြငင်းပယ်သည့် န ့မှစ၍ အလပ်လပ်ရက် ငါး ရက်
အတွင်း အ ကာင်း ကားရမည်။ အကယ်၍

ြမအသးြပုခွင့်

လ ာက်ထားလာကိ ြငင်းပယ်ြခင်း

မြပုပါက လက်ခသည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
၁၂၀။ (က)

ကာ်မရှင်သည် ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာကိ လက်ခသည့် န ့ရက်မှ ရက် ပါင်း
၃၀ အတွငး် စိစစ် ပီး နာက် ခွင့်ြပုနိင် ကာင်းဆးြဖတ်လ င် ဆးြဖတ်ချက်ချ ပီး အလပ်
လပ်ရက် ၁၀ ရက် အတွင်း ြမအသးြပုခွင့်ကိ ထတ် ပးရမည်။

(ခ)

သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ် ကာ်မတီသည်

ြမအသးြပုခွင့်

လ ာက်ထားလာကိ လက်ခသည့် န ့ရက်မှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွငး် စိစစ် ပီး နာက်
ခွင့်ြပုနိင် ကာင်းဆးြဖတ်လ င် ဆးြဖတ်ချက်ချ ပီး အလပ်လပ်ရက် ၁၀ ရက်အတွငး်
ြမအသးြပုခွင့်ကိ ထတ် ပးရမည်။
(ဂ)

ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီသည်
ြမအသးြပုခွင့်မိတ္တူကိ

လပ်ငန်းဆက်စပ်သည့်

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများနှင့်

သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့များသိ ့လည်း ပးပိ ့ရမည်။
၁၂၁။

ကာ်မရှင်ရးနှင့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီရးသည် ရင်နှီးြမုပ်နှသူထမှ ြမ

အသးြပုခွင့်

လ ာက်ထားလာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များအား လပ်ငန်းစဉ်၏ မည်သည့်

အဆင့်တွင်မဆိ ထပ်မ တာင်းခနိင်သည်။
၁၂၂။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နည်းဥပ ဒ ၁၂၁ အရ
ရက်အတွင်း သိ ့မဟတ်
ြမအသးြပုခွင့်

တာင်းခခရသည့် န ့မှစ၍ အလပ်လပ်ရက် ၂၀

ကာ်မရှင်က သတ်မှတ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း တင်ြပနိင်ြခင်းမရှိပါက

လ ာက်ထားလာအား ြငင်းပယ်နိင်သည်။ ြငင်းပယ်ြခင်းခရ သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ

သည် ြမအသးြပုခွင့် ရရှိလိပါက ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာကိ ထပ်မတင်ြပရမည်။
၁၂၃။

ကာ်မရှင်သည်

ခွင့်ြပု ပးနိင်သည်။

ြမအသးြပုခွင့်ကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် လက် အာက်ခကမ္ပဏီအား
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၁၂၄။

ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီသည် နည်းဥပ ဒ ၁၂၆

တွင်

ဖာ်ြပထားသည့်

ြမအသးြပုခွင့် စိစစ် ရးအတွက် စသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ြပုလပ်

ထားသည့် စိစစ်ချက်၊ ြပန်လည်သးသပ်ချက်နှင့် ဆးြဖတ်ချက်တိ ့ကိ သိမ်းဆည်းထားရမည်။
၁၂၅။

ကာ်မရှင်သည်

ြမအသးြပုခွင့်

လ ာက်ထားြခင်းနှင့် စိစစ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်အတွက်

လိအပ် သာ ညန် ကားချက်များ ထတ်ြပန်နိင်သည်။
ြမအသးြပုခွင့် စိစစ် ရးအတွက်သတ်မှတ်ချက်များ
၁၂၆။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ မူဝါဒများ၊ အခွင့်အ ရးများနှင့် တာဝန်ရမ
ိှ များ

အပါအဝင် အာက် ဖာ်ြပပါစသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီမ ရှ၊ိ မရှိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ြမအသး
ြပုခွင့်ကိ ထတ် ပးရန် သင့်၊ မသင့် ဆးြဖတ်ရမည်(က) နိင်င တာ်၏ ဥပ ဒများနှင့်အညီ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းနှင့် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှမြပုလပ်ြခင်း၊
(ခ)

ဤဥပ ဒနှင့်အညီ ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာကိ တင်ြပ လ ာက်ထားြခင်း၊

(ဂ)

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

(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အသးြပုခွင့်

လ ာက်ထားသည့်

ြမ ပ တွင် လက်ရှိအချိန်တွင်

ြဖစ် စ၊ အသးချမ ြပာင်းလဲ ပီး နာက် သိ ့မဟတ် တူညသ
ီ ည့် ဥပ ဒဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်
အား ပီး ြမာက် အာင် ဆာင်ရွက် ပီး နာက်ြဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒ များနှင့်အညီ
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသးြပုနိင်ြခင်း၊
(င)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ အသးြပုရန် အဆိြပုထားသည့်

ြမ၏ သဘာဝ ြမမျက်နှာသွင်ြပင်

သိ ့မဟတ် ြမအနိမ့်အြမင့်အ နအထားအား သိသာထင်ရှားစွာ ြပာင်းလဲရန်လိအပ်ြခင်း
သိ ့မဟတ်

ြပာင်းလဲရန် ြဖစ်တန် ြခရှိြခင်း၊ ယင်းသိ ့ ြပာင်းလဲြခင်း ကာင့် သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကီးမားသည့် ဆိးကျိုးသက် ရာက်မ ြဖစ် ပ စနိင် ပီး ဆိးကျိုးများ
အား ကျိုး ကာင်း သင့် လျာ်စွာ လ ာ့ချ၍ မရြခင်း။
၁၂၇။ နည်းဥပ ဒ ၁၂၆ နှင့်အညီ

ြမအသးြပုခွင့်

လ ာက်ထားလာအား စိစစ်ရာတွင်

သည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိက်ညီမ ရှ၊ိ မရှိ ဆးြဖတ်ရမည်။

ကာ်မရှင်
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၁၂၈။

ကာ်မရှင်သည်

လ ာက်ထားသည့်

ြမအသးြပုခွင့် အားလးကိြဖစ် စ၊ တစ်ချို ့တစ်ဝက်ကိ

ြဖစ် စ ခွငြ့် ပု သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်နိင်သည်။
ြမအသးြပုခွင့်ထတ် ပးြခင်းနှင့် သက်ဆိင်သည့် အြခားကိစ္စရပ်များ
၁၂၉။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများနှင့် ကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်သည့် အ ြခအ နများ
အရ ြမအသးြပုခွင့် ရရှိ ပီးသည့်အခါ ြမအသးြပုခွင့်ရရှိ စရန် စတင်ခစားနိင်သည်။ သက်ဆိင်ရာ
အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ ့အစည်းသည် ဤနည်းဥပ ဒအား အကျိုးသက် ရာက် စရန်

ဆာင်ရွက်

ပးရမည်။
၁၃၀။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့် ကိက်ညီမရှိ စရန်အတွက် ြမအသးချမ ြပာင်းလဲရန် လိအပ်လ င်
ြဖစ် စ သိ ့မဟတ် အလားတူ ဥပ ဒဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်အား ပီး ြမာက် အာင်

ဆာင်ရွက်ရန်

လိအပ်လ င်ြဖစ် စ ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ သည် အသးချမ ြပာင်းလဲြခင်းအတွက် ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ ြမအသးချမ
ြပာင်းလဲြခင်း လပ်ငန်းစဉ်အား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၃၁။ စက်မဇန်၊ ဟိတယ်ဇန်၊ ကန်သွယ် ရးဇန် အစရှိသည့် သက်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းဇန်ဧရိယာအတွင်း
ရှိ ြမကိ ယင်းသက်ဆင်
ိ ရာ လပ်ငန်းလပ်ကင်
ိ ရန်အတွက် ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားပါက ကာ်မရှင်
သိ ့မဟတ် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ် ကာ်မတီသည် အြခားမည်သည့်

သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုချက်ကိမ ရယူရန်မလိဘဲ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား

ထာက်ခချက်

ြမအသးြပုခွင့်ကိ တိက်ရိက်ခွင့်ြပု

နိင်သည်။
၁၃၂။ သတ်မှတ်ဇန်များအတွင်း မဟတ်သည့်

ြမအမျိုးအစား၏ မူလရည်ရွယ်ချက်သည် ရင်းနှီး

ြမုပ်နှမည့် အဆိြပုလပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် ကိက်ညီမမရှိပါက သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ်အစိးရများထ သ ဘာထားမှတ်ချက်

တာင်းခရမည်ြဖစ် ပီး သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရများမှ အဆိြပုလပ်ငန်းသည် အဆိပါ ြမ၌ ဆာင်ရွက်ရန် သင့် တာ်သည်
ဟ ယူဆ၍ခွင့်ြပုခဲ့လ င် ြမအမျိုးအစား၏ မူလရည်ရယ
ွ ်ချက်သည် မည်သိ ့ပင်ရှိ စကာမူ ကာ်မရှင်
သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား ြမအသးြပုခွင့်ကိ ခွင့်ြပုနိင်သည်။ ယင်းသိ ့ ခွင့်ြပုြခင်းသည် သက်ဆိင်ရာ
ဥပ ဒအရ ဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များကိ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုသည်ဟ မှတယ
် ြူ ခင်းမြပုရ။
၁၃၃။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မည့်

ြမနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ြမပိင်ဆိင်မအား

တင်ြပရာ၌

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ ပိင်ဆိင်သည့် သိ ့မဟတ် ငှားရမ်းသည့် ြမသည် လက်ရှိ ြမပိင်ဆိင်သူ၏ အမည်ြဖင့်
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ပိင်ဆိင်ြခင်း မဟတ်ခဲ့လ င်

ြမပိင်ဆိင်သူက ၎င်းပိင်ဆိင် ကာင်း ခိင်လသည့်အ ထာက်အထားနှင့်

စာရွက်စာတမ်းများြဖင့် တင်ြပခွင့်ရှိသည်။

ကာ်မရှင်သည်

ြမပိင်ဆိင် ကာင်း တင်ြပသူက ပူးတွဲ

တင်ြပသည့် အ ထာက်အထားများနှင့် စာရွကစ
် ာတမ်းများအရ ြမပိင်ဆိင်မမှန်ကန် ကာင်း ယ ကည်
ရန် အ ကာင်းရှိလ င် ယင်းတင်ြပမအား လက်ခရမည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မည့် ြမ
သည်

ြမဂရမ်

လ ာက်ထားဆဲြဖစ်ပါက

ြမဂရမ်

လျာက်ထားဆဲြဖစ် ကာင်း အ ထာက်အထား

အား တင်ြပရမည်။
၁၃၄။ ဥပ ဒပဒ်မ ၅၀ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်

ြမအသးြပုခွင့်အတွက်

အာက် ဖာ်ြပပါ ပဂ္ဂိုလ်သည်

ကာ်မရှင်ထသိ ့ လ ာက်ထားတင်ြပ၍ ခွင့်ြပုချက် ရယူရန်မလိအပ်(က) ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၊
(ခ)

နိင်ငြခားသားရင်းနှီးြမုပ်နှသူ အပါအဝင် ရင်းနှီးြမုပ်နှ ပီး နာက် ြမန်မာကမ္ပဏီအြဖစ်
ဆက်လက်တည်ရှိ သာ ကမ္ပဏီအတွက် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများနှင့်အညီ ခွင့်ြပုထား
သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ြပုလပ်သ။ူ

၁၃၅။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း၏

အစိတ်အပိင်းအြဖစ်

ဆာင်ရွက်ရန်

အာက် ဖာ်ြပပါအ ြခအ နများနှင့် အကျုးဝင် သာ အြခားရင်းနှီးြမုပ်နှသူထမှ

ြမ သိ ့မဟတ်

အ ဆာက်အအများကိ တစ်ဆင့်ငှားရမ်းရန် အဆိြပုလ င် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် သီးြခား

ြမအသး

ြပုခွင့်

ပးပိ ့ကာ

လ ာက်ထားရန်မလိဘဲ

ကာ်မရှင်ထ သတ်မှတ်သည့်ပစြဖင့် အ ကာင်း ကားစာ

ဥပ ဒ ၅၀ အရ ြပ ာန်းထား သာ ကာလထက် မ ကျာ်လွန် သာ ကာလအတွက်

ြမ သိ ့မဟတ်

အ ဆာက်အအများကိ နှစ်ရှည်ငှားယူနိင် ပီး ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် မှတပ
် တင်ရန် တာဝန် အပါအဝင်
တစ်ဆင့်ငှားရမ်းယူြခင်းနှင့်သက်ဆိင် သာ အြခားဥပ ဒများအားလးကိ လိက်နာရမည်(က)

ြမနှင့်အ ဆာက်အအအတွက် ြမအသးြပုခွင့် ယခင်ကပင် ရရှိခဲ့ြခင်း၊

(ခ)

ြမအသးြပုခွင့်ပါ စည်းကမ်းများကိ လိက်နာြခင်း၊

(ဂ)

ြမနှင့်အ ဆာက်အအများတွင် အကျိုးစီးပွားပါရှိ သာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း
၏ ခွင့်ြပုချက် သိ ့မဟတ်

ြမအသးြပုခွင့်အရ

တစ်ဆင့်ငှားရမ်းရန် အခွင့်ရှိြခင်း။

ြမ သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အအများကိ
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အခန်း(၁၀)
ခွင့်ြပုမိန် ့၊ အတည်ြပုမိန် ့၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် သိ ့မဟတ် ြမအသးြပုခွင့်နှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များ
၁၃၆။

