နိင
ု င
် ံခြားရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ ဥပ ေ
(၂ဝ၁၂ ြုနစ
ှ ်၊ ခပည် ောင်စလ
ု တ
ွ ် တာ်ဥပ ေအြှတ် ၂၁။)
၁၃၇၄ ြုနှစ၊် သီတင်းကျတ်လခပည့် ကျာ် ၃ရက်
(၂ဝ၁၂ ြုနစ
ှ ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ရက်)
ခပည် ောင်စုလွတ် တာ်သည် ဤဥပ ေကို ခပဋာန်းလိုက်သည်။
အြန်း(၁)
အြည်နှင့် အဓိပ္ာယ် ော်ခပြျက်
၁။ ဤဥပ ေကို နိုင်ငံခြားရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှဥပ ေ ဟု ြါတွင် စရြည်။
၂။ ဤဥပ ေတွင် ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်ြျားသည် ော်ခပပါအတိုင်း အဓိပ္ာယ် သက် ရာက် စရြည်-

(က) နိုင်ငံ တာ်ဆိုသည်ြှာ ခပည် ောင်စုသြ္တခြန်ြာနိုင်ငံ တာ်ကိုဆိုသည်။

(ြ)

ကာ်ြရှင်ဆိုသည်ြှာ ဤဥပ ေအရ ေွဲ ့ စည်း သာ ခြန်ြာနိုင်ငံ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ ကာ်ြရှင်ကို ဆိုသည်။

(ဂ) ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ ဆိုသည်ြှာ ခပည် ောင်စုသြ္တ ခြန်ြာနိုင်ငံ တာ် ခပည် ောင်စု အစိုးရအေွဲ ့ ကိုဆိုသည်။

(ဃ)

(င)

(စ)

နိုင်ငံသား ဆိုရာတွင် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့ြဟုတ် နိုင်ငံသား ခပုြွင့်ရသူလည်း ပါဝင်သည်။ ဤဥပ ေ အလို့ငှာ
ယင်းစကားရပ်တွင် နိုင်ငံသားြျားခေင့်သာ ေွဲ ့ စည်းေား သာ စီးပွား ရးအေွဲ ့ အစည်းလည်း ပါဝင်သည်။

နိုင်ငံခြားသား ဆိုသည်ြှာ နိုင်ငံသားြဟုတ်သူကို ဆိုသည်။ ဤဥပ ေအလို့ငှာ ယင်းစကားရပ်တွင် နိုင်ငံခြားသားြျား
ပါဝင်ေွဲ ့ စည်းေား သာ စီးပွား ရး အေွဲ ့ အစည်းလည်း ပါဝင်သည်။

ကြကေခပုသူ ဆိုသည်ြှာ ကာ်ြရှင်သို့ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆိုခပုသည့် နိုင်ငံသား တစ်ဦးဦးကို ခေစ် စ၊
နိုင်ငံခြားသား တစ်ဦးဦးကို ခေစ် စ ဆိုသည်။

အဆိုခပုြျက် ဆိုသည်ြှာ ကြကေခပုသူက ရည်ရွယ်ေား သာ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ အတွက် ြွင့်ခပုြိန့်ရရှိရန် ကာ်ြရှင်သို့
(ဆ) တင်သွင်း သာ သတ်ြှတ်သည့် လျာက်လွာနှင့်အတူ ပဋိညာဉ် စာြျုပ်ြူကကြ်း၊ ငွ ရး ကကး ရး ဆိုင်ရာ အ ောက်အေား
ြျားနှင့် ကုြ္ဏီဆိုင်ရာ အ ောက်အေားြျားကို ဆိုသည်။

( ဇ ) ြွင့်ခပုြိန့် ဆိုသည်ြှာ အဆိုခပုြျက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကာ်ြရှင်၏ သ ဘာတူ ြွင့်ခပုြျက်ကို ော်ခပသည့် အြိန့်ကို ဆိုသည်။

(ဈ)

နိုင်ငံခြား ြတည် ငွရင်း ဆိုရာတွင် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးဦးက ြွင့်ခပုြိန့်အရ စီးပွား ရးလုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီး ခြှုပ်နှံ သာ
အာက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

(၁) နိင
ု င
် ံခြား ငွ၊

(၂)

(၃)

စက်ပစ္ည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ စက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်း၊ စက်အရန်ပစ္ည်း၊ အသုံးအ ဆာင် တန်ဆာပလာြျား အပါအဝင်
လုပ်ငန်းတွင် အြှန်တကယ် သုံးစွဲရန်လိုအပ်၍ နိုင်ငံ တာ်အတွင်း၌ ြရရှိနိုင် သာ ပစ္ည်း၊

လိုင်စင်၊ တီေွင်ြှပိုင်ဆိုင်ြွင့်၊ စက်ြှေီဇိုင်း၊ ကုန်အြှတ်တံဆိပ်၊ ြူပိုင်ြွင့် စသည့် အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ ပစ္ည်းြျားကို
တန်ေိုးခေတ်နိုင် သာ အြွင့်အ ရး၊

(၄) ကျြ်းကျင်ြှ နည်းပညာရပ်၊

(၅) အေက်ပါတို့ြှ လုပ်ငန်းတွင် တိုးပွားရရှိပပီး၍ခေစ် စ၊ ဝစု အကျိုးအခြတ်ကို ခေစ် စ ခပန်လည် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံ သာ ငွြျား။

( ည) ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူ ဆိုသည်ြှာ ြွင့်ခပုြိန့်အရ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံ သာ ပုဂ္ိုလ် သို့ြဟုတ် စီးပွား ရး အေွဲ ့ အစည်းကို ဆိုသည်။

(ဋ) ဘဏ် ဆိုသည်ြှာ ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ က ြွင့်ခပု သာ နိုင်ငံ တာ်အတွင်းရှိ ဘဏ်တစ်ြုြုကို ဆိုသည်။

(ဌ)

(၁)

ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ ဆိုသည်ြှာ နိုင်ငံ တာ်၏နယ်နိြိတ်အတွင်း ဤဥပ ေနှင့်အညီ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူက ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲသည့်
ပိုင်ဆိုင်ြှပစ္ည်း အြျိုးြျိုးကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အာက်ပါတို့လည်း ပါဝင်သည် -

ရွ ့ ခပာင်းနိုင် သာ ပစ္ည်းြျား၊ ြ ရွ ့ ခပာင်းနိုင် သာ ပစ္ည်းနှင့် အခြား ပစ္ည်းဆိုင်ရာ အြွင့်အ ရးြျားကို ဥပ ေနှင့်အညီ
အ ပါင်ြံြွင့်နှင့် ပါင်နှံြွင့်ြျား။

(၂) ကုြ္ဏီတစ်ြု၏ အစုရှယ်ယာြျား၊ စ တာ့(ြ်)ြျားနှင့် ေီဘင်ြျာ ြါ ငွ ြျး သက် သြံ လက်ြှတ်ြျား၊

(၃)

ငွ ရး ကကး ရးဆိုင်ရာ တန်ေိုးတစ်ရပ်အခေစ်ေားရှိသည့် ပဋိညာဉ်စာြျုပ် အရ ငွ ကကး အြွင့် အ ရးြျား သို့ြဟုတ်
ဆာင်ရွက်ြှြျား၊

(၄) တည်ဆဲဥပ ေြျားနှင့်အညီ အသိဉာဏ်ပစ္ည်းဆိုင်ရာ အြွင့်အ ရးြျား၊

(၅)

သဘာဝသယံဇာတပစ္ည်းြျား ရှာ ေွခြင်းနှင့်ေုတ်လုပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ အြွင့်အ ရးြျား အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပ ေ သို့ြဟုတ်
ပဋိညာဉ် စာြျုပ်အရ ပးအပ်ေားသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အြွင့်အ ရးြျား။

ခြငှားရန်းြွင့် ရရှိသူ သို့ြဟုတ် ခြအသုံးခပုြွင့်ရရှိသူ ဆိုသည်ြှာ နိုင်ငံ တာ်က သတ်ြှတေ
် ားသည့် ခြငှားြကို
(ဍ) နိုင်ငံ တာ်သို့ ပး ဆာင်၍ သတ်ြှတေ
် ား သာ ကာလအပိုင်းအခြားအေိ ခြငှားရြ်းြွင့်ရရှိသူ သို့ြဟုတ် ခြအသုံးခပုြွင့်
ရရှိသူကို ဆိုသည်။
အြန်း(၂)
သက်ဆင
ို ်သည့် စီးပွား ရး လုပင
် န်းြျား
၃။ ဤဥပ ေသည် ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ ၏ ကကိုတင်သ ဘာတူညီြျက်ခေင့် ကာ်ြရှင်က အြိန့် ကကာ်ခငာစာ ေုတ်ခပန်
သတ်ြှတ် သာ စီးပွား ရး လုပ်ငန်းြျားနှင့် သက်ဆိုင် စရြည်။
၄။ အာက်ပါ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှလုပ်ငန်းြျားကို ကန့်သတ်သည့် သို့ြဟုတ် တားခြစ်သည့် လုပ်ငန်းြျားအခေစ် သတ်ြတ
ှ ်သည်-

(က)

နိုင်ငံ တာ်အတွင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူြျိုးြျား၏ ရိုးရာယဉ် ကျးြှနှင့် ဓ လ့ေုံစံ ြျားကို ေိြိုက် စ သာ လုပ်ငန်းြျား၊

(ြ)

ခပည်သူတို့၏ ကျန်းြာ ရးကို ေိြိုက် စနိုင် သာ လုပ်ငန်းြျား၊

(ဂ)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂဟစနစ်တို့ကို ေိြိုက်ပျက်စီး စနိုင် သာ လုပ်ငန်းြျား၊

(ဃ)

(င)

နိုင်ငံ တာ်အတွင်းသို့ ဘးအန္ရာယ်ရှိ သာ သို့ြဟုတ် အဆိပ်အ တာက် ရှိ သာ စွန့်ပစ်ပစ္ည်းြျား
သယ် ဆာင်လာနိုင်သည့် လုပ်ငန်းြျား၊

နိုင်ငံတကာ သ ဘာတူညီြျက်ြျားအရ

ဘးအန္ရာယ်ရှိ သာ ဓာတု ပစ္ည်း ေုတလ
် ုပ်သည့် စက်ရုံြျား သို့ြဟုတ်

အသုံးခပုသည့် လုပ်ငန်းြျား၊

(စ)

(ဆ)

(ဇ)

(ဈ)

(ည)

နည်းဥပ ေ ေုတ်ခပန်သတ်ြှတ်ေား သာ နိုင်ငံသားြျား လုပ်ကိုင် နိုင်သည့် ကုန်ေုတ်လုပ်ငန်းြျား၊ ဝန် ဆာင်ြှလုပ်ငန်းြျား၊

