
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈUပေဒ 

( ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္UပေဒAမွတ္ ၁၈။ ) 

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ 

(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္) 

 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤUပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။ 

Aခန္း(၁) 

Aမည္ႏွင့္ Aဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

၁။ ဤUပေဒကို ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈUပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

၂။ ဤUပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ေAာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါAတိုင္း Aဓိပၸာယ္သက္ ေရာက္ေစရမည္- 

 (က) ႏုိင္ငံေတာ္ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမ္ၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကိုဆိုသည္။ 

(ခ) ေကာ္မရွင္ ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈUပေဒAရ ဖြဲ႕စည္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 

ေကာ္မရွင္ကိုဆိုသည္။ 

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စု 

AစုိးရAဖြဲ႔ကိုဆိုသည္။ 

(ဃ) ႏုိင္ငံသား ဆိုရာတြင္ Eည့္ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူလည္း ပါ၀င္သည္။ ဤUပေဒ 

Aလို႔ငွာ ယင္းစကားရပ္တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စီးပြားေရးAဖြဲ႕Aစည္းလည္း 

ပါ၀င္သည္။ 

(င) ႏုိင္ငံျခားသား ဆိုရာတြင္ ႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူကိုဆိုသည္။ ဤ UပေဒAလို႔ငွာ ယင္းစကားရပ္တြင္ 

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထားေသာ စီးပြားေရးAဖြဲ႕Aစည္းလည္း ပါ၀င္သည္။ 

(စ) ကမကထျပဳသူ ဆိုသည္မွာ ေကာ္မရွင္သို႔ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ Aဆိုျပဳသည့္ ႏုိင္ငံသား 

တစ္UီးUီးကိုဆိုသည္။ 

(ဆ) Aဆိုျပဳခ်က္ ဆိုသည္မွာ ကမကထျပဳသူ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလိုသူက ရည္ရြယ္ထားေသာ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈAတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွရန္ ေကာ္မရွင္သို႔တင္သြင္းေသာ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္Aတူ တင္ျပ 



ေသာ ပဋိညာU္စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ Aေထာက္Aထားမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ 

Aေထာက္Aထားမ်ားကိုဆိုသည္။ 

(ဇ) ခြင့္ျပဳမိန္႔ ဆိုသည္မွာ Aဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ ေကာ္မရွင္၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳသည့္ Aမိန္႔ကို 

ဆိုသည္။ 

(စ်) မတညေ္ငြရင္း ဆိုရာတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔Aရ ႏုိင္ငံသားတစ္UီးUီးက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွ 

ေသာ ေAာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္- 

(၁) ျပည္တြင္းသံုးေငြ၊ 

(၂) ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ၊ 

(၃) စက္ပစၥည္း၊ စက္ကိရိယာ၊ စက္ကိရိယာAစိတ္Aပုိင္း၊ စက္Aရန္ပစၥည္း၊ AသံုးAေဆာင္ 

တန္ဆာပလာမ်ား၊ 

(၄) လိုင္စင္၊ တီထြင္မႈ မူပုိင္ခြင့္၊ စက္မႈဒီဇုိင္း၊ ကုန္Aမွတ္တံဆိပ္၊ မူပုိင္ခြင့္စသည့္ Aသိၪာဏ္ 

ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖုိးျဖတ္ႏုိင္ေသာ Aခြင့္Aေရး၊ 

(၅) ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းပညာရပ္၊ 

(၆) Aထက္ပါတို႔မွ လုပ္ငန္းတြင္ တိုးပြားရရွိၿပီး၍ျဖစ္ေစ၊ ေ၀စုAက်ိဳးAျမတ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ျပန္လည္ 

ရင္းႏီွွးျမႇဳပ္ႏံွေသာေငြမ်ား၊ 

(၇) တည္ဆဲUပေဒတစ္ရပ္ရပ္Aရ မတည္ေငြရင္းAျဖစ္ ခြင့္ျပဳထားေသာ Aရာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ား၊ 

(ည) ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူ ဆိုသည္မွာ ခြင့္ျပဳမိန္႔Aရ ရင္းႏီွွးျမႇဳပ္ႏံွေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး Aဖြဲ႔Aစည္း 

ကိုဆိုသည္။ 

(ဋ) ဘဏ္ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳေသာ ႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္းရိွ ဘဏ္တစ္ခုခု 

ကုိဆိုသည္။ 

(ဌ) ရင္းႏီွွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဆိုရာတြင္ ဤUပေဒႏွင့္Aညီ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူက ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည့္ ပုိင္ဆိုင္မႈပစၥည္း 

Aမ်ိဳးမ်ိဳးကိုဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ေAာက္ပါတို႔လည္းပါ၀င္သည္- 

(၁) ျပည္တြင္းသံုးေငြ၊ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရရိွသည့္ Aျမတ္ေငြAနက္မွ 

ျပန္လည္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသည့္ ေငြ၊  

(၂) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ လိုAပ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေခ်းယူရရိွသည့္ 

ေငြေၾကးႏွင့္ Aေထာက္Aပ့ံမ်ား၊ 



(၃) ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္း၊ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းႏွင့္ Aျခားပစၥည္းဆိုင္ရာ 

Aခြင့္Aေရးမ်ားကို Uပေဒႏွင့္Aညီ Aေပါင္ခံခြင့္ႏွင့္ ေပါင္ႏံွခြင့္မ်ား၊ 

(၄) ကုမၸဏီတစ္ခု၏ Aစုရွယ္ယာမ်ား၊ စေတာ့မ်ားႏွင့္ ဒီဘင္ခ်ာ စသည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ား၊ 

(၅) ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ တန္ဖုိးတစ္ရပ္Aျဖစ္ ထားရွိသည့္ ပဋိညာU္ စာခ်ဳပ္Aရ ေငြေၾကး 

Aခြင့္Aေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ 

(၆) တည္ဆဲUပေဒမ်ားႏွင့္Aညီ Aသိၪဏ္ပစ္ၥည္းဆိုင္ရာ Aခြင့္Aေရးမ်ား၊ 

(၇) သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ Aခြင့္Aေရးမ်ား 

AပါA၀င္ သက္ဆိုင္ရာ Uပေဒ သို႔မဟုတ္ ပဋိညာU္စာခ်ဳပ္Aရ ေပးAပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္း 

