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 မြ န်မာ�ုိငငံ်ရငး်�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�ဥပေဒ 

(၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၄၀။) 

၁၃၇၈ ခု�ှစ်၊ သီတင်းက�တ်လပြ ည့်ေကျာ် ၂ ရက် 

(၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ၁၈ ရက်)  

 ပြ ည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကုိ  ပြ �ာန်းလုိက်သည် 

 

အခန်း(၁) 

အမည်�ှင့် အဓိပ�ာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို  မြ န်မာ�ုိင်ငံရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�ဥပေဒ ဟု ေခ�တင်ွေစရမည။် 

၂။ ဤဥပေဒတင်ွ ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း 
အဓိပ�ာယသ်ကေ်ရာကေ်စရမည ်- 

(က) �ုိင်ငံေတာ် ဆုိသညမှ်ာ  ပြ ညေ်ထာငစ်သုမ�တမြ န်မာ�ိုငငံ်ေတာ်ကို 
ဆုိသည။် 

(ခ) �ုိင်ငံေတာ်သမ�တ ဆုိသညမှ်ာ  ပြ ညေ်ထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံ 
ေတာ်၏ �ုိင်ငံေတာ်သမ�တကို ဆုိသည။် 

(ဂ) အစုိးရအဖဲွ� ဆုိသညမှ်ာ ပြ ညေ်ထာင်စုသမ�တ မြ နမ်ာ�ိင်ုငံေတာ် 
 ပြ ညေ်ထာင်စအုစုိးရအဖွ�ဲကို ဆုိသည။်  

(ဃ) ဝန်က� းီဌာန ဆုိသည်မှာ ပြ ညေ်ထာင်စုအစိုးရ စီမံကနိး်�ှင့် 
ဘ�ာေရးဝန်က� းီဌာနကို ဆုိသည။် 

(င) ေကာ်မရှင် ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ�စညး်ေသာ  မြ နမ်ာ�ိုင်ငံ 
ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�ေကာမ်ရှင်ကိုဆိုသည။် 

(စ) အဖဲွ�ဝင် ဆုိသည်မှာ မြ န်မာ�ုိင်ငံရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ှမံ�ေကာ်မရှင် ဥက�� 
�ှင့် ဒတိုယဥက��တိ�ုအပါအဝင ်အဖွ�ဲဝငတ်စ်ဦးဦးကို ဆုိသည်။ 
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Myanmar Investment Law  

(The Pyidaungsu Hluttaw Law No.  40/2016) 

The 2nd, Waning of Thadingyut, 1378 M.E. 

(18th October, 2016) 

The Pyidaungsu Hluttaw hereby enacts this Law. 

 

Chapter (I) 

Title and Definition 

1. This Law shall be called the Myanmar Investment Law. 

2. The following expressions contained in this Law shall have 

the meanings given hereunder: 

(a) Union means the Republic of the Union of Myanmar.  

(b) President means the President of the Republic of the 

Union of Myanmar. 

(c) Government means the Union Government of the 

Republic of the Union of Myanmar. 

(d) Ministry means the Ministry of Planning and Finance 

of the Union Government. 

(e) Commission means the Myanmar Investment 

Commission formed under this Law. 

(f) Member means any member of the Myanmar 

Investment Commission, including the Chairman and 

the Vice-Chairman. 
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(ဆ) ေကာ်မရှင်�ံုး ဆုိသည်မှာ မြ န်မာ�ုိင်ငံရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�ေကာ်မရှင်၏ 

�ုံးလုပ်ငနး်များကို တာဝနယ်ူေဆာင်ရကွ်သည့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ��ှင့် 

ကမု�ဏမီျား��န်က� ားမ�ဦးစီးဌာန�ုံးကို ဆိသုည။် 

(ဇ) အတွင်းေရးမှူး ဆုိသညမ်ာှ ေကာ်မရင်ှ�ုံး၏ �ုးံလုပ်ငနး်တာဝန ်

များကို တာဝန်ခံေဆာငရ်ကွ်မည့် မြ န်မာ�ုိငငံ်ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ� 

ေကာ်မရငှ၏် အတွငး်ေရးမှူးကို ဆုိသည။် 

(ဈ) အဆုိပြ ုချက် ဆုိသည်မှာ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသကူ ပုဒ်မ ၃၆ တင်ွ ေဖာ်ပြ  

ထားသည့် လုပ်ငနး်များ၌ လပ်ုကိုင်လိုသည့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ� 

လပ်ုငနး်အတွက် ေကာ်မရင်ှ၏ ခင်ွ့ပြ ုမနိ�်ရရှိရန ် သတမ်တ်ှသည့် 

ပံုစံဖြ င့် လိုအပ်သည့် စာချုပ၊် စာရကွစ်ာတမ်း အေထာကအ်ထား 

များ ပူးတဲွကာ တင်ပြ ေသာ ေလ�ာကလ်�ာကို ဆိုသည။် 

(ည) ခွင့်ပြ ုမိန�် ဆုိသညမှ်ာ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှလိုသကူ ရင်း�ီှး မြ �ု ပ်�ံှရန် 

တင်ပြ လာေသာ အဆိုပြ ုချက�ှ်င့်စပ်လျ�း်၍ ေကာ်မရှင်၏ 

သေဘာတူခွင့်ပြ ုချကက်ိုေဖာ်ပြ သည့် အမိန်�ကို ဆိုသည။် 

(ဋ) အတည်ပြ ုေလ�ာက်ထားလ�ာ ဆုိသညမ်ာှ ရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှလိုသကူ 

အခနး်(၁၂) ေမြ အသုံးပြ ုခွင့်�ှင့် အခနး်(၁၈) ပုဒ်မ ၇၅၊ ၇၇ �ှင့် 

၇၈ ပါ ကင်းလွတ်ခွင့်�ှင့် သကသ်ာခွင့်များ ခံစား�ုိင်ရနအ်လို�ငှာ 

ေကာ်မရငှ၏်အတည်ပြ ုမနိ�်ရရှိရန ်သတ်မှတသ်ည့်ပံုစံဖြ င့် လိုအပ် 

သည့်အေထာက်အထားများ ပူးတဲွကာ တင်ပြ ေသာ ေလ�ာက်လ�ာ 

ကိုဆိသုည။် 

(ဌ) အတည်ပြ ုမိန�် ဆုိသည်မှာ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှလိုသကူ  တင်ပြ လာေသာ 

အတည်ပြ ုေလ�ာက်ထားလ�ာ�င်ှ့စပ်လျဥး်၍ ေကာ်မရငှ၏်အတည ်

 ပြ ုချက်ကို ေဖာ်ပြ သည့် အမိန�်ကိုဆိသုည။် 
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(g) Commission Office means the office of the Directorate 

of Investment and Company Administration which is 

responsible for carrying out administrative activities of 

the Commission. 

(h) Secretary means the Secretary of the Myanmar 

Investment Commission who is responsible for carrying 

out administrative activities of the Commission Office. 

(i) Proposal means the application, submitted in the 

stipulated form together with the required contracts and 

documents, by the proposed investor in order to obtain 

the Permit of the Commission for intended investment 

stipulated under section 36.  

(j) Permit means an order that describes the approval of 

the Commission relating to the proposal for investment 

submitted by the proposed investor.  

(k) Endorsement application means the application in the 

stipulated form together with required documents 

submitted by proposed investor to obtain an 

Endorsement of the Commission in order to enjoy 

benefits relating to right to use land under Chapter XII 

and exemptions and reliefs under section 75, 77 and 78 

of the Chapter XVII.  

(l) Endorsement means an order that describes the 

approval of the Commission relating to the endorsement 

application submitted by the proposed investor. 
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(ဍ) �ုိင်ငံသား ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအလို�ငှာ �ုိင်ငံသား၊ ဧည့်�ုိင်ငံ 

သား သို�မဟုတ် �ုိင်ငသံားပြ ုခွင့်ရသူတိ�ုကို ဆုိသည။် ယင်းစကား 

ရပ်တင်ွ �ုိင်ငံသားများဖြ င်သ့ာ ပါဝင်ဖွဲ�စညး်ထားေသာ စီးပွားေရး 

အဖွ�ဲအစညး်လညး် ပါဝင်သည်။ 

(ဎ)  မြ န်မာ�ုိင်ငံသား ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသူ ဆုိသည်မှာ �ုိင်ငံေတာ်အတွငး် 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ� ပြ ုလုပ်သည့် �ုိင်ငသံားကိုဆိုသည။် ယင်းစကား 

ရပ်တင်ွ မြ န်မာ�ုိင်ငကံုမ�ဏီများအက်ဥပေဒ�ှင့်အညီ  ဖွဲ�စညး် 

တညေ်ထာင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြ န်မာကုမ�ဏ၊ီ �ုံးခဲွများ�ှင့် 

အခြ ားစီးပွားေရးအဖဲွ�အစညး်များလညး် ပါဝင်သည်။ 

(ဏ) �ုိင်ငံခြ ားသားရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသူ ဆုိသည်မှာ �ုိင်ငံေတာ်အတွငး် 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ� ပြ ုလုပ်သည့် �ုိင်ငသံားမဟုတ်သကူိ ု ဆုိသည။် 

ယင်းစကားရပ်တွင် မြ န်မာ�ုိင်ငံကုမ�ဏီများအက်ဥပေဒ�ှင့်အည ီ

ဖဲွ�စညး်တညေ်ထာင်မှတပု်တံင်ထားသည့် �ုိငငံ်ခြ ားကမု�ဏ၊ီ �ုံးခဲွ၊ 

အခြ ားစီးပွားေရး အဖွ�ဲအစညး်များ�ှင့် ပြ ည်ပ�ိုငငံ်တစ်�ိုင်ငံမှ 

 ပြ �ာနး်ထားသည် ့ ဥပေဒများ�ှင့်အည ီ ဖဲွ�စညး်ထားေသာ 

စီးပာွးေရးအဖဲွ�အစညး် များလညး် ပါဝင်သည။် 

(တ) ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသူ ဆုိသည်မှာ �ုိင်ငံေတာ်အတွင်း ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ှံမ�ကိ ု

ဥပေဒ�ှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွကလ်ျကရ်ှိသည့် မြ နမ်ာ�ိုင်ငံ 

သားရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသ ူ သို�မဟုတ် �ုိင်ငံခြ ားသားရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ှံသကူို 

ဆုိသည။် 

(ထ) ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ� ဆုိသည်မှာ  ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသကူ ဤဥပေဒ�င်ှအ့ည ီ

ပုိင်ဆိင်ုသည် ့ သို�မဟုတ် ထနိး်ချုပ်သည့် ပစ�ညး်များကို ဆုိသည။် 

ယင်းစကားရပ်တွင ် ပုဒ်မ ၄၀ ပါ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�များလညး် 

အပါအဝင်  ဖြ စသ်ည။်  
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(m) Citizen means a citizen, an associate citizen or a 

naturalized citizen for the purposes of this Law. In this 

expression, enterprises composed only of citizens are 

also included. 

(n) Myanmar Citizen Investor means a citizen who 

invests within the Union. In this expression, Myanmar 

companies and branch offices, and other enterprises 

established and registered in accordance with the 

Myanmar Companies Act are included. 

(o) Foreign Investor means a person who invests within 

the Union and is not a citizen. In this expression, foreign 

companies, branch offices and other enterprises 

established and registered in accordance with the 

Myanmar Companies Act and enterprises formed in 

accordance with the laws of any other country are also 

included. 

(p) Investor means a Myanmar Citizen investor or Foreign 

investor who invests within the Union in accordance 

with the law.  

(q) Investment means any assets owned or controlled by 

the investor in accordance with this Law. It shall also 

include investments stipulated under section 40. 
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(ဒ) တုိက်�ိုက်ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ� ဆုိသညမှ်ာ �ုိင်ငံေတာ်အတင်ွး ရင်း�ီှး 
 မြ �ု ပ်�ံှသကူ ဥပေဒ�င်ှအ့ည ီလုပ်ငနး်တွင် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှထားသည့် 
ပုိင်ဆိင်ုပစ�ညး်အေပ� ထိနး်ချုပ်ခင်ွ့ သို�မဟုတ် လ�မ်းမုိးခွင့်�ှင့် 
လပ်ုငနး်စီမံခန�်ခဲွခွင့်တုိ�ရှိသည့် ရင်း�ှးီ မြ �ု ပ်�ှံမ�ကို ဆိုသည။်  

(ဓ) �ုိင်ငံခြ ားရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ� ဆုိသညမှ်ာ �ုိငငံ်ခြ ားသားရင်း�ီှး မြ �ု ပ်�ှံ 
သကူ �ုိင်ငံေတာ်အတင်ွး ပြ ုလပ်ုသည် ့ တုိက�်ိုကရ်င်း�ီှးမြ �ု ပ်�ှံ 
မ�ကိ ုဆိုသည။် 

(န) စီးပွားေရးအဖဲွ�အစည်း ဆုိသည်မှာ-  

 (၁) တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အည ီ စီးပွားေရးလပ်ုငနး်ေဆာင်ရကွ ်
ရန ် ဖွ�ဲစညး်တညေ်ထာင်ထားသည့် သို�မဟုတ် မှတ်ပုံတင် 
ထားသည့် ကုမ�ဏ၊ီ ရနပု်ေံငွအဖွ�ဲ၊ အစုစပ်၊ တစ်ဦးတညး် 
ပုိင်၊ ဖကစ်ပ်၊ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်ဆုိင်ရာ အသင်းအဖဲွ� 
သို�မဟုတ် အလားတူအဖဲွ�အစညး်များအပါအဝင် တရား 
ဝင်စီးပွားေရးအဖွ�ဲအစညး်များကို ဆုိသည။် 

 (၂) တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အည ီ ဖွ�ဲစညး်တည်ေထာင်ထားသည့် 
အဆုိပါတရားဝင်စီးပာွးေရးအဖဲွ�အစညး်၏ �ုံးခဲွတစခု်ကို 
ဆုိသည။် 

(ပ) လွတ်လပ်စွာ အသံုးပြ ု�ုိင်သည့်ေငွေက� း ဆုိသည်မှာ အပြ ည်ပြ ည ်
ဆုိငရ်ာ ေငွေက� းရနပု်ေံငွအဖဲွ� (International Monetary 
Fund-IMF) ၏ သေဘာတူညခီျကစ်ာချုပ ် အပုိဒ် ၃၀(စ) �ှင့် 
၎င်းကို  ပြ င်ဆင်ေသာ  ပြ င်ဆင်ချကတ်င်ွ အဓပိ�ာယ်ဖွင့်ဆိုထား 
သည့် အပြ ည်ပြ ညဆိ်င်ုရာေငေွပးေချမ�များအတွက ်လ�ဲေပြ ာင်းေပး 
 ခြ င်းများ�င်ှ ့ အဓိက�ုိငငံ်ခြ ားေငွေက� းေဈးကကွမ်ျားတွင် ကျယ် 
ကျယ် ပြ န�်ပြ န�် ေရာင်းဝယ်ခြ င်းပြ ုလပု�ိ်င်ုပ� းီ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ 
ေငွေက� းရန်ပံုေငွအဖွဲ�ဝင် �ိုင်ငံတစ်�ုိင်ငံ၏ သုံးစွဲလျကရ်ှိေသာ 
ေငွေက� းကို ဆုိသည်။ 
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(r) Direct Investment means an investment in which the 

investor has the right to control, influence or manage, of 

such assets which are invested by the investor within the 

Union in accordance with the law.   

(s) Foreign Investment means any direct investment made 

by a foreign investor within the Union. 

(t) Enterprise means:  

(i) Any legal entity, including company, trust, 

partnership, sole proprietorship, joint venture, 

business association or similar organisations 

established or registered to do businesses in 

accordance with the applicable laws. 

(ii) A branch office of such legal entity established in 

accordance with the applicable laws. 

