၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ
(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁။)
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ၿပာသိုလၿပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္
(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္)
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။
အခန္း (၁)
အမည္၊ သက္ဆိုင္ၿခင္းနွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္
၁။

ဤဥပေဒကို ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္၊ ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။

ဤဥပေဒသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အားလံုးနွင့္သက္ဆိုင္ေစရမည္။

၃။

ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ

ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္

ေဖာ္ၿပပါအတိုင္း

အဓိပၸာယ္

သက္ေရာက္ေစရမည္(က)

နိုင္ငံေတာ္ ဆိုသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ကိုဆိုသည္။

(ခ)

ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔

ဆိုသည္မွာ

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဆိုသည္။
(ဂ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္

ဆိုသည္မွာ

ဗဟိုအဖြဲ႔က

ဤဥပေဒအရ

အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ

ထုတ္ၿပန္၍ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အၿဖစ္ နယ္နိမိတ္ပိုင္းၿခား သတ္မွတ္တည္ေထာင္
သည့္ ဇုန္ကို ဆိုသည္။
(ဃ)

အေၿခခံအေဆာက္အအံုမ်ား

ဆိုသည္မွာ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္နွင့္

ဆက္စပ္သည့္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ေပးေဝေရး၊ ေရေပးေဝေရး၊ ေရဆိုး သန္႔စင္ေရး၊ လမ္းပန္း
ဆက္သြယ္ေရး၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ေလဆိပ္၊ ဆက္သြယ္ေရး
ကြန္ရက္စသည့္

ရုပ္ဝတၴဳပိုင္းဆိုင္ရာ

အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္

ကြန္ပ်ဴတာ

အစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူထိေရာက္ ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး
နိုင္သည့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားစသည့္ ရုပ္ဝတၴဳပိုင္းဆိုင္ရာ မဟုတ္သည့္
အေၿခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆိုသည္။
(င)

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူ ဆိုသည္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ထူေထာင္တည္ေဆာက္
သည့္

လုပ္ငန္း၊

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း

အေၿခခံ

အေဆာက္အအံုမ်ား

တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းနွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ မြမ္းမံထိန္းသိမ္း
ၿခင္းဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ဤဥပေဒပါ

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊

ဤ

ဥပေဒအရ

ထုတ္ၿပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊

ညႊန္ႀကားခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္
သည့္ ကုမၸဏီ၊ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းကို ဆိုသည္။
(စ)

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူ ဆိုသည္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း သက္ဆိုငရ
္ ာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ
ေကာ္မတီက ခြင့္ၿပဳသည့္ ရင္းနီွး ၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းကို ကိစၥရပ္အလိုက္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ နိုင္ငံသားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံၿခား သားကို
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ထူေထာင္သည့္ နိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံၿခားသား
တို႔ကို လည္းေကာင္း ဆိုသည္။

(ဆ)

နိုင္ငံသား ဆိုရာတြင္ ဧည့္နိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံသားၿပဳခြင့္ရသူတို႔လည္း ပါဝင္သည္။
ဤဥပေဒအလို႔ငွာ ယင္းစကား ရပ္တြင္ နိုင္ငံသားမ်ားၿဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ
စီးပြားေရး အဖြဲ႔ အစည္းလည္း ပါဝင္သည္။

(ဇ)

နိုင္ငံၿခားသား ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံသား မဟုတ္သူကို ဆိုသည္။ ဤဥပေဒအလို႔ငွာ
ယင္းစကားရပ္တြင္ နိုင္ငံၿခား သားမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း
လည္း ပါဝင္သည္။

(ဈ)

ကင္းလြတ္ဇုန္ ဆိုသည္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း တည္ရိွသည့္ ကုန္စည္မ်ား၊
ယင္းဇုန္အတြင္းသို႔ တင္သြင္းသည့္ ကုန္စည္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာက္ခြန္နွင့္
အၿခား အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံၿခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွၿပီး သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ
ေကာ္မတီနွင့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနတို႔ ညႇိနိႈင္း သတ္မွတ္သည့္ နိုင္ငံေတာ္၏ ၿပင္ပ
တြင္ ရိွသည္ဟု မွတ္ယူရမည့္ နယ္ေၿမကိုဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကင္းလြတ္
ဇုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

နယ္ေၿမ၊

သယ္ယူေထာက္ပံ့

ပို႔ေဆာင္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ား ေနရာနွင့္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ လက္ကား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္
ေနရာတို႔လည္း ပါဝင္သည္။
(ည)

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္

ဆိုသည္မွာ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း

တည္ရိွသည့္

ၿပည္တြင္း အေကာက္ခြန္ နယ္ေၿမ နွင့္ ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္း မဟုတ္ေသာ အၿခား
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုသည္။
(ဋ)

ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ ကင္းလြတ္ဇုန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း ၿမႇင့္တင္ေရး
ဇုန္ဟူ၍ သီးၿခားသတ္မွတ္ၿခင္း မရိွသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္း တည္ရိွၿပီး
ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းရိွ စက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ားနည္းတူ ခံစားခြင့္မ်ား ရရိွသည့္ ပို႔ကုန္
အေၿခၿပဳ လုပ္ငန္းနွင့္ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းရိွ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုသည္။

(ဌ)

အၿခားလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ ကင္းလြတ္ဇုန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ ဟူ၍
သီးၿခားသတ္မွတ္ၿခင္း မရိွသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း တည္ရိွၿပီး လုပ္ငန္း
ၿမႇင့္တင္ေရး ဇုန္အတြင္းရိွ စက္ရံုလုပ္ငန္း နည္းတူ ခံစားခြင့္မ်ားရရိွသည့္ လုပ္ငန္းနွင့္
လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရး ဇုန္အတြင္းရိွ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုသည္။

(ဍ)

အၿခားဇုန္ ဆိုသည္မွာ အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာစက္မႈဇုန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နွင့္
နည္းပညာဇုန္၊

ပို႔ကုန္ပစၥည္း

ထုတ္လုပ္မႈဇုန္၊

ဆိပ္ကမ္းနယ္ေၿမဇုန္၊

ေထာက္ပံ့

ေရးနွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဇုန္၊ သိပၸံနွင့္နည္းပညာသုေတသန ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ဇုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းဇုန္၊ တစ္ဆင့္ခံ ကုန္သြယ္မႈဇုန္မ်ားမွ အပ ၿပည္ေထာင္စု
အစိုးရအဖြဲ႔က အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ ဇုန္မ်ားကို ဆိုသည္။
(ဎ)

ဗဟိုအဖြဲ႔ ဆိုသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းေသာ ၿမန္မာ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႔ကို ဆိုသည္။

(ဏ)

ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဆိုသည္မွာ ဗဟိုအဖြဲ႔က ဤဥပေဒအရဖြဲ႔စည္းေသာ ၿမန္မာအထူး
စီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟို လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကို ဆိုသည္။

(တ)

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စီမံခန္႔ခဲြေရး၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ ႀကီးႀကပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္း
ေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီကိုဆိုသည္။

(ထ)

တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာန ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို
တာဝန္ခံ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔က
သတ္မွတ္သည့္ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနကို ဆိုသည္။

(ဒ)

အေၿခပစၥည္း ဆိုသည္မွာ ေၿမ၊ အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မတည္
ပစၥည္း၊ အစုရွယ္ယာ၊ ကတိ ဝန္ခံစာခ်ဳပ္တို႔နွင့္ ယင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အလားတူ
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ဆိုသည္။

(ဓ)

အေၿခပစၥည္းမွၿမတ္စြန္းေငြ ဆိုသည္မွာ အေၿခပစၥည္းကို ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ ေပါင္နံွၿခင္း၊
လဲလွယ္ၿခင္းနွင့္ ငွားရမ္းၿခင္း တို႔ၿပဳလုပ္၍ ရရိွေသာ ၿမတ္စြန္းေငြကို ဆိုသည္။

အခန္း (၂)
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
၄။

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုငး္ ၿဖစ္သည္(က)

အမ်ိဳးသားစီးပြား

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

စီမံကိန္း၏

အဓိက

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို

အေထာက္အကူၿပဳရန္၊
(ခ)

ၿပည္သူအမ်ား

အလုပ္အကိုင္

ရရိွေစရန္၊

ယင္းတို႔၏

လူေနမႈအဆင့္အတန္း

ၿမင့္မားေစရန္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ၿမင့္မားၿပီး ၿပည္ပပို႔ကုန္ တိုးတက္ေစရန္ နွင့္
နိုင္ငံၿခားဝင္ေငြ တိုးတက္ရရိွေစရန္၊
(ဂ)

နိုင္ငံေတာ္အတြင္း စက္မႈက႑၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အားေပးၿခင္း၊ ၿမႇင့္တင္ၿခင္းနွင့္ ဆဲေ
ြ ဆာင္ၿခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(ဃ)

နိုင္ငံေတာ္နွင့္

အၿခားနိုင္ငံမ်ားအႀကား

စက္မႈလုပ္ငန္း၊

စီးပြားေရးနွင့္

ကူးသန္း

ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ နွင့္ ေငြေရးေႀကးေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္

ရြက္မႈမ်ားကို ၿမႇင့္တင္ရန္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားအား အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ပညာ
သင္ႀကားနိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေစရန္၊
(င)

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူနွင့္

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူမ်ားအတြက္

အေၿခခံေကာင္းမ်ား

တည္ေဆာက္ၿခင္းၿဖင့္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ မွ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈမ်ားကို အားေပးၿခင္းနွင့္
ဆဲေ
ြ ဆာင္ၿခင္းၿပဳရန္၊
(စ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္

ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈမ်ားကို

ၿမႇင့္တင္ရန္နွင့္

အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအႀကား

ေရွ႕ေနာက္

ခိ်တ္ဆက္ေဆာင္ရြက္

မႈမ်ား

ၿဖစ္ေပၚ

လာေစရန္။
အခန္း (၃)
ဗဟိုအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၅။

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သည္(က)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္

တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ဤဥပေဒပါ

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ဥကၠ႒
အၿဖစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၿဖစ္ လည္းေကာင္း
ပါဝင္ေစလ်က္ ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းရမည္။

၆။

(ခ)

ပုဒ္မခဲြ (က)အရ ဖြဲ႔စည္းေသာ ဗဟိုအဖြဲ႔ကို လိုအပ္သလို ၿပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းနိုင္သည္။

(ဂ)

ဗဟိုအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။

ဗဟိုအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္(က)

ဤဥပေဒပါ

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား

ေအာင္ၿမင္စြာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ နိုင္ေရးအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္ၿခင္းနွင့္ လိုအပ္သလို ညႊန္ႀကား
ၿခင္း၊
(ခ)

နိုင္ငံေတာ္အတြင္း

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္

ေနရာေဒသမ်ားအား

အထူး

အဆင့္ၿမင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္
မႈလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေၿခခံေသာ စက္မႈ လုပ္ငန္း၊
ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း၊ ေငြေရးေႀကးေရး ဗဟိုဌာနနွင့္ ၿပည္ပပို႔ရန္ ဦးတည္ေသာ
စက္မႈလုပ္ငန္းဗဟိုဌာနမ်ားအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲထူေထာင္ၿခင္း၊
(ဂ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အဆိုၿပဳခ်က္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာ၊
လိုအပ္သည့္နယ္ေၿမဧရိယာ၊ အက်ယ္အဝန္းနွင့္ နယ္နိမိတ္ ပိုင္းၿခား သတ္မွတ္ခ်က္
တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားရယူ စိစစ္ၿပီး
ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ၿပ၍ သေဘာ တူညီခ်က္ ရယူၿခင္း၊