ကာ်မရှင်သည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

လ ာက်ထားလာပါက

အြခားနည်းဥပ ဒများအား

ကန် ့သတ်ြခင်း မရှိ စဘဲ(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏

သ ဘာတူညီမြဖင့်

ဥပ ဒအရ

ပးအပ်ထားသည့်

ခွင့်ြပုမိန် ့၊

အတည်ြပုမိန် ့၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် သိ ့မဟတ် ြမအသးြပုခွင့်
ကိ ြပာင်းလဲနိင်သည်၊
(ခ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ သ ဘာတူညမ
ီ ြဖင့် ခွငြ့် ပုမိန် ့၊ အတည်ြပုမိန် ့၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် သိ ့မဟတ် ြမအသးြပုခွင့်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်စတစ်ရာကိ
ြပာင်းလဲနိင်သည် သိ ့မဟတ် ထပ်မထည့်သွင်းနိင်သည်၊
(ဂ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ သ ဘာတူညမ
ီ ြဖင့် ခွငြ့် ပုမိန် ့၊ အတည်ြပုမိန် ့၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် သိ ့မဟတ် ြမအသးြပုခွင့်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်စတစ်ရာကိ
ရပ်သိမ်းနိင်သည်။
၁၃၇။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ခွင့်ြပုမိန် ့၊ အတည်ြပုမိန် ့၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်
သိ ့မဟတ်

ြမအသးြပုခွင့်

ြပာင်းလဲရန် သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုမိန် ့၊ အတည်ြပုမိန် ့၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် သိ ့မဟတ်
အတွက်

လ ာက်ထားလာအား

ြမအသးြပုခွင့်၏ အ ြခအ နတစ်ရပ်ရပ်အား

လ ာက်လာ ကး

ြပာင်းလဲရန်

ပးသွင်းကာ စာြဖင့် ရးသား၍

ကာ်မရှင်ထ

အ ကာင်း ကား တင်ြပနိင်သည်။
၁၃၈။ ခွင့်ြပုမိန် ့၊ အတည်ြပုမိန် ့၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် သိ ့မဟတ် ြမအသးြပု
ခွငတ
့် င
ွ ် ဖာ်ြပထားသည်ြဖစ် စ၊ မ ဖာ်ြပထားသည်ြဖစ် စ အာက် ဖာ်ြပပါအချက်များသည် ခွငြ့် ပု
မိန် ့၊ အတည်ြပုမိန် ့၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် သိ ့မဟတ် ြမအသးြပုခွင့်တိင်း၏
စည်းကမ်းချက်ြဖစ်သည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ကာ်မရှင်သိ ့

လ ာက်ထားလာတင်ြပစဉ်က

အချက်အလက်များသည် မှန်ကန်မရှိရမည်၊

ဖာ်ြပထားသည့်
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(ခ)

လိက်နာမအား ကျိုး ကာင်းသင့် လျာ်စွာ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုထားသည်မှတစ်ပါး ရင်းနှီး
ြမုပ်နှသူနှင့်

လ ာက်ထားသူ တစ်ဦးချင်းစီသည်

လ ာက်ထားလာအား အ ထာက်

အကူြပု စရန် တင်ြပခဲ့သည့် တင်ြပချက်များနှင့် အစီအစဉ်များကိ လိက်နာရမည်၊
(ဂ)

ခွင့်ြပုချက်အား သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများအားလးကိ စဉ်ဆက်မြပတ် လိက်နာ ဆာင်
ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ခွငြ့် ပုမိန် ့၊ အတည်ြပုမိန် ့၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် သိ ့မဟတ် ြမအသးြပုခွင့်အား ထတ် ပးရမည်။
အခန်း(၁၁)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် လ ာက်ထားသူများနှင့် သက်ဆိင်သည့်
သတ်မှတ်ချက်များ
၁၃၉။ သက်ဆိင်ရာ

အစိးရဌာန

သိ ့မဟတ်

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းထမှ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့်

စပ်လျဉ်းသည့် တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်မ ြပုလပ်ရန် ခွင့်ြပုချက် ရရှိသည့် န ့ရက်မှစ၍
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မကာလ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ြပင်ဆင်မကာလကိ
စတင်

ရတွက်ရမည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အစိးရအဖွဲ ့အစည်း

ထမှ ရရှိသည့် ယင်းခွင့်ြပုချက် စာရွက်စာတမ်းအား ရရှသ
ိ ည့် န ့မှစ၍ အလပ်လပ်ရက် ၁၀ ရက်
အတွင်း ကာ်မရှငသ
် ိ ့ မိတ္တူ ပးပိ ့ တင်ြပရမည်။
၁၄၀။ သတ်မှတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မကာလ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
လပ်ငန်း ြပင်ဆင်မကာလအတွင်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်မလပ်ငန်းများကိ ပီးစီး စရန်
ဆာင်ရွက်

ရမည်။

တည် ဆာက်မ

သိ ့မဟတ်

ြပင်ဆင်မလပ်ငန်းများ

လပ်ငန်း ပီးစီး ကာင်းကိ ပီးစီးသည့် န ့မှစ၍ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း

ပီးစီးသည့်အခါ

ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပရမည်။

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ရင်းနှီး ြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း
ြပင်ဆင်မ

ပီးဆးသည်နှင့်

ကန်ထတ်လပ်မ

သိ ့မဟတ်

ဝန် ဆာင်မ

လပ်ငန်းများကိ

စတင် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
၁၄၁။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ်
ြပင်ဆင်မကာလအတွငး် ခိင်လသည့်အ ကာင်းကိစ္စ ကာင့် တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ ပီးြပတ်
ြခင်း မရှိပါက

နှာင့် နှး ကန် ့ကာရသည့် အ ကာင်းရင်းကိ

ဖာ်ြပ၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း
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တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ြပင်ဆင်မကာလ တိးြမင့် ပးရန် မူလသတ်မှတ်
ထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းတည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းြပင်ဆင်မ မကန်
ဆးမီ အနည်းဆး ရက် ပါင်း ၃၀ ကိုတင်၍

ကာ်မရှငသ
် ိ ့ လ ာက်ထားရမည်။

ကာ်မရှငသ
် ည်

ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ က ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း ြပင်ဆင်မ
ကာလကိ တိးြမင့် ပးရန် တင်ြပလ င် လိအပ်သည့် စိစစ်မများ ဆာင်ရွက်၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း
တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ြပင်ဆင်မကာလကိ တိးြမင့် ပးသင့် ကာင်း
ခိင်လသည့် အ ြခအ နရှိပါက မူလခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းြပင်ဆင်မ ကာလ၏ ၅၀ ရာခိင်နန်း ထက်မပိ သာ ကာလအထိ တိးြမင့် ပး
နိင်သည်။
၁၄၂။ သဘာဝ ဘးဒဏ်ကျ ရာက်ြခင်း၊ မ ငိမ်သက်မြဖစ်ပွားြခင်း၊ အဓိကရဏ်းြဖစ် ပ ြခင်း၊ ဆန္ဒြပ
မ ပ ပါက်ြခင်း၊ နိင်င တာ်အ ရး ပ အ ြခအ နြဖစ်ပွားြခင်း၊ လက်နက်ကိင်ဆန် ့ကျင်မ ြဖစ် ပ
ြခင်း၊ ဆူပူ သာင်းကျန်းမ ပ ပါက်ြခင်း၊ စစ်မက်ြဖစ်ပွားြခင်းစသည့် မလွန်ဆန်နိင် သာ အ ကာင်း
ကိစ္စများ ြဖစ် ပ ြခင်းနှင့် လ လာက် သာအ ကာင်းရှိ၍

ကာ်မရှင်က စိစစ်ခွင့်ြပုြခင်းမှတစ်ပါး

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်းြပင်ဆင်မ တိးြမင်သ
့ တ်မတ
ှ ်
ြခင်းကိ နှစ် ကိမထ
် က် ပိမိ၍ ခွင့်မြပုရ။
၁၄၃။

ရန၊ သဘာဝဓာတ် ငွ နှ့ င့် ဓာတ်သတ္တ ုလပ်ငန်းများတွင်

လ့လာတိင်းတာ စမ်းသပ်ရှာ ဖွ

ြခင်း၊ တူး ဖာ်ြခင်း၊ ဆင်တ
့ က်ြပုြပင်ြခင်းနှင့် စီးပွားြဖစ်ထတ်လပ်နိင်စွမ်းရှိသည့် အဆင့်သိ ့ ရာက်ရှိ
စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်းလပ်ငန်းများအတွက် ကာ်မရှင်၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ချုပ်ဆိထားသည့် စာချုပ်ပါ
စည်းကမ်းအတိင်း ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ြပင်ဆင်
မ သတ်မှတ်ရမည်။
၁၄၄။ မူလခွင့်ြပုသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း
ြပင်ဆင်မကာလ သိ ့မဟတ် ထပ်မတိးြမင့်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ်
ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း ြပင်ဆင်မကာလအတွငး် တည် ဆာက်မလပ်ငန်း ပီးြပတ်ြခင်းမရှလ
ိ င် ကာ်မရှင်
သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား ထတ် ပးထားသည့် ခွငြ့် ပုမိန် ့ကိ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းနိင်သည်။ ရင်းနှီး
ြမုပ်နှသူသည် ယင်းသိ ့ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်း ကာင့် နစ်နာ ကးြဖစ် စ၊ လျာ် ကးြဖစ် စ၊ အြခား
ငွ ကး သိ ့မဟတ် အခွင့်အ ရး တစ်ရပ်ရပ်ြဖစ် စ ြပန်လည် တာင်းခပိင်ခွင့် မရှိ စရ။
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၁၄၅။ ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ သည် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း
ြပင်ဆင်မကာလကိ ထပ်မတိးြမင့်ခွင့်ရရှိပါက ယင်းသိ ့တိးြမင့်ရရှိသည့် ကာလအတွင်း တည် ဆာက်
မ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းြပင်ဆင်မတိ ့ကိ

ပီးစီး အာင်

ဆာင်ရွက်ရမည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ြပင်ဆင်မကာလ ကန်ဆးသည့် န ့မှ ရက် ပါင်း
၃၀ အတွင်း လပ်ငန်း ပီးစီး ကာင်းကိ ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပရမည်။
၁၄၆။ ကန်ထတ်လပ်ငန်း သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းတစ်ခခ စီးပွားြဖစ် စတင်လပ်ကိင် သာ
န ့ရက်ကိ အာက်ပါအတိင်း သတ်မှတ်သည် (က) ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့သည့် ကန်ထတ်လပ်ငန်းအတွက် သ ဘာတင်စာရွကစ
် ာတမ်း သိ ့မဟတ်
လ ကာင်းကန်ပိ ့လာနှင့်

အလားတူ

နိင်ငတကာကန်သယ
ွ မ
် တွင်

အ ထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများတွင်

ဖာ်ြပသည့်

ကျင့်သးသည့်

န ့ရက်၊ ယင်းသည် ရင်းနှီး

ြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ြပင်ဆင်မကာလ
ကန်ဆးသည့် န ့ရက်မှ ရက် ပါင်း ၁၈၀ ထက် မ ကျာ်လန
ွ ် စရ၊
( ခ ) ြပည်တွင်း ရာင်းချသည့် ကန်ထတ်လပ်ငန်းအတွက် ပထမဆး ဝင် ငွစတင် ရရှိသည့်
န ့ရက်၊

ယင်းရက်သည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

တည် ဆာက်မ

သိ ့မဟတ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ြပင်ဆင်မကာလ ကန်ဆးသည့် န ့ရက်မှ ရက် ပါင်း ၉၀ ထက်
မ ကျာ်လန
ွ ် စရ၊
( ဂ) ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများအတွက် လပ်ငန်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည့် န ့ရက်၊ ယင်းရက် သည်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ြပင်ဆင်မ
ကာလကန်ဆးသည့် န ့ရက်မှရက် ပါင်း ၉၀ ထက် မ ကျာ်လွန် စရ။
(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း တည် ဆာက်မ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ြပင်ဆင်မ
ကာလအတွငး် ဝင် ငွရရှိနိင် သာ လပ်ငန်းြဖစ်ပါက အခွနထ
် မ်း ဆာင်နင်
ိ သည့် ဝင် ငွ
ရရှိသည့်

န ့ရက်အား စီးပွားြဖစ်စတင်သည့် န ့အြဖစ် သတ်မတ
ှ န
် င်
ိ သည်။ စီးပွားြဖစ်

စတင်သည့် န ့အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်း ကာင့်

ကာ်မရှင၏
်
ခွင့်ြပုချက်နှင့်အညီ ဥပ ဒ

ပဒ်မ ၇၇ (က) နှင့် (ဃ) အရ ခစားခွငရ
့် ိှ သာ အခွနက
် င်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်
များအား နစ်နာဆးရးြခင်း မရှိ စရ။
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၁၄၇။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ရရှိ ပီးပါက စာရင်း၊
ြပစာ၊

မှတ်တမ်း၊

စာအပ်စာတမ်းများ၊

အြခားစာရွက်စာတမ်းများ၊

ကွနပ
် ျူတာမှတတ
် မ်းများ၊

အြခား သာ အီလက်ထ ရာနစ်နည်းပညာြဖင့် ြပုစထား သာ ကန်သယ
ွ မ
် ဆိင်ရာ မှတ်တမ်းများအား
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ခစား ပီးသည့် အခွန်းစည်း ကပ်နှစ် နာက်(က) ၇ နှစ် သိ ့မဟတ်
(ခ)

