
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မြန်ြာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပရေ 

( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် ဥပရေအြှတ်    ၁  ။   ) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊  မပာသိုလမပည့်ရ ျော်  ၈   ေ ် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါေီလ   ၂၃  ေ ်) 

 မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေ ုိ မပဋ္ဌာန်းလို ်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အြည်၊ သ ်ဆိုင်မခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ရော်မပချေ ် 

၁။ ဤဥပရေ ုိ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မြန်ြာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပရေဟု ရခါ်တွင်ရစေြည်။ 

၂။ ဤဥပရေသည် အထူးစီးပွားရေးဇုန်အားလံုး နှင့်သ ်ဆိုင်ရစေြည်။  

၃။ ဤဥပရေတွင်ပါေှိရသာ ရအာ ်ပါစ ားေပ်ြျေားသည် ရော်မပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် 

သ ်ရော ် ရစေြည် - 

( ) နုိင်ငံရတာ် ဆုိသည်ြှာ မပည်ရထာင်စုသြ္မတ မြန်ြာနုိင်ငံရတာ် ုိဆုိသည်။ 

( ခ ) မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ  ့ ဆိုသည်ြှာ မပည်ရထာင်စုသြ္မတ မြန်ြာနိုင်ငံရတာ် 

မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ  ုိ့ဆိုသည်။ 

( ဂ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဆိုသည်ြှာ ဗဟိုအေွဲ  ့ ဤဥပရေအေ အြိန်ရ့  ာ်မငာစာ 

ထုတ်မပန်၍ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အမေစ် နယ်နိြိတ်ပုိင်းမခား သတ်ြှတ်တည်ရထာင်သည့် 

ဇုန် ုိဆိုသည်။ 

(ဃ) အရမခခံအရဆာ ်အအုံြျေား ဆိုသည်ြှာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့်ဆ ်စပ်သည့် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရပးရဝရေး၊ ရေရပးရဝရေး၊ ရေဆိုးသန်စ့င်ရေး၊ လြ်းပန်း 

ဆ ်သယွ်ရေး၊  ားလြ်း၊ ေထားလြ်း၊ ဆိပ် ြ်း၊ ရလဆိပ်၊ ဆ ်သွယ်ရေး 

 ွန်ေ ်စသည့် ရုပ်ဝတ္ထ ုပိုင်းဆိုင်ော အရမခခံလိုအပ်ချေ ်ြျေားနှင့်  ွန်ပျေူတာ 

အစီအစဉ်ြျေား၊ လုပ်ငန်းြျေားလွယ် ူထိရော ်ရစရေးအတွ ် ရဆာင်ေွ ်ရပး 

နိုင်သည့် စီြံခန်ခ့ွဲြှုဆိုင်ော အစီအစဉ်ြျေားစသည့် ရုပ်ဝတ္ထ ုပိုင်းဆိုင်ောြဟုတ်သည့် 

အရမခခံလိုအပ်ချေ ်ြျေား ုိဆိုသည်။  

 ( င ) ေင်းနှးီတည်ရဆာ ်သူ ဆိုသည်ြှာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ထူရထာင်တည်ရဆာ ် 

သည့် လုပ်ငန်း၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း အရမခခံအရဆာ ်အအုံြျေား 

တည်ရဆာ ်သည့် လုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မခင်း သိုြ့ဟုတ် ြွြ်းြံ 
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ထိန်းသိြ်းမခင်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းြျေား ုိ ဤဥပရေပါ မပဋ္ဌာန်းချေ ်ြျေား၊ ဤဥပရေ 

အေ ထုတ်မပန်ရသာနည်းဥပရေြျေား၊ စည်းြျေဉ်းစည်း ြ်းြျေား၊ အြိန်ရ့  ာ်မငာစာ၊ 

အြိန်၊့ ညွှန်  ားချေ ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျေားနှင့်အညီ  ိစ္စေပ်တစ်ခုချေင်းအလို ် 

တာဝန်ယူရဆာင်ေွ ်ေန် သ ်ဆိုင်ော စီြံခန်ခ့ွ ဲြှုရ ာ်ြတီ၏ ခွင့်မပုချေ ်အေ 

ရဆာင်ေွ ်သည့်  ုြ္ပဏီ၊ ပုဂ္ဂိုလ် သိုြ့ဟတု် အေွဲ အ့စည်း ုိဆိုသည်။ 

( စ ) ေင်းနှးီမြှုပ်နှံသူ ဆိုသည်ြှာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း သ ်ဆိုင်ော စီြံခန်ခ့ွဲြှု 

ရ ာ်ြတီ  ခွင့်မပုသည့်ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုလုပ်ငန်း ုိ  ိစ္စေပ်အလုိ ် အရ ာင်အထည်ရော် 

ရဆာင်ေွ ်သည့် နုိင်ငံသား ုိရသာ်လည်းရ ာင်း၊ နုိင်ငံမခားသား ုိရသာ်လည်းရ ာင်း၊  

ေ ်စပ်လုပ်ငန်းထူရထာင်သည့် နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံမခားသားတို ့ိုလည်းရ ာင်း 

ဆိုသည်။ 

(ဆ) နိုင်ငံသား ဆိုောတွင် ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသားမပုခွင့်ေသူတိုလ့ည်း ပါဝင်သည်။ 

ဤဥပရေအလိုင့ှာ ယင်းစ ားေပ်တွင် နိုင်ငံသားြျေားမေင့်သာ ေွဲ စ့ည်းထားရသာ 

စီးပွားရေးအေွဲ အ့စည်းလည်း ပါဝင်သည်။  

( ဇ ) နိုင်ငံမခားသား ဆိုသည်ြှာ နိုင်ငံသားြဟုတ်သူ ိုဆိုသည်။ ဤဥပရေအလိုင့ှာ 

ယင်းစ ားေပ်တွင် နုိင်ငံမခားသားြျေား ပါဝင်ေဲွစ့ည်းထားရသာ စီးပွားရေးအေဲွအ့စည်း 

လည်းပါဝင်သည်။ 

(စျေ)  င်းလွတ်ဇုန် ဆိုသည်ြှာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း တည်ေှိသည့်  ုန်စည်ြျေား၊ 

ယင်းဇုန်အတွင်းသို ့ တင်သွင်းသည့်  ုန်စည်ြျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အရ ာ ်ခွန်နှင့် 

အမခားအခွန်အခြျေား ရ ာ ်ခံမခင်းြှ  င်းလွတ်ခွင့်ေှိပပီး သ ်ဆိုင်ော စီြံခန်ခ့ွဲြှု 

ရ ာ်ြတီနှင့် အရ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနတို  ့ ညှိနှိုင်းသတ်ြှတ်သည့် နိုင်ငံရတာ်၏ 

မပင်ပတွင်ေှိသည်ဟု ြှတ်ယူေြည့် နယ်ရမြ ိုဆိုသည်။ ယင်းစ ားေပ်တွင် 

 င်းလွတ်ဇုန်လုပ်ငန်းြျေား၊  ုန်ထုတ်လုပ်ြ ှုနယ်ရမြ၊ သယ်ယူရထာ ်ပံ ့ 

ပိုရ့ဆာင်ရေးလုပ်ငန်းြျေားရနောနှင့် အမပည်မပည်ဆိုင်ော လ ် ားရောင်းဝယ် 

ရော ် ားသည့် ရနောတိုလ့ည်းပါဝင်သည်။ 

(ည) လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန် ဆိုသည်ြှာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း တည်ေှိသည့် 

မပည်တွင်းအရ ာ ်ခွန်နယ်ရမြနှင့်  င်းလွတ်ဇုန်လုပ်ငန်းြဟုတ်ရသာ အမခား 

လုပ်ငန်းြျေား ုိဆိုသည်။  
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( ဋ )  င်းလွတ်ဇုန်လုပ်ငန်း ဆိုသည်ြှာ  င်းလွတ်ဇုန် သိုြ့ဟတု် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေး 

ဇုန်ဟ၍ူ သီးမခားသတ်ြှတ်မခင်းြေှိသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း တည်ေှိပပီး 

 င်းလွတ်ဇုန်အတွင်းေှိ စ ်ရံုလုပ်ငန်းြျေားနည်းတူ ခံစားခွင့်ြျေားေေှိသည့် ပို ု့န် 

အရမခမပုလုပ်ငန်းနှင့်  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်းေှိ လုပ်ငန်းြျေား ိုဆိုသည်။  

 ( ဌ ) အမခားလုပ်ငန်း ဆုိသည်ြှာ  င်းလွတ်ဇုန် သုိြ့ဟုတ် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ဟူ၍ 

သီးမခားသတြ်ှတ်မခင်းြေှိသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း တည်ေှိပပီး လုပ်ငန်း 

မြှင့်တင်ရေးဇုန်အတွင်းေှိ စ ်ရံုလုပ်ငန်းနည်းတူ ခံစားခွင့်ြျေားေေှိသည့် လုပ်ငန်း 

နှင့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်အတွင်းေှိ လုပ်ငန်းြျေား ုိဆိုသည်။ 

( ဍ ) အမခားဇုန် ဆိုသည်ြှာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာစ ်ြှုဇုန်၊ သတင်းအချေ ်အလ ်နှင့် 

နည်းပညာဇုန်၊ ပုိ ု့န်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ြှုဇုန်၊ ဆိပ် ြ်းနယ်ရမြဇုန်၊ ရထာ ်ပ့ံရေးနှင့် 

သယ်ယူပိုရ့ဆာင်ရေးဇုန်၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုရတသန ေွံ ပ့ေိုးတိုးတ ်ရေးဇုန်၊ 

ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းဇုန်၊ တစ်ဆင့်ခံ ုန်သွယ်ြှုဇုန်ြျေားြှအပ မပည်ရထာင်စုအစိုးေ 

အေွဲ  ့ အခါအားရလျော်စွာ သတြ်ှတ်သည့် ဇုန်ြျေား ုိဆိုသည်။    

( ဎ ) ဗဟိုအေွဲ  ့ ဆိုသည်ြှာ မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ  ့ ဤဥပရေအေ ေွဲ စ့ည်းရသာ 

မြန်ြာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ော ဗဟိအုေွဲ  ုိ့ဆိုသည်။ 

(ဏ) ဗဟုိလုပ်ငန်းအေဲွ  ့ ဆုိသည်ြှာ ဗဟုိအေဲွ ့ ဤဥပရေအေေဲွစ့ည်းရသာ မြန်ြာအထူး 

စီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ော ဗဟိလုုပ်ငန်းအေွဲ  ုိ့ဆိုသည်။ 

(တ) စီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီ ဆုိသည်ြှာ သ ်ဆုိင်ော အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် စီြံခန်ခဲွ့ရေး၊ 

အုပ်ချေုပ်ရေးနှင့် က ီး  ပ်ရေးလုပ်ငန်းြျေား ို ရဆာင်ေွ ်ေန် ဤဥပရေအေ 

ေွဲ စ့ည်းရသာ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီ ိုဆိုသည်။ 

(ထ) တာဝန်ခံဝန်က ီးဌာန ဆုိသည်ြှာ ဤဥပရေအေ လုိအပ်ရသာ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေား ုိ 

တာဝန်ခံ အရ ာင်အထည်ရော်ရဆာင်ေွ ်ေန် မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ  ့ 

သတြ်ှတ်သည့် မပည်ရထာင်စုဝန်က ီးဌာန ိုဆိုသည်။   

( ေ ) အရမခပစ္စည်း ဆိုသည်ြှာ ရမြ၊ အရဆာ ်အအုံ၊ ယာဉ်၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ော ြတည် 

ပစ္စည်း၊ အစုေှယ်ယာ၊  တိဝန်ခံစာချေုပ်တိုန့ှင့် ယင်းတို ့ဲ့သိုရ့သာ အလားတူ 

စာချေုပ်စာတြ်းြျေား ုိဆိုသည်။ 

( ဓ ) အရမခပစ္စည်းြှမြတ်စွန်းရငွ ဆိုသည်ြှာ အရမခပစ္စည်း ို ရောင်းချေမခင်း၊ 

ရပါင်နှံမခင်း၊ လဲလှယ်မခင်းနှင့်ငှားေြ်းမခင်းတိုမ့ပုလုပ်၍ ေေှိရသာ မြတ်စွန်းရငွ ို 

ဆိုသည်။  
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အခန်း (၂) 

ေည်ေွယ်ချေ ်ြျေား 

၄။ ဤဥပရေ၏ ေည်ေွယ်ချေ ်ြျေားြှာ ရအာ ်ပါအတိုင်း မေစ်သည် - 

( ) အြျေိုးသားစီးပွားေွံ ပ့ေိုးတိုးတ ်ရေး စီြံ ိန်း၏ အဓိ ေည်ြှန်းချေ ်ြျေား ို 

အရထာ ်အ ူမပုေန်၊ 

( ခ ) မပည်သူအြျေား အလုပ်အ ုိင်ေေှိရစေန်၊ ယင်းတို၏့ လူရနြှုအဆင့်အတန်း မြင့်ြား 

ရစေန်၊  ုန်ထုတ်လုပ်ြှု တိုးတ ်မြင့်ြားပပီး မပည်ပပို ု့န် တိုးတ ်ရစေန်နှင့် 

နိုင်ငံမခားဝင်ရငွ တိုးတ ်ေေှိရစေန်၊  

( ဂ ) နုိင်ငံရတာ်အတွင်း စ ်ြှု ဏ္ဍ၊ စီးပွားရေးနှင့် လူြှုရေး ဏ္ဍြျေား ဟန်ချေ ်ညီညီ 

ေွံ ့ပေိုးတိုးတ ်ရစရေးအတွ ် အားရပးမခင်း၊ မြှင့်တင်မခင်းနှင့် ဆွရဲဆာင်မခင်းတို ုိ့ 

ရဆာင်ေွ ်ေန်၊  

(ဃ) နိုင်ငံရတာ်နှင့် အမခားနိုင်ငံြျေားအ  ား စ ်ြှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးနှင့်  ူးသန်း 

ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်ြှုနှင့် ရငွရေးရ  းရေးဆိုင်ော ပူးရပါင်း 

ရဆာင်ေွ ်ြှုြျေား ုိ မြှင့်တင်ေန်နှင့် နိုင်ငံသားြျေားအား အသ ်ရြွးဝြ်းရ  ာင်း 

ပညာသင်  ားနိုင်ြည့် အခွင့်အလြ်းြျေား ေေှိရစေန်၊  

( င ) ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူနှင့် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျေားအတွ ် အရမခခံရ ာင်းြျေား 

တည်ရဆာ ်မခင်းမေင့် မပည်တွင်းမပည်ပြှ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျေား ုိ အားရပးမခင်းနှင့် 

ဆွဲရဆာင်မခင်းမပုေန်၊ 

( စ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် မပည်တွင်းမပည်ပြှ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျေား ုိ မြှင့်တင်ေန်နှင့် 

အလုပ်အ ုိင်သစ်ြျေား ေန်တီးရပးပပီး အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းနှင့် ပတ်ဝန်း ျေင်ေိှ 

စ ်ြှုလုပ်ငန်းြျေားအ  ား ရေှရ့နာ ်ချိေတ်ဆ ်ရဆာင်ေွ ်ြှုြျေား မေစ်ရပါ်လာရစေန်။ 

အခန်း (၃) 

ဗဟိုအေွဲ  ့ေွဲ စ့ည်းမခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေား 

၅။ မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ သ့ည်- 

( ) အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည်ရထာင်ရဆာင်ေွ ်မခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဤဥပရေပါ 

လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေား ုိ ရဆာင်ေွ ်ေန် သင့်ရလျော်ရသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ုိ ဥ ္က ဋ္ဌ 

အမေစ်လည်းရ ာင်း၊ သ ်ဆိုင်ော မပည်ရထာင်စုဝန်က ီးဌာန၊ အစိုးေဌာန၊ 

အစုိးေအေဲွအ့စည်းြျေားြှ သင့်ရလျော်ရသာပုဂ္ဂိုလ်ြျေား ုိ အေဲွဝ့င်ြျေားအမေစ်လည်းရ ာင်း 

ပါဝင်ရစလျေ ် မြန်ြာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆုိင်ော ဗဟုိအေဲွ ုိ့ေွဲ စ့ည်းေြည်။ 
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( ခ ) ပုေ်ြခွဲ ( )အေ ေွဲ စ့ည်းရသာ ဗဟိုအေွဲ  ုိ့ လိုအပ်သလို မပင်ဆင်ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။   