(u) Freely Usable Currency means a currency of a 

member of the International Monetary Fund (IMF) 

which is used to make payments for international 

transactions and widely traded in the principal foreign 

exchange market as defined by Article 30(f) of the 

Articles of Agreement of the International Monetary 

Fund (IMF) and any amendments thereto.    
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(ဖ) ကင်းလွတ်ခွင့်�ှင့် သက်သာခွင့်များ ဆုိသည်မှာ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ�ှ်ံသကူ 

ေကာ်မရငှ၏် ခင်ွ့ပြ ုမနိ�် သို�မဟတ်ု အတည်ပြ ုမိန်� ရရှိထားေသာ 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး်များအတွက် ဤဥပေဒပါ ပြ �ာနး်ချက�ှ်င့် 

အညီ ရငး်�ှးီမြ �ု ပ�ှ်သံူ၏ ေလ�ာက်ထားမ�အေပ� ေကာ်မရင်ှက 

စိစစ်ခွင့် ပြ ု�ုိင်သည့် ဝင်ေငွခွန်၊ အေကာက်ခွန်�ှင့် အခြ ား ပြ ည်တွင်း 

အခွနအ်ေကာက်များ ကင်းလတ်ွခွင့်�ှင့် သကသ်ာခွင့်များကုိ 

ဆုိသည။် 

(ဗ) ေဆာင်ရွက်ချက်များ ဆုိသည်မှာ အစိးုရဌာန၊ အစိးုရအဖဲွ�အစညး် 

များကဖြ စ်ေစ၊ ယင်းတုိ�က အခွင့်အာဏာ အပ်�င်ှးထားသည့် 

အစိးုရမဟတ်ုသည့် အဖဲွ�အစညး်များကဖြ စ်ေစ ချမှတ်ထားေသာ 

သို�မဟုတ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရကွေ်နေသာ ဥပေဒများ၊ 

နညး်ဥပေဒများ၊စညး်မျ�်းများ၊ စညး်ကမ်းများ၊ လုပ်ထံုးလပုန်ညး် 

များ၊ ဆံုးဖြ တ်ချက်များ�ှင့် အုပ်ချုပ်ေရးပိုငး်ဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာင် 

ချက်များစသည်တုိ�ကိဆုိသုည်။ 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရညရ်ွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းဖြ စ်သည် -  

(က) �ုိင်ငေံတာ်�င်ှ ့ �ုိင်ငသံားတုိ�၏ အကျို းစးီပွားအလို�ငှာ သဘာဝ 

ပတဝ်နး်ကျင်�ှင့် လူမ�ပတ်ဝနး်ကျင်ကို ထခိိကု်မ�မရှိေစသည့် 

တာဝနယ်ူမ�ရှေိသာ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး်များ ဖွံ�ဖ� ို းတိုးတက် 

ေစရန၊် 

(ခ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူများ�ှင့် ၎င်းတုိ�၏ရငး်�ှးီမြ �ု ပ�ှ်မံ�လုပ်ငနး်များကို 

ဥပေဒ�ှင့်အညီ အကာအကယွ်ေပးရန၊် 

(ဂ)  ပြ ညသ်တူို�အတွက် အလုပ်အကိုငအ်ခွင့်အလမ်းများ ေပ�ေပါက် 

လာေစရန၊် 
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(v) Exemption and relief means the exemptions and reliefs 

from income tax, customs duty and other internal taxes 

that may be scrutinized and granted by the Commission 

based on application of the investor for investments 

obtained a Permit or an Endorsement of the 

Commission in accordance with this Law. 

(w) Measures mean laws, rules, regulations, procedures, 

decisions and administrative actions adopted or 

maintained by government departments, governmental 

organizations or non-governmental organizations 

authorized by such departments and organizations.  

Chapter II 

Objective 

3. The objectives of this Law are as follow: 

(a) to develop responsible investments which do not cause 

harm to the natural environment and the social 

environment for the interest of the Union and its 

citizens; 

(b) to protect the investors and their investments in 

accordance with the law; 

(c) to create job opportunities for the people; 
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(ဃ) လသူားအရင်းအမြ စ် ဖွ�ံဖ� ို းလာေစရန၊် 

(င) စွမး်ေဆာင်ရည်မြ င့်မားသည့် ထုတ်လုပ်မ�၊ ဝနေ်ဆာင်မ�၊ ကနု်သယွ် 

မ�က�များ ဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကေ်စရန၊် 

(စ) နညး်ပညာ ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတကေ်စရန၊် စိုက်ပျို းေရး၊ ေမွးမြ ူေရး�ှင့် 

စက်မ�က� ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတကေ်စရန၊် 

(ဆ) �ုိင်ငတံစ်ဝနး်လုးံတွင် အေခြ ခံအေဆာကအ်အံုများ အပါအဝင် 

ပညာရပ်နယပ်ယအ်သးီသးီတိ�ု၌ ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတက်ေစရန၊် 

(ဇ) �ုိင်ငသံားများအေနဖြ င့် �ုိင်ငံတကာ အသိုကအ်ဝနး်�ှင့် ယှ�်တွ ဲ

လပ်ုကိုင်ေဆာငရ်ကွ်�ုိင်ေစရန၊်  

(ဈ) �ုိင်ငတံကာစံ��နး်�င်ှည့ေီသာ စီးပာွးေရးလုပ်ငနး်များ�ှင့် ရင်း�ီှး 

 မြ �ု ပ်�ံှမ�လပုင်နး်များ ေပ�ထွနး်လာေစရန။် 

အခန်း(၃) 

ဥပေဒ၏အကျုံးဝင်မ�နယ်ပယ် 

၄။ ဤဥပေဒသည် �ိင်ုငံေတာ်အတွင်း စတင်အာဏာတညသ်ည့်ေန�တွင် 

လပ်ုငနး်လည်ပတ်လုပ်ကိုငေ်ဆာင်ရွကလ်ျကရ်ှိသည့် သို�မဟုတ် ဤဥပေဒအာဏာ 

တည်ပ� းီေနာက ်အသစ်ဖွဲ�စညး်တညေ်ထာင်လပုက်ိုင်မည့်  ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�အားလုံး�ှင့် 

အကျုးံဝင် သကဆိ်င်ုေစရမည်။ သို�ရာတွင် ဤဥပေဒအာဏာမတည်မီက ဖြ စပွ်ား 

လျကရ်ှိသည့် တညဆဲ်ရင်း�ီှးမြ �ုပ်�ှမံ�ဆုိင်ရာ အငြ င်းပွားမ�များ သို�မဟတ်ု ဤဥပေဒ 

အာဏာမတည်မီက ခွင့်ပြ ုမိန�်ရရှိပ� းီ လုပ်ငနး်လုပ်ေဆာင်မ� ရပ်ဆုိင်းထားသည့် 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�များသည် ဤဥပေဒ�ှင့် အကျုးံဝင်သက်ဆုိင်မ� မရှိေစရ၊၊ 

၅။ ဤဥပေဒ၏ အခနး်(၂၁)  ခ� င်းချက်ပြ ုရမည်အ့ချက်များ၊ အခနး်(၂၂) 

လုံခ� ုံေရးဆုိင်ရာ ကငး်လွတ်ခွင့်များမှအပ အစုိးရဌာန၊ အစိးုရအဖွဲ�အစညး်၏ 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�ဆိင်ုရာ ေဆာငရ်ွကခ်ျကမ်ျားသည် ဤဥပေဒ�ှင့် သကဆ်ိုငေ်စရမည။် 
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(d) to develop human resources; 

(e) to develop highly efficient productivity, service, and 

trading sectors; 

(f) to develop technology, agriculture, livestock and 

industrial sectors; 

(g) to develop various professional fields including 

infrastructure around the Union; 

(h) to enable the citizens to be able to work alongside with 

the international community; and 

(i) to develop businesses and investments that meet 

international standards. 

Chapter III 

Scope of the Law 

4. This Law shall apply to all existing or new investments 

within the Union on the date of entry into force of this Law. 

However, this Law shall not apply to any existing 

investment disputes or any investments which obtained a 

Permit and suspended from their business operation before 

the date of entry into force of this Law.  

5. This Law shall apply to any investment measures 

implemented by government departments and governmental 

organizations except any measures under the provisions of 

Chapter XXI and Chapter XXII of this Law. 



7 
 

အခန်း(၄) 

ေကာ်မရှင်ဖဲွ�စည်းခြ င်း 

၆။  ေကာ်မရငှက်ို ေအာက်ပါအတုိင်း ဖဲွ�စညး်ရမည်- 

 (က) �ုိင်ငေံတာ်သမ�တက အစိုးရအဖွ�ဲဝငမ်ျားထဲမှ သင်ေ့လျာ်သည့် 

ပုဂ�ို လ်တစ်ဦး ေရးွချယ်အဆိုပြ ု၍ အစုိးရအဖဲွ�က ခန်�အပ်တာဝန ်

ေပးမည့့် ဥက��တစ်ဦး၊ 

 (ခ) အစိးုရအဖွဲ�က ခန်�အပ်တာဝနေ်ပးမည့် ဒတိုယဥက��တစ်ဦး၊ 

 (ဂ) အဖွ�ဲဝငမ်ျားအဖြ စ် အစုိးရအဖွ�ဲက ခန�်အပတ်ာဝန်ေပးမည့် 

သင့်ေလျာ်ေသာ ပြ ညေ်ထာင်စုဝန်က� းီဌာန၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရ 

အဖွ�ဲအစညး်များမှ ပုဂ�ို လ်များ၊ ပုဂ�လကိက�မှက�မ်းကျင်သူများ၊ 

ပညာရှင်များ၊ ဂုဏသ်ိက�ာသမာဓိ�င်ှ ့ ပြ ည့်စံုသည့် သင့်ေလျာ ်

ေသာပဂု�ို လမ်ျား၊ 

 (ဃ) ရာထူးအေလျာက် ေကာ်မရင်ှ�ုံးအက� းီအမှူးဖြ စ်သည် ့ အတွငး် 

ေရးမှူးတစ်ဦး။  

၇။ အစိးုရအဖွဲ�သည ် မြ န်မာ�ုိငငံ်ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�ေကာမ်ရှင်ကို ပုဒ်မ ၆ ပါ 

 ပြ �ာနး်ချက�ှ်င့်အညီ အတွင်းေရးမှူးအပါအဝင် အဖဲွ�၀င်အနညး်ဆုးံကိုးဦး�ငှ် ့

အထက ်“မ”ဂဏနး် အေရအတွက်ဖြ င့် ဖဲွ�စညး်တညေ်ထာင်ရမည။် 

၈။ �ုိင်ငံ့ံဝနထ်မ်းမဟုတ်ေသာ ေကာ်မရင်ှအဖွဲ�ဝင်များသည် ဝန်က� းီဌာနမှ 

ခွင့်ပြ ုေသာ ချးီမြ �င့်ေငွ�ှင့် စရတ်ိကို ခံစားခွင့်ရှိေစရမည။်  

၉။ အတွင်းေရးမှူးမှတစ်ပါး ေကာ်မရငှအ်ဖဲွ�ဝင်များ၏ ရာထးူသကတ်မ်းသည် 

အစိးုရအဖွဲ�၏ သကတ်မ်း�ှင့်အညီဖြ စ်သည်။ အတင်ွးေရးမှူးသည ် �ိုင်င့ံဝန်ထမး် 

 ဖြ စ်သည်�ှင့်အညီ �ိုင်င့ံဝန်ထမ်းဥပေဒအတိုငး် လိုကန်ာေဆာင်ရကွရ်မည။် 
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Chapter IV 

Formation of the Commission 

6. The Commission shall be formed as follow: 

(a) a Chairman appointed by the Government after 

nomination  from members of the Government by the 

President; 

(b) a Vice-Chairman appointed by the Government; 

(c) members appointed by the Government, who are 

suitable persons from Union Ministries, government 

departments, governmental organizations, experts from 

the private sector, professionals and suitable dignified 

persons;  

(d) a Secretary who is the head of the Commission Office 

by designation. 

7. The Government shall form the Commission with at least 

nine members or more in odd numbers, including the 

Secretary, in accordance with the provisions in section 6. 

8. The members of the Commission who are not civil service 

personnel shall have the right to enjoy gratuity and 

allowances as allowed by the Ministry. 

9. The term of all members of the Commission, except the 

Secretary, is the same as the term of each Government. The 

Secretary, being a civil service personal, shall follow the 

Civil Servant Law. 
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၁၀။ ေကာ်မရငှအ်ဖဲွ�ဝင်များသည် တစဆ်ကတ်ညး် ရာထးူသက်တမး် �ှစ်က� ိမ် 

ထက် ပိုမိုတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခြ င်း မရှိေစရ။ 

၁၁။ အစုိးရအဖဲွ�သည် အစုိးရတာဝန်ယူသည့်ေန�မှစ၍ �ှစ်လအတွင်း ေကာ်မရှင် 

အား အသစ်ပြ နလ်ညဖွ်�ဲစညး်ရမည။်  

၁၂။ ေကာ်မရငှ�်ုံးအက� းီအမှူးသည် ေကာ်မရှင်၏အတင်ွးေရးမှူးအဖြ စ် တာဝန ်

ထမ်းေဆာင်ရမည့်အပြ င် ေကာ်မရှင်က သတမှ်တ်ေပးထားေသာ အခြ ားလုပ်ငနး် 

တာဝနမ်ျားကိုလညး် ထမ်းေဆာင်ရမည။် 

၁၃။ ေကာ်မရငှဥ်က��သည် ေကာ်မရငှ၏်လပ်ုငနး်တာဝန်များအနက ် သးီခြ ား 

သတ်မှတ်ေပးေသာ လုပ်ငနး်တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကိုစာဖြ င့် ေရးသား၍ ေကာ်မရငှ�်ုံး 

အရာထမ်းတစဦ်းဦးအား တာဝနေ်ပးအပ်�ုိင်သည။် ယင်းသို� တာဝနေ်ပးအပ်ရာတွင ်

တာဝနေ်ပးအပ်ခြ င်းခံရသူသည် တာဝနေ်ပးအပ်သည့် စာတွင်ေဖာ်ပြ ထားေသာ 

လပ်ုငနး်တာဝနက်ိုသာ ေဆာင်ရကွရ်မည။် အဆုိပါလ�ဲအပ်သည့်စာအား မညသ်ည့် 

အချနိ်တွင်မဆို စာဖြ င့် ပြ နလ်ည�်ပုသ်ိမ်း�ုိင်သည။် 

အခန်း(၅) 

ေကာ်မရှင်မှ �ုတ်ထွက်ခြ င်း၊ ရပ်စဲခြ င်း�ှင့် လစ်လပ်ေနရာ ဖြ ည့်စွက်ခန်�ထားခြ င်း 

၁၄။ ေကာ်မရငှဥ်က��သည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဥ ် မိမိသေဘာဆ�� 

အေလျာက် ရာထူးမှ �ုတ်ထွကလ်ိုလ�င် ထုိသို��ုတ်ထွကလ်ိုေက� ာင်းကို �ုိင်ငေံတာ် 

သမ�တ၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့်  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ�ထံ စာဖြ င့် တင်ပြ ပ� းီ ရာထူးမှ 

�ုတ်ထကွ်�ုိင်သည။် 

၁၅။ ေကာ်မရငှဥ်က��မှအပ ကျန်ေကာ်မရငှအ်ဖဲွ�ဝင်များ �ုတ်ထွက်လိုပါက 

ေကာ်မရငှဥ်က��မှတစဆ်င့် အစုိးရအဖဲွ�၏သေဘာတညူီချက်ဖြ င့် ရာထူးမှ �တုထွ်က် 

�ုိင်သည။်  
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10. The members of the Commission shall not serve for more 

than two consecutive terms. 

11. The Government shall reconstitute the Commission within 

two months from the date of assuming office.  

12. The head of the Commission Office shall serve as the 

Secretary of the Commission and shall fulfill duties as 

stipulated by the Commission. 

13. The Chairman of the Commission may assign any duty 

specified in writing among the duties of the Commission to 

any officials of the Commission Office. In case of such 

assignment, the assigned person shall undertake only the 

duty stipulated in the assignment letter. The letter may be 

withdrawn at any time in writing. 

Chapter V 

Resignation, Dismissal from the Commission and Appointment 

for Vacancy 

14. If the Chairman of the Commission resigns from his 

position voluntarily during his term, he may resign with the 

approval of the President by submitting a resignation letter 

to the Government. 