အြခားသက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒအရ သတ်မှတ်သည့် အချိန်ကာလ၊ ယင်းအချိန်ကာလ (၂)
ရပ်အနက် ပိမိ ကာြမင့်သည့် အချိန်ကာလအထိ သိမ်းဆည်းရမည်။
အခန်း(၁၂)
ကာ်မရှင်မှအစီရင်ခစာတင်သွင်းြခင်း

၁၄၈။ ကာ်မရှငသ
် ည် ဥပ ဒပဒ်မ၂၄ (ဆ) နှငအ
့် ညီ ကာ်မရှငက
် ခွငြ့် ပု သာ ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း
များ၏ ဆာင်ရက
ွ ် ပီးစီးမနှင့် တိးတက်ြဖစ် ပ မအ ြခအ နများကိ အစိးရအဖွဲ ့မှတစ်ဆင့် ြပည် ထာင်စ
လတ် တာ်သိ ့ နှစ်စဉ်တင်ြပအစီရင်ခရမည်။ ကာ်မရှင်သည် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ နှစ်စဉ်တင်ြပ
အစီရင်ခစာ

ပးပိ ့ပီး နာက် အလပ်လပ်ရက် ၂၀ ရက်အတွငး် ြမန်မာနှငအ
့် ဂလိပ် နှစ်ဘာသာြဖင့်

ရးသားထား သာ အစီရင်ခစာအကျဉ်းချုပ်အား အများြပည်သူသိရှိ စရန် ထတ်ြပန်ရမည်။ ယင်း
အစီရင်ခစာ တွင် အာက် ဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမ စီးဝင်မအ ြခအ န၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာနခွဲနှင့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအကူအညီ ပး ရး ကာ်မတီ၏

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များအကျဉ်းချုပ်နှင့် တစ် နရာတည်း၌ တစ်စတစ်စည်းတည်း
အလးစဝန် ဆာင်မ ပးြခင်း

ဆာင်ရွက်ချက်များ အပါအဝင်

ကာ်မရှင်၏ အဓိက

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ၊
(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ၏ တိင် ကားချက်များအတွက် နစ်နာမ ြဖရှင်းချက်များ အကျဉ်း
ချုပ်၊ နှင့်

(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအ ပ ချမှတ်သည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်များစာရင်း။
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အခန်း(၁၃)
အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအဖွဲ ့
၁၄၉။

ကာ်မရှင်သည် လ ာက်ထားလာများအား လ့လာသးသပ်ရာတွင်

ကာ်မရှင်အား ကူညရ
ီ န်

ဝန် ကီးဌာန၊ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းမှ အရာရှိများပါဝင်သည့် အဆိြပုချက်
စိစစ် ရးအဖွဲ ့ကိ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ရမည်။
၁၅၀။

ကာ်မရှင် အတွငး် ရးမှူး သိ ့မဟတ် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမနှ
ှ ငက
့် မ္ပဏမ
ီ ျားညန် ကားမဦးစီးဌာန၏

ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်တစ်ဦးသည် အဆိြပုချက်စစ
ိ စ် ရးအဖွဲ ့၏ အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်အြဖစ် တာဝန်
ယူရမည်။ ယင်းအဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်သည် အဆိြပုချက်စိစစ် ရးအဖွဲ ့၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များ
အား ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်သည့် လမ်းညန်ချက်များ ထတ်ြပန်
နိင်သည်။
အခန်း(၁၄)
တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီ
၁၅၁။

ကာ်မရှင်သည် အစိးရအဖွဲ ့၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီကိ

အဖွဲ ့ဝင်အ ရအတွက်အား ‘မ’ ဂဏန်းြဖင့် အဖွဲ ့ဝင် ခနှစ်ဦးအထိ အာက်ပါအတိင်း ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်(က) ဥက္က အြဖစ် ခန် ့အပ်မည့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်၊
(ခ)

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

(ဂ)

အဖွဲ ့ဝင်များအြဖစ် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီဥက္က က ခန် ့အပ်မည့်
တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်ဝန် ကီးများ သိ ့မဟတ် အြခား အစိးရဌာန၊
အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများမှ အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် သင့် လျာ် သာ ပဂ္ဂိုလ်များ။

၁၅၂။

ကာ်မရှင်သည် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အတွင်း

ဆာင်ရွက်မည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

လပ်ငန်းများကိ စိစစ်ရာတွင် လိက်နာကျင့်သးရမည့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ထတ်ြပန်ရမည်။
၁၅၃။ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီသည် သက်ဆိင်ရာတိင်း

ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်အတွင်း ရင်းနှီးြမပ်နှမလပ်ငန်းများ စိစစ်ရာတွင် ဥပ ဒ၊ ဤနည်းဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒ ၁၅၂
အရ ထတ်ြပန်ထား သာ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။
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၁၅၄။ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီ ဥက္က သည် တာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့် သက်တမ်း
အတွင်း

၎င်း၏ဆန္ဒအရရာထူးမှ

နတ်ထွက်လိလ င်

ကာ်မရှငဥ
် က္က ၏

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်

နတ်ထွက်နိင်သည်။
၁၅၅။

ကာ်မရှင်က အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်သတ်မှတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမတန်ဖိး

ပမာဏ တစ်ရပ်ရပ်အထိ

ငွ ကး

ဆာင်ရွက်မည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ ြဖစ်ပါက တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များသည် အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည်(က)

ကာ်မရှငမ
် ှ ခွငြ့် ပုမိန် ့ထတ် ပးနိင်ရန် အဆိြပုချက်အား အဆိြပုချက်စစ
ိ စ် ရးလပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ အတည်ြပုရန်သင့်၊ မသင့် သ ဘာထားမှတ်ချက် တင်ြပ၍
ထာက်ခ ပးြခင်း၊

(ခ)

အတည်ြပုမိန် ့ ထတ် ပးနိင်ရန် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာကိ အတည်ြပု လ ာက်ထား
လာ စိစစ် ရးလပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ အတည်ြပုမိန် ့ထတ် ပးြခင်းနှင့်

(ဂ )

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများကိ ခွငြ့် ပုမိန၊့် အတည်ြပုမိန ့် ရရှိ ပီး နာက်ပိင်းတွင် ဥပ ဒ၊
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စိစစ် ကပ်မတ်ြခင်း။

၁၅၆။

အာက်ပါအ ြခအ နများတွင် အဆိြပုချက် သိ ့မဟတ် အတည်ြပု လ ာက်ထားလာများအား

ကာ်မရှင်မှသာ စိစစ်ရမည်(က) တစ်ခထက်ပိ သာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆာင်ရွက်
ြခင်း၊
(ခ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ (ဃ) နှင့် နည်းဥပ ဒ ၁၇ အရ ထတ်ြပန်ထားသည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ
အရ ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအနက်မှ သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများ
၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်နိင်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ ြဖစ်ြခင်း။

၁၅၇။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နည်းဥပ ဒ ၁၅၅ အရ တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ် ကာ်မတီများမှ
အတည်ြပုမိန ့် ထတ် ပးပိင်ခွင့်ရှိသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအတွက် အတည်ြပု လ ာက်ထား
လာအား တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီအြပင်
နိင်သည်။

ကာ်မရှင်ထသိ ့လည်း

လ ာက်ထား
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၁၅၈။

ကာ်မရှင်သည်
(က) တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မတီအား အတည်ြပုမိန် ့နှင့်

ြမအသးြပုခွင့်

ထတ် ပးြခင်း ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။
(ခ)

ကာ်မရှင်ရးမှ

အနိမ့်ဆး

ညန် ကား ရးမှူးရာထူးအဆင့်ရှိသူ

အရာရှိတစ်ဦးဦး

သိ ့မဟတ် အဆိပါ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်အတွက် ဖွဲ ့စည်းသည့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ် ကာ်မတီ သိ ့မဟတ်
စိစစ်ြခင်းနှင့်

ကာ်မရှင်အရာရှိများထ အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ

ြမအသးြပုခွင့် လ ာက်ထားလာစိစစ်ြခင်း အခွင့်အာဏာကိ လပ်ပိင်ခွင့်

ခွဲ ဝလဲအပ်နိင်သည်။
အခန်း(၁၅)
တတိယပဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ ့အစည်း၏ ဝန် ဆာင်မအား အသးြပုြခင်း
၁၅၉။ ဥပ ဒပဒ်မ၂၅ (ည) နှင့်အညီ

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒနှင့် ဤနည်းဥပ ဒများအရ ၎င်း၏

လပ်ငန်းတာဝန်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင်

အကူအညီ ပးရန်

လွတ်လပ်သည့်

ြပင်ပကန်ထရိက်တာ၊

အ က ပးပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ် တတိယပဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ ့အစည်း၊ ဝန် ဆာင်မ ပးအပ်သန
ူ င
ှ ့် ဆက်သွယ်
ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ သိ ့ရာတွင် ဤပဒ်မပါ ြပ ာန်းချက်အရ

ကာ်မရှင်သည် ၎င်း၏ လပ်ပိင်ခွင့်၊

အခွငအ
့် ာဏာများအား ယင်းလွတလ
် ပ်သည့် ြပင်ပကန်ထရိက်တာ၊ အ က ပးပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ်
တတိယပဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ ့အစည်း၊ ဝန် ဆာင်မ ပးအပ်သူထ လဲအပ်ြခင်းမြပုရ။
အခန်း(၁၆)
တစ် နရာတည်း၌တစ်စတစ်စည်းတည်းအလးစဝန် ဆာင်မ ပးြခင်း
၁၆၀။

အာက် ဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ် နရာတည်း၌ တစ်စတစ်စည်းတည်းအလးစ

ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းလပ်ငန်းများကိ သက်ဆိင်ရာဌာနများ ပါဝင် စလျက် ဆာင်ရွက်ရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများမှ ၎င်းတိ ့၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအား အ ကာင်အထည် ဖာ်
ရာတွင် လမ်းညန်ချက် ပးြခင်း၊
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(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒအရ

လ ာက်

ထားတင်ြပရန်လိအပ်သည့် လ ာက်ထားလာများအား အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း
များကိယ်စား လက်ခြခင်း၊
(ဂ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၈ (က) အရ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းမှ ြပုလပ်နိင်သည့် ဆးြဖတ်
ချက် သိ ့မဟတ်

ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ

အား တာင်းခသည့် တာင်းဆိမများအား လက်ခြခင်း၊
(ဃ) နစ်နာဆးရးမများအား ြဖရှင်းရန်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအကူအညီ ပး ရး ကာ်မတီအား

ထာက်ပ့ကူညီြခင်းနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအား အကူအညီများ ပးြခင်း၊
(င)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ်သည့်ဌာနခွဲအား အကူအညီ ပးြခင်း။

၁၆၁။ သက်ဆိင်ရာ လ ာက်ထားလာတင်ြပြခင်းနှင့် အြခား လ ာက်ထားတင်ြပြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း
စဉ်၏ စည်းကမ်းချက်များအားလးနှင့်ကိက်ညီလ င် တစ် နရာတည်း၌တစ်စတစ်စည်းတည်း အလးစ
ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းအတွက် တင်ြပသည့်

လ ာက်ထားလာ တစ်စတစ်ရာအား နည်းလမ်းတကျ

လ ာက်ထားတင်ြပသည်ဟ မှတယ
် ရ
ူ မည်။ တစ် နရာတည်း၌တစ်စတစ်စည်းတည်းအလးစဝန် ဆာင်
မ ပးြခင်းအတွက် သက်ဆင်
ိ ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည် အာက် ဖာ်ြပပါ လ ာက်ထားလာ
သိ ့မဟတ် အြခားတင်ြပ လ ာက်ထားချက်များအား လက်မခရန် သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်ရန် ဆးြဖတ်
နိင်သည်(က) သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းထ အခ ကး ငွ မ ပး ချရ သး သာ
သိ ့မဟတ် အြခားအာမခပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုး မြပသ သာ

လ ာက်ထားလာ သိ ့မဟတ်

တင်ြပ လ ာက်ထားချက်၊
(ခ)

သက်ဆိင်ရာ လ ာက်ထားလာတင်ြပ ရး လိအပ်ချက်များနှင့် မကိက်ညီ သာ၊ လိအပ်
ချက်များအား မြပည့်မီ သာ

လ ာက်ထားလာ သိ ့မဟတ် တင်ြပ လ ာက်ထားချက်

သိ ့မဟတ်
(ဂ)

လ ာက်ထားလာ

သိ ့မဟတ်

လ ာက်ထားတင်ြပချက်အားစိစစ်ရန်

အစိးရအဖွဲ ့အစည်း၏ အရာရှိတစ်ဦးဦးအား မခန် ့အပ်ရ သးြခင်း။

အစိးရဌာန၊
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၁၆၂။ တစ် နရာတည်း၌ တစ်စတစ်စည်းတည်းအလးစဝန် ဆာင်မ ပးြခင်း

ဆာင်ရွက်သည့်အဖွဲ ့

သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူက နည်းဥပ ဒ ၁၆၀ (ဂ) အရ တာင်းခလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များ
အား

သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းထ

စာြဖင့် ရးသား

တာင်းခရမည်ြဖစ် ပီး

သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည် အလပ်လပ်ရက် ၁၅ ရက် အတွင်း စာြဖင့် ရးသား
အ ကာင်းြပန် ကားရမည်။
၁၆၃။ တစ် နရာတည်း၌ တစ်စတစ်စည်းတည်း အလးစဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းကိ

အာက် ဖာ်ြပပါ

အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများ သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့အားဆက်ခသည့် အဖွဲ ့အစည်းများမှ ခွငြ့် ပု
ချက် ပးနိင်သည့် အရာရှိများပါဝင်သည့် အဖွဲ ့က ဆာင်ရွက်ရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်ကမ္ပဏီများညန် ကားမဦးစီးဌာန၊
(ခ)