ခပည်ပြှစြ်းသပ်ဆဲခေစ် သာ သို့ြဟုတ် အသုံးခပုရန် အတည်ခပုြျက် ြရရှိ သး သာ နည်းပညာြျား၊ ဆးဝါးြျား၊
အသုံးအ ဆာင်ြျားနှင့် သယ် ဆာင် လာနိုင်သည့် လုပ်ငန်းြျား၊

နည်းဥပ ေေုတ်ခပန် သတ်ြှတေ
် ား သာ နိုင်ငံသားြျား လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် လယ်ယာ စိုက်ပျိုး ရး လုပ်ငန်းနှင့်
နှစ်တိုနှစ်ရှည်စိုက်ပျိုး ရးလုပ်ငန်းြျား၊

နည်းဥပ ေ ေုတ်ခပန် သတ်ြှတ်ေား သာ နိုင်ငံသားြျား လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် ြွးခြူ ရးလုပ်ငန်းြျား

နည်းဥပ ေ ေုတ်ခပန်သတ်ြှတ်ေား သာ နိုင်ငံသားြျား လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် ခြန်ြာ့ပင်လယ်ခပင် ငါးေြ်း လုပ်ငန်းြျား၊

( ဋ ) ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ ၏ ြွင့်ခပုြျက်ခေင့် စီးပွား ရးဇုန်အခေစ် သတ်ြှတ် ေား သာ နရာြျားြှအပ နိုင်ငံ တာ်၏
နယ်နိြိတ်နှင့် အခြားနိုင်ငံြျား နယ်နိြိတ် ေိစပ်လျက်ရှိသည့် နယ်စပ်ြျဉ်းြှ တစ်ဆယ်ြိုင် အတွင်း ဆာင်ရွက်ြည့်
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ လုပ်ငန်းြျား။
၅။

ပုေ်ြ ၄ အရ ကန့်သတ်သည့် သို့ြဟုတ် တားခြစ်သည့် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှလုပ်ငန်းြျားကို ကာ်ြရှင်သည် နိုင်ငံ တာ်နှင့်နိုင်ငံသား

အေူးသခေင့် တိုင်းရင်းသား ခပည်သူြျား၏ အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ ခပည် ောင်စု အစိုးရအေွဲ ့ ၏ အတည်ခပုြျက်ကို ရယူ၍
ြွင့်ခပုနိုင်သည်။
၆။ ကာ်ြရှင်သည် နိုင်ငံ တာ်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ လုံခြုံ ရးအ ခြအ န၊ စီးပွား ရး အ ခြအ န၊ ပတ်ဝန်းကျင် အ ခြအ နနှင့်
လူြှအကျိုးစီးပွားကို ကကီးြားစွာ အကျိုး သက် ရာက်ြှ ခေစ် စနိုင် သာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ လုပ်ငန်းကကီးြျားကို ခပည် ောင်စု
အစိုးရအေွဲ ့ ြှ တစ်ဆင့် ခပည် ောင်စုလတ
ွ ် တာ်သို့ တင်ခပရြည်။

အြန်း(၃)
ရည်ရယ
ွ ်ြျက်

၇။

နိုင်ငံ တာ်၏ ကကယ်ဝ သာ သယံဇာတပစ္ည်းြျားကို ော်ေတ
ု ်၍ ခပည်သူြျား လာက်ငစွာ သုံးစွဲ ြံစားနိုင်ကကရန်နှင့်

ပိုလျံလာသည်တို့ကို ခပည်ပသို့ တင်ပို့ ရာင်းြျ နိုင် စရန်၊ လုပ်ငန်းြျား တိုးတက် ကျယ်ခပန့်လာသည်နှင့်အြျ ခပည်သူတို့
အတွက်လည်း အလုပ်အကိုင်ြျား ပါ ပါက် ပါြျား လာ စရန်၊ လူသားအရင်းအခြစ် ေွံ့ ပေိုးလာ စရန်၊ အ ခြြံ
အ ဆာက်အအုံြျားခေစ် သာ ဘဏ်နှင့် ငွ ကကးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းြျား၊ အဆင့်ခြင့် လြ်းြကကီးြျား၊ တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ
ဆက်သွယေားသည့် အ ဝး ခပး လြ်းြျား၊ အြျိုးသား လျပ်စစ်နှင့်စွြ်းအင် ေုတ်လုပ် ရးလုပ်ငန်းြျား၊ ြတ်ြီ

သတင်းအြျက်အလက် နည်းပညာအပါအဝင် အဆင့်ခြင့် နည်းပညာြျား ေွံ့ ပေိုး စရန်၊ ဆက်သွယ် ရး ကွန်ရက်ြျား၊
နိုင်ငံတကာအဆင့်ြီရေား၊ သ ဘော၊ လယာဉ်စသည့်
် ပို့ ဆာင် ရးလုပ်ငန်းြျား အပါအဝင် ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီး
နိုင်ငံ တာ်တစ်ဝန်းလုံး ေွ့ံ ပေိုးတိုးတက် စရန်၊ နိုင်ငံသားြျား နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်တွဲလုပ်ကိုင် ဆာင်ရွက်နိုင် စရန်၊ နိုင်ငတ
ံ ကာ
စံနှန်းနှင့် အညီ စီးပွား ရး လုပ်ငန်းြျားနှင့် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှလုပ်ငန်းြျား ပါေွန်းလာ စရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။
အြန်း(၄)
အ ခြြံြူြျား
၈။ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှအား အာက်ပါြူြျားကို အ ခြြံပပီး ြွင့်ခပုရြည်-

(က)

အြျိုးသားစီးပွား ေွံ့ ပေိုးတိုးတက် ရး စီြံကိန်း၏ အဓိက ရည်ြှန်းြျက်ြျား၊ နိုင်ငံ တာ်နှင့် နိုင်ငံသားြျားက
ြ ဆာင်ရွက်နိုင် သး သာ ငွ ကကး အင်အားနှင့် နည်းပညာ ြခပည့်စုံ သာ လုပ်ငန်းြျားကို အ ောက်အကူ ခပု ရး၊

(ြ)

အလုပ်အကိုင်အြွင့်အလြ်းြျား တိုးတက် ပါ ပါက် ရး၊

(ဂ)

ခပည်ပ ပို့ကုန် တိုးြျဲ ့ တင်ပို့နိုင် ရး၊

(ဃ)

(င)

(စ)

(ဆ)

(ဇ)

(ဈ)

သွင်းကုန်အစားေိုးကုန် ပစ္ည်းြျားေုတ်လုပ် ရး၊

ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှြျားစွာ လိုအပ်သည့် ေုတ်ကုန်ပစ္ည်းြျားေုတလ
် ုပ် ရး၊

အဆင့်ခြင့်ကျြ်းကျင်ြှ နည်းပညာရပ်ြျား တိုးတက်ရရှိ ရးနှင့် အဆင့်ခြင့် နည်းပညာခေင့် ေုတ်လုပ်ြှ လုပ်ငန်းြျား
ေွံ့ ပေိုးတိုးတက် စ ရး၊

ြတည် ငွရင်းကကီးြားသည့် ကုန်ေတ
ု ်လုပ်ြှနှင့် ဝန် ဆာင်ြှလုပ်ငန်းြျားကို အ ောက်အကူခပု ရး၊

စွြ်းအင်သုံးစွဲြှ သက်သာ စြည့် လုပ်ငန်းြျား ော်ေုတ် ရး၊

ေသန္ရ ေွံ့ ပေိုးတိုးတက် ရး၊

(ည)

(ဋ)

စွြ်းအင်သစ်ြျား ရှာ ေွတူး ော်ေတ
ု ်လုပ် ရးနှင့် ဇီဝအ ခြြံ စွြ်းအင် သစ်ြျား ကဲ့သို့ သာ ခပန်လည် ခပည့်ပေိုးပြဲ စွြ်းအင်
အရင်းအခြစ်ြျား ပါ ပါက် ရး၊

ြတ်ြီစက်ြှလုပ်ငန်းြျား ေွံ့ ပေိုးတိုးတက် ရး၊

(ဌ)

ပတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိြ်းကာကွယ် ရး၊

(ဍ)

သတင်း အြျက်အလက်နှင့် နည်းပညာ ရယူ ေလှယ်နိုင်ရန် အ ောက်အပံ့ ခေစ် စ ရး၊

(ဎ)

နိုင်ငံ တာ်အြျုပ်အခြာအာဏာနှင့် ခပည်သူြျား၏လုံခြုံြှ ြေိြိုက် စ ရး၊

(ဏ)

နိုင်ငံသားြျားအသိပညာ၊ အတတ်ပညာ ေွံ့ ပေိုးတိုးတက် ရး၊

(တ)

နိုင်ငံတကာ စံြျိန်စံညွန်းနှင့်အညီ ဘဏ်နှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းြျား ေွ့ံ ပေိုး တိုးတက် ရး၊

(ေ) နိုင်ငံ တာ်နှင့် နိုင်ငံသားြျားအတွက် လိုအပ် သာ ြတ်ြီဝန် ဆာင်ြှ လုပ်ငန်းြျား ပါ ပါက်လာ စ ရး၊

(ေ)

နိုင်ငံ တာ်၏ စွြ်းအင်နှင့် သယံဇာတြျားကို ခပည်တွင်းသုံးစွဲြှ ရတို၊ ရရှည် ေူလုံ စ ရး။

အြန်း(၅)
ရင်းနှးီ ခြှုပ်နြ
ှံ ှပုံစံ

၉။ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှကို အာက်ပါပုံစံတစ်ြုြုခေင့် ခပုလုပ် ဆာင်ရွက်နိုင်သည်-

(က)

ကာ်ြရှင်က ြွင့်ခပု သာလုပ်ငန်းြျား၌ နိုင်ငံခြားသားက နိုင်ငံခြား ြတည် ငွရင်း ရာြိုင်နှန်းအခပည့်ခေင့် ခပုလုပ်ခြင်း၊

(ြ) နိုင်ငံခြားသားနှင့် နိုင်ငံသား သို့ြဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အေွဲ ့ အစည်းတို့ ေက်စပ်ခပုလုပ်ခြင်း၊

(ဂ)

နှစ်ဦးနှစ်ေက် သ ဘာတူ သာ ပဋိညာဉ် စာြျုပ်ပါ စနစ်တစ်ြုြုခေင့် ဆာင်ရွက်ခြင်း။

၁ဝ။ (က)

ပုေ်ြ ၉ အရ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှပုံစံေွဲ ့ စည်းရာတွင်-

(၁) တည်ဆဲဥပ ေနှင့်အညီ ကုြ္ဏီအခေစ် ေွဲ ့ စည်းရြည်။

(၂)

(၃)
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(ြ)