(ဃ)

ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားနွင့္

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီမ်ားကို

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏

သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္

ဖြဲ႔စည္းၿခင္းနွင့္

ယင္းတို႔၏

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

သတ္မွတ္ၿခင္း၊
(င)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္

စီမံခန္႔ခဲြေရးတို႔အတြက္

စီမံကိန္းနွင့္

အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၿခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းနွင့္ ေစာင့္ႀကည့္ႀကပ္မတ္ ၿခင္း
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ မူေဘာင္မ်ား သတ္မွတ္ၿခင္း၊
(စ)

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက

တင္ၿပသည့္

အထူးစီးပြားေရးဇုန္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

စီမံကိန္းကို စိစစ္၍ အတည္ၿပဳ ခ်က္ေပးၿခင္း၊
(ဆ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈတန္ဖိုးပမာဏနွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ကို
သတ္မွတ္နိုင္ၿခင္း၊

(ဇ)

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ
စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္
ညႇိနိႈင္းေပးၿခင္း၊

(ဈ)

ဤဥပေဒအရ

စည္းႀကပ္ေကာက္ခံရမည့္

အခြန္အခမ်ား၊

ေၿမငွားရမ္းခနွင့္

အသံုးၿပဳခမ်ားကို ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္

ေၿမ

သတ္မွတ္

ၿခင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္ေပးၿခင္း၊
(ည)

နိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အလို႔ငွာ ဤဥပေဒတြင္ ၿပ႒ာန္းထား သည့္
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ အခြန္သက္သာခြင့္ ကာလမ်ားထက္ ပိုမိုသည့္ ကာလကို
ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ အတည္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ တိုးၿမႇင့္ေပးနိုင္ၿခင္း၊

(ဋ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ေနရာတည္း၌ တစုတစည္းတည္း
လ်င္ၿမန္စြာေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ႀကီးႀကပ္ၿခင္း၊

(ဌ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊

လံုၿခံဳေရး၊

စီမံခန္႔ခဲြေရးနွင့္

စည္ပင္

သာယာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းၿခင္း၊ ယင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿခင္း၊
(ဍ)

ပုဒ္မခဲြ (ဌ) အရ ဖြဲ႔စည္းေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို တိုက္ရိုက္ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲရန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ
ေကာ္မတီအား တာဝန္ေပး အပ္ၿခင္း၊

(ဎ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေၿခ
အေနကို ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႔သို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ အစီရင္ခံ တင္ၿပၿခင္း၊

(ဏ)

နိုင္ငံေတာ္နွင့္

နိုင္ငံသားမ်ား၏အက်ိဳးအတြက္

အထူးစီးပြားေရးဇုန္သစ္မ်ား

တည္ေထာင္ၿခင္းနွင့္ လက္ရိွေဆာင္ ရြက္လ်က္ရိွေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စက္မႈ
ဇုန္မ်ား၊ ထပ္မံထူေထာင္သင့္ေသာ စက္မႈဇုန္မ်ားကို သတ္မွတ္ ထားေသာ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ အဂၤါရပ္ၿဖင့္ ညီညြတ္ပါက ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔၏ သေဘာတူ

ညီခ်က္ၿဖင့္

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔

တင္ၿပအတည္ၿပဳခ်က္ရယူၿပီး

အထူး

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ

အၿခား

စီးပြားေရးဇုန္အၿဖစ္ ၿမႇင့္တင္သတ္မွတ္ၿခင္း၊
(တ)

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က

ေပးအပ္သည့္

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ၿခင္း။
အခန္း (၄)
ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿခင္းနွင့္ ယင္း၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၇။

ဗဟိုအဖြဲ႔သည္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္(က)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္

ရာတြင္ အေထာက္အကူၿပဳနိုင္ေရးအတြက္ ၿမန္မာအထူး စီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟို
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားၿဖင့္
ဖြဲ႔စည္းရမည္။
(ခ)

ပုဒ္မခဲြ(က) အရ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးနွင့္ တဲဖ
ြ က္
အတြင္းေရးမွဴးတို႔ကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။

(ဂ)

ပုဒ္မခဲြ(က)အရ ဖြဲ႔စည္းေသာ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကို လိုအပ္သလို ၿပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းနိုင္
သည္။

၈။

ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္(က)

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၊
တင္ၿပသည့္

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္

သို႔မဟုတ္

တည္ေဆာက္ေရးနွင့္

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူက

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈ

လုပ္ငန္း

ဆိုင္ရာ အဆိုၿပဳခ်က္မ်ားကိုစိစစ္၍ ဗဟိုအဖြဲ႔သို႔ အႀကံၿပဳတင္ၿပၿခင္း၊
(ခ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္

စီမံ

ခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက တင္ၿပသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း ကို
စိစစ္ၿခင္းနွင့္ ဗဟိုအဖြဲ႔သို႔ အႀကံၿပဳတင္ၿပၿခင္း၊
(ဂ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္

ဇုန္အမ်ိဳးအစား၊

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊

ဇုန္အလိုက္

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳး အစားတို႔ကို သတ္မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ စိစစ္၍
ဗဟိုအဖြဲ႔သို႔ အႀကံၿပဳတင္ၿပၿခင္း၊
(ဃ)

နိုင္ငံတကာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ား၊

ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္

အၿခား

ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ားနွင့္ ေနရာေဒသ တို႔ကို ေလ့လာ၍
ဗဟိုအဖြဲ႔သို႔ အႀကံၿပဳတင္ၿပၿခင္း၊
(င)

ဗဟိုအဖြဲ႔၏ အတည္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အထူးစီးပြားေရးဇုနတ
္ င
ြ ္ လုပ္ကိုင္ မည့္
ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီ

လုပ္ကိုင္နိုင္ေရး

အတြက္

သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ညႇိနိႈင္းေပးၿခင္း၊
(စ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊

စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ဥပေဒဆိုင္ရာနွင့္ အၿခားကိစၥရပ္မ်ားကို စိစစ္၍ ဗဟိုအဖြဲ႔သို႔ အႀကံၿပဳ

တင္ၿပၿခင္း၊
(ဆ)

လိုအပ္ပါက

ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေအာက္တြင္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အၿခားလုပ္ငန္း

အဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ နိုင္ၿခင္း။
အခန္း (၅)
စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းၿခင္းနွင့္ ယင္း၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၉။

ဗဟိုအဖြဲ႔သည္(က)

ဤဥပေဒပါ

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္

သက္ဆိုင္ရာ

အထူး

စီးပြားေရးဇုန္အလိုက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္ မတီ တစ္ရပ္စီကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၿပင္ပပုဂၢိဳလ္၊ ၿပင္ပအဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္
မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။
(ခ)

သက္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီတင
ြ ္

သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး

သို႔မဟုတ္

ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စား လွယ္ တစ္ဦးအား အဖြဲ႔ဝင္အၿဖစ္ ထည့္သြင္း
ဖြဲ႔စည္းရမည္။
(ဂ)

ပုဒ္မခဲြ(က)အရ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးနွင့္ တဲြဖက္
အတြင္းေရးမွဴးတို႔ကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။

(ဃ)

ပုဒ္မခဲြ (က) အရ ဖြဲ႔စည္းေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီကို လိုအပ္သလို ၿပင္ဆင္
ဖြဲ႔စည္းနိုင္သည္။

၁ဝ။

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ ဗဟိုအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတကို တာဝန္ခံ ရမည္။

၁၁။

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္(က)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို
အထူးစီးပြားေရးဇုန္

အေကာင္အထည္ေဖာ္
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္

စီမံကိန္းကို

ဗဟိုလုပင
္ န္းအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္

ဗဟိုအဖြဲ႔သို႔တင္ၿပၿပီး အတည္ၿပဳခ်က္ ရယူၿခင္း၊
(ခ)

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လုပ္ကိုင္နိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊

(ဂ)

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွလိုသူ၏ ပုဒ္မ ၃ဝ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္သည္ အခ်က္အလက္မ်ား
ၿပည့္စံုပါက ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ၿပဳေႀကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားသည့္
ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၃ဝအတြင္း ခြင့္ၿပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးၿခင္း၊

(ဃ)

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈနွင့္

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ

စီမံကိန္းမ်ား

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေရး၊ ေၿမအသံုးၿပဳေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊
ေငြေရးေႀကးေရး၊
ဆက္သြယ္ေရး၊

အခြန္အခ၊
လံုၿခံဳေရး၊

စည္ပင္သာယာေရး၊
လွ်ပ္စစ္၊

စြမ္းအင္နွင့္

သယ္ယူ

ပို႔ေဆာင္ေရး၊

ေရရရိွေရးစသည့္

အထူး

စီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း၊ ႀကည့္ရႈ
စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊

အစိုးရ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္

ညႇိနိႈင္း

ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊
(င)

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူပိုင္ဆိုင္သည့္

ပစၥည္းမ်ား၊

အက်ိဳးအၿမတ္မ်ားနွင့္

အၿခားအခြင့္

အေရးမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒမ်ား နွင့္အညီ အကာ အကြယ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္
သက္ဆိုင္ရာ

အစိုးရဌာန၊

အစိုးရ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္

လိုအပ္သလို

ညႇိနိႈင္း

ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊
(စ)

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူ

လိုက္နာရမည့္

အခ်က္မ်ားကို

အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊

အမိန္႔၊

ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားၿဖင့္ သတ္မွတ္ၿခင္း၊
(ဆ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူနွင့္ ယင္းတို႔၏
အလုပ္သမားမ်ား၊ အတတ္ ပညာရွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္
နိုင္ငံၿခားသားမ်ားၿဖစ္ပါက ၿပည္ဝင္ဗီဇာနွင့္ ၿပည္တြင္းေန ထိုင္ခြင့္ ရရိွေရးတို႔ အတြက္
လိုအပ္သည္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ညႇိနိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊

(ဇ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္

ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က

ေငြေရးေႀကးေရးဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ရင္းနီွး
ၿမႇဳပ္နံွသူမ်ားအတြက္ နိုင္ငံၿခားေငြ လဲလွယ္ ၿခင္း၊ ေငြေရးေႀကးေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ႀကီးႀကပ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းနွင့္ ၿမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရိွ နိုင္ငံၿခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္
ခြင့္ရိွသည့္

ဘဏ္မ်ားနွင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿပဳရာတြင္

လည္းေကာင္း

လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ လိုအပ္သလို ညႇိနိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊
(ဈ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူမ်ား၊ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူမ်ား သို႔မဟုတ္
ကုမၸဏီမ်ားအား သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ၿပဳၿခင္းနွင့္
ယင္းတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း၊

(ည)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား
မွတ္ပံုတင္ၿပီးေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ထိခိုက္ၿခင္းမရိွေစဘဲ