ဆိုင္ရာ Aခြင့္Aေရးမ်ား၊ 

(ဍ) ေျမငွားရမ္းခြင့္ရိွသူ သို႔မဟုတ္ ေျမAသုံးျပဳခြင့္ရသူ ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ 

ေျမငွားရမ္းခကို ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ေပးေဆာင္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလAပုိင္း AျခားAထိ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေျမငွားရမ္းခြင့္ ရရိွသူ သို႔မဟုတ္ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၊ 

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေျမAသံုးျပဳခြင့္ရသူကိုဆိုသည္။ 

(ဎ) ဘီAုိတီ စနစ္ဆိုသည္မွာ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း 

ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူတို႔က သက္ဆိုင္ရာသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးAပ္ျခင္းကို ဆိုသည္။ 

(ဏ) ဘီAုိAုိစနစ္ဆိုသည္မွာ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ပုိင္ဆိုင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုဆိုသည္။ 

(တ) ဘီတီAုိ ဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူ 

တို႕က သက္ဆိုင္ရာသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးAပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဆိုသည္။ 

Aခန္း(၂) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

၃။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႂကြယ္၀ေသာသယံဇာတပစ္ၥည္းမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္၍ ျပည္သူမ်ား ေလာက္ငစြာ သံုးစြဲ 

ခံစားႏိုင္ၾကရန္ႏွင့္ ပုိလွ်ံလာသည္တို႕ကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေစရန္ ၊ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ က်ယ္ျပန္႔ 

လာသည္ႏွင့္Aမွ် ျပည္သူတို႔Aတြကလ္ည္း Aလုပ္Aကိုင္မ်ား ေပၚေပါက္ေပါမ်ားလာေစရန္၊ လူသားAရင္း Aျမစ္ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးလာေစရန္၊ AေျခခံAေဆာက္AAုံAပါA၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္ေဒသAသီးသီး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရန္၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ 



ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ 

ရည္ရြယ္သည္။ 

Aခန္း(၃) 

Aေျခခံမူမ်ား 

၄။ ဤUပေဒ၏ Aေျခခံမူမ်ားမွာ ေAာက္ပါAတိုင္းျဖစ္သည္- 

(က) Aမ်ိဳးသားစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း၏ Aဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို Aေထာက္ Aကူျပဳေစေရး၊ 

(ခ) ႏုိင္ငံသားက ရရိွၿပီးျဖစ္ေသာ ရရိွသင့္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ Aခြင့္Aလမ္း မ်ားကို ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ 

(ဂ) Aလုပ္Aကိုင္Aခြင့္Aလမ္းမ်ား တိုးတက္လာေစေရး၊ 

(ဃ) Aဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ နည္းပညာရပ္မ်ား တိုးတက္ရရိွေရးႏွင့္ Aဆင့္ျမင့္ နည္းပညာျဖင့္ 

ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ 

(င) ျပည္တြင္းထြက္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို Aသံုးျပဳ၍ ကုန္ပစ္ၥည္းထုတ္လုပ္လာႏုိင္ေစေရး၊ 

(စ) သြင္းကုန္Aစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္လာေစေရး၊ 

(ဆ) ျပည္ပပုိ႔ကုန္တိုးခ်ဲ႕တင္ပုိ႔ႏုိင္ေစေရး၊ 

(ဇ) မတည္ေငြရင္းႀကီးမားသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္း  လာေစေရး၊ 

(စ်) ေခတ္မီစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး၊  

(ည) Aေသးစားႏွင့္ Aလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး၊ 

(ဋ) စြမ္းAင္သံုးစြဲမႈ သက္သာေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး၊  

(ဌ) စြမ္းAင္သစ္မ်ားရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ဇီ၀Aေျခခံစြမ္းAင္သစ္မ်ားကဲ့သို႔ ေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ 

စြမ္းAင္ Aရင္းAျမစ္မ်ားေပၚေပါက္လာေစေရး၊ 

(ဍ) ပုဂၢလိကႏွင့္ သမ၀ါယမက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး၊ 

(ဎ) ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး၊ 

(ဏ) ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါ၀င္လာႏုိင္ေစေရး၊ 



(တ) ျပည္ပေရာက္ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ Aသိပညာရွင္မ်ား၊ Aတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားAား 

ျပည္တြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွပါ၀င္လာေစေရး၊ 

(ထ) Aသိၪဏ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ လာေစေရး၊ 

(ဒ) ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကို Aေထာက္Aကူျဖစ္ေစေရး။ 

Aခန္း(၄) 

သက္ဆုိင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

 

၅။ ဤUပေဒAရျဖစ္ေစ၊ တည္ဆဲUပေဒတစ္ရပ္ရပ္Aရျဖစ္ေစ ကန္႕သတ္ထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္ 

ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွAပ မည္သည့္စီးပြာေရးလုပ္ငန္းAမ်ိဳးAစားမဆို ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွခြင့္ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္။ 

၆။ ေAာက္ပါရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္သည့္ သို႔မဟုတ္ တားျမစ္သည့္လုပ္ငန္း Aျဖစ္ 

သတ္မွတ္ရမည္- 

(က) ႏုိင္ငံေတာA္တြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႐ုိးရာယU္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ထိခုိက္ေစေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ား၊  

(ခ) လူေနထိုင္ရာရပ္၀န္းAတြင္း Aမ်ားျပည္သူ၏ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခုိက္ေစမႈ၊ Aသံ ဆူညံမႈျဖစ္ေပၚေစေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(ဂ) ျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးထိခုိက္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(ဃ) သဘာ၀Aရင္းAျမစ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကို ထိခုိက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(င) ႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္းရိွ ကုန္းေန၊ ေရေနသတ္ၱ၀ါမ်ား၊ သစ္ပင္၊ ပန္းမန္၊ စုိက္ပ်ိဳ းသီးႏံွ၊ ေရွးေဟာင္း 