ပုေ်ြ ၉ ပုေ်ြြွဲ (ြ)ပါ ေက်စပ်လုပ်ငန်းအခေစ် ေွဲ ့ စည်းပါက နိုင်ငံခြား ြတည် ငွနှင့် နိုင်ငံသားြတည် ငွ အြျို ့ ကို ေက်စပ်လုပ်ငန်း
ခပုလုပ်သည့် နိုင်ငံခြားသားနှင့် နိုင်ငံသား ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ နှစ်ေက် သ ဘာ တူညီြျက်အရ သတ်ြှတ်နိုင်သည်။

နိုင်ငံခြားသားက ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ ခပုလုပ်ရာတွင် လုပ်ငန်းကဏ အလိုက် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးခြှုပ်နှံရြည့် ပြာဏကို ကာ်ြရှင်က
လုပ်ငန်းသဘာဝ အ ပါြူတည်၍ ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ ၏ သ ဘာတူ ြွင့်ခပုြျက် ရယူ သတ်ြှတ် ပးရြည်။

နိုင်ငံခြားသားသည် တားခြစ်သည့်လုပ်ငန်း၊ ကန့်သတ်သည့် လုပ်ငန်းြျားကို နိုင်ငံသားနှင့်ေက်စပ် လုပ်ကိုင်ပါက နိုင်ငံခြား
ြတည် ငွရင်း အြျိုးကို နည်းဥပ ေခေင့် ခပဋာန်းေားသည့် အြျိုးအတိုင်း အဆိုခပုနိုင်သည်။

ပုေ်ြြွဲ(က) အရ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှလုပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် ပဋိညာဉ် စာြျုပ်ပါ သက်တြ်းြကုန်ဆုံးြီ လုပ်ငန်းရပ်စဲြွင့်
ရရှိ၍ စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းရာတွင် လည်း ကာင်း၊ လုပ်ငန်းပပီးဆုံး၍ စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းရာတွင်
လည်း ကာင်း နိုင်ငံ တာ်၏ တည်ဆဲဥပ ေြျားနှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံး ဆာင်ရွက်ရြည်။

အြန်း(၆)
ကာ်ြရှငေ
် ွဲ ့ စည်းခြင်း

၁၁။ (က) ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ သည်-

(၁) ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှလုပ်ငန်းြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပ ေပါ လုပ်ငန်း တာဝန်ြျားကို ဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သင့် လျာ် သာ
ခပည် ောင်စု အဆင့် ပုဂ္ိုလ်တစ်ဦးအား ဥက္ဋအခေစ်လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ခပည် ောင်စုဝန်ကကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊
အစိုးရအေွဲ ့ အစည်း ြျားနှင့် အစိုးရြဟုတ် သာ အေွဲ ့ အစည်းြျားြှ ပညာရှင်ြျား၊ သင့် လျာ် သာ ပုဂ္ိုလ်ြျားအား
အေွဲ ့ ဝင်ြျားအခေစ် လည်း ကာင်း ပါဝင် စလျက် ခြန်ြာနိုင်ငံ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ ကာ်ြရှင်ကို ေွဲ ့ စည်းရြည်။

-2

(ြ)

ကာ်ြရှင်ကို ေွဲ ့ စည်းရာတွင် အေွဲ ့ ဝင်ြျားအနက်ြှ ေုတိယဥက္ဋ၊ အတွင်း ရးြှူးနှင့် တွဲေက် အတွင်း ရးြှူးတို့ကို သတ်ြတ
ှ ်၍
တာဝန် ပးအပ်ရြည်။

နိုင်ငံ့ဝန်ေြ်းြဟုတ် သာ ကာ်ြရှင်အေွဲ ့ ဝင်ြျားသည် အြျိုးသား စီြံကိန်းနှင့်နှင့် စီးပွား ရးေွံ့ ပေိုး တိုးတက်ြှ ဝန်ကကီးဌာနက
ြွင့်ခပု သာ လစာ၊ စရိတ်နှင့်ြျီးခြှင့် ငွကို ြံစားြွင့်ရှိသည်။

၁၂။ ကာ်ြရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားြှာ အာက်ပါအတိုင်းခေစ်သည်-

အြန်း(၇)
ကာ်ြရှင၏
် တာဝန်နှငလ
့် ပ
ု ပ
် ိုငြ
် င
ွ ့်ြျား

ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ အဆိုခပုြျက်ြျားကို စိစစ်ရာတွင် အဆိုခပုြျက်သည် ဤဥပ ေ အြန်း(၄)ပါ အ ခြြံြူြျားနှင့် ကိုက်ညီြှ ရှိ၊ ြရှိ
(က)

ငွ ရး ကကး ရး ယုံကကည် စိတ်ြျရြှ၊ လုပ်ငန်း၏ စီးပွား ရး တွက် ခြကိုက်ြှ၊ စက်ြှနည်းပညာ ဆီ လျာ်ြ၊ှ ပတ်ဝန်းကျင်
ေိန်းသိြ်း ကာကွယ်ြှ စသည့် အြျက်အလက်ြျားကို သုံးသပ်ခြင်း၊

(ြ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

(စ)

(ဆ)

ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူြျားက ဥပ ေအရ ြံစားြွင့်ရှိ သာ အြွင့်အ ရးြျားကို အခပည့်အဝ ြရရှိ ကကာင်း တိုင်ကကားလျင် လိုအပ်သလို
အခြန် အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ခြင်း၊

အဆိုခပုြျက်ြျားကို တည်ဆဲဥပ ေြျားပါ ခပဋာန်းြျက်ြျားနှင့် ဆန့်ကျင်ခြင်း ရှ၊ိ ြရှိ စိစစ်ခြင်း၊

လုပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြျက်ြျားကို ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ ြှတစ်ဆင့် ခပည် ောင်စု လွတ် တာ်သို့ ခြာက်လတစ်ကကိြ်
တင်ခပအစီရင်ြံခြင်း၊

ခပည်တွင်း၊ ခပည်ပ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှြျား လွယ်ကူ စရန် လည်း ကာင်း၊ အား ပး အ ောက်အကူခပုရန် လည်း ကာင်း
ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ သို့ အြါ အား လျာ်စွာ အကကံခပုတင်ခပခြင်း၊

ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ ၏ ကကိုတင်သ ဘာတူညီြျက်ခေင့် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ အြျိုး အစား ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ တန်ေိုးပြာဏနှင့်
လုပ်ငန်းသက်တြ်းတို့ကို သတ်ြှတ်ခြင်း နှင့် ယင်းတို့ကို ခပာင်းလဲသတ်ြှတ်ခြင်း၊

တိုင်း ေသကကီးနှင့် ခပည်နယ် စီးပွားေွံ့ ပေိုးတိုးတက် ရး အတွက် ခပည် ောင်စု အစိုးရအေွဲ ့ ၏ သ ဘာတူညီြျက်အရ လုပ်ကိုင်
ဆာင်ရွက် ြွင့်ရ သာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှလုပ်ငန်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း ေသကကီး သို့ြဟုတ်

ခပည်နယ်အစိုးရအေွဲ ့ နှင့် ညှိနှင်း ဆာင်ရွက်ခြင်း၊

အသုံးခပုြွင့် ရရှိ သာ ခြ၏ ခြ ပါ ခြ အာက်၌ ြွင့်ခပုသည့် လုပ်ငန်းနှင့် ြသက်ဆိုင်ဘဲ ြူလစာြျုပ်တွင် ြပါဝင် သာ
(ဇ)

သဘာဝသယံဇာတ ပစ္ည်းကိုခေစ် စ၊ ရှး ဟာင်းဝတ္ုပစ္ည်းကိုခေစ် စ တွ ့ ရှိလျင် ကာ်ြရှင်က ြျက်ြျင်းသိရှိရန်နှင့်
အ ရးယူနိုင်ရန် စီြံ ဆာင်ရွက်ခြင်း၊

ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူက ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ လုပ်ငန်းြျားအား ဤဥပ ေ၊ ဤဥပ ေအရ ခပုလုပ် သာ နည်းဥပ ေ၊ စည်းြျဉ်း၊
(ဈ)

စည်းကြ်း၊ လုပေ
် ုံးလုပ်နည်း၊ အြိန့်၊ အြိန့် ကကာ်ခငာစာနှင့် ညွန်ကကားြျက်ြျား၊ စာြျုပ်ပါအြျက်ြျားနှင့်အညီ လိုက်နာ
ဆာင်ရွက်ြှ ရှိ ြရှိ စိစစ်ခြင်း၊ လိုက်နာ ဆာင်ရွက်ြှြရှိပါက လိုက်နာ ဆာင်ရွက် စခြင်းနှင့် လိုက်နာ ဆာင်ရွက်ြှ
ြရှိ သာ လုပ်ငန်းြျားကို ဥပ ေနှင့်အညီ အ ရးယူခြင်း၊

(ည)

(ဋ)

အြွန် ကင်းလွတ်ြွင့်နှင့် သက်သာြွင့် ပးရန် ြလို သာ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ လုပ်ငန်းြျားကို သတ်ြှတ် ပးခြင်း၊

ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ က အြါအား လျာ်စွာ ပးအပ် သာ တာဝန်ြျားကို ေြ်း ဆာင်ခြင်း။

၁၃။ ကာ်ြရှင်၏လုပ်ပိုင်ြွင့်ြျားြှာ အာက်ပါအတိုင်းခေစ်သည်-

(က)

(ြ)

( ဂ)

(ဃ)

(င)

နိုင်ငံ တာ်၏အကျိုးစီးပွားကို ခေစ်ေွန်း စနိုင်သည်ဟု ယူဆပပီး တည်ဆဲ ဥပ ေ တစ်ရပ်ရပ်နှင့်လည်း ြဆန့်ကျင်သည့်
အဆိုခပုြျက်ကို လိုအပ် သာ စိစစ်ြှြျား ခပုလုပ်၍ လက်ြံခြင်း၊

အဆိုခပုြျက်ကို လက်ြံလျင် ြွင့်ခပုြိန့်ကို ကြကေ ခပုသူ သို့ြဟုတ် ရင်းနှီး ခြှုပ်နှံသူအား ေုတ် ပးခြင်း၊

ြွင့်ခပုြိန့် သက်တြ်း သို့ြဟုတ် သ ဘာတူညီြျက်ကို တိုးခြှင့် ပးရန် ခေစ် စ၊ ခပင်ဆင် ပးရန်ခေစ် စ သက်ဆိုင်ရာတို့က
လျာက်ေားလာလျင် သတ်ြှတ်ြျက် ြျားနှင့်အညီ စိစစ်၍ ြွင့်ခပုခြင်း သို့ြဟုတ် ခငင်းပယ်ခြင်း၊

ကြကေ ခပုသူေံြှ လည်း ကာင်း၊ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူေံြှ လည်း ကာင်း လိုအပ်သည့် အ ောက်အေားြျားကိုခေစ် စ၊
အြျက်အလက်ြျားကို ခေစ် စ တင်ခပရန် တာင်းဆိုခြင်း၊

ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူက ြွင့်ခပုြိန့်ရရှိရန် ကာ်ြရှင်သို့ အဆိုခပုတင်သွင်း သာ အဆိုခပု ြျက် ယင်းနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ခပ သာ
စာြျုပ်စာတြ်း အ ောက်အေားြျား သို့ြဟုတ် ြွင့်ခပုြိန့်ပါ စည်းကြ်းြျက်ြျားအတိုင်း လိုက်နာ ဆာင်ရွက်ခြင်း
ြရှိ ကကာင်း ြိုင်လုံ သာ သက် သြံ အ ောက်အေားြျား ပါ ပါက်လျင် လုပ်ငန်းကို ဆိုင်းငံ့ေားသည်အေိ လိုအပ်သည့်

အြိန့် တစ်စုံတစ်ရာ ြျြှတ်ခြင်း၊

( စ)

ငွ ရး ကကး ရးကိစ္ရပ်ြျား ဆာင်ရွက်ရန် ကြကေခပုသူ သို့ြဟုတ် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူက အဆိုခပုတင်ခပလာသည့် ဘဏ်ကို
ြွင့်ခပုခြင်း သို့ြဟုတ် ခငင်းပယ်ခြင်း။

၁၄။ ကာ်ြရှင်သည် ြိြိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ဆာင်ရွက်ရာတွင် ကာ်ြတီြျားနှင့် အေွဲ ့ ငယ်ြျားကို လိုအပ်သလို
ေွဲ ့ စည်းနိုင်သည်။
၁၅။ ကာ်ြရှင်၏ လုပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြျက် အစီရင်ြံစာြျားကို အြါအား လျာ်စွာ ခပည် ောင်စု အစိုးရအေွဲ ့ အစည်းအ ဝးတွင်
အစီရင်ြံ တင်ခပရြည်။
၁၆။ ကာ်ြရှင်က ြွင့်ခပု သာ လုပ်ငန်းြျား၏ ဆာင်ရွက်ပပီးစီးြှနှင့် တိုးတက်ခေစ် ပါြှ အ ခြအ နြျားကို သုံးလတစ်ကကိြ်
ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ သို့ အစီရင်ြံ တင်ခပရြည်။

အြန်း(၈)
ရင်းနှးီ ခြှုပ်နသ
ှံ ူ၏ တာဝန်နှင့် အြွင့်အ ရးြျား
၁၇။ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူ၏ တာဝန်ြျားြှာ အာက်ပါအတိုင်းခေစ်သည်-

( က) ခပည် ောင်စုသြ္တခြန်ြာနိုင်ငံ တာ်၏ တည်ဆဲဥပ ေြျားကို လိုက်နာခြင်း၊

( ြ) ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူသည် ခြန်ြာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲ ဥပ ေြျားအရ ကုြ္ဏီ ေွဲ ့ စည်းပပီး လုပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ခြင်း၊

( ဂ)

( ဃ)

ဤဥပ ေပါခပဋာန်းြျက်၊ ဤဥပ ေအရေုတ်ခပန်သည့် နည်းဥပ ေြျား၊ လုပ်ေုံး လုပ်နည်းြျား အြိန့် ကကာ်ခငာစာ၊ အြိန့်၊
ညွန်ကကားြျက်နှင့် ြွင့်ခပုြိန့်တို့ပါ စည်းကြ်းြျက် ြျားကို လိုက်နာခြင်း၊

ြိြိငှားရြ်းြွင့် သို့ြဟုတ် အသုံးခပုြွင့်ရှိ သာ ခြကို ကာ်ြရှင်က သတ်ြှတ်ေား သာ စည်းကြ်းြျက်ြျား၊ စာြျုပ်ပါ
စည်းကြ်းြျက်ြျားနှင့် အညီ အသုံးခပုခြင်း၊

( င) ြွင့်ခပုြိန့်ခေင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ြွင့် ခပုေား သာ ခြနှင့် အ ဆာက်အအုံြျားကို လုပ်ငန်း သက်တြ်းကာလအတွင်း
ေိုရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ လုပ်ငန်းအတွက် အခြား ပုဂ္ိုလ်တစ်ဦးဦးအား တစ်ဆင့်ငှားရြ်းခြင်း၊ ပါင်နှံခြင်း၊ အစု ရှယ်ယာ လွဲ ခပာင်း
ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလွဲ ခပာင်းခြင်းတို့ကို ကာ်ြရှင်၏ ြွင့်ခပုြျက် ရရှိြှသာ ဆာင်ရွက်ခြင်း၊

( စ) ြိြိငှားရြ်းြွင့် သို့ြဟုတ် အသုံးခပုြွင့်ရရှိ သာ ခြ၏သဘာဝ ခြြျက်နှာသွင်ခပင် သို့ြဟုတ်

ခြအနိြ့်အခြင့်အ နအေားအား သိသာေင်ရှားစွာ ခပာင်းလဲြှကို ကာ်ြရှင်၏ြွင့်ခပုြျက်ြရှိဘဲ ြခပုလုပ်ခြင်း၊

( ဆ)

ြိြိငှားရြ်းြွင့် သို့ြဟုတ် အသုံးခပုြွင့် ရရှိ သာ ခြ၏ ခြ ပါ ခြ အာက်၌ ြွင့်ခပု သည့် လုပ်ငန်းနှင့် ြသက်ဆိုင်ဘဲ
ြူလစာြျုပ်တွင် ြပါဝင် သာ သဘာဝ သယံဇာတ တွင်းေွက်ပစ္ည်းကိုခေစ် စ၊ ရှး ဟာင်းဝတ္ုပစ္ည်း၊
ရတနာသိုက်ကိုခေစ် စ တွ ့ ရှိလျင် ကာ်ြရှင်သို့ ြျက်ြျင်းအ ကကာင်းကကားခြင်း၊ ကာ်ြရှင်က ြွင့်ခပုလျင် ယင်း ခြ ပါ၌
ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ြွင့် ြရရှိလျင် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူက ရွးြျယ်တင်ခပသည့် နရာတစ်ြုအား
အစားေိုး ြွင့်ခပုြျက် ရယူ၍ ခပာင်း ရွ ့ ဆာင်ရွက်ခြင်း၊

( ဇ)

( ဈ)

ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပ ေြျားနှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညြ်းြှ ပျက်စီးြှ ြခေစ် စရန်
ဆာင်ရွက်ခြင်း၊

နိုင်ငံခြားကုြ္ဏီ ခေစ်ပါက ြိြိ၏ အစုရှယ်ယာ အားလုံးကို နိုင်ငံခြားသား တစ် ဦးဦး သို့ြဟုတ် နိုင်ငံသား တစ်ဦးဦးသို့
အပပီးအပိုင် လွဲ ခပာင်း ရာင်းြျလျင် ကာ်ြရှင်၏ကကိုတင်ြွင့်ခပုြိန့်ရယူ၍ ြွင့်ခပုြိန့်ကို ခပန်လည်အပ်နှံပပီးြှသာ တည်ဆဲ
ဥပ ေြျားနှင့်အညီ အစုရှယ်ယာ လွဲ ခပာင်းခြင်းကို ြှတ်ပုံတင်ခြင်း၊

( ည) နိုင်ငံခြားကုြ္ဏီ ခေစ်ပါက ြိြိ၏ အစုရှယ်ယာ အြျို ့ ကို နိုင်ငံခြားသား တစ်ဦးဦး သို့ြဟုတ် နိုင်ငံသားတစ်ဦးဦးသို့
အပပီးအပိုင် လွဲ ခပာင်း ရာင်းြျလျင် ကာ်ြရှင်၏ ကကိုတင်ြွင့်ခပုြိန့်ကို ခပန်လည်ရယူပပီးြှသာ တည်ဆဲဥပ ေ ြျားနှင့်အညီ
အစု ရှယ်ယာ လွဲ ခပာင်းခြင်းကို ြှတ်ပုံတင်ခြင်း၊

( ဋ)

ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူသည် ြိြိ ဆာင်ရွက် နသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆင့်ခြင့် ကျြ်းကျင်ြှ နည်းပညာရပ်ြျားကို သက်ဆိုင်သည့်
လုပ်ငန်း၊ ဌာန သို့ြဟုတ် အေွဲ ့ အစည်းြျားအား စာြျုပ်ပါအတိုင်း စနစ်တကျ လွဲ ခပာင်း ပးအပ် ရး ဆာင်ရွက်ခြင်း။

၁၈။ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူ၏ အြွင့်အ ရးြျားြှာ အာက်ပါအတိုင်းခေစ်သည်-

( က)

( ြ)

ကာ်ြရှင်၏ သ ဘာတူြွင့်ခပုြျက်ခေင့် အ ခြပစ္ည်းကို ရာင်းြျခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း သို့ြဟုတ် အခြားနည်းခေင့်
လွဲ ခပာင်းခြင်းတို့ကို တည်ဆဲ ဥပ ေ ြျားနှင့်အညီ ခပုလုပ်ြွင့်ရှိခြင်း၊

နိုင်ငံခြားကုြ္ဏီခေစ်ပါက ြိြိ၏ အစုရှယ်ယာအားလုံးကိုခေစ် စ၊ အြျို ့ ကိုခေစ် စ၊ နိုင်ငံခြားသား
တစ်ဦးဦး/နိုင်ငံသားတစ်ဦးဦး သို့ြဟုတ် နိုင်ငံခြား ကုြ္ဏီ တစ်ြုြု / နိုင်ငံသား ကုြ္ဏီတစ်ြုြုသို့ အပပီးအပိုင် လွဲ ခပာင်း
ရာင်းြျခြင်း၊

( ဂ) ြူလအဆိုခပုြျက်ပါ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ လုပ်ငန်းအား တိုးြျဲ ့ ခြင်း သို့ြဟုတ် နိုင်ငံခြား ြတည် ငွရင်း တိုးခြှင့်ခြင်း ြျားအား

ကာ်ြရှင်၏ြွင့်ခပုြျက် ရယူ၍ လုပ်ကိုင် ဆာင်ရွက်ခြင်း၊

( ဃ)

( င)

( စ)

တည်ဆဲဥပ ေနှင့်အညီ ြိြိရေိုက်ြွင့်ရှိ သာ အြွင့်အ ရးြျားကို အခပည့်အဝ ရရှိ နိုင်ရန် ခပန်လည်စိစစ် သုံးသပ်၍
ခပင်ဆင် ပး ရးအတွက် ကာ်ြရှင်သို့ တင်ခပခြင်း၊

တည်ဆဲ ဥပ ေနှင့်အညီ အကျိုးြံစားြွင့်ြျား ရရှိ ရးအတွက် လည်း ကာင်း၊ နစ်နာ ြျက်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အ ရးယူ
ပး ရး အတွက် လည်း ကာင်း ကာ်ြရှင်သို့ တင်ခပ လျာက်ေားခြင်း၊

