ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္Aစုိးရ
ဘ႑ာေရးႏွင့္Aခြန္ဝန္ႀကီးဌာန
Aမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာAမွတ္ (၁၁၆/၉၇)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၁၃၅၉ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၆)ရက္
(၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္)
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္Aစုိးရ
လုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္ခြင့္Uပေဒ

ပုဒ္မ ၃၈၊

ဘ႑ာေရးႏွင့္Aခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္

Aာမခံ

ပုဒ္မခြဲ(က)Aရ Aပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို

က်င့္သံုး၍ AစုိးရAဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေAာက္ပါနည္းUပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္လိုက္
သည္။
Aခန္း(၁)
Aမည္ႏွင့A
္ ဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္
၁။

ဤနည္းUေဒမ်ားကုိ Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ နည္းUပေဒမ်ားဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။

ဤနည္းUပေဒမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ စကားရပ္မ်ားသည္ Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္Uပေဒ

တြင္ပါရွိသည့္Aတုိင္း Aဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစရမည္။ ထုိ႕ျပင္ ေAာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္
ေဖာ္ျပပါAတုိင္း Aဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစရမည္ (က)

Uပေဒ ဆုိသည္မွာ Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္Uပေဒ ကုိ ဆိုသည္။

(ခ)

AေထြေထြAာမခံ ဆုိသည္မွာ Uပေဒပုဒ္မ ၈ Aရ ေဖာ္ျပထားသည့္ Aသက္
AာမခံမွAပ က်န္Aာမခံမ်ားကုိ ဆုိသည္။

(ဂ)

လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ဆုိသည္မွာ Aာမခံလုပ္ငန္း AာမခံAလုပ္လက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္
လုပ္ငန္း သို႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ဤနည္းUပေဒမ်ား
Aရ ထုတ္ေပးထားေသာ လုိင္စင္ကုိ ဆုိသည္။

(ဃ)

ပံုစံ ဆုိသည္မွာ ဤနည္းUပေဒမ်ားတြင္ ပူးတြဲပါရွိသည့္ ပံုစံကုိ ဆုိသည္။

2
Aခန္း(၂)
Aာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း
၃။

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ (က)

Uပေဒပုဒ္မ ၄ ပါ ျပဌါန္းခ်က္ႏွင့္Aညီ Aာမခံလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕ကုိ
ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ခ)
၄။

လုိAပ္လွ်င္ ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕ကို ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ Aစီရင္ခံစာကုိ ဝန္ႀကီးဌာနသို႕

AခါAားေလ်ာ္စြာ တင္ျပရမည္။
Aခန္း(၃)
Aာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး Aဖြဲ႕Aစည္းAေဝး က်င္းပျခင္း
၅။

(က)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕၏ ပံုမွန္Aစည္းAေဝးကုိ ၁ လ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရမည္။
လုိAပ္လွ်င္ AထူးAစည္းAေဝး က်င္းပႏိုင္သည္။

(ခ)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕ဝင္Uီးေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္တက္ေရာက္လွ်င္ Aစည္းAေဝး Aထ
ေျမာက္သည္။

(ဂ)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕

Uကၠဌသည္

Aစည္းAေဝးတြင္

သဘာပတိAျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ Aစည္းAေဝးသုိ႕ Uကၠဌ မတက္ေရာက္ႏုိငသ
္ ည့္Aခါ Aစည္း
Aေဝးတက္ေရာက္သည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕ဝင္Aမ်ားစုက တာဝန္ေပးAပ္ေသာ
Aဖြဲ႕ဝင္ ၁ Uီးသည္ သဘာပတိAျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဃ)

Aစည္းAေဝးတြင္ ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္ ရွိပါက ေျဗာင္မဲစနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ Aမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။
Aခန္း(၄)
ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား

၆။

Aာမခံလုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္သူ

သို႕မဟုတ္

AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္သည္

ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြပမာဏကုိ Aသက္Aာမခံလုပ္ငန္းAတြက္ က်ပ္သန္း ၃၀ ျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ AေထြေထြAာမခံလုပ္ငန္းAတြက္ က်ပ္သန္း ၂၀၀ ျဖင့္လည္းေကာင္း ထူေထာင္
ထားရွိရမည္။

3
၇။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ (က)

Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ သုိ႕မဟုတ္ AာမခံAလုပ္လက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္Aား
ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ တင္သြင္းေငြကို
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိရန္ ၫႊန္ၾကားရမည္။

(ခ)

Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ သုိ႕မဟုတ္ AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္Aား
ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မိမိAမည္ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ Aစုိးရ
ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ဝယ္ယူထားရွိရန္ ၫႊန္ၾကားရမည္။

၈။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ နည္းUပေဒ ၆ ႏွင့္ နည္းUပေဒ ၇ Aရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ

ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလုိပါက ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။
၉။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ (က)

နည္းUပေဒ ၇၊ နည္းUပေဒခြဲ(ခ)Aရ ဝယ္ယူၿပီး Aစိုးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္
မ်ားကုိ ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ယသ
ူ ံုးစြဲႏုိင္သည္။

(ခ)

Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ သို႕မဟုတ္ AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္Aား
နည္းUပေဒ ၇၊ နည္းUပေဒခြဲ(ခ)Aရ Aစုိးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ဝယ္ယူ၍
က်န္ရွိသည့္ ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြကို Aာမခံလုပ္ငန္းAတြက္ ထုတ္ယူ
သံုးစြဲခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။

၁၀။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ (က)

Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ သုိ႕မဟုတ္ AာမခံAလုပ္လက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္၏
ရရန္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေပးရန္တာဝန္မ်ားကုိ တန္ဖုိးျဖတ္ရာတြင္ Aာမခံသခၤ်ာပညာရွင္က
ျဖစ္ေစ၊ စာရင္းပညာရွင္ကျဖစ္ေစ တြက္ခ်က္ေပးေသာ Aခ်က္မ်ားကို Aေျခခံ
သတ္မွတ္ေပးရမည္။

(ခ)

Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ သို႕မဟုတ္ AာမခံAလုပ္လက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္က
Aာမခံလုပ္ငန္းAမ်ိဳးAစားAလုိက္ တင္ျပလာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈAစီAစU္ကုိ
စိစစ္ၿပီး Aတည္ျပဳေပးရမည္။

၁၁။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ (က)

Aသက္Aာမခံလုပ္ငန္း၏
စာရင္းပိတ္

Aသားတင္

Aာမခံႏွစ္Aတြင္းရွိသည့္

ရရန္ပုိင္ခြင့္Aျဖစ္
Aသက္Aာမခံ

ပရီမီယံဝင္ေငြ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သတ္မွတ္ရမည္။

ကုန္ဆံုးခဲ့သည့္
Aသားတင္

4
(ခ)

AေထြေထြAာမခံလုပ္ငန္း၏ Aသားတင္ ရရန္ပိုင္ခြင့္Aျဖစ္ ေAာက္ပါတုိ႕Aနက္
Aမ်ားဆံုးပမာဏကုိ သတ္မွတ္ရမည္ (၁)

ေငြက်ပ္သန္း ၂၀၊

(၂)

ကုန္ဆံုးခဲ့သည့္ စာရင္းပိတ္Aာမခံႏွစ္Aတြင္းရွိသည့္ Aသားတင္ ပရီမီယံ
ဝင္ေငြ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊

(၃)

ကုန္ဆံုးခဲ့သည့္

စာရင္းပိတ္

Aာမခံႏွစ္Aတြင္းရွိသည့္

ေလ်ာ္ေၾကး

လ်ာထားေငြ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း။
(ဂ)

နည္းUပေဒခြဲ(က)ႏွင့္
ေျပာင္းလဲလုိပါက

နည္းUပေဒခြဲ(ခ)Aရ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ

ျပင္ဆင္

ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္

သည္။
၁၂။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ (က)

Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ သုိ႕မဟုတ္ AာမခံAလုပ္လက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္Aား
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္

Aသက္Aာမခံ

ရန္ပံုေငြစာရင္း

ဖြင့္လွစ္ထားရွိရန္

ၫႊန္ၾကားရမည္။
(ခ)

လုိAပ္လွ်င္ Aသက္Aာမခံ ေပၚလစီရွင္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္Aလုိ႕ငွာ Aာမခံ
လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ သုိ႕မဟုတ္ Aာမခံ Aလုပ္လက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္Aား
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ Aသက္Aာမခံေပၚလစီရွင္မ်ား ကာကြယ္ေရး ရန္ပံုေငြ
စာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိရန္ ၫႊန္ၾကားရမည္။

(ဂ)

ေAာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားAတြက္

နည္းUပေဒခြဲ(ခ)Aရ

စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္

Aသက္Aာမခံေပၚလစီရွင္မ်ား ကာကြယ္ေရးရန္ပံုေငြမွ သင့္တင့္သည့္ ပမာဏကုိ
ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ျပဳႏုိင္သည္ (၁)

Aသက္Aာမခံ ရန္ပံုေငြမွ ေတာင္းခံေငြေပးေခ်ရန္ မလံုေလာက္သျဖင့္
ျဖည့္စြက္ေပးေခ်ျခင္း၊

(၂)

Aသက္Aာမခံလုပ္ငန္း ရပ္စဲျခင္း သို႕မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရသျဖင့္
AျခားAာမခံလုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္သူ

သုိ႕မဟုတ္

AာမခံAလုပ္လက္ခံ

ကိုယ္စားလွယ္Aား Aသက္Aာမခံ ေပၚလစီမ်ား လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးရာတြင္
ပရီမီယံလုိေငြ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊
(၃)

နည္းUပေဒခြဲငယ္(၁)ႏွင့္နည္းUပေဒခြဲငယ္(၂)တုိ႕ႏွင့္စပ္လ်U္းသည့္ ကုန္က်
စရိတ္မ်ား ေပးေခ်ျခင္း။
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(ဃ)

Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ သို႕မဟုတ္ Aာမခံ Aလုပ္လက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္
Aား ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ AေထြေထြAာမခံပင္မ ရန္ပံုေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္
ထားရွိရန္ ၫႊန္ၾကားရမည္။

၁၃။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္

AာမခံAက်ိဳးေဆာင္Aား

Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

နစ္နာမႈ

ေလ်ာ္ေၾကးAာမခံကို ျမန္မာေငြျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ျဖစ္ေစ ဝန္ႀကီးဌာနက AခါAားေလ်ာ္
စြာသတ္မွတ္သည့္ပမာဏAတုိင္း ထားရွိရန္ ၫႊန္ၾကားရမည္။
၁၄။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ (က)

ဝန္ႀကီးဌာနက AခါAားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပစ္မႈAမ်ိဳးAစား တစ္ရပ္
ရပ္ျဖင့္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရေသာ သက္ဆုိင္ရာ Aာမခံလုပ္ငန္း၏ တာဝန္ခံ
AရာရွိAား

ဆက္လက္ခန္႕ထားျခင္းမျပဳရန္

သက္ဆုိင္ရာ

Aာမခံလုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္သူ၊ AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္ သို႕မဟုတ္ Aာမခံ Aက်ိဳး
ေဆာင္Aား ၫႊန္ၾကားရမည္။
(ခ)

Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ သုိ႕မဟုတ္ AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္က
လုပ္ငန္းဆက္လက္ မလုပ္ကိုင္သည့္Aခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ပယ္ဖ်က္
ျခင္းခံရသည့္Aခါတြင္ျဖစ္ေစ ယင္း၏Aာမခံဆုိင္ရာေပးရန္တာဝန္မ်ား ေပးေခ်ရန္
လံုေလာက္ေသာေငြေၾကးပမာဏကို တင္သြင္းေငြမွ ခ်န္လွပ္၍ ပုိေငြရွိပါက Aတုိး
ႏွင့္တကြ ျပန္Aမ္းေပးရမည္။

(ဂ)

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီက Aာမခံလုပ္ငန္း၊ Aာမခံ
Aလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း သို႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း
လုပ္ကုိင္ရန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္ တည္ဆဲUပေဒမ်ားႏွင့္Aညီ
စိစစ္ၿပီး လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။

(ဃ)

လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိေသာ

Aာမခံလုပ္နင္း

လုပ္ကုိင္သူ၊

AာမခံAလုပ္လက္ခံ

ကိုယ္စားလွယ္ သို႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္Aား ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္
ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။
(င)

Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ သို႕မဟုတ္ Aာမခံ Aလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္Aား
တစ္ဆင့္Aာမခံထားရွိရန္ ၫႊန္ၾကားရမည္။

(စ)

Aာမခံပညာႏွင့္ Aာမခံလုပ္ငန္း ရွင္သန္တုိးတက္ထြန္းကားလာေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာန
၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ Aာမခံသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊
Aျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ AာမခံAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပညာ
ေပးစည္း႐ံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

6
(ဆ)

ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးၿပီး ၄ လAတြင္း မိမိ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ Aစီရင္ခံစာကုိ
ဝန္ႀကီးဌာနသို႕ တင္ျပရမည္။
Aခန္း(၅)
လုပ္ငန္းလုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေပးျခင္း

၁၅။

Aာမခံလုပ္ငန္း၊ Aာမခံ Aလုပ္လက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း သို႕မဟုတ္ Aာမခံ

Aက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္လုိသူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား

Aက္Uပေဒ

သုိ႕မဟုတ္

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ AထူးကုမၸဏီAက္Uပေဒႏွင့္Aညီ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္း၍ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ျဖစ္ရမည္။
၁၆။

Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ၊ AာမခံAလုပ္ လက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ သို႕မဟုတ္ Aာမခံ

Aက်ိဳးေဆာင္သည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိရန္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ(Aမခ-၁)တြင္ Aခ်က္Aလက္
မ်ားကုိ ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပၿပီး လုိAပ္သည့္Aေထာက္Aထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပူးတြဲ၍
ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သုိ႕ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
၁၇။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ (က)

လုပ္ငန္းလုိင္စင္

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ(Aမခ-၁)ပါ

Aခ်က္Aလက္မ်ား

ျပည့္စံု

မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိ မရွိ၊ ပူးတြဲတင္ျပရမည့္ Aေထာက္Aထား စာရြက္
စာတမ္းမ်ား ျပည့္စံုမွန္ကန္ျခင္း ရွိ မရွိ စိစစ္ရမည္။
(ခ)

လိုAပ္လွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာပါ Aခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်U္း၍ ေလွ်ာက္ထားသူ
Aားစစ္ေဆးႏုိင္သည္။

(ဂ)

သက္ဆုိင္ရာ

လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကုိ

ထုတ္ေပးရန္

ခြင့္ျပဳေၾကာင္း

သုိ႕မဟုတ္

ျငင္းပယ္ေၾကာင္း AဆံုးAျဖတ္ေပးရမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္Aညီ ေလွ်ာက္ထားသူ
ထံ စာျဖင့္Aေၾကာင္းၾကားရမည္။
၁၈။

လုပ္ငန္းလုိင္စင္

ေလွ်ာက္ထားသည့္

Aာမခံလုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္သူ

သုိ႕မဟုတ္

AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္သည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳသည့္ Aေၾကာင္း
ၾကားစာ ရရွိသည့္ေန႕မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ Aတြင္း ေAာက္ပါတုိ႕ကုိ ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကား
သည့္Aတုိင္း ေပးသြင္းရမည္ (က)