အခါအားေလ်ာ္စြာ

ၿဖည့္စြက္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ေၿပာင္းလဲၿခင္းနွင့္ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊
(ဋ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ဆက္စပ္သည့္ဇုန္မ်ားနွင့္ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ၿခင္း၊

(ဌ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း
မွတ္ပံုတင္ၿခင္း၊

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈအတြက္

သက္ဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းနွင့္ဆိုင္ေသာ

ခြင့္ၿပဳမိန္႔ေပးၿခင္း၊

ကုမၸဏီ

ၿပည္ဝင္ဗီဇာထုတ္ေပးၿခင္း၊

ပင္ရင္းေဒသ လက္မွတ္ထုတ္ေပးၿခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ၿခင္း၊
အလုပ္သမားပါမစ္နွင့္ ခြင့္ၿပဳခ်က္ခ်ေပးၿခင္း၊ စက္ရံုတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ခြင့္ၿပဳ
ခ်က္ေပးၿခင္းနွင့္ အၿခားရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား၊ ခြင့္ၿပဳမိန္႔မ်ား
ကို ၿပဳလုပ္ေပးနိုင္ရန္ တစ္ေနရာတည္း၌ တစ္စုတစ္စည္းတည္း အလံုးစံု ဝန္ေဆာင္မ
ေပးသည့္ဌာနကို တည္ေထာင္ထားရိွၿခင္း၊
(ဍ)

ပုဒ္မခဲြ(ဌ)

အရ

တည္ေထာင္ထားရိွသည့္

ဌာနမ်ားကို

မိမိလက္ေအာက္တြင္

ထားရိွၿပီး တိုက္ရိုက္ စီမံခန္႔ခဲြၿခင္း၊
(ဎ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္

ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားကို

ပင္မ

စီမံကိန္းနွင့္ ညီညြတ္မႈရိွမရိွ စိစစ္ၿခင္း၊
(ဏ)

ကင္းလြတ္ဇုန္နွင့္
အမ်ိဳးအစားမ်ား၊

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္တို႔တြင္
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား

အလိုက္

လုပ္ကိုင္နိုင္သည့္
အနည္းဆံုး

လုပ္ငန္း

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွရမည့္

ေငြပမာဏ၊ အနည္းဆံုးခန္႔အပ္ရမည့္ နိုင္ငံသား ဝန္ထမ္းအေရအတြက္၊ အဆင့္ ၿမင့္
နည္းပညာမ်ား၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္
ၿခင္း၊
(တ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအတြက္

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း၊ စက္ရံုမွ စြန္႔ထုတ္ပစၥည္း စြန္႔ပစ္ေရး
စနစ္ကို စိစစ္ၿခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ရင္းနီွး တည္ေဆာက္သူ
သို႔မဟုတ္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူအား ေဆာင္ရြက္ေစၿခင္း၊
(ထ)

သက္ဆိုင္ရာ

အစိုးရဌာန၊

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

ရင္းနီွး

တည္ေဆာက္သူနွင့္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွ သူတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အၿခားသင့္ေလ်ာ္
သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အေထာက္အကူၿပဳ
အဖြဲ႔ကို လိုအပ္ပါက ဖြဲ႔စည္းၿခင္း၊
(ဒ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈစီမံကိန္းမ်ား၏

တည္ေဆာက္ေရး၊

လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၿပဳၿပင္မြမ္းမံ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေထာက္
အကူၿပဳအဖြဲ႔၏ အႀကံဥာဏ္ကို အေၿခခံၿပီး ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္
ညႊန္ႀကားၿခင္းနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ပံုစံကို ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊
(ဓ)

သက္ဆိုင္ရာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈတို႔ကို သတ္မွတ္
ခ်က္နွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ၿပန္ၿခင္း၊

(န)

ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္

ဥပေဒနွင့္အညီ

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူ

သို႔မဟုတ္

ရင္းနီွး

တည္ေဆာက္သူအား ကင္းလြတ္ ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကို ခြင့္ၿပဳၿခင္း၊
(ပ)

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔နွင့္

ဗဟိုအဖြဲ႔တို႔က

သီးၿခားတာဝန္ေပးသည့္

လုပ္ငန္း

တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။
အခန္း (၆)
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ၿခင္း
၁၂။

ဗဟိုအဖြဲ႔သည္ နိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါ အေၿခခံ
ရမည့္

အခ်က္မ်ားကိုမူတည္၍

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏

သင့္ေလ်ာ္သည့္

အရပ္ေဒသ

သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္

သို႔မဟုတ္

ၿပည္ေထာင္စု

နယ္ေၿမတြင္
လႊတ္ေတာ္သို႔

တင္ၿပအတည္ၿပဳခ်က္ရယူၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္နိုင္သည္(က)

ဆိပ္ကမ္း၊

ေလယာဥ္ကြင္းကဲ့သို႔

နိုင္ငံတကာထြက္ေပါက္ရိွၿခင္း

သို႔မဟုတ္

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ သို႔မဟုတ္ ၿပည္တြင္းေဈးကြက္မ်ားသို႔ အလြယ္တကူ
သြားလာဆက္သြယ္နိုင္ၿခင္း၊
(ခ)

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က

ေဒသဆိုင္ရာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးးတိုးတက္ေရးအတြက္

ေရြးခ်ယ္

သတ္မွတ္သည့္ နယ္ေၿမၿဖစ္ၿခင္း၊
(ဂ)

အေၿခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္မ်ားတည္ရိွၿခင္း သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည့္ အလား အလာရိွၿခင္း၊

(ဃ)

ေရအရင္းအၿမစ္နွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရိွနိုင္ၿခင္း၊

(င)

စက္မႈလုပ္ငန္းနွင့္

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား

ထူေထာင္ရန္လံုေလာက္ေသာ

ေၿမေနရာရိွၿခင္း၊
(စ)

ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ အထိုက္အေလ်ာက္ရိွသည့္ အလုပ္သမားမ်ား
နွင့္ သင္ႀကားေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးနိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ရရိွနိုင္ၿခင္း၊

(ဆ)

လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ား ရရိွနိုင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္
၍ ေလ့က်င့္ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ၿခင္း၊

(ဇ)

နိုင္ငံေတာ္အတြင္း

လမ္းပန္းဆက္သယ
ြ ္ေရး

အေနအထားအရ

လည္းေကာင္း၊

ေဈးကြက္နွင့္ ခိ်တ္ဆက္နိုင္သည့္ အေနအထားအရ လည္းေကာင္း အခ်က္အခ်ာ
က်သည့္ အရပ္ေဒသ သို႔မဟုတ္ နယ္ေၿမၿဖစ္ၿခင္း။
၁၃။

ဗဟိုအဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ ၁၂ ပါအေၿခခံအခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွေသာ္လည္း ၿဖစ္နိုင္ စြမ္းရိွၿပီး
နိုင္ငံေတာ္နွင့္ အမ်ားၿပည္သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးရိွမည္ဟု ယူဆပါက ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရ
အဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ၿပ အတည္ၿပဳခ်က္ရယူၿပီး
အထူး စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္နိုင္သည္။

၁၄။

ဗဟိုအဖြဲ႔သည္(က)

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူကို တင္ဒါေခၚ၍ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
နွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။

(ခ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူကို အၿခားနည္းၿဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္
ဆိုပါက နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသား မ်ားအား အက်ိဳးရိွေစနိုင္မႈ၊ စီမံကိန္းကို လ်င္ၿမန္စြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မႈနွင့္ အမ်ားၿပည္သူပါဝင္နိုင္ၿပီး ပြင့္လင္း ၿမင္သာမႈတို႔ကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္

အထူးစီးပြားေရးဇုန္

စီမံခန္႔ခဲြမႈ

အေတြ႔အႀကံဳရိွသူအား

ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။
၁၅။

နိုင္ငံၿခားသားမ်ားသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီက
ခြင့္ၿပဳသည့္

မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုမဆို

ရာခိုင္နႈန္းၿပည့္

နိုင္ငံၿခားရင္းနီွး

ၿမႇဳပ္နံွမႈၿဖင့္ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံသားၿဖင့္ ဖက္စပ္ၿပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္နိုင္သည္။

အခန္း (၇)
ကင္းလြတ္ဇုန္နွင့္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
၁၆။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုတြင္ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသည္(က)
(ခ)

ကင္းလြတ္ဇုန္

သို႔မဟုတ္

သီးသန္႔နယ္နိမိတ္မ်ားကို

လိုအပ္သလို သတ္မွတ္ထားရိွနိုင္သည္။
ကင္းလြတ္ဇုန္နွင့္

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မ်ားအၿပင္

ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ

အၿခားဇုန္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္နိုင္သည္။
ကင္းလြတ္ဇုန္

(ဂ)

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ဟု

မရိွပါက

သို႔မဟုတ္

ပို႔ကုန္ဦးစားေပး

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ဟူ၍
လုပ္ငန္းမ်ားအား

လုပ္ငန္း

သီးၿခားသတ္မွတ္ၿခင္း
တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္

ကင္းလြတ္ဇုန္ လုပ္ငန္းဟု သတ္မွတ္နိုင္သည္။
၁၇။

ပုဒ္မ ၁၆ ပုဒ္မခဲြ(ဂ) အရ သတ္မွတ္ေသာ ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကင္းလြတ္ ဇုန္တြင္
တည္ရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ားအတိုင္း ရရိွမည္ၿဖစ္ၿပီး အထူး စီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ
ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္းဟု

သတ္မွတ္ၿခင္းမၿပဳေသာ

အၿခား

လုပ္ငန္းမ်ားသည္

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္တြင္ တည္ရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ခံစားခြင့္ မ်ားအတိုင္း ရရိွနိုင္သည္။
၁၈။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္(က)

ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းသို႔ ၿပည္ပမွ တင္သြင္းထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္
ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ၿပည္တြင္း သို႔ၿဖစ္ေစ၊
လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ အတြင္းသို႔ၿဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းမႈ
မရိွဘဲ ဝင္ေရာက္ၿခင္းမရိွေစရန္ ကာကြယ္ရမည္။

(ခ)

ကင္းလြတ္ဇုန္ကို

လံုၿခံဳစြာ

ကာရံနိုင္ေရးအတြက္

ယင္းနယ္နိမိတ္

လံုၿခံဳေစရန္

က်င့္သံုးမည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ ကင္းလြတ္ဇုန္၏ ဝင္ေပါက္ ထြက္ေပါက္မ်ားကို
သတ္မွတ္ေပးရမည္။
(ဂ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း

အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းမႈဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားကို

နိုင္ငံတကာ က်င့္စဥ္မ်ားနွင့္အညီ လြယ္ကူရွင္းလင္းသည့္ အေကာက္ခြန္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ အေကာက္ခြန္
လက္ေရာက္

စစ္ေဆးၿခင္းကို

ေဆာင္ရြက္နိုင္၍

၎စစ္ေဆးၿခင္း

အား

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူ၏လုပ္ငန္း တည္ရိွသည့္ေနရာ၌ ၿပဳလုပ္ရမည္။
ပုဒ္မခဲြငယ္ (ဂ) အရ စစ္ေဆးရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ညီညြတ္မႈ မရိွ ေႀကာင္း
(ဃ)