15. If a member of the Commission, except the Chairman of the 

Commission, desires to resign from his position, he may 
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၁၆။ အစိးုရအဖွဲ�သည ် ေကာမ်ရှင်အဖဲွ�ဝင်တစဦ်းဦးအား ေအာကပ်ါအေခြ အေန 

တစရ်ပ်ရပ် ေပ�ေပါက်ပါက တာဝန်မှ ရပ်စဲ�ုိင်သည်-  

(က) ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ေသာ ေဆးအဖွဲ�၏ စစေ်ဆးေတွ�ရှိချက်အရ 

တာဝနက်ို ဆကလ်ကထ်မ်းေဆာင်�ိင်ုစွမ်း မရှိေတာ့သည်အထိ 

ကျနး်မာေရး ချို �ယွင်းခြ င်း၊ 

(ခ) ကယွ်လနွ်ခြ င်း၊  

(ဂ) တရား�ုံးတစ်ခခုုက  ပြ စမ်�ေက� ာင်းအရ  ပြ စ်ဒဏ်ချမတှခံ်ရ ခြ ငး်၊ 

(ဃ) တရား�ုံးတစ်ခခုုက လူမဲွအဖြ စ် ေက� ညာခံရခြ င်း၊ 

(င) မိမအိားေပးအပ်ထားေသာ တာဝန်များကိ ု ေကျပွန်စွာ မေဆာင် 

ရကွ�်ိုင ်ခြ င်း။ 

၁၇။ အစိးုရအဖွဲ�သည်- 

 (က) ရာထူးမှ �တုထွ်က်ခြ င်းေက� ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ တာဝန်မှ ရပစဲ်ခံရ ခြ င်း 

ေက� ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ ကယွ်လနွ်ခြ င်းေက� ာင် ့ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားအေက� ာင်း 

တစစု်တံစ်ရာေက� ာင့်ဖြ စ်ေစ ေကာ်မရင်ှအဖွဲ�ဝင် ေနရာလစ်လပ် 

လ�င် ဤဥပေဒ�ှင့် နညး်ဥပေဒများပါ  ပြ �ာနး်ချက်တုိ��င်ှအ့ည ီ

အဖွ�ဲဝငအ်သစ် ဖြ ည့်စွက်ခန်�ထားရမည်။ 

 (ခ) လစ်လပ်ေသာ ရာထူးသညေ်ကာ်မရင်ှ ဥက��ရာထူးေနရာ ဖြ စ်ပါ 

က အသစ်ဖြ ည့်စွက်ခန်�ထားခြ င်း မပြ ု�ုိင်မအီတွင်း ဒုတိယဥက�� 

ကို ဖြ စ်ေစ၊ ေကာ်မရင်ှအဖဲွ�ဝင်တစ်ဦးဦးကိုဖြ စ်ေစ ဥက��၏ 

လပ်ုငနး်တာဝန်များကိ ုထမ်းေဆာင်ရနအ်တွက ်ယာယီတာဝန်ေပး 

ခန�်အပ�ိ်င်ုသည်။ 

၁၈။ ရာထူးမှ�တုထွ်က်ခြ င်း သို�မဟုတ် တာဝနမ်ရှပ်စဲခံရ ခြ င်းမှတစ်ပါး လကရ်ှိ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေကာ်မရင်ှအဖဲွ�ဝင်များသည ် ေကာမ်ရှင်အဖွ�ဲဝင ်

အသစခ်န�်အပ်ပ� းီသည့် အချိနအ်ထ ိ မိမ၏ိလပ်ုငနး်တာဝနမ်ျားကို ဆက်လက် 

ထမ်းေဆာင်ရမည။် 
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request through the Chairman of the Commission and 

resign with the approval of the Government. 

16. The Government may dismiss any member of the 

Commission in any of the following events: 

(a) health deficiency to the extent that the member is no 

longer able to continue to undertake his/her duties 

according to the diagnosis of the medical board 

stipulated by law; 

(b) death; 

(c) being penalized by any court due to a criminal offence; 

(d) being declared as insolvent by any court;  

(e) failure to properly perform his/her duties. 

17. The Government: 

(a) shall appoint a new member in accordance with the 

provisions in this Law and its rules if a vacancy arises 

among the members of the Commission due to 

resignation, dismissal, death, or any other reason;  

(b) may temporarily, if the vacancy is the position of the 

Chairman of the Commission, appoint the Vice-

Chairman or a member of the Commission to carry out 

the functions of the Chairman before appointing a new 

Chairman.  

18. The members of the Commission shall serve their functions 

and duties until new members of the Commission are 

appointed, except in the event of resignation or dismissal 

from their positions. 



10 
 

၁၉။ ပုဒ်မ ၉ ပါ ရာထူးသကတ်မ်း�င်ှစ့ပ်လျဥ်း၍ မည်သို�ပင်ပါရှိေစကာမူ 

လစ်လပ်ရာထးူတွင် ပုဒ်မ ၁၇ အရ  ဖြ ည့်စွက်ခန်�ထားခြ င်းခရံသည့် ေကာမ်ရှင်ဥက��၊ 

ဒတိုယဥက���ှင့် အဖဲွ�ဝင်များ၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် ၎င်းအစားထုိးသည့် 

ေကာ်မရငှအ်ဖဲွ�ဝင်၏ ကျနရ်ှိသည့် သက်တမ်းအတွကသ်ာ  ဖြ စ်ရမည။် 

၂၀။ အတွင်းေရးမှူးသည် ေကာ်မရှင်၏ ေန�စ�လ်ုပ်ငနး်တာဝနမ်ျား�ှင့် 

ေကာ်မရငှ၏် ကိစ�အဝဝ�ှင့်သကဆုိ်င်သည့် အပ်ုချုပ်ေရး�ှင့် စီမံခန�်ခွေဲရးလုပ်ငနး် 

များကို ေဆာငရ်ကွရ်န် တာဝန်ရှိသည်။ 

၂၁။ ေကာ်မရငှအ်ဖဲွ�ဝင်တစဦ်းသည် ေကာ်မရင်ှသို� တင်ပြ လာသည့် အဆုိပြ ု 

ချက်�ှင့်စပ်လျ�်း၍ တုိက�်ိုက ် သို�မဟတု ် သယွ်ဝိုက်၍ အကျို းစီးပွား ပါဝင် 

ပတသ်က်မ�ရှေိနသညဆ်ိုပါက အဆုိပါအကျို းစီးပွားပါဝင်ပတ်သက်မ�ရှိသည်ဆုိသည့် 

အေက� ာင်းကိ ု ေကာ်မရှင်သို� အတိအလငး်ထုတ်ေဖာေ်ပြ ာဆုိရမည်။ အဆိပုါ 

ထုတ်ေဖာ်ေပြ ာဆိုချက်ကို ေကာ်မရင်ှ၏အစညး်အေဝးမှတ်တမး်တွင် မှတ်တမ်းပြ ု 

ရမည် ဖြ စ်ပ� းီ အဆိပုါအဖွ�ဲဝင်သည ် ၎ငး်အဆိုပြ ုချက်�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ေကာမ်ရှင်၏ 

ဆံုးဖြ တ်ခွင့်၊ လုပ်ငနး်ေဆာငရ်ွကမ်��ှင့် ေဆွးေ�ွးမ�တိ�ုတွင ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမရှိ 

ေစရ။ 

၂၂။ ေကာ်မရငှအ်ဖဲွ�ဝင်တစဦ်းသည် ေကာမ်ရှင်သို� တင်ပြ လာသည့် အတည်ပြ ု 

ေလ�ာက်ထားလ�ာ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ တုိက�်ိုက ် သို�မဟတု ် သွယဝိ်ကု်၍ အကျို းစးီပွား 

ပါဝင်ပတ်သက်မ�ရှေိနသညဆိ်ုပါက အဆုိပါအကျို းစီးပွား ပါဝင်ပတသ်ကမ်�ရှိသည ်

ဆုိသည့်အေက� ာင်းကိ ု ေကာ်မရငှ�်ုံးသိ�ု အတိအလငး် ထုတ်ေဖာ်ေပြ ာဆိုရမည။် 

အဆုိပါထတုေ်ဖာ်ေပြ ာဆိခုျက်ကို ေကာမ်ရှင်�ုးံတွင် မတှတ်မ်းပြ ုထားရမည။် အဆုိပါ 

အဖွ�ဲဝငသ်ည ် ၎င်းအတည်ပြ ုေလ�ာကထ်ားလ�ာ�ှင့်စပ်လျ�း်၍ ေကာ်မရငှ�်ုံး၏ 

လပ်ုငနး်စ�်တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း မရှိေစရ။ 
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19. Notwithstanding the term under section 9, the term of the 

Chairman, the Vice-Chairman and the members of the 

Commission who are appointed to the vacant positions 

under section 17 shall be for the remaining term of the 

respective member of the Commission who is substituted. 

20. The Secretary is responsible to perform the daily operations 

of the Commission, and administrative and management 

functions related to various matters of the Commission. 

21. If a member of the Commission has a direct or indirect 

interest in a proposal submitted to the Commission, such 

interest must be expressly declared. Such declaration shall 

be recorded in the meeting minutes of the Commission and 

such member shall not participate in any right to make 

decision, activities and discussions of the Commission 

relating to the proposal. 

22. If a member of the Commission has a direct or indirect 

interest in the endorsement application submitted to the 

Commission, such interest must be expressly declared. Such 

declaration shall be recorded in the Commission Office and 

such member shall not participate in any process of the 

Commission Office relating to that endorsement 

application. 
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အခန်း(၆) 

ေကာ်မရှင်၏တာဝန်�ှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၂၃။ ေကာ်မရငှသ်ည ် မိမိ၏လပုပိ်င်ုခွင့်များကို ဤဥပေဒပါ ပြ �ာနး်ချက်များ�င်ှ ့
မဆန်�ကျငလ်�င ်လတွလ်ပ်စာွ ေဆာင်ရကွ်ခွင့်ရှိသည်။ 

၂၄။ ေကာ်မရငှ၏်တာဝနမ်ျားမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းဖြ စ်သည် - 

 (က) �ုိင်ငေံတာ်၏ရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှမ� မြ �င့်တင်ေရးလုပ်ငနး်များကို ေဆာင် 
ရကွ်ခြ င်း၊ 

 (ခ)  �ုိင်ငအံတွငး် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသူများ�ှင့် ရငး်�ှးီမြ �ု ပ်�ှံရန် စိတ်ဝင်စား 
သမူျားအတကွ် ေပါင်းစပ်ည�ိ�ိ�င်းကူညေီဆာင်ရကွေ်ပးရန် အဓိက 
တာဝနရ်ှိသည့် �ုံးဌာနအဖြ စ် ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ 

 (ဂ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူများ�ှင့် ယင်းတုိ�၏ ရငး်�ှးီ မြ �ု ပ်�ှံမ�များကို လယွ်ကူ 
ေချာေမွ�ေစေရးအတကွ် ကူညီပ့ံပုိးေဆာငရ်ကွ်ေပးခြ င်း၊  

 (ဃ)  ပြ ညေ်ထာင်စဝုန်က� းီဌာနများ၊ တုိင်းေဒသက� းီ�ှင့်  ပြ ညန်ယအ်စုိးရ 
များက တာဝနယ်ူမ�ရှိေသာ စးီပွားေရးလပုင်နး်များ ဖွံ�ဖ� ို းတိုးတက ်
ေရးအတွက် စးီပွားေရးေမ�ာမ်နှ်းချက်များချမှတ်ခြ င်း�ှင့် အေကာင် 
အထညေ်ဖာ်ခြ င်းတုိ� ေဆာင်ရွကရ်ာတင်ွ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�ဆုိင်ရာ 
မူဝါဒများကို အက� ံပြ ုခြ ငး်၊  

 (င) ေကာ်မရငှ�်ုံး ဝန်ထမး်များအတွက ် မူဝါဒလမ်း��န်ချကမ်ျား 
သို�မဟုတ် အက� ံပြ ုတုိကတွ်နး်ချကမ်ျားကို ထုတ်ပြ န်ခြ င်း၊ 

 (စ) ေကာ်မရငှ၏် လုပ်ငနး်ေဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျားကို �ုိင်ငံေတာ်သမ�တ 
�ှင့် အစိုးရအဖဲွ�သိ�ု သုံးလတစ်က� မ်ိ  တင်ပြ အစရီင်ခံခြ င်း၊ 

 (ဆ) ေကာ်မရငှက် ခွင့်ပြ ုေသာ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�လပ်ုငနး်များ၏ ေဆာင် 
ရကွ်ပ� းီစီးမ��ှင့် တုိးတက်ဖြ စ်ေပ�မ�အေခြ အေနများကို အစိုးရအဖွ�ဲ 
မှတစ်ဆင့်  ပြ ညေ်ထာင်စလု�တ်ေတာ်သို� �ှစ်စ�်တင်ပြ  အစီရင်ခ ံ
 ခြ င်း၊ 
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Chapter VI 

Duties and Powers of the Commission 

23. The Commission has the right to freely exercise its duties 

and powers unless there is contrary to the provisions of this 

Law. 

24. The duties of the Commission are as follow: 

(a) carrying out the investment promotion activities of the 

Union;  

(b) performing as the department primarily responsible for 

coordinating with investors and those who are interested 

to invest; 

(c) providing investment facilitation to investors and their 

investments;  

(d) advising investment policies to the Union Ministries, 

Region and State governments in adopting and 

implementing economic objectives for the development 

of responsible businesses; 

(e) issuing policy guidelines and directives for the staffs of 

the Commission Office; 

(f) reporting the activities and functions of the Commission 

to the President and the Government once every three 

months; 

(g) reporting annually the status of completion and progress 

of the investments approved by the Commission to the 

Pyidaungsu Hluttaw through the Government; 
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 (ဇ)  ပြ ညေ်ထာင်စနုယေ်မြ  အပါအဝင် တိင်ုးေဒသက� းီ�ှင့်  ပြ ညန်ယ် 

များ စီးပွားေရးဖွ�ံဖ� ို းတိးုတကေ်ရးအတွက် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ�ှ်မံ�လုပ်ငနး် 

အမျို းအစားအရလညး်ေကာင်း၊ သဘာဝအရငး်အမြ စ် အေန 

အထားအရလညး်ေကာင်း၊ အလပ်ုအကိင်ုအခွင်အ့လမ်း ရရှိေရး 

အတွကလ်ညး်ေကာင်း  ပြ ညေ်ထာငစ်အုစုိးရအဖဲွ�က ခင်ွ့ပြ ုေပး 

�ုိင်သည့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�လပုင်နး်များကိ ု ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စ၊ီ 

တုိင်းေဒသက� းီ�ှင့်  ပြ ညန်ယအ်စုိးရအဖဲွ�များ�င်ှ ့ည�ိ�ိ�င်း၍ လပ်ုပုိင ်

ခွင့် ခဲွေဝသတ်မှတ်ေပး ခြ င်း၊ 

 (ဈ)  ပြ ည်တွငး်၊  ပြ ညပ်ရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှမ�လုပ်ငနး်များ လွယက်ူေစရန် 

လညး်ေကာင်း၊ အားေပးအေထာကအ်ကူပြ ုရနလ်ည်းေကာင်း 

အစိးုရအဖွဲ�သို� အက� ံပြ ုတင်ပြ ေဆာင်ရကွ် ခြ င်း၊ 

 (ည) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူက သဘာဝသယံဇာတပစ�ညး်ကိုဖြ စ်ေစ၊ ေရးှ 

ေဟာငး်ဝတ�ုပစ�ညး်ကိုဖြ စ်ေစ ေတွ�ရှိလ�င် အေက� ာင်းက� ားခြ င်း 

မပြ ုဘဲ လက်ဝယ်သိမ်းဆညး်ထားခြ င်း၊ ပံုသ�ာနေ်ပြ ာင်းလဲခြ င်း၊ 

ေဖျာက်ဖျက်ခြ င်းအစရှိသည်တုိ�ကို  ပြ ုလပုေ်က� ာင်း သရိှိရပါက 

သကဆ်ိုငရ်ာ တရားဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နညး် စညး်ကမ်းများ�ှင့် 

အညီ အေရးယူခြ င်း၊ 

 (ဋ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူ�ှင့်၎င်း၏ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�အား ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒ 

အရ ပြ ုလုပ်ေသာ နညး်ဥပေဒများ၊ စညး်မျ�်း၊ စညး်ကမ်း၊ အမိန�် 

ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန�်၊ ��န်က� ားချက်များ�ှင့် လပုထ်ုံးလုပ်နညး်၊ 

စာချုပ်ပါ အချက်များ�ှင့်အည ီ လိုကန်ာေဆာင်ရကွ်မ�ရှိ/ မရှိ 

စိစစ် ခြ ငး်၊ လိုကန်ာေဆာင်ရွကမ်�မရှိပါက လိုကန်ာေဆာင်ရကွ ်

ေစခြ င်း�ှင် ့ လိုက်နာေဆာင်ရွကမ်�မရှိေသာ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသူ�ှင့် 

၎င်း၏ရင်း�ီှး မြ �ု ပ်�ံှမ�လုပ်ငန်းများကုိ ဥပေဒ�ှင့်အညီ အေရးယူခြ င်း၊ 
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(h) delegating powers, in coordination with the Nay Pyi 

Taw Council, Region and State governments, for 

investment activities that the Government may approve 

according to the type of investment activities or the 

condition of natural resources or creation of employment 

opportunities for the economic development of the 

Regions and States including Union Territory; 

(i) submitting advice to the Government in order to 

facilitate or encourage local and foreign investments; 

(j) taking action against the investor under the relevant 

laws, procedures and regulations, if it is known that the 

investors, when finding natural resources or antiques, 

either processes, converts or conceals such items 

without notifying; 