နည္းUပေဒ ၆ Aရ သတ္မွတ္ထားေသာ ထည့္ဝင္ၿပီးမတည္ရင္းႏွီးေငြ၊

(ခ)

နည္းUပေဒ ၇၊ နည္းUပေဒခြဲ(က)Aရ သတ္မွတ္ထားေသာ တင္သြင္းေငြ၊

(ဂ)

လုိင္စင္ေၾကး။
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၁၉။
ရန္

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္သည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပး
ခြင့္ျပဳသည့္Aေၾကာင္းၾကားစာရရွိသည့္ေန႕မွ

ရက္ေပါင္း

၃၀

Aတြင္း

လုိင္စင္ေၾကးကုိ

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကားသည့္Aတုိင္း ေပးသြင္းရမည္။
၂၀။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီသည္ Aာမခံလုပ္ငန္း၊ AာမခံAလုပ္

လက္ခံကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း သို႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္
ခြင့္ျပဳသည့္ Aေၾကာင္းၾကားစာရရွိလွ်င္ ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ၊ တင္သြင္းေငြႏွင့္ လိုင္စင္
ေၾကးတုိ႕ကုိ ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕က သတ္မွတၫ
္ ႊန္ၾကားသည့္Aတုိင္း ေပးသြင္းရမည္။
၂၁။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ Aာမခံ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊ AာမခံAလုပ္လက္ခံကုိယ္စားလွယ္

သုိ႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္က ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ၊ တင္သင
ြ ္းေငြႏွင့္ လုိင္စင္ေၾကး
တုိ႕ကုိ ေပးသြင္းၿပီးေၾကာင္း Aေထာက္Aထားတင္ျပလာလွ်င္ ၁၅ ရက္Aတြင္း သက္ဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကို ပံုစံ(Aမခ-၂)ျဖင့္ ထုတ္ေပးရမည္။
၂၂။

လုပ္ငန္းလုိင္စင္ေၾကးသည္ က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စU္ေၾကးသည္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ျဖစ္သည္။

၂၃။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိေသာ Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊ AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္

သုိ႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္သည္ (က)

လုပ္ငန္းလုိင္စင္

စတင္ထုတ္ေပးသည့္ေန႕မွစ၍

သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္

Aခါတိုင္း ႏွစ္စU္ေၾကးကုိ ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကားသည့္Aတုိင္း ေပးသြင္း
ရမည္။
(ခ)

လုပ္ငန္းလုိင္စင္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္Aခါ ႏွစ္စU္ေၾကး ေပးသြင္းျခင္းမျပဳ
ပါက

သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႕မွစ၍

ရက္လြန္ေၾကးAျဖစ္

တစ္ႏွစ္စီ

Aတြက္ က်ပ္ ၃၀၀၀ စီကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။
၂၄။

ရက္လြန္ေၾကးသတ္မွတ္ရာတြင္ ႏွစ္၏ Aစိတ္Aပိုင္းကုိ တစ္ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ရမည္။

၂၅။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိေသာ Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ၊ Aာမခံ

Aလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္ သုိ႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္က လုပ္ငန္းလုိင္စင္ေပ်ာက္ဆံုး၍
ျဖစ္ေစ၊ ပ်က္စီး၍ျဖစ္ေစ မူရင္းခြဲလုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားလာပါက Aဆုိပါ ေလွ်ာက္လႊာ
ကိုစိစစ္ၿပီး မူရင္းခြဲလုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳလွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေပးသြင္းေစ၍
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ပံုစံ (Aမခ-၂)တြင္ မူရင္းခြဲတံဆိပ္႐ုိက္ႏွိပ္လ်က္ မူရင္းခြဲလုိင္စင္ ထုတ္ေပးရမည္။

8
၂၆။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီသည္ Aာမခံလုပ္ငန္း၊ AာမခံAလုပ္

လက္ခံကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း သုိ႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း လုိင္စင္Aတြက္ ႏွစ္စU္
ေၾကး၊ ရက္လန
ြ ္ေၾကးႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးတုိ႕ကုိ ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕က သတ္မွတ္ၫႊန္ၾကားသည့္Aတုိင္း
ေပးသြင္းရမည္။
၂၇။ (က)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိေသာ Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ၊
AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္ သို႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္က လုိက္နာ
ရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာလုိင္စင္တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္။

(ခ)

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိေသာ

Aာမခံလုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္သူ၊

AာမခံAလုပ္လက္ခံ

ကိုယ္စားလွယ္ သို႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္သည္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း
လုိင္စင္တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရမည္။
၂၈။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္

လုပ္ငန္းလုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း

သို႕မဟုတ္

ဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ

ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းAလုိက္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။
Aခန္း(၆)
Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊ AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္ သုိ႕မဟုတ္
AာမခံAက်ိဳးေဆာင္၏ တာဝန္မ်ား
၂၉။

Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊

AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္

သို႕မဟုတ္

Aာမခံ

Aက်ိဳးေဆာင္သည္(က)

မိမိAသံုးျပဳမည့္ပံုစံ၊ Aဆိုလႊာ၊ ေပၚလစီစာခ်ဳပ္၊ ပရီမီယံႏႈန္းထားႏွင့္ လုပ္ငန္း
ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ျပဳစုၿပီး ႀကီးၾကပ္ေရးAဖဲြ႕သုိ႕ တင္ျပရမည္။

(ခ)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕က

Aတည္ျပဳၿပီးေသာ

ပံုစံ၊

Aဆုိလႊာ၊

ေပၚလစီစာခ်ဳပ္၊

ပရီမီယံႏႈန္းထားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို Aသံုးျပဳရမည္။
(ဂ)

နည္းUပေဒခြဲ(ခ)Aရ

Aသံုးျပဳသည့္ပံုစံ၊

Aဆုိလႊာ၊

ေပၚလစီစာခ်ဳပ္၊

ပရီမီယံ

ႏႈန္းထားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလုိပါက ႀကီးၾကပ္
ေရးAဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။
၃၀။

Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊

Aက်ိဳးေဆာင္သည္-

AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္

သုိ႕မဟုတ္

Aာမခံ
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(က)

Aာမခံလုပ္ငန္းAမ်ိဳးAစားAလုိက္ ေပၚလစီမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ထားရွိရမည္။

(ခ)

ေပၚလစီရွင္မ်ားသုိ႕

ေပးရန္တာဝန္ပိုင္းဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကုိ

ထိန္းသိမ္းထား

ရမည္။
(ဂ)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕က လုိAပ္၍ ေတာင္းခံလာေသာ Aာမခံလုပ္ငန္း Aစုရွယယ
္ ာ
ဝင္တစ္UီးUီး၏

Aစုရွယ္ယာႏွင့္စပ္လ်U္းသည့္

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ

ေပးရမည္။
(ဃ)

Aာမခံေပၚလစီႏွင့္စပ္လ်U္း၍ UပေဒAရ သိခြင့္ရွိသူ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကား
ရမည္။

(င)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားေသာ Aရည္Aခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုသူကို Aာမခံ
လုပ္ငန္း၊

AာမခံAလုပ္လက္ခံ

ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း

သို႕မဟုတ္

Aာမခံ

Aက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ခံAရာရွိAျဖစ္ ခန္႕ထားရမည္။
(စ)

Aာမခံလုပ္ငန္းသစ္မ်ား
မွတ္တမ္းမ်ား၊

လက္ခံျခင္းကို

Aမႈတြဲမ်ား၊

ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည့္ျပင္

ရပ္ဆုိင္းေစကာမူ

စာရင္းစာAုပ္မ်ားကုိ
သက္ဆုိင္ရာ

Aာမခံေပၚလစီ

သတ္မတ
ွ ္ခ်က္ႏွင့္Aညီ

Aာမခံရန္ပံုေငြကိုပါ

ဆက္လက္

ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္။
၃၁။

Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ သုိ႕မဟုတ္ AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္သည္(က)

Uပေဒပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)Aရ Aသက္Aာမခံလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျဖတ္ Aစီရင္ခံစာ
ႏွင့္စပ္လ်U္း၍ ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္Aညီ AျခားAာမခံသခၤ်ာ
ပညာရွင္တစ္Uီးျဖင့္ ထပ္မံျပဳစု၍ တင္ျပရမည္။

(ခ)

နည္းUပေဒခြဲ(က)Aရ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံရမည္။

(ဂ)

Aာမခံသခၤ်ာပညာရွင္၏ တန္ဖုိးျဖတ္Aစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊
ေထာက္ခံတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ

Aသက္Aာမခံလုပ္ငန္းကုိ

Aေကာင္

Aထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဃ)

Aသက္Aာမခံထားသူႏွင့္

သက္ဆုိင္သည့္

Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ

လွ်ိဳ႕ဝွက္

ထားရမည္။
(င)

Aာမခံလုပ္ငန္း၏

ေပးရန္တာဝန္မ်ားAတြက္

ရွိေစရန္ စီမံထားရွိရမည္။

ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား

လံုေလာက္မႈ

10
၃၂။

Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ သို႕မဟုတ္ AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္သည္(က)

Aသက္Aာမခံလုပ္ငန္း ဝင္ေငြAားလံုးကုိ သီးျခားထိန္းသိမ္းထားရမည္။

(ခ)

Aသက္Aာမခံဝင္ေငြမ်ားမွ Aသက္Aာမခံလုပ္ငန္း Aသံုးစရိတ္ကုိ က်ခံရမည့္
ျပင္ စီမံခန္႕ခြဲမႈစရိတ္မ်ားကိုလည္း Aခ်ိဳးက် က်ခံရမည္။

(ဂ)
၃၃။

ပုိေငြမ်ားကုိ Aသက္Aာမခံရန္ပံုေငြAျဖစ္ ထူေထာင္ထားရွိရမည္။

Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ သုိ႕မဟုတ္ AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္သည္ (က)

Aာမခံလုပ္ငန္းAမ်ိဳးAစားAလုိက္

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕က

Aတည္ျပဳထားသည့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ခ)

Aာမခံရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ရပ္၏

ရရန္ပိုင္ခြင့္ကို

Aျခားရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္

ခြဲျခား

ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္။
(ဂ)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕ကလုိAပ္၍

ရရန္ပိုင္ခြင့္Aေထာက္Aထားမ်ား

တင္ျပရန္

ေတာင္းခံလာလွ်င္ ၁၄ ရက္Aတြင္း တင္ျပရမည္။
(ဃ)

Aာမခံလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ျပဳစု၍ ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သို႕ တင္ျပ
ရမည္။

(င)

စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးေသာ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းႏွင့္ Aျခားစာရင္းမ်ားကုိ ပံုစံ(Aမခ-၃)ျဖင့္
ျပဳစု၍

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

Aစီရင္ခံစာႏွင့္Aတူ

သက္ဆုိင္ရာAာမခံႏွစ္

ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ၄ လ Aတြင္း ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သုိ႕ တင္ျပရမည္။
Aခန္း(၇)
စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း
၃၄။ (က)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ စာရင္းစစ္ေဆးရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၫွိႏိႈင္းသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

(ခ)

သက္ဆုိင္ရာစာရင္းစစ္သည္

စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္စပ္လ်U္း၍

ႀကီးၾကပ္ေရး

Aဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။
၃၅။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္(က)

စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းမရွိ
သည့္ စာရင္းစစ္Aား စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမွ တားျမစ္ႏုိင္သည္။
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(ခ)

နည္းUပေဒခြဲ(က)Aရ

မူလစာရင္းစစ္ကုိ

တားျမစ္သည့္Aခါ

Aျခားစာရင္းစစ္

တစ္UီးUီးAား စာရင္းစစ္ေဆးရန္ ၫႊန္ၾကားႏုိင္သည္။
၃၆။

စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းခံရသူသည္

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕၏

ၫႊန္ၾကားခ်က္Aရ

စာရင္းတုိးခ်ဲ႕

စစ္ေဆးျခင္း၊ ထပ္မံစစ္ေဆးျခင္း သို႕မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းAတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ က်ခံ
ရမည္။
Aခန္း(၈)
စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း
၃၇။ (က)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ Uပေဒပုဒ္မ ၁၇ Aရ Aာမခံလုပ္ငန္း၊ AာမခံAလုပ္
လက္ခံကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း သုိ႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း လုိင္စင္
ပယ္ဖ်က္ပါက သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား Aက္Uပေဒပါ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးAတြက္ တရား႐ံုး၏Aမိန္႕
ရရွိရန္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးAရာရွိ တစ္UီးUီးAား တာဝန္ေပးAပ္ရမည္။

(ခ)

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမး္ ေရးAရာရွိသည္
စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းမိန္႕

ရရွိရန္

သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီႏွင့္

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိတရား႐ံုးသို႕

စပ္လ်U္း၍
ေလွ်ာက္ထား

ရမည္။
၃၈။

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိ တရား႐ံုးသည္(က)

နည္းUပေဒ ၃၇၊ နည္းUပေဒခြဲ(ခ)Aရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်U္း၍ တင္သြင္း
လာသည့္ မည္သည့္ကန္႕ကြက္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် လက္ခံစU္းစားျခင္းမျပဳဘဲ
စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္ Aမိန္႕ခ်မွတ္ရမည္။

(ခ)

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္

Aမိန္႕ခ်မွတ္ၿပီးသည့္Aခါ

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား

Aက္Uပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃၉။

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး Aရာရွိသည္(က)

သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီကုိ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရာတြင္ Aာမခံရန္ပံုေငြ၏ ရရန္
ပိုင္ခြင့္ႏွင့္

တင္သြင္းေငြမ်ားကုိ

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ၏

ေပးရန္တာဝန္မ်ားႏွင့္

စာရင္းရွင္းလင္းေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားAတြက္သာ သံုးစြဲပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
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(ခ)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္Aညီ လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းျခင္း AစီAစU္ႏွင့္
စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းAစီရင္ခံစာကို ျပဳစု၍ ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သုိ႕ တင္ျပ
ရမည္။

၄၀။

Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ

မိမိေပးရန္

တာဝန္မ်ားကုိ

သို႕မဟုတ္

Aျပည့္Aဝ

AာမခံAလုပ္လက္ခက
ံ ိုယ္စားလွယ္သည္

ေပးေခ်ႏုိင္ရန္Aတြက္

တရား႐ံုးက

ခ်မွတ္သည့္

Aမိန္႕Aတုိင္း ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္ရမည္။
Aခန္း(၉)
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္Aေရးယူျခင္း
၄၁။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ (က)

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား Aက္Uပေဒတြင္ မည္သို႕ပင္ျပဌာန္းပါရွိေစကာမူ Uပေဒႏွင့္
ဤနည္းUပေဒမ်ားပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ

လုိက္နာျခင္း

လုပ္ကိုင္သူ၊

ကိုယ္စားလွယ္

AာမခံAလုပ္လက္ခံ

ရွိ

မရွိ

Aာမခံလုပ္ငန္း

သုိ႕မဟုတ္

Aာမခံ

Aက်ိဳးေဆာင္Aား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕ Aဖြဲ႕ဝင္ ၃ Uီးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕ Aဖြဲ႕ဝင္ ၁ Uီးႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူ ၂ Uီးျဖင့္ျဖစ္ေစ စံုစမ္း
စစ္ေဆးေရးAဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးAပ္ႏိုင္သည္။
(ခ)

နည္းUပေဒခြဲ(က)Aရ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးAဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသည့္Aခါ ယင္းAဖြဲ႕၏
တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားAျပင္ Aဖြဲ႕သက္တမ္းကုိပါ သတ္မွတ္ေပးရမည္။