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊

(ဂ)

အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊

(ဃ) ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊
(င)

မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာန၊

(စ)

ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန

(ဆ)

စိက်ပျိုး ရးဦးစီးဌာန

(ဇ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန၊

(စျ)

သတ္တ ုတွငး် ဦးစီးဌာန၊

(ည)

လူဝင်မ ကီး ကပ် ရးဦးစီးဌာန၊

(ဋ)

အလပ်သမားညန် ကားမဦးစီးဌာန၊

(ဌ)

စက်မ ကီး ကပ် ရးနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန၊

(ဍ)

မို ့ြပနှင့်အိမ်ရာဖွ ဖ
့ ိုး ရး ဦးစီးဌာန၊

(ဎ)

ဟိတယ်နှင့်ခရီးသွားညန် ကားမ ဦးစီးဌာန၊

(ဏ) ရန်ကန်လ ပ်စစ် ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှင်း၊
(တ)

ကာ်မရှငမ
် ှ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် ဌာနများ။
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၁၆၄။

ကာ်မရှင်အတွင်း ရးမှူးသည် တစ် နရာတည်း၌ တစ်စတစ်စည်းတည်း အလးစ ဝန် ဆာင်မ

ပးြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများအား

ကီး ကပ်ရန် ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ် တစ်ဦး

အား တာဝန် ပးခန် ့အပ်ရမည်။ ကာ်မရှင်အတွင်း ရးမှူးသည် တစ် နရာတည်း၌ တစ်စတစ်စည်း
တည်း အလးစဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမိန် ့နှင့်
ညန် ကားချက်များ ထတ်ြပန်ရမည်။
အခန်း(၁၇)
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အကူအညီ ပး ရး ကာ်မတီ
၁၆၅။

ကာ်မရှင်သည်

အာက် ဖာ်ြပပါလပ်ငန်းတာဝန်များ ဆာင်ရွက်ရန် ဥပ ဒပဒ်မ ၂၇ အရ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအကူအညီ ပး ရး ကာ်မတီအား သင့် လ ာ်သည့် ပဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင် စလျက် ဖွဲ ့စည်း
ရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများအား ထိ ရာက်စွာ အ ကာ်အထည် ဖာ်
သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများနှင့်အညီ

အစိးရဌာန၊

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

ပူး ပါင်း

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ)
(ဂ)

နည်းဥပ ဒ ၁၇၀ နှင့်အညီ အ ကာင်း ကားစာများ လက်ခြခင်း၊
ကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုမိနြဖင့
့် ် ဆာင်ရွက် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမစီမကိန်းများ ကာင့် ထိခိက်
နစ်နာရသူက ပးပိ ့သည့် တိင် ကားစာများကိ လက်ခြခင်း၊

(ဃ)

ကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုမိနြဖင့
့် ် ဆာင်ရွက် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမစီမကိန်းများ ကာင့် ထိခိက်
နစ်နာရြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တိင် ကားသူ၊ အြခားထိခိက်နစ်နာသူများ၊ ပါဝင်
ပတ်သက်သူများနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအ ကားတွင် လိအပ်ပါက အကူအညီ ပးြခင်း၊

(င)

အပိဒ်ခဲွ (ဂ) အရ တိင် ကားမကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ် ရးဌာနခွဲနှင့် သက်ဆိင်ရာ
အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းတိ ့ထသိ ့ အသိ ပးအ ကာင်း ကားြခင်း၊

(စ)

ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၅ (ဎ)၊ ပဒ်မ ၈၂ နှင့် ပဒ်မ ၈၃ အရ အြငင်းပွားမနှင့် နစ်နာဆးရးမ
များကိ ြဖရှင်းသည့်စနစ်တစ်ခ တည် ထာင်ြခင်းနှင့် စီမခန် ့ခွဲြခင်းတိ ့တွင် ပါဝင်ကည
ူ ီ
ဆာင်ရွက်ရန်။
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၁၆၆။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအကူအညီ ပး ရး ကာ်မတီသည်

အာက်ပါကိစ္စရပ်များကိ

ဆာင်ရွက်ခွင့်

ရှိသည်(က) နစ်နာဆးရးမ သိ ့မဟတ် အြငင်းပွားမနှင့်သက်ဆိင် သာ သတင်းအချက်အလက်များ
ကိ လိအပ်သည်ဟယူဆပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား တင်ြပ စြခင်း၊
(ခ)

အပိဒ်ခဲွ (က) အရ တင်ြပ သာ သတင်းအချက်အလက်များအား ရရှိသည့်အချိန်အထိ
နစ်နာဆးရးမ သိ ့မဟတ် အြငင်းပွားမတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက် နြခင်းအား ဆိင်းင့ထား
နိင်ြခင်း၊

(ဂ)

တစ် နရာတည်း၌တစ်စတစ်စည်းတည်းအလးစဝန် ဆာင်မ ပးြခင်း

ဆာင်ရွက်သည့်

ဌာနများထမှ အကူအညီ တာင်းခြခင်း၊
(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထမှ

လ ာက်ထားတင်ြပချက်ရရှိ ပီး နာက် နစ်နာဆးရးမ သိ ့မဟတ်

အြငင်းပွားမအ ကာင်းအရာ၊ သ ဘာသဘာဝအား ရှင်းလင်း ဖာ်ြပြခင်းနှင့် သက်ဆိင်
ရာ ဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ ထိ ရာက်စာွ ြဖရှင်းနိင်မည့်နည်းလမ်းအား အ ကြပုတင်ြပြခင်း
အပါအဝင် သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းနှင့် ဆွး နွးတိင်ပင်ြခင်း၊
(င)

နစ်နာဆးရးမ သိ ့မဟတ် အြငင်းပွားမအား ထိ ရာက်စွာ ကိင်တွယ် ြဖရှင်းနိင်မည့်
နည်းလမ်းရှာ ဖွရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းမှ
တာဝန်ရှိသူနှင့် တွ ဆရန်
့

တာင်းဆိြခင်းခရပါက အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းနှင့်

ဆက်သွယ်၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် တွ ဆရန်
့
စီစဉ် ပးြခင်း၊
(စ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၈၃ အရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် နိင်င တာ်အ ကား သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ
အချင်းချင်းအ ကားြဖစ်ပွားသည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ

နစ်နာဆးရးမ

သိ ့မဟတ်

အြငင်းပွားမများအား တရားရး သိ ့မဟတ် အနညာတခရးတိ ့တွင် တရားမစွဲဆိမီ
ထိ ရာက်စွာ

ြဖရှင်းနိင်ရန်အတွက် လိအပ်ပါက သက်ဆင်
ိ ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရ

အဖွဲ ့အစည်းအား တာဝန်ခသည်ဝ
့ န် ကီးဌာနမှ ဝန် ကီးနှင့် ဆွး နွးတိင်ပင်ရန် ကာ်မရှင်
ဥက္က အား အဆိြပုတင်ြပြခင်း၊
(စ)

နစ်နာဆးရးမ သိ ့မဟတ် အြငင်းပွားမကိစ္စရပ်အတွက် ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး
သိ ့မဟတ် ြပင်ပမှ က မ်းကျင်သည့်ပဂ္ဂိုလ်ထမှ အ ကဉာဏ် တာင်းခြခင်း၊
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၁၆၇။

ကာ်မရှင်သည် အကူးအ ြပာင်းကာလ မကန်ဆးမီ အာက် ဖာ်ြပပါ ကိစရ
္စ ပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း

သည့် အြငင်းပွားမများအား ကိင်တွယ် ြဖရှင်းရန်အတွက် လပ်ငန်းစဉ် အ သးစိတ် ချမှတ်ရမည်(က) ဥပ ဒပဒ်မ ၅၂ နှင့် ၅၃ အရ ပး ချရမည့် လျာ် ကးသတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ဥပ ဒပဒ်မ
၅၅ နှင့်အညီ စစမ်းစစ် ဆးမြပုြခင်း ၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ နိင်င တာ်နှင့်ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအ ကား
သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအ ကား ြဖစ်ပွားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ အြငင်းပွားမ
များကိ ဥပ ဒပဒ်မ ၈၃ နှင့်အညီ ငိမ်းချမ်းစွာ ြဖရှင်းရန် ထိက်သင့်သည့် ကိုးပမ်းမ
များကိ အသးြပုြခင်း။

၁၆၈။ အစိးရအဖွဲ ့သည် နည်းဥပ ဒ ၁၆၇ ပါလပ်ငန်းစဉ်အား
ဥပ ဒ အခန်း (၁၄) အား ကိးကား၍ ြပုလပ်သည့်

ဆာင်ရွက် ပီးစီးမ မြပုမီအချိန်အထိ

တာင်းဆိမများအား ဆးြဖတ်ရန် ဆိင်းင့ထား

ရမည်။
၁၆၉။ ဥပ ဒပဒ်မ ၈၂ အရ နစ်နာမ ြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းအရ ချမှတ်ရမည့် လပ်ငန်းစဉ်အား
အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၈၃ နှင့်အညီ အြငင်းပွားမများအား စီမခန် ့ခွဲ
ရန် တာဝန်ယရ
ူ မည့် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ် တည် ထာင် ပီးပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှမအကူအညီ ပး ရး
ကာ်မတီ နရာတွင် အစားထိးနိင်သည်။
အခန်း(၁၈)
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ၏ အြငင်းပွားမများ
၁၇၀။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူတစ်ဦးသည် အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်း၏နစ်နာ
ဆးရးမ သိ ့မဟတ် အြငင်းပွားမအ ကာင်းအြခင်းရာ တစ်ရပ်ရပ်ရှိလာပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှမအကူအညီ
ပး ရး ကာ်မတီထ အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ရမည်(က) အစိးရဌာန၊

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

မမှန်

ကန်သည့် ဆးြဖတ်ချက် ြပုလပ်ြခင်း၊
(ခ)

အစိးရဌာန၊

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည်

ခွငြ့် ပုမိန် ့၊

သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုချက်ရယူရန် တင်ြပသည့်
စွာ ြငင်းပယ်ြခင်း၊

လိင်စင်ရယူရန်၊

မှတပ
် တင်ရန်

လျာက်ထားလာအား လက်မခဘဲ လွဲမှား
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(ဂ)

ဥပ ဒနှင့်အညီ ရရှိသည့် အခွင့်အ ရး ၊ အကာအကွယ် သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုချက်တစ်ရပ်ရပ်
ကိ ပျက်ြပယ် စြခင်း။

၁၇၁။ နည်းဥပ ဒ ၁၇၀ အရ

ပးပိ ့သည့် အ ကာင်း ကားစာများအား

အာက်ပါအတိင်း တင်ြပ

ရမည်(က) စာြဖင့် ရးသားရမည်၊
(ခ)

ြမန်မာဘာသာြဖင့်

ရးသားရမည်၊ ြမန်မာဘာသာနှင့် အဂလိပ်ဘာသာ နှစ်မျိုးြဖင့်

ရးသားလိက ရးသားနိင်သည်၊
(ဂ)

သက်ဆိင်ရာ လ ာက်ထားသူမှ လက်မှတ် ရးထိးရမည်၊

(ဃ) သက်ဆိင်ရာ တင်ြပ လ ာက်ထားမ ဝန် ဆာင်ခ ပးသွင်းရမည်၊
(င)

လိအပ် သာအ ထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။

၁၇၂။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအကူအညီ ပး ရး ကာ်မတီသည် လိအပ်ချက်များ မြပည့်မီသည့် အ ကာင်း
ကားစာအား လက်ခရန် ြငင်းပယ်နင်
ိ ပီး ထိသိ ့ြငင်းပယ်လ င် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ အ ကာင်း ကား
ရမည်။
၁၇၃။ ဥပ ဒပဒ်မ ၈၃ အရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

အာက် ဖာ်ြပပါကိစ္စရပ်များ

ဆာင်ရွက် ပီးမှသာ

နိင်င တာ်နှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအ ကားြဖစ်ပွားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ အြငင်းပွားမကိ တရားရး
သိ ့မဟတ် အနညာတခရးတိ ့တွင် တရားစွဲဆိ နိင်သည်(က) နည်းဥပ ဒ ၁၇၀ အရ အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ြခင်း၊
(ခ)

အြငင်းပွားမအား ငိမး် ချမ်းစွာ ြဖရှငး် ရန် နည်းဥပ ဒနှင့် သက်ဆင်
ိ ရာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ
တိ ့တွင် ထတ်ြပန်ထား သာ လပ်ငန်းအဆင်ဆ
့ င်မ
့ ျားကိ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း။

၁၇၄။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအချင်းချင်းအ ကား ြဖစ်ပွားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ
အြငင်းပွားမကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအချင်းချင်း ချုပ်ဆိထား သာ သ ဘာတူညီချက်၊ စည်းကမ်းချက်
များနှင့်အညီ ငိမ်းချမ်းစွာ ြဖရှင်းရမည်။ ထိသိ ့ ြဖရှင်း၍ ြပလည်မမရရှမ
ိ သ
ှ ာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ
အြငင်းပွားမကိ တရားရး သိ ့မဟတ် အနညာတခရးတိ ့တွင် တရားစွဲဆိနိင်သည်။
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အခန်း(၁၉)
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ် ရးဌာနခွဲ
၁၇၅။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ် ရးဌာနခွဲသည် အာက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် အဓိက
တာဝန်ရှိသည်(က) ခွင့်ြပုမိန၊့် အတည်ြပုမိန၊့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် သိ ့မဟတ်
ြမအသးြပုခွင့်ကိ ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ရန် တင်ြပ လ ာက်ထားမကိ လက်ခြခင်း၊
(ခ)

ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန် ့ ရယူထား သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်
သက်ဆိင်သည့် အြခားခွင့်ြပုချက်များ ရယူရန်အတွက် တင်ြပ သာ လ ာက်ထားလာ
များ လက်ခရန်၊

(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ တင်ြပသည့် အစီရင်ခစာအား လက်ခရန်၊

(ဃ) ရင်းနှီးြမုပ်နှမအကူအညီ ပး ရး ကာ်မတီမှ

ကာ်မရှင်၏ ခွငြ့် ပုမိနြဖင့
့် ်

ဆာင်ရွက်

န သာ ရင်းနှးီ ြမုပ်နမစီ
ှ မကိနး် များ ကာင့် ထိခက်
ိ နစ်နာရသူထမှ ပးပိ ့ သာ တိင် ကား
စာများအား လက်ခရန်၊
(င)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ဥပ ဒအား လိက်နာြခင်း ရှ၊ိ မရှိ စစ် ဆးရန်၊

(စ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၆၅ ပါ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများအား လိက်နာြခင်း ရှ၊ိ မရှိ
စစမ်းစစ် ဆးမများအား စီစဉ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်၊

(ဆ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၈၅ အရ ချမှတ်သင်သ
့ ည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ကာ်မရှင်ထ အ ကြပုတင်ြပရန်၊

(ဇ)

အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများမှ လိအပ် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ၏ အချက်
အလက်များအား ရယူရာတွင် ကူညီရန်နှင့်

(ဈ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ဥပ ဒအားလိက်နာြခင်းမရှိ ကာင်း

ပးပိ ့လာ သာ သတင်းအချက်

အလက်များအား လက်ခရန်။
၁၇၆။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ် ရးဌာနခွဲ၏ အခန်းက

သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီး

ြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့်အညီ ၎င်းရရှိထားသည့် ခွငြ့် ပုချက်တင
ွ ် ဖာ်ြပထား သာ တာဝန်များအား လိက်နာ
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ဆာင်ရွက် ကာင်း

သချာ စရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား စစ် ဆးရန်

ြဖစ်သည်။
၁၇၇။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ခွငြ့် ပုချက်အား ြပင်ဆင်လသည်
ိ
အ
့ ခါ သိ ့မဟတ် နာက်ထပ်သက်ဆင်
ိ ရာ
ခွင့်ြပုချက်များရယူလိသည့်အခါ လ ာက်ထားလာများအားဥပ ဒနှင့် ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ြပ ာန်း
ထား သာ စသတ်မှတ်ချက်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများအရ တင်ြပ လ ာက်ထားရမည်။
၁၇၈။ ဥပ ဒပဒ်မ ၈၅ အရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူတစ်ဦးအ ပ စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ် ချမှတ်သင့် ကာင်း၊
မချမှတသ
် င့် ကာင်း

ကာ်မရှင်အား အ ကြပုတင်ြပရာတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ် ရးဌာနခွဲသည်

အာက် ဖာ်ြပပါအ ကာင်းအရာများ ပါဝင်သည့် အစီရင်ခစာအား ကာ်မရှင်ထ တင်ြပရမည်(က) ဥပ ဒကိ ချိုး ဖာက်ြခင်း သိ ့မဟတ် ခွငြ့် ပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား ဖာက်ဖျက်ြခင်း
ြဖစ် ပ စသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူတစ်ဦးဦး၏ ဆာင်ရက
ွ မ
် သိ ့မဟတ် ပျက်ကွက်မ၊
(ခ)

ဥပ ဒကိချိုး ဖာက်ြခင်း သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား ဖာက်ဖျက်ြခင်း
အား စစမ်းစစ် ဆးရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ် ရးဌာနခွဲ

ဆာင်ရွက်သည့် လပ်ငန်း

အဆင့်ဆင့်များ၊
(ဂ)

ဥပ ဒကိ ချိုး ဖာက် ကာင်း ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား အ ကာင်း ကား ထားြခင်း ရှိ၊ မရှ၊ိ

( ဃ) ဥပ ဒကိ ချိုး ဖာက် ကာင်း သိ ့မဟတ် ခွငြ့် ပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား ဖာက်ဖျက်
ြခင်းကိ ကစားရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား တစ်စတစ်ရာ တာင်းဆိထားြခင်း ရှိ၊ မရှ၊ိ
(င)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒအား ယခင်က ဖာက်ဖျက်ခဲ့ဖူးြခင်း သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုချက်
ပါ စည်းကမ်းချက်အား ယခင်က ဖာက်ဖျက်ခဲ့ဖူးြခင်း ရှိ၊ မရှိ သိ ့မဟတ် စီမခန် ့ခွဲ ရး
ြပစ်ဒဏ်အား ယခင်က ချမှတခ
် ရဖူးြခင်း ရှိ၊ မရှိ ၊

(စ)

ဥပ ဒကိချိုး ဖာက်ြခင်း ကာင့်

ကစားရန် တာင်းဆိချက်အ ပ

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

တစ်စတစ်ရာ ဆာင်ရွက်ြခင်း ရှိ၊ မရှ။ိ
(ဆ)

အ ကြပုတင်ြပထား သာ စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်သည်

ဖာက်ဖျက်သည့်အ ြခအ နနှင့်

အချိုးကျကိက်ညီ ကာင်း ရှင်းလင်းချက်နှင့်
(ဇ)

ချမှတ်သည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်သည် အြခားတူညီသည့် အ ြခအ နတစ်ခအတွက်
ချမှတ်သည့် အြခား စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာြပစ်ဒဏ်များနှင့် ကိက်ညီမရှိ ကာင်း အတည်
ြပုချက်။
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၁၇၉။ စည်းကမ်းမလိက်နာြခင်းအတွက် ကာ်မရှငက
် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်များ ချမှတန
် င်
ိ ရန် တင်ြပ
ရမည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ် ရးဌာနခွဲ၏ တာဝန်သည် အြခားသက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့
အစည်းမှ သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်းအတွက် အ ရးယူနိင်သည့် လပ်ပိင်ခွင့်
အား ထိခက်
ိ ြခင်းမရှိ စရ။ သက်ဆင်
ိ ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည် ၎င်းတာဝန်ယူ ဆာင်ရက
ွ ်
ရသည့် သက်ဆိင်ရာ နိင်င တာ်၏ ဥပ ဒများကိ အကျိုးသက် ရာက်မ ရှိ စရန်

ဆာင်ရွက်ရန်

တာဝန်ရှိသည်။ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများမှ စည်းမျဉ်းချမှတ် ြခင်းနှင့်
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းြခင်းများ ဆာင်ရွက် ရးအတွက် ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် သက်ဆိင်
သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဝမ နိင်သည်။
၁၈၀။ နည်းဥပ ဒ ၁၇၅ (ဇ) အရ အစိးရဌာန၊ အစိးရ အဖွဲ ့အစည်းများအား အကူအညီ ပးရာတွင်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ် ရးဌာနခွဲသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထမှ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမမှ ရရှိနိင် သာ
သတင်းအချက်အလက်များအား အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများသိ ့
ြမုပ်နှမ ကီး ကပ် ရးဌာနခွဲသည် နည်းဥပ ဒ ၁၇၅ ပါ

ပးအပ်နိင်သည်။ ရင်းနှီး

ရည်ရွယ်ချက်အလိ ့ငှာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထမှ

သတင်းအချက်အလက်များ ပးအပ်ရန် တာင်းဆိနိင်သည်။
၁၈၁။ ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကီး ကပ် ရးဌာနခွသ
ဲ ည် အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် တစ် နရာတည်း
၌ တစ်စတစ်စည်းတည်းအလးစဝန် ဆာင်မ ပးြခင်း ဆာင်ရက
ွ သ
် ည်ဌ
့ ာနများထမှ ကွငး် ဆင်းစစ် ဆး
ြခင်း အပါအဝင် လိအပ် သာ အကူအညီများ

တာင်းခနိင်သည်။ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရ

အဖွဲ ့အစည်းသည် လိအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အကူအညီများ ပးအပ်ရမည်။
၁၈၂။ ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကီး ကပ် ရးဌာနခွသ
ဲ ည် ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ ထမှ သတင်းအချက်အလက်များ ထပ်မ
တာင်းခနိင် ပီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား လ့လာအကဲြဖတ်ရန် ကွင်းဆင်းစစ် ဆးနိင်သည်။
၁၈၃။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ် ရးဌာနခွဲသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၄၈ (က) အရ ြပုလပ်သည့် ဆးြဖတ်ချက်
သိ ့မဟတ်

ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်သက်ဆိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား သက်ဆိင်ရာ

အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းထမှ စာြဖင့် ရးသား တာင်းခရယူနိင် ပီး သက်ဆင်
ိ ရာ အစိးရဌာန၊
အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည် အလပ်လပ်ရက် ၁၅ ရက် အတွင်း စာြဖင့် ရးသား အ ကာင်းြပန်ရမည်။
၁၈၄။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ် ရးဌာနခွဲသည်

အာက် ဖာ်ြပပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လိအပ်

သည်ဟ ယူဆပါက သတင်းအချက်အလက်များ သိ ့မဟတ် သက် သခချက်များ ပးအပ်ရန် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှသူထ အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့၍ တာင်းခနိင်သည်-
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(က) ဥပ ဒနှငခ
့် ွငြ့် ပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိက်နာြခင်း ရှိ၊ မရှိ ကီး ကပ်ရန်၊
(ခ)

လ ာက်ထားတင်ြပချက်များနှင့် ပူးတွဲ ဖာ်ြပ သာ စာရွက်စာတမ်းများတွင်

ဖာ်ြပ

ထား သာ သတင်းအချက်အလက်များအား အတည်ြပုရန်၊
(ဂ)

နိင်င တာ်အတွင်းြပုလပ် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်
အလက်များ ကာက်ယူရန်။

၁၈၅။ နည်းဥ ဒ ၁၈၄ အရ တာင်းခရာတွင် ဥပ ဒနှင့် ဤနည်းဥ ဒများတွင် ရည်ညန်းထားသည့်
ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်သာ

တာင်းခရမည်ြဖစ် ပီး

သည့် အတိင်းအတာအထိသာ

ကာ်မရှင၏
်
တာဝန်များထမ်း ဆာင်ရန် လိအပ်

တာင်းခရမည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ထတ် ဖာ် ြပာ ကားရန် မလိ

အပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ

ပးအပ်ရန် မလိအပ် သာ်လည်း

တာင်းခသည့် သတင်း

အချက်အလက်များကိမူ ကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ပးအပ်ရမည်။
အခန်း(၂၀)
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏တာဝန်ဝတ္တ ရားများ
၁၈၆။ ဥပ ဒပဒ်မ ၆၅ (ဇ) အရ သိမ်းဆည်းထားရှိရမည့် မှတတ
် မ်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်
များသည် ကမ္ပဏန
ီ င
ှ ့် အခွန်ဆိင်ရာဥပ ဒများအရ သိမ်းဆည်းထားရှိရမည့် ငွ ရး ကး ရးမှတ်တမ်း
များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များြဖစ် ပီး ယင်းဥပ ဒများတွင် ြပ ာန်းထား သာ စနန်းများနှင့်အညီ
သိမ်းဆည်းထားရှိရမည်။
၁၈၇။ ဥပ ဒပဒ်မ ၆၅ (တ) အရ ဝင် ရာက်စစ် ဆးနိင်သည့် ကာ်မရှင၏
် လပ်ပိင်ခွင့်တွင် ရင်းနှီး
ြမုပ်နှမနှင့် သက်ဆိင် သာ မှတ်တမ်းများကိ စစ် ဆးခွင့်နှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ ဒါရိက်တာ၊ မန် နဂျာ
သိ ့မဟတ် ဝန်ထမ်း မည်သူ ့ကိမဆိ မးြမန်းနိင်ခွင့်ပါဝင်သည်။
၁၈၈။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒကိ ချိုး ဖာက် ကာင်း ယ ကည်ရန် အ ကာင်းရှိပါက ကာ်မရှင်
သည် နည်းဥပ ဒ ၁၈၇ နှင့်အညီ စစမ်းစစ် ဆး ရးအတွက် စစမ်းစစ် ဆးြခင်းမစတင်မီ အ ကာင်း
ကားစာအား အဆိပါ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ ပးပိ ့ရမည်။
၁၈၉။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မနှင့် လူမ ရးထိခိက်မဆန်းစစ်ချက်များ

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နများ

လိအပ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ခွင့်ြပုမိန် ့ရရှိ ပီး နာက် ၎င်းတိ ့ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် နသည့် ကာလ
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တစ် လျာက်လးလိအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထခ
ိ က်
ိ မနှင့် လူမ ရးထိခက်
ိ မဆန်းစစ်ချက်များ ဆာင်ရက
ွ မ
်
အ ြခအ နများကိ ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပရမည်။
၁၉၀။ ဥပ ဒပဒ်မ ၆၅ (ထ) နှင့် အကျုးဝင်သက်ဆင်
ိ သည့် ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ သည် ပဏာမ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာတင်သွင်းြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ သက် သခလက်မှတ်ရယူြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမခန် ့ခွဲမ
အစီအစဉ်နှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ြခင်းတိ ့ကိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း လပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက် ကာင်း အတည်
ြပုချက် တင်ြပရမည်။ ကာ်မရှင်၏ ခွငြ့် ပုမိန် ့ြဖင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ခွင့် ြပု၊ မြပု
ဆးြဖတ်ချက်သည် အဆိပါ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မအ ပ အ ြခခ၍ ဆးြဖတ်ရမည်။
၁၉၁။ ဥပ ဒပဒ်မ ၇၂ အရ အစရှယယ
် ာ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းအား တိက်ရိက် သိ ့မဟတ် သွယဝ
် က်
ိ ၍
လဲ ြပာင်းရာတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ ့အစည်း မဟတ် သာ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသိ ့
လဲ ြပာင်းြခင်းြဖစ်ပါက