ေတြ႔ရိွပါက

သက္ဆိုင္ရာ

အေကာက္ခြန္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

အတိုင္း

အေရးယူေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။
၁၉။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနနွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနတို႔သည္ ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္ ထုတ္လုပ္ သည့္
ပစၥည္းမ်ားအား ၿပည္တြင္းေဈးကြက္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ
အတြက္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းၿခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ကို သတ္မွတ္ရမည္။

၂ဝ။

ကင္းလြတ္ဇုန္မွ ၿပည္တြင္းသို႔ၿဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္သို႔ၿဖစ္ေစ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္သည့္
ပစၥည္းမ်ားကို ၿပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားဟု လည္းေကာင္း၊ ၿပည္ပမွ ကင္းလြတ္
ဇုန္အတြင္းသို႔ တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းမ်ားကို ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္း၌ ကုန္ေခ်ာ
သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကုန္ေခ်ာအၿဖစ္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ၿပည္တြင္းသို႔ၿဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္း
ၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္သို႔ ၿဖစ္ေစသယ္ယူပို႔ေဆာင္ၿခင္းကို ၿပည္တြင္းသို႔တင္သြင္းၿခင္းဟုလည္းေကာင္း
မွတ္ယူရမည္။

၂၁။

ပုဒ္မ ၂ဝ ပါ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အၿခားနည္းၿပ႒ာန္းထားၿခင္း မရိွပါက အေကာက္ခြန္နွင့္
အၿခားသက္ဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ေပးေဆာင္ရမည္။

၂၂။

ၿပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မွ ကင္းလြတ္ဇုန္သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္
ပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္၏ ပို႔ကုန္ပစၥည္း မ်ားဟု မွတ္ယူရမည္။

၂၃။

ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္ တည္ရိွေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ဇုန္ လုပ္ငန္းမ်ား
သည္ အဓိကအားၿဖင့္ ၿပည္ပပို႔ကုန္အေၿခခံသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ားၿဖစ္ရမည္။ ကင္းလြတ္
ဇုန္နွင့္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မ်ား သီးၿခားသတ္မွတ္ၿခင္း မရိွသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တင
ြ ္
ယင္းအေထာက္အကူၿပဳလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္

ၿပည္ပပို႔ကုန္

အားဦးတည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို

ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္းမ်ားဟု သတ္မွတ္နိုင္သည္။
၂၄။

ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းတြင္ ရာခိုင္နႈန္းၿပည့္ နိုင္ငံသား ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈအၿဖစ္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊
ရာခိုင္နႈန္းၿပည့္ နိုင္ငံၿခားရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈ အၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံၿခား
ဖက္စပ္ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈအၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္နိုင္သည္။

၂၅။

ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္ ထုတ္လုပ္၍ ၿပည္တြင္းေဈးကြက္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရး ဇုန္သို႔
ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်နိုင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းပမာဏ၏ အမ်ားဆံုး ရာခိုင္နႈန္းကို နည္းဥပေဒတြင္
ၿပ႒ာန္းနိုင္သည္။

၂၆။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းမွ အၿခားနိုင္ငံသို႔ ကုန္စည္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ၿပင္ပရိွ နယ္ေၿမအား ၿဖတ္သန္းမည္ဆိုပါက ခိ်တ္ပိတ္ ကုန္ေသတၲာ မ်ားၿဖင့္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရမည္။

၂၇။

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္အတြင္းတြင္

ရာခိုင္နႈန္းၿပည့္

နိုင္ငံသားရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈ

အၿဖစ္ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ ရာခိုင္နႈန္းၿပည့္ နိုင္ငံၿခားရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈအၿဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံသားနွင့္
နိုင္ငံၿခားဖက္စပ္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈအၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ နိုင္သည္။
၂၈။

(က)

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္သည္ ၿပည္တြင္းေဈးကြက္ သို႔မဟုတ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
အတြင္းရိွ

ေဈးကြက္ကို

ၿပည္တြင္းေဈးကြက္ကို

အေၿခခံသည့္

အေၿခခံသည့္

လုပ္ငန္းမ်ား

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊

တည္ရိွရာေနရာၿဖစ္ၿပီး
အိမ္ရာ၊

ကုန္တိုက္၊

ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု၊ အပန္းေၿဖနားေနရာ စသည့္
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွနိုင္သည့္ေနရာလည္း ၿဖစ္သည္။
(ခ)

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ရိွ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဓိကအားၿဖင့္ ၿပည္တြင္း

ေဈးကြက္ကိုအေၿခခံၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ တိုက္ရိုက္တင္ပို႔ၿခင္းနွင့္ ကင္းလြတ္ ဇုန္
လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၿခင္း ၿပဳလုပ္နိုင္သည္။
(ဂ)

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္

သို႔မဟုတ္

ကင္းလြတ္ဇုန္ဟူ၍

သီးၿခား

သတ္မွတ္ၿခင္း

မရိွသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း တည္ရိွၿပီး ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္း မဟုတ္ေသာ
အၿခားလုပ္ငန္းမ်ားအား

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္အတြင္း

ရင္းနီွး

ၿမႇဳပ္နံွသည့္

လုပ္ငန္းမ်ားဟု မွတ္ယူရမည္။
အခန္း (၈)
ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူ၏ တာဝန္နွင့္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား
၂၉။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ေအာက္ပါရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈ လုပ္ငန္း မ်ားကို
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွသည္(က)

ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊

ကုန္ေခ်ာပစၥည္း

ကုန္ပစၥည္းအဆင့္ဆင့္

ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊

ကုန္

ေလွာင္ရံု လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၿခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ၿခင္းနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿခင္း၊
(ခ)

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးၿပဳမည့္ ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ထုပ္ပိုးပစၥည္း မ်ား၊
စက္ပစၥည္းကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားနွင့္ စက္သံုးဆီမ်ားကို ၿပည္တင
ြ ္း ၿပည္ပမွ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းသို႔ သယ္ယူ တင္သြင္းၿခင္း၊

(ဂ)

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီ
ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပသို႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ၿခင္း၊

(ဃ)

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းနွင့္ ၿပည္ပဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရံုးမ်ားကို အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ရိွ
သတ္မွတ္ေနရာတြင္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ၿဖင့္ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ၿခင္း၊

(င)

နိုင္ငံေတာ္က

တားၿမစ္ထားၿခင္းမရိွေသာ

အၿခားစီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို

စီမံ

ခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။
၃ဝ။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္
ခြင့္ရရိွရန္

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွလိုသူတစ္ဦးသည္

ဤဥပေဒအရ

ထုတ္ၿပန္ထားေသာ

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈ

နည္းဥပေဒမ်ား၊

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

နွင့္အညီ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
၃၁။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက

သတ္မွတ္ထားေသာ

ကာလအတြင္း

တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီး၍ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား စီးပြားၿဖစ္ လည္ပတ္ နိုင္ရမည္။
သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအတြင္း ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း ၿပီးစီးနိုင္ၿခင္း မရိွပါက ခိုင္လံုေသာ
အေႀကာင္းၿပခ်က္ကို

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသို႔

အေႀကာင္းၿပခ်က္ မရိွဘဲ

ႀကိဳတင္

တင္ၿပ

ရမည္။

ခိုင္လံုသည့္

ႀကန္႔ႀကာမႈရိွေႀကာင္း ေတြ႕ရိွရပါက စီမံ ခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီက

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားနွင့္အညီ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ကို ၿပန္လည္ရုပ္သိမ္း နိုင္သည္။
၃၂။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္

ေအာက္ပါ

ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္

သက္သာခြင့္တို႔ကို

ခံစားခြင့္

ရိွသည္(က)

ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္း ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ဇုန္ လုပ္ငန္းတြင္

စီးပြားၿဖစ္လုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႔မွ ပထမ ခုနစ္နွစ္ အတြက္ ဝင္ေငြခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္၊
လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္အတြင္း

(ခ)

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း

သို႔မဟုတ္

အထူး

စီးပြားေရးဇုန္ နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ အၿခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားၿဖစ္ လုပ္ငန္း
စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႔မွ ပထမငါးနွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊
(ဂ)

ကင္းလြတ္ဇုန္နွင့္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မ်ားအတြင္း ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈ လုပ္ငန္း တြင္
ဒုတိယငါးနွစ္အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ နႈန္းထား၏ ၅ဝ
ရာခိုင္နႈန္းသက္သာခြင့္၊

(ဃ)

ကင္းလြတ္ဇုန္နွင့္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မ်ားအတြင္း ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈ လုပ္ငန္း တြင္
တတိယငါးနွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းမွရရိွသည့္ အၿမတ္ေငြကို ၿပန္လည္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွရန္
သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထား၍

တစ္နွစ္အတြင္း

ၿပန္လည္ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွလွ်င္

ထိုရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသည့္

ယင္းလုပ္ငန္းတြင္
ၿမတ္စြန္းေငြအေပၚ

တည္ဆဲ

ဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္း ထား၏ ၅ဝ ရာခိုင္နႈန္း သက္သာခြင့္။
၃၃။

ပုဒ္မ

၃၂

ပါကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္

သက္သာခြင့္ကာလ

ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္

ဤဥပေဒ

အရ

ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္ကို ထပ္မံခြင့္ၿပဳၿခင္းမရိွလွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္
ဝင္ေငြခြန္နႈန္းထားအတိုင္း ထမ္းေဆာင္ရမည္။
၃၄။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္(က)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ

လုပ္ကိုင္မည့္လုပ္ငန္း၊

ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းတို႔ကို

အထူးစီးပြားေရးဇုန္

အတြင္းရိွ

စီမံခန္႔ခဲြမႈ

ေကာ္မတီရံုးတြင္ ပူးတဲြဖြင့္လွစ္ထားရိွသည့္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ႀကားမႈ
ဦးစီးဌာနရံုးခဲြတြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္။
(ခ)

မိမိ၏ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေၿခ အေနကို
စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ တင္ၿပရမည္။

(ဂ)

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စာရင္းဇယား၊ ေငြစာရင္းနွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို အၿပည္ၿပည္ ဆိုင္ရာ
စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားနွင့္အညီ မွန္ကန္စြာၿပဳစု၍ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။

(ဃ)

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ပ်က္စီးယိုယြင္း၍ အသံုးမၿပဳနိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္
စံခိ်န္စံညႊန္း မမီေသာ ေဆးဝါးနွင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္သည့္
ေနရာ၌ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ဖ်က္ဆီးရမည္။

၃၅။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ ၿမန္မာနိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒပါ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားနွင့္
နိုင္ငံတကာစံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာရမည့္ အၿပင္ လူမႈေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ
ထိခိုက္မႈမ်ား မရိွေစရန္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၃၆။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္

မိမိ၏လုပ္ငန္း၊

ကုမၸဏီ

သို႔မဟုတ္

အဖြဲ႕အစည္းကို

ပိတ္သိမ္းၿခင္း

သို႔မဟုတ္ စာရင္း ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းၿခင္း ၿပဳလုပ္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီသို႔

ႀကိဳတင္အေႀကာင္းႀကား၍ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရ မည္။
၃၇။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္