ြွင့်ခပုြိန့်ခေင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ သာ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ လုပ်ငန်းတွင် နည်းပညာ သစ်ြျား တီေွင်ခြင်း၊ ေုတ်ကုန် အရည်အ သွး
တိုးခြှင့်ခြင်း၊ ကုန်ေုတ်စွြ်းအား ခြှင့်တင်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညြ်းြှ လျာ့ြျခြင်း ြျား အတွက် အကျိုး ြံစားြွင့်ြျား
ပိုြိုရရှိ စရန် ကာ်ြရှင်သို့ တင်ခပ လျာက်ေားခြင်း၊

( ဆ) နိုင်ငံ တာ် တစ်ဝန်းလုံးတွင် ေွံ့ ပေိုးတိုးတက် စရန် အလို့ငှာ စီးပွား ရး ေွ့ံ ပေိုးြှ နည်းပါးပပီး ဆက်သွယ်သွားလာ ရး
ြက်ြဲ သာ ေသြျားရှိ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ လုပ်ငန်းြျားတွင် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူြျား အတွက် ကာ်ြရှင်က
ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ ၏ သ ဘာတူညီြျက်ခေင့် အြန်း(၁၂) ပါ အြွန် ကင်းလွတ်ြွင့် ကာလနှင့် သက်သာြွင့် ကာလြျား
ေက် ပိုြို၍ သတ်ြှတ် ပးသည်ကို ြံစားြွင့်ရှိခြင်း။

အြန်း(၉)
ြွင့်ခပုြိန့် လျာက်ေားခြင်း
၁၉။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ ခပုလုပ်လိုပါက ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူ သို့ြဟုတ် ကြကေ ခပုသူသည် ြွင့်ခပုြိန့်ရရှိရန် ကာ်ြရှင်သို့
သတ်ြှတ်ြျက်ြျားနှင့်အညီ အဆိုခပုြျက် တင်သွင်းရြည်။
၂ဝ။

( က)

( ြ)

ကာ်ြရှင်သည်-

ပုေ်ြ ၁၉ အရ တင်သွင်း သာ အဆိုခပုြျက်ကို ရရှိပါက လိုအပ် သာ စိစစ်ြှြျား ခပုလုပ်ပပီး ၁၅ ရက်အတွင်း အဆိုခပုြျက်ကို
လက်ြံခြင်း သို့ြဟုတ် ခငင်းပယ်ခြင်း ခပုနိုင်သည်။

အဆိုခပုြျက်ကို လက်ြံပါက အဆိုခပုြျက်တင်သွင်းသူအား ြွင့်ခပုခြင်း သို့ြဟုတ် ြွင့်ြခပုခြင်းကို ရက် ပါင်း ၉ဝ အတွင်း
ဆာင်ရွက် ပးရြည်။

၂၁။ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူ သို့ြဟုတ် ကြကေခပုသူသည် ကာ်ြရှင်က ေုတ် ပး သာ ြွင့်ခပုြိန့်ကို ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊
အစိုးရအေွဲ ့ အစည်း သို့ြဟုတ် ပုဂ္ိုလ်၊ အေွဲ ့ အစည်းနှင့် လိုအပ် သာ ပဋိညာဉ် စာြျုပ်ြျုပ်ဆို၍ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ လုပ်ငန်း
တည် ောင်ရြည်။

၂၂။

ကာ်ြရှင်သည် သက်ဆိုင်ရာတို့က လျာက်ေားလာလျင် ပဋိညာဉ်စာြျုပ်ပါ သက်တြ်း သို့ြဟုတ် သ ဘာတူညီြျက်ကို

ဤဥပ ေနှင့်အညီ သင့် လျာ်သလို တိုးခြှင့်ရန် ခေစ် စ၊ လျာ့ ပါ့ရန်ခေစ် စ၊ ခပင်ဆင်ရန်ခေစ် စ ြွင့်ခပုနိုင်သည်။

အြန်း(၁ဝ)
အာြြံေားရှိခြင်း
၂၃။ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံ တာ်အတွင်း အာြြံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ြွင့်ရှိသည့် အာြြံလုပ်ငန်းတစ်ြုြုတွင် သတ်ြတ
ှ ် သာ
အာြြံအြျိုးအစားြျားကို ေားရှိရြည်။
အြန်း(၁၁)
အြှေြ်းြျားနှင့် အလုပ်သြားြျား ြန့ေ
် ားခြင်း
၂၄။ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူသည်-

(က)

ကျြ်းကျင်ြှဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းြျားအတွက် နိုင်ငံသားကျြ်းကျင်သူ အလုပ်သြားြျား၊ အတတ်ပညာရှင်ြျားနှင့်
ဝန်ေြ်းြျားကို ြန့ေ
် ားရာတွင် လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ်ြှ ပေြ နှစ်နှစ်အတွင်း၌ နိုင်ငံသား အနည်းဆုံး ၂၅ ရာြိုင်နှန်း၊
ေုတိယ နှစ်နှစ် အတွင်း၌ အနည်းဆုံး ၅ဝ ရာြိုင်နှန်း၊ တတိယ နှစ်နှစ်အတွင်း၌ အနည်းဆုံး ၇၅ ရာြိုင်နှန်းြန့် ေားပပီး
ခေစ်ရြည်။ သို့ရာတွင် အသိပညာကို အ ခြြံ သာ လုပ်ငန်းြျား အတွက် ကာ်ြရှင်က သင့် လျာ် သာ အြျိန်
ကန့်သတ်ြျက်ကို တိုးခြှင့် ခပာင်းလဲနိုင်သည်။

(ြ)

ပုေ်ြြွဲ(က)အရ ြန့်ေားနိုင်ရန် နိုင်ငံသား ဝန်ေြ်းြျားအား လုပ်ငန်း ကျြ်းကျင်ြှ တိုးတက်လာ စ ရးအတွက်
လ့ကျင့် ပးခြင်း၊ သင်တန်း ပးခြင်း တို့ကို စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးရြည်။

( ဂ) ကျြ်းကျင်ြှ ြလို သာ လုပ်ငန်းြျားတွင် နိုင်ငံသားြျားကိုသာ ြန့ေ
် ားရြည်။

( ဃ ) အလုပ်သြား စု ဆာင်းခြင်းကို အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သြား ရှာ ေွ ရးရုံးြှ လည်း ကာင်း၊ ခပည်တွင်း
အလုပ်အကိုင်ရှာ ေွ ရး ကိုယ်စားလှယ်ြျားြှ လည်း ကာင်း၊ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူ၏ အစီအစဉ်ခေင့် လည်း ကာင်း
ဆာင်ရွက်ရြည်။

( င)

နိုင်ငံသားကျြ်းကျင်သူ အလုပ်သြားြျား၊ အတတ်ပညာရှင်ြျားနှင့် ဝန်ေြ်းြျား ြန့်ေားရာတွင်
တည်ဆဲအလုပ်သြားဆိုင်ရာ ဥပ ေ၊ နည်းဥပ ေြျား နှင့်အညီ အလုပ်ြန့်ေားြှ ဆိုင်ရာ သ ဘာတူညီြျက် စာြျုပ်ကို
အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သြား တို့ နှစ်ဦးနှစ်ေက် လက်ြှတ် ရးေိုး၍ ြန့်ေားရြည်။

( စ)

ပညာရှင်အဆင့် အြျိုးကျြွဲ ဝြှအခေစ် နိုင်ငံခြားသား ဝန်ေြ်းြျားနည်းတူ ခြန်ြာနိုင်ငံသား ဝန်ေြ်းြျားအား
ြန့်ေားရာတွင် လုပ်ြအဆင့်ကို ြွဲခြားြှ ြရှိ စရန် အြွင့်အ ရးြျား စီြံ ဆာင်ရွက် ပးရြည်။

၂၅။ ြွင့်ခပုြိန့်ခေင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ သာ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံခြားသားြျားသည် နိုင်ငံ တာ်က
ေုတ် ပး သာ အလုပ်လုပ်ြွင့်လက်ြှတ၊် ခပည်တွင်း နေိုင်ြွင့်လက်ြှတ် ရရှိ ရးအတွက် ကာ်ြရှင်သို့ တင်ခပ လျာက်ေားရြည်။
၂၆။ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူသည်-

( က)

အြှေြ်းြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားကို ြန့်ေားရာ၌ အလုပ်ြန့်ေားြှဆိုင်ရာ သ ဘာတူညီြျက်စာြျုပ်ကို
သတ်ြတ
ှ ်ြျက်ြျားနှင့်အညီ ြျုပ်ဆိုရြည်။

အလုပ်ြန့်ေားြှ ဆိုင်ရာ သ ဘာတူညီြျက် စာြျုပ်ပါ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သြား တို့၏ အြွင့်အ ရးနှင့်တာဝန်ြျားကို
လည်း ကာင်း၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စည်းကြ်းြျက်ြျားကို လည်း ကာင်း သတ်ြှတ်ရာ၌ အနည်းဆုံးလုပ်ြ လစာ၊ ြွင့်ရက်၊
( ြ) အလုပ်ပိတ်ရက် အြျိန်ပိုလုပ်ြ၊ နစ်နာ ကကး၊ အလုပ်သြား လျာ် ကကး၊ လူြှေူလုံ ရးနှင့် အလုပ်သြားြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
အခြား အာြြံေားရှိခြင်းတို့ အပါအဝင် တည်ဆဲအလုပ်သြားဆိုင်ရာ ဥပ ေ၊ နည်းဥပ ေြျားပါ အြွင့်အ ရး ြျား
ရရှိ ရးအတွက် ဆာင်ရွက် ပးရြည်။

အလုပ်ရှင် အြျင်းြျင်း၊ အလုပ်သြားအြျင်းြျင်း၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သြား၊ အလုပ်သြားနှင့် အတတ်ပညာရှင်
( ဂ)

သို့ြဟုတ် ဝန်ေြ်းတို့အကကား ပါ ပါက် လာသည့် အခငင်းပွားြှြျားကို သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲ ဥပ ေြျားနှင့်အညီ
ခေရှင်းရြည်။

အြန်း(၁၂)
ကင်းလွတြ
် ွင့်နင
ှ ့် သက်သာြွငြ
့် ျား
၂၇။ ကာ်ြရှင်သည် နိုင်ငံ တာ်အတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှြျားကို အား ပး အ ောက်အကူခပုရန် အလို့ငှာ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူအား
အာက်ပါ အြွန်ကင်းလွတ်ြွင့် သို့ြဟုတ် သက်သာြွင့်ြျားအနက် ပုေ်ြြွဲ (က) ပါ အြွန်ကင်းလွတ်ြွင့် သို့ြဟုတ် သက်သာြွင့်ကို
ြွင့်ခပုရြည်။ ေို့ခပင် ကျန်ရှိ သာ အြွန်ကင်းလွတ်ြွင့် သို့ြဟုတ် သက်သာြွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကို ခေစ် စ၊ တစ်ရပ်ရပ်ေက်ပို၍ ခေစ် စ၊
အားလုံးကို ခေစ် စ ြံစားြွင့်ခပုရန် တင်ခပ လျာက်ေားလာလျင် ြွင့်ခပုနိုင်သည်-