အာက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကာ်မရှင်ထမှ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ရယူ

ရမည်(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ အများစ ပိင်ဆိင်မ သိ ့မဟတ် ထိန်းချုပ်မကိ ရယူလဲ ြပာင်းြခင်း၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ ပိင်ဆိင် သာ ပစ္စည်းများ၏ ၅၀ ရာခိင်နန်း အထက်အား ရယူ
လဲ ြပာင်းြခင်း။

၁၉၂။ နည်းဥပ ဒ ၁၉၁ အရ အစရှယ်ယာ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းလဲ ြပာင်းရယူမည့် အဆိြပုပဂ္ဂိုလ်
သည် လဲ ြပာင်းရယူသည့် လပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ြပုမိန် ့ပါ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းမှတပါး အြခား
ကိစ္စရပ်များအား ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။
၁၉၃။ နည်းဥပ ဒ ၁၉၁ အရ
ြမုပ်နသူ
ှ

ကာ်မရှင်ထသိ ့ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်

လ ာက်ထားရာတွင် ရင်းနှီး

ဆာင်ရွက်လိသည့် အဆိြပုလပ် ဆာင်ချက်၊ လဲ ြပာင်းရယူမည့် အဆိြပုပဂ္ဂိုလ်သည်

နည်းဥပ ဒ ၆၄ (ဃ) (င) (စ) နှင့် (ဆ) တွင် ြပ ာန်းထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ြပည့်မီ ကာင်း၊
ခွင့်ြပုမိန် ့ပါ

စည်းကမ်းချက်များကိ

လိက်နာမည်ြဖစ် ကာင်း

ကတိကဝတ်ြပုချက်

ပါဝင်သည့်

လ ာက်ထားလာအား တင်ြပရမည်။
၁၉၄။ နည်းဥပ ဒ ၁၉၃ ပါ လိအပ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီပါက သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်းသည်
နိင်င တာ်၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဆိးကျိုးမသက် ရာက်ပါက ကာ်မရှင်သည် ခွင့်ြပုနိင်သည်။
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၁၉၅။

ကာ်မရှင်သည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏

လ ာက်ထားတင်ြပချက်အား

လက်ခစဉ်းစားလျက်

သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းနှင့် တိင်ပင်ြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ မ ဝြခင်း
ြပုလပ်နိင်သည်။
၁၉၆။ ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ရရှိထား သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှ
သူသည် နှစ်စဉ် ဘ

ာ ရးနှစ် ကန်ဆး ပီး နာက် သးလအတွင်း

အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းအရာ

များ အ သးစိတ်ပါရှိသည့် နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာအား သတ်မှတ်ထား သာပစြဖင့်

ကာ်မရှင်ထ တင်ြပ

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

လ ာက်ထားလာတွငပ
် ါဝင်သည့်

ဖာ်ြပချက်များအား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ်

ရာတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် အ ရးပါသည့် အာက်ပါ ြပာင်းလဲမများ(၁)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏနှင့် မတည်ရင်းနှးီ ငွအား ြပာင်းလဲမရှိ၊ မရှ၊ိ

(၂)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် အကျိုးစီးပွားပါဝင် သာ အစရှယ်ယာရှင်များ သိ ့မဟတ်
အကျိုးခစားခွင့်ရှိသူများ ြပာင်းလဲမရှိ၊ မရှ၊ိ

(၃)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် အလပ်ခန် ့အပ်ထားသည့် အ ြခအ န၊

(၄)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

ဒသခလူထအ ပ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ၏ အကျိုးသက်

ရာက်မ၊
(၅)

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမအတွ
ှ
က် ြမအသးြပုမနှင့် ြမ သိ ့မဟတ် ြမအသးချမ ြပာင်းလဲ
ြခင်း ရှ၊ိ မရှ၊ိ

(ဂ)

ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ နင
ှ ့် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမသည်
ှ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃ ပါ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များအား မည်သိ ့
အ ထာက်အကူြပု န ကာင်း၊

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

ခွင့်ြပုချက်ရရှိသည့် န ့ သိ ့မဟတ် ယခင်နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာ တင်ြပသည့် န ့မှစ၍ ရင်းနှီး
ြမုပ်နှသူမှ ရရှိ သာ လပ်ငန်းလိင်စင်များ၊ ခွငြ့် ပုမိန် ့များနှင့် ခွင့်ြပုချက်များ၊

(စ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား တာဝန်ယူမရှိ သာ၊
ဆာင်ရွက် န ကာင်း၊

ရရှည်တည်တ့ သာ သန္ဒိ ာန်ြဖင့် မည်သိ ့
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(ဆ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့် ရရှိထားပါက (၁)

နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ခစားခွင့် တာင်းခခဲ့ သာ အခွနက
် င်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ်
သက်သာခွင၏
့် ခန် ့မှန်း ြခတန်ဖးိ သိ ့မဟတ် ခစားခဲ့ သာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်တန်ဖိးနှင့် ကင်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်
အမျိုးအစားအလိက် ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်း၊

(၂)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

သက်သာခွငအ
့် ား

ဤနည်းဥပ ဒများအရ

ြပန်လည်တွက်ချက်ြခင်း သိ ့မဟတ် ြပန်လည်ထတ် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် ြပန်လည်
တွက်ချက်ရန် သိ ့မဟတ် ြပန်လည်ထတ် ပးရန် မလိအပ် ကာင်း အတည်ြပု
ဖာ်ြပြခင်း၊
(၃)

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၅ အရ ကင်းလွတခ
် င
ွ ့် ရရှိခစားခဲ့လ င်
ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပုလပ်သည့် သက်ဆိင်ရာဇန်အား အတည်ြပု ဖာ်ြပြခင်းနှင့်

(၄)
(ဇ)
(ဈ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမမှ ရရှိသည့် ပိ ့ကန်ဝင် ငွများ၊

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

၁၉၇။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ကာ်မရှင်၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ် နစဉ်အတွငး် လပ်ငန်း

အစီရင်ခစာကိ သးလလ င်တစ် ကိမ် ကာ်မရှင်က သတ်မှတ် တာင်းခသည့်ပစြဖင့် တင်ြပရမည်။
၁၉၈။ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၇၂ အရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ြမအသးြပုခွင့်အား တစ်ဆင့်ငှားရမ်းြခင်း၊ ပါင်နှ
ြခင်း၊ အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းြခင်း၊ လပ်ငန်းလဲ ြပာင်းြခင်းတိ ့နှင့် သက်ဆင်
ိ သည့် အချက်အလက်များ
အား လပ်ငန်းအစီရင်ခစာတွင် ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။
၁၉၉။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နည်းဥပ ဒ ၁၉၆ အရ တင်ြပ သာ နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာ၏ အကျဉ်းချုပ်ကိ
ကာ်မရှင်ထ တင်ြပသည့် န ့မှစ၍ သးရက်အတွငး် ယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိဒ်တွင်ြဖစ် စ၊

ကာ်မရှင်၏

ဝက်(ဘ်)ဆိဒ်တင
ွ ြ် ဖစ် စ အများြပည်သသ
ူ ရ
ိ ိှ စရန် ထတ်ြပန်ရမည်။ ယင်း၏ဝက်(ဘ်)ဆိဒ်တင
ွ ် ထတ်ြပန်
ပါက ဝက်(ဘ်)ဆိဒ် လိပ်စာကိ ကာ်မရှင်သိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
၂၀၀။

ြမအသးြပုခွင့် ရရှိ သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် -
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(က)

ြမအသးြပုခွင့်နှင့် အကျုးဝင်သက်ဆင်
ိ သာ
ြခင်းစာချုပ်

ချုပ်ဆိရမည်ြဖစ် ပီး

ြမ သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အဦ ငှားရမ်း

အ သးစိတ်အချက်အလက်များကိ

ကာ်မရှင်ထ

တင်ြပရမည်၊
(ခ)

ြမအသးြပုခွင့်နှင့် အကျုးဝင်သက်ဆိင် သာ ြမ သိ ့မဟတ် အ ဆာက်အဦး ငှားရမ်း
ြခင်း စာချုပ်ကိ သက်တမ်းတိးြမင့်ပါက အ သးစိတ်အချက်အလက်များကိ ကာ်မရှင်
ထ တင်ြပရမည်၊

(ဂ)

ြမအသးြပုခွင့်နှင့် အကျုးဝင်သက်ဆိင် သာ
သက်ဆိင်ရာ

အစိးရဌာန၊

ြမအသးချမ

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းထမှ

ြပာင်းလဲြခင်း အတွက်

ခွင့်ြပုချက်

ရယူရမည်ြဖစ် ပီး

သက်ဆိင်ရာ စာရွကစ
် ာတမ်းမိတ္တူကိ ကာ်မရှင်ထ တင်ြပရမည်။
၂၀၁။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမက
ှ

ြမုပ်နှမက

အားလး သိ ့မဟတ် သီးြခားသတ်မှတ်ထား သာ ရင်းနှီး

အလိက် လိအပ်သည်ဟ ယူဆ သာ အြခားအစီရင်ခတင်ြပြခင်းဆိင်ရာ သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်

များအား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူကိ အချိန်အပိင်းအြခားအလိက်ြဖစ် စ၊ ယာယီြဖစ် စ ပးအပ်ရန် သတ်မတ
ှ ်
နိင်သည်။
၂၀၂။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သည့်အခါ

ခွင်ြ့ ပုမိန် ့နှင့်

အြခား

သက်ဆိင်သည့် ဥပ ဒများတွင် ဖာ်ြပပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်များအားလးကိ လိက်နာရမည်။
၂၀၃။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမစီမကိန်းများ ကာင့်

ထိခိက်နစ်နာရသူများအတွက်

သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ညိနင်းမလပ်ငန်းစဉ်များ

ဆာင်ရွက်ရာတွင်

အြပည့်အဝ ကူညီ ဆာင်ရွက် ပးရမည်။
၂၀၄။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင်ြဖစ် စ၊ နာင်ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်မည့် နည်းဥပ ဒများတွင်ြဖစ် စ၊ အမိန် ့
ကာ်ြငာစာများတွင်ြဖစ် စ အတိအလင်း

ဖာ်ြပထားသည်မှလွဲ၍ ဥပ ဒအရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏

တာဝန်ဝတ္တ ရားများသည် နိင်င တာ်၏ ဥပ ဒအရ သတ်မှတ် သာ တာဝန်ဝတ္တ ရားအတိင်းသာ
သက် ရာက် စရမည်ြဖစ် ပီး နိင်င တာ်၏ အြခားဥပ ဒများနှင့် မဆန် ့ကျင် စဘဲ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ
အ ပ

နာက်ထပ်တာဝန်ဝတ္တ ရားများ ထပ်မကျ ရာက်ြခင်း မရှိ စရ။

၂၀၅။ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၆၉ နှင့် ၇၀ ပါ ြပ ာန်းချက်များသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ သက်ဆိင်ရာ ပဋိညာဉ်
စာချုပ်များမချုပ်ဆိမီ ခွငြ့် ပုမိန ့် သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိန ့် ဦးစွာရယူရမည့် စာချုပ်များနှင့်သာ
သက်ဆိင် ပီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမတည် ထာင်ြခင်း သိ ့မဟတ် လည်ပတ် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းအတွက် သာမန်
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စီးပွား ရးလပ်ငန်းစဉ်အတိင်း ချုပ်ဆိရ သာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်များနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ။ ယင်း
ဥပ ဒပဒ်မများနှင့်

အကျုးဝင်သက်ဆိင် သာ

ပဋိညာဉ်စာချုပ်များအား

ခွငြ့် ပုမိန ့်

သိ ့မဟတ်

အတည်ြပုမိနန့် ှင့်အညီ သိ ့မဟတ် သက်တမ်းတိးရန် သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်ရန် ခွင့်ြပုချက်ရရှမ
ိ နှငအ
့် ညီ
ချုပ်ဆိရမည်။
၂၀၆။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နိင်ငြခားသား က မ်းကျင်သူအား ဥပ ဒပဒ်မ ၅၁(က) အရ အ ကီးတန်း
စီမခန် ့ခွမ
ဲ ၊ နည်းပညာ၊ လပ်ငန်းက မ်းကျင်သူ သိ ့မဟတ် အ က ပးအြဖစ် ခန် ့အပ်လိပါက အဆိပါ
နိင်ငြခားသား က မ်းကျင်သ၏
ူ
နိင်ငကူးလက်မှတ်၊ က မ်းကျင်မအ ထာက်ထား သိ ့မဟတ် ဘွဲ ့လက်
မှတ်

နှင့်

ကိယ် ရးအချက်အလက်အကျဉ်းတိ ့နှင့်အတူ

ကာ်မရှင်ရးသိ ့ တင်ြပ လ ာက်ထား၍

ခွင့်ြပုချက် ရယူရမည်။
အခန်း(၂၁)
ဘ
၂၀၇။ ဤနည်းဥပ ဒများတွငြ် ဖစ် စ၊

ာ ငွများလဲ ြပာင်းြခင်း
နာင်တင
ွ ြ် ဖည်စ
့ က
ွ မ
် ည့် နည်းဥပ ဒများတွငြ် ဖစ် စ၊ သိ ့မဟတ်