(k) scrutinizing whether or not the investor and its investment 

complies with this Law and its rules, regulations, 

notifications, orders, directives and procedures and 

provisions contained in contracts, and if not, ensuring 

the investor to abide and taking action against the 

investor and its investments that do not abide by such 

matters in accordance with the laws; 
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 (ဌ) ကင်းလတွခွ်င့်၊ သကသ်ာခင်ွ့များ�င့်ှ ကန�်သတ်သည့် ရင်း�ှးီ 

 မြ �ု ပ်�ံှမ�လပုင်နး် အမျို းအစားများကို  ပြ နလ်ညသ်ုးံသပ်ခြ င်း�ှင့်  

သုံးသပ်ေတွ�ရှိချက်များအား အစုိးရအဖဲွ�သို� အစီရင်ခ ံတင်ပြ ခြ င်း၊ 

 (ဍ) အစိးုရအဖွဲ�က အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို 

ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

၂၅။ ဤဥပေဒပါ လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက ်

�ုိင်ရနအ်လို�ငှာ ေကာ်မရှင်၏လပ်ုပုိင်ခွင့််များမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုးဖြ စသ်ည်- 

 (က) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�  မြ �င့်တငမ်ည့်က�၊ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်မ�လုပ်ငနး် 

ေဆာငရ်ကွရ်န ် ကန�်သတသ်ည့်၊ တားြမစ်သည့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ှံမ� 

လပ်ုငနး်အမျို းအစားများကိ ု သတ်မှတ၍် အစုိးရအဖဲွ�၏ အတည ်

 ပြ ုချက်ဖြ င် ့ထုတ်ပြ န်ခြ င်း၊  

 (ခ)  �ုိင်ငေံတာ်အတွက ် မဟာဗျူဟာအရ အေရးပါသည့် ရင်း�ှးီ 

 မြ �ု ပ်�ံှမ�လပုင်နး်အမျို းအစားများ၊ မတညေ်ငွရငး် က� းီမားသည့် 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး်အမျို းအစားများ၊ သဘာဝပတဝ်နး်ကျင် 

�ှင့်ေဒသခံလထူအုေပ�  က� းီမားစွာ သကေ်ရာကမ်� ဖြ စေ်ပ�ေစ�ုိင ်

သည့်ရင်း�ှီး မြ �ု ပ်�ံှမ�လုပ်ငနး် အမျို းအစားများကိ ု အစုိးရအဖဲွ�၏ 

အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

 (ဂ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူက ေကာ်မရှင်သို� တင်ပြ လာသည့် အဆုိပြ ုချက် 

သည ် �ုိင်ငေံတာ်၏အကျို းစီးပွားကို  ဖြ စ်ထွနး်ေစ�ုိင်သည့်အပြ င ်

ဥပေဒတစ်ရပရ်ပ်�ှင့် ည�ီတ်ွမ�ရှိေက� ာင်း စစိစ်ေတွ�ရှိပါက ခွင့်ပြ ု 

မိန�်ကို ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသအူား ထုတ်ေပး ခြ ငး်၊ ယင်းအေခြ အေန 

များ�င့်ှ မကိုကည်ပီါက  ငြ င်းပယ်ခြ င်း၊ 

(ဃ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူက ေကာ်မရင်ှသို� အတည်ပြ ုေလ�ာက်ထားလ�ာကို 

 ပြ ည့်စံုစွာ တင်ပြ လာလ�င် လိုအပ်သည့် စိစစမ်�များပြ ုလုပ်၍ 

ဥပေဒတစ်ရပရ်ပ်�ှင့် ဆန�်ကျင်မ� မရှပိါက အတည်ပြ ုမိန�်ကို 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူအား ထုတ်ေပးခြ င်း၊ 
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(l) reviewing exemptions, reliefs and the restricted 

investment activities and reporting such reviews to the 

Government.  

(m) performing duties assigned by the Government from 

time to time. 

25. In order to implement its duties under this Law, the powers 

of the Commission are as follow: 

(a) issuing notifications with the approval of the Government 

after stipulating the investment promoted sectors and 

the types of the restricted or prohibited investment 

activities; 

(b) stipulating, with the approval of the Government, the 

types of investment activities that are strategic for the 

Union, capital intensive investment projects and 

projects which potentially have a large impact on the 

environment and the local community; 

(c) issuing the Permit to the investor when submitting a 

proposal to the Commission if the proposal is beneficial 

to the Union and consistent  with the laws, and refusing 

the proposal if the proposal does not meet such 

conditions; 

(d) conducting the necessary scrutiny when completely 

submitting an endorsement application to the 

Commission and issuing the Endorsement to the 

investor if the endorsement application is not contrary to 

any law; 



14 
 

(င) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူက ခင်ွ့ပြ ုမနိ�်သကတ်မ်း သို�မဟုတ် အတည် ပြ ုမိန�် 

သက်တမ်းကို တိုးမြ �င့်ေပးရန်ဖြ စေ်စ၊  ပြ င်ဆင်ေပးရန် ဖြ စ်ေစ 

တင်ပြ လာလ�င် စိစစ်၍ခင်ွ့ပြ ု  ခြ င်း သို�မဟုတ်  ငြ င်းပယ်ခြ င်း၊ 

(စ) လိုအပ်ပါက ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသထံူမှ ၎င်း၏ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ��ငှ် ့

သကဆ်ိုငသ်ည့် အေထာက်အထားများကို ဖြ စေ်စ၊ အချက်အလက် 

များကိုဖြ စ်ေစ တင်ပြ ရန် ေတာင်းခံရယူ ခြ င်း၊ 

(ဆ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူက ခင်ွ့ပြ ုမနိ�် (သို�မဟုတ်) အတည်ပြ ုမိန်�ရရှိရန် 

ေကာ်မရငှသ်ို� ပူးတဲွတင ်ပြ ခ့ဲေသာ စာချုပ်စာတမး် အေထာက ်

အထားများသည် မှနက်နမ်�မရှိေက� ာင်း သို�မဟုတ် ခင်ွ့ပြ ုမိန�် 

သို�မဟုတ် အတည်ပြ ုမိန�်ပါ စညး်ကမ်းချကမ်ျားအတုိငး် လိုကန်ာ 

ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်မရှိေက� ာင်း ခုိင်လုေံသာသက်ေသခံအေထာက ်

အထားများ ေပ�ေပါက်လ�င် တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့်အညီ အေရးယ ူ

�ုိင်ရန် စီမံေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊  

(ဇ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူက ဤဥပေဒပါ ပြ �ာနး်ချက�်င်ှအ့ည ီ ကင်းလွတ ်

ခွင့်�င်ှ့ သကသ်ာခွင့်များ ခံစားခင်ွ့ပြ ုရန် တင်ပြ ေလ�ာက်ထား 

လာလ�င ်လိုအပ်သလို စိစစ်ခွင့်ပြ ုေပးခြ င်း၊ 

(ဈ) အခွနက်ငး်လွတ်ခွင့် သို�မဟတု် သကသ်ာခွင့် သို�မဟုတ် �ှစ်ရပ် 

စလုံးအား ခံစားခွင့်မပြ ုသည့် ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး်အမျို းအစား 

များကို အစိးုရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် သတ်မတ်ှခြ ငး်၊ 

 (ည) ဤဥပေဒအရ ေကာ်မရှင်၏ လပ်ုငနး်တာဝန်များကိ ု ေဆာင်ရကွ ်

ရနအ်လို�ငာှ သကဆိ်င်ုသည့် အစိးုရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွ�အစည်းများ 

�ှင့်ရင်း�ီှးမြ �ု ပ�ှ်သံူများ အပါအဝင် အခြ ားလိုအပေ်သာ အဖွ�ဲ 

အစညး်များထံမှ ေကာ်မရှင်၏လပ်ုငနး်တာဝန်�ှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

အကူအညီများ�င်ှ ့ သတင်းအချကအ်လက်များကို ေတာင်းခံ 

ရယ ူခြ င်း၊ 
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(e) approving or refusing after scrutiny when  applying for 

an extension or amendment of the term of the Permit or 

the Endorsement by the investor; 

(f) asking, the investor, if required, to submit documents or 

evidences relating to its investment;   

(g) managing to take action against the investor under the 

existing law if it is found that there is credible evidence 

that the investor has submitted the improper attached 

documents to the Commission to obtain a Permit or an 

Endorsement,  or in the event, the investor does not 

comply with the terms and conditions of  the Permit or 

the Endorsement;  

(h) scrutinizing, as required, and granting, when eligible, 

exemptions and reliefs to enjoy in accordance with the 

provisions of this Law; 

(i) stipulating the types of investment activities, with the  

approval of the Government, which  are not allowed to 

enjoy tax exemptions or reliefs or both; 

(j) requesting and obtaining assistance and information 

relating to the duties of the Commission from government 

departments, governmental organizations and other 

necessary organizations, including investors in order to 

perform the duties of the Commission under this Law; 
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(ဋ) ဤဥပေဒပါ ပြ �ာနး်ချကမ်ျားကို ေအာင်မြ ငစွ်ာ အေကာငအ်ထည် 

ေဖာေ်ဆာင်ရကွ�ု်င်ိရနအ်တွက် လိအုပ်သည့် အစီအမံများ ချမှတ် 

ေဆာငရ်ကွ် ခြ ငး်၊ 

(ဌ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး် အမျို းအစားေပ� မူတည်၍ သင့်ေလျာ် 

သည့်တည် ေဆာကေ်ရးကာလ သို�မဟတု ် ပြ င်ဆင်ချနိ်ကာလကို 

စိစစ်ခွင့်ပြ ုခြ င်း၊ 

(ဍ) အေကာကခ်နွ်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြ နထ်ားေသာ ယာယီတင်သင်ွး 

 ခြ င်းဆုိင်ရာ လပ်ုထံုးလုပ်နညး်များအရ ပြ ည်ပမတှင်သင်ွးေသာ 

စက်�ှင့်စက်ပစ�ညး် ကရိိယာများ ယာယီတင်သွင်းခြ င်း�ှင့် 

စပ်လျ�်း၍ သက်ဆုိင်ရာဝန်က� ီးဌာနများ�ှင့် ည�ိ��ိငး်ပ� းီ ကငး်လတ်ွ 

ခွင့်�င်ှ ့သကသ်ာခင်ွမ့ျားကို စိစစ်ခင်ွ့ပြ ုခြ င်း၊ 

(ဎ) ဤဥပေဒအား ထိေရာကစ်ာွ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရကွ ်

ရာတွင် အငြ င်းပွားမ�ေဖြ ရင်ှးသည့်အဆင်သ့ို� မေရာကရ်ှမီိ အငြ င်း 

ပွားမ�များအား စနစ်တကျ စိစစ်ခြ ငး်၊ အေက� ာင်းအရင်းအမြ စ် 

ေဖာ်ထုတ်ခြ င်း၊ တုန်�ပြ န်ခြ င်း၊ စံုစမး်ေမးမြ နး် ခြ င်း၊ နစ်နာဆံုး��ံးမ� 

များကို ေဖြ ရငှး်ခြ င်းစသည့် လုပ်ငနး်များကို ေဆာင်ရွက်�ုိင်ေသာ 

စနစတ်စ်ခုတညေ်ထာင်ခြ င်း�ှင့် စီမံခန�်ခွဲခြ င်း။ 

၂၆။ ေကာ်မရငှ�်ုံးသည် မှတ်ပံုတင်ခြ င်းအပါအဝင် အခြ ားေသာ အေထွေထွ 

ဝနေ်ဆာငစ်ရိတ်များကိ ုသတ်မှတ်ခြ င်း�ှင့် ေကာကခ်ံခြ င်းတို�ကို ပြ ုလုပ်�ုိင်သည။် 

၂၇။ ေကာ်မရငှသ်ည် မိမိ၏ လပ်ုငနး်တာဝန်များကို ေဆာင်ရကွရ်ာတင်ွ 

ေကာ်မတမီျား�ှင့် အဖဲွ�ငယမ်ျားကို လိုအပ်သလို ဖဲွ�စညး်�ုိင်သည။် 

၂၈။ ေကာ်မရငှသ်ညမိ်မိ၏ လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကို အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာငရ်ကွရ်ာတွင် ေကာ်မရငှ်�ုံးခဲွများကို  ပြ ည်တွငး်၌ဖြ စ်ေစ၊  ပြ ည်ပ၌ဖြ စေ်စ အစိုးရ 

အဖွ�ဲ၏ သေဘာတူခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င့် လိုအပ်သလိဖွုင့်လှစ်�ိုငသ်ည။် 
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(k) undertaking necessary measures to successfully implement 

the provisions of this Law; 

(l) scrutinizing and granting appropriate periods for 

construction or preparation subject to the type of 

investment activities; 

(m) scrutinizing and granting the exemptions and reliefs 

relating to  the temporary import of machineries and 

equipments from abroad under temporary import 

procedures issued by the Customs Department in 

coordination with the relevant ministries; and 

(n) in effectively implementing this Law, establishing and 

managing a system that is able to carry out activities 

such as systematically scrutinizing disputes, identifying 

the causes for disputes, responding, inquiring and 

settling the losses before the stage of dispute resolution;  

26. The Commission may stipulate and collect other service 

fees, including registration fees. 

27. The Commission may, in carrying out its duties, form 

committees and bodies, as required. 

28. The Commission may, in implementing its duties, open 

branch offices of the Commission locally or overseas with 

the approval of the Government, as required. 
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အခန်း(၇) 

အစည်းအေဝးကျင်းပခြ င်း 

၂၉။ အစညး်အေဝးများကို ေအာက်ပါအတုိင်း ကျင်းပေဆာင်ရွကရ်မည်- 

(က) ေကာ်မရငှ၏် ပုံမနှအ်စညး်အေဝးများကို တစ်လလ�င ်အနညး်ဆံုး 

တစ ်က� ိမ် ကျင်းပခြ င်း၊ 

(ခ) လိုအပ်ပါက အထူးအစညး်အေဝးကျင်းပခြ င်း။ 

၃၀။ ေကာ်မရငှဥ်က��သည် အစညး်အေဝးများတွင် သဘာပတိအဖြ စ် 

ေဆာငရ်ကွရ်မည။် အစညး်အေဝးသို� ဥက��မတကေ်ရာက�်ိုင်သည့်အခါ ဒုတိယ 

ဥက��က သဘာပတိအဖြ စ် ေဆာင်ရကွရ်မည်။ 

၃၁။ အစညး်အေဝး ကျင်းပရာတွင် ဥက�� သို�မဟုတ် ဒုတိယဥက��အပါအဝင ်

ေကာ်မရငှအ်ဖဲွ�ဝင်ဦးေရ၏ ထက်ဝက်ေကျာ် တက်ေရာက်မှသာ အစညး်အေဝး 

အထေမြ ာကသ်ည။် 

၃၂။ ေကာ်မရငှသ်ည ် အစညး်အေဝးတက်ေရာက်သည် ့ အဖွ�ဲဝငမ်ျား၏ 

ထက်ဝက်ေကျာ် သေဘာတညူီချက်ဖြ င့် ဆံုးဖြ တ်ချကမ်ျားချမှတ်ရမည။် ယငး်ဆံုးဖြ တ ်

ချကက်ို အစညး်အေဝးတကေ်ရာက�်ိုင ်ခြ င်းမရှိသည့် အဖဲွ�ဝင်များက ကန�်ကကွ်ခြ င်း၊ 

 ငြ င်းပယ်ခြ င်း၊  ပြ င်ဆင်ေပြ ာင်းလရဲန ်အဆိုပြ ုခြ င်းတုိ�ကို ေဆာင်ရကွ်ခွင့်မရှိေစရ။ 

၃၃။ ေကာ်မရငှသ်ည ် ပညာရပဆိ်င်ုရာ က�မ်းကျင်မ�လိုအပ်သည့် ကစိ�ရပ်များ 

အတွက် သကဆ်ိုငရ်ာဌာနများ�ှင် ့ ပြ င်ပအဖဲွ�အစညး်များမှ က�မ်းကျင်သမူျားကုိ 

အစညး်အေဝးသိ�ု တကေ်ရာက်ေဆွးေ�းွေပးရန်ဖိတ်က� ား�ိုင်သည။် 

၃၄။ ေကာ်မရငှသ်ည ် အစညး်အေဝးသို� ရင်း�ှီးမြ ုပ�ှ်သံူ သို�မဟတ်ု ၎င်းကို 

အေထာက်အကူပြ ုမည့်သူများအား တကေ်ရာကရ်ှင်းလင်းတင်ပြ ခင်ွ�့င့်ှ ေဆးွေ�ွး 

ခွင့်ပြ ု�ုိင်သည။် 
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Chapter VII 

Convening of Meeting 

29. Meetings shall be convened as follow: 

(a) convening regular meetings of the Commission at least 

once a month;  

(b) convening special meetings as required. 