( ဂ )  ဗဟိအုေွဲ ၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေား ုိ သတြ်ှတ်ရပးေြည်။ 

၆။ ဗဟိအုေွဲ ၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားြှာ ရအာ ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်- 

( ) ဤဥပရေပါ မပဋ္ဌာန်းချေ ်ြျေားနှင့်အညီ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ြျေား ရအာင်မြင်စွာ 

အရ ာင်အထည်ရော်နုိင်ရေးအတွ ် ြူဝါေချေြှတ်မခင်းနှင့် လုိအပ်သလုိ ညွှန်  ားမခင်း၊ 

( ခ ) နိုင်ငံရတာ်အတွင်း ရေွးချေယ်သတ်ြှတ်ထားသည့် ရနောရေသြျေားအား အထူး 

အဆင့်မြင့်စ ်ြှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးနှင့်  ူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်ြှု 

လုပ်ငန်း၊ ခေီးသွားလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာစုိ ်ပျိေုးရေး ုိအရမခခံရသာ စ ်ြှုလုပ်ငန်း၊ 

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်း၊ ရငွရေးရ  းရေးဗဟိုဌာနနှင့် မပည်ပပိုေ့န်ဦးတည်ရသာ 

စ ်ြှုလုပ်ငန်းဗဟိုဌာနြျေားအမေစ် ရမပာင်းလဲထူရထာင်မခင်း၊  

( ဂ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည်ရထာင်ရေးအတွ ် အဆုိမပုချေ ်၊ သင့်ရလျော်သည့်ရနော၊ 

လုိအပ်သည့်နယ်ရမြဧေိယာ၊ အ ျေယ်အဝန်းနှင့် နယ်နိြိတ် ပုိင်းမခားသတ်ြှတ်ချေ ် 

တုိ ုိ့ သ ်ဆိုင်ော အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ အ့စည်းြျေား၏ သရောထားေယူ 

စိစစ်ပပီး မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ သ့ို ့တင်မပ၍ သရောတူညီချေ ်ေယူမခင်း၊ 

(ဃ) ဗဟိလုုပ်ငန်းအေွဲ ြ့ျေားနှင့် စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီြျေား ုိ မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ၏့ 

သရောတူညီချေ ်မေင့် ေွဲ စ့ည်းမခင်းနှင့် ယင်းတို၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေား ို 

သတြ်ှတ်မခင်း၊  

( င ) အထူးစီးပွားရေးဇုန် ေွံ ့ပေိုးတိုးတ ်ရေးနှင့် စီြံခန်ခ့ွဲရေးတိုအ့တွ ် စီြံ ိန်းနှင့် 

အစီအစဉ်ြျေားချေြှတ်မခင်း၊ အရ ာင်အထည်ရော်မခင်းနှင့်ရစာင့်  ည့်  ပ်ြတ်မခင်း 

ဆိုင်ော လုပ်ငန်းစဉ်ြျေားနှင့်ြူရောင်ြျေားသတ်ြှတ်မခင်း၊ 

( စ ) စီြံခန်ခ့ွ ဲြှုရ ာ်ြတီ  တင်မပသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ေွံ ပ့ေိုးတိုးတ ်ရေး 

စီြံ ိန်း ုိ စိစစ်၍ အတည်မပုချေ ်ရပးမခင်း၊ 

(ဆ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုတန်ေုိးပြာဏနှင့် လုပ်ငန်းအြျိေုးအစား 

 ုိ သတြ်ှတ်နိုင်မခင်း၊  

( ဇ ) စီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီြျေား၏ လုပ်ငန်းြျေား ုိ က ီး  ပ် ွပ် ဲမခင်း၊ အခါအားရလျော်စွာ 

စစ်ရဆးမခင်းနှင့် သ ်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ အ့စည်းြျေားနှင့် ဆ ်သယွ် 

ညှိနှိုင်းရပးမခင်း၊ 



6  
 
 

 

(ဈ) ဤဥပရေအေ စည်း  ပ်ရ ာ ်ခံေြည့် အခွန်အခြျေား၊ ရမြငှားေြ်းခနှင့်ရမြ 

အသံုးမပုခြျေား ုိ မပည်ရထာင်စုအစုိးေအေဲွ၏့ သရောတူညီချေ ်မေင့် သတ်ြှတ်မခင်း၊ 

 င်းလွတ်ခွင့်နှင့် သ ်သာခွင့်ရပးမခင်း၊ 

(ည) နုိင်ငံရတာ်တစ်ဝန်းလံုး ေံွ ့ပေိုးတုိးတ ်ေန်အလုိငှ့ာ ဤဥပရေတွင် မပဋ္ဌာန်းထားသည့် 

အခွန် င်းလွတ်ခွင့်နှင့် အခွန်သ ်သာခွင့်  ာလြျေားထ ် ပိုြိုသည့် ာလ ို 

မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ၏့ အတည်မပုချေ ်မေင့် တိုးမြှင့်ရပးနိုင်မခင်း၊ 

( ဋ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ရံုးလုပ်ငန်းြျေား ုိ  တစ်ရနောတည်း၌  တစ်စုတစ်စည်းတည်း 

လျေင်မြန်စွာ ရဆာင်ေွ ်နိုင်ရေးအတွ ် လြ်းညွှန်က ီး  ပ်မခင်း၊  

( ဌ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် အုပ်ချေုပ်ရေး၊ လုံမခုံရေး၊ စီြံခန်ခ့ွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာ 

ရေးဆိုင်ော  ိစ္စေပ်ြျေား ုိ ရဆာင်ေွ ်နိုင်ေန် သ ်ဆိုင်ော အစိုးေဌာန၊ အစိုးေ 

အေဲွအ့စည်းြျေားြှ ပုဂ္ဂိုလ်ြျေားမေင့် အေဲွြ့ျေားေဲွစ့ည်းမခင်း၊ ယင်းအေဲွြ့ျေား၏ လုပ်ငန်း 

တာဝန်ြျေား ုိ သတြ်ှတ်မခင်း၊  

( ဍ ) ပုေ်ြခွဲ(ဌ)အေ ေွဲ စ့ည်းရသာအေွဲ ြ့ျေား ို တို ်ရုိ ်က ီး  ပ် ွပ် ဲေန် စီြံခန်ခ့ွဲြှု 

ရ ာ်ြတီအား တာဝန်ရပးအပ်မခင်း၊ 

( ဎ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင် ့ စပ်လျေဉ်း၍ အရ ာင်အထည်ရော် ရဆာင်ေွ ်ြှု 

အရမခအရန ုိ မပည်ရထာင်စုအစုိးေအေဲွသုိ့ ့အခါအားရလျော်စွာ အစီေင်ခံ တင်မပမခင်း၊  

(ဏ) နိုင်ငံရတာ်နှင် ့ နိုင်ငံသားြျေား၏အ ျေိုးအတွ ် အထူးစီးပွားရေးဇုန်သစ်ြျေား 

တည်ရထာငမ်ခင်းနှင့် လ ေ်ှိရဆာင်ေွ ်လျေ ်ေှိရသာ သင့်ရလျော်သည့် စ ်ြှု 

ဇုန်ြျေား၊  ထပ်ြံထူရထာင်သင့်ရသာ စ ်ြှုဇုန်ြျေား ုိ သတြ်ှတ်ထားရသာ အထူး 

စီးပွားရေးဇုန် အဂဂါေပ်မေင့် ညီညွတ်ပါ  မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ၏့ သရောတူ 

ညီချေ ်မေင့် မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်သုိ ့တင်မပအတည်မပုချေ ်ေယူပပီး အထူးစီးပွားရေး 

ဇုန်အမေစ် မြှင့်တင်သတ်ြှတ်မခင်း၊ 

(တ) မပည်ရထာင်စုအစုိးေအေဲွ ့ ရပးအပ်သည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆုိင်ော အမခားလုပ်ငန်း 

တာဝန်ြျေား ုိ ရဆာင်ေွ ်မခင်း။  

အခန်း (၄) 

ဗဟိုလုပ်ငန်းအေွဲ  ့ေွဲ စ့ည်းမခင်းနှင့် ယင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေား 

၇။ ဗဟိအုေွဲ သ့ည် မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ၏့ သရောတူညီချေ ်မေင့် - 

( ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ော လုပ်ငန်းြျေား ုိ အရ ာင်အထည်ရော် ရဆာင်ေွ ် 

ောတငွ် အရထာ ်အ ူမပုနိငု်ရေးအတွ ် မြန်ြာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ော ဗဟုိ 

လုပ်ငန်းအေွဲ  ုိ့ သ ်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ အ့စည်းြျေားြှ ပုဂ္ဂိုလ်ြျေားမေင့် 

ေွဲ စ့ည်းေြည်။ 
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( ခ ) ပုေ်ြခွဲ( ) အေ ေွဲ စ့ည်းောတငွ် ဥ ္က ဋ္ဌ၊ ေုတိယဥ ္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးြှူးနှင့် တွဲေ ် 

အတွင်းရေးြှူးတို ုိ့ သတ်ြှတရ်ပးေြည်။  

( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ( )အေ ေွဲ စ့ည်းရသာ ဗဟိလုုပ်ငန်းအေွဲ  ုိ့ လိုအပ်သလို မပင်ဆင်ေွဲ စ့ည်း 

နိုင်သည်။ 

၈။ ဗဟိလုုပ်ငန်းအေွဲ ၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားြှာ ရအာ ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်-  

( ) စီြံခန်ခ့ွ ဲြှုရ ာ်ြတီ၊ ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူ သိုြ့ဟုတ် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ  

တင်မပသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည်ရဆာ ်ရေးနှင့် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်း 

ဆိုင်ော အဆိုမပုချေ ်ြျေား ုိစိစစ်၍ ဗဟိအုေွဲ သ့ို ့ အ  ံမပုတင်မပမခင်း၊ 

( ခ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန် ုိအရ ာင်အထည်ရော် ရဆာင်ေွ ်နုိင်ရေးအတွ ် စီြံခန်ခဲွ့ြှု 

ရ ာ်ြတီ  တင်မပသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ေွံ ပ့ေိုးတိုးတ ်ရေးစီြံ ိန်း ို 

စိစစ်မခင်းနှင့် ဗဟိအုေွဲ သ့ို ့အ  ံမပုတင်မပမခင်း၊  

( ဂ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ဇုန်အြျေိုးအစား၊ ဦးစားရပးလုပ်ငန်းြျေား၊ ဇုန်အလို ် 

ရဆာင်ေွ ်ေြည့် လုပ်ငန်းအြျိေုးအစားတုိ ုိ့ သတ်ြှတ်နုိင်ရေးအတွ ် စိစစ်၍ ဗဟုိ 

အေွဲ သ့ို ့အ  ံမပုတင်မပမခင်း၊  

(ဃ) နိုင်ငံတ ာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ော  ိစ္စေပ်ြျေား၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အမခား 

ရဆာင်ေွ ်သင့်သည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ြျေားနှင့် ရနောရေသတို ့ို ရလ့လာ၍ 

ဗဟိအုေွဲ သ့ို ့အ  ံမပုတင်မပမခင်း၊  

( င ) ဗဟုိအေဲွ၏့ အတည်မပုချေ ်မေင့် သ ်ဆုိင်ော အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် လုပ် ုိင်ြည့် 

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်းြျေား ုိ သတြ်ှတ်ချေ ်နှင့်အညီ လုပ် ုိင်နိုင်ရေးအတွ ် 

သ ်ဆိုင်ော အေွဲ အ့စည်းြျေားနှင့် ညှိနှိုင်းရပးမခင်း၊  

( စ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်းြျေားနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ အုပ်ချေုပ်ရေး၊ 

စီြံခန်ခ့ွဲရေး၊ ဥပရေဆိုင်ောနှင့် အမခား ိစ္စေပ်ြျေား ုိ စိစစ်၍ ဗဟိအုေွဲ သ့ို ့အ  ံမပု 

တင်မပမခင်း၊  

(ဆ) လိုအပ်ပါ  ဗဟိုလုပ်ငန်းအေွဲ ရ့အာ ်တွင် သင့်ရလျော်ရသာ အမခားလုပ်ငန်း 

အေွဲ ြ့ျေား ုိ ေွဲ စ့ည်းတာဝန်ရပးအပ်နိုင်မခင်း။  

အခန်း (၅) 

စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီ ေွဲ စ့ည်းမခင်းနှင့် ယင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေား 

၉။ ဗဟိအုေွဲ သ့ည်-  

( ) ဤဥပရေပါ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေား ုိ ရဆာင်ေွ ်နုိင်ေန် သ ်ဆုိင်ော အထူးစီးပွားရေး 

ဇုန်အလို ် စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီ တစ်ေပ်စီ ို သ ်ဆိုင်ော အစိုးေဌာန၊ အစိုးေ 
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အေဲွအ့စည်းြျေားြှ ပုဂ္ဂိုလ်ြျေား၊ မပင်ပပုဂ္ဂိုလ်၊ မပင်ပအေဲွအ့စည်းြျေားြှ ပုဂ္ဂိုလ်ြျေားမေင့် 

ေွဲ စ့ည်းေြည်။ 

( ခ ) သ ်ဆိုင်ော စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီတွင် သ ်ဆိုင်ော တိုင်းရေသက ီး သိုြ့ဟုတ် 

မပည်နယ်အစုိးေအေဲွြှ့  ုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား အေဲွဝ့င်အမေစ် ထည့်သွင်းေဲွစ့ည်း 

ေြည်။ 

( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ( )အေ ေွဲ စ့ည်းောတငွ် ဥ ္က ဋ္ဌ၊ ေုတိယဥ ္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးြှူးနှင့် တွဲေ ် 

အတွင်းရေးြှူးတို ုိ့ သတ်ြှတရ်ပးေြည်။  

(ဃ) ပုေ်ြခွဲ ( ) အေ ေွဲ စ့ည်းရသာ စီြံခန်ခ့ွ ဲြှုရ ာ်ြတီ ို လိုအပ်သလို မပင်ဆင် 

ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 

၁၀။ စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီဥ ္က ဋ္ဌသည် ဗဟိအုေွဲ ြ့ှတစ်ဆင့် နိုင်ငံရတာ်သြ္မတ ုိ တာဝန်ခံေြည်။  

၁၁။ စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားြှာ ရအာ ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် - 

( ) အထူးစီးပွားရေးဇုန် ုိ အရ ာင်အထည်ရော် ရဆာင်ေွ ်နိုင်ရေးအတွ ် အထူး 

စီးပွားရေးဇုန် ေံွ ့ပေိုးတုိးတ ်ရေးစီြံ ိန်း ုိ ဗဟုိလုပ်ငန်းအေဲွြှ့တစ်ဆင့် ဗဟုိအေဲွသုိ့ ့ 

တင်မပပပီး အတည်မပုချေ ်ေယူမခင်း၊  

( ခ ) ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်း ုိ သတြ်ှတ်ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ လုပ် ိုင်နိုင်ရေးအတွ ် 

စီစဉ်ရဆာင်ေွ ်မခင်း၊ 

( ဂ ) ေင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ၏ ပုေ်ြ ၃၀ အေ ရလျှာ ်ထားချေ ်သည် အချေ ်အလ ်ြျေား 

မပည့်စုံပါ  ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်း လုပ် ုိင်ခွင့်မပုရ  ာင်း ုိ ရလျှာ ်ထားသည့် 

ရနေ့ ြ်ှ ေ ရ်ပါင်း ၃၀ အတွင်း ခွင့်မပုြိန် ့ထုတ်ရပးမခင်း၊  

(ဃ) ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်ြှုဆိုင်ော စီြံ ိန်းြျေား အရ ာင်အထည် 

ရောရ်ေး၊ ရမြအသုံးမပုရေး၊ ပတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိြ်းရေး၊ ပညာရေး၊  ျေန်းြာရေး၊ 

ရငွရေးရ  းရေး၊ အခွန်အခ၊ စည်ပင်သာယာရေး၊ သယ်ယူပုိရ့ဆာင်ရေး၊ ဆ ်သွယ်ရေး၊ 

လုံမခုံရေး၊ လျှပ်စစ်၊ စွြ်းအင်နှင့်ရေေေှိရေးစသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ေွံ ပ့ေိုး 