AေမြAႏွစ္ပစၥည္းမ်ား၊ သယံဇာတပစ္ၥည္းမ်ား စသည္တို႔ကို ထိခုိက္ ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(စ) ႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္းသို႔ ေဘးAႏၱရာယ္ရိွေသာ သို႔မဟုတ္ Aဆိပ္Aေတာက္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ား 

သယ္ေဆာင္လာႏုိင္သည့္လပ္ုငန္းမ်ား၊ 

(ဆ) ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားAရ ေဘးAႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓာတုပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ စက္႐ုံမ်ား သို႔မဟုတ္ 

Aသံုးျပဳေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ 



၇။ ေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံသားတို႔၏ လံုျခံဳေရးAေျခAေန၊ စီးပြားေရးAေျခAေန၊ ပတ္၀န္းက်င္ 

AေျခAေနႏွင့္ လူမႈAက်ိဳးစီးပြားကို ႀကီးမားစြာ Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 

လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။ 

Aခန္း(၅) 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈပုံစံ 

၈။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကို ေAာက္ပါပံုစံတစ္ခုုခုျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္- 

(က) ႏုိင္ငံသားက မတည္ေငြရင္း ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ခ) ႏိုင္ငံသားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာAစုိးရဌာန၊ AစိုးရAဖြဲ႕Aစည္းတို႔ ဖက္စပ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

(ဂ) ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔Aၾကား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ဘီAုိတီ၊ ဘီAုိAုိ AပါA၀င္ 

ႏွစ္Uီးႏွစ္ဖက္ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီသည့္ စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဃ) လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပဋိညာU္စာခ်ဳပ္ပါ Uပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ စနစ္တစ္ခုခုျဖင့္  ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

၉။ (က) ပုဒ္မ ၈ ပါ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဖြဲ႕စည္းရာတြင္ တစ္Uီးတည္းပုိင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ AစုAဖြဲ႕ပိုင္ လုပ္ငန္း 

ျဖစ္ေစ၊ ကုမ္ၸဏီျဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ပုဒ္မခြဲ (က)Aရ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပဋိညာU္စာခ်ဳပ္ပါ သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ 

လုပ္ငန္းရပ္စဲခြင့္ရရိွ ၍ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းၿပီးဆံုး၍ျဖစ္ေစ၊စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

တည္ဆဲUပေဒမ်ားႏွင့္Aညီ လိုက္နာက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရမည္ 

Aခန္း(၆) 

ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း 

၁၀။ (က) ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕သည္- 

(၁) ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ ဤUပေဒပါ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုAဆင့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ တစ္UီးAား Uက္ၠ႒Aျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ 

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာန၊ Aစိုးရဌာန၊ AစုိးရAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ Aစုိးရ 

မဟုတ္ေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားAား Aဖြဲ႕၀င္Aျဖစ္ 

လည္းေကာင္း ပါ၀င္ေစလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ  ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

(၂) ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ Aဖြဲ႕၀င္မ်ားAနက္မွ ဒုတိယUကၠ႒၊ Aတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္ 

Aတြင္းေရးမွဴးတို႕ကို သတ္မွတ္၍ တာ၀န္ ေပးAပ္ရမည္။ 



 (ခ) ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ Aမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳေသာ စရိတ္ႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြကို ခံစားခြင့္ရိွသည္။ 

Aခန္း (၇) 

ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၁၁။ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတိုင္းျဖစ္သည္- 

(က) Aဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို စိစစ္ရာတြင္ Aမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကို ထိပါးႏုိင္မႈ၊ ေငြေရးေၾကးေရး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ 

လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္မႈ၊ စက္မႈနည္းပညာ ဆီေလ်ာ္မႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္မႈ 

စသည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း၊ 

(ခ) ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားက UပေဒAရ ခံစားခြင့္ရိွေသာ Aခြင့္Aေရးမ်ားကို Aျပည့္A၀မရရွိေၾကာင္း 

တိုင္ၾကားလွ်င္ လိုAပ္သလို Aျမန္Aေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဂ) Aဆိုုျပဳခ်ကမ္်ားကို တည္ဆဲUပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ျခင္း ရိွ မရိွ စိစစ္ျခင္း၊ 

(ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ Aဆိုုျပဳခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္း Aမ်ိဳးAစား 

ေပၚမူတည္၍ ဘီAုိတီ၊ ဘီတီAုိ၊ ဘီAုိAုိ AပါA၀င္ Aလားတူစနစ္မ်ားAေပၚတြင္ AေျခခံစU္းစားျခင္း၊ 

(င) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕မွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ 

ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ တင္ျပAစီရင္ခံျခင္း၊ 

(စ) ျပည္တြင္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္မႈမ်ား လြယ္ကူရန္ႏွင့္ AားေပးAေထာက္Aကူျပဳရန္ ျပည္ေတာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕သုိ႔ 

AခါAားေလ်ာ္စြာ Aၾကံျပဳတင္ျပျခင္း၊ 

(ဆ) ဤUပေဒႏွင့္Aညီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းAမ်ိဳးAစား၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈတန္ဖုိးပမာဏ ႏွင့္ လုပ္ငန္း 

သက္တမ္းတို႕ကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း၊ 

(ဇ) တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးAတြက္ ျပည္ေထာင္စုAစုိးရ  Aဖြဲ႕၏ 

သေဘာတူညီခ်က္Aရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ 

သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီးသိုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္Aစုိးရ Aဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(စ်) မိမိငွားရမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ Aသံုးျပဳခြင့္ရရိွေသာေျမ၏ ေျမေပၚ ေျမေAာက္၌ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ 

မသက္ဆိုင္ေသာ မူလစာခ်ဳပ္တြင္ မပါ၀င္သည့္ သဘာ၀ သယံဇာတ တြင္းထြက္ပစ္ၥည္းကို ျဖစ္ေစ၊ 

ေရွးေဟာင္း၀တ္ၳဳပစ္ၥည္း၊ ရတနာသိုက္ကို ျဖစ္ေစ၊ ေတြ႕ရွိလွ်င္ ေကာ္မရွင္က ခ်က္ခ်င္းသိရိွရန္ႏွင့္ 

Aေရးယူႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ 



(ည) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို Aဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္Aညီ ေAာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္Aတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ 

ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား ရယူႏိုင္ရန္Aလို႔ငွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသည့္ လုပ္ငန္း ကိုလုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း 

AသိAမွတ္ျပဳလႊာ ထတု္ေပးျခင္း၊ 

(ဋ) Aခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္ ေပးရန္မလိုေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ 

(ဌ) ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းတြင္ Aလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ 

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားAား ႏုိင္ငံေတာ္က ထုတ္ေပးေသာ Aလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္၊ ျပည္တြင္းေနထိုင္ခြင့္ 

လက္မွတ္ရရိွေရးAတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

(ဍ) ဤUပေဒႏွင့္Aညီ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာ္မရွင္က တာ၀န္ခံျခင္း၊  

(ဎ) ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕က AခါAားေလ်ာ္စြာ ေပးAပ္ေသာတာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ျခင္း။ 

၁၂။ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတုိင္းျဖစ္သည္- 

(က) ႏုိင္ငံေတာ္၏ Aက်ိဳးစီးပြားကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္ဟု ယူဆၿပီး တည္ဆဲUပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္လည္း 

မဆန္႕က်င္သည့္ Aဆိုျပဳခ်က္ကို လိုAပ္ေသာ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ လက္ခံျခင္း၊ 

(ခ) ေကာ္မရွင္သည္ Aဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံလွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ကမကထျပဳသူသို႔မဟုတ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလိုသူAား 

ထုတ္ေပးျခင္း၊ 

(ဂ) ခြင့္ျပဳမိန္႔သက္တမ္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္ျဖစ္ေစ ၊ျပင္ဆင္ ေပးရန္ျဖစ္ေစ 

သက္ဆုိင္ရာတို႔က ေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္  Aညီ စိစစ္၍ ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ျငင္းပယ္ျခင္း၊  

(ဃ) ကမကထျပဳသူထံမွလည္းေကာင္း၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူထံမွ လည္းေကာင္း လိုAပ္သည့္ Aေထာက္Aထား 

မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ Aခ်က္Aလက္မ်ားကိုျဖစ္ေစ တင္ျပရန္ ေတာင္းဆို ျခင္း၊ 

(င) ရင္းႏီွွးျမႇဳပ္ႏံွသူက ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွရန္ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္သြင္းေသာ Aဆိုျပဳခ်က္တြင္  Aခ်က္Aလက္မ်ားကို 

မမွန္မကန္ေရးသြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားAတိုင္း လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ကို ခုိင္လံု ေသာ Aေထာက္Aထားမ်ားေတြ႕ရွိ ပါက ပုဒ္မ ၃၂ တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ စီမံ ခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္ မ်ားကိုျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္း၊ 

(စ) ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူက Aဆိုျပဳတင္ျပလာသည့္ ဘဏ္ကို ခြင့္ျပဳျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း။ 

၁၃။ ေကာ္မရွင္သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ Aဖြဲ႕ငယ္မ်ားကို 

လုိAပ္သလို ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။ 



၁၄။ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈAေျခ Aေနမ်ားကို 

ေျခာက္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕ Aစည္းAေ၀းတြင္ Aစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။ 

Aခန္း (၈) 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူ၏ တာ၀န္ႏွင့္Aခြင့္Aေရးမ်ား 

၁၅။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူ၏ တာ၀န္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတိုင္းျဖစ္သည္- 

(က) ဤUပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ဤUပေဒAရ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းUပေဒ၊ စည္းမ်U္း၊ စည္းကမ္း၊ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ Aမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ Aမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔တို႔ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို 

လုိက္နာျခင္း၊  

(ခ) မိမိငွားရမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ Aသံုးျပဳခြင့္ရိွေသာေျမကို ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထား ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ 

စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ Aသံုးျပဳျခင္း၊ 

(ဂ) ေကာ္မရွင္က ထုတ္ေပးေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုရရိွပါက သက္ဆိုင္ရာ Aစုိးရဌာန၊ Aစုိးရ  Aဖြဲ႕Aစည္း သို႔မဟုတ္ 

ပုဂ္ၢိဳလ္၊ Aဖြဲ႕Aစည္းႏွင့္ လိုAပ္ေသာ ပဋိညာU္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို၍ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း၊  

(ဃ) ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာေျမႏွင့္ Aေဆာက္AAုံမ်ားကို လုပ္ငန္း သက္တမ္း 

ကာလAတြင္း ထုိရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းAတြက္ Aျခားပုဂ္ၢဳိလ္ တစ္UီးUီးAား တစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္း၊ 

ေပါင္ႏံွျခင္း၊ Aစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ကို ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(င) မိမိငွားရမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ Aသံုးျပဳခြင့္ရရိွေသာ ေျမ၏ ေျမေပၚ ေျမေAာက္၌ ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ 

မသက္ဆိုင္ေသာ မူလစာခ်ဳပ္တြင္မပါ၀င္သည့္ သဘာ၀ သယံဇာတတြင္းထြက္ပစ္ၥည္းကိုျဖစ္ေစ၊ ေရွးေဟာင္း 

၀တၳဳပစၥည္း၊ ရတနာသိုက္ကို ျဖစ္ေစ ေတြ႔ရိွလွ်င္ ေကာ္မရွင္သို႔ ခ်က္ခ်င္းAေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ေကာ္မရွင္က 

ခြင့္ျပဳလွ်င္ ယင္းေျမေပၚ၌ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရလွ်င္ Aစားထိုး စီစU္ေပးသည့္ ေနရာသို႔ 

ေျပာင္းေရႊ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(စ) ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ တည္ဆဲUပေဒမ်ားႏွင့္Aညီ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ၊ ပ်က္စီးမႈ 

မျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဆ) ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္Aတြင္း Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွသည့္ Aာမခံလုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ 

သတ္မွတ္ေသာ AာမခံAမ်ိဳးAစားမ်ားကို ထားရွိ ျခင္း။ 

၁၆။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူ၏ Aခြင့္Aေရးမ်ားမွာ ေAာက္ပါAတိုင္းျဖစ္သည္- 