မိမိ၏လုပ္ငန္း၊

ကုမၸဏီ

သို႔မဟုတ္

အဖြဲ႕အစည္း၏

အစုရွယ္ယာ

အားလံုးကို ၿဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းကိုၿဖစ္ေစ လဲႊေၿပာင္းသည့္အခါ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီအား
ႀကိဳတင္အေႀကာင္းႀကား၍ ၿပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည္။
အခန္း (၉)
ရင္းနီွးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူ၏
တာဝန္နွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား
၃၈။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္ (က)

ပုဂၢလိကကၿဖစ္ေစ၊

အစိုးရကၿဖစ္ေစ၊

ပုဂၢလိကနွင့္

အစိုးရပူးေပါင္း၍ၿဖစ္ေစ

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူ အၿဖစ္ ေဆာင္ ရြက္နိုင္သည္။
(ခ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေထာင္ရာတြင္
ၿမႇဳပ္နံွမႈၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လည္းေကာင္း၊

ရာခိုင္နႈန္းၿပည့္

ရာခိုင္

နိုင္ငံသားနွင့္

နႈန္းၿပည့္

နိုင္ငံၿခားဖက္စပ္

အစိုးရအခ်င္းခ်င္း

နိုင္ငံသား

ရင္းနီွး

နိုင္ငံၿခားရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈၿဖင့္
ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈၿဖင့္

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈၿဖင့္

ေသာ္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူ အၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။
၃၉။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူသည္(က)

သက္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီနွင့္

ေၿမငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္

အထူး

စီးပြားေရးဇုန္တြင္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း၊ ရင္းနီွး ၿမႇဳပ္နံွသူမ်ားအား
ထပ္ဆင့္ေၿမ အငွားခ်ထားၿခင္းနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းၿခင္း ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၏ ႀကီးႀကပ္မႈၿဖင့္ လုပ္ကိုင္ နိုင္သည္။
(ခ )

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေသာ္
တည္ေဆာက္ၿခင္း၊

လည္းေကာင္း

စီမံခန္႔ခဲြၿခင္း၊

တိုင္းေဒသႀကီး
ၿဖစ္ပါက

သို႔မဟုတ္

အထူးစီးပြားေရး

မြမ္းမံထိန္းသိမ္းၿခင္းစသည့္

ဇုန္တင
ြ ္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

တိုက္ရိုက္ၿဖစ္ေစ၊ အၿခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လုပ္ငန္းအပ္နံွ၍ၿဖစ္ေစ ပြင့္လင္း
ၿမင္သာ စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။
(ဂ )

တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခုစီအတြက္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္း
ၿပီးဆံုးေစရန္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ

ကာလအတြင္း

တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းၿပီးစီးနိုင္ၿခင္း မရိွပါက ခိုင္လံုေသာ အေႀကာင္း ၿပခ်က္ကို
စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသို႔ ႀကိဳတင္တင္ၿပရမည္။ ခိုင္လံုသည့္ အေႀကာင္း ၿပခ်က္
မရိွဘဲ ႀကန္႔ႀကာမႈ ရိွေႀကာင္း ေတြ႕ရိွရပါက သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီနွင့္
ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူတို႔ ခ်ဳပ္ဆို ထားေသာ ေၿမငွားစာခ်ဳပ္သည္ ပ်က္ၿပယ္မည္
ၿဖစ္သည္။

(ဃ)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ

အေၿခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို

မိမိ

ကိုယ္တိုင္

ၿဖစ္ေစ၊ အၿခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လုပ္ငန္းအပ္နံွ၍ၿဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ နိုင္သည္။
(င )

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ၿပင္ပရိွ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္နွင့္

အေၿခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို
သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္

ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက

အေၿခခံအေဆာက္အအံုတစ္ခုခ်င္းစီ

ဗဟိုအဖြဲ႕၏

တည္ေဆာက္ေရး

အတြက္ သီးၿခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ကာ ရင္းနီွးတည္ေဆာက္ နိုင္သည္။
ယင္းအဖြဲ႕

အစည္းမ်ားသည္

သီးၿခား

ေငြစာရင္းမ်ား

ထားရိွရမည္။

ယင္းဆက္စပ္အေဆာက္အအံု ရင္းနီွး တည္ေဆာက္ သူသည္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္
ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူ၏

အခြင့္အေရးမ်ားအတိုင္း

ခံစားခြင့္ရိွနိုင္သည္။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈ ၿပန္လည္ကာမိရန္ အခိ်န္ႀကာၿမင့္သည့္ လမ္း၊ ရထားလမ္း၊ တံတား၊
ေရေပးေဝေရး

စသည့္

ဆက္စပ္အေၿခခံအေဆာက္အအံုမ်ား

တည္ေဆာက္ၿခင္းအား ဗဟိုအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမို၍
ေပးနိုင္သည္။
(စ )

ဆက္စပ္

အေၿခခံအေဆာက္အအံုတစ္ခုသည္

၎ဝန္ေဆာင္မႈအား

အထူး

စီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းတြင္ သာမက ဇုန္ၿပင္ပသို႔ပါ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ ဆိုပါက
ယင္းဇုန္

ၿပင္ပဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

သက္ဆိုင္ရာ

အစိုးရအဖြဲ႕

အစည္းမ်ားနွင့္ က႑အလိုက္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။
၄ဝ။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူသည္ ေအာက္ပါ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာ ခြင့္တို႔ကို
ခံစားခြင့္ရိွသည္(က)

စီးပြားၿဖစ္

စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႔မွ

ပထမရွစ္နွစ္အတြက္

ဝင္ေငြခြန္

ကင္းလြတ္ခြင့္၊
(ခ )

ဒုတိယငါးနွစ္အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္း ထား၏
၅ဝ ရာခိုင္နႈန္း သက္သာခြင့္၊

(ဂ )

တတိယငါးနွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းမွရရိွသည့္ အၿမတ္ေငြကို ၿပန္လည္ ရင္းနီွး ၿမႇဳပ္နံွရန္
သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထား၍ တစ္နွစ္အတြင္း ယင္းလုပ္ငန္း၌ ၿပန္လည္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွလွ်င္
ထိုရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသည့္

ၿမတ္စြန္းေငြအေပၚ

တည္ဆဲဥပေဒအရ

သတ္မွတ္သည့္

ဝင္ေငြခြန္နႈန္းထား၏ ၅ဝ ရာခိုင္နႈန္း သက္သာခြင့္။
၄၁။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူသည္

ပုဒ္မ

၄ဝ

ပါ

ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္

သက္သာခြင့္

ကာလ

ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဤဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္ကို ထပ္မံ ခြင့္ၿပဳၿခင္း
မရိွလွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ နႈန္းထားအတိုင္း ထမ္းေဆာင္
ရမည္။
၄၂။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူကိုယ္တိုင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၿခင္း ၿဖစ္ပါက
ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရိွထားသည့္

ကာလအတြင္းၿဖစ္ေစ၊

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္

သက္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီနွင့္

ေၿမငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္

ကာလအတြင္း

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူမ်ားအား

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွေၿမနွင့္

အေဆာက္

ၿဖစ္ေစ
အအံုမ်ားကို

ထပ္ဆင့္ အငွားခ်ထားနိုင္သည္။
၄၃။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူသည္

ေၿမအသံုးၿပဳခြင့္နွင့္

ေပးရန္ရိွသည့္

သက္ဆိုင္ရာ

အဖိုးအခကို

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္တို႔အတြက္

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီနွင့္

သေဘာတူ

ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ေၿမငွားစာခ်ဳပ္အရ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းၿဖစ္ေစ၊ ပံုမွန္အရစ္က် ၿဖစ္ေစ
သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ ေပးသြင္းရမည္။
အခန္း (၁ဝ)
ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူနွင့္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူတို႔၏ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ အခြန္အခ
ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္သက္သာခြင့္
၄၄။

သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ အခြန္အခ ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း
ခံစားခြင့္ရိွသည္(က)

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူသည္ အေၿခခံအေဆာက္အအံုမ်ားနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ရံုးခန္းမ်ား
တည္ေဆာက္ရန္

ေဆာက္

စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ား၊

လုပ္ေရး

လုပ္ငန္းသံုး

ပစၥည္းမ်ား၊

စက္ပစၥည္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနွင့္

ကိရိယာမ်ား၊
လုပ္ငန္းသံုး

ပစၥည္းမ်ားကို ၿပည္ပမွ တင္သြင္းရာတြင္ အေကာက္ခြန္နွင့္ အၿခား အခြန္အခမ်ား
ကင္းလြတ္ခြင့္၊
(ခ )

ကင္းလြတ္ဇုန္ရိွ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အသံုးၿပဳမည့္ ကုန္ႀကမ္း
ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားနွင့္ လိုအပ္သည့္ အရန္ ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ရံု၊
သိုေလွာင္ရံု၊

ကိုယ္ပိုင္ရံုးခန္းတို႔
လုပ္ငန္းသံုး

ပစၥည္းမ်ားနွင့္

တည္ေဆာက္ရန္

အတြက္

ေဆာက္လုပ္ေရး

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တို႔ကို

ၿပည္ပမွ

တင္သြင္းရာတြင္

အေကာက္ခြန္နွင့္ အၿခားအခြန္အခမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္၊
(ဂ )

ကင္းလြတ္ဇုန္ရိွ

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္

အခြန္လြတ္

လက္ကားေရာင္းဝယ္ေရး

လုပ္ငန္း၊ ၿပည္ပတင္ပို႔သည့္ ကုန္သယ
ြ ္ေရးလုပ္ငန္းနွင့္ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရး
ကဲ့သို႔ေသာ
ၿပဳလုပ္မည့္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ေရာင္းကုန္မ်ား၊

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

တင္သင
ြ ္းသည့္

ေရာင္းခ်ၿပီးမွေငြေခ်မည့္

အမွန္တကယ္

လိုအပ္သည့္

ကုန္သယ
ြ ္မႈ

ကုန္စည္မ်ား၊

ယင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနွင့္

အၿခားပစၥည္းမ်ားကို ၿပည္ပမွ တင္သြင္းရာတြင္ အေကာက္ခြန္နွင့္ အၿခားအခြန္
အခမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္၊
(ဃ)

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ရိွ
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားနွင့္

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္
ယင္းတို႔

အတြက္

ေရာင္းကုန္မဟုတ္ေသာ

လိုအပ္သည့္

အရန္ပစၥည္းမ်ား၊

စက္ရံု၊ သိုေလွာင္ရံု၊ ကိုယ္ပိုင္ရံုးခန္းတို႔အတြက္ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊

ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နွင့္ အၿခား
ပစၥည္းမ်ားကို

သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီ

စတင္သည့္နွစ္မွ

ငါးနွစ္အတြင္း

ကင္းလြတ္ခြင့္၊

တစ္ဆက္တည္း

ၿပည္ပမွ

တင္သြင္းရာတြင္

အေကာက္ခြန္နွင့္
ေနာက္ထပ္

လုပ္ငန္း

အၿခားအခြန္အခမ်ား

ငါးနွစ္အထိ

အေကာက္ခြန္နွင့္

အၿခားအခြန္အခမ်ား၏ ၅ဝ ရာခိုင္နႈန္း သက္သာခြင့္။
၄၅။

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္ရိွ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္(က)