တိုးတ ်ရေးဆိုင်ော ိစ္စြျေား ုိ က ီး  ပ် ွပ် ဲမခင်း၊   ည့်ရှုစစ်ရဆးမခင်းနှင့် 

သ ်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊  အစိုးေအေွဲ အ့စည်းြျေားနှင့် ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွ ်မခင်း၊  

( င ) ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူပုိင်ဆုိင်သည့် ပစ္စည်းြျေား၊ အ ျိေုးအမြတ်ြျေားနှင့် အမခားအခွင့်အရေး 

ြျေားအား တည်ဆဲဥပရေြျေားနှင့်အညီ အ ာအ ွယ်ရပးနုိင်ရေးအတွ ် သ ်ဆုိင်ော 

အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ အ့စည်းြျေားနှင့် လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွ ်မခင်း၊  
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( စ ) ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ လို ်နာေြည့်အချေ ်ြျေား ုိ အြိန်ရ့  ာ်မငာစာ၊ အြိန်၊့ ညွှန်  ား 

ချေ ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျေားမေင့် သတ်ြှတ်မခင်း၊  

(ဆ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်၌ အလုပ်လုပ် ုိင်လျေ ်ေှိသည့် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် ယင်းတို၏့ 

အလုပ်သြားြျေား၊ အတတ်ပညာေှင်ြျေား၊ ဝန်ထြ်းြျေားနှင့် ြိသားစုဝင်ြျေားသည် 

နုိင်ငံမခားသားြျေားမေစ်ပါ  မပည်ဝင်ဗီဇာနှင့် မပည်တွင်းရနထုိင်ခွင့် ေေိှရေးတုိအ့တွ ် 

လိုအပ်သည်ြျေား ုိ သ ်ဆိုင်ော အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ အ့စည်းြျေားနှင့်ညှိနှိုင်း 

ရဆာင်ေွ ်မခင်း၊  

( ဇ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံရတာ်ဗဟိုေဏ်   ရငွရေးရ  းရေးဆိုင်ော 

စီြံခန်ခ့ွဲြှုြျေား အရ ာင်အထည်ရော် ရဆာင်ေွ ်ောတွင်လည်းရ ာင်း၊ ေင်းနှီး 

မြှုပ်နံှသူြျေားအတွ ် နုိင်ငံမခားရငွလဲလှယ်မခင်း၊ ရငွရေးရ  းရေးလုပ်ငန်းြျေား က ီး  ပ် 

ရဆာင်ေွ ်မခင်းနှင့် မြန်ြာနုိင်ငံအတွင်းေိှ နုိင်ငံမခားေဏ်လုပ်ငန်း လုပ် ုိင်ခွင့်ေိှသည့် 

ေဏ်ြျေားနှင့် ဆ ်သွယ်ရဆာင်ေွ ်မခင်းမပုောတွင်လည်းရ ာင်း လွယ် ူရချောရြွ  ့

ရစေန် လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွ ်မခင်း၊  

(ဈ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူြျေား၊ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျေား 

သုိြ့ဟုတ်  ုြ္ပဏီြျေားအား သတ်ြှတ်ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ လုပ် ုိင်ရဆာင်ေွ ်ခွင့်မပု 

မခင်းနှင့် ယင်းတို၏့ရဆာင်ေွ ်ချေ ်ြျေား ုိ က ီး  ပ် ွပ် ဲမခင်း၊  

(ည) အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့်စပ်လျေဉ်းသည့် သတြ်ှတ်ချေ ်ြျေား 

အား ြှတ်ပုံတင်ပပီးရသာ လုပ်ငန်းြျေား ုိ ထိခို ်မခင်းြေှိရစေဲ အခါအားရလျောစ်ွာ 

မေည့်စွ ်မခင်း၊ မပင်ဆင်ရမပာင်းလဲမခင်းနှင့် ပယ်ေျေ ်မခင်း၊  

( ဋ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ဆ ်စပ်သည့်ဇုန်ြျေားနှင့် ရနောြျေားသတြ်ှတ်မခင်း၊ 

( ဌ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုအတွ ် ခွင့်မပုြိန်ရ့ပးမခင်း၊  ုြ္ပဏီ 

ြှတ်ပုံတင်မခင်း၊ သ ်ဆိုင်ောလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်ရသာ မပည်ဝင်ဗီဇာထုတ်ရပးမခင်း၊ 

ပင်ေင်းရေသလ ်ြှတ်ထုတ်ရပးမခင်း၊ အခွန်ရ ာ ်ခံြှု လုပ်ငန်းရဆာင်ေွ ်မခင်း၊ 

အလုပ်သြားပါြစ်နှင့် ခွင့်မပုချေ ်ချေရပးမခင်း၊ စ ်ရံုတည်ရဆာ ်ြှုအတွ ် ခွင့်မပု 

ချေ ်ရပးမခင်းနှင့် အမခားေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိငု်စင်ြျေား၊ ခွင့်မပု 

ြိန်ြ့ျေား ုိ မပုလုပ်ရပးနိုင်ေန် တစ်ရနောတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ 

ဝန်ရဆာင်ြှုရပးသည့်ဌာန ို တည်ရထာင်ထားေှိမခင်း၊  

( ဍ ) ပုေ်ြခဲွ(ဌ) အေ တည်ရထာင်ထားေိှသည့် ဌာနြျေား ုိ ြိြိလ ်ရအာ ်တွင် ထားေိှပပီး 

တို ်ရို ် စီြံခန်ခ့ွဲမခင်း၊ 
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( ဎ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ တည်ရဆာ ်ရေးလုပ်ငန်းြျေားနှင့် ေီဇိုင်းပုံစံြျေား ို ပင်ြ 

စီြံ ိန်းနှင့် ညီညွတ်ြှုေှိြေှိ စိစစ်မခင်း၊ 

(ဏ)  င်းလွတ်ဇုန်နှင့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်တိုတ့ွင် လုပ် ိုင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်း 

အြျေိုးအစားြျေား၊ လုပ်ငန်းအြျေိုးအစားအလို ် အနည်းဆုံးေင်းနှးီမြှုပ်နှံေြည့် 

ရငွပြာဏ၊ အနည်းဆုံးခန်အ့ပ်ေြည့် နိုင်ငံသားဝန်ထြ်းအရေအတွ ်၊ အဆင့်မြင့် 

နည်းပညာြျေား၏ စံသတ်ြှတ်ချေ ်ြျေားနှင့် လို ်နာေြည့် အချေ ်ြျေား ို 

သတြ်ှတ်မခင်း၊  

(တ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် သောဝပတ်ဝန်း ျေင် ထိန်းသိြ်း ာ ွယ်ရေးအတွ ် 

တည်ဆဲဥပရေြျေားနှင့်အညီ က ီး  ပ် ွပ် ဲမခင်း၊ စ ်ရံုြှစွန်ထု့တ်ပစ္စည်း စွန်ပ့စ်ရေး 

စနစ် ို စိစစ်မခင်း၊ သတ်ြှတခ်ျေ ်ြျေားနှင့်  ုိ ်ညီရစေန် ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူ 

သိုြ့ဟတု် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား ရဆာင်ေွ ်ရစမခင်း၊  

(ထ) သ ်ဆိုင်ော အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ အ့စည်းြျေားြှ  ုိယ်စားလှယ်ြျေား၊ ေင်းနှီး 

တည်ရဆာ ်သူနှင့် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို၏့  ုိယ်စားလှယ်ြျေား၊ အမခားသင့်ရလျော် 

သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျေားနှင့် အေွဲ အ့စည်းြျေားြှ ပုဂ္ဂိုလ်ြျေား ပါဝင်ရသာ အရထာ ်အ ူမပု 

အေွဲ  ုိ့ လိုအပ်ပါ  ေွဲ စ့ည်းမခင်း၊ 

( ေ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်ေှိ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုစီြံ ိန်းြျေား၏ တည်ရဆာ ်ရေး၊ လုပ်ငန်း 

ရဆာင်ေွ ်ရေး၊ မပုမပင် ြွြ်းြံထိန်းသိြ်းရေးဆိုင်ောြျေားနှင် ့  စပ်လျေဉ်း၍ 

အရထာ ်အ ူမပုအေွဲ ၏့ အ  ံဉာဏ် ုိ အရမခခံပပီး ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်းြျေား 

တိုးတ ်ရစေန် ညွှန်  ားမခင်းနှင့် စီြံခန်ခ့ွဲြှုပုံစံ ုိ မပုမပင်ရမပာင်းလဲမခင်း၊ 

( ဓ ) သ ်ဆိုင်ော အထူးစီးပွားရေးဇုန် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုနှင့် စီြံခန်ခ့ွ ဲြှုတို ့ိ ု 

သတြ်ှတ်ချေ ်နှင့်အညီ ရဆာင်ေွ ်ေန် စည်း ြ်းချေ ်ြျေား ထုတ်မပန်မခင်း၊ 

( န ) မြန်ြာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပရေနှင့်အညီ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ သိုြ့ဟုတ် ေင်းနှီး 

တည်ရဆာ ်သူအား  င်းလွတ်ခွင့်နှင့် သ ်သာခွင့်ြျေား ုိ ခွင့်မပုမခင်း၊ 

( ပ ) မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ န့ှင့် ဗဟိအုေွဲ တ့ို ့ သီးမခားတာဝန်ရပးသည့် လုပ်ငန်း 

တာဝန်ြျေား ုိ ရဆာင်ေွ ်မခင်း။ 

အခန်း (၆) 

အထူးစီးပွားရေးဇုန်တည်ရထာင်မခင်း   

၁၂။ ဗဟိအုေွဲ သ့ည် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားတေးပိုမိုဖွံ ဖ့ဖိုးေိုးေက်တစတေးအေွက် ရအာ ်ပါ 

အရမခခံေြည့်အချေ ်ြျေား ိုြူတည်၍ သင့်ရလျော်သည့် အေပ်ရေသ သိုြ့ဟုတ် နယ်ရမြတွင် 
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မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ၏့ သရောတူညီချေ ်မေင့် မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်သို ့တင်မပအတည်မပု 

ချေ ်ေယူပပီး အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည်ရထာငန်ိုင်သည်-  

( ) ဆိပ် ြ်း၊ ရလယာဉ် ွင်း ဲ့သို  ့ နိုင်ငံတ ာထွ ်ရပါ ်ေှိမခင်း သိုြ့ဟုတ် 

အမပည်မပည်ဆိုင်ောနယ်စပ် သိုြ့ဟုတ် မပည်တွင်းရဈး ွ ်ြျေားသို ့ အလွယ်တ ူ 

သွားလာဆ ်သယွ်နိုင်မခင်း၊ 

( ခ ) မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ  ့ ရေသဆိုင်ောေွံ ပ့ေိုးတိုးတ ်ရေးအတွ ် ရေွးချေယ် 

သတြ်ှတ်သည့် နယ်ရမြမေစ်မခင်း၊ 

( ဂ ) အရမခခံအရဆာ ်အအုံလိုအပ်ချေ ်ြျေားတည်ေှိမခင်း သိုြ့ဟတု် အရ ာင်အထည် 

ရောရ်ဆာင်နိုင်ြည့် အလားအလာေှိမခင်း၊ 

(ဃ) ရေအေင်းအမြစ်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ေေှိနိုင်မခင်း၊  

( င ) စ ်ြှုလုပ်ငန်းနှင့် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်းြျေား ထူရထာင်ေန် လုံရလာ ်ရသာ ရမြ 

ရနောေှိမခင်း၊  

( စ )  ျွြ်း ျေင်လုပ်သားြျေား၊  ျွြ်း ျေင်ြှုအထုိ ်အရလျော ်ေိှသည့် အလုပ်သြားြျေားနှင့် 

သင်  ားရလ့ ျေင့် ပျေိုးရထာင်ရပးနိုင်ရသာ အလုပ်သြားြျေားေေှိနိုင်မခင်း၊  

(ဆ) လုိအပ်ရသာ  ျွြ်း ျေင်အလုပ်သြားြျေား ေေိှနုိင်ရေးအတွ ် သင်တန်းြျေား ေွင့်လှစ် 

၍ ရလ့ ျေင့်ရပးေန် စီစဉ်ရဆာင်ေွ ်နိုင်မခင်း၊  

( ဇ ) နုိင်ငံရတာ်အတွင်း လြ်းပန်းဆ ်သွယ်ရေး အရနအထားအေ လည်းရ ာင်း၊ 

ရဈး ွ ်နှင့်ချိေတ်ဆ ်နုိင်သည့် အရနအထားအေလည်းရ ာင်း အချေ ်အချော ျေသည့် 

အေပ်ရေသ သိုြ့ဟုတ် နယ်ရမြမေစ်မခင်း။ 

၁၃။ ဗဟိအုေွဲ သ့ည် ပုေ်ြ ၁၂ ပါ အရမခခံအချေ ်ြျေားနှင့်  ုိ ်ညီြှုြေှိရသာ်လည်း မေစ်နိုင် 

စွြ်းေှိပပီး နိုင်ငံရတာ်နှင့် အြျေားမပည်သူတိုအ့တွ ် အ ျေိုးေှိြည်ဟု ယူဆပါ  မပည်ရထာင်စု 

အစိုးေအေွဲ ၏့ သရောတူညီချေ ်မေင့် မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်သို ့ တင်မပအတည်မပုချေ ်ေယူပပီး 

အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည်ရထာင်နိုင်သည်။  

၁၄။ ဗဟိအုေွဲ သ့ည် - 

( ) ေင်းနီှးတည်ရဆာ ်သူ ုိ တင်ေါရခါ်၍ အမပည်မပည်ဆုိင်ော လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျေား 

နှင့်အညီ ရေွးချေယ်နိုင်သည်။  

( ခ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူ ုိ အမခားနည်းမေင့် ရေွးချေယ်ြည် 

ဆုိပါ  နုိင်ငံရတာ်နှင့် နုိင်ငံသားြျေားအား အ ျိေုးေိှရစနုိင်ြှု၊ စီြံ ိန်း ုိ လျေင်မြန်စွာ 
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အရ ာင်အထည်ရော်နိုင်ြှုနှင့် အြျေားမပည်သူပါဝင်နိုင်ပပီး ပွင့်လင်းမြင်သာြှုတို ုိ့ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျေ ် အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီြံခန်ခ့ွဲြှု အရတွ အ့  ုံေှိသူအား 

ဦးစားရပးရေွးချေယ်နိုင်သည်။  

၁၅။ နုိင်ငံမခားသားြျေားသည် အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းတွင် သ ်ဆုိင်ော စီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီ  

ခွင့်မပုသည့် ြည်သည့်လုပ်ငန်း ုိြဆုိ ောခုိင်နှုန်းမပည့်နုိင်ငံမခားေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုမေင့်ရသာ်လည်းရ ာင်း၊ 

နိုင်ငံသားမေင့်  ေ စ်ပ်မပု၍ရသာ်လည်းရ ာင်း လုပ် ိုင်နိုင်သည်။ 

အခန်း (၇) 

 င်းလွတ်ဇုန်နှင့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ဆိုင်ော သတ်ြှတ်ချေ ်ြျေား 

၁၆။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တစ်ခုတွင် သ ်ဆိုင်ော စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီသည်- 

( )  င်းလွတ်ဇုန် သိုြ့ဟုတ် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ဟု သီးသန်န့ယ်နိြိတ်ြျေား ုိ 

လိုအပ်သလို သတြ်ှတ်ထားေှိနိုင်သည်။  

( ခ )  င်းလွတ်ဇုန်နှင့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ြျေားအမပင် ရဈး ွ ်လိုအပ်ချေ ်အေ 

အမခားဇုန်ြျေား ုိလည်း သတြ်ှတ်နိုင်သည်။  

( ဂ )  င်းလွတ်ဇုန် သိုြ့ဟုတ် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ဟူ၍ သီးမခားသတ်ြှတ်မခင်း 

ြေိှပါ  ပုိ ု့န်ဦးစားရပးလုပ်ငန်းြျေားအား လုပ်ငန်းတစ်ခုချေင်းစီအလုိ ်  င်းလွတ်ဇုန် 