30. The Chairman of the Commission shall act as the Chairman 

of the meetings. The Vice-Chairman shall act as the 

Chairman of the meeting when the Chairman is not present. 

31. A quorum for a meeting of the Commission shall be valid if 

more than half of the total number of the members of the 

Commission, including the Chairman or the Vice-

Chairman, is present. 

32. The Commission shall make decisions in conformity with 

more than half of the total number of the members of the 

Commission who are present at a Commission meeting. The 

members of the Commission, who are not present at the 

meeting, shall not object, deny or amend such decision.  

33. The Commission may invite experts from the relevant 

departments and other organizations to any meeting of the 

Commission for the matters that require professional 

expertise. 

34. The Commission shall allow the investors and persons 

supporting the investor to attend and provide explanations 

and engage in discussions at meetings of the Commission. 
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၃၅။ ေကာ်မရငှအ်ဖဲွ�ဝင်များသည် ၎ငး်တိ�ု၏ ထူးခြ ားသည့်ေဆာငရ်ကွ်ချက် 
များကို ေကာ်မရငှ၏် အနးီကပ်ဆံုးပုံမနှအ်စညး်အေဝးတင်ွ တင်ပြ ၍ အတည်ပြ ုချက် 
ရယရူမည။်  

အခန်း(၈) 

အဆုိပြ ုချက် တင်သွင်းခြ င်း 

၃၆။ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူသည် နညး်ဥပေဒများတင်ွ ေဖာ်ပြ ထားေသာ ေအာကပ်ါ 
လပ်ုငနး်များအား ေကာ်မရင်ှသို� အဆိုပြ ုချက်တင်ပြ ေစပ� းီ ခွင့်ပြ ုမိန�်ရရှိမှသာ ရင်း�ှီး 
 မြ �ု ပ်�ံှရမည်-  

(က) �ုိင်ငေံတာ်အတွက ် မဟာဗျူဟာအရအေရးပါသည့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ှံ 
မ�လုပ်ငနး်အမျို းအစားများ၊  

(ခ) မတညေ်ငွရင်း က� းီမားသည့် ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး်အမျို းအစား 
များ၊  

(ဂ) သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်�ှင့် ေဒသခံလထူအုေပ�  က� းီမားေသာ 
သက်ေရာက်မ�  ဖြ စေ်စ�ုိင်သည့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�လပုင်နး်များ၊  

(ဃ) �ုိင်ငေံတာ်ပိုငေ်မြ �ှင့် အေဆာကအ်ဦများ အသုံးပြ ုသည့် ရင်း�ှးီ 
 မြ �ု ပ်�ံှမ�လပုင်နး်များ၊ 

(င)  ေကာမ်ရှင်သို� အဆိုပြ ုချက ် တင်ပြ ေစရန် အစိးုရအဖွဲ�က သတ် 
မှတ်ထားသည့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�လပ်ုငနး်များ ။ 

အခန်း(၉) 

အတည်ပြ ုေလ�ာက်ထားလ�ာတင်သွင်းခြ င်း 

၃၇။ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူသည ် ပုဒ်မ ၃၆ ပါ လပုင်နး်များမှတစ်ပါး အခြ ားရင်း�ှီး 

 မြ �ု ပ်�ံှမ�လပုင်နး်များ�ှင် ့ ပတ်သက၍် ေကာ်မရငှသ်ိ�ု  အဆိုပြ ုချက်် တင်ပြ ရန်မလိ။ု 

သို�ရာတွင် ဤဥပေဒ၏အခနး်(၁၂) ေမြ အသုးံပြ ုခင်ွ�ှ့င့် ပုဒ်မ ၇၅၊ ၇၇ �ှင့် ၇၈ ပါ 

ကင်းလတွခွ်င့်၊ သက်သာခွင့် တစရ်ပ်ရပ်ကိုဖြ စ်ေစ၊ တစ်ရပ်ရပ်ထက် ပုိ၍ဖြ စ်ေစ၊ 

အားလုံးကိုဖြ စေ်စ ခံစား�ိုငရ်န်အလို�ငှာ သတ်မတှပု်စံံဖြ င့် အတည်ပြ ုေလ�ာကထ်ား 

လ�ာကိ ုေကာ်မရှင်�ုံးသို�တင်ပြ ရမည။် 
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35. The members of the Commission shall submit and report 
their specific activities at the closest regular meeting of the 
Commission, and obtain approval for the specified 
activities. 

Chapter VIII 
Submission of Proposal 

36. The investor shall submit a proposal to the Commission and 
invest after receiving the Permit for the following 
investment activities stipulated in the rules; 
(a) investment activities that are essential to the National 

strategy;  
(b) large capital intensive investment projects; 
(c) projects which are likely to cause a large impact on the 

environment and the local community; 
(d) investment activities which use state owned land and 

buildings; 
(e) investment activities which are designated by the 

Government to require the submission of a proposal to 
the Commission.  

Chapter IX 
Submission of Endorsement Application  

37. No investor is required to submit a proposal to the 
Commission for other investment activities except 
investment activities stipulated under section 36. However, 
in order to enjoy the right to use land under Chapter XII, 
and one or more than one or all of the exemptions and 
reliefs under sections 75, 77 and 78, an endorsement 
application must be submitted in the stipulated form to the 
Commission Office. 
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၃၈။ အတည်ပြ ုေလ�ာက်ထားလ�ာ တင်သင်ွးရာတွင် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�လပုင်နး် 

အမျို းအစားအလိုက ် သက်ဆုိင်ရာအဖဲွ�အစညး်၏ ခင်ွ့ပြ ုချက် သို�မဟတ်ု လိုငစ်င် 

သို�မဟုတ် ပါမစ် သို�မဟတု ်အလားတူ စာရကွစ်ာတမ်းများ ပူးတဲွတင်ပြ ရမည။် 

၃၉။ ပုဒ်မ ၃၇ အရ တင် ပြ လာေသာ အတည်ပြ ုေလ�ာကထ်ားလ�ာကို ေကာမ်ရှင် 
�ုံးသည် လိအုပ်သည့်စိစစမ်�များပြ ုလပ်ုပ� းီ  ပြ ည့်စံုပါကလကခ်ံခြ င်း၊  ပြ ည့်စံုမ�မရှိပါက 
 ပြ င်ဆင်ဖြ ည်စွ့က်၍  ပြ နလ်ည်တင်ပြ ေစခြ င်း ပြ ု�ုိင်သည။်  

အခန်း(၁၀) 

ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�လုပ်ငနး်အမျို းအစားများသတ်မှတ်ခြ င်း 

၄၀။ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�တင်ွ ေအာက်ပါတုိ�လညး် အပါအဝင ်ဖြ စ်သည်- 

 (က) စီးပာွးေရးအဖဲွ�အစညး်၊  
 (ခ) ေရ��ေပြ ာငး်�ိင်ုေသာပစ�ညး်၊ မေရ��မေပြ ာင်း�ုိင်ေသာ ပစ�ညး်�ှင့် 

အခြ ားပစ�ညး်ဆိုငရ်ာ အခွင်အ့ေရးများ၊ ေငွသား၊ အေပါင်ပစ�ညး် 
များ၊ အေပါင်ခံခင်ွ�ှ့င့် ေပါင်�ံှခွင့်များ၊ စက်ပစ�ညး်၊ စကက်ရိိယာ 
များ၊ စကအ်ပုိပစ�ညး်များ�ှင့် ဆကစ်ပ်အသုံးအေဆာင်များ၊ 

(ဂ) ကမု�ဏတီစ်ခု၏ အစရုယှ်ယာများ၊ စေတာ့(ခ်)များ�ှင့် ဒဘီင်ချာ 
ေခ� ေငွေချးသကေ်သခံလက်မှတ်များ၊ 

(ဃ) နညး်ပညာက�မ်းကျင်မ�၊ တီထွင်မ�မူပုိင်ခွင့်၊ စကမ်�ဒဇီိုင်း၊ ကနု ်
အမှတ်တံဆိပ ်မူပုိင်ခွင့်အပါအဝင်ဥပေဒများ�ှင့်အညီ အသဉိာဏ ်
ပစ�ညး်ဆိင်ုရာ အခွင့်အေရးများ၊ 

(င) ေငွေရးေက� းေရးဆိုင်ရာ တနဖုိ်းတစ်ရပအ်ဖြ စ် ထားရှိသည့် 
ပဋိညာဥ်စာချုပ်အရ ေငွေက� းအခွင့်အေရးများ သို�မဟတု်  
ေဆာငရ်ကွ်မ�များ၊ 

(စ) အကျို းအမြ တ်ခဲွေဝသည့် သေဘာတစူာချုပ်များ သို�မဟုတ် ထုတ် 
လပ်ုခြ ငး်၊ စီမံခန�်ခွဲခြ င်း၊ ေဆာက်လုပ်ခြ င်း၊ အလုံးစံုတာဝနယ်ူ 
ေဆာငရ်ကွ်သည်စ့နစ် အပါအဝင် သေဘာတူစာချုပ်ပါ အခွင့် 
အေရးများ၊ 
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38. When submitting the endorsement application, all approvals 

or licenses or permits or similar documents issued by the 

relevant organizations according to the type of business 

must be attached. 

39. The Commission may accept, after scrutinizing the 

endorsement application submitted under section 37, if it is 

complete, and allow resubmitting the endorsement application 

after corrections are made, if it is not complete.  

Chapter X 

Stipulation of the Types of Investment Activities 

40. In investment, the following are also included:  

(a) enterprise; 

(b) moveable property, immovable property and rights 

related to property, cash, pledges, mortgages and liens, 

machinery, equipment, spare-parts, and related tools;  

(c) shares, stocks, and  debentures (a) promissory note of a 

company; 

(d) intellectual property rights under any laws, including 

technical know-how, patent,  industrial designs, and 

trademarks; 

(e) claims to money and to any performance under 

contracts having a financial value;  

(f) revenue-sharing contract, or production, management, 

construction, rights under contracts, including turnkey; 
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(ဆ) သဘာဝသယဇံာတပစ�ညး်များ ရာှေဖွခြ င်း�ှင့် စမ်းသပ်တုိင်းတာ 
 ခြ င်း၊ ထုတ်လပု်ခြ င်းဆိင်ုရာ အခင်ွအ့ေရးများ အပါအဝင် 
သကဆ်ိုငရ်ာဥပေဒ သို�မဟတု ် ပဋိညာဥ်စာချုပ်အရ ေပးအပ် 
ထားသည့် လုပ်ငနး်ဆိင်ုရာအခွင့်အေရးများ။ 

၄၁။ ေအာက်ပါရငး်�ှးီမြ �ု ပ�်ှံမ�လုပ်ငနး်များကို တားမြ စ်သည် ့ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ� 

လပ်ုငနး်များအဖြ စ ်သတ်မှတ်သည်- 

 (က) �ုိင်ငေံတာ်အတွင်းသိ�ု ေဘးအ��ရာယရ်ှိေသာ သိ�ုမဟုတ် အဆိပ ်

အေတာကရ်ှေိသာ စွန�်ပစ်ပစ�ညး်များ သယ်ေဆာင်လာ�ိုင်သည့် 

သို�မဟုတ် ေပ�ေပါကလ်ာ�ုိင်သည့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ှမံ�လုပ်ငနး်များ၊ 

 (ခ) သေုတသန�င်ှ ့ ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတက်မ�ရညရ်ယွ်ချက်ဖြ င် ့ ပြ ုလပ်ုေသာ 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ� လုပ်ငနး်များမှအပ  ပြ ည်ပမှ စမ်းသပ်ဆဲဖြ စ်ေသာ 

သို�မဟုတ် အသုံးပြ ုရန၊် စုိကပ်ျို းေမွးမြ ူရန၊် အတည ်ပြ ုချက် 

မရရှိေသးေသာ နညး်ပညာများ၊ ေဆးဝါး များ၊ အပင်�ှင့် တိရစ�ာန ်

မျို းစိတ်များ၊ အသုံးအေဆာင်များ သယေ်ဆာင်လာ�ုိင်သည့် 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး်များ၊ 

 (ဂ) �ုိင်ငေံတာ်အတွင်း တိင်ုးရင်းသား လူမျို းများ၏ �ိုးရာယ�်ေကျးမ� 

�ှင့်ဓေလ့ထံုးစံများကို ထိခုိက်ေစေသာ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�လပု်ငနး် 

များ၊ 

 (ဃ)  ပြ ညသ်တူို�အေပ� ေဘးအ��ရာယ်ဖြ စ်ေစ�ိုင်ေသာ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ� 

လပ်ုငနး်များ၊ 

 (င) သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်�ှင့် ေဂဟစနစ်တုိ�ကို  က� းီမားစွာ ထိခုိက ်

ပျက်စီးေစ�ိင်ုေသာ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�လုပ်ငနး်များ၊ 

 (စ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပရ်ပ်အရ တားမြ စ်ပိတ်ပင်ထားေသာ ဝန ်

ေဆာငမ်��ှင့် ကနု်ပစ�ညး်များ ထုတ်လပ်ုသည့် ရငး်�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ� 

လပ်ုငနး်များ။ 
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(g) assignable rights granted by relevant laws or contract, 

including the rights of exploration, prospecting and 

extraction of natural resources;  

41. The following investments activities shall be stipulated as 

the prohibited investments: 

(a) investment activities which may bring or cause hazardous 

or poisonous wastes into the Union; 

(b) investment activities which may bring technologies, 

medicines, flora and fauna and instruments which are 

still being tested abroad, or which have not obtained 

approvals to use, plant or cultivate, except the 

investments which are made for the purpose of research 

and development; 

(c) investment activities which may affect the traditional 

culture and customs of the ethnic groups within the 

Union;  

(d) investment activities which may affect the public;  

(e) investment activities which may cause an enormous 

harmful impact to the natural environment and 

ecosystem;  

(f) investment activities which manufacture goods or 

provide services that are prohibited under the applicable 

laws. 
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၄၂။ ေအာက်ပါရငး်�ှးီမြ �ု ပ�်ှံမ�လုပ်ငနး် အမျို းအစားများကို ကန�်သတ်သည့် 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး်များအဖြ စ် သတမှ်တ်သည်- 

 (က) �ုိင်ငေံတာ်ကသာ ေဆာငရ်ကွ်ခွင့်ရှိသည့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�လပ်ုငနး် 

များ၊ 

 (ခ) �ုိင်ငံခြ ားသား ရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှသကူ ေဆာင်ရကွ�်ိုင်ခွင့်မရှိသည့် 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး်များ၊ 

 (ဂ) �ုိင်ငံခြ ားရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှမ�များကို  ပြ ညတ်င်ွးရှ ိ �ုိင်ငံသားလူပုဂ�ို လ် 

တစဦ်းဦး သို�မဟတု ်�ုိင်ငံသားပုိင်လုပ်ငနး်တစ်ခုခု�ှင့် ပူးေပါင်း၍ 

ဖက်စပရ်င်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ� ဖြ င့်သာ ေဆာင်ရွက�်ိုငသ်ည့် ရင်း�ှီးမြ �ု ပ် 

�ံှမ�လုပ်ငနး်များ၊  

 (ဃ) သကဆ်ိုငရ်ာဝန်က� းီဌာနများ၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ေဆာင်ရကွ ်

�ုိင်သည့် ရင်း�ီှး  မြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး်များ။  

၄၃။ ေကာ်မရငှသ်ည ် ဦးစားေပးမြ �င့်တင်မည့် ရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှမ�က��ှင့် ပုဒ်မ ၄၂ 

ပါ ကန�်သတ်သည့်ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�လုပ်ငနး်အမျို းအစားများအား အများပြ ညသ်ူ သရိှိ 

ေစရန ် အစိးုရအဖဲွ�၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် အမနိ�်ေက� ာ်ငြ ာစာ သတ်မှတ်ေက� ညာ 

ရမည။် 

၄၄။ ေကာ်မရငှသ်ည ် ပဒုမ် ၄၂ အရ ကန�်သတ်သည် ့ ရငး်�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ� လပုင်နး် 

အမျို းအစားများကိ ု အခါအားေလျာ်စာွ  ပြ န်လည်သုံးသပ် ပ� းီေနာက် ေလျာေ့ပါ့ခြ ငး် 

သို�မဟုတ် ပြ င်ဆင်ခြ ငး် သို�မဟတ်ု ပယ်ဖျက်ခြ ငး် ပြ ုရန် လိုအပ်လာလ�င် အစုိးရ 

အဖွ�ဲသို� တင်ပြ အတည်ပြ ုချက်ရယ၍ူ ပြ င်ဆင်သတ်မှတ်ေက� ညာရမည။် 

၄၅။ ေကာ်မရငှသ်ည ် ပုဒ်မ ၄၄ အရ  ပြ နလ်ညသ်ုံးသပ်ရာတွင် အစိးုရအဖွဲ�က 

 ပြ ုလပုထ်ားေသာ �ိုင်ငံတကာ ကနုသ်ွယေ်ရး�ှင့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ် 

များကို ေသဖွမီ�မရှိေစရန် အေလးထား၍ ပုဂ�လိကက�၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ� 

အစညး်များမှ တာဝနရ်ှိပုဂ�ို လမ်ျား�ှင့် ေဆွးေ�ွးည�ိ��ိငး် တုိင်ပင်�ုိင်သည။် 
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42. The following types of investment activities shall be 

stipulated as restricted investments:  

(a) investment activities allowed to be carried out only by 

the Union;  

(b) investment activities that are not allowed to be carried 

out by Foreign investors; 

(c) investment activities allowed only in the form of a joint 

venture with any citizen owned entity or any Myanmar 

citizen; and 

(d) investment activities to be carried out with the approval 

of the relevant ministries. 