(က)

ကုန်ေတ
ု ်လုပ်ငန်း သို့ြဟုတ် ဝန် ဆာင်ြှလုပ်ငန်း တစ်ြုြုစီးပွားခေစ် စတင် သာ နှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း
ငါးနှစ်အတွက် ဝင် ငွြွန် ကင်းလွတ်ြွင့်၊ ေို့ခပင် နိုင်ငံ တာ်အတွက် အကျိုး ကျးဇူးရှိလျင် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသည့် လုပ်ငန်း၏
အာင်ခြင်ြှ ပါ ြူတည်၍ သင့် လျာ် သာ ကာလအတွက် ဝင် ငွြွန် ကင်းလွတ်ြွင့် သို့ြဟုတ် သက်သာြွင့်၊

( ြ)

လုပ်ငန်းြှ ရရှိသည့်အခြတ် ငွကို ခပန်လည်ရင်းနှီးခြှုပ်နှံရန်အတွက် သီးသန့် ရန်ပုံ ငွေား၍ တစ်နှစ်အတွင်း ယင်းလုပ်ငန်း၌
ခပန်လည်ရင်းနှီးခြှုပ်နှံလျင် ေိုအခြတ် ငွအ ပါတွင် ဝင် ငွြွန်ကင်းလွတ်ြွင့် သို့ြဟုတ် သက်သာြွင့်၊

(ဂ)

ဝင် ငွြွန် စည်းကကပ်ရန်ကိစ္အလို့ငှာ စက်ပစ္ည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ အ ဆာက်အအုံ သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး
အခြားြတည်ပစ္ည်းြျားအ ပါတွင် နိုင်ငံ တာ်က သတ်ြှတ်ေားသည့် ပစ္ည်းတန်ေိုး လျာ့တွက်နှန်းြျားအတိုင်း

တွက်ြျက်ပပီး ပစ္ည်းတန်ေိုး လျာ့တွက် ငွကို အခြတ် ငွေဲြှ နုတ်ပယ်ြွင့်၊

(ဃ)

( င)

ကုန်ေတ
ု ်လုပ်ငန်းတစ်ြုြုက ေုတလ
် ုပ်သည့် ပစ္ည်းကို ခပည်ပသို့ တင်ပို့ ရာင်းြျလျင် ေိုသို့ တင်ပို့ ရာင်းြျ၍ ရရှိ သာ
အခြတ် ငွ အ ပါတွင် ၅ဝ ရာြိုင်နှန်းအေိ ဝင် ငွြွန်သက်သာြွင့်၊

နိုင်ငံခြားသားြျား၏ ဝင် ငွအ ပါတွင် ခပည်တွင်း န နိုင်ငံသားြျား ပး ဆာင်သည့် ဝင် ငွြွန် နှန်းေားြျားအတိုင်း
ဝင် ငွြွန် ပး ဆာင်ြွင့်၊

( စ)

နိုင်ငံ တာ်အတွင်း အြှန်တကယ် လိုအပ်၍ ဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ သု တသနနှင့် ေွံ့ ပေိုး ရးလုပ်ငန်းြျားအတွက်
ကုန်ကျစရိတ်ကို အြွန်စည်းကကပ် ေိုက် သာ ဝင် ငွြှ နုတ်ပယ်ြွင့်၊

( ဆ) လုပ်ငန်းတစ်ြုြျင်းအလိုက် ပုေ်ြြွဲ(က)ပါ ဝင် ငွြွန် ကင်းလွတ်ြွင့် သို့ြဟုတ် သက်သာြွင့် ြံစားပပီး တစ်ဆက်တည်း
နှစ်နှစ်အတွင်း အြှန်တကယ် ပါ ပါက် သည့် အရှံး ငွကို ယင်းသို့ အရှံး ပါ ပါက်သည့် နှစ်ြှစ၍ တစ်ဆက်တည်း
သုံးနှစ်ကာလအေိ သယ်ယူ ြုနှိြ်ြွင့်၊

( ဇ) လုပ်ငန်းတည် ဆာက်ြှကာလအတွင်း အြှန်တကယ် အသုံးခပုရန် လိုအပ်၍ တင်သွင်း သာ စက်ပစ္ည်းြျား၊
စက်ကိရိယာြျား၊ အသုံးအ ဆာင် တန်ဆာ ပလာြျား၊ စက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းြျား၊ စက်အရန် ပစ္ည်းြျား၊ လုပ်ငန်းသုံး
ပစ္ည်းြျားအ ပါတွင် အ ကာက်ြွန် ခေစ် စ၊ အခြားခပည်တွင်း အြွန်အ ကာက်ြျား ခေစ် စ၊ နှစ်ြျိုးလုံးကို ခေစ် စ၊
ကင်းလွတ်ြွင့် သို့ြဟုတ် သက်သာြွင့်၊

် ုတ်လုပ်ရန် တင်သွင်းသည့် ကုန်ကကြ်းြျား အ ပါတွင်
( ဈ) လုပ်ငန်း တည် ဆာက်ြှ ပပီးစီး၍ ပေြ သုံးနှစ်အတွက် ကုနေ
အ ကာက်ြွန်ခေစ် စ၊ အခြား ခပည်တွင်း အြွန်အ ကာက်ြျား ခေစ် စ၊ နှစ်ြျိုးလုံးကို ခေစ် စ၊ ကင်းလွတ်ြွင့် သို့ြဟုတ်
သက်သာြွင့်၊

( ည)

ကာ်ြရှင်၏ ြွင့်ခပုြျက်ခေင့် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ ပြာဏတိုးခြှင့်ပပီး ြူလ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံ သည့် လုပ်ငန်းအား ြွင့်ခပုေားသည့်
သက်တြ်းကာလအတွင်း တိုးြျဲ ့ လုပ်ကိုင်ပါက ယင်းသို့ တိုးြျဲ ့ သည့် လုပ်ငန်းအတွက် အြှန်တကယ် အသုံးခပုရန် လိုအပ်၍
တင်သွင်း သာ စက်ပစ္ည်းြျား စက်ကိရိယာြျား၊ အသုံးအ ဆာင် တန်ဆာ ပလာြျား၊ စက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းြျား၊
စက်အရန်ပစ္ည်းြျား၊ လုပ်ငန်းသုံး ပစ္ည်းြျား အ ပါတွင် အ ကာက်ြွန် ခေစ် စ၊ အခြားခပည်တွင်း အြွန်အ ကာက် ြျား
ခေစ် စ၊ နှစ်ြျိုးလုံးကို ခေစ် စ၊ ကင်းလွတ်ြွင့် သို့ြဟုတ် သက်သာြွင့်၊

( ဋ)

ခပည်ပသို့ တင်ပို့ရန် ေုတလ
် ုပ်သည့်ပစ္ည်းြျားအ ပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းြွန် ကင်းလွတ်ြွင့် သို့ြဟုတ် သက်သာြွင့်။

အြန်း(၁၃)
အာြြံြျက်ြျား

၂၈။ ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ သည် ြွင့်ခပုြိန့်ခေင့်ေွဲ ့ စည်းသည့် စီးပွား ရးလုပ်ငန်းကို ပဋိညာဉ် စာြျုပ်ပါ သက်တြ်း သို့ြဟုတ်
ယင်းသက်တြ်းကို တိုးခြှင့် ပးလျင် ယင်းသို့ တိုးခြှင့် ပးသည့် သက်တြ်းအတွင်း နိုင်ငံပိုင်ခပုလုပ်ခြင်းြခပုဟု အာြြံသည်။
၂၉။

ကာ်ြရှင်၏ ြွင့်ခပုြိန့်အရ ဆာင်ရွကလ
် ျက်ရှိသည့် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှလုပ်ငန်း တစ်ြုြုအား ြွင့်ခပုြျက် သက်တြ်း ြကုန်ဆုံးြီ

လုံ လာက် သာအ ကကာင်း တစ်စုံတစ်ရာ ြရှိဘဲ ရပ်ဆိုင်းခြင်း ြခပုရန် ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ က အာြြံသည်။
၃ဝ။ ပဋိညာဉ်စာြျုပ် သက်တြ်းကုန်ဆုံးလျင် နိုင်ငံခြား ြတည် ငွရင်းခေင့် ရင်းနှီး ခြှုပ်နှံသူအား ယင်း၏ ရပိုင်ြွင့်ြျားကို ရင်းနှီး
ခြှုပ်နှံရာ၌ ေည့်ဝင်ြဲ့ သာ နိုင်ငံခြား ငွ အြျိုးအစားခေင့် ေုတ် ပးရန် ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ က အာြြံသည်။

အြန်း(၁၄)
ခြအသုးံ ခပုြွင့်
၃၁။ ကာ်ြရှင်သည် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူအား အြှန်လိုအပ်သည့် ခြငှားရြ်းြွင့်ကာလ သို့ြဟုတ် ခြအသုံးခပုြွင့်ကာလကို စီးပွား
ရးလုပ်ငန်း၊ စက်ြှလုပ်ငန်း အြျိုးအစားနှင့် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ ပြာဏအ ပါ ြူတည်၍ ကနဦး နှစ် ၅ဝ အေိြွင့်ခပုနိုင်သည်။
၃၂။ ကာ်ြရှင်သည် ပုေ်ြ ၃၁ အရြွင့်ခပုေား သာ သက်တြ်းကုန်ဆုံးပပီး နာက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လို သာ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူအား
ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှပြာဏနှင့် လုပ်ငန်း အြျိုးအစား ပါ ြူတည်၍ တစ်ဆက်တည်း သက်တြ်းတိုးြွင့် ၁၀ နှစ်နှင့် ယင်းသက်တြ်း ကုန်
ဆုံးပပီး ေပ်ြံ၍ ၁ဝ နှစ် သက်တြ်းတိုးခြှင့် ပးနိုင်သည်။
၃၃။ ကာ်ြရှင်သည် နိုင်ငံ တာ်၏စီးပွား ရး ပိုြိုေွံ့ ပေိုးတိုးတက် စရန် အလို့ငှာ ခြငှားရြ်းြွင့် ရှိသူ သို့ြဟုတ် ခြအသုံးခပုြွင့် ရသူ
ေံြှ ကနဦး သ ဘာတူညီြျက် ရယူပပီး ခပည် ောင်စု အစိုးရအေွဲ ့ ၏ ကကိုတင်သ ဘာတူညီြျက်ခေင့် ယင်း ခြ ပါတွင် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ
ခပုလုပ်ရန် ြွင့်ခပုနိုင်သည်။
၃၄။ ကာ်ြရှင်သည် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ ့ အစည်းပိုင် ခြငှားရြ်းြနှန်းေားြျား နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ ၏
ကကိုတင်သ ဘာတူညီြျက်ခေင့် အြါအား လျာ်စွာ သတ်ြတ
ှ ် ပးနိုင်သည်။
၃၅။ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံသားြျား လုပ်ကိုင်ြွင့် ရရှိေားသည့် ခြယာြျား၌ စိုက်ပျိုး ရး လုပ်ငန်းြျားနှင့် ြွးခြူ ရး လုပ်ငန်း
ြျား ကန်ေရိုက်စနစ်ခေင့် ဆာင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံသား ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူနှင့် ေက်စပ်စနစ်ခေင့်သာ ဆာင်ရွက်ြွင့်ရှိသည်။
၃၆။ ကာ်ြရှင်သည် နိုင်ငံ တာ်တစ်ဝန်းလုံးတွင် ေွံ့ ပေိုးတိုးတက် စရန်အလို့ငှာ စီးပွား ရး ေွ့ံ ပေိုးြှ နည်းပါးပပီး ဆက်သွယ် သွားလာ
ရး ြက်ြဲ သာ ေသြျားတွင် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူ ြျားအတွက် ဤဥပ ေပါ ခြငှားရြ်းြွင့်ကာလ သို့ြဟုတ် ခြအသုံးခပုြွင့် ကာလ
ေက် ပိုြို၍ ြံစားြွင့် ရရှိ စရန် ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ ၏ သ ဘာတူညီြျက်ခေင့် သတ်ြတ
ှ ်နိုင်သည်။