ကုန္ထုတ္ရာတြင္
တင္သြင္းသည့္အခါ

အသံုးၿပဳမည့္

ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းမ်ားနွင့္

အေကာက္ခြန္နွင့္

အၿခားကုန္စည္မ်ား

အၿခားအခြန္အခမ်ားကို

ပံုမွန္အတိုင္း

ေပးေဆာင္ရမည္။
(ခ )

ပုဒ္မခဲြ (က) အရ တင္သြင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးၿပဳ၍ ထုတ္လုပ္ ထားေသာ
ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား

သို႔မဟုတ္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

ကုန္ေခ်ာ

ၿပည္ပသို႔ၿဖစ္ေစ၊

ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းသို႔ၿဖစ္ေစ

ပစၥည္း

တင္ပို႔ၿခင္း

မ်ားကို
ၿဖစ္လွ်င္

ယင္းပစၥည္းမ်ား တင္သင
ြ ္းသည့္အခိ်န္က ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည့္ အေကာက္ခြန္ နွင့္
အၿခားအခြန္အခမ်ားကို ၿပန္လည္ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။
၄၆။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူနွင့္ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူတို႔သည္(က)

ၿပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ စက္ယႏၱရား၊ ပစၥည္းကိရိယာနွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ၿပင္ပသို႔ လဲႊေၿပာင္းေရာင္းခ်ၿခင္းမၿပဳရ။

(ခ )

ပုဒ္မခဲြ

(က)

ပါ

အၿဖစ္ၿပဳလုပ္ရလွ်င္

ပစၥည္းမ်ားအား

လဲႊေၿပာင္းေရာင္းခ်ၿခင္းကို

ယင္းပစၥည္းမ်ား

အထူးကိစၥရပ္

တင္သြင္းသည့္အခိ်န္က

ရရိွခဲ့သည့္

ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္မ်ားကို ၿပန္လည္ေပးသြင္းရမည္။
၄၇။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူနွင့္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူတို႔သည္ ကနဦးတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတြင္
အသံုးၿပဳရန္ ကာလတို တင္သြင္းေသာ စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ားနွင့္ စက္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား၏
ယာယီတင္သြင္းခြင့္ကာလကို

သက္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခဲြမႈ

ေကာ္မတီ၏

အဆံုးအၿဖတ္

ရယူရမည္။
၄၈။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူတို႔အား အရံႈးေငြ
သယ္ယူ ခုနိွမ္မည့္ ကာလကို အရံႈးေပၚသည့္နွစ္မွ ေနာက္ထပ္ငါးနွစ္ သတ္မွတ္ခြင့္ၿပဳသည္။

၄၉။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးၿဖည့္အခြန္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍(က)

ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူအား

ကုန္သယ
ြ ္လုပ္ငန္းခြန္

သို႔မဟုတ္

တန္ဖိုးၿဖည့္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၿပဳနိုင္သည္။
(ခ )

လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္တြင္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူအား ဤဥပေဒ၌ ၿပ႒ာန္းထားသည့္
သက္သာခြင့္ကာလအတြင္း ကုန္သယ
ြ ္လုပ္ငန္းခြန္ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးၿဖည့္ အခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္နွင့္

သက္သာခြင့္ၿပဳနိုင္သည္။

ယင္း

သက္သာခြင့္ကာလ

ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒနွင့္အညီ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သို႔မဟုတ္

တန္ဖိုးၿဖည့္ အခြန္ကို ေပးေဆာင္ရမည္။
(ဂ )

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ ယင္းတို႔ထုတ္လုပ္ၿပီး ၿပည္ပသို႔ တင္ပို႔မည့္ ပို႔ကုန္ပစၥည္း
မ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးၿဖည့္အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္
ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

(ဃ)

ကင္းလြတ္ဇုန္ရိွ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းသို႔ ၿပည္တြင္း မွ ၿဖစ္ေစ၊
လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မွ
သြင္းကုန္လုပ္ငန္းခြန္

ၿဖစ္ေစ

တင္သြင္းလာသည့္

သို႔မဟုတ္

တန္ဖိုးၿဖည့္

ကုန္စည္မ်ား
အခြန္

အတြက္

ကင္းလြတ္ခြင့္

ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။
၅ဝ။

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က

တားၿမစ္ကန္႔သတ္ထားသည့္

ပစၥည္းမွတစ္ပါး

အထူး

စီးပြားေရးဇုန္မွ တိုက္ရိုက္ၿဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ၿဖစ္ေစ၊ ၿပန္လည္တင္ပို႔ၿခင္းၿဖစ္ေစ ၿပဳသည့္
ၿပည္ပပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အခြန္နွင့္ အၿခားစည္းႀကပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ၿပဳသည္။
၅၁။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူနွင့္
ၿပည္တြင္းမွရရိွေသာ

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူမ်ားသည္

အၿမတ္အေပၚ

ခဲြေဝေပးသည့္

အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးသည့္
အစုရွယ္ယာဝင္

တစ္ဦးခ်င္းစီ၏

အၿမတ္ေဝစုမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား နိုင္သည္။
၅၂။

ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားကိုၿဖစ္ေစ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ မၿပည့္စံုေသးသည့္ အလုပ္သမားကို ၿဖစ္ေစ၊
စီမံခန္႔ခဲြမႈက႑မွ ဝန္ထမ္း မ်ားကိုၿဖစ္ေစ ကင္းလြတ္ဇုန္ အတြင္းရိွ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွ သူက
ၿပည္တြင္း၌

ေလ့က်င့္သင္ႀကား

ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

သုေတသနနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အမွန္ကုန္က်သည့္ စရိတ္မ်ားကို
အခြန္ စည္းႀကပ္ထိုက္ေသာ ဝင္ေငြမွ နုတ္ပယ္ခြင့္ ၿပဳသည္။
အခန္း (၁၁)
အၿငင္းပြားမႈမ်ား ေၿဖရွင္းၿခင္း
၅၃။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းနွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

အၿငင္းပြားမႈ

တစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္ပါက

အၿငင္းပြားသူ ပုဂၢိုလ္မ်ားအႀကား ခ်စ္ႀကည္ ရင္းနီွးစြာ ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
၅၄။

ပုဒ္မ ၅၃ အရ ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ေၿပလည္မႈမရရိွပါက(က)

သက္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္တြင္

အၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းနည္း

သတ္မွတ္ထားၿခင္း

ရိွလွ်င္

ယင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ေၿဖရွင္း နည္းမ်ားနွင့္အညီ ေၿဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ ရမည္။
(ခ )

သက္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္တြင္ အၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းနည္း သတ္မွတ္ထားၿခင္း မရိွလွ်င္
နိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားနွင့္ အညီ ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း(၁၂)
ပင္ရင္းမွ နုတ္ယူေပးသြင္းသည့္အခြန္
၅၅။

ၿပည္ပေန

နိုင္ငံၿခားသားသည္

ေထာင္ထားၿခင္း

မရိွေသာ္လည္း

ၿမန္မာနိုင္ငံတင
ြ ္
ပစၥည္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအၿဖစ္

နွင့္အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ

တစ္ခုခုအရ အထူးစီးပြားေရးဇုန္နွင့္ဆက္စပ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရိွလွ်င္-

တည္

အခြင့္အေရး

(က)

ခိုင္ေႀကး၊ အတိုး၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးေစၿခင္းမ်ားအတြက္ ေပးရမည့္ ေငြမ်ား
အေပၚတြင္ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ နႈန္းထား နွင့္အညီ
ေငြေပးေခ်သူက ပင္ရင္းမွၿဖတ္ေတာက္၍ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေပးသြင္း ရမည္။

(ခ )

ငွားရမ္းခနွင့္ အလားတူ အၿခားရေငြမ်ားအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒအရ သတ္မွတ္
သည့္

ဝင္ေငြခြန္နႈန္းထား

ၿဖင့္

ေငြေပးေခ်သူက

ပင္ရင္းမွၿဖတ္

ေတာက္၍

သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေပးသြင္းရမည္။
၅၆။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ
ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္

လုပ္ငန္းတြင္

အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္

အလုပ္သမားမ်ား၏

ၿပည္တြင္း၊

လစာဝင္ေငြအေပၚတြင္

ၿပည္ပမွ

တည္ဆဲဥပေဒအရ

သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္းထားတို႔နွင့္အညီ ဝင္ေငြခြန္ကို ဗဟိုအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ သည့္
ေငြေႀကးအမ်ဳိးအစားၿဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူက ေကာက္ခံေပးသြင္း ရမည္။
အခန္း(၁၃)
ဘဏ္နွင့္ ေငြေရးေႀကးေရး စီမံခန္႔ခြဲၿခင္းနွင့္ အာမခံလုပ္ငန္း
၅၇။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္
နိုင္ငံအတြင္းရိွ

နိုင္ငံၿခားေငြၿဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ

နိုင္ငံၿခား

နိုင္ငံၿခားေငြစာရင္း

ဘဏ္

ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရိွၿပီး

လုပ္ငန္း

လုပ္ငန္းမ်ားသည္

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွသည့္

ယင္းနိုင္ငံၿခားေငြၿဖင့္

ၿမန္မာ

ဘဏ္တစ္ခုခုတြင္

ရေငြေပးေငြ

ကိစၥရပ္မ်ားကို

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။
၅၈။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူနွင့္

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူတို႔သည္

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း၌

ၿဖစ္ေစ၊

မိမိတို႔၏

ၿပည္ပသို႔ၿဖစ္ေစ

နိုင္ငံၿခားသံုးေငြကို

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ

လဲလွယ္ခြင့္နွင့္ လဲႊေၿပာင္းခြင့္ၿပဳနိုင္သည္။
၅၉။

နိုင္ငံသားပိုင္အာမခံကုမၸဏီမ်ား၊
နိုင္ငံသားနွင့္

နိုင္ငံၿခားသားပိုင္

အာမခံကုမၸဏီမ်ား

သို႔မဟုတ္

နိုင္ငံၿခားသား ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားသည္

စီးပြားေရးဇုန္အတြင္း

ယင္းတို႔၏

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားနွင့္

အထူး

အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွသည္။
အခန္း(၁၄)
အေကာက္ခန
ြ ္ဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲၿခင္းနွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးၿခင္း
၆ဝ။

ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူ သို႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္းသည္ ဤ ဥပေဒနွင့္
ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊
အမိန္႔နွင့္ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကို
ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူ

သို႔မဟုတ္

လိုက္နာရမည္ၿဖစ္ၿပီး
အၿခားလုပ္ငန္းသည္

လုပ္ငန္း
တည္ဆဲ

ၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္တြင္
အေကာက္ခြန္ဥပေဒ

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။
၆၁။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္
လံုၿခံဳမႈရိွေစေရး၊

ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းတြင္

ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း

မ်ားကို

တရားမဝင္ကုန္သယ
ြ ္မႈကို

အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ

ေလွ်ာ့ခ်၍

စီးပြားေရးနွင့္

လူမႈေရး

တားဆီးေရးနွင့္

နိုင္ငံတကာ

သေဘာ

တူညီမႈမ်ားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ထက္ ပိုမို၍ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မၿပဳရ။
၆၂။

ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းသို႔

ၿပည္ပပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္

ကိရိယာမ်ား ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊
တင္ပို႔ရာတြင္လည္းေကာင္း၊
ခြင့္ၿပဳၿခင္း၊

ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းနွင့္

အၿပီးအပိုင္

ၿပည္ပပို႔ကုန္ကို ၿပည္ပသို႔

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္

အေထာက္အထား

ပစၥည္း

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

အေကာက္ခြန္ေႀကညာ

စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္

လိုအပ္ပါက

ကုန္ပစၥည္းမ်ား စိစစ္ၿခင္းတို႔ကို နိုင္ငံတကာထံုးစံအတိုင္း တစ္ႀကိမ္စီသာ ၿပဳလုပ္ရမည္။
၆၃။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္းသို႔ တင္သြင္းသည့္ ကုန္စည္ မ်ား၏
အႏၱရာယ္ရိွနိုင္မႈေပၚ

မူတည္၍

အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

နွင့္အညီ

အေကာက္ခြန္စစ္ေဆးၿခင္း နည္းလမ္းကိုအသံုးၿပဳ၍ စစ္ေဆးရာ၌ ယင္း ကုန္စည္မ်ားအား
လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမို၍ စစ္ေဆးၿခင္း မၿပဳရ။
၆၄။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ထုတ္ကုန္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးၿခင္းကို ၿပဳၿပင္ရန္ လိုအပ္ ပါက
ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူမ်ား၏
စစ္ေဆးရာတြင္မူ

လုပ္ငန္းခြင္ေနရာတြင္
ၿမန္ဆန္ေစရန္

စစ္ေဆးရမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း

အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

မ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ စစ္ေဆးၿပီး ကုန္စည္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေလလြင့္ ဆံုးရံႈးမႈ မရိွေစ ေရး
အတြက္ အေကာက္ခြန္အရာရိွသည္ လိုအပ္လွ်င္ ခိ်တ္ပိတ္ နိုင္သည္။
၆၅။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္
အဆင္ေၿပေစရန္

အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

လုပ္ငန္းမ်ား

ထုတ္ယူခြင့္ၿပဳၿပီးေနာက္

ေခ်ာေမြ႕

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ

ကုန္သြယ္မႈတြင္ တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ား
စသည့္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္း၊ တင္ပို႔သူမ်ားက ထိန္းသိမ္းထားေသာ စာရင္း စာအုပ္မ်ား၊
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊

လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားနွင့္

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေကာက္ခြန္ ဌာနမွ ေက်နပ္သည္အထိ စစ္ေဆးနိုင္သည့္
ေနွာင္းစာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းနည္းလမ္းကို အသံုးၿပဳခြင့္ ရိွသည္။
၆၆။

ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္း
ကုန္စည္မ်ား

သတ္မွတ္ထားသည့္

သို႔မဟုတ္

ခင္းက်င္းၿပသသည့္

ကုန္သြယ္မႈေနရာတြင္

ထုတ္ကုန္မ်ားကို

ၿပသသည့္

ကုန္စည္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ကုန္သြယ္သည့္

ကုန္စည္ၿပပဲြ

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏

က်င္းပရာ၌
လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၆၇။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္တြင္
အသံုးၿပဳသည့္

ကုန္စည္

မ်ား

ေရႊ႕ေၿပာင္းသယ္ယူမႈနွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ေစာင့္ႀကည့္စစ္ေဆးနိုင္သည္။
၆၈။

ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္း
ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းအတြက္

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္
အသံုးၿပဳရန္

ၿပည္ပပို႔ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္

လိုအပ္ေသာ

ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းမ်ား၊

သို႔မဟုတ္
ၿဖည့္စြက္

ပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ ထုပ္ပိုးပစၥည္း မ်ားနွင့္
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကုန္ေခ်ာမ်ားကို ၿပည္တြင္းမွၿဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရး ဇုန္မွၿဖစ္ေစ

တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူနိုင္သည္။

ယင္းကုန္စည္မ်ားကို

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္

ကင္းလြတ္ဇုန္

အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး

လုပ္ထံုး

အတြင္းသို႔

လုပ္နည္း

မ်ားကို

လိုက္နာရမည္။
အခန္း(၁၅)
ကူးစက္ေရာဂါ ရိွမရိွစစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ ၿပန္႔ပြားမႈမရိွေစရန္ သီးသန္႔ထားရိွၿခင္း
၆၉။

က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူသည္(က)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းသို႔

တိုက္ရိုက္တင္သြင္းမည့္

သို႔မဟုတ္

အထူး

စီးပြားေရးဇုန္မွ ယင္းဇုန္၏ ၿပင္ပသို႔ တိုက္ရိုက္တင္ပို႔မည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊
ကုန္ေသတၲာမ်ား၊ တိရစၧာန္မ်ားနွင့္အပင္မ်ားကို ဆိပ္ကမ္း၊ ေလဆိပ္၊ ဘူတာရံုနွင့္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္

တစ္ခုနွင့္တစ္ခုအႀကား

သယ္ယူ

ပို႔ေဆာင္

ရာတြင္

ကူးစက္ေရာဂါ ၿပန္႔ပြားမႈ မရိွေစေရးအတြက္ သီးသန္႔ထား ရိွၿခင္းတို႔ကို လိုအပ္သလို
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ခ )

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ၿဖစ္ေစ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္း
ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈ

လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္

စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္

ကူးစက္ေရာဂါ

စပ္လ်ဥ္း၍ၿဖစ္ေစ၊
ၿပန္႔ပြားမႈမရိွေစရန္

ကူးစက္ေရာဂါ

ရိွမရိွ

သီးသန္႔ထားရိွၿခင္း

တို႔ကို

လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အခန္း(၁၆)
အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား
၇ဝ။

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသည္

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ

အလုပ္သမားေရးရာ

ကိစၥရပ္

မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (က)

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နွင့္အညီ
ခ်ဳပ္ဆိုေစေရးအတြက္ ႀကီးႀကပ္ရမည္။

(ခ )

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမား တို႔၏
အခြင့္အေရးနွင့္

တာဝန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း

သတ္မွတ္ရာ၌

အလုပ္အကိုင္
အနည္းဆံုး

ဆိုင္ရာ
လုပ္ခလစာ၊

ခြင့္ရက္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္၊ အခိ်န္ပိုလုပ္ခ၊ အလုပ္ထုတ္ နစ္နာေႀကးနွင့္ အလုပ္
သမားေလ်ာ္ေႀကး

စသည္တို႔အပါအဝင္

တည္ဆဲ

အလုပ္သမားဆိုင္ရာ

ဥပေဒမ်ားအရ အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွေစေရးအတြက္ ညႇိနိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။
(ဂ )

အလုပ္သမား၊ အတတ္ပညာရွင္နွင့္ ဝန္ထမ္းတို႔၏ အခြင့္အေရးနွင့္ ရပိုင္ ခြင့္မ်ား
နစ္နာဆံုးရံႈးၿခင္းမရိွေစရန္ စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ ႀကီးႀကပ္ၿခင္းၿပဳရမည္။

(ဃ)
၇၁။

အလုပ္သမားနွင့္ဝန္ထမ္းတို႔၏ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို သတ္မွတ္နိုင္သည္။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္

အလုပ္သမားစုေဆာင္းၿခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

အထူးစီးပြားေရး

ဇုန္ရိွ

အလုပ္အကိုင္နွင့္ အလုပ္သမား ရွာေဖြေရးရံုးမွလည္းေကာင္း၊ ၿပည္တင
ြ ္း အလုပ္အကိုင္

ရွာေဖြေရး

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္းေကာင္း၊

မိမိ၏

အစီ

အစဥ္ၿဖင့္

လည္းေကာင္း

လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြစုေဆာင္းနိုင္သည္။
၇၂။

အလုပ္ခန္႔ထားၿခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံသားကြ်မ္းက်င္သူ အလုပ္သမားမ်ား၊ အတတ္
ပညာရွင္မ်ားနွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ား

နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ

ခန္႔ထားရာတြင္

တည္ဆအ
ဲ လုပ္သမားဆိုင္ရာ

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ

သေဘာ

တူညီခ်က္

ဥပေဒ၊
စာခ်ဳပ္ကို

အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားတို႔ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ခန္႔ထားရမည္။
၇၃။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္
လာေစေရးအတြက္

နိုင္ငံသားဝန္ထမ္းမ်ားအား
လုပ္ငန္းအမ်ဳိး

လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ

အစားအလိုက္

သက္ဆိုင္ရာ

တိုးတက္

ဘာသာရပ္မ်ားနွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့က်င့္ေပးၿခင္း၊ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ၿခင္းတို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။
၇၄။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္

အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာနွင့္

ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ

မလိုအပ္ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နိုင္ငံသား မ်ားကိုသာ ခန္႔ထားရမည္။
၇၅။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္

အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာနွင့္

ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ

လိုအပ္ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နိုင္ငံသား ကြ်မ္းက်င္သူ အလုပ္သမားမ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္ မ်ားနွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားရာတြင္ လုပ္ငန္းစတင္သည့္နွစ္မွ ပထမနွစ္နွစ္ အတြင္း၌ နိုင္ငံသား
အနည္းဆံုး

၂၅

ရာခိုင္နႈန္း၊

ဒုတိယနွစ္နွစ္

အတြင္း၌

အနည္းဆံုး

ရာခိုင္နႈန္း၊

၅ဝ

တတိယနွစ္နွစ္အတြင္း၌ အနည္းဆံုး ၇၅ ရာခိုင္နႈန္း ခန္႔ထားၿပီး ၿဖစ္ရမည္။
၇၆။

(က)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမား၊ အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္
ဝန္ထမ္းတို႔အႀကား

ေပၚေပါက္

သည့္

အၿငင္းပြားမႈမ်ားကို

သက္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက ေစ့စပ္ညႇိနိႈင္းၿခင္းနွင့္ ဖ်န္ေၿဖၿခင္း ၿပဳလုပ္ရမည္။
(ခ )

ပုဒ္မခဲြ (က) အရ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက ေစ့စပ္ညႇိနိႈင္း ဖ်န္ေၿဖ
ေသာ္လည္း

ေၿပလည္မႈ

မရရိွလွ်င္

အၿငင္းပြားမႈကို

အလုပ္သမားေရးရာ

အၿငင္းပြားမႈ ေၿဖရွင္းေရးဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၇၇။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း
အလုပ္လုပ္ခြင့္
အလံုးစံု

ပါမစ္ကို

အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ဌာနတြင္

နိုင္ငံၿခားသားဝန္ထမ္း
တစ္ေနရာတည္း၌

ဖြင့္လွစ္ထားသည့္

မ်ားအတြက္

တစုတစည္းတည္း
အလုပ္သမားဌာန၏

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးမွ ထုတ္ေပးရမည္။
၇၈။

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္ မိမိ၏ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္း အေၿခအေနအရ နည္းပညာနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ
အတြက္

နိုင္ငံၿခားသား

ဝန္ထမ္းမ်ားအား

သတ္မွတ္ထားသည့္

အေရအတြက္ထက္

ပိုမိုခန္႔ထားရန္ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ စီမံ ခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ ၿဖင့္သာ
ခန္႔ထားနိုင္သည္။
အခန္း(၁၇)
ေၿမအသံုးၿပဳၿခင္း
၇၉။