လုပ်ငန်းဟု သတြ်ှတ်နိုင်သည်။  

၁၇။ ပုေ်ြ ၁၆ ပုေ်ြခွဲ(ဂ) အေ သတြ်ှတ်ရသာ  င်းလွတ်ဇုန်လုပ်ငန်းြျေားသည်  င်းလွတ် 

ဇုန်တွငတ်ည်ေှိသည့် လုပ်ငန်းြျေား၏ ခံစားခွင့်ြျေားအတိုင်း ေေှိြည်မေစ်ပပီး အထူးစီးပွားရေးဇုန် 

အတွင်းေှိ  င်းလွတ်ဇုန်လုပ်ငန်းဟု သတြ်ှတ်မခင်းြမပုရသာ အမခားလုပ်ငန်းြျေားသည် လုပ်ငန်း 

မြှင့်တင်ရေးဇုန်တငွ် တည်ေှိသည့် လုပ်ငန်းြျေား၏ ခံစားခွင့်ြျေားအတိုင်း ေေှိနိုင်သည်။ 

၁၈။ အရ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနသည်- 

( )  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်းသို ့ မပည်ပြှ တင်သွင်းထားသည့်  ုန်ပစ္စည်းြျေား သိုြ့ဟတု် 

 င်းလွတ်ဇုန်အတွင်း ထုတ်လုပ်သည့်  ုန်ပစ္စည်းြျေားအား မပည်တွင်းသိုမ့ေစ်ရစ၊ 

လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်အတွင်းသိုမ့ေစ်ရစ သ ်ဆိုင်ော အရ ာ ်ခွန်ေှင်းလင်းြှု 

ြေှိေဲ ဝင်ရော ်မခင်းြေှိရစေန်  ာ ွယ်ေြည်။  

( ခ )  င်းလွတ်ဇုန် ို လုံမခုံစွာ  ာေံနိုင်ရေးအတွ ် ယင်းနယ်နိြိတ် လုံမခုံရစေန် 

 ျေင့်သုးံြည့် နည်းလြ်းြျေားနှင့်  င်းလွတ်ဇုန်၏ ဝင်ရပါ ်ထွ ်ရပါ ်ြျေား ုိ 

သတြ်ှတ်ရပးေြည်။ 
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( ဂ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း အရ ာ ်ခွန်ေှင်းလင်းြှုဆိုင်ော  ိစ္စေပ်ြျေား ုိ နိုင်ငံ 

တ ာ ျေင့်စဉ်ြျေားနှင့်အညီ လွယ် ူေှင်းလင်းသည့် အရ ာ ်ခွန်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျေား 

မေင့် ရဆာင်ေွ ်ေြည်။ လိုအပ်သည်ဟု ယူဆလျှင် အရ ာ ်ခွန်လ ်ရော ် 

စစ်ရဆးမခင်း ုိ ရဆာင်ေွ ်နုိင်၍ ၎င်းစစ်ရဆးမခင်းအား ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူ၏လုပ်ငန်း 

တည်ေှိသည့် ရနော၌ မပုလုပ်ေြည်။ 

(ဃ) ပုေ်ြခွဲငယ် (ဂ) အေ စစ်ရဆးောတွင် သတြ်ှတ်ချေ ်ြျေားနှင့်ညီညွတ်ြှုြေှိရ  ာင်း 

ရတွ ေ့ှိပါ  သ ်ဆိုင်ော အရ ာ ်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျေားအတိုင်း အရေးယူ 

ရဆာင်ေွ ်နိုင်သည်။ 

၁၉။ အရ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနနှင့် သ ်ဆိုင်ောဌာနတိုသ့ည်  င်းလွတ်ဇုန်တွင် ထုတ်လုပ်သည့် 

ပစ္စည်းြျေားအား မပည်တွင်းရဈး ွ ် သုိြ့ဟုတ် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်သုိ ့သယ်ယူပုိရ့ဆာင်ြှုအတွ ် 

အရ ာ ်ခွန်ေှင်းလင်းမခင်းဆိုင်ော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျေား ို သတြ်ှတ်ေြည်။ 

၂၀။  င်းလွတ်ဇုန်ြှ မပည်တွင်းသို မ့ေစ်ရစ၊ လုပ်ငန်းမြှင် ့တင်ရေးဇုန်သို မ့ေစ်ရစ သယ်ယူ 

ပိုရ့ဆာင်သည့် ပစ္စည်းြျေား ုိ မပည်ပြှတင်သွင်းသည့် ပစ္စည်းြျေားဟုလည်းရ ာင်း၊ မပည်ပြှ 

 င်းလွတဇ်ုန်အတွင်းသို ့ တင်သွင်းလာသည့်  ုန်  ြ်းပစ္စည်းြျေား ုိ  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်း၌ 

 ုန်ရချော သုိြ့ဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း  ုန်ရချောအမေစ် ထုတ်လုပ်ပပီး မပည်တွင်းသုိမ့ေစ်ရစ၊ လုပ်ငန်း 

မြှင့်တင်ရေးဇုန်သုိမ့ေစ်ရစ သယ်ယူပုိရ့ဆာင်မခင်း ုိ မပည်တွင်းသုိ ့ တင်သွင်းမခင်းဟုလည်းရ ာင်း 

ြှတ်ယူေြည်။ 

၂၁။ ပုေ်ြ ၂၀ ပါ  ပစ္စည်းြျေားအတွ ် အမခားနည်းမပဋ္ဌာန်းထားမခင်းြေှိပါ  အရ ာ ်ခွန်နှင့် 

အမခားသ ်ဆိုင်ော အခွန်အခြျေား ို တည်ဆဲဥပရေြျေားနှင့်အညီ ရပးရဆာင်ေြည်။ 

၂၂။ မပည်တွင်း သိုြ့ဟုတ် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ြှ  င်းလွတ်ဇုန်သို ့ သယ်ယူပိုရ့ဆာင်သည့် 

ပစ္စည်းြျေား ုိ နိုင်ငံရတာ်၏ ပို ု့န်ပစ္စည်းြျေားဟု ြှတ်ယူေြည်။ 

၂၃။  င်းလွတ်ဇုန်တွင် တည်ေိှရသာ  ုန်ထုတ်လုပ်ငန်းြျေား သုိြ့ဟုတ်  င်းလွတ်ဇုန်လုပ်ငန်းြျေား 

သည် အဓိ အားမေင့် မပည်ပပို ု့န်အရမခခံသည့်  ုန်ထုတ်လုပ်ငန်းြျေားမေစ်ေြည်။  င်းလွတ်ဇုန် 

နှင့် လုပ်ငန်းမြှင် ့တင်ရေးဇုန်ြျေား သီးမခားသတ်ြှတ်မခင်း ြေှိသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် 

ယင်းအရထာ ်အ ူမပုလုပ်ငန်းြျေားနှင့် မပည်ပပုိ ု့န်အားဦးတည်သည့်လုပ်ငန်းြျေား ုိ  င်းလွတ်ဇုန် 

လုပ်ငန်းြျေားဟု သတြ်ှတ်နိုင်သည်။ 

၂၄။  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်းတွင် ောခုိင်နှုန်းမပည့် နုိင်ငံသားေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုအမေစ်ရသာ်လည်းရ ာင်း၊ 

ောခုိင်နှုန်းမပည့် နုိင်ငံမခားေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုအမေစ်ရသာ်လည်းရ ာင်း၊ နုိင်ငံသား နှင့် နုိင်ငံမခား 

ေ စ်ပ်ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုအမေစ်ရသာ်လည်းရ ာင်း လုပ် ိုင်နိုင်သည်။ 
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၂၅။  င်းလွတ်ဇုန်တွင် ထုတ်လုပ်၍ မပည်တွင်းရဈး ွ ် သုိြ့ဟုတ် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်သုိ ့

ပုိရ့ဆာင်ရောင်းချေနုိင်သည့်  ုန်ပစ္စည်းပြာဏ၏ အြျေားဆံုးောခုိင်နှုန်း ုိ နည်းဥပရေတွင် မပဋ္ဌာန်း 

နိုင်သည်။  

၂၆။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းြှ အမခားနုိင်ငံသုိ ့ ုန်စည်ြျေားသယ်ယူပုိရ့ဆာင်ောတွင်  အထူး 

စီးပွားရေးဇုန်မပင်ပေိှ နယ်ရမြအား မေတ်သန်းြည်ဆုိပါ  ချိေတ်ပိတ် ုန်ရသတ္တ ာြျေားမေင့် သယ်ယူ 

ပိုရ့ဆာင်ေြည်။ 

၂၇။ လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်အတွင်းတွင် ောခိုင်နှုန်းမပည့် နိုင်ငံသားေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုအမေစ် 

ရသာ်လည်းရ ာင်း၊ ောခုိင်နှုန်းမပည့် နုိင်ငံမခားေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုအမေစ်ရသာ်လည်းရ ာင်း၊ နုိင်ငံသား 

နှင့် နိုင်ငံမခားေ ်စပ် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုအမေစ်ရသာ်လည်းရ ာင်း လုပ် ုိင်နိုင်သည်။ 

၂၈။ ( )  လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်သည် မပည်တွင်းရဈး ွ ် သိုြ့ဟတု် အထူးစီးပွားရေးဇုန် 

အတွင်းေိှ ရဈး ွ ် ုိ အရမခခံသည့်လုပ်ငန်းြျေား တည်ေိှောရနောမေစ်ပပီး  မပည်တွင်း 

ရဈး ွ ် ုိ အရမခခံသည့်  ုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ အိြ်ော၊  ုန်တုိ ်၊ ေဏ်လုပ်ငန်း၊ 

အာြခံလုပ်ငန်း၊ ရ ျောင်း၊ ရဆးရံု၊ အပန်းရမေနားရနော စသည့် လုပ်ငန်းြျေား၊ 

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့် ရနောလည်းမေစ်သည်။ 

 ( ခ ) လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ေှိ  ုန်ထုတ်လုပ်ငန်းြျေားသည် အဓိ အားမေင့် မပည်တွင်း 

ရဈး ွ ် ုိအရမခခံပပီး ယင်းလုပ်ငန်းြျေားြှ တုိ ်ရုိ ်တင်ပုိမ့ခင်းနှင့်  င်းလွတ်ဇုန် 

လုပ်ငန်းြျေားသို ့ တင်ပိုရ့ောင်းချေမခင်း မပုလုပ်နိုင်သည်။  

( ဂ ) လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန် သုိြ့ဟုတ်  င်းလွတ်ဇုန်ဟူ၍ သီးမခားသတ်ြှတ်မခင်းြေိှသည့် 

အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း တည်ေိှပပီး  င်းလွတ်ဇုန်လုပ်ငန်းြဟုတ်ရသာ အမခား 

လုပ်ငန်းြျေားအား လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်အတွင်း ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသည့်လုပ်ငန်းြျေား ဟု 

ြှတယ်ူေြည်။ 

အခန်း (၈) 

ေင်းနှးီမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်းြျေား၊ ေင်းနှးီမြှုပ်နှံသူ၏ တာဝန်နှင့် င်းလွတ်ခွင့်ြျေား 

၂၉။ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူသည် အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ရအာ ်ပါေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုလုပ်ငန်းြျေား ုိ 

သတြ်ှတ်ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ လုပ် ုိငခ်ွင့်ေှိသည်- 

( )  ုန်ရချောပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မခင်း၊  ုန်ပစ္စည်းအဆင့်ဆင့် ထုတ်လုပ်မခင်း၊  ုန်ရလှာင်ရံု 

လုပ်ငန်းလုပ် ိုင်မခင်း၊ သယ်ယူပိုရ့ဆာင်မခင်းနှင့် ဝန်ရဆာင်ြှုရပးမခင်း၊ 
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( ခ ) ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုလုပ်ငန်းတွင် အသံုးမပုြည့်  ုန်  ြ်းပစ္စည်းြျေား၊ ထုပ်ပုိးပစ္စည်းြျေား၊ 

စ ်ပစ္စည်း ိေိယာ တန်ဆာပလာြျေားနှင့် စ ်သုံးဆီြျေား ို မပည်တွင်းမပည်ပြှ 

အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းသို ့သယ်ယူတင်သွင်းမခင်း၊ 

( ဂ ) ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်းြှ ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းြျေားအား သတြ်ှတ်ချေ ်နှင့်အညီ 

မပည်တွင်း၊ မပည်ပသို ့ ူးသန်းရောင်းဝယ်မခင်း၊ 

(ဃ) ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်းနှင့် မပည်ပဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းရုံးြျေား ုိ အထူးစီးပွားရေး 

ဇုန်ေှိ သတ်ြှတ်ရနောတွင် စီြံခန် ခ့ွ ဲြှုရ ာ်ြတီ၏ ခွင့်မပုြိန် မ့ေင့် တည်ရထာင် 

ေွင့်လှစ်မခင်း၊ 

( င ) နိုင်ငံရတာ်  တားမြစ်ထားမခင်းြေှိရသာ အမခားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျေား ို စီြံ 

ခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီ၏ ခွင့်မပုချေ ်မေင့် လုပ် ုိင်ရဆာင်ေွ ်မခင်း။ 

၃၀။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှလုိသူတစ်ဦးသည် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု လုပ်ငန်းလုပ် ုိင်ခွင့် 

ေေှိေန် ဤဥပရေအေ ထုတ်မပန်ထားရသာ နည်းဥပရေြျေား၊ စည်းြျေဉ်းစည်း ြ်းြျေားနှင့်အညီ 

စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီသို ့ရလျှာ ်ထားေြည်။  

၃၁။ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် စီြံခန် ခ့ွ ဲြှုရ ာ်ြတီ  သတ်ြှတ်ထားရသာ  ာလအတွင်း 

တည်ရဆာ ်ြှု လုပ်ငန်းြျေားပပီးစးီ၍ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်းြျေား စီးပွားမေစ်လည်ပတ်နိုင်ေြည်။ 

သတြ်ှတထ်ားရသာ ာလအတွင်း ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်း ပပီးစီးနိုင်မခင်းြေှိပါ  ခိုင်လုံရသာ 

အရ  ာင်းမပချေ ် ုိ စီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီသုိ ့ က ိုတင်တင်မပေြည်။ ခုိင်လံုသည့် အရ  ာင်းမပချေ ် 

ြေိှေဲ   န် ့ ာြှုေိှရ  ာင်းရတွေိှ့ေပါ  စီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီ  စည်းြျေဉ်းစည်း ြ်းြျေားနှင့်အညီ 

ခွင့်မပုြိန် ိ့ု မပန်လည်ရုပ်သိြ်းနိုင်သည်။ 

၃၂။ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ရအာ ်ပါ ဝင်ရငွခွန် င်းလွတ်ခွင့်နှင့် သ ်သာခွင့်တို ုိ့ ခံစားခွင့် 

ေှိသည်- 

( )  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်း ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုလုပ်ငန်း သုိြ့ဟုတ်  င်းလွတ်ဇုန်လုပ်ငန်းတွင် 

စီးပွားမေစ်လုပ်ငန်း စတင်လည်ပတ်သည့်ရနြ့ှ ပထြခုနစ်နှစ်အတွ ် ဝင်ရငွခွန် 

 င်းလွတ်ခွင့်၊ 

( ခ )  လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်အတွင်း ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုလုပ်ငန်း သုိြ့ဟုတ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် 

နယ်နိြိတ်အတွင်းေှိ အမခားလုပ်ငန်းြျေားတွင် စီးပွားမေစ်လုပ်ငန်း စတင်လည်ပတ် 

သည့်ရနြ့ှ ပထြငါးနှစ်အတွ ် ဝင်ရငွခွန် င်းလွတ်ခွင့်၊  
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( ဂ )  င်းလွတ်ဇုန်နှင့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ြျေားအတွင်း ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုလုပ်ငန်းတွင် 

ေုတိယငါးနှစ်အတွ ် တည်ဆဲဥပရေအေ သတ်ြှတ်သည့် ဝင်ရငွခွန်နှုန်းထား၏ 

၅၀ ောခိုင်နှုန်း သ ်သာခွင့်၊ 

(ဃ)  င်းလွတ်ဇုန်နှင့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ြျေားအတွင်း ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုလုပ်ငန်းတွင် 

တတိယငါးနှစ်အတွ ် လုပ်ငန်းြှေေိှသည့် အမြတ်ရငွ ုိ မပန်လည်ေင်းနီှးမြှုပ်နံှေန် 

သီးသန်ေ့န်ပံုရငွထား၍ တစ်နှစ်အတွင်း ယင်းလုပ်ငန်းတွင် မပန်လည်ေင်းနီှးမြှုပ်နံှလျှင် 