အြန်း(၁၅)
နိင
ု င
် ံခြား ြတည် ငွရင်း
၃၇။ ကာ်ြရှင်သည် နိုင်ငံခြားြတည် ငွရင်းကို ဘဏ်က လက်ြံြွင့်ခပု ဆာင်ရွက် ပးသည့် နိုင်ငံခြား ငွ ကကး အြျိုးအစားအတိုင်း
ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူ၏ အြည်ခေင့် ြှတ်ပုံတင် ရြည်။ ေိုသို့ ြှတ်ပုံတင်ရာတွင် နိုင်ငံခြား ြတည် ငွရင်း အြျိုးအစားြျားကို ော်ခပရြည်။
၃၈။ လုပ်ငန်းကို ရပ်စဲလျင် ကာ်ြရှင်က သတ်ြှတ်သည့် ခပန်လည်ေုတ်ယူနိုင် သာ နိုင်ငံခြား ြတည် ငွရင်းကို သတ်ြှတ်သည့်
အြျိန်ကာလအတွင်း နိုင်ငံခြား ြတည် ငွရင်း ယူ ဆာင်လာသူက ခပန်လည်ေုတ်ယူနိုင်သည်။

အြန်း(၁၆)
နိင
ု င
် ံခြား ငွလွဲ ခပာင်းနိင
ု ်ြင
ွ ့်
၃၉။ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူသည် အာက်ပါ ငွြျားကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြား ငွခေင့် သတ်ြှတ်သည့် ငွလဲလှယ်နှန်းအတိုင်း
နိုင်ငံ တာ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြား ဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ြွင့်ရှိ သာ ဘဏ်ြတ
ှ စ်ဆင့် နိုင်ငံခြားသို့ လွဲ ခပာင်းနိုင်ြွင့်ရှိသည်-

( က) နိုင်ငံခြား ြတည် ငွရင်း ယူ ဆာင်လာသူ ရသင့်သည့် နိုင်ငံခြား ငွ၊

( ြ) နိုင်ငံခြား ြတည် ငွရင်း ယူ ဆာင်လာသူအား ခပန်လည်ေုတ်ယူရန် ကာ်ြရှင်က ြွင့်ခပု သာ နိုင်ငံခြား ငွ၊

( ဂ)

နိုင်ငံခြား ြတည် ငွရင်း ယူ ဆာင်လာသူ ရရှိသည့် နှစ်စဉ်အခြတ် ငွြှ အြွန် အရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရန်ပုံ ငွြျား
နုတ်ပပီး နာက် ကျန်ရှိ သာ အသားတင်အခြတ် ငွ၊

(ဃ) နိုင်ငံခြားသား အြှေြ်းြျားက နိုင်ငံ တာ်တွင် လုပ်ကိုင် ဆာင်ရွက်၍ ရရှိ သာ လစာ ငွနှင့် လုပ်ငန်းြှ တရားဝင် ရရှိ ငွတို့ြှ
ပး ဆာင်ရန် ရှိ သာ အြွန်အ ကာက်ြျားကို ပး ဆာင် စပပီး ၄င်းနှင့်၄င်း၏ ြိသားစု နေိုင်စား သာက်ြှ
ကုန်ကျစရိတတ
် ို့ကို သတ်ြှတ်သည့် နည်းလြ်း အတိုင်း နုတ်ပယ်၍ တရားဝင် ကျန်ရှိ ငွ။

အြန်း(၁၇)
နိင
ု င
် ံခြား ငွ ရး ကကး ရးကိစ္
၄ဝ။ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူသည်(က)

သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြား ငွခေင့် သတ်ြတ
ှ ်သည့် ငွလလ
ဲ ှယ်နှန်းအတိုင်း နိုင်ငံ တာ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြား ဘဏ်လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်ြွင့်ရှိ သာ ဘဏ် တစ်ြုြုြှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံခြားသို့ ငွလွဲ ခပာင်းနိုင်ြွင့် ရှိသည်။

(ြ)

နိုင်ငံ တာ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ြွင့်ရှိ သာ ဘဏ်က လက်ြံ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ နိုင်ငံခြား ငွ
အြျိုးအစားခေင့် နိုင်ငံခြား ငွစာရင်းကို လည်း ကာင်း၊ ကျပ် ငွစာရင်းကို လည်း ကာင်း ေွင့်လှစ်၍
လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင် သာ ငွ ရး ကကး ရး ကိစ္ြျားကို ဆာင်ရွက်ရြည်။
၄၁။ ြွင့်ခပုြိန့်ခေင့် ေွဲ ့ စည်းေား သာ စီးပွား ရး အေွဲ ့ အစည်းတစ်ြုြုတွင် အြှေြ်း သာ နိုင်ငံခြားသားြျားသည်

နိုင်ငံ တာ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ြွင့်ရှိ သာ ဘဏ်တစ်ြုြုတွင် ယင်းဘဏ်က လက်ြံ ဆာင်ရွကလ
် ျက်ရှိ သာ
နိုင်ငံခြား ငွ အြျိုးအစားခေင့် နိုင်ငံခြား ငွစာရင်းကို လည်း ကာင်း၊ ကျပ် ငွ စာရင်းကိုလည်း ကာင်း ေွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ရြည်။

အြန်း(၁၈)
စီြံြန့ြ
် ွဲ ရးဆိင
ု ်ရာ ခပစ်ေဏ်ြျား
၄၂။

ကာ်ြရှင်သည် ဤဥပ ေပါ ခပဋာန်းြျက်၊ ဤဥပ ေအရ ေုတ်ခပန်သည့် နည်းဥပ ေြျား၊ စည်းြျဉ်း၊ စည်းကြ်းြျား၊ လုပေ
် ုံး

လုပ်နည်ြျား၊ အြိန့် ကကာ်ခငာစာ၊ အြိန့်၊ ညွန်ကကားြျက် သို့ြဟုတ် ြွင့်ခပုြိန့်ပါ စည်းကြ်းြျက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ောက်ေျက် သည့်
ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူအား အာက်ပါစီြံြန့်ြွဲ ရးဆိုင်ရာ ခပစ်ေဏ် တစ်ရပ်ရပ် ကိုခေစ် စ၊ ခပစ်ေဏ် ြျားကိုခေစ် စ ြျြှတ်နိုင်သည်-

(က)သတိ ပးခြင်း၊

(ြ) အြွန်ကင်းလွတ်ြွင့်နှင့် သက်သာြွင့်ြျားကို ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း၊

(ဂ) ြွင့်ခပုြိန့်ကို ခပန်လည်ရုပ်သိြ်းခြင်း၊

(ဃ) နာင်တွင် ြည်သည့်ြွင့်ခပုြိန့်ြျ ေုတ် ပးြည် ြဟုတ် သာ နာြည်ပျက် စီးပွား ရး လုပ်ငန်းစာရင်း၌ ေည့်သွင်းခြင်း။

အြန်း(၁၉)
အခငင်းပွားြှ ခေရှငး် ခြင်း
၄၃။ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခငင်းပွားြှ တစ်စုံတစ်ရာ ပါ ပါက်ပါက -

(က)အခငင်းပွားသူ ပုဂု္ိ လ်ြျားအကကား ပါ ပါက်လာသည့် အခငင်းပွားြှကို ြျစ်ကကည်ရင်းနှီးစွာ ခေရှင်း ဆာင်ရွက်ရြည်။

(ြ) ပုေ်ြြွဲ(က)အရ ခေရှင်း၍ ခပလည်ြှ ြရရှိပါက

(၁)

(၂)

သက်ဆိုင်ရာ စာြျုပ်တွင် အခငင်းပွားြှ ခေရှင်းနည်း သတ်ြှတ်ေားခြင်း ြရှလ
ိ ျင် နိုင်ငံ တာ်၏တည်ဆဲ ဥပ ေြျားနှင့် အညီ
လိုက်နာ ဆာင်ရွက်ရြည်။

သက်ဆိုင်ရာ စာြျုပ်တွင် အခငင်းပွားြှ ခေရှင်းနည်း သတ်ြှတ် ေားခြင်း ရှိလျင် ယင်းသတ်ြှတ်ေားသည့် ခေရှင်းနည်းြျားနှင့်
အညီ လိုက်နာ ဆာင်ရွက်ရြည်။

အြန်း(၂ဝ)
အ ေွ ေွ

၄၄။

ကာ်ြရှင်သည် နိုင်ငံ တာ်နှင့် နိုင်ငံသားြျားအတွက် စွြ်းအင်လိုအပ်ြျက် ခပည့်ြီရန် ေုတ်လုပ်ပပီးြှ ပိုလျံသည်ကို ခပည်ပသို့