(ဂ)

လုိAပ္လွ်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးAဖြဲ႕ကုိ တစ္ဖြဲ႕ထက္ ပုိ၍ျဖစ္ေစ၊ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္း
Aလုိက္ျဖစ္ေစ AခါAားေလ်ာ္စြာ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးAပ္ႏိုင္သည္။

၄၂။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးAဖြဲ႕သည္ (က)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕က AခါAားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
ဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ)

Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ၊ Aာမခံ Aလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္ သုိ႕မဟုတ္
AာမခံAက်ိဳးေဆာင္၏ (၁)

စာရင္းစာAုပ္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ေတာင္းယူစစ္ေဆးႏိုင္သည္။

(၂)

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ UပစာAတြင္းသုိ႕ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးႏုိင္သည္။
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(ဂ)

လုိAပ္ပါက Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ၊ AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္
သို႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆက္စပ္ေနသူမ်ားAား စစ္ေဆးျခင္း၊
လုိAပ္သည့္Aေထာက္Aထား

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ

ေတာင္းယူစစ္ေဆးျခင္း

ျပဳႏိုင္သည္။
(ဃ)

လုပ္ငန္းလုိင္စင္ မရွိဘဲ Aာမခံလုပ္ငန္း၊ Aာမခံ Aလုပ္လက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္
လုပ္ငန္း သို႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည္ဟု သံသယရွိသူ
Aားစစ္ေဆးျခင္း၊ လုိAပ္သည့္Aေထာက္Aထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းယူ
စစ္ေဆးျခင္းျပဳႏုိင္သည္။

(င)

စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္

Aစီရင္ခံစာကုိ

သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေဖာ္ျပ၍

Aဖြဲ႕ဝင္

Aားလံုး လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သုိ႕ တင္ျပရမည္။
၄၃။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးAဖြဲ႕က တင္ျပလာေသာ Aစီရင္ခံစာကုိစိစစ္ၿပီး(က)

စစ္ေဆးခ်က္Aရ Uပေဒပုဒ္မ ၁၇ ပါ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။

(ခ)

စစ္ေဆးခ်က္Aရ Uပေဒပုဒ္မ ၂၁ ပါျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိလွ်င္ Uပေဒပုဒ္မ ၂၂ Aရ စီမံခန္႕ခြဲေရးဆုိင္ရာ Aမိန္႕တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္
ႏိုငသ
္ ည္။

၄၄။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္ စီမံခန္႕ခြဲေရး နည္းလမ္းAရ ခ်မွတ္သည့္ဒဏ္ေၾကးကုိ ဝန္ႀကီး

ဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
၄၅။ (က)

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကုိ
Aာမခံလုပ္ငန္း

ကာလAကန္႕Aသတ္ျဖင့္

လုပ္ကိုင္သူ၊

AာမခံAက်ိဳးေဆာင္သည္

ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္းခံရေသာ

AာမခံAလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္
သတ္မွတ္ကာလကုန္ဆံုးသည့္Aခါ

သို႕မဟုတ္
သက္ဆုိင္ရာ

လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ျပန္လည္ရရွိရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးAဖဲြ႕သုိ႕ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
(ခ)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕သည္

နည္းUပေဒခြဲ(က)Aရ

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ

စိစစ္ၿပီး

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေပးသြင္းေစ၍
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးရမည္။
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Aခန္း(၁၀)
Aယူခံျခင္း
၄၆။

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕က Uပေဒပုဒ္မ ၁၇ Aရျဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၂၂ Aရျဖစ္ေစ ခ်မွတ္သည့္

Aမိန္႕ကုိ မေက်နပ္သူသည္ ယင္းAမိန္႕ခ်မွတ္သည့္ေန႕မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ Aတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႕
Aယူခံဝင္ႏိုင္သည္။
၄၇။

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ (က)

Aယူခံလႊာ

တင္သြင္းသူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊

တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ

ခုခံေခ်ပခြင့္ကုိ စာျဖင့္ေရးသားတင္သြင္းခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။
(ခ)

လုိAပ္လွ်င္ ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံႏိုင္သည္။

(ဂ)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕၏

Aမိန္႕ကုိ

Aတည္ျပဳျခင္း၊

ပယ္ဖ်က္ျခင္း

သုိ႕မဟုတ္

ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။
(ဃ)

နည္းUပေဒခြဲ(ဂ)Aရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္Aညီ Aယူခံလႊာ တင္သြင္းသူထံ စာျဖင့္
Aေၾကာင္းၾကားရမည္။

၄၈။

ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ AၿပီးAျပတ္ ျဖစ္ေစရမည္။
Aခန္း(၁၁)
Aေထြေထြ

၄၉။

Aာမခံလုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္သူ

သုိ႕မဟုတ္

AာမခံAလုပ္လက္ခံ

ကိုယ္စားလွယ္သည္

ေAာက္ပါတုိ႕မွ ရရွိသည့္ Aတုိးေငြမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသည္ -

၅၀။

(က)

ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ၊

(ခ)

တင္သြင္းေငြ။

Aာမခံထားပိုင္ခြင့္

Aရည္Aခ်င္း

ပ်က္ျပယ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

မရိွသူႏွင့္

ခ်ဳပ္ဆုိေသာ

AာမခံပဋိUာU္သည္
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၅၁။

လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိေသာ

Aာမခံလုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္သူ၊

Aာမခံ

Aလုပ္လက္ခံ

ကိုယ္စားလွယ္ သုိ႕မဟုတ္ AာမခံAက်ိဳးေဆာင္သည္ Aာမခံပညာႏွင့္ Aာမခံလုပ္ငန္း တုိးတက္
ျပန္႕ပြားေရးAတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ပံု) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ဝင္းတင္
ဝန္ႀကီး
ဘ႑ာေရးႏွင့္Aခြန္ဝန္ႀကီးဌာန
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Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ နည္းUပေဒမ်ား
မာတိကာ
စU္

Aေၾကာင္းAရာ

စာမ်က္ႏွာ

၁။

Aခန္း(၁)

Aမည္ႏွင့္Aဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္

၁

၂။

Aခန္း(၂)

Aာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း

၂

၃။

Aခန္း(၃)

Aာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕

၂

Aစည္းAေဝးက်င္းပျခင္း
၄။

Aခန္း(၄)

ႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႕၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား

၃-၆

၅။

Aခန္း(၅)

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္

၆-၉

ထုတ္ေပးျခင္း
၆။

Aခန္း(၆)

Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊
လက္ခံကိုယ္စားလွယ္

AာမခံAလုပ္

သို႕မဟုတ္

၉ - ၁၁

Aာမခံ

Aက်ိဳးေဆာင္၏ တာဝန္မ်ား
၇။

Aခန္း(၇)

စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း

၈။

Aခန္း(၈)

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း

၁၁ - ၁၃

၉။

Aခန္း(၉)

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္Aေရးယူျခင္း

၁၄ - ၁၅

၁၀။

Aခန္း(၁၀)

Aယူခံျခင္း

၁၆

၁၁။

Aခန္း(၁၁)

Aေထြေထြ

၁၆ - ၁၇

၁၂။

ပံုစံမ်ား

၁၁

ပုံစ(ံ အမခ-၁)
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္လႊာ
[နည္းဥပေဒ ၁၆]
ဥကၠ႒
အာမခံလုပင
္ န္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႕ဲ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ရက္စဲြ ၁၉
အေၾကာင္းအရာ။

ခုႏွစ္၊

လ၊

ရက္။

။ အာမခံလုပငန္
္ငန္း/ အာမခံအလုပလက္
္လက္ခံ
ခံ ကိုယစားလွ
္စားလွယ္
ယလု
လ
္ ပ
ု ငန္
္ငန္း/
အာမခံအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း/ လိုင္စင္ေလွ်ာက္
ာက္ထားျခင္း။

အာမခံလုပင
္ န္း

လုပ္ကိုငခ
္ င
ြ ့္ဥပေဒအရ

အာမခံလုပင
္ န္း/

အာမခံအလုပ္လက္ခံ

ကိုယ္စားလွယ္လုပင
္ န္း/ အာမခံအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထား
အပ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း ပူးတြတ
ဲ င္ျပအပ္
ပါသည္။
၁။ ေလွ်ာက္ထားသည့္ကုမၸဏီအမည္

-

......................................................