(က) ႏုိင္ငံျခားမွ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား ေခၚယူခန္႔ထားပုိင္ခြင့္ရိွျခင္း၊ 



(ခ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းAတြက္ AေျခခံလိုAပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမ၊ Aေဆာက္AAုံ၊  ေရ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ 

စြမ္းAင္တို႔ ရရိွေရးAတြက္ သက္ဆိုင္ရာAစုိးရဌာန၊ Aစုိးရ Aဖြဲ႕Aစည္း၏ ကူညီပ့ံပုိးမႈမ်ား ရႏုိင္ခြင့္ရိွျခင္း၊ 

(ဂ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈAကူAညီႏွင့္ နည္းပညာ မ်ားကို 

သက္ဆိုင္ရာAစုိးရဌာန၊ AစုိးရAဖြဲ႕Aစည္းထံမွ Uပေဒႏွင့္Aညီ ရယူသံုးစြဲ ခြင့္ရိွျခင္း၊ 

(ဃ) ေျမႏွင့္ Aေဆာက္AAုံတို႔ကို တစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေပါင္ႏံွျခင္းမဟုတ္ဘဲ Aျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ 

လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ကို ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ ခြင့္ရိွျခင္း၊ 

(င) မိမိ၏ Aစုရွယ္ယာAခ်ိဳ႕ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္UီးUီး 

သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားကုမ္ၸဏီတစ္ခုခုသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ် မည္ဆိုပါက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ Uပေဒႏွင့္Aညီ 

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွျခင္း၊ 

(စ) ႏုိင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားကုမ္ၸဏီတစ္ခုခုႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္လိုပါက 

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္မႈUပေဒႏွင့္Aညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွျခင္း၊ 

(ဆ) ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀Aရ ဘီAုိတီ၊ ဘီတီA ို၊ 

ဘီAုိAုိ စနစ္AပါA၀င္ AျခားAလားတူ စနစ္တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္  Aဆိုျပဳခြင့္ရိွျခင္း၊ 

(ဇ) မူလAဆိုျပဳခ်က္ပါ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းကုိ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ မတည္ေငြရင္း တိုးျမႇင့္ျခင္းမ်ားကို 

ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွျခင္း၊ 

(စ်) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို Aဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္Aညီ ေAာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရထိုက္ခြင့္ရိွေသာ 

Aခြင့္Aေရးမ်ားကို ရရိွႏုိင္ရန္Aလို႔ငွာ ေကာ္မရွင္၏ Aမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပခြင့္ရိွျခင္း၊ 

(ည) တည္ဆဲUပေဒႏွင့္Aညီ Aက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရိွေရးAတြက္လည္းေကာင္း၊ နစ္နာ ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ 

AေရးယူေပးေရးAတြက္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာAစုိးရဌာန၊ AစုိးရAဖြဲ႕Aစည္းသို႔ 

တင္ျပခြင့္ရိွျခင္း၊ 

(ဋ) ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းတြင္ နည္းပညာသစ္မ်ား တီထြင္ျခင္း၊ 

ထုတ္ကုန္Aရည္Aေသြးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းAားျမႇင္တင္ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားAတြက္ Aက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ပိုမုိရရိွေစရန္ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွျခင္း၊ 

(ဌ) ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္Aလို႔ငွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါး ၿပီး 

ဆက္သြယ္သြားလာေရးခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံရေလ့ရိွ ေသာ ေဒသမ်ားရိွ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားAတြက္ ေကာ္မရွင္က ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕၏ 



သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ Aခန္း(၁၁)ပါ Aခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကာလႏွင့္ သက္သာခြင့္ကာလမ်ားထက္ပုိမုိ၍ 

သတ္မွတ္ေပး သည္ကို ရခြင့္ရိွျခင္း၊ 

(ဍ) ေကာ္မရွင္၏ AသိAမွတ္ျပဳလႊာျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဘဏ္ ေခ်းေငြမ်ား ရယူႏုိင္ ရန္ Aလို႔ငွာ 

ေလွ်ာက္ထားရယူခြင့္ရိွျခငး္။ 

Aခန္း(၉) 

ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

၁၇။ ရင္းႏီွွးျမႇဳပ္ႏံွသူ သို႔မဟုတ္ ကမကထျပဳသူသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွရန္ ေကာ္မရွင္သို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္Aညီ 

Aဆိုျပဳခ်က္တင္သြင္းရမည္။ 

၁၈။ ေကာ္မရွင္သည္- 

(က) ပုဒ္မ ၁၇ Aရ တင္သြင္းေသာ Aဆိုျပဳခ်က္ကို ရရိွပါက လိုAပ္ေသာ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး Aဆိုျပဳခ်က္ကို 

လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ ၁၅ ရက္Aတြင္း လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။ 

(ခ) Aဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံပါက ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ရက္ေပါင္း ၉၀ Aတြင္း ထုတ္ေပးရမည္။ 

(ဂ) တင္သြင္းထားေသာ Aဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ခုိင္လံုေသာAေၾကာင္းျပခ်က္မရိွဘဲ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရန္ 

ပ်က္ကြက္ပါက ပ်က္ကြက္သည့္ မည္သည့္တာ၀န္ရိွပုဂ္ၢိဳလ္ မဆို ႏုိင္င့ံ၀န္ထမ္းUပေဒႏွင့္Aညီ 

Aေရးယူျခင္းခံရမည္။ 

Aခန္း(၁၀) 

Aမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ Aလုပ္သမားမ်ားခန္႔ထားျခင္း 

၁၉။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ - 

(က) ႏုိင္ငံသား၀န္ထမ္းမ်ားAား လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ တိုးတက္လာေစေရးAတြက္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ သင္တန္း 

ေပးျခင္းတို႔ကို စီစU္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

(ခ) Aလုပ္သမားစုေဆာင္းျခင္းကို Aလုပ္Aကိုင္ႏွင့္ Aလုပ္သမား ရွာေဖြေရး႐ံုးမွ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း 