43. The Commission shall, with the approval of the Government, 

issue notifications to inform the public of investment 

promoted sectors and restricted investment activities under 

section 42.  

44. If it is required to liberalize or amend or remove types of 

the investment activities restricted under section 42 after 

reviewing and revising from time to time, the Commission 

shall obtain the approval of the Government and notify the 

amendment and stipulation of such types of investment 

activities. 

45. In reviewing and revising section 44, the Commission may 

discuss the responsible personnel from the private sectors, 

government departments, and governmental organizations, 

in order not to be contrary to international trade and 

investment commitments made by the Government. 
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၄၆။ ေကာ်မရငှသ်ည ် �ုိင်ငေံတာ်�ှင့်�ိုငငံ်သားတုိ�၏ လုံခ� ုံေရးအေခြ အေန၊ 

စီးပာွးေရးအေခြ အေန၊ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်အေခြ အေန�ှင့် လမူ�အကျို းစးီပွားကို 

 က� းီမားစွာ အကျို းသကေ်ရာက်မ� ဖြ စ်ေစ�ိုငေ်သာ ရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှမ�လုပ်ငနး်က� းီများကို 

ခွင့်ပြ ုမိန�် ထုတေ်ပးရန ် ေဆာင်ရကွသ်ည့်အခါ အစိုးရအဖဲွ�မှတစဆ်င့် ပြ ည်ေထာင်စု 

လ�တ်ေတာ်သိ�ု တင်ပြ အတည်ပြ ုချကရ်ယူရမည်။ 

အခန်း (၁၁) 

ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသူများအားဆက်ဆံေဆာင်ရွက် ခြ င်း 

၄၇။ အစိးုရအဖွဲ�သည ်ရငး်�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသမူျားအေပ� ဆကဆ်ေံဆာင်ရွကရ်ာတင်ွ- 

(က) ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ�ှင့်အမိန�်ေက� ာ်ငြ ာစာတုိ�တင်ွ တနညး်နညး် ဖြ င့် 

သတ်မှတ် ပြ �ာနး်ထားခြ ငး်မှတစ်ပါး ဤဥပေဒပါ သတ်မှတ် 

 ပြ �ာနး်ချကမ်ျား �ှင့်အညီ �ိုင်ငံခြ ားသားရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ှသံူများ�ှင့် 

�ုိင်ငံခြ ားရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှမ�များကို လပ်ုငနး် တုိးချ�ဲ ခြ င်း၊ စီမံခန�်ခဲွခြ င်း၊ 

လပ်ုငနး်လည်ပတ ်ခြ င်း�င်ှ ့ ေရာင်းချခြ ငး် သို�မဟုတ် တုိက�်ိုက ်

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�ဆိင်ုရာ အခြ ားအစီအစ�်များ�င့်ှစပ်လျ�်း၍  မြ နမ်ာ 

�ုိင်ငသံား ရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှသမူျားအေပ� ေပးအပ်ထားသည့် ဆကဆံ် 

ေဆာငရ်ကွ်မ�များထက် ေလျာန့ညး်မ�မရှိေစရ၊ 

(ခ) တူညီေသာအေခြ အေနမျို းတွင် �ုိင်ငတံစ်ခုမှ �ိုငငံ်ခြ ားသား 

ရင်း�ှးီ မြ �ု ပ်�ှံသူများ၊ ၎င်းတုိ�၏ �ုိင်ငံခြ ားရင်း�ီှး မြ �ု ပ်�ံှမ�များ�ှင့် 

သကဆ်ိုငသ်ည့် လုပ်ငနး်ဖွဲ�စညး်တညေ်ထာင ်ခြ င်း၊ လုပ်ငနး်ရယ ူ

 ခြ င်း၊ လုပ်ငနး်တိးုချ�ဲ ခြ င်း၊ စီမံခန�်ခဲွခြ ငး်၊ လုပ်ငနး်လညပ်တ်ခြ င်း 

�ှင့်ေရာင်းချခြ င်း သို�မဟုတ် တုိက�်ိုကရ်ငး်�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�ဆိုင်ရာ 

အခြ ားအစီအစ�်များအေပ� အခြ ား�ုိင်ငတံစ်ခုခုမ ှ �ုိင်ငံခြ ားသား 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူများ�ှင့် ၎င်းတုိ�၏ �ိုငငံ်ခြ ားရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�များ 

အေပ� ေပးအပ်ထားသည့် ဆကဆံ်ေဆာင်ရကွမ်�ထက် ေလျာ့နညး် 

 ခြ င်း မရှေိစရ၊ 
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46. The Commission shall, for the investment activities which 

may have a significant impact on security, economic conditions, 

the environment, and national interest of the Union and its 

citizens, submit to and obtain the approval of the 

Pyidaungsu Hluttaw through Government when preparing 

to issue a Permit thereto.   

Chapter XI 

Treatment of Investors 

47. In dealing with the investors:  

(a) the Government shall accord to Foreign investors and 

their direct investments, treatment no less favorable than 

it accords to Myanmar citizen investors in respect to the 

expansion, management, operation, and the sale, or 

other disposition of direct investments according to this 

Law except in any other stipulated laws, rules and 

notifications;  

(b) the Government shall accord, in like circumstances, to 

Foreign  investors and their direct investments from one 

country, treatment no less favorable than that it accords 

to investors  of any other country and their direct 

investments in respect of establishment, acquisition, 

expansion, management, operation, and the sale or other 

disposition of direct investments; 
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(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ  ပြ �ာနး်ချက်သည် �ုိင်ငံခြ ားသားရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ှံသူ 
များ အားေအာက်ပါကိစ�ရပ်များအလို�ငှာ ေပးအပ်�ုိင်ေသာ ခံစား 
ခွင့်များ၊ ဦးစားေပးခြ င်းများ သို�မဟုတ် အထူးအခွင့်အေရးေပး 
 ခြ င်းတုိ�အတွက ်လိုက်နာရန် တာဝနရ်ှသိညဟ်ု မမှတ်ယေူစရ- 

(၁) အေကာကခ်နွယ်နူယီံ (Customs Union)၊ လွတ်လပ် 
ေသာကနုသ်ွယ်ေရးဇနု၊် စီးပွားေရးယနူယီ�ံင့်ှ �ုိင်ငံ 
တကာ သေဘာတူညမီ�များအရ  ဖြ စ်ေပ�လာေသာ 
အေကာကခ်နွယ်နူယီံ (Customs Union)၊ လွတ်လပ် 
ေသာကနုသ်ွယ်ေရးဇနု်�ှင့် စီးပွားေရးယနူယီ၊ံ 

(၂) �ုိင်ငတံကာသေဘာတူညခီျက်များ၊ �ှစ်�ုိင်ငံ သို�မဟုတ် 
ေဒသတွင်း သို�မဟုတ် �ိင်ုငံတကာသေဘာတူစာချုပ် 
များ�င့်ှ အကျုးံဝင်ေသာ ရင်း�ီှး မြ �ု ပ်�ံှသူများ�င်ှ ့
၎င်းတုိ�၏ ရင်း�ီှး မြ �ု ပ�ှ်မံ�များကို ေပးအပသ်ည် ့ ပိမိုသုာ 
လနွေ်သာ ဆက်ဆံေဆာငရ်ကွ်မ�များ၊ ေဒသတွင်း �ိင်ုငံ 
များအက� ား ချုပဆုိ်သည့် သေဘာတူစာချုပ်များ 
သို�မဟုတ် အစီအစ�်များ၊ အခြ ား�ိုင်ငံများ�ှင် ့ ချုပ်ဆုိ 
သည့် သေဘာတူစာချုပမ်ျား သို�မဟုတ် အစီအစ�်များ 
�ှင့် အကျုးံဝငေ်သာ ရင်း�ီှးမြ �ုပ်�ှသံူများ�င်ှ့ ၎င်းတုိ�၏ 
ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�များကို ေပးအပ်သည့် ပိမိုသုာလနွေ်သာ 
ဆကဆ်ေံဆာင်ရွက်မ�များ သို�မဟုတ် အခွန်အေကာက် 
ဆုိငရ်ာကိစ�ရပ်များ�ှင့် အားလုံး ဖြ စ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ ်
ပုိင်းဖြ စ်ေစပါဝငပ်တ်သကေ်နေသာ အစအီစဥ်များ။ 

၄၈။ အစိးုရအဖွဲ�သည ် ရငး်�ှးီမြ �ု ပ�်ှံသမူျားကို ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါကိစ�ရပ်များ�ှင့် 
စပ်လျ�်း၍ သာတူညီမ�ဆကဆ်ံေဆာငရ်ကွ်မ�ပြ ုရနအ်ာမခံသည်- 

 (က) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူများ�ှင့် ၎ငး်တို�၏တုိက�်ိုကရ်ငး်�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�များကို 
 က� းီမားစွာ ထိခုိက်နစန်ာေစသည့် ဆံုးဖြ တ်ချက် သို�မဟတ်ု 
ေဆာငရ်ကွ်ချက်များ�ှင့် သက်ဆုိငသ်ည့် သတင်းအချကအ်လက် 
များ ရပုိင်ခွင့်၊ 
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(c) The provision of subsection (b) shall not be construed 

so as to oblige Foreign investors with any treatment, 

preferences or privileges resulting  from the following 

matters:  

(i) Customs Union, Free Trade Area, Economic Union 

resulting from Customs Union, Free Trade Area and 

Economic Union and international agreements; 

(ii) more favorable treatments to be accorded to investors 

and their investments included in international 

agreements, bilateral or regional or international 

treaties, agreements or arrangements between regional 

countries, treaties, agreements or arrangements with 

other countries, or arrangements relating wholly or 

partially to taxation. 

48. The Government guarantees to the investors fair and 

equitable treatment in respect of the following: 

(a) the right to obtain the relevant information on any 

measures or decision which has a significant impact on 

the investors and their direct investments; 
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 (ခ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူများ�ှင့် ၎ငး်တို�၏တုိက�်ိုကရ်ငး်�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�များကို 

အစိးုရအဖွဲ�မှ ခွင့်ပြ ုထားသည့်လိင်ုစင် သို�မဟုတ် ခွင့်ပြ ုမိန�်၊ 

အတည်ပြ ုမနိ�်ပါ စညး်ကမ်းသတ်မှတခ်ျကမ်ျားကို ေပြ ာင်းလဲခြ င်း 

အပါအဝင် အခြ ားေသာအလားတူလပုေ်ဆာင်မ�များ�င့်ှစပ်လျ�်း 

၍ တရားဥပေဒ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရကွ်ခွင့်�ှင့် အယခံူခွင့်။ 

၄၉။ ဤအခနး်ပါ  ပြ �ာနး်ချကမ်ျားသည ် ပုဒ်မ ၇၆ ပါ  ပြ �ာနး်ချက်များကို 

ထိခိုက်ခြ ငး် မရှိေစရ။ 

အခန်း(၁၂) 

ေမြ အသံုးပြ ုခွင့် 

၅၀။ (က) ဤဥပေဒအရ ခင်ွ့ပြ ုမနိ�်ရရှထိားေသာ သိ�ုမဟုတ် အတည်ပြ ုမိန�် 

ရရှိထားေသာ ရငး်�ှးီမြ �ု ပ�ှ်ံသသူည ် ပုဂ�လကိေမြ  သို�မဟတ်ု 

အေဆာကအ်အံု ဖြ စပ်ါက ပိင်ုရှင်ထမှံ လညး်ေကာင်း၊ အစိးုရက 

စီမခံန�်ခဲွပုိင်ခင်ွရ့ှိေသာေမြ ၊ �ိုငငံ်ေတာပိ်င်ုေမြ  သို�မဟုတ် 

အေဆာကအ်အံု ဖြ စပ်ါက သကဆုိ်င်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖွ�ဲ 

အစညး်များထံမှလညး်ေကာင်း ရငး်�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ� ပြ ုလုပ်ရန်အလို�ငှာ 

သတ်မှတ်ချက်များ�င်ှအ့ည ီ �ှစ်ရညှေ်မြ  သို�မဟတု ် အေဆာက ်

အအံုငှားရမ်းခွင့်ရှိသည။် �ုိင်ငံသားရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသသူည် မိမိပုိင် 

ေမြ  သိ�ုမဟုတ် အေဆာက်အအံုတွင ် တညဆ်ဥဲပေဒများ�င်ှ့အညီ 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံ�ိုငသ်ည။် 

 (ခ) �ုိင်ငံခြ ားသားရင်း�ီှးမြ �ု ပ�ှ်သံူသည ်အစိုးရ သို�မဟုတ် အစုိးရအဖွ�ဲ 

အစညး်များထံမှဖြ စ်ေစ၊ ပုဂ�လိကေမြ  သို�မဟတ်ု အေဆာက်အအံု 

ပုိင်ရငှထ်မှံဖြ စေ်စ ေကာ်မရင်ှခွင့်ပြ ုမိန်� သို�မဟုတ် အတည်ပြ ုမိန�် 

ရရှိသည့်ေန�မှစ၍ ကနဦး�ှစ် (၅၀) အထိ သတ်မှတခ်ျက�်င်ှ့အညီ 

ေမြ  သို�မဟတ်ု အေဆာကအ်အံုငှားရမ်း�ိင်ုသည်။ 
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(b) the right to due process of law and the right to appeal on 

similar measures, including any change to the terms and 

conditions under any license, a Permit or an Endorsement 

granted by the Government to the investors and their 

direct investments. 

49. The provisions of this Chapter shall not affect the 

provisions in section 76. 

Chapter XII 

Right to Use Land  

50. (a)  An Investor who obtains a Permit or an Endorsement 

under this Law has the right to obtain a long-term lease 

of land or building from the private owned or from the 

relevant government departments, governmental 

organizations managed by the Government, or owned 

by the State in accordance with the stipulations in order 

to do investment. Citizen investors may invest in their 

own land or building in accordance with relevant laws. 