၂။ ကုမၸဏအ
ီ မ်ိဳးအစား

-

......................................................

၃။ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

-

......................................................

၄။ တည္ေထာင္သည့္ရက္စဲြ

-

......................................................

၅။ ဆက္သယ
ြ ္ရန္လိပ္စာ

-

......................................................

၆။ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ စာတိုက္ေသတၱာအမွတ္-

......................................................

၇။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္မည့္ေဒသ

-

......................................................

၈။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္အမ်ိဳးအစား

-

......................................................

၉။ အာမခံလုပင
္ န္းလုပ္ကိုငရ
္ န္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္လွ်င္၊
လုပ္ကိုင္ရန္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အာမခံအမ်ိဳးအစား(မ်ား) –
(က)

...............................................................

(ခ)

................................................................

၁၀။ အာမခံလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ

-

......................................................

၁၁။ ေလွ်ာက္ထားသည့္ကုမၸဏီ၏
(က) ခြင့္ျပဳမတည္ရင္းႏွီးေငြ

(ဂဏန္းျဖင္)့ က်ပ္

........................................

(စာသားျဖင္)့ က်ပ္

............................................

(ခ) ထည္၀
့ င္ၿပီးမတည္ရင္းႏွီးေငြ (ဂဏန္းျဖင္)့ က်ပ္

............................................

(စာသားျဖင္)့ က်ပ္

.............................................

-၂၁၂။ ကုမၸဏီပိုင္ေငြမ်ား အပ္ႏွံထားသည့္

ဘဏ္အမည္

ေငြစာရင္းအမွတ္

(က) .......................

............................

(ခ) .........................

............................

(ဂ) .........................

............................

၁၃။ ကုမၸဏီမွအာမခံလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအရာရွိ၏
(က) အမည္

.............................................................................................

(ခ) အဘအမည္

....................................................... ..............................

(ဂ) ႏိုင္ငံသား/ႏိုင္ငံျခားသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ .............................................
(ဃ) ပညာအရည္အခ်င္း ................................................................................
(င) အသက္(ေမြးသက ၠရာဇ္) ...........................................................................
(စ) အာမခံလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ .....................................................................
(ဆ) ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့ဘ
ဲ ူးသည့္အာမခံအဖြ႕ဲ အစည္းအမည္ႏွင့္ လိပ္စာ

..........................

..............................................................
...............................................................
(ဇ) ယင္းအဖြ႕ဲ အစည္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့သ
ဲ ည္ရ
့ ာထူး

.................................

၁၄။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျပည္ပတြင္တည္ေထာင္ေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါက (က) ကုမၸဏီအမည္ ......................................................................................
(ခ) တည္ေထာင္သည့္ရက္စဲြ ..........................................................................
(ဂ) ကုမၸဏီ၏လိပ္စာ ....................................................................................
...................................................................................
....................................................................................
(ဃ) ခြင့္ျပဳမတည္ရင္းႏွီးေငြ

...........................................................................

(င) ထည္၀
့ င္ၿပီးမတည္ရင္းႏွီးေငြ .......................................................................
(စ) လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္ပရီမီယ၀
ံ င္ေငြ(စုစုေပါင္း) ........................................................
(ဆ) လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ႏွစ္ပရီမီယ၀
ံ င္ေငြ(အသားတင္) ...................................................
ကုမၸဏီကိုယ္စားေလွ်ာက္ထားသူလက္မွတ္
အမည္

- ...................................

ႏိုင္ငံသား/ႏိုင္ငံျခားသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ - ......................................
ရာထူး

- ...................................

-၃၁၅။ ပူးတြတ
ဲ င္ျပသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား
(က) သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းမ်ား၊
(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အထူးကုမၸဏီ
အက္ဥပေဒအရ

ကုမၸဏီဖ႔စ
ဲြ ည္းၿပီးေၾကာင္း

(မိတၱဴ)
မွတ္ခ်က္။

။ မလိုသည့္စာသားမ်ားကုိပယ္ဖ်က္ရန္။

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္

ပုံစ(ံ အမခ- ၂)
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန၀
္ န္ႀကီးဌာန
အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႕ဲ
လုပ္ငန္းလိုင္စင္
လိုင္စင္အမွတ္ ........................................
ရက္စ၊ဲြ ၁၉
၁။

ခုႏွစ္၊

လ

ရက္

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခြ(ဲ က)အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကုမၸဏီအား

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၁၉၉

ခု၊

လ

ရက္ေန႔တင
ြ ္ ထုတ္ေပးလိုက္သည္။

(က)

ကုမၸဏီအမည္

.................................................................................

(ခ)

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

(ဂ)

ကုမၸဏီလိပ္စာ ...................................................................................

(ဃ)

လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ျပဳသည့္လုပ္ငန္း ..................................................................

(င)

လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ျပဳသည့္ အာမခံလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား(မ်ား)

.....................................................................

(၁) ....................................................
(၂) .....................................................
(၃) .......................................................
(စ) လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ျပဳေသာ ေနရာေဒသ(မ်ား)
...........................................................
..........................................................
၂။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီသည္ တစ္ဖက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

-၂စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
၁။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသည့္ေန႔မွ ၁၂ လအတြင္း လုပ္ငန္းစတင္ရမည္။

၂။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သို႔ လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးျခင္း၊ လုပ္ကိုင္ေစျခင္း
မျပဳရ။

၃။

ခြင့္ျပဳထားသည့္ အာမခံလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမွအပ အျခား အာမခံလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား
တစ္ခုခုသို႔ လႊေ
ဲ ျပာင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရ။

၄။

လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္၊ မိမိ၏လုပ္ငန္းလိုင္စင္အား ႀကီးၾကပ္ေရး
အဖြ႔သ
ဲ ို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္။

၅။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးသြင္းရမည္။

၆။

ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန၀
္ န္ႀကီးဌာနကျဖစ္ေစ၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႔က
ဲ ျဖစ္ေစ အခါအားေလ်ာ္စာြ
ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

ပံုစ(ံ အမခ-၃)
အာမခံကုမၸဏီမ်ားစာရင္း
(က) စာရင္း
.....................ေန႔တင
ြ ္ ကုန္ဆံုးေသာကာလအတြက္ အသက္အာမခံသာမန္၀င္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္စာရင္း
က်ပ္
ႏွစ္စရွိအသက္အာမခံရန္ပံုေငြ

........

က်ပ္
၁၉.....ေန႔တင
ြ ္ ၁၉.....ေန႔ကုန္ဆံုးေသာကာလအတြက္
ေပးရန္ က်န္အျမတ္ခေ
ြဲ ၀မႈ (အ႐ႈံးအျမတ္စာရင္း သီးျခား
မေရးဆြေ
ဲ သာ ကုမၸဏီမ်ားကသာ ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္)

ပရီမီယံေကာက္ခံရေငြ

...........

ႏုတ္ - တစ္ဆင့္အာမခံပရီမီယံ ..........

........

ခြင့္ျပဳသည့္ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္

........

ထုတ္ေပးေငြအတြက္ေပးသြင္းေငြ

-

ေသဆံုးျခင္း

............