Aလုပ္Aကိုင္ရွာေဖြေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူ၏ AစီAစU္ျဖင့္လည္းေကာင္း 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ဂ) ကၽြမ္းက်င္သူ Aလုပ္သမားမ်ား၊ Aတတ္ပညာရင္ွမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားရာတြင္ တည္ဆဲ 

Aလုပ္သမားဆိုင္ရာUပေဒ၊ နည္းUပေဒႏွင့္Aညီ Aလုပ္ခန္႔ထားမႈ ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ 

Aလုပ္ရွင္ႏွင့္ Aလုပ္သမားတို႔ ႏွစ္Uီးႏွစ္ဖက္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ခန္႔ထားရမည္။ 



(ဃ) Aမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ Aလုပ္သမားမ်ားကို ခန္႔ထားရာ၌ Aလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ  သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို 

တည္ဆဲAလုပ္သမ်ားဆိုင္ရာ Uပေဒႏွင့္Aညီ ခ်ဳပ္ဆို ရမည္။ 

(င) Aလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ပါ Aလုပ္ရွင္ႏွင့္ Aလုပ္သမား  တို႔၏ Aခြင့္Aေရးႏွင့္ 

တာ၀န္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ Aလုပ္Aကိုင္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ရာ၌ 

Aနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ၊ ခြင့္ရက္၊ Aလုပ္ပိတ္ရက္၊ Aခ်ိန္ပုိလုပ္ခ၊ နစ္နာေၾကး၊ Aလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး၊ 

လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ Aလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ AျခားAာမခံထားရွိျခင္းတို့ AပါA၀င္ 

တည္ဆဲAလုပ္သမားဆိုင္ရာ Uပေဒမ်ားပါ Aခြင့္Aေရးမ်ား ရရိွေရး Aတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

(စ) Aလုပ္ရွင္Aခ်င္းခ်င္း၊ Aလုပ္သမားAခ်င္းခ်င္း၊ Aလုပ္ရွင္ႏွင့္ Aလုပ္သမား၊ Aလုပ္သမားႏွင့္ 

Aတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းတို႔Aၾကား ေပၚေပါက္လာသည့္ Aျငင္းပြားမႈ မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ 

တည္္ဆဲUပေဒမ်ားႏွင့္Aညီ ေျဖရွင္း ရမည္။ 

Aခန္း (၁၁) 

ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ား 

၂၀။ ေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို AားေပးAေထာက္Aကူျပဳရန္Aလို႔ ငွာ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူAား ေAာက္ပါAခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားAနက္ ပုဒ္မခြဲ (က)ပါ  Aခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို 

ခြင့္ျပဳရမည္။ ထို႔ျပင္ က်န္ရိွေသာ Aခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္တစ္ရပ္ ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ရပ္ထက္ပုိ၍ျဖစ္ေစ 

Aားလံုးကိုျဖစ္ေစ ခံစားခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပေလွ်ာက္ထား လာလွ်င္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္- 

(က) ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုခု စီးပြားျဖစ္ စတင္ေသာႏွစ္  AပါA၀င္ 

တစ္ဆက္တည္းငါးႏွစ္Aထိ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 

(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္မွ AထူးလုိAပ္ခ်က္Aရ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားAတြက္  ေကာ္မရွင္မွ 

ထပ္မံသတ္မွတ္ေပးသည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္၊ 

(ဂ) ပုဒမ္ခြဲ (က)Aရ လုပ္ငန္းမွရရိွသည့္ Aျမတ္ေငြကို ျပန္လည္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွရန္Aတြက္  သီးသန္႔ရန္ပုံေငြထား၍ 

တစ္ႏွစ္Aတြင္း ယင္းလုပ္ငန္း၌ ျပန္လည္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလွ်င္  ထိုAျမတ္ေငြAေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ 

သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္၊ 

(ဃ) ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတစ္ခုခုက ထုတ္လုပ္သည့္ ပစ္ၥည္းကို ျပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်လွ်င္ ထိုသို႔တင္ပို႔ 

ေရာင္းခ်၍ရရွိေသာ Aျမတ္ေငြAေပၚတြင္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းAထိ  ၀င္ေငြခြန္သက္သာ ခြင့္၊ 

(င) Aမွန္တကယ္လုိAပ္၍ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး လုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ကို Aခြန္စည္းၾကပ္ထိုက္ေသာ ၀င္ေငြမွ ႏုတ္ပယ္ခြင့္၊ 



(စ) လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းAလိုက္ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ခံစားၿပီး  တစ္ဆက္တည္းႏွစ္ႏွစ္Aတြင္း 

Aမွန္တကယ္ ေပၚေပါက္သည့္ A႐ႈံးေငြကိုယင္း သို႔A႐ံႈးေပၚေပါက္ သည့္ ႏွစ္မွစ၍ တစ္ဆက္တည္း 

သံုးႏွစ္ကာလAထိ သယ္ယူ ခုႏိွမ္ခြင့္၊ 

(ဆ) လုပ္ငန္းစတင္တည္ေဆာက္မႈကာလAတြင္း Aမွန္တကယ္ Aသံုးျပဳရန္လိုAပ္၍  တင္သြင္းလာေသာ 

ယာU္ယႏၱရား၊ စက္ပစၥည္း၊ စက္ကိရိယာ၊ AသံုးAေဆာင္ တန္ဆာပလာ၊ စက္ကိရိယာAစိတ္Aပုိင္း၊ 

စက္Aရန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားAေပၚတြင္ Aေကာက္ခြန္ျဖစ္ေစ၊ Aျခားျပည္တြင္းAခြန္ 

Aေကာက္မ်ား ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ျဖစ္ေစ၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္၊ 

(ဇ) ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရန္ ကိစၥAလို႔ငွာ ယာU္ယႏၱရား၊ စက္ပစၥည္း၊ စက္ကိရိယာ၊ Aေဆာက္AAုံ သို႔မဟုတ္ 

လုပ္ငန္းသံုးAျခား မတည္ပစၥည္းမ်ားAေပၚတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ပစၥည္းတန္ဖုိး 