တင်ပို့ ရာင်းြျရန် ရည်ရွယ်ြျက်ခေင့် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူက ရနံနှင့် သဘာဝဓာတ် ငွ ့ ၊ သတ္ုစသည့် ြတည် ငွရင်း ကကီးြား သာ
ေုတလ
် ုပ်ြှ လုပ်ငန်းြျားတွင် နိုင်ငံ တာ် သို့ြဟုတ် နိုင်ငံသားနှင့် ေက်စပ်လုပ်ကိုင် စလျက် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူ၏ ြတည်ရင်းနှီး ငွကို
အခပည့်အဝ သုံးစွဲ၍ သတ်ြှတ်ေားသည့် လုပ်ကွက်၌ သတ်ြှတ်ေား သာ ကာလအတွင်း ခေစ်နိုင်စွြ်းရှိြရှိ လ့လာခြင်း၊ စြ်းသပ်
ရှာ ေွခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်းနှင့် တူး ော်ခြင်း၊ စီးပွားခေစ် ေုတလ
် ုပ်နိုင်စွြ်း ရှိသည့်အဆင့်သို့ ရာက်ရှိ စရန် ဆာင်ရွက်ခြင်းြျား
အတွက် ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ သို့ြဟုတ် ခပည် ောင်စု အစိုးရ အေွဲ ့ က ဥပ ေနှင့်အညီ အြွင့်အာဏာ အပ်နှင်းေား သာ အစိုးရ
ဌာန၊ အစိုးရ အေွဲ ့ အစည်းနှင့် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူတို့ အကကား ေုတလ
် ုပ်ြှအ ပါ အကျိုးအခြတ် ြွဲ ဝြံစားခြင်း သို့ြဟုတ် ရရှိ သည့်
အကျိုးအခြတ်အ ပါ အြျိုးကျ ြွဲ ဝြံစားခြင်း စနစ်တို့ခေင့် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှခပုလုပ်ရန် အဆိုခပု တင်ခပလာလျင် စိစစ်၍ ဤဥပ ေ
နှင့်အညီ ြွင့်ခပုနိုင်သည်။ ေိုရင်းနှီးြှ လုပ်ငန်းသည် စီးပွားခေစ် ေုတ်လုပ်နိုင်စွြ်းရှိပါက အကျိုးအခြတ် ကာြိ စရန်အ တွက်
ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ သို့ြဟုတ် ခပည် ောင်စုအစိုးရ အေွဲ ့ က ဥပ ေနှင့်အညီ အြွင့်အဏာ အပ်နှင်းေား သာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အေွဲ ့ အစည်း နိုင်ငံသားနှင့် ေက်စပ်လုပ်ကိုင်သူ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူတို့အကကား အြျိုးကျ၊ အကျိုးအခြတ် ြွဲ ဝြံစားြွင့် ရှိ စရြည်။
၄၅။ ဤဥပ ေကို ြခပဋာန်းြီက ခပည် ောင်စုခြန်ြာနိုင်ငံ တာ် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ ဥပ ေ (နိုင်ငံ တာ်ပငိြ်ဝပ်ပိခပားြှ
တည် ဆာက် ရးအေွဲ ့ ဥပ ေအြှတ် ၁ဝ/၁၉၈၈) အရ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူြျားအား ဤဥပ ေအရ သတ်ြှတ်သည့် ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူြျား
ခေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
၄၆။ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူသည် ကာ်ြရှင်၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ ့ အစည်းသို့ ခပုစုတင်ခပ သာ အဆိုခပုြျက်နှင့်အတူ
ပူးတွဲပါ စာရင်းဇယားြျား၊ စာြျုပ်စာတြ်း အ ောက်အေားြျား၊ ငွ ရး ကကး ရး အလုပ်သြား ြန့်ေား ရးဆိုင်ရာ
အ ောက်အေားြျား စသည်တို့ကို တြင်ြြှန်ြကန် ော်ခပ ကကာင်း သို့ြဟုတ် ေိြ်ြျန် ကကာင်း ြိုင်လုံ သာ သက် သြံ
အ ောက်အေားြျား ပါ ပါက်လျင် ခပစ်ြှ ကကာင်း အရ အ ရးယူခြင်း ြံရြည်။
၄၇။ တည်ဆဲ ဥပ ေတစ်ရပ်ရပ်တွင် ြည်သို့ပင် ပါရှိ စကာြူ ဤဥပ ေပါ ခပဋာန်းြျက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္ရပ်ြျားကို
ဤဥပ ေနှင့်အညီသာ ဆာင်ရွက်ရြည်။
၄၈။ ကာ်ြရှင်သည် အစည်းအ ဝးြျားကို သတ်ြတ
ှ ်ြျက်ြျားနှင့်အညီ ကျင်းပရြည်။
၄၉။ ဤဥပ ေက အပ်နှင်း သာ လုပ်ပိုင်ြွင့်အရ ကာ်ြရှင်က ြျြှတ် သာ အဆုံးအခေတ်သည် အပပီးအခပတ် အတည်ခေစ်သည်။
၅ဝ။ ဤဥပ ေအရ အပ်နှင်းေား သာ လုပ်ပိုင်ြွင့်ြျားနှင့်အညီ သ ဘာရိုးခေင့် ဆာင်ရွက် ကကာင်း သက် သ အ ောက်အေား
ြိုင်လုံသည့် ကိစ္တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ကာ်ြရှင် အေွဲ ့ ဝင် တစ်ဦးဦးကိုခေစ် စ၊ ကာ်ြတီ သို့ြဟုတ် အေွဲ ့ ငယ်၏ အေွဲ ့ ဝင် တစ်ဦးဦး
ကိုခေစ် စ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ေြ်း တစ်ဦးဦးကိုခေစ် စ တရားြ ကကာင်း ခေင့် သာ် လည် ကာင်း၊ ခပစ်ြှ ကကာင်းခေင့် သာ်လည်း ကာင်း
တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အ ရးယူခြင်း ြရှိ စရ။
၅၁။ ဤဥပ ေပါ ခပဋာန်းြျက်ြျားကို ဆာင်ရွက်နိုင် စရန် အြျိုးသား စီြံကိန်းနှင့် စီးပွား ရးေွံ့ ပေိုး တိုးတက်ြှဝန်ကကီးဌာန
သို့ြဟုတ် အေွဲ ့ အစည်း တစ်ြုြုသည် ကာ်ြရှင်၏-

(က) ရုံးလုပ်ငန်းြျားကို တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ရြည်။

( ြ) ကုန်ကျစရိတ်ြျားကို ကျြံရြည်။

၅၂။ ဤဥပ ေခေင့် ရုပ်သိြ်းြည့် ခပည် ောင်စုခြန်ြာနိုင်ငံ တာ် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ ဥပ ေ (နိုင်ငံ တာ် ပငိြ်ဝပ်ပိခပားြှ တည်
ဆာက် ရးအေွဲ ့ ဥပ ေအြှတ် ၁ဝ/၁၉၈၈) အရ ကာ်ြရှင်၏ ြွင့်ခပုြိန့်ခေင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ သာ ရင်းနှီးခြှုပ်နှံသူသည် ြွင့်ခပုြိန့်ပါ
စည်းကြ်းြျက်ြျား၊ သက်ဆိုင်ရာ သ ဘာတူစာြျုပ်ပါ စည်းကြ်းြျက်ြျားနှင့်အညီ သက်တြ်းကာလ ကုန်ဆုံးသည်အေိ ဆက်
လက်လုပ်ကိုင်ြွင့် အကျိုးြံစားြွင့် ရှိ စရြည်။
၅၃။ ကာ်ြရှင်သည် ပုေ်ြ ၃ နှင့် ပုေ်ြ ၅ တို့အရ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ လုပ်ငန်းြျားကို ြွင့်ခပုရာတွင် အ ရးကကီးသည့်ကိစ္ရပ်အ
ခေစ် နိုင်ငံ တာ်နှင့်နိုင်ငံသားတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ေိြိုက်လာပါက ခပည် ောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ ြှ တစ်ဆင့် အနီးကပ်ဆုံး ခပည် ောင်စု
လွတ် တာ် အစည်းအ ဝးသို့ တင်ခပ ဆာင်ရွက်ရြည်။
၅၄။ ဤဥပ ေပါ ခပဋာန်းြျက်တစ်ရပ်ရပ်သည် ခပည် ောင်စုသြ္တ ခြန်ြာနိုင်ငံ တာ်က အတည်ခပု လက်ြေ
ံ ား သာ အခပည်ခပည်
ဆိုင်ရာ စာြျုပ်ြျားနှင့် သ ဘာတူညီြျက်ပါ အြျက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲပါက အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ စာြျုပ်ြျားနှင့် သ ဘာ
တူညီြျက်ပါ အြျက်ြျားကို လိုက်နာရြည်။
၅၅။ ဤဥပ ေကို ခပဌာန်းပပီး နာက် လိုအပ် သာ နည်းဥပ ေြျား၊ လုပေ
် ုံးလုပ်နည်းြျား ခပဋာန်းခြင်း ြခပုနိုင် သးြီ ကာလအတွင်း
ဤဥပ ေနှင့် ြဆန့်ကျင်လျင် ခပည် ောင်စု ခြန်ြာနိုင်ငံ တာ် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှဥပ ေ (နိုင်ငံ တာ်ပငိြ်ဝပ်ပိခပားြှ တည် ဆာက်
ရး အေွဲ ့ ဥပ ေအြှတ် ၁ဝ/၁၉၈၈) အရ ေုတ်ခပန်ြဲ့ သာ နည်းဥပ ေြျား၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်း ြျားအား ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၅၆။ ဤဥပ ေပါ ခပဋာန်းြျက်ြျားကို အ ကာင်အေည် ော် ဆာင်ရွက်ရာတွင်-

(က) အြျိုးသားစီြံကိန်းနှင့်စီးပွား ရး ေွံ့ ပေိုးတိုးတက်ြှ ဝန်ကကီးဌာနသည် ခပည် ောင်စု အစိုးရအေွဲ ့ ၏ သ ဘာတူညီြျက်ခေင့်
လိုအပ် သာ နည်းဥပ ေ၊ စည်းြျဉ်း၊ စည်းကြ်း၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်း၊ အြိန့်၊ အြိန့် ကကာ်ခငာစာနှင့် ညွန်ကကားြျက်ြျားကို
ဤဥပ ေ အတည်ခေစ် သာ န့ြှ ရက် ပါင်း (၉၀) အတွင်း ေုတ်ခပန်ရြည်။

(ြ) ကာ်ြရှင်သည် လိုအပ် သာ အြိန့်၊ အြိန့် ကကာ်ခငာစာ၊ ညွန်ကကားြျက်ြျားကို ေုတ်ခပန်နိုင်သည်။
၅၇။ ခပည် ောင်စု ခြန်ြာနိုင်ငံ တာ် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးခြှုပ်နှံြှ ဥပ ေ (နိုင်ငံ တာ် ပငိြ်ဝပ် ပိခပားြှ တည် ဆာက် ရးအေွဲ ့
ဥပ ေအြှတ် ၁ဝ/၁၉၈၈) ကို ဤဥပ ေခေင့် ရုပ်သိြ်း လိုက်သည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံ တာ်သြ္တ
ခပည် ောင်စသ
ု ြ္တခြန်ြာနိုငင
် ံ တာ်