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ များတွင်ြဖစ် စ အြခားနည်းြဖင့် အတိအလင်း ဖာ်ြပထားသည်မှလွဲ၍ ဥပ ဒ ပဒ်မ
၅၇၊ ၅၉ နှင့် ၆၁ တိ ့တွင် ြပ ာန်းထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများသည် နိင်င တာ်၏
ဥပ ဒများအရ

သတ်မှတ် သာ

တာဝန်ဝတ္တ ရားများအတိင်းသာ

အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။

ယင်းပဒ်မများအရ နိင်င တာ်၏ အြခားဥပ ဒများနှင့် ဆန် ့ကျင်မမရှိ စရဘဲ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအ ပ
နာက်ထပ်တာဝန် ဝတ္တ ရားများ ထပ်မ ကျ ရာက်ြခင်း မရှိ စရ။
၂၀၈။ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၅၈ အရ ဘ

ာ ငွများ လဲ ြပာင်းြခင်းအတွက် ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

ရရှိ သာ အခွင့်အ ရးတွင် အြမတ် ဝစများ လဲ ြပာင်းြခင်း ပါဝင်သည်။
၂၀၉။ ဥပ ဒပဒ်မ ၅၉ အား ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိ စဘဲ အာက် ဖာ်ြပပါကိစ္စရပ်များ ပ ပါက်လာလ င်
နိင်ငြခားသားရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အခွန်ဆိင်ရာတာဝန်များ၊ အဆိြပုထားသည့် ဘ

ာ ငွလဲ ြပာင်း

ြခင်းနှင့် ဆာင်ရွက်မည့်အဆိြပုနည်းလမ်း စသည်တိ ့နှင့်သက်ဆိင် သာ သတင်းအချက်အလက်များ
အားလးပါဝင်သည့် လ ာက်ထားလာအား ကာ်မရှင်ထ တင်ြပ၍ ခွင့်ြပုချက်ရယူရမည် (က) ဥပ ဒပဒ်မ ၅၆ (ဂ)၊ (င) နှင့် (စ) တိ ့တွင် ရည်ညန်းထား သာ ဘ
များအား လဲ ြပာင်း ပးရန် အဆိြပုြခင်း၊

ာ ငွ အမျိုးအစား
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(ခ)

နိင်င တာ်အတွင်း အခွန် ပး ဆာင်ရန် တာဝန်ရှိြခင်း သိ ့မဟတ် အလားအလာ ရှိ သာ၊
အြငင်းပွားမ ြဖစ်ပွား န သာ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ ဆာင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိြခင်း။

၂၁၀။ နည်းဥပ ဒ ၂၀၉ ပါ ကိစရ
္စ ပ်များအရ လဲ ြပာင်းြခင်းသည် နိင်င တာ်၏ အကျိုးစီးပွားအတွက်
ဆိးကျိုးမသက် ရာက်ပါက

ကာ်မရှင်သည် ခွင့်ြပုချက် ထတ် ပးရမည်။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီး

ြမုပ်နသူ
ှ ၏ တင်ြပ လ ာက်ထားြခင်းအား လက်ခစဉ်းစားရာတွင် အြခားသက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊
အစိးရအဖွဲ ့အစည်းနှင့် တိင်ပင်ြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ မ ဝြခင်း ြပုလပ်နိင်သည်။
၂၁၁။ ဥပ ဒပဒ်မ ၆၀ တွင် ရည်ညန်းထား သာ တရားဝင်ခင
ွ ြ့် ပုမိန် ့ ဆိသည်မှာ ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးအား
နိင်င တာ်အတွင်း

စီးပွား ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန်

သိ ့မဟတ်

ဝင် ငွရရှိ ရးအတွက်

အလပ်

လပ်ကိင်ရန် အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းမှ ပးအပ် သာ မည်သည့် ခွင့်ြပုချက်ကိမဆိ ဆိသည်။
အခန်း(၂၂)
အာမခထားရှိြခင်း
၂၁၂။ ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်ရရှိထား သာ ရင်းနှီး
ြမုပ်နှသူသည် လပ်ငန်းသဘာဝအ ပ မူတည်၍ အာက်ပါ အာမခအမျိုးအစားများအနက် သက်ဆိင်
သည့် အာမခအမျိုးအစားကိ နိင်င တာ်အတွင်း အာမခလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင့်ရရှိသည့် အာမခ
လပ်ငန်းတစ်ခခတွင် အာမခထားရှိရမည်(က) ပစ္စည်းနှင့်စီးပွား ရးလပ်ငန်းရပ်ဆိင်းမအာမခ၊
(ခ)

အင်ဂျင်နီယာလပ်ငန်းအာမခ၊

(ဂ)

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာတာဝန်ရှိမအာမခ၊

(ဃ) ကိယ်အဂါထိခိက်မအာမခ၊
(င)
(စ)

ရ ကာင်းအာမခ၊
အလပ်သမား လျာ် ကးအာမခ။

၂၁၃။ ဤနည်းဥပ ဒသည် အြခားသက်ဆိင်ရာဥပ ဒအရ လိအပ် သာ အာမခမူဝါဒ ကာင့် အြခား
အာမခများ ထားရှိရမည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ တာဝန်အ ပ ကန် ့သတ်ြခင်းမရှိ စရ။
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အခန်း(၂၃)
ဝန် ဆာင်စရိတ်သတ်မှတ်ြခင်း
၂၁၄။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒပဒ်မ ၂၆ နှင့်အညီ

လ ာက်လာ ကးနှင့် ခွငြ့် ပုမိန၊့် အတည်ြပုမိန၊့်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင၊့် ြမအသးြပုခွင့် ထတ် ပးြခင်း အတွက် ဝန် ဆာင်စရိတ်
အပါအဝင် သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်း တာဝန်များ ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထမှ ကာက်ခ
ရန် ဝန် ဆာင်စရိတ် သတ်မှတ်နိင်သည်။ ကာ်မရှင်သည်(က)

ကာ်မရှင် အသးြပု သာ ဝက်(ဘ်)ဆိက် ပ တွင် လက်ရှိ ကာက်ခ န သာ ဝန် ဆာင်
စရိတ်နန်းထားများအား ြမန်မာနှင့် အဂလိပ် နှစ်ဘာသာြဖင့် ထတ်ြပန်ရမည်။

(ခ)

လက်ရှိ ကာက်ခ န သာ ဝန် ဆာင်စရိတ်နန်းထားများအား ကာ်မရှင်ရး၏ ထင်သာ
ြမင်သာရှိ သာ နရာတွင် ဖာ်ြပရမည်။

(ဂ)

ဝန် ဆာင်စရိတ်များဆိင်ရာ

ဇယားတွင်

ထတ်ြပန်ထား သာ

ဝန် ဆာင်စရိတ်များ

မှလွဲ၍ အြခားစရိတ်များ မ ကာက်ခရ။
(ဃ) နည်းဥပ ဒ ၂၁၅ နှင့်အညီ ဝန် ဆာင်စရိတ်များအား ခွဲြခားဆက်ဆမမရှိဘဲ မြဖစ်မ န
ပး ဆာင်ရမည့်စနစ်ြဖင့် ကာက်ခရမည်။
(င)

သက်ဆင်
ိ ရာ ဝန် ဆာင်စရိတမ
် ျား

ပး ဆာင် ပီးပါက

ငွရရှိ ကာင်း ြပစာ ထတ် ပး

ရမည်။
၂၁၅။

ကာ်မရှင်သည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ၏

အရွယ်အစားနှင့်

အမျိုးအစားအလိက်

မတူညီ သာ

ဝန် ဆာင်စရိတ် သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်စရိတ်မှသက်သာခွင့်ကိ မ တသည့် သတ်မှတ်ချက်များအ ပ
တွင် အ ြခခ၍ သတ်မှတ်နိင်သည်။
အခန်း(၂၄)
စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်များ
၂၁၆။ ဥပ ဒပဒ်မ ၈၅ အရ ချမှတ်မည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်သည် ချိုး ဖာက်သည့် အ ြခအ နနှင့်
အချိုးကျ ကိက်ညီမရှိရမည်ြဖစ် ပီး တူညီ သာအ ြခအ နများတွင် အြခားရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအ ပ
ချမှတ်သည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်များနှင့် ရှ ့ နာက်ညီညွတ်မရှိရမည်။
၂၁၇။ စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ် မချမှတမ
် ီ ကာ်မရှင်သည် -
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(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကီး ကပ် ရးဌာနခွဲမှ နည်းဥပ ဒ ၁၇၈ အရ တင်ြပသည့် အစီရင်ခစာ
အား လ့လာသးသပ်ရမည်၊
(ခ)

အဆိြပုထားသည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်အတွက် ဆးြဖတ်ရမည်၊

(ဂ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၈၅ (ခ) အရ အာက် ဖာ်ြပပါအ ကာင်းအရာများ ပါဝင်သည့် အ ကာင်း
ကားစာအား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ ပးပိ ့ရမည်၊
(၁)

ဥပ ဒ သိ ့မဟတ်

ခွငြ့် ပုမိန၊့် အတည်ြပုမိန၊့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ်

သက်သာခွင့် သိ ့မဟတ်

ြမအသးြပုခွငပ
့် ါ စည်းကမ်းချက်အား ဖာက်ဖျက်မ

ြဖစ် ပ စသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ လပ် ဆာင်မ သိ ့မဟတ် ပျက်ကွက်မ၊

(ဃ)

(၂)

ချမှတ်မည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ် နှင့်

(၃)

ယင်းဆးြဖတ်ချက်အတွက် အ ကာင်းြပချက်များ။

ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ

ဖာက်ဖျက်မအား ကစားနိင်သည်ဟ ယူဆပါက

ဖာက်ဖျက်မအား ကစားရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်
နှင့် ယင်းလပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်အား ပီး ြမာက် အာင် ဆာင်ရွက်ရမည့် အချိနသ
် တ်မတ
ှ ်
ချက်တိ ့ကိ အ ကာင်း ကားစာတွင် ရးသား ဖာ်ြပရမည်။
(င)

ချမှတ်မည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်သည် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၈၅ (က) (၂) နှင့် (၃) တိ ့အရ
ယာယီရပ်ဆိင်းြခင်းြဖစ်လ င် ယာယီရပ်ဆိင်းမကိ ရပ်သမ
ိ း် စရန်

ဆာင်ရွက်ရမည့်

စည်းကမ်းချက်များကိ အ ကာင်း ကားစာတွင် ဖာ်ြပရမည်။
(စ)

ကာ်မရှင်သည် တွဖ
ဲ က်လပ်ကင်
ိ သူ သိ ့မဟတ် အြခားပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ဖာက်ဖျက်
ရာတွင် ပါ ဝင် ကာင်း ပ ပါက် ပီး ယင်းအ ပ စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ် ချမှတ်လိပါက
ယင်း၏ အမည်အြပည့်အစနှင့် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၈၅ (က) (၅) အရ နာမည်ပျက်စီးပွား ရး
လပ်ငန်းစာရင်းတွင် ၎င်း၏အမည် ထည့်သွင်းမည်ြဖစ် ကာင်း အ ကာင်း ကားစာ
တွင် ဖာ်ြပရမည်။

(ဆ)

ဥပ ဒပဒ်မ ၈၅ (ခ) အရ ချမှတရ
် န် လိအပ်သည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်နှင့် အ ကာင်း
ကားစာအား ြပန်လည် ြဖရှင်းတင်ြပရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူအား အ ကာင်း ကားစာကိ
လက်ခရရှိသည့် န ့မှစ၍ အလပ်လပ်ရက် ၁၀ ရက် ထက်မနည်း သာ အချိန်သတ်မှတ်
ပးရမည်။ သိ ့ရာတွင် ဖာက်ဖျက်မ၏ အကျိုးသက် ရာက်မ ကာင့် ချက်ချင်းအ ရးယူ
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ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်သည်ဟ ကာ်မရှငမ
် ှ ယ ကည်ရန်အ ကာင်းရှိပါက ယင်းအချိန်
သတ်မှတ်ချက်ကိ လ ာ့ချနိင်သည်။
၂၁၈။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် နည်းဥပ ဒ ၂၁၇ အရ ထတ်ြပန်သည့် အ ကာင်း ကားစာအား ြပန်လည်
ြဖရှင်းတင်ြပရာတွင် မိမ၏
ိ

ဖာက်ဖျက်မအတိမ်အနက်နှင့် စီမခနခ့် မ
ဲွ ြပစ်ဒဏ် မ တမ ရှိ၊ မရှိ ကိ

ြဖစ် စ၊ မိမိ၏ ဖာက်ဖျက်ြခင်းကိ ကစားရန်

ကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်သည့် လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိ

လိက်နာ ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း ကတိခဝန်ချက်ကိြဖစ် စ

ဖာ်ြပလျက် အ ကာင်း ကားစာတွင်

သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ကာ်မရှင်ထ တင်ြပရမည်။
၂၁၉။ နည်းဥပ ဒ ၂၁၈ အရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ ြဖရှင်းချက်တင်ြပမအား လက်ခစဉ်းစားလ င်ြဖစ် စ၊
အ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလကန်ဆးချိန်ထိ
မြပုလ င်ြဖစ် စ၊

ြဖရှင်းချက်တင်ြပြခင်း

ကာ်မရှင်သည် ကနဦးအဆိြပုထား သာ စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်နှင့် ကွဲြပားသည့်

ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ် ချမှတ်လ င်ြဖစ် စ၊ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း မြပုလ င်ြဖစ် စ