ေလွ်ာ႕တြက္ႏႈန္းမ်ားAတိုင္း တြက္ခ်က္ၿပီး ပစၥည္းတန္ဖုိး ေလွ်ာ႕တြက္ေငြကို Aျမတ္ေငြထဲမွ ႏုတ္ပယ္ခြင့္၊ 

(စ်) လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈၿပီးစီး၍ ပထမသံုးႏွစ္Aတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္ တင္သြင္းသည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား 

Aေပၚတြင္ Aေကာက္ခြန္ျဖစ္ေစ၊ Aျခားျပည္တြင္း Aခြန္Aေကာက္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ကိုျဖစ္ေစ၊ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာ ခြင့္၊ 

(ည) ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရင္းႏီွွးျမႇဳပ္ႏံွမႈပမာဏတိုးျမႇင့္ၿပီး မူလရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသည့္  လုပ္ငန္းကို ခြင့္ျပဳထား 

သည့္ သက္တမ္းကာလAတြင္း Aမွန္တကယ္Aသံုးျပဳရန္ လိုAပ္၍ တင္သြင္း ေသာ ယာU္ယႏၱရားမ်ား၊ 

စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား၊ AသံုးAေဆာင္တန္ဆာပလာမ်ား၊ စက္ကိရိယာAစိတ္Aပုိင္းမ်ား၊ 

စက္Aရန္ ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားAေပၚတြင္ Aေကာက္ခြန္ျဖစ္ေစ၊ Aျခားျပည္တြင္းAခြန္ 

Aေကာက္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ ကင္းလြတ္ခြင့္  သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္၊ 

(ဋ) ျပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔ရန္ ထုတ္လုပ္သည့္ပစ္ၥည္းမ်ားAေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ခြန္  ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ 

သက္သာခြင့္။ 

Aခန္း (၁၂) 

Aာမခံခ်က္မ်ား 

၂၁။ ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕သည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံပုိင္ 

သိမ္းယူျခင္းမျပဳဟု Aာမခံသည္။ 

၂၂။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူ၏ မတည္ေငြရင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားေခ်းေငြပါရွိခဲ့ပါက ယင္းေခ်းေငြကို သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ 

သက္ဆိုင္ရာဘဏ္သို႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕က Aာမခံသည္။ 



၂၃။ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔Aရ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းတစ္ခုAား 

ခြင့္ျပဳခ်က္သက္တမ္းမကုန္မီ ခုိင္လံုေသာ Aေၾကာင္းကိစ္ၥမရိွဘဲ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု AစုိးရAဖြဲ႕က 

Aာမခံသည္။ 

Aခန္း (၁၃) 

ေျမAသုံးျပဳခြင့္ 

၂၄။ ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ထံမွ ေျမငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူAား ေျမAသံုးျပဳခြင့္ 

ကာလကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း Aမ်ိဳးAစားႏွင့္ ရင္းႏီွွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 

ပမာဏAေပၚ မူတည္၍ ကနUီးႏွစ္ ၅၀ Aထိ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။  

၂၅။ ေကာ္မရွင္သည္ ပုဒ္မ ၂၄ Aရ ခြင့္ျပဳထားေသာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္္လိုေသာ 

ရင္းႏီိွးျမႇဳပ္ႏံွသူAား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈပမာဏႏွင့္ လုပ္ငန္းAမ်ိဳးAစားAေပၚမူတည္၍ တစ္ဆက္တည္း သက္တမ္းတိုးခြင့္ 

၁၀ ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္သည္။ 

၂၆။ ေကာ္မရွင္သည္ နယ္စပ္မ်U္းမွ ၁၀ မုိင္Aတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းAား 

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားကို AထူးAစီAစU္ျဖင့္ Uီးစားေပး လုပ္ကိုင္ခြင့္ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

၂၇။ ေကာ္မရွင္သည္ Aစုိးရဌာန၊ AစုိးရAဖြဲ႕Aစည္းပုိင္ ေျမငွားရမ္းခႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ 

ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖဲြ႕၏ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ AခါAားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။ 

၂၈။ ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုးတြင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္Aလို႔ငွာ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ နည္းပါးၿပီး 

ဆက္သြယ္သြားလာေရး ခက္ခဲေသာေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားAတြက္ ဤUပေဒပါ ေျမငွားရမ္းခြင့္ကာလ 

သို႔မဟုတ္ ေျမAသံုးျပဳခြင့္ကာလထက္ ပုိမုိ၍ ခံစားခြင့္ရရိွေစရန္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ 

Aခန္း (၁၄) 

မတည္ေငြရင္း 

 

၂၉။ ေကာ္မရွင္သည္ မတည္ေငြရင္းကို ဘဏ္က လက္ခံခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေငြေၾကး Aမ်ိဳးAစားAတိုင္း 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူ၏ Aမည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ရမည္။ ထိုသို႔ မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ မတည္ ေငြရင္းAမ်ိဳးAစားမ်ားကို 

ေဖာ္ျပရမည္။ 

 

 



Aခန္း (၁၅) 

ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥ 

 

၃၀။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူသည္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ 

သတ္မွတ္သည့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းAတိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္းရိွ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွေသာ ဘဏ္မွ 

တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသို႔ လဲႊေျပာင္းႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္တြင္းသို႔ လက္ခံ ႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။  

၃၁။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စီးပြားေရးAဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုခုတြင္ Aမႈထမ္းေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ 

ႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္းရိွ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွေသာ ဘဏ္တစ္ခုခု တြင္ 

ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြစာရင္းကိုလည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

Aခန္း (၁၆) 

စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

၃၂။ ေကာ္မရွင္သည္ ဤUပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ဤUပေဒAရ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းUပေဒမ်ား၊ 

စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ Aမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ Aမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါ 

စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူAား ေAာက္ပါစီမံခန္႕ ခြဲေရးဆိုင္ရာ 

ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္- 

 (က) သတိေပးျခင္း၊ 

 (ခ) Aခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကို ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 