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသည္

ေၿမငွားရမ္းခြင့္

သို႔မဟုတ္

ေၿမအသံုးၿပဳခြင့္အတြက္

ရင္းနီွး

တည္ေဆာက္သူ သို႔မဟုတ္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူအား ေၿမငွားရမ္းခ သို႔မဟုတ္ ေၿမအသံုး ၿပဳခ
ေပးသြင္းေစၿပီး

နွစ္

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူက

၅ဝ

အထိ

ခြင့္ၿပဳနိုင္သည္။

ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုလွ်င္

ယင္းသက္တမ္း

၂၅

နွစ္အထိ

ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္

သက္တမ္း

တိုးၿမႇင့္

ေပးနိုင္သည္။
၈ဝ။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူ သို႔မဟုတ္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္(က)

ငွားရမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ အသံုးၿပဳခြင့္ရရိွထားသည့္ ေၿမေပၚတြင္ လူေနအိမ္ ေၿခမ်ား၊
အေဆာက္အအံုမ်ား၊ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ၿခံေၿမမ်ား၊ သီးပင္ စားပင္မ်ား၊ စိုက္ခင္းမ်ား
စသည္တို႔ကို ေၿပာင္းေရႊ႕ရွင္းလင္းေပးရန္ရိွပါက ယင္းတို႔အား ေၿပာင္းေရႊ႕ေနရာ
ခ်ထားၿခင္းနွင့္

ေလ်ာ္ေႀကးေပးၿခင္းတို႔

အတြက္

ကုန္က်

စရိတ္မ်ားကို

ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္အညီ က်ခံရမည္။
(ခ )

ေၿပာင္းေရႊ႕ရသူမ်ားအတြက္ မူလအဆင့္အတန္းထက္ မနိမ့္က်ေစရန္၊ ယင္းတို႔၏
အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား

ၿပည့္စံုေစရန္နွင့္

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား

အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕ေစရန္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီနွင့္ လိုအပ္သလို
ညႇိနိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္၊၊
(ဂ )

ငွားရမ္းခြင့္

သို႔မဟုတ္

အသံုးၿပဳခြင့္ရရိွေသာေၿမကို

သတ္မွတ္ထားေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အသံုးၿပဳ ရမည္။
(ဃ)

ငွားရမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ အသံုးၿပဳခြင့္ရရိွေသာ ေၿမ၏ သဘာဝေၿမမ်က္နွာ သြင္ၿပင္
သို႔မဟုတ္ ေၿမအနိမ့္အၿမင့္ အေနအထားကို သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ၏
ခြင့္ၿပဳခ်က္မရိွဘဲ သိသာထင္ရွားစြာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း မၿပဳရ။

(င )

ငွားရမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ အသံုးၿပဳခြင့္ရရိွေသာ ေၿမ၏ေၿမေပၚေၿမေအာက္၌ မိမိအား
ခြင့္ၿပဳသည့္

လုပ္ငန္းနွင့္

သဘာဝသယံဇာတ

မသက္ဆိုင္သည့္

မူလစာခ်ဳပ္တြင္

တြင္းထြက္ပစၥည္းကိုၿဖစ္ေစ၊

မပါ

ဝင္ေသာ

ေရွးေဟာင္း

ဝတၳဳ

ပစၥည္းကိုၿဖစ္ေစ၊ ရတနာသိုက္ကိုၿဖစ္ေစ ေတြ႕ရိွလွ်င္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီသို႔
ခ်က္ခ်င္း

အေႀကာင္းႀကား

ယင္းေၿမေပၚ၌

ရမည္။

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက

ဆက္လက္လုပ္ကိုင္နိုင္သည္။

ခြင့္ၿပဳခ်က္

ခြင့္ၿပဳလွ်င္

မရလွ်င္

အစားထိုး

စီစဥ္ေပးသည့္ ေနရာသို႔ ေၿပာင္းေရႊ႕ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(စ )

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္
သို႔မဟုတ္

အၿခားအဖြဲ႕အစည္း

ခြင့္ၿပဳထားသည့္ကာလအတြင္း
မ်ားသို႔

ေၿမငွားရမ္းၿခင္း၊

အၿခားသူ

ေၿမအသံုးၿပဳခြင့္နွင့္

အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ ေပါင္နံွၿခင္း၊ ငွားရမ္းၿခင္း၊ လဲလွယ္ၿခင္း
သို႔မဟုတ္

ေပးကမ္းၿခင္းတို႔ကို

သက္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခဲြမႈ

ေကာ္မတီ၏

သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ ၿပဳလုပ္နိုင္သည္။
၈၁။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူ

သို႔မဟုတ္

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူသည္

မိမိ၏ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈကို

ပိတ္သိမ္းၿခင္း သို႔မဟုတ္ စာရင္း ရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းၿခင္းၿပဳလွ်င္ ေၿမငွားရမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္

အသံုးၿပဳခြင့္ကိုပါ ရုပ္သိမ္း၍ ေၿမကိုၿပန္လည္အပ္နံွရမည္ ၿဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ေၿမေပၚရိွ
အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖယ္ရွားရမည္။
၈၂။

ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္

ဗဟိုအဖြဲ႕က

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အၿဖစ္

သတ္မွတ္

တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေဒသ တစ္ခုတြင္ တည္ရိွသည့္ ေၿမမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္
သို႔မဟုတ္ လဲႊေၿပာင္းေပးရန္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္ အညီ ေဆာင္ ရြက္ရမည္။
အခန္း(၁၈)
အေထြေထြ
၈၃။

ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူ သို႔မဟုတ္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ အက်ဳိး
အၿမတ္မ်ားနွင့္ အၿခား အခြင့္ အေရးမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ အသိအမွတ္ၿပဳ
အကာအကြယ္ ေပးရမည္။

၈၄။

ကင္းလြတ္ဇုန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿမႇင့္တင္ေရးဇုန္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၊
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ၿပည္ပပို႔ကုန္မ်ားကို ေဈးနႈန္းကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း မၿပဳရ။

၈၅။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူ သို႔မဟုတ္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူနွင့္
ယင္း၏ အလုပ္ သမားမ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ မိသားစုဝင္ တို႔သည္
ဤဥပေဒၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအၿပင္

ၿမန္မာနိုင္ငံ၏

အၿခားတည္ဆဲ

ဥပေဒမ်ား

ကိုလည္း

လိုက္နာႀကရမည္။
၈၆။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ

ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

ခြင့္ၿပဳထားသည့္

သက္တမ္း

ကာလအတြင္း နိုင္ငံပိုင္ သိမ္းယူၿခင္းမၿပဳဟု အာမခံသည္။
၈၇။

သက္ဆိုင္ရာ

ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနွင့္

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္

ယင္းတို႔နွင့္

တိုင္းေဒသႀကီး

သက္ဆိုင္သည့္

သို႔မဟုတ္

ဤဥပေဒပါ

ၿပည္နယ္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၈၈။

သက္ဆိုင္ရာ

ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနနွင့္

တိုင္းေဒသႀကီး

သို႔မဟုတ္

ၿပည္နယ္

အစိုးရအဖြဲ႕တို႔၏ တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း ခံရသူသည္ ဤဥပေဒအရ ရရန္ရိွေသာ အခြန္
အခမ်ားနွင့္

ဒဏ္ေႀကးေငြမ်ားကို

ေပးေဆာင္ရန္

ပ်က္ကက
ြ ္သူထံမွ

တည္ဆဲ

အခြန္အခဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ အရေကာက္ခံရမည္။
၈၉။

တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္

မည္သို႔ပင္

ပါရိွေစကာမူ

ဤဥပေဒပါ

ၿပ႒ာန္းခ်က္

တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဤဥပေဒနွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။
၉ဝ။

တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဗဟိုအဖြဲ႕၏ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္အၿပင္
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကိုလည္း က်ခံရမည္။

၉၁။

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္(က)

တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာန

သို႔မဟုတ္

အၿခားၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန

ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏

ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို

တစ္ခုခုအား

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္

စရိတ္မ်ားကိုက်ခံရန္ တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။

ကုန္က်

(ခ )

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ဗဟိုအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္
လိုအပ္ပါက

အထူးေကာ္မတီတစ္ရပ္ရပ္ကို

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ပုဂၢိဳလ္

မ်ားၿဖင့္

အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာထုတ္ၿပန္၍ ဖြဲ႕စည္းနိုင္သည္။
(ဂ )

စီမံခန္႔ခဲြေရးနွင့္ ႀကီးႀကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ
တစ္ရပ္ရပ္ကို

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္

အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ

ထုတ္ၿပန္၍

ဖြဲ႕စည္းနိုင္သည္။
(ဃ)

ပုဒ္မခဲြ (က) နွင့္ (ခ) ပါ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္
ေပးနိုင္သည္။

၉၂။

ဤဥပေဒအရ ဗဟိုအဖြဲ႕၊ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕နွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၿခင္း
မၿပဳနိုင္ေသးမီ

ဤဥပေဒၿဖင့္

ရုပ္သိမ္းလိုက္သည့္

ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရး

ဇုန္ဥပေဒ

(နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၈/ ၂ဝ၁၁) အရ
ဖြဲ႕စည္းထားရိွသည့္

ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ

ဗဟိုအဖြဲ႕၊

ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕နွင့္

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီမ်ားသည္ ဤဥပေဒနွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၉၃။

ဤဥပေဒၿဖင့္

ရုပ္သိမ္းလိုက္သည့္

ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ

(နိုင္ငံေတာ္

ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၈/၂ဝ၁၁) အရ ထုတ္ၿပန္ ခဲ့ေသာ
အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊

အမိန္႔၊

ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ဤဥပေဒနွင့္

မဆန္႔က်င္သေရြ႕ က်င့္သံုးခြင့္ရိွသည္။
၉၄။

ဗဟိုအဖြဲ႕၊

ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕နွင့္

သက္ဆိုင္ရာ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္

စီမံခန္႔ခဲြမႈ

ေကာ္မတီတို႔က ထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားသည္ ယင္းထုတ္ၿပန္ခိ်န္မတိုင္မီ၌ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရင္းနီွး ၿမႇဳပ္နံွရန္
မွတ္ပံုတင္ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ၿခင္းမရိွေစရ။
၉၅။

ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ (က)

တာဝန္ခံ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာ
တူညီခ်က္ၿဖင့္

လိုအပ္ေသာ

နည္းဥပေဒ၊

စည္းမ်ဥ္းနွင့္

စည္းကမ္းမ်ားကို

ထုတ္ၿပန္နိုင္သည္။
(ခ )

ဗဟိုအဖြဲ႕၊

ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕နွင့္

အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊

အမိန္႔၊

စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီတို႔သည္
ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္

လိုအပ္ေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ထုတ္ၿပန္နိုင္သည္။
၉၆။

ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ
ဥပေဒအမွတ္

၈/၂ဝ၁၁)

နွင့္

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ

(နိုင္ငံေတာ္

ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၁၇/ ၂ဝ၁၁) တို႔ကို ဤဥပေဒၿဖင့္
ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအရ ကြ်နု္ပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။

(ပံု)သိန္းစိန္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