-

ႏွစ္ေစ့ျခင္း

............

-

အျခား

............

........

..........

ႏုတ္- ယင္းေပၚတြင္က်သင့္ေသာ
၀င္ေငြခြန္

အသက္အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ေတာင္းခံေငြႏွင့္ ေပးရန္
က်န္ေတာင္းခံေငြ

အတိုး၊အစုရွယ္ယာအေပၚအျမတ္ႏွင့္
အခြန္အခ

………

ထပ္တိုးဆုေၾကးအမ္းေငြအပါအ၀င္အမ္းေငြမ်ား

...........

........

-

ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္

.........

-

ေငြသားျဖင့္ဆုေၾကးေပးေငြ

.........

-

ဆုေၾကးျဖင့္ခုႏွိမ္ေသာ ပရီမီယံေၾကး
.........

အျခားရေငြမ်ား(စာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ား

........

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ္

ေဖာ္ျပရန္)

-

ေကာ္မရွင္

........

- ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္အသံုးစရိတ္

-

အျခားအသံုးစရိတ္ (အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)

........

-

အျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ္မ်ား

........

ခုႏွိမ္ၿပီး အသားတင္၀င္ေငြ

.........

- ပံုေသပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္း
အျမတ္

.........

- လ်ာထားေငြမ်ားမွလေ
ႊဲ ျပာင္းေငြ

.........

(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)
-

အျခားေပးေငြမ်ား

.........

(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)
-အျခားအာမခံရန္ပံုေငြမ်ားမှ
လႊေ
ဲ ျပာင္းေငြ

-၀င္ေငြခြန္လ်ာထားေငြ

.........

-သီးသန္႔ရန္ပံုေငြသို႔ထည္၀
့ င္ေငြ

.........

.........

- ရံုးခ်ဳပ္/အစုရွင္မ်ားရန္ပံုေငြမ်ားမွ
လႊေ
ဲ ျပာင္းေငြ

.........
-အျခားအာမခံရန္ပံုေငြသို႔ ထည့္၀င္ေငြ .........
-အျခားရွိလွ်င္(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္) .........
လက္က်န္ရွင္းတမ္းအရႏွစ္ကုန္ရအ
ွိ သက္အာမခံရန္ပံုေငြ
က်ပ္

.........

က်ပ္

........
........

-၂မွတ္ခ်က္ (၁)

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အသက္အာမခံရန္ပံုေငြႏွင့္ ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရန္ပံုေငြဟူ၍ ခြျဲ ခားျပဳလုပ္
ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ားကို (ခ) စာရင္းျဖင့္ ျပဳစုေပးပို႔ရမည္။

(၂)

ဤစာရင္းတြင္ တစ္ဆင္အ
့ ာမခံကုမၸဏီမ်ားမွ ရရွိေသာ၀င္ေငြမ်ား၊ ေပးေငြမ်ားကို ႏႈတ္ၿပီး
အသားတင္ေငြကို ေဖာ္ျပရမည္။

(၃)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစရိတ္မွခုႏွိမ္၍

လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္

ရရန္ပိုင္ခင
ြ ့္အျဖစ္

ေဖာ္ျပေသာေငြ

တစ္ရပ္ကို အထက္ပါစာရင္းတြင္ ထိုက့သ
ဲ ို႔ခုႏွိမ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပရမည္။

ပံုစ(ံ အမခအမခ-၃) အဆက္
(ခ) စာရင္း
ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရန္ပံုေငြအတြက္ သီးျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ထားေသာ အသက္အာမခံကုမၸဏီမ်ား
ေရးဆြရ
ဲ မည့္ ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သာမန္ဝင္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္စာရင္း
က်ပ္

က်ပ္

ႏွစ္စရွိ ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရန္ပံုေငြ

----

ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္

----

ခြင့္ျပဳေသာႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္

----

အမ္းေငြမ်ား

----

ေပးသြင္းေငြ
အတုိးအျမတ္ခေ
ြဲ ဝမႈႏွင့္ငွားရမ္းခ

----

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ္

ႏုတ-္ ယင္းအေပၚက်သင့္ေသာဝင္ေငြခန
ြ ္ ----

----

-

ေကာ္မရွင္

----

အျခားရေငြမ်ား

----

-

အျခားအသံုးစရိတ္

----

(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)
-

အျခား အုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ္မ်ား

----

(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)
-

အျခားေပးေငြမ်ား

----

(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)
လက္က်န္ရွင္းတမ္းအရ ႏွစ္ကုန္ရွိ

----

ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရန္ပံုေငြ

က်ပ္ ---မွတ္ခ်က္

က်ပ္ ----

ဤစာရင္းတြင္ တစ္ဆင့္အာမခံကုမၸဏီမ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ား ေပးေငြမ်ားကုိႏုတ္ၿပီး
အသားတင္ေငြကုိေဖာ္ျပရမည္။

ပံုစ(ံ အမခအမခ-၃) အဆက္
(ဂ) စာရင္း
အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္စာရင္း
က်ပ္
ႏွစ္စရွိ ရန္ပံုေငြ

----

ပရီမီယ(ံ စာရင္းေခါင္းစဥ္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပရန္) ----

က်ပ္
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေငြ(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္) ---အုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ္

----

အတိုးအျမတ္ခေ
ြဲ ဝမႈႏွင့္ငွားရမ္းခ

----

-

ေကာ္မရွင္

----

ႏုတ-္ ယင္းအေပၚက်သင့္ဝင္ေငြခြန္

---- ----

-

အျခားအသံုးစရိတ္

----

အျမတ္(စာရင္းမ်ားကုိ တိက်စြာေဖာ္ျပရန္)

----

အျခားရေငြမ်ား (တိက်စြာေဖာ္ျပရန္)

----

(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)
-

အျခား အုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ္မ်ား

----

(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)
-

အျခားေပးေငြမ်ား

----

(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)
လက္က်န္ရွင္းတမ္းအရ ႏွစ္ကုန္ရွိ ရန္ပံုေငြ ---က်ပ္ ---မွတ္ခ်က္

က်ပ္ ----

ဤစာရင္းတြင္ တစ္ဆင့္အာမခံကုမၸဏီမ်ားမွ ရရွိေသာဝင္ေငြမ်ား ေပးေငြမ်ားကုိ ႏုတ္ၿပီး
အသားတင္ေငြကို ေဖာ္ျပရမည္။
ပံုစ(ံ အမခအမခ-၃) အဆက္
(ဃ)စာရင္း
----------------ေန႕တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ စာရင္းကာလအတြက္ အရွံဳးအျမတ္စာရင္း
က်ပ္

ယခင္ႏွစ္လက္က်န္

----

က်ပ္
ႏွစ္ကုန္၌အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားသုိ႕

ေပးရန္ ----

ရွိေသာအျမတ္ေဝစုႏွင့္ဆုေၾကး
အျခားစာရင္းမ်ားတြင္ ထည့္သင
ြ ္းေဖာ္ျပျခင္း
မျပဳသည့္အျမတ္ခေ
ြဲ ဝမႈအေပၚအတုိးရေငြ

----

ႏုတ-္ ယင္းအေပၚက်သင့္ဝင္ေငြခြန္

---- ----

အျမတ္(စာရင္းေခါင္းစဥ္ေဖာ္ျပရန္)

----

အျခားရေငြမ်ား (စာရင္းေခါင္းစဥ္ေဖာ္ျပရန္)

၁၉----

----

၁၉----

---- ----

အျခားစာရင္းမ်ားတြင္ မေရးသြင္းေသာ

----

အသံုးစရိတ္မ်ား
ဆံုးရွံဳးမႈ(စာရင္းေခါင္းစဥ္ေဖာ္ျပရန္)

----

အျခားေပးေငြမ်ား(စာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ား

----

ေဖာ္ျပရန္)
လက္က်န္ရွင္းတမ္းအရလက္က်န္
က်ပ္ ---မွတ္ခ်က္

ဤအရွံဳးအျမတ္စာရင္းသည္

အသက္အာမခံႏွင့္

---က်ပ္ ----

အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္းႏွစ္မ်ိဳးလံုး

အတြက္ အႀကံဳးဝင္ပါသည္။ အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ေဆာင္ရက
ြ ္ပါ
က အသက္အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားထည့္ရန္မလုိပါ။

ပံုစ(ံ အမခအမခ-၃) အဆက္
(င)စာရင္း
---------ရွိ လက္က်န္ရွင္းတမ္း
ေပးရန္တာဝန္မ်ား

က်ပ္

အသက္အာမခံရန္ပံုေငြ

ရပုိင္ခင
ြ ့္

က်ပ္

လက္က်န္ရွင္းတမ္းအရ အသက္အာမခံ ရန္ပံုေငြ

အာမခံရန္ပံုေငြႏွင့္ဆုိင္ေသာေပးရန္တာဝန္မ်ား

-----

ရပုိင္ခင
ြ (့္ ရွိလွ်င္)

----

လက္က်န္ရွင္းတမ္းအရ ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္

(စ)စာရင္းအရ ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရန္ပုံေငြ

----

ရန္ပံုေငြ(ရွိလွ်င္)

ရပုိင္ခင
ြ (့္ ရွိလွ်င္)

ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရန္ပံုေငြႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ -----

အထက္ပါလက္က်န္ရွင္းတမ္းမ်ားတြင္မပါဝင္ေသာ ----

ေပးရန္တာဝန္မ်ား

အျခားရန္ပံုေငြရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား

အစုရွင္မ်ားထည့္ဝင္ၿပီးရင္းႏွီးေငြ(ရွိလွ်င္)

----

ပစၥည္းေပါင္ျဖင့္ ေငြေခ်းျခင္းမ်ား

----

အရွံဳးအျမတ္စာရင္းလက္က်န္(ရွိလွ်င္)

----

ေခ်းေငြမ်ား(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)

----

အေထြေထြအာမခံရန္ပံုေငြမ်ား(ရွိလွ်င္)

----

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)

----

အေထြေထြအာမခံရန္ပံုေငြႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏လက္က်န္

----

ေပးရန္တာဝန္မ်ား(လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္

ရရန္က်န္ပရီမီယံမ်ား

----

ရရန္က်န္အတုိးအစုရွယ္ယာေပၚအျမတ္ငွားရမ္းခ

----

ေပးရန္မလိုေသးေသာအတုိးေငြမ်ား

----

ေအာက္တင
ြ ္စာရင္းအေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)

-----

အျခားရရန္ရွိေငြမ်ား
ေငြလက္က်န္
-

အပ္ေငြ

------

-

လက္ဝယ္ရွိႏွင့္ဘဏ္လက္က်န္ ------

-

အျခားရပုိင္ခင
ြ ့္မ်ား
(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)

က်ပ္

မွတ္ခ်က္(၁)

ဤလက္က်န္ရွင္းတမ္းသည္

------

------

က်ပ္

အသက္အာမခံႏွင့္အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း

---------

ႏွစ္မ်ိဳးလံုး

အတြက္ အႀကံဳးဝင္ပါသည္။ အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးတည္းသာ ေဆာင္ရက
ြ ္
ပါက အသက္အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္မ်ား ထည့္ရန္မလိုပါ။
(၂)

အသက္အာမခံ

ေပၚလစီရွင္မ်ားအား

ကာကြယ္သည့္ရန္ပံုေငြသုိ႕

ဥပေဒႏွင့္အညီ

ထည့္သင
ြ ္းထားေသာ ရပုိင္ခင
ြ ့္မ်ားကို သီးျခားေဖာ္ျပရမည္။
(၃)

မေခၚရေသးေသာ တာဝန္ရွိမႈျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားလွ်င္ ယင္းေငြပမာဏကုိ သီးျခားေဖာ္ျပ
ရမည္။

(၄)

ကုမၸဏီမ်ား၏ဒါရုိက္တာအဖြ႕ဲ ဝင္ သုိ႕မဟုတ္ အရာရွိတစ္ဦးဦးသုိ႕ ႏွစ္အတြင္း ေပၚလစီ
ေခ်းေငြမွအပ

ယာယီႀကိဳတင္ထုတ္ေပးေငြမ်ား

အေသးစိတ္ကုိေဖာ္ျပရမည္။

အပါအဝင္

ေခ်းေငြမ်ားအားလံုး၏

ပံုစ(ံ အမခအမခ-၃) အဆက္
(စ)စာရင္း
--------- ေန႕ရွိ အသက္အာမခံရန္ပံုေငြလက္က်န္ရွင္းတမ္း
ေပးရန္တာဝန္မ်ား

က်ပ္

ရရန္ပုိင္ခင
ြ ့္မ်ား

က်ပ္

အသက္အာမခံရန္ပံုေငြ

----- ပစၥည္းေပါင္ျဖင့္ ေငြေခ်းျခင္းမ်ား

----

ေပးရန္ရွိေတာင္းခံေငြမ်ား

----- ေခ်းေငြမ်ား(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)

----

အျခားေပးရန္တာဝန္မ်ား

----- ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)

----

(အသက္အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ)

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏လက္က်န္

----

ရရန္က်န္ပရီမီယံမ်ား

----

ရရန္က်န္အတုိးအစုရွယ္ယာေပၚအျမတ္ႏွင့္ငွားရမ္းခ ---ေပးရန္မလိုေသးေသာအတုိးေငြမ်ား

----

အျခားရရန္ေငြမ်ား

----

ေငြလက္က်န္
-

အပ္ေငြ

------

----

-

လက္ဝယ္ရွိႏွင့္ဘဏ္လက္က်န္ ------

----

-

အျခားရပုိင္ခင
ြ ့္မ်ား
(အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)

က်ပ္ ------

မွတ္ခ်က္(၁)

---က်ပ္ -----

အသက္အာမခံေပၚလစီရွင္မ်ားအား

ကာကြယ္သည္ရ
့ န္ပံုေငြသုိ႕

ဥပေဒႏွင့္အညီ

ထည့္သင
ြ ္းထားေသာ ရပုိင္ခင
ြ ့္မ်ားကုိ သီးျခားေဖာ္ျပရမည္။
(၂)

ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရန္ပံုေငြ၏

ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈသည္

အသက္အာမခံရန္ပံုေငြ၏

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ပါက ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရန္ပံုေငြ၏ လက္က်န္ရွင္းတမ္းကုိ
အထက္ပါအတုိင္း သီးျခားတင္ျပရမည္။
(၃)

လက္က်န္ရွင္းတမ္း(င)စာရင္းတြင္

လက္မွတ္ေရးထုိးသူမ်ားႏွင့္

စာရင္းစစ္သည္

အဆုိပါလက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ ယင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အႀကံဳး
မဝင္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳျခင္းမရွိေၾကာင္း
လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ပူးတြထ
ဲ ားရမည္။
(၄)

မေခၚရေသးေသာတာဝန္ရွိမႈျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားလွ်င္ ယင္းေငြပမာဏကုိ သီးျခားေဖာ္ျပ
ရမည္။

(၅)

ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာအဖြ႕ဲ ၀င္ သုိ႕မဟုတ္ အရာရွိတစ္ဦးဦးသုိ႕ ႏွစ္အတြင္းေပၚလစီေခ်းေငြ
မွအပ ယာယီႀကိဳတင္ထုတ္ေပးေငြမ်ားအပါအဝင္ ေခ်းေငြမ်ားအားလံုး၏ အေသးစိတ္ကုိ
ေဖာ္ျပရမည္။