 (ဂ) လုပ္ငန္းကို ကာလသတ္မွတ္၍ ဆိုင္းင့ံထားျခင္း၊ 

 (ဃ) ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ 

 (င) ေနာင္တြင္ မည္သည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မွ် ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ေသာ နာမည္ပ်က္စီးပြားေရး   

 လုပ္ငန္းစာရင္း၌ ထည့္သြင္းျခင္း။ 

 

 

 

 



Aခန္း(၁၇) 

Aျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း 

 

၃၃။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ Aျငင္းပြားမႈတစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္ပါက- 

 (က) Aျငင္းပြားသူပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားAၾကား ေပၚေပါက္လာသည့္ Aျငင္းပြားမႈကို ခ်စ္ၾကည္   

 ရင္းႏီွးစြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ခ) ပုဒ္မခြဲ (က) Aရ ေျဖရွင္း၍ ေျပလည္မႈမရရွိပါက- 

(၁) သက္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္တြင္ Aျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းနည္း သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

တည္ဆဲUပေဒမ်ားႏွင့္Aညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

(၂) သက္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္တြင္ Aျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းနည္း သတ္မွတ္ထားျခင္း  ရိွလွ်င္ 

ယင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္Aညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

Aခန္း (၁၈) 

Aေထြေထြ 

၃၄။ ေကာ္မရွင္သည္ မတည္ေငြရင္းႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္Aား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ိဳးကုိလည္း ႏုိင္ငံသားမ်ားက ကိုယ္ပုိင္Aရင္း Aႏီွးရိွေၾကာင္း 

သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာမွ Aရင္းAႏီွးရရွိႏုိင္သည့္ Aခြင့္Aလမ္းရိွေၾကာင္း Aဆိုျပဳ လာပါက ဤUပေဒႏွင့္Aညီ 

Uီးစားေပးခြင့္ျပဳရမည္။ 

၃၅။ ေကာ္မရွင္သည္ ေကာ္မရွင္၏ Aစည္းAေ၀းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ က်င္းပ ရမည္။ 

၃၆။ ဤUပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ Aမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေကာ္မရွင္၏- 

 (က) ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ခ) ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို က်ခံရမည္။ 



၃၇။ ဤUပေဒ မျပ႒ာန္းမီက ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈUပေဒ (ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ ပိျပားမႈ 

တည္ေဆာင္ေရးAဖြဲ႕ UပေဒAမွတ္ ၄/ ၉၄) Aရ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားAား ဤUပေဒAရ သတ္မွတ္သည့္ 

ရင္းႏီွွးျမႇပ္ႏံွသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရ မည္။ 

၃၈။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈUပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး Aဖြဲ႕ UပေဒAမွတ္ ၄/ 

၉၄) Aရ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူ သည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ 

သက္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ Aညီ သက္တမ္းကာလ ကုန္ဆံုးသည္Aထိ 

ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ Aက်ိဳးခံစားခြင့္ ရိွေစရမည္။ 

၃၉။ တည္ဆဲUပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ မည္သို႔ပင္ပါရွိေစကာမူ ဤUပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဤUပေဒႏွင့္Aညီသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၄၀။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူသည္ ေကာ္မရွင္၊ သက္ဆိုင္ရာ Aစုိးရဌာန၊ AစုိးရAဖြဲ႕Aစည္းသို႔ ျပဳစုတင္ျပ ေသာ 

Aဆိုုျပဳခ်က္ႏွင့္Aတူ ပူးတြဲပါစာရင္းဇယားမ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းAေထာက္Aထားမ်ား၊ ေငြေရး ေၾကးေရး၊ 

Aလုပ္သမားခန္႔ထားေရးဆိုင္ရာ Aေထာက္Aထားမ်ား စသည္တို႔ကို တမင္မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 

ထိမ္ခ်န္ေၾကာင္း ခုိင္လံုေသာ သက္ေသခံAေထာက္Aထားမ်ား ေပၚေပါက္ လွ်င္ ျပစ္မႈေၾကာင္းAရ 

Aေရးယူျခင္းခံရမည္။ 

၄၁။ ဤUပေဒက Aပ္ႏွင္းေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္Aရ ေကာ္မရွင္က ခ်မွတ္ေသာ AဆံုးAျဖတ္သည္ 

AၿပီးAျပတ္Aတည္ျဖစ္သည္။ 

၄၂။ ဤUပေဒAရ Aပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္Aညီ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေၾကာင္း 

သက္ေသAေထာက္Aထားခုိင္လံုသည့္ကိစ္ၥ တစ္ရပ္ရပ္Aတြက္ ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕၀င္ တစ္Uီး Uီးကိုျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ 

သို႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕ငယ္၏ Aဖြဲ႕၀င္တစ္UီးUီးကို ျဖစ္ေစ ႏုိင္င့ံ၀န္ထမ္း တစ္Uီး Uီးကို ျဖစ္ေစ၊ တရားမေၾကာင္းျဖင့္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ Aေရးယူျခင္း မရိွေစရ။ 

၄၃။ ဤUပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္- 

(က) Aမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု  AစုိးရAဖြဲ႕၏ 

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လိုAပ္ေသာနည္းUပေဒ၊ စည္းမ်U္း၊  စည္းကမ္း ႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရမည္။ 

(ခ) ေကာ္မရွင္သည္ လိုAပ္ေသာAမိန္႔၊ Aမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို  ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ 

၄၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈUပေဒ (ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးAဖြဲ႕ UပေဒAမွတ္ ၄/ 

၉၄) ကို ဤUပေဒျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ 

၄၅။ ဤUပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ လိုAပ္ေသာနည္းUပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပ႒ာန္း 

ျခင္းမျပဳႏိုင္ေသးမီကာလAတြင္း ဤUပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ Uပေဒ 



(ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးAဖြဲ႕ UပေဒAမွတ္ ၄/၉၄) Aရ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ နည္းUပေဒ၊ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားAား ဆက္လက္က်င့္သံုးႏုိင္သည္။  

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒAရ ကၽြႏု္ပ္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။ 

 

 

 

         (ပုံ) သိန္းစိန္ 

       ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

      ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 

 