ထိုေင်းနှ ီးမြှုပ်နှံသည့် မြတ်စွန်းရငွအရပါ် တည်ဆဲဥပရေအေ သတ်ြှတ်သည့် 

ဝင်ရငွခွန်နှုန်းထား၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်း သ ်သာခွင့်။ 

၃၃။ ပုေ်ြ ၃၂ ပါ  င်းလွတ်ခွင့်နှင့် သ ်သာခွင့် ာလ  ုန်ဆုံးပပီးရနာ ် ဤဥပရေအေ 

 င်းလွတ်ခွင့်နှင့် သ ်သာခွင့် ို ထပ်ြံခွင့်မပုမခင်းြေှိလျှင် တည်ဆဲဥပရေအေ သတြ်ှတ်သည့် 

ဝင်ရငွခွန်နှုန်းထားအတိုင်း ထြ်းရဆာင်ေြည်။ 

၃၄။ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်- 

( ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် လုပ် ုိင်ြည့်လုပ်ငန်း၊  ုြ္ပဏီအေဲွအ့စည်းတုိ ုိ့ သတ်ြှတ် 

ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းေှိ စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီရံုးတွင် ပူးတဲွ 

ေွင့်လှစ်ထားေှိသည့် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့်  ုြ္ပဏီြျေားညွှန်  ားြှုဦးစီးဌာန ရံုးခွဲတွင် 

ြှတ်ပုံတင်ေြည်။ 

( ခ ) ြိြိ၏ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်း အရ ာင်အထည်ရောရ်ဆာင်ေွ ်ြှု အရမခအရန ို 

စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီသို ့သတြ်ှတ်ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ တင်မပေြည်။ 

( ဂ ) လုပ်ငန်းဆုိင်ော စာေင်းဇယား၊ ရငွစာေင်းနှင့် ြှတ်တြ်းြျေား ုိ အမပည်မပည်ဆုိင်ော 

စံချေိနစ်ံညွှန်းြျေားနှင့်အညီ ြှန် န်စွာမပုစု၍ ထိန်းသြိ်းထားေှိေြည်။ 

(ဃ) ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုလုပ်ငန်းြျေားအန ် ပျေ ်စီးယုိယွင်း၍ အသံုးြမပုနုိင်ရသာ သုိြ့ဟုတ်  

စံချေိန်စံညွှန်းြြီရသာ ရဆးဝါးနှင့် စားရသာ ် ုန်ပစ္စည်းြျေား ုိ သတြ်ှတ်သည့် 

ရနော၌ စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီ၏ သတ်ြှတခ်ျေ ်ြျေားနှင့်အညီ ေျေ ်ဆီးေြည်။ 

၃၅။ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူသည် မြန်ြာနုိင်ငံ ပတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိြ်းရေးဥပရေပါ  စံချိေန်စံညွှန်းြျေားနှင့် 

နုိင်ငံတ ာစံချိေန်စံညွှန်းြျေား ုိ လုိ ်နာေြည့်အမပင် လူြှုရေးနှင့်  ျေန်းြာရေးဆုိင်ော ထိခုိ ်ြှုြျေား 

ြေှိရစေန်  တည်ဆဲဥပရေြျေားနှင့်အညီ လို ်နာရဆာင်ေွ ်ေြည်။  

၃၆။ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ြိြိ၏လုပ်ငန်း၊  ုြ္ပဏီ သိုြ့ဟတု် အေွဲ အ့စည်း ုိ ပိတ်သိြ်းမခင်း 

သိုြ့ဟတု် စာေင်းေှင်းလင်းေျေ ်သိြ်းမခင်း မပုလုပ်လိုပါ  သ ်ဆိုင်ော စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီသို ့

က ိုတင်အရ  ာင်း  ား၍ သတြ်ှတ်ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ ရဆာင်ေွ ်ေြည်။ 
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၃၇။ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူသည် ြိြိ၏လုပ်ငန်း၊  ုြ္ပဏီ သုိြ့ဟုတ် အေဲွအ့စည်း၏ အစုေှယ်ယာအားလံုး ုိ 

မေစ်ရစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ိုမေစ်ရစ လွှဲရမပာင်းသည့်အခါ စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီအား က ိုတင် 

အရ  ာင်း  ား၍  မပန်လည်ြှတ်ပုံတင်ေြည်။  

အခန်း (၉) 

ေင်းနှးီတည်ရဆာ ်ြှု လုပ်ငန်းြျေား၊ ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သ၏ူ တာဝန်နှင့် င်းလွတ်ခွင့်ြျေား 

၃၈။ ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်ြှု လုပ်ငန်းြျေား ုိ ရအာ ်ပါအတိုင်း ရဆာင်ေွ ်နိုင်သည် - 

( ) ပုဂ္ဂလိ   မေစ်ရစ၊ အစိုးေ  မေစ်ရစ၊ ပုဂ္ဂလိ နှင့် အစိုးေပူးရပါင်း၍မေစ်ရစ 

ေင်းနှီး တည်ရဆာ ်သူအမေစ် ရဆာင်ေွ ်နိုင်သည်။ 

( ခ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်တည်ရထာင်ောတွင် ောခုိင်နှုန်းမပည့် နုိင်ငံသားေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုမေင့် 

ရသာ်လည်းရ ာင်း၊ ောခုိင်နှုန်းမပည့် နုိင်ငံမခားေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုမေင့်ရသာ်လည်းရ ာင်း၊ 

နိုင်ငံသား နှင့် နိုင်ငံမခားေ ်စပ်ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုမေင့်ရသာ်လည်းရ ာင်း၊ အစိုးေ 

အချေင်းချေင်း ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုမေင့်ရသာ်လည်းရ ာင်း၊ ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူအမေစ် 

ရဆာင်ေွ ်နိုင်သည်။ 

၃၉။ ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူသည်- 

( ) သ ်ဆုိင်ော စီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီနှင့် ရမြငှားစာချေ ပ်ချေ ပ်ဆုိပပီးရနာ ် အထူးစီးပွားရေး 

ဇုန်တွင် လုပ်ငန်းအရ ာင်အထည်ရော်မခင်း၊ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျေားအား ထပ်ဆင့်ရမြ 

အငှားချေထားမခင်းနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ြွြ်းြံထိန်းသိြ်းမခင်းဆုိင်ော လုပ်ငန်းြျေား ုိ 

စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီ၏ က ီး  ပ်ြှုမေင့် လုပ် ုိင်နိုင်သည်။ 

( ခ ) မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ရ့သာ်လည်းရ ာင်း၊ တိုင်းရေသက ီး သိုြ့ဟုတ် မပည်နယ် 

အစုိးေအေဲွရ့သာ်လည်းရ ာင်း မေစ်ပါ  အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် တည်ရဆာ ်မခင်း၊ 

စီြံခန်ခဲွ့မခင်း၊ ြွြ်းြံထိန်းသိြ်းမခင်းစသည့် လုပ်ငန်းြျေား ုိ တုိ ်ရုိ ်မေစ်ရစ၊ အမခား 

အေွဲ အ့စည်းြျေားအား လုပ်ငန်းအပ်နှံ၍မေစ်ရစ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရဆာင်ေွ ် 

နိုင်သည်။ 

( ဂ ) တည်ရဆာ ်ရေးစီြံ ိန်း တစ်ခုစီအတွ ် သတ်ြှတ် ာလအတွင်း လုပ်ငန်းပပီးဆံုး 

ရစေန်ရဆာင်ေွ ်ေြည်။ သတ်ြှတ်ထားရသာ  ာလအတွင်း တည်ရဆာ ်ြှု 

လုပ်ငန်းပပီးစီးနုိင်မခင်းြေိှပါ  ခုိင်လံုရသာအရ  ာင်းမပချေ ် ုိ စီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီ 

သုိ ့က ိုတင်တင်မပေြည်။ ခုိင်လံုသည့် အရ  ာင်းမပချေ ် ြေိှေဲ   န် ့ ာြှုေိှရ  ာင်း 

ရတွေိှ့ေပါ  သ ်ဆုိင်ော စီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီနှင့် ေင်းနီှးတည်ရဆာ ်သူတုိ ့ချေုပ်ဆုိ 

ထားရသာရမြငှားစာချေုပ်သည် ပျေ ်မပယ်ြည်မေစ်သည်။ 
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(ဃ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းေိှ အရမခခံအရဆာ ်အအံုြျေား ုိ ြိြိ ုိယ်တုိင်မေစ်ရစ၊ 

အမခားအေွဲ အ့စည်းြျေားအား လုပ်ငန်းအပ်နှံ၍မေစ်ရစ ရဆာင်ေွ ်နိုင်သည်။ 

( င ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်မပင်ပေိှ အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် ဆ ်စပ်လျေ ်ေိှရသာ အရမခခံ 

အရဆာ ်အအံုြျေား ုိ ေင်းနီှးတည်ရဆာ ်ြည်ဆုိပါ  ဗဟုိအေဲွ၏့ သရောတူညီ 

ချေ ်မေင့်  အရမခခံအရဆာ ်အအုံတစ်ခုချေင်းစီ တည်ရဆာ ်ရေးအတွ ် သီးမခား 

အေဲွအ့စည်းြျေား တည်ရထာင် ာ ေင်းနီှးတည်ရဆာ ်နုိင်သည်။ ယင်းအေဲွအ့စည်း 

ြျေားသည် သီးမခားရငွစာေင်းြျေားထားေိှေြည်။ ယင်းဆ ်စပ်အရဆာ ်အအံု ေင်းနီှး 

တည်ရဆာ ်သူသည် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ေင်းနီှးတည်ရဆာ ်သူ၏ အခွင့်အရေးြျေား 

အတုိင်း ခံစားခွင့်ေိှနုိင်သည်။ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု မပန်လည် ာြိေန် အချိေန်  ာမြင့်သည့် 

လြ်း၊ ေထားလြ်း၊ တံတား၊ ရေရပးရဝရေးစသည့် ဆ ်စပ်အရမခခံအရဆာ ်အအံု 

ြျေားတည်ရဆာ ်မခင်းအား ဗဟိအုေွဲ ၏့ သရောတူညီချေ ်မေင့် အခွင့်အရေးြျေား 

ပိုြို၍ ရပးနိုင်သည်။ 

( စ ) ဆ ်စပ်အရမခခံအရဆာ ်အအံုတစ်ခုသည် ၎င်းဝန်ရဆာင်ြှုအား အထူးစီးပွားရေးဇုန် 

အတွင်းတွင်သာြ  ဇုန်မပင်ပသုိပ့ါ ဝန်ရဆာင်ြှုရပးြည်ဆုိပါ  ယင်းဇုန် မပင်ပ 

ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျေားအတွ ် သ ်ဆိုင်ောအစိုးေအေွဲ အ့စည်းြျေားနှင့်  ဏ္ဍ 

အလို ် စာချေုပ်ြျေားချေုပ်ဆိုေြည်။ 

၄၀။ ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူသည် ရအာ ်ပါ ဝင်ရငွခွန် င်းလွတ်ခွင့်နှင့် သ ်သာခွင့်တို ့ို 

ခံစားခွင့်ေှိသည်- 

( ) စီးပွားမေစ် စတင်လည်ပတ်သည့်ရနြှ့ ပထြေှစ်နှစ်အတွ ် ဝင်ရငွခွန်  င်းလွတ်ခွင့်၊  

( ခ ) ေုတိယငါးနှစ်အတွ ် တည်ဆဲဥပရေအေ သတ်ြှတ်သည့် ဝင်ရငွ ခွန်နှုန်းထား၏ 

၅၀ ောခိုင်နှုန်း သ ်သာခွင့်၊  

( ဂ ) တတိယငါးနှစ်အတွ ် လုပ်ငန်းြှေေိှသည့် အမြတ်ရငွ ုိ မပန်လည်ေင်းနီှးမြှုပ်နံှေန် 

သီးသန်ေ့န်ပံုရငွထား၍ တစ်နှစ်အတွင်း ယင်းလုပ်ငန်း၌ မပန်လည်ေင်းနီှးမြှုပ်နံှလျှင် 

ထုိေင်းနီှးမြှုပ်နံှသည့် မြတ်စွန်းရငွအရပါ် တည်ဆဲဥပရေအေ သတ်ြှတ်သည့် ဝင်ရငွခွန် 

နှုန်းထား၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်း သ ်သာခွင့်။ 

၄၁။ ေင်းနီှးတည်ရဆာ ်သူသည် ပုေ်ြ ၄၀ ပါ   င်းလွတ်ခွင့်နှင့် သ ်သာခွင့်  ာလ ုန်ဆံုး 

ပပီးရနာ ် ဤဥပရေအေ  င်းလွတ်ခွင့်နှင့် သ ်သာခွင့် ုိ ထပ်ြံခွင့်မပုမခင်းြေိှလျှင် တည်ဆဲဥပရေ 

အေ သတ်ြှတ်သည့် ဝင်ရငွခွန်နှုန်းထားအတိုင်း ထြ်းရဆာင်ေြည်။ 
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၄၂။ ေင်းနီှးတည်ရဆာ ်သူ ုိယ်တုိင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် လုပ်ငန်းလုပ် ုိင်မခင်း မေစ်ပါ  

 ခွင့်မပုြိန်ေ့ေိှထားသည့်  ာလအတွင်းမေစ်ရစ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေန် သ ်ဆုိင်ော စီြံခန်ခဲွ့ြှု 

ရ ာ်ြတီနှင့် ရမြငှားစာချေုပ်ချေုပ်ဆိုထားသည့်  ာလအတွင်းမေစ်ရစ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျေားအား 

အထူးစီးပွားရေးဇုန် အတွင်းေှရိမြနှင့် အရဆာ ်အအုံြျေား ို ထပ်ဆင့်အငှားချေထားနိုင်သည်။ 

၄၃။ ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူသည် ရမြအသုးံမပုခငွ့်နှင့် လုပ်ငန်းလုပ် ိုင်ခွင့်တိုအ့တွ ် ရပးေန် 

ေှိသည့် အေိုးအခ ုိ သ ်ဆိုင်ော စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီနှင့် သရောတူချေုပ်ဆိုထားရသာ ရမြငှား 

စာချေုပ်အေ တစ်လံုးတစ်ခဲတည်းမေစ်ရစ၊ ပံုြှန်အေစ် ျေမေစ်ရစ သ ်ဆုိင်ောဌာနသုိ ့ရပးသွင်းေြည်။ 

အခန်း (၁၀) 

ေင်းနှးီတည်ရဆာ ်သူနှင့် ေင်းနှးီမြှုပ်နှံသူတို၏့ သွင်း ုန်ဆိုင်ော အခွန်အခ                

 င်းလွတ်ခွင့်နှင့်သ ်သာခွင့် 

၄၄။ သွင်း ုန်ဆိုင်ော အခွန်အခ  င်းလွတ်ခွင့်နှင့် သ ်သာခွင့်ြျေား ုိ ရအာ ်ပါ အတိုင်း 

ခံစားခွင့်ေှိသည်-  

( ) ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူသည် အရမခခံအရဆာ ်အအုံြျေားနှင့်  ုိယ်ပိုင်ရံုးခန်းြျေား 

တည်ရဆာ ်ေန် ရဆာ ်လုပ်ရေးပစ္စည်းြျေား၊ စ ်ပစ္စည်း ိေိယာြျေား၊ စ ်ယန္တေား 

က ီးြျေား၊ လုပ်ငန်းသုးံရြာ်ရတာ်ယာဉ်ြျေားနှင့် လုပ်ငန်းသုးံပစ္စည်းြျေား ုိ မပည်ပြှ 

တင်သငွ်းောတွင် အရ ာ ်ခွန်နှင့် အမခားအခွန်အခြျေား  င်းလွတ်ခွင့်၊  

( ခ )  င်းလွတ်ဇုန်ေှိ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ထုတ်လုပ်ြှုတွင် အသုံးမပုြည့်  ုန်  ြ်း 

ပစ္စည်းြျေား၊ စ ်ပစ္စည်း ိေိယာြျေားနှင့် လိုအပ်သည့် အေန်ပစ္စည်းြျေား၊ စ ်ရံု၊ 

သုိရလှာင်ရံု၊  ုိယ်ပုိင်ရံုးခန်းတုိ ့တည်ရဆာ ်ေန်အတွ ် ရဆာ ်လုပ်ရေးပစ္စည်းြျေားနှင့် 

လုပ်ငန်းသုံးရြာ်ရတာ်ယာဉ်တို ့ို မပည်ပြှ တင်သွင်းောတွင် အရ ာ ်ခွန်နှင့် 

အမခားအခွန်အခြျေား  င်းလွတ်ခွင့်၊ 

( ဂ )  င်းလွတ်ဇုန်ေိှ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူသည် အခွန်လွတ် လ ် ားရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ 

မပည်ပတင်ပိုသ့ည့်  ုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရထာ ်ပံ့ပိုရ့ဆာင်ရေး ဲ့သိုရ့သာ 

ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျေားအတွ ် တင်သွင်းသည့်  ုန်သွယ်ြှုမပုလုပ်ြည့် ရောင်း ုန်ြျေား၊ 

ရောင်းချေပပီးြှရငွရချေြည့် ုန်စည်ြျေား၊ ယင်းလုပ်ငန်းြျေားအတွ ် အြှန်တ ယ် 

လုိအပ်သည့် ရြာ်ရတာ်ယာဉ်ြျေားနှင့် အမခားပစ္စည်းြျေား ုိ မပည်ပြှ တင်သွင်းောတွင် 

အရ ာ ်ခွန်နှင့် အမခားအခွန်အခြျေား  င်းလွတ်ခွင့်၊ 
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(ဃ) လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ေိှ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူသည် ရောင်း ုန်ြဟုတ်ရသာ စ ်ပစ္စည်း 

 ိေိယာြျေားနှင့် ယင်းတုိအ့တွ ် လုိအပ်သည့် အေန်ပစ္စည်းြျေား၊ စ ်ရံု၊ သုိရလှာင်ရံု၊ 

 ုိယ်ပိုင်ရုံးခန်းတိုအ့တွ ် တည်ရဆာ ်ရေးပစ္စည်းြျေား၊ ယင်းလုပ်ငန်းအတွ ် 

အြှန်တ ယ်လုိအပ်သည့် ရြာ်ရတာ်ယာဉ်နှင့် အမခားပစ္စည်းြျေား ုိ သတ်ြှတ်ချေ ် 

နှင့်အညီ မပည်ပြှတင်သွင်းောတွင် လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ်ြှ ငါးနှစ်အတွင်း 

အရ ာ ်ခွန်နှင့် အမခားအခွန်အခြျေား  င်းလွတ်ခွင့်၊ တစ်ဆ ်တည်း ရနာ ်ထပ် 

ငါးနှစ်အထိ အရ ာ ်ခွန်နှင့် အမခားအခွန်အခြျေား၏ ၅၀ ောခုိင်နှုန်း သ ်သာခွင့်။ 

၄၅။ လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ေှိ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်- 

( )  ုန်ထုတ်ောတွင် အသုံးမပုြည့်  ုန်  ြ်းပစ္စည်းြျေားနှင့် အမခား ုန်စည်ြျေား 

တင်သွင်းသည့်အခါ အရ ာ ်ခွန်နှင် ့ အမခားအခွန်အခြျေား ို ပုံြှန်အတိုင်း 

ရပးရဆာင်ေြည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ ( ) အေ တင်သွင်းရသာ ပစ္စည်းြျေား ုိ အသုးံမပု၍ ထုတလ်ုပ်ထားရသာ 

 ုန်ရချောပစ္စည်းြျေား သုိြ့ဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း  ုန်ရချောပစ္စည်းြျေား ုိ မပည်ပသုိ ့

မေစ်ရစ၊  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်းသုိမ့ေစ်ရစ တင်ပုိမ့ခင်းမေစ်လျှင် ယင်းပစ္စည်းြျေား တင်သွင်း 

သည့်အချိေန်  ရပးရဆာင်ခ့ဲေသည့် အရ ာ ်ခွန်နှင့် အမခားအခွန်အခြျေား ုိ မပန်လည် 

ထုတ်ရပးေန် ရလျှာ ်ထားနိုင်သည်။ 

၄၆။ ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူနှင့်ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတုိသ့ည်- 

( ) မပည်ပြှတင်သွင်းသည့် စ ်ယန္တေား၊ ပစ္စည်း ိေိယာနှင့် ရြာရ်တာ်ယာဉ်ြျေား ုိ 

အထူးစီးပွားရေးဇုန် မပင်ပသို ့လွှဲရမပာင်းရောင်းချေမခင်းြမပုေ။ 

( ခ ) ပုေ်ြခဲွ ( ) ပါ  ပစ္စည်းြျေားအား လွှဲရမပာင်းရောင်းချေမခင်း ုိ အထူး ိစ္စေပ်အမေစ် 

မပုလုပ်ေလျှင် ယင်းပစ္စည်းြျေား တင်သငွ်းသည့်အချေိန်  ေေှိခဲ့သည့်  င်းလွတ်ခွင့် 

သိုြ့ဟတု် သ ်သာခွင့်ြျေား ုိ မပန်လည်ရပးသွင်းေြည်။ 

၄၇။ ေင်းနီှးတည်ရဆာ ်သူနှင့် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူတုိသ့ည်  နဦးတည်ရဆာ ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် 

အသံုးမပုေန်  ာလတုိတင်သွင်းရသာ စ ်ယန္တေားက ီးြျေားနှင့် စ ် ိေိယာပစ္စည်းြျေား၏ ယာယီ 

တင်သငွ်းခွင့် ာလ ုိ သ ်ဆိုင်ော စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီ၏ အဆုံးအမေတ်ေယူေြည်။ 

၄၈။ ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းေှိ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုအ့ား အရှုံးရငွ 

သယ်ယူခုနှိြ်ြည့် ာလ ုိ အရှုံးရပါ်သည့်နှစ်ြှ ရနာ ်ထပ်ငါးနှစ် သတ်ြှတ်ခွင့်မပုသည်။ 
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၄၉။  ုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် သိုြ့ဟုတ် တန်ေိုးမေည့်အခွန်နှင့် စပ်လျေဉ်း၍- 

( )  င်းလွတ်ဇုန်တွင် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူအား  ုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် သုိြ့ဟုတ် တန်ေုိးမေည့် 

အခွန် င်းလွတ်ခွင့်မပုနိုင်သည်။ 

( ခ ) လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်တွင် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား ဤဥပရေ၌ မပဋ္ဌာန်းထားသည့် 

သ ်သာခွင့် ာလအတွင်း  ုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် သိုြ့ဟုတ် တန်ေိုးမေည့်အခွန် 

 င်းလွတ်ခွင့်နှင့် သ ်သာခွင့်မပုနိုင်သည်။ ယင်းသ ်သာခွင့် ာလ ရ ျော်လွန် 

ပပီးရနာ ် သ ်ဆုိင်ောဥပရေနှင့်အညီ  ုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် သုိြ့ဟုတ် တန်ေုိးမေည့် 

အခွန် ုိ ရပးရဆာင်ေြည်။ 

( ဂ ) ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ယင်းတိုထ့ုတ်လုပ်ပပီး မပည်ပသိုတ့င်ပိုြ့ည့် ပို ု့န်ပစ္စည်းြျေား 

အတွ ်  ုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် သုိြ့ဟုတ် တန်ေုိးမေည့်အခွန်  င်းလွတ်ခွင့် ရလျှာ ်ထား 

နိုင်သည်။ 

(ဃ)  င်းလွတ်ဇုန်ေိှ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူသည်  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်းသုိ ့ မပည်တွင်းြှမေစ်ရစ၊ 

လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ြှမေစ်ရစ တင်သွင်းလာသည့်  ုန်စည်ြျေားအတွ ် သွင်း ုန် 

လုပ်ငန်းခွန် သိုြ့ဟုတ် တန်ေိုးမေည့် အခွန် င်းလွတ်ခွင့် ရလျှာ ်ထားနိုင်သည်။ 

၅၀။ မပည်ရထာင်စုအစုိးေအေဲွ ့ တားမြစ် န်သ့တ်ထားသည့် ပစ္စည်းြှတစ်ပါး အထူးစီးပွားရေး 

ဇုန်ြှ တုိ ်ရုိ ်မေစ်ရစ၊ သွယ်ဝုိ ်၍မေစ်ရစ၊ မပန်လည်တင်ပုိမ့ခင်းမေစ်ရစ မပုသည့် မပည်ပပုိ ု့န် 

ပစ္စည်းြျေား ုိ အခွန်နှင့် အမခားစည်း  ပ်ြှုြှ  င်းလွတ်ခွင့်မပုသည်။ 

၅၁။ ေင်းနီှးတည်ရဆာ ်သူနှင့် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူြျေားသည် အခွန်ထြ်းရဆာင်ပပီးသည့် မပည်တွင်းြှ 

ေေှိရသာ အမြတ်အရပါ် ခွဲရဝရပးသည့် အစုေှယ်ယာဝင်တစ်ဦးချေင်းစီ၏ အမြတ်ရဝစုြျေားအတွ ် 

ဝင်ရငွခွန် င်းလွတ်ခွင့် ရလျှာ ်ထားနိုင်သည်။ 

၅၂။  ျွြ်း ျေင်အလုပ်သြား ုိမေစ်ရစ၊  ျွြ်း ျေင်ြှု ြမပည့်စံုရသးသည့်အလုပ်သြား ုိမေစ်ရစ၊ 

စီြံခန်ခဲွ့ြှု ဏ္ဍြှ ဝန်ထြ်းြျေား ုိမေစ်ရစ  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်းေိှ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူ  မပည်တွင်း၌ 

ရလ့ ျေင့်သင်  ားရပးောတွင်လည်းရ ာင်း၊  လုပ်ငန်းဆုိင်ော သုရတသနနှင့်ေံွ ့ပေိုးရေးလုပ်ငန်းြျေား 

တွင်လည်းရ ာင်း အြှန် ုန် ျေသည့် စေိတ်ြျေား ုိ အခွန်စည်း  ပ်ထုိ ်ရသာ ဝင်ရငွြှ နုတ်ပယ် 

ခငွ့်မပုသည်။ 

အခန်း (၁၁) 

အမငင်းပွားြှုြျေား ရမေေှင်းမခင်း 

၅၃။ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ အမငင်းပွားြှု တစ်စံုတစ်ောရပါ်ရပါ ်ပါ  အမငင်းပွားသူ 

ပုဂ္ဂိုလ်ြျေားအ  ား ချေစ်  ည်ေင်းနှီးစွာ ရမေေှင်းရဆာင်ေွ ်ေြည်။ 
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၅၄။ ပုေ်ြ ၅၃ အေ ရမေေှင်းရဆာင်ေွ ်ရသာ်လည်း ရမပလည်ြှုြေေှိပါ - 

( ) သ ်ဆုိင်ောစာချေုပ်တွင် အမငင်းပွားြှုရမေေှင်းနည်း သတ်ြှတ်ထားမခင်းေိှလျှင် ယင်း 

သတြ်ှတ်ထားသည့် ရမေေှင်းနည်းြျေားနှင့်အညီ ရမေေှင်းရဆာင်ေွ ်ေြည်။ 

( ခ ) သ ်ဆိုင်ောစာချေုပ်တွင် အမငင်းပွားြှုရမေေှင်းနည်း သတ်ြှတ်ထားမခင်းြေှိလျှင် 

နိုင်ငံရတာ်၏ တည်ဆဲဥပရေြျေားနှင့်အညီ ရမေေှင်းရဆာင်ေွ ်ေြည်။ 

အခန်း(၁၂) 

ပင်ေင်းြှ နုတ်ယူရပးသွင်းသည့်အခွန် 

၅၅။ မပည်ပရနနုိင်ငံမခားသားသည် မြန်ြာနုိင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမေစ် တည်ရထာင်ထားမခင်း 

ြေိှရသာ်လည်း ပစ္စည်းနှင့်အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆုိင်ော အခွင့်အရေးတစ်ခုခုအေ အထူးစီးပွားရေးဇုန် 

နှင့်ဆ ်စပ်၍ လုပ်ငန်းရဆာင်ေွ ်ခွင့်ေေှိလျှင်-  

( ) ခိုင်ရ  း၊ အတိုး၊ လုပ်ငန်းရဆာင်ေွ ်ရပးရစမခင်းြျေားအတွ ် ရပးေြည့်ရငွြျေား 

အရပါ်တွင် ဝင်ရငွခွန်ဥပရေအေ သတ်ြှတ်သည့် ဝင်ရငွခွန်နှုန်းထားနှင့်အညီ 

ရငွရပးရချေသူ  ပင်ေင်းြှမေတ်ရတာ ်၍ သ ်ဆိုင်ောသို ့ရပးသွင်းေြည်။  

( ခ ) ငှားေြ်းခနှင့် အလားတူ အမခားေရငွြျေားအရပါ် ဝင်ရငွခွန်ဥပရေအေ သတ်ြှတ်သည့် 

ဝင်ရငွခွန်နှုန်းထားမေင့် ရငွရပးရချေသူ  ပင်ေင်းြှမေတ်ရတာ ်၍ သ ်ဆိုင်ောသုိ ့

ရပးသွင်းေြည်။  

၅၆။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ေိှ လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ် ုိင်သည့် မပည်တွင်း၊ မပည်ပြှဝန်ထြ်းြျေားနှင့် 

အလုပ်သြားြျေား၏ လစာဝင်ရငွအရပါ်တွင် တည်ဆဲဥပရေအေ သတ်ြှတ်သည့် ဝင်ရငွခွန် 

နှုန်းထားတိုန့ှင့်အညီ ဝင်ရငွခွန် ို ဗဟိုအေွဲ  ့သတ်ြှတ်သည့် ရငွရ  းအြျေိုးအစားမေင့်  

သ ်ဆိုင်ော ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ  ရ ာ ်ခံရပးသွင်းေြည်။ 

အခန်း(၁၃) 

ေဏ်နှင့် ရငွရေးရ  းရေး စီြံခန်ခ့ွဲမခင်းနှင့် အာြခံလုပ်ငန်း 

၅၇။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် နိုင်ငံမခားရငွမေင့်ရဆာင်ေွ ်ရသာ လုပ်ငန်းြျေားသည် မြန်ြာနုိင်ငံ 

အတွင်းေိှ နုိင်ငံမခားေဏ်လုပ်ငန်း လုပ် ုိင်ခွင့်ေိှသည့် ေဏ်တစ်ခုခုတွင် နုိင်ငံမခားရငွစာေင်း ေွင့်လှစ် 

ခွင့်ေိှပပီး ယင်းနုိင်ငံမခားရငွမေင့် ေရငွရပးရငွ ိစ္စေပ်ြျေား ုိ သတ်ြှတ်ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ ရဆာင်ေွ ် 

ခွင့်ေှိသည်။ 

၅၈။ ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူနှင့် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုသ့ည် ြိြိတို၏့ နိုင်ငံမခားသုးံရငွ ုိ အထူး 

စီးပွားရေးဇုန်အတွင်း၌မေစ်ရစ၊ မပည်ပသုိမ့ေစ်ရစ သတ်ြှတ်ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ လဲလှယ်ခွင့်နှင့် လွှဲရမပာင်း 

ခွင့်မပုနိုင်သည်။ 
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၅၉။ နိုင်ငံသားပိုင် အာြခံ ုြ္ပဏီြျေား၊  နိုင်ငံမခားသားပိုင် အာြခံ ုြ္ပဏီြျေား သိုြ့ဟုတ် 

နုိင်ငံသားနှင့်နုိင်ငံမခားသား ေ ်စပ်ရဆာင်ေွ ်သည့် အာြခံ ုြ္ပဏီြျေားသည် အထူးစီးပွားရေးဇုန် 

အတွင်း ယင်းတို၏့ ိုယ်စားလှယ်ရံုးြျေားနှင့် အာြခံလုပ်ငန်းြျေား ုိ လုပ် ိုင်ခွင့်ေှိသည်။ 

အခန်း(၁၄) 

အရ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာန  စီြံခန်ခ့ွဲမခင်းနှင့်  ုန်ပစ္စည်းြျေားစစ်ရဆးမခင်း 

၆၀။  င်းလွတ်ဇုန်တွင် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ သိုြ့ဟတု်  င်းလွတ်ဇုန်လုပ်ငန်းသည် ဤဥပရေနှင့် 

ဤဥပရေအေ ထုတ်မပန်ရသာနည်းဥပရေြျေား၊ စည်းြျေဉ်းစည်း ြ်းြျေား၊ အြိန်ရ့  ာ်မငာစာ၊ အြိန်နှ့င့် 

ညွှန်  ားချေ ်ြျေား ုိ လုိ ်နာေြည်မေစ်ပပီး လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်တွင် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူ သုိြ့ဟုတ် 

အမခားလုပ်ငန်းသည် တည်ဆဲအရ ာ ်ခွန်ဥပရေ မပဋ္ဌာန်းချေ ်ြျေားနှင့် စည်းြျေဉ်းစည်း ြ်းြျေား 

 ုိ လို ်နာေြည်။  

၆၁။ အရ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနသည်  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်းတွင် အရ ာ ်ခွန်ဆိုင်ော လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းြျေားနှင့် ထိန်းချေုပ်မခင်းြျေား ို ရလျှာ့ချေ၍ စီးပွားရေးနှင့် လူြှုရေးလုံမခုံြှုေှိရစရေး၊ 

တေားြဝင် ုန်သွယ်ြှု ို တားဆီးရေးနှင့် နိုင်ငံတ ာသရောတူညီြှုြျေားအတိုင်း လို ်နာ 

 ျေင့်သုးံရေးဆိုင်ော လိုအပ်ချေ ်ထ ်ပိုြို၍ ထိန်းချေုပ်ြှုြမပုေ။  

၆၂။  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်းသုိ ့ မပည်ပပုိ ု့န်ထုတ်လုပ်ေန်  ုန်  ြ်းပစ္စည်းနှင့် ပစ္စည်း ိေိယာြျေား 

ပုိရ့ဆာင်ောတွင်လည်းရ ာင်း၊ မပည်ပပုိ ု့န် ုိ မပည်ပသုိ ့ အပပီးအပုိင် တင်ပုိေ့ာတွင်လည်းရ ာင်း၊ 

အရ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် အရ ာ ်ခွန်ရ  ညာခွင့်မပုမခင်း၊ အရထာ ်အထား စာေွ ်စာတြ်း 

ြျေား ုိ စစ်ရဆးမခင်းနှင့် လိုအပ်ပါ   ုန်ပစ္စည်းြျေား စိစစ်မခင်းတို ုိ့ နိုင်ငံတ ာ ထုံးစအံတိုင်း 

တစ်က ိြ်စီသာ မပုလုပ်ေြည်။ 

၆၃။ အရ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနသည်  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်းသို ့ တင်သငွ်းသည့်  ုန်စည်ြျေား၏ 

အန္တောယ်ေိှနုိင်ြှုရပါ်ြူတည်၍ အရ ာ ်ခွန်ဆုိင်ော လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျေားနှင့်အညီ အရ ာ ်ခွန် 

စစ်ရဆးမခင်း နည်းလြ်း ုိအသုးံမပု၍ စစ်ရဆးော၌ ယင်း ုန်စည်ြျေားအား လိုအပ်သည်ထ ် 

ပိုြို၍ စစ်ရဆးမခင်းြမပုေ။  

၆၄။ အရ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ထုတ် ုန် ွင်းဆင်းစစ်ရဆးမခင်း ုိ မပုမပင်ေန် လိုအပ်ပါ  

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျေား၏ လုပ်ငန်းခွင်ရနောတွင် စစ်ရဆးေြည်မေစ်ရသာ်လည်း စစ်ရဆးောတွင်ြူ 

မြန်ဆန်ရစေန် အရ ာ ်ခွန်ဆိုင်ော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျေား ို ရလျှာ့ချေေြည်။ စစ်ရဆးပပီး 

 ုန်စည်ြျေား ို ပိုရ့ဆာင်ောတငွ် ရလလွင့်ဆုံးရှုံးြှု ြေှိရစရေးအတွ ် အရ ာ ်ခွန်အောေှိသည် 

လိုအပ်လျှင် ချေိတ်ပိတန်ိုင်သည်။  
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၆၅။ အရ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် အရ ာ ်ခွန်ေှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းြျေား ရချောရြွအ့ဆင်ရမပ 

ရစေန်   ုန်ပစ္စည်းြျေား ုိ ထုတ်ယူခွင့်မပုပပီးရနာ ် အမပည်မပည်ဆုိင်ော ုန်သွယ်ြှုတွင် တုိ ်ရုိ ် 

သုိြ့ဟုတ် သွယ်ဝုိ ်၍ ပါဝင်ရသာ  ုြ္ပဏီြျေား၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ြျေားစသည့်  ုန်ပစ္စည်း တင်သွင်း၊ တင်ပုိ ့

သူြျေား  ထိန်းသြိ်းထားရသာ စာေင်းစာအုပ်ြျေား၊ ြှတ်တြ်းြှတ်ောြျေား၊ လုပ်ငန်းစနစ်ြျေားနှင့် 

 ူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆုိင်ော သတင်းအချေ ်အလ ်ြျေား ုိ အရ ာ ်ခွန်ဌာနြှ ရ ျေနပ်သည် 

အထိ စစ်ရဆးနိုင်သည့် ရနှာင်းစာေင်း စစ်ရဆးမခင်းနည်းလြ်း ုိ အသုးံမပုခွင့်ေှိသည်။ 

၆၆။  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်း သတ်ြှတ်ထားသည့်  ုန်သွယ်ြှု ရနောတွင်  ုန်သွယ်သည့်  ုန်စည်ြျေား 

သုိြ့ဟုတ် ထုတ် ုန်ြျေား ုိ မပသသည့်  ုန်စည်မပပဲွ ျေင်းပော၌ ခင်း ျေင်းမပသသည့်  ုန်စည်ြျေား 

နှင့် စပ်လျေဉ်း၍ အရ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျေားနှင့်အညီ ရဆာင်ေွ ်ေြည်။  

၆၇။ အရ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနသည်  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်း  ုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင် 

အသုးံမပုသည့်  ုန်စည်ြျေား ရေွှ ရ့မပာင်းသယ်ယူြှုနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျေားနှင့်အညီ 

ရစာင့်  ည့်စစ်ရဆးနိုင်သည်။ 

၆၈။  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်း ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် မပည်ပပို ု့န်ြျေားထုတ်လုပ်ေန် သိုြ့ဟုတ် 

ပို ့ုန်လုပ်ငန်းအတွ ် အသုံးမပုေန် လိုအပ်ရသာ  ုန်  ြ်းပစ္စည်းြျေား၊ မေည့်စွ ်ပစ္စည်းြျေား၊ 

 ုန်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းြျေား၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းြျေား၊ ထုပ်ပိုးပစ္စည်းြျေားနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 

 ုန်ရချောြျေား ုိ မပည်တွင်းြှမေစ်ရစ၊ လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ြှမေစ်ရစ တုိ ်ရုိ ်ဝယ်ယူနုိင်သည်။ 

ယင်း ုန်စည်ြျေား ုိ  င်းလွတ်ဇုန်အတွင်းသုိ ့သယ်ယူပုိရ့ဆာင်ောတွင် အရ ာ ်ခွန်ေှင်းလင်းရေး 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျေား ုိ လို ်နာေြည်။ 

အခန်း(၁၅) 

 ူးစ ်ရောဂါေှိြေှိစစ်ရဆးမခင်းနှင့် မပန်ပ့ွားြှုြေှိရစေန် သီးသန်ထ့ားေှိမခင်း 

၆၉။  ျေန်းြာရေးဦးစီးဌာန၊  ူးစ ်ရောဂါ ာ ွယ်ရေးဌာနြှ တာဝန်ေှိသူသည် - 

( ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းသုိ ့ တုိ ်ရုိ ်တင်သွင်းြည့် သုိြ့ဟုတ် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ြှ 

ယင်းဇုန်၏ မပင်ပသုိ ့တုိ ်ရုိ ်တင်ပုိြ့ည့် ပစ္စည်းြျေား၊ ယာဉ်ြျေား၊  ုန်ရသတ္တ ာြျေား၊ 

တိေ စ္ဆာန်ြျေားနှင့်အပင်ြျေား ုိဆိပ် ြ်း၊ ရလဆိပ်၊ ေူတာရံုနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် 

တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအ  ား သယ်ယူပုိရ့ဆာင်ောတွင်  ူးစ ်ရောဂါ မပန်ပွ့ားြှုြေိှရစရေး 

အတွ ် သီးသန်ထ့ားေှိမခင်းတို ုိ့ လိုအပ်သလို ရဆာင်ေွ ်ေြည်။  

( ခ ) ပုိ ု့န်သွင်း ုန်ပစ္စည်းြျေားနှင့် စပ်လျေဉ်း၍မေစ်ရစ၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ေင်းနီှး 

မြှုပ်နံှြှုလုပ်ငန်းြျေားနှင့် စပ်လျေဉ်း၍မေစ်ရစ၊  ူးစ ်ရောဂါေိှြေိှ စစ်ရဆးမခင်းနှင့် ူးစ ် 

ရောဂါမပန်ပွ့ားြှုြေိှရစေန် သီးသန်ထ့ားေိှမခင်းတုိ ုိ့ လုိအပ်သလုိ ရဆာင်ေွ ်ေြည်။ 
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အခန်း(၁၆) 

အလုပ်သြားရေးော  ိစ္စေပ်ြျေား 

၇၀။ စီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီသည် အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းေိှ အလုပ်သြားရေးော ိစ္စေပ်ြျေားနှင့် 

စပ်လျေဉ်း၍ - 

( ) အလုပ်ခန်ထ့ားြှုဆိုင်ော သရောတူညီချေ ်စာချေုပ် ုိ သတြ်ှတ်ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ 

ချေုပ်ဆိုရစရေးအတွ ် က ီး  ပ်ေြည်။ 

( ခ ) အလုပ်ခန်ထ့ားြှုဆိုင်ော သရောတူစာချေုပ်ပါ အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြားတို၏့ 

အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ြျေား ုိလည်းရ ာင်း၊ အလုပ်အ ုိင်ဆုိင်ော စည်း ြ်းချေ ် 

ြျေား ုိလည်းရ ာင်း သတ်ြှတ်ော၌ အနည်းဆံုးလုပ်ခလစာ၊  ခွင့်ေ ်၊ အလုပ်ပိတ်ေ ်၊ 

အချေိန်ပိုလုပ်ခ၊ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရ  းနှင့် အလုပ်သြားရလျော်ရ  းစသည်တို  ့

အပါအဝင် တည်ဆဲအလုပ်သြားဆုိင်ော ဥပရေြျေားအေ အခွင့်အရေးြျေားေေိှရစရေး 

အတွ ် ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွ ်ရပးေြည်။ 

( ဂ ) အလုပ်သြား၊ အတတ်ပညာေှင်နှင့် ဝန်ထြ်းတို၏့အခွင့်အရေးနှင့် ေပိုင်ခွင့်ြျေား 

နစ်နာဆုံးရှုံးမခင်းြေှိရစေန် စစ်ရဆးမခင်းနှင့် က ီး  ပ်မခင်းမပုေြည်။ 

(ဃ) အလုပ်သြားနှင့်ဝန်ထြ်းတို၏့ အနည်းဆုံးလုပ်ခ လစာ ုိ သတြ်ှတ်နိုင်သည်။ 

၇၁။ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် အလုပ်သြားစုရဆာင်းမခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍  အထူးစီးပွားရေးဇုန်ေှိ 

အလုပ်အ ုိင်နှင့် အလုပ်သြားေှာရေွရေးရံုးြှလည်းရ ာင်း၊ မပည်တွင်းအလုပ်အ ုိင်ေှာရေွရေး 

 ုိယ်စားလှယ်ြျေားြှလည်းရ ာင်း၊ ြိြိ၏အစီအစဉ်မေင့်လည်းရ ာင်း လွတ်လပ်စွာ ေှာရေွစုရဆာင်း 

နိုင်သည်။ 

၇၂။ အလုပ်ခန်ထ့ားမခင်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ နိုင်ငံသား ျွြ်း ျေင်သူ အလုပ်သြားြျေား၊ အတတ် 

ပညာေှင်ြျေားနှင့် ဝန်ထြ်းြျေားခန်ထ့ားောတွင် တည်ဆဲအလုပ်သြားဆုိင်ောဥပရေ၊ နည်းဥပရေြျေား 

နှင့်အညီ အလုပ်ခန်ထ့ားြှုဆိုင်ော သရောတူညီချေ ်စာချေုပ် ို အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြားတို ့

နှစ်ဦးနစှ်ေ ် လ ြ်ှတ်ရေးထိုး၍ ခန်ထ့ားေြည်။ 

၇၃။ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူသည် နုိင်ငံသားဝန်ထြ်းြျေားအား လုပ်ငန်း ျွြ်း ျေင်ြှု တုိးတ ်လာရစရေး 

အတွ ် လုပ်ငန်းအြျိေုးအစားအလုိ ် သ ်ဆုိင်ောောသာေပ်ြျေားနှင့်် စပ်လျေဉ်း၍ ရလ့ ျေင့်ရပးမခင်း၊ 

သင်တန်းေွင့်လှစ်မခင်းတို ုိ့ စီစဉ်ရဆာင်ေွ ်ရပးေြည်။ 

၇၄။ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူသည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်  ျွြ်း ျေင်ြှုဆုိင်ော ြလုိအပ်ရသာ လုပ်ငန်း 

ြျေားတွင် နိုင်ငံသားြျေား ုိသာ ခန်ထ့ားေြည်။ 
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၇၅။ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူသည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်  ျွြ်း ျေင်ြှုဆုိင်ော လုိအပ်ရသာ လုပ်ငန်းြျေား 

အတွ ် နိုင်ငံသား ျွြ်း ျေင်သူ အလုပ်သြားြျေား၊ အတတ်ပညာေှင်ြျေားနှင့် ဝန်ထြ်းြျေား ို 

ခန်ထ့ားောတွင် လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ်ြှ ပထြနှစ်နှစ်အတွင်း၌ နိုင်ငံသား အနည်းဆုံး ၂၅ 

ောခိုင်နှုန်း၊ ေုတိယနှစ်နှစ်အတွင်း၌ အနည်းဆုံး ၅၀ ောခိုင်နှုန်း၊ တတိယနှစ်နှစ်အတွင်း၌ 

အနည်းဆုံး ၇၅ ောခိုင်နှုန်း ခန်ထ့ားပပီးမေစ်ေြည်။ 

၇၆။ ( )  အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် အလုပ်ေှင်နှင့်အလုပ်သြား၊ အတတ်ပညာေှင် သိုြ့ဟတု် 

ဝန်ထြ်းတိုအ့  ား ရပါ်ရပါ ်သည့် အမငင်းပွားြှုြျေား ုိ သ ်ဆိုင်ော စီြံခန်ခ့ွဲြှု 

ရ ာ်ြတီ  ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းမခင်းနှင့် ေျေန်ရမေမခင်း မပုလုပ်ေြည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခဲွ( )အေ သ ်ဆုိင်ောစီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီ  ရစ့စပ်ညိှနှိုင်းေျေန်ရမေရသာ်လည်း 

ရမပလည်ြှုြေေိှလျှင် အမငင်းပွားြှု ုိ အလုပ်သြားရေးောအမငင်းပွားြှု ရမေေှင်းရေး 

ဥပရေနှင့်အညီ ရဆာင်ေွ ်ေြည်။ 

၇၇။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း အလုပ်လုပ် ိုင်သည့် နိုင်ငံမခားသားဝန်ထြ်းြျေားအတွ ် 

အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါြစ် ုိ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ေှိ တစ်ရနောတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ 

ဝန်ရဆာင်ြှု ရပးသည့်ဌာနတွင် ေွင့်လှစ်ထားသည့် အလုပ်သြားဌာန၏  ုိယ်စားလှယ်ရံုးြှ 

ထုတ်ရပးေြည်။ 

၇၈။ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ြိြိ၏ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်း အရမခအရနအေ နည်းပညာနှင့် စီြံ 

ခန်ခ့ွ ဲြှုအတွ ် နိုင်ငံမခားသားဝန်ထြ်းြျေားအား သတ်ြှတ်ထားသည့် အရေအတွ ်ထ ် 

ပိုြိုခန်ထ့ားေန် လိုအပ်ပါ  သ ်ဆိုင်ော စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီ၏ ခွင့်မပုချေ ်မေင့်သာ ခန်ထ့ား 

နိုင်သည်။ 

အခန်း(၁၇) 

ရမြအသုးံမပုမခင်း 

၇၉။ စီြံခန်ခ့ွ ဲြှုရ ာ်ြတီသည် ရမြငှားေြ်းခွင့် သိုြ့ဟုတ် ရမြအသုံးမပုခွင့်အတွ ်  ေင်းနှီး 

တည်ရဆာ ်သူ သုိြ့ဟုတ် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူအား ရမြငှားေြ်းခ သုိြ့ဟုတ် ရမြအသံုးမပုခ ရပးသွင်း 

ရစပပီး နှစ် ၅၀ အထိ ခွင့်မပုနိုင်သည်။ ယင်းသ ်တြ်း  ုန်ဆုံးပပီးရနာ ် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ  

ဆ ်လ ်လုပ် ုိင်လိုလျှင် ၂၅  နှစ်အထိ သ ်တြ်းတိုးမြှင့်ရပးနိုင်သည်။ 

၈၀။ ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူ သိုြ့ဟတု် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်- 

( ) ငှားေြ်းခွင့် သိုြ့ဟုတ် အသုးံမပုခွင့်ေေှိထားသည့် ရမြရပါ်တွင် လူရနအိြ်ရမခြျေား၊ 

အရဆာ ်အအံုြျေား၊ လယ်ယာဥယျောဉ်မခံရမြြျေား၊ သီးပင်စားပင်ြျေား၊ စုိ ်ခင်းြျေား 
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စသည်တို ုိ့ ရမပာင်းရေွှ ေ့ှင်းလင်းရပးေန်ေှိပါ  ယင်းတိုအ့ား ရမပာင်းရေွှ ရ့နော 

ချေထားမခင်းနှင့် ရလျော်ရ  းရပးမခင်းတုိအ့တွ ်  ုန် ျေစေိတ်ြျေား ုိ ချေ ပ်ဆုိထားသည့် 

သရောတူညီချေ ်ြျေားနှင့်အညီ  ျေခံေြည်။ 

( ခ ) ရမပာင်းရေွှ ေ့သူြျေားအတွ ် ြူလအဆင့်အတန်းထ ် ြနိြ့် ျေရစေန်၊ ယင်းတို၏့ 

အရမခခံလိုအပ်ချေ ်ြျေား မပည့်စုံရစေန်နှင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းြျေား အဆင်ရမပရချောရြွ  ့

ရစေန်တုိ ုိ့ သ ်ဆုိင်ောစီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီနှင့် လုိအပ်သလုိညိှနှိုင်း ရဆာင်ေွ ်ေြည်၊၊ 

( ဂ ) ငှားေြ်းခွင့် သိုြ့ဟုတ် အသုးံမပုခွင့်ေေှိရသာရမြ ုိ သတြ်ှတ်ထားရသာ စည်း ြ်း 

ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ အသုံးမပုေြည်။ 

(ဃ) ငှားေြ်းခွင့် သိုြ့ဟုတ် အသုံးမပုခွင့်ေေှိရသာရမြ၏ သောဝရမြြျေ ်နှာသွင်မပင် 

သိုြ့ဟုတ် ရမြအနိြ့်အမြင့် အရနအထား ို သ ်ဆိုင်ော စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီ၏ 

ခွင့်မပုချေ ်ြေှိေဲ သိသာထင်ေှားစွာ မပုမပင်ရမပာင်းလဲမခင်းြမပုေ။ 

( င ) ငှားေြ်းခွင့် သိုြ့ဟတု် အသုးံမပုခွင့်ေေှိရသာ ရမြ၏ရမြရပါ်ရမြရအာ ်၌ ြိြိအား 

ခွင့်မပုသည့် လုပ်ငန်းနှင့် ြသ ်ဆိုင်သည့် ြူလစာချေုပ်တွင် ြပါဝင်ရသာ သောဝ 

သယံဇာတ တွင်းထွ ်ပစ္စည်း ိုမေစ်ရစ၊  ရေှးရဟာင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်း ိုမေစ်ရစ၊ 

ေတနာသုိ ် ုိမေစ်ရစရတွေိှ့လျှင် စီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီသုိခ့ျေ ်ချေင်း အရ  ာင်း  ား 

ေြည်။ စီြံခန်ခ့ွ ဲြှုရ ာ်ြတီ  ခွင့်မပုလျှင် ယင်းရမြရပါ်၌ ဆ ်လ ်လုပ် ိုင် 

နုိင်သည်။ ခွင့်မပုချေ ်ြေလျှင် အစားထုိးစီစဉ်ရပးသည့် ရနောသုိ ့ရမပာင်းရေွှရ့ဆာင်ေွ ် 

ေြည်။ 

( စ ) လုပ်ငန်းလုပ် ုိင်ရဆာင်ေွ ်ေန် ခွင့်မပုထားသည့် ာလအတွင်း အမခားသူ သုိြ့ဟုတ် 

အမခားအေဲွအ့စည်းြျေားသုိ ့ ရမြငှားေြ်းမခင်း၊ ရမြအသံုးမပုခွင့်နှင့် အရဆာ ်အအံုြျေား ုိ 

ရောင်းချေမခင်း၊ ရပါင်နှံမခင်း၊ ငှားေြ်းမခင်း၊ လဲလှယ်မခင်း သိုြ့ဟတု် ရပး ြ်းမခင်း 

တုိ ုိ့ သ ်ဆုိင်ော စီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီ၏ သရောတူညီချေ ်မေင့် စည်းြျေဉ်းစည်း ြ်း 

ြျေားနှင့်အညီ မပုလုပ်နိုင်သည်။ 

၈၁။ ေင်းနီှးတည်ရဆာ ်သူ သုိြ့ဟုတ် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူသည် ြိြိ၏ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု ုိ ပိတ်သိြ်းမခင်း 

သိုြ့ဟုတ် စာေင်းေှင်းလင်းေျေ ်သိြ်းမခင်းမပုလျှင် ရမြငှားေြ်းခွင့် သိုြ့ဟုတ် အသုံးမပုခွင့် ိုပါ 

ရုပ်သိြ်း၍ ရမြ ုိမပန်လည်အပ်နှံေြည်မေစ်ပပီး လိုအပ်ပါ  ရမြရပါ်ေှိ အရဆာ ်အအုံြျေား ုိ 

ေယ်ေှားေြည်။ 
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၈၂။ မပည်ထဲရေးဝန်က ီးဌာနသည် ဗဟုိအေဲွ ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အမေစ် သတ်ြှတ်တည်ရထာင်ေန် 

ေည်ေွယ်ရသာ ရေသတစ်ခုတွင် တည်ေိှသည့် ရမြြျေား ုိသိြ်းဆည်းေန် သုိြ့ဟုတ် လွှဲရမပာင်းရပးေန် 

တည်ဆဲဥပရေြျေားနှင့်အညီ ရဆာင်ေွ ်ေြည်။ 

အခန်း(၁၈) 

အရထွရထွ 

၈၃။ ေင်းနီှးတည်ရဆာ ်သူ သုိြ့ဟုတ် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူ ပုိင်ဆုိင်သည့်ပစ္စည်းြျေား၊ အ ျိုေ းအမြတ်ြျေား 

နှင့် အမခားအခွင့်အရေးြျေား ုိ တည်ဆဲဥပရေြျေားနှင့်အညီ အသိအြှတ်မပ  ုအ ာအ ွယ်ရပးေြည်။  

၈၄။  င်းလွတ်ဇုန် သိုြ့ဟုတ် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ြှ ထုတ်လုပ်ရသာ ထုတ် ုန်ပစ္စည်း၊ 

ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း သိုြ့ဟုတ် မပည်ပပို ု့န်ြျေား ုိ ရဈးနှုန်း န်သ့တထ်ိန်းချေုပ်မခင်း ြမပုေ။ 

၈၅။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင်ရနထိုင်ရသာ ေင်းနှီးတည်ရဆာ ်သူ သိုြ့ဟုတ် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 

နှင့် ယင်း၏ အလုပ်သြားြျေား၊ အတတ်ပညာေှင်ြျေား၊ ဝန်ထြ်းြျေားနှင့် ြိသားစဝုင်တိုသ့ည် 

ဤဥပရေမပဋ္ဌာန်းချေ ်ြျေားအမပင် မြန်ြာနုိင်ငံ၏ အမခားတည်ဆဲဥပရေြျေား ုိလည်း လုိ ်နာ  ေြည်။ 

၈၆။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းေှိ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်းြျေား ို ခွင့်မပုထားသည့် သ ်တြ်း 

 ာလအတွင်း နိုင်ငံပိုင်သိြ်းယူမခင်းြမပုဟု အာြခံသည်။ 

၈၇။ သ ်ဆုိင်ော မပည်ရထာင်စုဝန်က ီးဌာနြျေားနှင့် တုိင်းရေသက ီး သုိြ့ဟုတ် မပည်နယ်အစုိးေ 

အေွဲ ြ့ျေားသည် ယင်းတိုန့ှင့်သ ်ဆိုင်သည့် ဤဥပရေပါ လုပ်ငန်းြျေား ုိ အရ ာင်အထည်ရော် 

ရဆာင်ေွ ်ရပးေြည်။ 

၈၈။ သ ်ဆိုင်ော မပည်ရထာင်စုဝန်က ီးဌာနနှင့် တိုင်းရေသက ီး သိုြ့ဟုတ် မပည်နယ်အစိုးေ 

အေဲွတုိ့၏့ တာဝန်ရပးအပ်မခင်းခံေသူသည် ဤဥပရေအေ ေေန်ေိှရသာ အခွန်အခြျေားနှင့် ေဏ်ရ  း 

ရငွြျေား ိုရပးရဆာင်ေန် ပျေ ် ွ ်သူထံြှ တည်ဆဲအခွန်အခဆိုင်ောဥပရေြျေားနှင့်အညီ 

အေရ ာ ်ခံေြည်။ 

၈၉။ တည်ဆဲဥပရေ တစ်ေပ်ေပ်တွင် ြည်သုိပ့င်ပါေိှရစ ာြူ ဤဥပရေပါ မပဋ္ဌာန်းချေ ် တစ်ေပ်ေပ်နှင့် 

သ ်ဆိုင်သည့်  ိစ္စေပ်ြျေား ုိ ဤဥပရေနှင့်အညီသာ ရဆာင်ေွ ်ေြည်။ 

၉၀။ တာဝန်ခံဝန်က ီးဌာနသည် ဗဟိုအေွဲ ၏့ရုံးလုပ်ငန်းြျေား ို တာဝန်ယူရဆာင်ေွ ်ေြည့် 

အမပင်  ုန် ျေစေိတ်ြျေား ုိလည်း  ျေခံေြည်။  

၉၁။ မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ သ့ည်- 

( ) တာဝန်ခံဝန်က ီးဌာန သိုြ့ဟုတ် အမခားမပည်ရထာင်စုဝန်က ီးဌာန တစ်ခုခုအား 

ဗဟိုလုပ်ငန်းအေွဲ ၏့ ရုံးလုပ်ငန်းြျေား ို တာဝန်ယူရဆာင်ေွ ်ေန်နှင့်  ုန် ျေ 

စေိတ်ြျေား ုိ ျေခံေန် တာဝန်ရပးအပ်နိုင်သည်။  
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( ခ ) အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွ ် ဗဟုိအေဲွ၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေား ုိ ရဆာင်ေွ ်နုိင်ေန် 

လိုအပ်ပါ  အထူးရ ာ်ြတီတစ်ေပ်ေပ် ုိ သင့်ရလျောရ်သာပုဂ္ဂိုလ်ြျေားမေင့် အြိန် ့

ရ  ာ်မငာစာ ထုတ်မပန်၍ ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။  

( ဂ ) စီြံခန်ခ့ွဲရေးနှင့်က ီး  ပ်ရေးလုပ်ငန်းြျေား ို ရဆာင်ေွ ်ေန် စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီ 

တစ်ေပ်ေပ် ို သင့်ရလျော်ရသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျေားမေင့် အြိန်ရ့  ာ်မငာစာ ထုတ်မပန်၍ 

ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 

(ဃ) ပုေ်ြခွဲ ( ) နှင့် (ခ) ပါ ရ ာ်ြတီြျေား၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေား ို သတ်ြှတ်ရပး 

နိုင်သည်။ 

၉၂။ ဤဥပရေအေ ဗဟိုအေွဲ ၊့ ဗဟိုလုပ်ငန်းအေွဲ န့ှင့် စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီြျေား ို ေွဲ စ့ည်းမခင်း 

ြမပုနုိင်ရသးြီ ဤဥပရေမေင့်ရုပ်သိြ်းလုိ ်သည့် မြန်ြာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပရေ (နုိင်ငံရတာ်ရအးချေြ်း 

သာယာရေးနှင့် ေွံ ့ပေိုးရေးရ ာင်စီ ဥပရေအြှတ် ၈/၂၀၁၁) အေ ေွဲ စ့ည်းထားေှိသည့် မြန်ြာအထူး 

စီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ော ဗဟိအုေွဲ ၊့ ဗဟိလုုပ်ငန်းအေွဲ န့ှင့် စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီြျေားသည် ဤဥပရေနှင့် 

အညီ ေွဲ စ့ည်းထားသည်ဟု ြှတ်ယူေြည်။   

၉၃။ ဤဥပရေမေင့်ရုပ်သိြ်းလို ်သည့် မြန်ြာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပရေ (နိုင်ငံရတာ်ရအးချေြ်း 

သာယာရေးနှင့် ေံွ ့ပေိုးရေးရ ာင်စီ ဥပရေအြှတ် ၈/၂၀၁၁) အေ ထုတ်မပန်ခ့ဲရသာ အြိန်ရ့  ာ်မငာစာ၊ 

အြိန် ၊့ ညွှန်  ားချေ ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျေား ို ဤဥပရေနှင့် ြဆန် ့ျေင်သ၍  ျေင့်သုံး 

ခွင့်ေှိသည်။  

၉၄။ ဗဟုိအေဲွ၊့ ဗဟုိလုပ်ငန်းအေဲွနှ့င့် သ ်ဆုိင်ော အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီြံခန်ခဲွ့ြှုရ ာ်ြတီ တုိ ့ 

ထုတ်မပန်သည့် အြိန်ရ့  ာ်မငာစာ၊ အြိန်၊့ ညွှန်  ားချေ ်နှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျေားသည် 

ယင်းထုတ်မပန်ချေိန်ြတိုင်ြီ၌ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ေင်းနှီးမြှုပ်နှံေန်ြှတ်ပုံတင်ပပီးရသာ 

လုပ်ငန်းြျေားအရပါ် ထိခုိ ်မခင်း ြေိှရစေ။  

၉၅။ ဤဥပရေပါ မပဋ္ဌာန်းချေ ်ြျေား ုိ အရ ာင်အထည်ရော်ရဆာင်ေွ ်ောတွင် - 

( ) တာဝန်ခံမပည်ရထာင်စုဝန်က ီးဌာနသည် မပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွဲ ၏့ သရော 

တူညီချေ ်မေင့် လုိအပ်ရသာ နည်းဥပရေ၊ စည်းြျေဉ်းနှင့် စည်း ြ်းြျေား ုိ ထုတ်မပန် 

နိုင်သည်။ 

 ( ခ ) ဗဟိအုေွဲ ၊့ ဗဟိလုုပ်ငန်းအေွဲ န့ှင့် စီြံခန်ခ့ွဲြှုရ ာ်ြတီတိုသ့ည် လိုအပ်ရသာ အြိန် ့

ရ  ာ်မငာစာ၊ အြိန်၊့ ညွှန်  ားချေ ်နှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျေား ုိ ထုတ်မပန်နုိင်သည်။ 
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၉၆။ မြန်ြာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပရေ (နိုင်ငံရတာ်ရအးချေြ်းသာယာရေးနှင့် ေွံ ့ပေိုးရေးရ ာင်စီ 

ဥပရေအြှတ် ၈/၂၀၁၁) နှင့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပရေ (နုိင်ငံရတာ်ရအးချေြ်းသာယာရေးနှင့် 

ေွံ ့ပေိုးရေးရ ာင်စီ ဥပရေ အြှတ် ၁၇/၂၀၁၁) တို ုိ့ ဤဥပရေမေင့် ရုပ်သိြ်းလို ်သည်။ 

 

 မပည်ရထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနုိင်ငံရတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအရမခခံဥပရေအေ  ျွနု်ပ်လ ်ြှတ်ရေးထုိးသည်။ 

 

 

 

နိုင်ငံရတာ်သြ္မတ 

မပည်ရထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံရတာ် 

 