ကာ်မရှငသ
် ည်

မိမ၏
ိ
နာက်ဆးအ ပီးသတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ အ ကာင်း ကားရမည်။
၂၂၀။ နည်းဥပ ဒ ၂၁၉ အရ အ ကာင်း ကားစာတွင် ြပစ်ဒဏ် စတင်အကျိုးသက် ရာက်မည့် န ့ရက်
ကိ

ဖာ်ြပရမည်။

ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၈၆ (ခ) နှင့် နည်းဥပ ဒ ၂၁၉ အရ ြပုလပ်သည့်

အ ပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက် ရရှိသည်နှင့်တစ် ပိုင်နက် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၊ အြခားသက်ဆိင်သူ သိ ့မဟတ်
အဖွဲ ့အစည်းနှင့် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းထ အ ကာင်း ကား၍ လိအပ်သည့်
ဆာင်ရွက်မများ စီမ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၂၁။ ြပစ်ဒဏ်ချမှတြ် ခင်းခရသူသည် အ ပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက် ချမှတထ
် ားသည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးြပစ်ဒဏ်
ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၂၂။

ကာ်မရှင်သည်

နိင်င တာ်အတွက်အကျိုးရှိသည်ဟ

ယ ကည်ရန်အ ကာင်းရှိ ပီး

ရင်းနှီး

ြမုပ်နသူ
ှ သိ ့မဟတ် တွဲဖက်လပ်ကိင်သူသည် ဥပ ဒ သိ ့မဟတ် အြခားသက်ဆိင်ရာဥပ ဒအား ထပ်မ
ဖာက်ဖျက်ရန်မရှိ ကာင်း

ကာ်မရှင်က ယ ကည်သည်အထိ

ဆာင်ရွက်ြပသပါက အဆိပါရင်းနှီး

ြမုပ်နသူ
ှ
သိ ့မဟတ် တွဲဖက်လပ်ကိင်သူအား ဥပ ဒပဒ်မ ၈၅ (က) (၅) တွင် ရည်ညန်းထားသည့်
နာမည်ပျက် စီးပွား ရးလပ်ငန်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်နိင်သည်။
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၂၂၃။

ကာ်မရှင်သည်

နိင်င တာ်၏ဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူကိ

တရားစွဲဆိ စရန်

သိ ့မဟတ် အ ရးယူ ဆာင်ရွက် စရန် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းအား

ထာက်ခ

တင်ြပနိင်သည်။
အခန်း(၂၅)
အကူးအ ြပာင်းကာလနှင့် အ ထွ ထွြပ ာန်းချက်များ
၂၂၄။ ယခင်ရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒများအရ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူထ ထတ် ပးထား သာ ခွင့်ြပုမိန် ့သည်
ပဒ်မ ၉၃ ပါ

ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ခွငြ့် ပုမိန် ့သက်တမ်း ကန်ဆးသည့်အချိန်အထိ ဆက်လက်

အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။ ခွငြ့် ပုမိန် ့ပါ စည်းကမ်းချက်များနှငအ
့် ညီ ဆက်လက်လပ်ကင်
ိ ခင
ွ ့် အကျိုး
ခစားခွင့် ရှိ စရမည်။
၂၂၅။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ယခင်ရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒများအရ ရရှထ
ိ ား သာ ခွင့်ြပုမိန် ့နှင့်အညီ
ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်သာခွင့်များ ဆက်လက်ရရှိ သာ်ြငားလည်း အြခားအကျိုး ကျးဇူးများ ခစား
ရရှိလိပါက ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့်အညီ သက်သာခွင့် သိ ့မဟတ် ကင်းလွတခ
် ွင့် ရရှိ စရန်
လ ာက်ထားလာ တင်ြပရမည်။
၂၂၆။ ယခင်ရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒများအရ ခွင့်ြပုမိန် ့ရရှိထား သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ြမန်မာနိင်င
ရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များအလိ ့ငှာ ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူထားြခင်းြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်
ြဖစ် ပီး ခွင့်ြပုမိန် ့ကိင် ဆာင်ထိန်းသိမ်းြခင်းအတွက် အကျုးဝင်သက်ဆင်
ိ သာ ြပ ာန်းချက်များအား
လိက်နာရမည်။
၂၂၇။ ဤနည်းဥပ ဒများ စတင်အကျိုးသက် ရာက်သည့် န ့တွင်-‐
(က) ဥပ ဒပဒ်မ ၄၂ နှင့် အကျုးဝင်သက်ဆိင် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား လပ်ကင်
ိ ဆာင်ရက
ွ ်
လျက်ရှိသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ နှင့်
(ခ)

ဥပ ဒ ပဒ်မ ၉၃ တွင် ရည်ညန်းထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမအမျိုးအစားများ အပါအဝင်
ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်းတစ်ခနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ တရားဝင်ခင
ွ ြ့် ပုချက် မရရှထ
ိ ားသည့် ရင်းနှးီ
ြမုပ်နှသူသည် ဥပ ဒနှင့် ဤနည်းဥပ ဒများအား လိက်နာ ကာင်း
သင့် လျာ်သည့် လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်အား အကူးအ ြပာင်းကာလအတွငး်

သချာ စရန်
ဆာင်ရက
ွ ်

ရမည်။ သိ ့ရာတွင် ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ သည် နည်းဥပ ဒ ၂၃ အရ ကန် ့သတ်သည့် ရင်းနှီး
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ြမုပ်နှမလပ်ငန်းအတွက် အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ရန် လိအပ်ပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ
သည် နိင်ငြခားသားရင်းနှီးြမုပ်နှသူြဖစ်မှသာ အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ရမည်။
၂၂၈။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင် အ မရိကန် ဒ လာြဖင့် ဖာ်ြပထား သာ ငွပမာဏကိ ြမန်မာကျပ် ငွ
ြဖင့် တွက်ချက်ရာတွင် အဆိပါအချိန်တွင် ြဖစ် ပ နသည့် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်မှ ထတ်ြပန်
သည့် တရားဝင် ငွလဲလှယ်နန်းထားအရ တွက်ချက်ရမည်။
၂၂၉။ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၀၀ ပါ

လပ်ပိင်ခွင့်အားကျင့်သး၍

ကာ်မရှင်သည် ဤနည်းဥပ ဒများတွင်

သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ ငွပမာဏ သိ ့မဟတ် အြခား ငွ ကးြဖင့် တိင်းတာချက်များကိ အခါအား လ ာ်စာွ
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်နိင်သည်။
၂၃၀။ အြခားသက်ဆိင်ရာဥပ ဒများအား
သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည်

လးစားလိက်နာလျက် ဥပ ဒအရ ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပုလပ်

ကာ်မရှင်ထမှ သီးြခားခွင့်ြပုချက်ရယူရန်မလိအပ်ဘဲ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်

သက်ဆိင် သာ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိင်းများ၊ ကန်ပစ္စည်းများ သိ ့မဟတ် အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများ
တင်သွင်းနိင်သည်။
၂၃၁။ နည်းဥပ ဒ ၂၃၀ အရ ပစ္စည်းများတင်သွင်းရန် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများအရ လိင်စင် သိ ့မဟတ်
အြခားခွင့်ြပုချက် လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏
လျာက်ထားချက်ကိ

ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး သက်ဆိင်ရာဥပ ဒအရ လိအပ်ချက်များ

ြပည့်မီပါက လိင်စင်ထတ် ပးရမည်။
၂၃၂။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမရပ်စဲြခင်းသည် အာက်ပါအ ြခအ နများ ကာင့်ြဖစ်လ င် ဥပ ဒပဒ်မ ၇၇ (က)
သိ ့မဟတ် ၇၇ (ဃ) အရ ခစားခဲ့ သာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
ပဒ်မ ၆၈ ပါ ြပ ာန်းချက်နှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ(က) ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား ဆက်လက်လပ် ဆာင်ရန်ရည်ရွယ်သည့် အြခားရင်းနှီးြမုပ်နှသူတစ်ဦး
ထ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအား ရာင်းချြခင်း သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်း သိ ့မဟတ်
(ခ) ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ ၏ ဆန္ဒအ လ ာက်မဟတ်ဘဲ ရင်းနှးီ ြမုပ်နမကိ
ှ
မြဖစ်မ နဖျက်သမ
ိ း် ရြခင်း။
၂၃၃။ ဥပ ဒပဒ်မ ၄၈ (ခ) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က)

ကာ်မရှင်သည် ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ြပ ာန်းထားသည့် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း
ဆိင်ရာ သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များနှငအ
့် ညီ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်ပျက်ကက
ွ မ
် ကာင့် လ ာက်ထားလာ
နှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ မမှနက
် န် သာဆးြဖတ်ချက်ြပုလပ်ခဲ့သည်ဟ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူမှ ကျိုး ကာင်း
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သင့် လျာ်စာွ ယ ကည်ပါက ဥက္က

သိ ့မဟတ် ဤကိစရ
္စ ပ်အတွက် သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့်

ပဂ္ဂုိ လ် သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းထ စာြဖင့် ရးသား၍ ရှငး် လင်းချက် တာင်းခနိင်သည်၊
(ခ)

နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ ရှငး် လင်းချက် တာင်းခရာတွင် ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ သည် ကာ်မရှင်
မှ ဆးြဖတ်ချက်ချ ပီး အလပ်လပ်ရက် ၁၅ ရက်အတွငး် ရှင်းလင်းချက် တာင်းခရမည်၊

(ဂ)

ဥက္က

သိ ့မဟတ် အြခားသတ်မှတ်ထားသည့်ပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းသည်

ကာ်မရှင်နှင့်ပူး ပါင်း၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ၏ ရှင်းလင်းချက် တာင်းခမကိ ြပန်လည်
သးသပ်ရမည်ြဖစ် ပီး အဆိပါကိစ္စရပ်အား ြပန်လည်စဉ်းစားရန် ကာ်မရှင်သိ ့ ြပန်လည်
လဲအပ် ကာင်း သိ ့မဟတ် ကာ်မရှင် ဆးြဖတ်ချက်အတိင်း ဆက်လက် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်
ြဖစ် ကာင်း ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ ထ စာြဖင့် ရးသား အ ကာင်း ကားရမည်။
၂၃၄။ ဤနည်းဥပ ဒသည် အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒအရ ြပုလပ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ
သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ။ သိ ့ရာတွင် ကာ်မရှင် ခွင့်ြပုမိန် ့ သိ ့မဟတ်
အတည်ြပုမိန် ့ြဖင့် ဝင် ငွခန
ွ က
် င်းလွတခ
် င
ွ ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင့်များကိ ခစားထား ပီး သိ ့မဟတ်
ခစားလျက်ရှိသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ၎င်း၏ရင်းနှီးြမုပ်နှမကိ အထူးစီးပွား ရးဇန်သိ ့ ြပာင်း ရ ့
လိပါက ခစားထားသည့် ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွငမ
့် ျားကိ အထူးစီးပွား ရး
ဇန်တင
ွ ် ခစားရမည့် ဝင် ငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွငမ
့် ှ ခနှမ
ိ ်ရမည်။
၂၃၅။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ သိ ့မဟတ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမသည် ဤဥပ ဒအရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ်
သက်သာခွင့်များကိ ခစား ပီးြဖစ်ပါက ဤဥပ ဒအရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွငမ
့် ျား
ကိ ထပ်မခစားခွင့် မရှိ စရ။
၂၃၆။ ဥပ ဒပဒ်မ ၃၆ အရ ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရမည့်တာဝန်သည် နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ သိ ့မဟတ်
ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒအရ ခွငြ့် ပုမိန် ့အပါအဝင် ဤနည်းဥပ ဒများ အကျိုးမသက်
ရာက်မီ ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် သိ ့မဟတ် တည် ဆာက် ရးစတင်ရန် ြပည် ထာင်စ၏
ဥပ ဒများအရ

လိအပ်ချက်များအားလးကိ

လိက်နာ ဆာင်ရွက် ပီးြဖစ်သည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့်

လိအပ်သည့်ခွင့်ြပုမိန် ့၊ လိင်စင်များအားလး ရယူ ပီးြဖစ်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူတိ ့နှင့် သက်ဆိင်ြခင်း
မရှိ စရ။
၂၃၇။ နည်းဥပ ဒ ၂၃၆ အရ မည်သိ ့ပင်ဆိ စကာမူ ဤနည်းဥပ ဒများ အကျိုးမသက် ရာက်မီ
တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်း

သိ ့မဟတ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား

စတင် ဆာင်ရွက် ပီးြဖစ်သည့်
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ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအား

ြပာင်းလဲမများြပုလပ် ပီး အဆိပါ ြပာင်းလဲမများ

သည် မူလရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းနှင့် သီးြခားြဖစ် ပီး ခွင့်ြပုမိန် ့ရယူရန်လိအပ်သည့်ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင်
အကျုးဝင်ပါက ရင်းနှီးြမုပ်နှသူသည် အဆိပါ ြပာင်းလဲမများ မြပုလပ်မီ ခွငြ့် ပုမိန် ့ရယူရန် အဆိြပု
ချက် တင်ြပရမည်။
၂၃၈။ ခွင့်ြပုမိန ့် သိ ့မဟတ် အတည်ြပုမိနရ့် ရှိထားသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းကိ ြမန်မာနိင်ငသား
ရင်းနှီးြမုပ်နှမမှ နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမသိ ့
ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမသိ ့

ြပာင်းလဲရာတွင်ြဖစ် စ၊

ြပာင်းလဲရာတွင်ြဖစ် စ

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမမှ

ကာ်မရှင်သိ ့ အဆိြပုချက် သိ ့မဟတ်

အတည်ြပု လ ာက်ထားလာ တင်ြပရန်မလိ။

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန

