အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ ဥပေဒ

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ဥပေဒ

(ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြ႕ဲ ဥပေဒအမွတ္ ၆/၉၆)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၁၃၅၈ ခုႏွစ္၊ ပထမ၀ါဆိုလဆန္း ၉ ရက္

(၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၄ ရက္)

မာတိကာ

စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

စာမ်က္ႏွာ

၁။

အခန္း(၁)

အမည္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္

၁-၂

၂။

အခန္း(၂)

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၂

၃။

အခန္း(၃)

အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း

၃

၄။

အခန္း(၄)

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား

၄-၅

၅။

အခန္း(၅)

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္

၅-၆

ထုတ္ေပးျခင္း
၆။

အခန္း(၆)

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊ အာမခံအလုပ္လက္ခံ

၆-၈

ကိုယ္စားလွယ္ သို႕မဟုတ္ အာမခံအက်ိဳးေဆာင္
၏ တာဝန္မ်ား
၇။

အခန္း(၇)

စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း

၉

၈။

အခန္း(၈)

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ပယ္ဖ်က္ျခင္း

၉ - ၁၀

၉။

အခန္း(၉)

စာရင္းရွင္း လင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း

၁၀ - ၁၁

၁၀။

အခန္း(၁၀)

စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းအရ အေရးယူျခင္း

၁၁ - ၁၂

၁၁။

အခန္း(၁၁)

ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား

၁၂ - ၁၃

၁၂။

အခန္း(၁၂)

အေထြေထြ

၁၃ - ၁၄

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕
အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ဥပေဒ
(ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ဥပေဒအမွတ္ ၆/၉၆)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၁၃၅၈ ခုႏွစ္၊ ပထမ၀ါဆိုလဆန္း ၉ ရက္
(၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၄ ရက္)

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕သည္

ေအာက္ပါဥပေဒကို

ျပဌာန္းလိုက္

သည္။

အခန္း(၁)
အမည္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္

၁။

ဤဥပေဒကုိ အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။

ဤဥပေဒတြငပ
္ ါရွိေသာ

ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္

ေဖာ္ျပပါအတုိင္း

အဓိပၸါယ္

သက္ေရာက္ေစရမည္ (က)

အာမခံလုပ္ငန္း

ဆိသ
ု ည္မွာ ဤဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ အရ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ

အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုသည္၊
(ခ)

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ဆုိသည္မွာ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီကို
ဆုိသည္။

(ဂ)

အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယစ
္ ားလွယ္

ဆုိသည္မွာ

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ

ကိုယ္စား အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား လက္ခံခြင့္ရွိသည့္ ကုမၸဏီကို ဆုိသည္။
(ဃ)

အာမခံအက်ိဳးေဆာင္

ဆုိသည္မွာ

အာမခံထားရွိရာတြင္

အာမခံထားသူ၏

အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ွဳ၍ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္
ေပးသည့္ ၾကားခံကုမၸဏီကို ဆုိသည္။

(င)

ကုမၸဏီ

ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ၁၉၅၀

ျပည့္ႏွစ္၊

အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ

ကုမၸဏီကို ဆိုသည္။
(စ)

ဝန္ႀကီးဌာန ဆိုသည္မွာ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ဆိုသည္။

(ဆ)

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႕ဲ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒ ပုဒ ္မ ၄ အရဖြ႕ဲ စည္းသည့္ အာမခံလုပ္ငန္း
ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကိုဆိုသည္။

အခန္း(၂)
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္္ (က)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစ
ရန္၊

(ခ)

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊

(ဂ)

ပုဂၢလိက က႑အေနျဖင့္ အာမခံလုပ္ငန္း၊ အာမခံအလုပ္လက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္
လုပ္ငန္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္ အာမခံအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္

လမ္းဖြင့္ေပးရန္၊
(ဃ)

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း

ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အညီ

အာမခံအကာအကြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္

လုိအပ္လာမည့္
အာမခံစနစ္အေပၚ

ျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္ကိုးစားမႈပိုမိုရွိလာေစရန္၊
(င)

အာမခံပညာႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္း ရွင္သန္တိုးတက္ထြန္းကားလာေစရန္။

၂

အခန္း(၃)
အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း

၄။

၀န္ႀကီးဌာနသည္ (က)

ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႕စည္းရ
မည္(၁)

၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ေပးအပ္သူ

......... ဥကၠဌ

(၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ

......... အဖြ႕ဲ ၀င္

ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး
(၃)

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ ံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး

......... အဖြ႕ဲ ၀င္

(၄)

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး

......... အဖြ႕ဲ ၀င္

(၅)

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ

......... အဖြ႕ဲ ၀င္

ဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး
(၆)

သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏိုင္ငံသား

...... အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ား

အာမခံပညာရွင္မ်ား
(၇)

င ရ

က ရ က ကပစစ ဆ ရ ဦ စ ဌ နမ

အရာရွိ ၁ ဦး
(ခ)

...... အတြင္းေရးမွဴး

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ လိုအပ္ပါက ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္း
ေရးမွဴးတိ႔က
ု ို သတ္မွတ္ႏင
ို ္သည္။

၅။

အစိုးရ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္သည္ ၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္

ခ်ီးျမႇင့္ေငြကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။
၆။

င ရ

က ရ က ကပစစ ဆ ရ ဦ စ ဌ နသည္ -

(က)

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အသံုးစရိတ္မ်ားကို က်ခံရမည္၊

(ခ)

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၃

အခန္း (၄)
ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႕ဲ ၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
၇။

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (က)

အာမခံလုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္သူ၊

အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္

သို႔မဟုတ္

အာမခံအက်ိဳးေဆာင္၏ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလ်ွာက္ထားမႈကို စိစစ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊
(ခ)

အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ သို႔မဟုတ္ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္က
အာမခံ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ထူေထာင္ထားရွိရမည့္ ထည့္၀င္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ
ပမာဏကို ၀န္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ဂ)

အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ သို႔မဟုတ္ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္၏
ရရန္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ားကို တန္ဖိုးျဖတ္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္မူမ်ားကို
သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ဃ)

အာမခံရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ျခင္း၊

(င)

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊

အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္

သို႔မဟုတ္

အာမခံအက်ိဳးေဆာင္က ေပးေဆာင္ရမည့္ တင္သြင္းေငြ၊ လိုင္စင္ေၾကးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္
ေၾကးမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊
(စ)

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား

လက္မခံေသာ

အာမခံ

လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ပတြင္ တိုက္႐ိုက္အာမခံထားရွိရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း၊
(ဆ)

လိုအပ္ပါက

အသက္အာမခံေပၚလစီရွင္မ်ားအား

ကာကြယ္ရန္

ရန္ပံုေငြကို

ထူေထာင္ထားရွိေစျခင္းႏွင့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ အေရးယူေဆာင္
ရြက္ေစျခင္း၊
(ဇ)

မိမိ၏

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္

ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို ၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္
ငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္း၊
(စ်)

အာမခံလုပ္ငန္းကို ဖ်က္သိမ္း သည့္အခါ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူက ေပးေဆာင္ထား
ေသာတင္သြင္းေငြကို သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု မိမိထင္ျမင္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ အခ်ိဳး
အစားအတိုင္း အာမခံလုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံရသူ၏မည္သည့္ အာမခံရန္ပံုေငြ
သို႔မဆို ခြဲေ၀ေပးျခင္း၊
၄

(ည)

အာမခံပညာႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းရွင္သန္တိုးတက္ထြန္းကားလာေစေရး

အတြက္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း၊ ပညာျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အာမခံအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အခန္း (၅)
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေပးျခင္း
၈။

ေအာက္ပါ အာမခံလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းတစ္ရ ပ္ထက္ပို၍ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္

လိုေသာ ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
ေလွ်ာက္ထားရမည္ (က)

အသက္အာမခံ၊

(ခ)

မီးအာမခံ၊

(ဂ)

အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ၊

(ဃ)

ေငြပို႔ေငြသယ္အာမခံ၊

(င)

ေငြသားလံုျခံဳမႈအာမခံ၊

(စ)

သမာဓိအာမခံ၊

(ဆ)

၀န္ႀကီးဌာနက အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အမိန္႔
ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍ ခြင့္ျပဳေသာ အာမခံအမ်ိဳးအစားမ်ား။

၉။

အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အာမခံအက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္

လိုေသာ ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သို႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ
ေလွ်ာက္ထားရမည္။
၁၀။

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ (က)

ပုဒ္မ ၈ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၉ အရ တင္သြင္းသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳႏိုင္
သည္၊
၅

(ခ)

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္လႊာစိစစ္ရာတြင္ လိုအပ္ပါက စာရြက္စာတမ္း အေထာက္
အထားမ်ားကို ေတာင္းယူၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးႏိုင္သည္။

အခန္း (၆)
အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အာမခံအက်ိဳးေဆာင္၏တာ၀န္မ်ား
၁၁။

အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ၊ အာမခံအလုပ္လက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အာမခံ

အက်ိဳးေဆာင္သည္ (က)

ဤဥပေဒပါ

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊

ဤဥပေဒအရ

ထုတ္ျပန္သည့္နည္းဥပေဒမ်ား၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္၊
(ခ)

သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္၊

(ဂ)

မိမိ၏ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳရ၊

(ဃ)

မိမိ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည့္

ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို

စာရင္းစာအုပ္ႏွင့္

မွတ္တမ္းမ်ားကို

စနစ္တက်ႏွင့္

လြယ္ကူစြာ စာရင္းစစ္ေဆးႏိုင္ ရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္၊
(င)

ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ စာရင္းစစ္ေဆးရမည္၊

(စ)

လုပ္ငန္းလုိင္စင္ပယ္ဖ်က္ခံရပါက မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပည္တြင္း
ေပးရန္တာ၀န္မ်ားႏွင့္ညီမွ်သည့္ ပမာဏအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌သာ ထားရွိရ
မည္၊

(ဆ)

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ အာမခံလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမည္သည့္ ႐ံုးခြဲကိုမွ်
ဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳရ။

၁၂။

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ သို႔မဟုတ္ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္သည္ အသက္

အာမခံလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ပါက (က)

အာမခံသခ်ၤာပညာရွင္တစ္ဦးအား
တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ေစရမည္၊
၆

အသက္အာမခံ

ပရီမီယံႏႈန္းထားမ်ားကို

(ခ)

အသက္အာမခံလုပ္ငန္း ရန္ပံုေငြအနက္ အာမခံသခ်ၤာပညာရွင္က အဆိုျပဳသည့္
ပမာဏကိုသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္၊

(ဂ)

အသက္အာမခံလုပ္ငန္းကို အနည္း ဆံုး ၄ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္အာမခံသခ်ၤာပညာရွင္တစ္ဦး
အား

တန္ဖိုးျဖတ္ေစ၍

ယင္းတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း

အစီရင္ခံစာကို

သတ္မွတ္ခ်က္

ႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္၊
(ဃ)

ပုဒ္မခြဲ (ဂ)အရ တင္ျပေသာ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ
ကို

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က

အာမခံထားသူမ်ား၏

လက္ခံရန္မသင့္ဟု

အက်ိဳးစီးပြားကို

ယူဆ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ထိပါးႏိုင္သည္ဟု

ယံုၾကည္၍ေသာ္

လည္းေကာင္း ၫႊန္ၾကားလွ်င္ အျခားအာမခံသခ်ၤာပညာရွင္တစ္ဦးျဖင့္ ျပန္လည္
တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းျပဳရမည္၊
(င)

အာမခံသခၤ်ာပညာရွင္က

တန္ဖိုးျဖတ္ရာတြင္

ပိုေငြရွိပါက

ယင္းပိုေငြကို

တည္ဆဲဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ အသက္အာမခံ
ရန္ပံုေငြမွ ထုတ္ယူႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းထုတ္ယူေငြသည္ အာမခံေပၚလစီရွင္
မ်ားသို႔ အျမတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေငြ၏ ေလးပံုတစ္ပံုထက္မပိုေစရ၊
(စ)

အသက္အာမခံေပၚလစီ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အက်ိဳးခံစားခြင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္း
ခံရသူသို႔သာလွ်င္

ေသဆံုးမႈေတာင္းခံေငြကို

လႊဲေျပာင္းျခင္းခံရသူသည္

ထုတ္ေပးရမည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးသူျဖစ္လွ်င္

အက်ိဳးခံစားခြင့္
၎၏မိဘအရင္း

သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ေမြးစားမိဘ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ အုပ္ထိန္းသူအား ထုတ္ေပး
ရမည္၊
(ဆ)

အက်ိဳးခံစားခြင့္လႊဲေျပာင္းျခင္းခံရသူသည္

အသက္အာမခံထားသူ

ထက္ေစာ၍

ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အသက္အာမခံထားသူက အက်ိဳးခံစားခြင့္ ထပ္မံျပင္ဆင္လႊဲေျပာင္း
ျခင္းမျပဳခဲ့သည့္ကိစၥတြင္ ေသဆံုးမႈေတာင္းခံေငြကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္ေပးရမည္ (၁)

ခင္ပြန္း သို႔မဟုတ္ ဇနီး၊

(၂)

သားသမီး၊

(၃)

ေျမး၊

(၄)

ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမ၊

(၅)

မိဘ။
၇

၁၃။

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ သို႔မဟုတ္ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္သည္ (က)

တစ္ဆင့္အာမခံထားရွိမည့္ အစီအစဥ္ကို ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္၊

(ခ)

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က

အတည္ျပဳၿပီးေသာ

အသက္အာမခံအမ္းေငြ၊

စာရင္းပိတ္

တန္ဘိုး၊ ေခ်းေငြႏွင့္ အတိုးႏႈန္း၊ ေကာ္မရွင္ႏႈန္းတို႔ကို ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳ
ခ်က္မရရွိဘဲ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳရ၊
(ဂ)

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က အတည္ျပဳျပီးေသာ ပရီမီယံႏႈန္းထားအတိုင္းသာ ေကာက္ခံ
ရမည္၊

(ဃ)

ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္မည့္အစီအစဥ္ကို

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္

သာေဆာင္ရြက္ရမည္၊
(င)

အာမခံရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ရပ္၏

ရရန္ပိုင္ခြင့္အေထာက္အထားမ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီးမည္ကဲ့သုိ႔ထိန္းသိမ္းထားရွိေၾကာင္းကို

ႀကီးၾကပ္ေရး

အဖြဲ႕သိ႔တ
ု င္ျပရမည္။

ႀကီးၾကပ္ေရး

ရရန္ပိုင္ခြင့္အမ်ားဆံုးေငြေၾကးပမာဏသည္

အဖြဲ႔က အာမခံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္ေစရမည္၊
(စ)

သက္ဆိုင္ရာ

အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း

ထူေထာင္ထားရွိရမည္။

အမ်ိဳးအစားအလိုက္

အဆိုပါရန္ပံုေငြကို

ပင္မရန္ပံုေငြ

သက္ဆိုင္ရာအာမခံလုပ္ငန္းအမ်ိဳး

အစားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေပးရန္တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္သာအသံုး
ျပဳရမည္၊
(ဆ)

ပုဒ္မခြဲ(စ)ပါပင္မရန္ပံုေငြအျပင္သက္ဆိုင္ရာအေထြေထြအာမခံအမ်ိဳးအစားအလိုက္
အျခားရန္ပံုေငြထပ္ေဆာင္းထားရွိရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကားလာလွ်င္ယင္း
သို႔ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းလိုက္နာရမည္၊

(ဇ)

အာမခံလုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းရာတြင္ေပးရန္တာ၀န္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုး က်ခံၿပီး
ေနာက္ က်န္ရွိေသာရန္ပံုေငြကုိ အျခားေလ်ာ့နည္းေနေသာ အာမခံရန္ပံုေ ငြမ်ားတြင္
ဦးစြာျဖည့္သြင္းရမည္၊

(စ်)

အျခားအာမခံရန္ပံုေငြမ်ားတြင္ပိုေငြရွိပါက

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္

ထိုပိုေငြမ်ားကို ထုတ္ယူခြင့္ရွိသည္၊
(ည) လူမြဲအျဖစ္ေၾကညာခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေပးရန္တာ၀န္မ်ားကို ေပးေခ်ႏိင
ု ္ျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္
ျဖစ္ေစ မိမိ၏ရရႏ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေပၚလစီရွင္အားလံုးသို႔ခြဲေ၀ေပးရမည္။ ေပၚလစီရွင္
မ်ားသို႔ေပးရန္တာ၀န္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၀ ပါဦးစား
ေပးရမည့္တာ၀န္မ်ားမွအပ အျခားေပးရန္တာ၀န္မ်ားထက္ ဦးစားေပးအဆင့္တြင္
ရွိေစရမည္။
၈

အခန္း(၇)
စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း
၁၄။

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အာမခံအက်ိဳး

ေဆာင္သည္

မိမိထိန္းသိမ္းထားရွိေ သာ

စာရင္းစာအုပ္ႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ားအပါအ၀င္

ဘ႑ာေရး

ရွင္းတမ္း မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီက ထုတ္ေပးထားေသာ ကိုယ္ပိုင္စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရရွိၿပီး ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ကသေဘာတူေသာ စာရင္းစစ္ကုိသာလွ်င္ စစ္ေဆး
ေစရမည္။
၁၅။

စစ္ရင္းစစ္သည္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ တိုးခ်ဲ႕စစ္ေဆးရန္နွင့္ စံုးစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္

ရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကၫႊန္ၾကားခဲ့လွ်င္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၆။

စာရင္းမ်ားကိုစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း

ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုစစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက

သက္ဆိုင္ရာစာရင္းစစ္သည္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔သို႕ ခ်က္ခ်င္း အစီရင္ခံရမည္(က)

ဤဥပေဒပါ

ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို

ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊
(ခ)

အာမခံရန္ပံုေငြလံုေလာက္မႈ

အေျခအေနကို

ထိခိုက္ေစမည့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

သို႔မဟုတ္ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ေပၚေပါက္ေနျခင္း၊
(ဂ)

အာမခံထားသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုထိခိုက္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အပါ
အ၀င္ မူမမွန္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၊

(ဃ)

ေပးရန္တာ၀န္မ်ားကို ေပးေခ်ႏိုင္မႈမရွိျခင္း။
အခန္း(၈)
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ပယ္ဖ်က္ျခင္း

၁၇။

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အာမခံအက်ိဳး

ေဆာင္သည္ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ၿငိစြန္းေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါက ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္
သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း လိုင္စင္ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္(က)

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာထည့္၀င္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြမရွိ
ဘဲ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
၉

(ခ)

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရၿပီးေနာက္ ၁၂လ အတြင္း လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္မႈမရွိျခင္း၊

(ဂ)

သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈမရွိျခင္း၊

(ဃ)

လူမြဲအျဖစ္ေၾကညာခံရျခင္း၊

(င)

ေပၚလစီရွင္မ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကို

ထိခိုက္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္

လုပ္ငန္းလုပ္

ေဆာင္ေနျခင္း၊
(စ)

ေပးရန္တာ၀န္မ်ားကိုဆက္လက္ ေပးေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊

(ဆ)

မိမိကိုယ္တိုင္ကျဖစ္ေစ၊

မိမိ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ

အရာရွိတစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ

ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုေဖာက္ဖ်က္ျခင္း

သို႕မဟုတ္

လိုက္နာရန္

ပ်က္ကြက္ျခင္း၊
(ဇ)

မွားယြင္းေသာ၊ မတိက်ေသာ၊

အဓိပၸါယ္လြဲမွားေကာက္ယူႏိုင္ေသာ၊

လိမ္လည္

လွည့္ျဖားထားေသာ အခ်က္မ်ားကိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သိ႕ု ေပးပိ႕ု ျခင္း၊
(စ်)

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

အေရးပါသည့္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ထုတ္ေဖာ္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖံုးကြယ္ထားျခင္း၊
(ည)

တစ္ဆင့္အာမခံထားရွိရန္လိုအပ္သည့္ကိစၥ၌

လံုေလာက္သည့္တစ္ဆင့္အာမခံ

မထားရွိျခင္း။

အခန္း (၉)
စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း
၁၈။

အာမခံလုပ္ငန္း၊ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အာမခံအက်ိဳး

ေဆာင္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရပါက
အက္ဥပေဒပါ

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ

အတြက္အမိန္႔ခ်မွတ္ေပးရန္

သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီကို
တရားရံုး၏အမိန္႔ျဖင့္

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူက

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိ

တရားရံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
၁၉။

တရားရံုးသည္ ပုဒ္မ ၁၈ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိုလက္ခံရရွိသည့္အခါ ယင္းေလွ်ာက္

ထားခ်က္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

တင္သြင္းလာသည့္မည္သည့္ကန္႔ကြက္ခ်က္

တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်လက္ခံ

စဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲေလွ်ာက္ထားခံရသည့္ ကုမၸဏီကို စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၀

၂၀။

ပုဒ္မ ၁၈ နွင့္ ပုဒ္မ ၁၉ အရ ကုမၸဏီကို စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာ

ႏိင
ု ္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အရ ကုမၸဏီကို စာရင္းရွင္း လင္းဖ်က္သိမ္းရာ
တြင္ျဖစ္ေစ ေပၚလစီရွင္မ်ားသို႔ ေပးရန္တာ၀န္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၀
ပါ ဦးစားေပးရမည့္တာ၀န္မ်ားမွအပ အျခားေပးရန္တာ၀န္မ်ားထက္ ဦးစားေပးအဆင့္တြင္ရွိေစ
ရမည္။

အခန္း (၁၀)
စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းအရအေရးယူျခင္း
၂၁။

(က)

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ သို႔မဟုတ္ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္သည္(၁)

အာမခံရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ရပ္၏ အသားတင္ရရန္ပိုင္ခြင့္ကို သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္အညီ မထားရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

(၂)

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔က ဤဥပေဒႏွင့္အညီေတာင္းဆိုေသာမိမိ၏အစုရွယ္ယာ
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ထိမ္ခ်န္
ျခင္း သို႔မဟုတ္ လြဲမွားတင္ျပျခင္းျပဳလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

(ခ)

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္
အာမခံအက်ိဳးေဆာင္သည္(၁)

မိမိ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏင
ွ ့္ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို ေပၚလြင္ထင္ရွား
ေစသည့္ စာရင္းစာအုပ္ႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ားကို စာရင္းစစ္ေဆးႏိင
ု ္ရန္အတြက္
စနစ္တက်ႏွင့္လြယ္ကူစြာ ထိန္းသိမ္းထားမႈမရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

(၂)

ျပဳစုေရးဆြဲထားေသာဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္
စာရင္းစစ္ေဆးမႈမရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

(၃)

ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အျခားစာရင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပဳစု
ေရးဆြဲျပီး သက္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးျပီး ၄လ အတြင္း ႀကီးၾကပ္
ေရးအဖြဲ႔ထံ တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

(၄)

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔က

အတည္မျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ သံုးစြဲခြင့္မျပဳေသာ

အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပံုစံ၊ ေပၚလစီ သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ျငာကို
အသံုးျပဳျဖန္႔ေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳၿပီးပံုစံ၊ ေပၚလစီ သို႔မဟုတ္
ေၾကာ္ျငာကို ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲျခင္း ျပဳလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း
စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္။
၁၁

၂၂။

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းအရ အေရးယူျခင္းခံရသူအား ေအာက္ပါ

အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္(က)

ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစျခင္း၊

(ခ)

လုပ္ငန္းလိုင္စင္အရ လုပ္ကိုင္ေနေသာလုပ္ငန္းကို ယာယီရပ္ဆိုင္းေစျခင္း၊

(ဂ)

ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစၿပီး လုပ္ငန္းကိုဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊

(ဃ)

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊

(င)

ကုမၸဏီအား နာမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ
၀န္ႀကီးဌာနသို႔အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

၂၃။

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ကခ်မွတ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာအမိန္႔ကို မေက်နပ္သူသည္ အမိန္႔ခ်

မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသိ႔ု အယူခံ၀ င္ႏင
ို ္သည္။
၂၄။

၀န္ႀကီးဌာန၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္။
အခန္း (၁၁)
ျပစ္မႏ
ႈ င
ွ ့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား

၂၅။

မည္သူမဆိုလုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ သို႔မဟုတ္ အာမခံအလုပ္

လက္ခံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္

ထိုသူကို

ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒ ဏ္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏစ
ွ ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ
ခ်မွတ္ရမည္။
၂၆။

မည္သူမဆိုလုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ အာမခံအက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ

ထင္ရွားစီရငျ္ခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကိုေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ ၃၀၀၀၀၀ အထိ
ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္။
၂၇။

အာမခံလုပ္ငန္း၊ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အာမခံအက်ိဳး

ေဆာင္လုပ္ငန္းကို

လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမွ

တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးဦးသည္

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က

ဤဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးျခင္းကို တမင္ျငင္းပယ္ေၾကာင္း၊ စာအုပ္မ်ား၊ စာရင္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးခြင့္မျပဳေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ေၾကာင္း
ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀
အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏစ
ွ ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္။
၁၂

၂၈။

အာမခံလုပ္ငန္း၊ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အာမခံအက်ိဳး

ေဆာင္လုပ္ငန္းကို

လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမွ

တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးဦးသည္

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က

ဤဥပေဒနွင့္အညီ ေတာင္းဆိုေသာ စာရြက္စာတမ္း၊ အစီရင္ခံစာ၊ စာရင္းဇယား၊ စာအုပ္စာတမ္း
မ်ားကို

တင္ျပရန္ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္

ထိုသူကိုေငြဒ ဏ္

က်ပ္

၁၀၀၀၀ အထိခ်မွတ္ရမည္။

အခန္း (၁၂)
အေထြေထြ
၂၉။

၀န္ႀကီးဌာနသည္ အာမခံလုပ္ငန္း၊ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္

အာမခံအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ႏိင
ု ္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္လိုေသာ ကုမၸဏီအား အစိုးရ
အဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏိင
ု ္သည္။
၃၀။

တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္

မည္သို႔ပင္ျပဌာန္းပါရွိေစကာမူ

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈ

ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း
သည္ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ သို႔မဟုတ္ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္က လက္ခံ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အာမခံအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ထားႏိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
၃၁။

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ သို႔မဟုတ္ အာမခံအလုပ္လက္ခံကိုယ္စားလွယ္သည္ ျမန္မ ာ

ႏိင
ု ္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ

ထုတ္ေပးသည့္

ႏိင
ု ္ငံျခားသံုးေငြလက္ခံကိုင္ေဆာင္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိပါက

အာမခံလုပ္ငန္းကို ႏိင
ု ္ငံျခားေငြျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
၃၂။

တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ မည္သို႔ပင္ျပဌာန္းပါရွိေစကာမူ မိဘ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္

အုပ္ထိန္းသူ၏စာျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္အရ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ ႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ၾကားရွိသူ
သည္ ဤဥပေဒအရ အသက္အာမခံ ပဋိညာဥ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
၃၃။

တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ မည္သို႔ပင္ျပဌာန္းပါရွိေစကာမူ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေပၚတြင္

မည္သည့္အခြန္အခကိုမွ် စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳရ။
၃၄။

ႏိင
ု ္ငံေတာ္သို႔ေပးရန္ရွိသည့္ ေၾကြးၿမီမွအပ အျခားေၾကြးၿမီတစ္ရပ္ရပ္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အာမခံ

ေလ်ာ္ေၾကးေပၚတြင္

ျပစ္မႈေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေကာင္း၊ ၀ရမ္းကပ္ျခင္းမျပဳရ။
၁၃

တရားမေၾကာင္းအရေသာ္လည္း

၃၅။

ဤဥပေဒပုဒ္မ ၂၇ နွင့္ ပုဒ္မ ၂၈ တိ႔က
ု ို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က အေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈ

မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။
၃၆။

၀န္ႀကီးဌာနသည္

ဤဥပေဒအရလိုအပ္ေသာ

၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းကို

အစိုးရအဖြဲ႕၏

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားရွိႏိုင္သည္။
၃၇။

ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႏင
ို ္ရန္(က)

၀န္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အစိုးရ
အဖြဲ႔၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏင
ို ္သည္။

(ခ)

၀န္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ လိုအပ္ေသာအမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္
မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏင
ို ္သည္။

(ပံု) သန္းေရႊ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
ဥကၠဌ
ႏုင
ိ ္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕

၁၄