(b)  Foreign investor may lease land or building either from 

the Government or governmental organizations or from 

owners of private land or building from commencing on 

the date of receipt of a Permit or an Endorsement of the 

Commission up to an initial period of (50) year in 

accordance with the stipulation.  
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 (ဂ) အထကေ်ဖာ်ပြ ပါ ပဒုမ်ခဲွ(ခ)အရ ခင်ွ့ပြ ုထားေသာ ေမြ  သို�မဟတ်ု 
အေဆာကအ်အံု ငှားရမ်းကာလ သို�မဟတ်ု ေမြ  သိ�ုမဟတ်ု 
အေဆာကအ်အံု အသုးံပြ ုခင့်ွကာလ သက်တမး်ကနု်ဆံုးပ� းီေနာက ်
ေကာ်မရငှ၏် ခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င့် တစဆ်ကတ်ညး် သက်တမး်တိးုခွင့် 
၁၀�ှစ်�ှင့် ယင်းသကတ်မ်း ကနုဆ်ုံး ပ� းီ ထပ်မ၍ံ ၁၀ �ှစ ်
သက်တမ်းတိးုမြ �င့်�ုိင်သည။် 

 (ဃ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူသည် ေမြ ငှားရမ်း ခြ င်းစာချုပ်အား စာချုပ်စာတမး် 
မှတ်ပုံတင် ခြ င်းအက်ဥပေဒ�င်ှ့အည ီ စာချုပ်စာတမး် မတ်ှပံုတင် 
�ုံးတွင်မှတ်ပုံတင်ရမည်။ 

 (င) အစိးုရအဖွဲ�သည ် ေမြ အသုံးချမ� သိ�ုမဟုတ် ေမြ ငှားရမ်းမ�များ 
အတွက်  မြ န်မာ�ုိင်ငံသားရင်း�ီှး မြ �ု ပ်�ံှသမူျားအား ပိုမိုေကာင်းမွန် 
ေသာသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် အခွင့်အေရးများကို ခွင့်ပြ ုေပး�ုိင ်
သည်။ 

 (စ) ေကာ်မရငှသ်ည ်�ိင်ုငံေတာ်တစ်ဝနး်လုံးတွင် ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတကေ်စရန ်
အလို�ငှာ စးီပွားေရးဖွ�ံဖ� ို းတိးုတက်မ� နညး်ပါးပ� းီ ဆက်သယွ် 
သာွးလာေရး ခကခ်ေဲသာ ေဒသများတွင ် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ှသံူများ 
အတွက် ဤဥပေဒပါေမြ  သို�မဟတ်ု အေဆာကအ်အံု ငှားရမ်းခွင် ့
ကာလ သိ�ုမဟုတ် ေမြ  သို�မဟတ်ု အေဆာက်အအု ံ အသုးံပြ ုခွင့် 
ကာလထက် ပုိမုိခံစားခင်ွ့ပြ ုရာတွင ် အစိးုရအဖဲွ�မတှစ်ဆင့် 
 ပြ ညေ်ထာင်စလု�တ်ေတာသ်ို� တင်ပြ အတည်ပြ ုချကရ်ယရူမည။်  

အခန်း(၁၃) 

အမ�ထမ်းများ�ှင့်အလုပ်သမားများ ခန်�ထားခြ င်း 

၅၁။ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူသည် - 

 (က) �ုိင်ငေံတာ်အတွင်း ၎ငး်၏ ရင်း�ီှး မြ �ု ပ်�ံှမ�တွင ် သတ်မှတ်အရည ်
အချငး်ကိုကည်သီည့် မညသ်ည့်�ိုငငံ်သားကိုမဆုိ အက� းီတနး် 
စီမံံခန�်ခဲွမ�၊ နညး်ပညာ၊ လုပ်ငနး်က�မး်ကျင်သူ�ှင့် အက� ံေပး 
အဖြ စ် ဥပေဒများ�ှင့်အညီ ခန�်အပ်�ုိင်သည၊် 
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(c)  After the expiry of the term of the right to use land or 
building or the period of right to lease of land or 
building permitted under subsection (b), a consecutive 
period of (10) years and a further consecutive period of 
(10) years extension to such period of lease of land or 
building may be obtained with the approval of the 
Commission. 

(d)  The investor shall register the land lease contract at the 
Office of Registry of Deeds in accordance with the 
Registration Act. 

(e)  The Government may grant more favorable terms and 
conditions for the lease of land and the use of land by 
Myanmar citizen investors. 

(f)  The Commission shall, for the purpose of the 
development of the entire Union with the approval of 
the Pyidaungsu Hluttaw submitted through the 
Government, grant a longer period for the right to lease 
land or building and the right to use land under this 
Law, to investors who invest in least developed and 
remote region.  

Chapter XIII 

Employment of Staff and Workers 

51. The investor: 

(a) may appoint of any citizen who is a qualified person as 

senior manager, technical and operational expert, or 

advisor in his investment within the Union in 

accordance with the laws; 
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 (ခ) အဆင့်ဆင့်ေသာ စီမံံခန်�ခွဲမ�၊ နညး်ပညာ၊ လုပ်ငနး်က�မ်းကျင်သူ 

ေနရာတိ�ုတွင် �ုိင်ငံသားများအား ခန်�အပ်�ုိင်ရန်အလို�ငှာ စမွး် 

ေဆာငရ်ည်မြ �င့်တင်ေရး အစီအစဥ်များ ေဆာငရ်ကွ်၍ အစားထုိး 

ခန�်ထားရမည်။ 

 (ဂ) က�မ်းကျင်မ�မလိုေသာ လုပ်ငနး်များတွင် �ုိင်ငံသားများကိုသာ 

ခန�်ထားရမည၊် 

 (ဃ) �ုိင်ငံခြ ားသား�င်ှ ့ �ိုငငံ်သားက�မ်းကျင်သ ူ အလပုသ်မားများ၊ 

အတတ်ပညာရှင်များ�ှင့် ဝန်ထမ်းများ ခန�်ထားရာတွင် အလပ်ု 

သမားဆုိင်ရာ ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒများ�င်ှအ့ည ီ အလုပ်ခန�်ထားမ� 

ဆုိငရ်ာ သေဘာတူညခီျက်စာချုပ်ကို အလပ်ုရင်ှ�ှင့် အလုပ်သမား 

တုိ� �ှစဦ်း�ှစ်ဖက်လက်မှတ်ေရးထုိး၍ ခန�်ထားရမည၊် 

 (င) အလုပ်ခန�်ထားမ�ဆိုင်ရာ သေဘာတညူီချက်စာချုပ်ပါ အလုပ်ရှင် 

�ှင့်အလပုသ်မားတုိ�၏ အခွင့်အေရး�ှင့် တာဝန်များကို 

လညး်ေကာင်း၊ အလုပ်အကိုင်ဆိင်ုရာ စညး်ကမး်ချကမ်ျားကို 

လညး်ေကာင်း သတမှ်တ်ရာ၌ အနညး်ဆုံး လုပ်ခလစာ၊ ခွင့်ရက၊် 

အလုပ်ပိတရ်က၊် အချနိ်ပုိလုပ်ခ၊ နစ်နာေက� း၊ အလပု်သမား 

ေလျာ်ေက� း၊ လူမ�ဖူလုေံရး�င့်ှ အလုပ်သမားများ�ှင့် သက်ဆုိင ်

သည့် အခြ ားအာမခထံားရှိခြ င်းတိ�ုအပါအဝင ် အလပုသ်မား 

ဆုိငရ်ာဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒများပါ အခွင့်အေရးများ ရရှိေရး 

အတွက် ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည၊် 

 (စ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�တင်ွ အလုပ်ရင်ှအချငး်ချငး်၊ အလုပ်သမား 

အချငး်ချင်း၊ အလပုရ်ငှ�ှ်င့် အလုပ်သမား၊ အလုပ်သမား�ှင့် 

အတတ်ပညာရှင် သို�မဟုတ် ဝန်ထမ်းတို�အက� ား ေပ�ေပါက် 

လာသည့် အငြ င်းပွားမ�များကို တညဆ်ဥဲပေဒများ�င်ှ့အညီ 

ေဖြ ရင်ှးရမည။် 
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(b) shall appoint them to replace, after providing for 

capacity building programs in order to be able to appoint 

citizens to positions of management, technical and 

operational experts, and advisors; 

(c) shall appoint only citizens for works which does not 

require skill; 

(d) shall appoint skilled citizen and foreign workers, 

technicians, and staff by signing an employment 

contract between employer and employee in accordance 

with the labor laws and rules; 

(e) shall ensure to obtain the entitlements and rights in the 

labor laws and rules, including minimum wages and 

salaries, leave, holidays, overtime fees, damages, 

compensation of the workman, social welfare, and other 

insurance related to workers in stipulating the rights and 

duties of employers and employees and occupational 

terms and conditions in the employment contract;   

(f) shall settle disputes arising among employers, among 

workers, between employers and workers, and 

technicians or staff in the investment in accordance with 

the applicable laws.  
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အခန်း(၁၄) 

ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�ကုိ အာမခံခြ င်း 

၅၂။ အစိးုရအဖွဲ�သည်  ဥပေဒ�ှင့်အညီ ေဆာငရ်ကွ်သည့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�များကိ ု

�ုိင်ငပိံင်ုပြ ုလုပ်ခြ င်းမပြ ုဟု အာမခံသည။် ေအာက်ပါ အေခြ အေနများ�ှင့်အညီ 

ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်မှအပ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�ကို သမိး်ယူခြ င်းကိုဖြ စ်ေစ၊ သယွ်ဝုိကသ်မ်ိးယ ူ

 ခြ င်းကို ဖြ စ်ေစ၊ ရပ်ဆိုငး်ေစခြ င်း သေဘာသကေ်ရာကေ်သာ ေဆာင်ရကွမ်�များကို 

 ဖြ စ်ေစ မပြ ုလုပ်ဟု အာမခံသည်-  

 (က) �ုိင်ငေံတာ်�င်ှ ့ �ိုငငံ်သားများ အကျို းအတွက ် အမှန်တကယ် 

လိုအပ်ခြ င်း၊ 

 (ခ) ခဲွခြ ားမ�မရှဘိဲ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဂ) တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အည ီေဆာင်ရကွ် ခြ င်း၊ 

 (ဃ) သမ်ိးယသူည့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�အား မ�တ၍ပြ ည့်စံုလုံေလာက်ေသာ 

ေလျာ်ေက� းကို မြ န်ဆန်စွာ ေပးေချခြ င်း။ 

၅၃။ မ�တ၍  ပြ ည့်စံုလံုေလာက်မ�ရိှေသာ ေလျာ်ေက� းသတ်မှတ်ရာတွင် ေလျာ်ေက� း 

ပမာဏသည ်သိမ်းဆညး်သည့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�၏ေဈးကွက်တနဖုိ်း�ှင့် ညီမ�ရမည်ဖြ စ် 

 ပ� းီ သိမ်းဆညး်သည့်ကာလ၌ ဖြ စ်ေပ�ေနသည့်ေဈးကကွ်တန်ဖုိး ဖြ င့် သတမ်တ်ှရမည။် 

သို�ရာတွင် ၎ငး်ေလျာ်ေက� းပမာဏအား သတ်မှတ်ရာတွင် အများပြ ညသ်ူအကျို း�င်ှ ့

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူ၏ အကျို းစီးပွားအက� ား မ�တေသာ အေခြ အေန အေပ�အေခြ ခရံ 

မည်ဖြ စ်ပ� းီ ရငး်�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�၏လကရ်ှိ�ှင့် ယခင်အေနအထား၊ ရင်း�ှးီ  မြ �ု ပ�်ှံမ�လုပ်ငနး် 

သို�မဟုတ် ပစ�ညး်သိမ်းယရူ ခြ င်း၏ အေက� ာင်းအရင်း၊ ရင်း�ီှး  မြ �ု ပ်�ှမံ�၏မ�တေသာ 

ေဈးကကွ်တန်ဖုိး၊ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�လုပ်ငနး် သို�မဟုတ် ပစ�ညး်သမိး်ယရူ ခြ င်း၏ 

ရညရ်ယွ်ချက၊် ရငး်�ှးီမြ �ု ပ�ှ်ံသမှူ ရငး်�ှးီမြ �ု ပ�်ှံမ�ပြ ုလုပ်ထားသည့် ကာလ 

တစေ်လ�ာက ် ရရှိခ့ဲသည့် အမြ တ်ေငွများ�ှင် ့ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ှံမ� သက်တမ်းတုိ�ကိပုါ 

ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည။် 
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Chapter XIV 

Investment Guarantee 

52. The Government guarantees not to nationalize any investment 

carrying out in accordance with the law. Except under the 

following conditions, the Government guarantees not to 

take any measures which expropriate or indirectly 

expropriate or is likely to effect a result in the termination 

of an investment : 

(a) necessary for the public interest;  

(b) in a non-discriminatory manner; 

(c) in accordance with due process of law; 

(d) on payment of prompt, fair and adequate compensation;  

53. A fair and adequate compensation shall be designated as an 

equivalent to the market value prevailing at the time of 

expropriation of the investment. However, that designation 

shall be based on a fair consideration of public interest as 

well as the interests of the private investor, and shall take 

into account the present and past conditions of investment, 

the reason for expropriation of the investment or assets, the 

fair market value of the investment, the purpose of 

expropriating the investment or assets, the profits acquired 

by the investor during the term of investment, and also the 

duration of the investment. 
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၅၄။ ဤဥပေဒ၏ အခနး်(၂၁) �ှင့်အခနး် (၂၂) ပါ  ပြ �ာနး်ချက်များ အပါအဝင် 

အစိးုရအဖွဲ�၏ လုပ်ပုိင်ခွင်အ့ရ ေဆာင်ရွကသ်ည့် စီးပာွးေရးဆုိင်ရာ ထိနး်ည�ိရန် 

ရညရ်ယွ်ချက်အတကွ် သို�မဟတ်ု လမူ�အကျို းစီးပာွး အေထာကအ်က ူပြ ုေစေရး 

ရညရ်ယွ်ချက်များအတွက် လုပ်ေဆာင်သည် ့ ခဲွခြ ားမ�မရှိသည့် ေဆာင်ရွကခ်ျက ်

များသည ်ဤအခနး်၏ ပြ �ာနး်ချက်များ�င်ှ ့အကျုးံဝင်သကဆ်ိုင်ခြ င်း မရှိေစရ။ 

၅၅။ ပုဒ်မ ၅၂ ကို လိုကန်ာကျင့်သုံးရာတွင ် လပုက်ိုင်ေဆာင်ရွကမ်�များသည် 

အဆုိပါ ပဒုမ်ပါ  ပြ �ာနး်ချကမ်ျား�ှင့် ကိုကည်ီမ�မရှိေက� ာင်း�ှင့် သွယ်ဝုိက၍် 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ� သိမ်းယူခြ ငး်ဖြ စ်ေက� ာင်း ရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှသကူ တင်ပြ လာလ�င် အစိုးရ 

အဖွ�ဲသည် ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ အချကအ်လက်များကို ထည့်သင်ွးစဥ်းစား၍ ကစိ�ရပ် 

တစခု်ချငး်အလိုက် စံုစမ်းစစ်ေဆးမ�ပြ ုခြ ငး်၊ အချက်အလကက်ို စိစစ်ခြ င်းတုိ�ကို 

ေဆာငရ်ကွရ်မည်-  

 (က) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�၏ စီးပွားေရးတနဖုိ်းကို  က� းီမားပြ င်းထနစွ်ာ ထိခုိက ်

နစ်နာေစရန် တမင်ဖနတ်းီ ရည်ရယွေ်ဆာင်ရကွ်ခြ င်းရှိ/မရှိ၊ 

 (ခ) အစိးုရမှ ရငး်�ီှးမြ �ု ပ�ှ်သံူသို� ယခင်စာဖြ င့် ေရးသားထားသည့် 

ကတိကဝတ်များ၊ သေဘာတူစာချုပ်၊ လိုငစ်င် သိ�ုမဟုတ် အခြ ား 

တရားဝင်စာရွကစ်ာတမ်းများကို ချို းေဖာက်မ�ရှိ/မရှိ၊ 

 (ဂ) ပုဒ်မ ၅၂ ပုဒ်မခွ ဲ (က) တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် အစုိးရအဖွဲ�၏ 

ရညရ်ယွ်ချက် အပါအဝင် ၎င်း၏လပုေ်ဆာင်ချက်များသည် 

အများပြ ည်သ ူအကျို းစးီပွား�ှင့် ကိုကည်မီ�ရှိ/မရှိ။ 

အခန်း(၁၅) 

ဘ�ာေငွများလ�ဲေပြ ာင်းခြ င်း 

၅၆။ �ုိင်ငံခြ ားသားရင်း�ီှးမြ �ု ပ�ှ်သံူများသည် ဤဥပေဒအရ ေဆာင်ရွကသ်ည့် 

ရင်း�ှးီ မြ �ု ပ်�ံှမ��ှင့် ဆက်�ွယ်လျကရ်ှိသည့် ေအာက်ပါဘ�ာေငွများကိ ု   ပြ ညပ်သို� 

လ�ဲေပြ ာင်း�ုိင်သည် -  
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54. Non-discriminatory manner, including in Chapter XXI and 

Chapter XXII of this Law, which the Government performs 

in their authority for the purposes of regulating economic or 

supporting social interest shall not apply to the provisions in 

this Chapter. 

55. If an investor asserts that a measure or series of measures 

undertaken under section 52 are inconsistent with the 

provisions of such section and amount to an indirect 

expropriation, the Government shall conduct a case-by-case 

and fact-based inquiry that takes into consideration the 

following factors: 

(a) whether the measures create an intentional adverse 

effect on the economic value of an investment or not ; 

(b) whether the measures breach  the prior binding written 

commitment of  the Government, contract, license, or 

other legal documents issued in favor of the investor or 

not;  

(c) whether the measures of the Government, including the 

objective contained in section 52 (a), are consistent with 

the public interest or not. 

Chapter XV 

Transfer of Funds 

56. Foreign investors may transfer the following funds abroad 

relating to the investments made under this Law: 
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(က)  မြ နမ်ာ�ိုင်ငံေတာဗ်ဟိုဘဏမ် ှ ချမှတ်ထားသည့် မတညရ်င်း�ှီးေငွ 

စာရငး်ဆုိင်ရာ  ပြ �ာနး်ချက်များ�ှင့်အညီ သတ်မှတ်ထားသည့် 

မတညရ်ငး်�ှးီေငွများ၊ 

(ခ) ဤဥပေဒအရ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�မှ ထွကေ်ပ�လာေသာ အကျို း 

အမြ တ်များ၊ အေခြ ပစ�ညး်မ ှ အမြ တ်အစွနး်များ၊ အစုေပ�အမြ တ် 

များ၊ ခိင်ုေက� းများ၊ မူပုိင်ခများ၊ လိုငစ်င်ေက� းများ၊ နည်းပညာ 

အကူအညေီထာကပ်ံ့မ��င့်ှ စီမံခန�်ခဲွမ�ဆိုင်ရာ အခေက� းေငွများ၊ 

အစုရှယယ်ာ�င်ှ ့အခြ ားလကရ်ှိဝင်ေငွများ၊ 

(ဂ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�တစ်ခု၏ စစုုေပါင်းေရာင်းချမ� သို�မဟတု ် တစစိ်တ် 

တစပိ်င်ုး ေရာငး်ချမ� သို�မဟုတ် လပုင်နး်တစ်ခခုု သိ�ုမဟုတ ်

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ��ှင့် ဆက်စပ်သည့် ပုိင်ဆိင်ုမ�စာရင်းရငှး်လင်း 

ဖျကသ်မ်ိးခြ ငး်တိ�ုမှ ထွကေ်ပ�လာသည့် အမြ တ်အစနွး်များ၊ 

(ဃ) ေချးေငွသေဘာတူစာချုပ် အပါအဝင် ပဋိညာ�်စာချုပ်အရ 

ေပးေချရမည့် ေငွများ၊ 

(င) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ� အငြ င်းပွားမ�ေြဖရငှး်ခြ ငး်မှ ထွကေ်ပ�လာသည့် 

ေပးေချေငွများ၊ 

 (စ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ� သိ�ုမဟုတ် ပစ�ညး်သိမ်းယူခြ ငး်တိ�ုမှ ေလျာ်ေက� း 

အဖြ စ် ရရှသိည့် ေငွေက� းများ၊ အခြ ားေလျာေ်က� းေငွများ၊ 

 (ဆ) �ုိင်ငေံတာ်အတွင်း ဥပေဒ�ှင့်အညီခန�်အပထ်ားသည် ့ �ုိင်ငံခြ ား 

သားက�မး်ကျငသ်ူဝန်ထမ်းများ၏ လပ်ုခလစာ�ှင့်ဝင်ေငွ။ 

၅၇။ ေချးေငွလ�ဲေပြ ာင်းခြ င်း သို�မဟတ်ု ေချးေငွရယူခြ င်းတို��ှင့်စပ်လျ�်း၍ 

သတ်မှတ်စညး်မျ�်းများ�င်ှအ့ည ီ  မြ န်မာ�ိုငငံ်ေတာဗ်ဟိုဘဏ၏် ခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င့် 

လ�ဲေပြ ာင်း သိ�ုမဟုတ် ရယရူမည။် 
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(a) capital designated under the provisions relating to 

capital account rules stipulated by the Central Bank of 

Myanmar; 

(b) proceeds, profits from the asset, dividends, royalties, 

patent fees, license fees, technical assistance and 

management fees, shares and other current income 

resulting from any investment under this Law; 

(c) proceeds from the total or partial sale or liquidation of 

an investment;  

(d) payments made under a contract, including a loan 

agreement; 

(e) payments resulting from any settlement of  investment 

disputes; 

(f) other compensation or money as compensation under 

the investment or expropriation;  

(g) remuneration, salary and earning of foreign experts 

legally employed in the Union. 

57. With respect to transferring a loan or taking a loan, it shall 

be transferred and taken with the approval of the Central 

Bank of Myanmar, in accordance with the stipulated 

regulations. 
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၅၈။  မြ နမ်ာ�ိုင်ငံသားရင်း�ီှးမြ �ု ပ�ှ်သံူများသည ် ဤဥပေဒအရ ေဆာင်ရကွ်သည် ့
ရင်း�ှးီ မြ �ု ပ်�ံှမ��ှင် ့ ဆက်�ွယ်လျကရ်ှိသည့် ေအာက်ပါကိစ�ရပ်များတွင် �ုိင်ငံေတာ် 
အတွင်းမှ  ပြ ည်ပသို�လွတ်လပ်စွာဖြ င်ေ့�ာှင့်ေ�ှးက� န်�က� ာမ� မရှိဘလဲ�ဲေပြ ာင်း�ုိင်သည်-  

(က) ခုိင်ေက� းများ၊ လိုင်စငေ်က� းများ၊ နညး်ပညာအကူအညီ 
ေထာကပ်ံ့မ�၊ စမီခံန်�ခွဲမ�ဆိင်ုရာ အခေက� းေငွများ�ှင့်  မည့်သည့် 
 ပြ င်ပအဖဲွ�အစညး်ကိုမဆိုေပးရနရ်ှိသည့် အတိုးေငမွျား၊  

(ခ) ေချးေငွသေဘာတူစာချုပ် အပါအဝင်  ပဋညိာ�်စာချုပ်အရ 
ေပးေချရမည်ေ့ငမွျား�ှင့် အာမခံေလျာေ်က� းေငွများ၊ 

 (ဂ) စီရငခ်ျကအ်မိန�်၊ အ�ုညာတစီရင် ဆံုးဖြ တ်ခြ ငး် သို�မဟတ်ု  မြ နမ်ာ 
�ုိင်ငသံား ရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ှံသူမှ ေပးရန်ရှိသည့် သေဘာတူညီချက် 
အပါအဝင် အငြ င်းပွားမ�ေြဖရင်ှးခြ င်းမှ ထကွေ်ပ�လာသည့် 
ေပးေချေငွများ။ 

၅၉။ ဘ�ာေငွလ�ေဲပြ ာင်းမ�များ အားလုံးသည ် လ�ဲေပြ ာင်းမည့် ပမာဏအေပ� 
မူတည်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် အခနွဆ်ိုငရ်ာဥပေဒများ�င်ှအ့ည ီ အခွန်ထမ်းေဆာင် 
 ပ� းီမှသာ လ�ဲေပြ ာင်းရမည။် 

၆၀။ တရားဝင်ခွင့်ပြ ုမိန်�ဖြ င့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေသာ �ိုငငံ် ခြ ားသားက�မ်းကျင်သူ 
ဝန်ထမ်းများသည ် ဝင်ေငခွွန်ဥပေဒအရ  ပြ �ာနး်ထားသည့် အခွန်ထမ်းေဆာင်မ� 
ဆုိငရ်ာ ဝတ�ရားများအရ လ�ဲေပြ ာင်းမည့် ေငွေက� းပမာဏအေပ� မူတည်၍ 
အခွနအ်ခများေပးေဆာင်ပ� းီေသာေငကွို မညသ်ည့်�ုတ်ယူခြ င်းမ�မရှိဘ ဲ �ုိင်ငေံတာ် 
အတွင်းရှိ �ိုငငံ်ခြ ားဘဏလ်ပ်ုငနး် လပုက်ိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဘဏမ်ျားမှတစဆ်င့် ေငွလ�ဲ 
�ုိင်သည။် 

၆၁။ �ုိင်ငံခြ ားသားရင်း�ီှးမြ �ု ပ�ှ်သံူများသည် ပဒုမ် ၅၆ တင်ွ ေဖာ်ပြ ထားသည့် 
ဘ�ာေငွများ လ�ေဲပြ ာင်းခြ င်း ပြ ုလပုရ်ာတင်ွ �ိင်ုငံခြ ားသုးံေငွ စီမခံန�်ခဲွမ�ဥပေဒ၏ 
ေငွလုးံေငွရင်းစာရငး် သို�မဟုတ် သာမန်စာရင်းတင်ွ အကျုးံဝင်သည်ေ့ငွများကို 
�ုိင်ငေံတာ်အတွင်းရှိ �ုိင်ငံခြ ားဘဏလ်ုပ်ငနး် လပုက်ိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဘဏ်များမှ 
တစဆ်င့် �ုိင်ငံခြ ားသုံးေငွစမီံခန�်ခွမဲ�ဥပေဒအရ လွတ်လပ်စွာသုံးစွဲ�ိုငသ်ည့် ေငွေက� း 
 ဖြ င့် လ�ဲေပြ ာင်း�ုိင်သည။် 
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58. Myanmar citizen investors may freely and without delay 

transfer abroad the following funds relating to the 

investments made under this Law: 

(a) royalties, license fees, technical assistance, management 

fees, and interests to be paid any outside organization; 

(b) payments made under a contract, including a loan 

agreement and insurance claims;  

(c) payments resulting from an award, arbitration or 

settlement of any dispute, including any agreement to be 

paid by Myanmar citizen investor.  

59. Any transfer of funds shall be allowed only after paying all 

tax obligations imposed on the amount to be transferred in 

accordance with the stipulated tax laws. 

60. Foreign experts with legal work permits may make 

remittance abroad without any further deduction from the 

amount of money paid after the tax obligations under the 

Income Tax Law, through banks authorized with a foreign 

exchange dealer license and established in the Union. 

61. In respect of transfers of funds made by Foreign investors 

under section 56, such funds, including capital accounts or 

current accounts under the Foreign Exchange Management 

Law, may be transferred through banks authorized with a 

foreign exchange dealer license and legally established in 

the Union with freely usable currencies. 
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၆၂။ အစိးုရအဖွဲ�သည ် ေအာက်ပါအေခြ အေနတစ်ရပ်ရပ်�င်ှ ့ ဆက်စပေ်သာ 
�ုိင်ငံခြ ားေငွ လ�ဲေပြ ာင်းမ�ကိ ုဟန�်တားခြ င်း သို�မဟတ်ု ဆိုငး်င့ံခြ င်း ပြ ု�ိုငသ်ည်-  
 (က) လမွူစဲာရင်းခံခြ င်း သိ�ုမဟုတ်  မ� ရီင်ှများ၏ အခွင့်အေရးများကို 

ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည့်အေခြ အေန၊ 
 (ခ)  ပြ စ်မ� သို�မဟုတ်  ပြ စ်မ�မကင်းသည့် နညး်လမ်းဖြ င့် ရရှိသည့် 

ေငွများအား တရားဝင်ေငွအဖြ စ် လ�ဲေပြ ာင်းသည့် အေခြ အေန၊ 
 (ဂ) ေငွေက� းဆုိင်ရာ အစရီင်ခံခြ င်း သို�မဟတု ် လ�ဲေပြ ာင်းမ�ဆုိင်ရာ 

မှတ်တမ်းများအား ဥပေဒေက� ာင်းအရ အတည်ပြ ုရန ် သို�မဟတ်ု 
ေငွေက� းအာဏာပိင်ု အဖွဲ�အစညး်များကို ပ့ံပုိးကညူရီန ် လိုအပ် 
သည့်အေခြ အေန၊ 

 (ဃ) တရားစရီင်ေရး သို�မဟုတ် စီမံခန�်ခဲွေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရကွခ်ျက ်
များတင်ွ အမိန်�များ သို�မဟုတ် စီရင်ချကမ်ျား�ှင့်အညီ ေဆာင် 
ရကွရ်မည့် အေခြ အေန၊ 

(င) အခွနက်ိစ�ရပမ်ျား၊ 
(စ) လမူ�ဖူလုံေရး၊ ဝန်ထမး်များ၏ အင� ိမ်းစားယူမ� သို�မဟတု ် မဖြ စ် 

မေန ေငွစုေဆာငး်ေရးအစီအစဥ်များ၊ 
(ဆ) အလုပ်သမားများ၏ ရပုိင်ခွင့်များ နစန်ာဆံုး��ံးရသည့် အေခြ  

အေန။ 
၆၃။ အစိးုရအဖွဲ�သည ် �ုိင်ငံေတာ်အတွင်း၌ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသ�ူင်ှ့ယင်း၏ ရင်း�ှီး 
 မြ �ု ပ်�ံှမ�အတွက် အသုံးပြ ုရနလ်ိုအပ်သည့် မတညေ်ငွရငး် သို�မဟုတ် အသုံးစရိတ ်
များ�င့်ှ �ုိင်ငံခြ ားေချးေငွများကို တညဆဲ်ဥပေဒ�ှင့်အညီ ပြ ည်ပမ ှ ေငွလ�ေဲပြ ာင်း 
ရယခွူင့် ပြ ုသည်။ 
၆၄။  ပြ ည်ပေငေွပးေငွယ ူခြ င်းဆိင်ုရာ သို�မဟုတ်  ပြ ညပ်ေငွေက� း အခက်အခမဲျား 
ဆုိးရာွးစွာ  ဖြ စ်ေပ�ေနသည့် အေခြ အေနတင်ွ အစုိးရအဖွဲ�သည် �ိင်ုငံခြ ားသုးံေငွ 
စီမခံန�်ခဲွမ�ဥပေဒပါ  ပြ �ာနး်ချကမ်ျား�ှင့် �ိုငငံ်ေတာ၏် အခြ ား�ုိင်ငတံကာကတိ 
ကဝတ်များ�ှင့်အညီ ရင်း�ီှး မြ �ုပ်�ှမံ��ှင့်စပလ်ျ�်းသည် ့ ေငွေပးေချမ� သို�မဟတု ်
လ�ဲေပြ ာင်းေပးမ�ဆိုငရ်ာ ကန်�သတ်ချက်များကို ချမှတ�်ိုင်သည် သို�မဟုတ် ထိနး်သိမ်း 
�ုိင်သည။် 
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62. The Government may prevent or delay a transfer of funds 

relating to any of the following circumstances: 

(a) insolvency, or the protection of the rights of creditors; 

(b) criminal or penal offences and the  recovery of proceeds 

of crime;  

(c) financial reporting or record keeping of transfers when 

necessary to assist law enforcement or financial 

regulatory authorities;  

(d) ensuring compliance with orders or judgments in 

judicial or administrative proceedings; 

(e) taxation; 

(f) social security, public retirement, or compulsory saving 

schemes;  

(g) severance entitlements of employees. 

63. The Government shall allow the transfer of capital or 

expenditures and foreign loans from abroad, which are 

required to be used for an investor and its investment within 

the Union in accordance with applicable laws. 

64. In the event of serious balance-of-payments or external 

financial difficulties, the Government may adopt or 

maintain restrictions on payments or transfers related to 

investments in accordance with the Foreign Exchange 

Management Law and other international commitments. 
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အခန်း(၁၆) 

ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသူများ၏ တာဝန်ဝတ�ရားများ 

၆၅။ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူသည် - 

 (က) �ုိင်ငေံတာ်အတွင်းရှိ တိင်ုးရင်းသားလူမျို းတိ�ု၏ ဓေလ့ထံုးတမ်း၊ 
အစဥ်အလာ၊ �ိုးရာယဥေ်ကျးမ�တုိ�ကိုေလးစားလိုကန်ာရမည်၊ 

 (ခ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ေဆာငရ်နအ်တွက် ကုမ�ဏီ သိ�ုမဟုတ် တစ်ဦး 
တညး်ပုိင် သို�မဟတု ် တရားဝငစီ်းပွားေရးအဖွဲ�အစညး်များ 
သို�မဟုတ် အဆိပုါ တရားဝင်စီးပာွးေရးအဖဲွ�အစညး်၏ �ုံးခဲွများ 
ကိုဥပေဒ�ှင့်အညီ ဖွ�ဲစညး်တည်ေထာင် ၍ မှတ်ပံုတငရ်မည၊် 

 (ဂ) တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ နေ်သာ နညး်ဥပေဒ 
များ၊ အမိန�်ေက� ာ်ငြ ာစာများ၊ အမိန�်�ှင့်��န်က� ားချကမ်ျား၊ လပု်ထံုး 
လပ်ုနညး်များ၊ သေဘာတူစာချုပ်ပါ စညး်ကမ်းချက်များ�ှင့် အခွန် 
ဆုိငရ်ာ တာဝနရ်ှိမ�အပါအဝင် ၎င်းတုိ�အား ထုတေ်ပးထားေသာ 
အထူးပြ ုလိုင်စင်၊ ခွင့်ပြ ုမိန�်�ှင့် လပ်ုငနး်ေဆာင်ရကွခွ်င့် လက်မှတ် 
များတင်ွ ပါဝင်သည့် စညး်ကမ်းချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များ 
�ှင့်အည ီလိုကန်ာေဆာင်ရကွရ်မည၊် 

 (ဃ) လပ်ုငနး်သဘာဝအရ ဖြ စေ်စ၊ အခြ ားလိုအပခ်ျကအ်ရ ဖြ စ်ေစ 
သကဆ်ိုငသ်ည့် ပြ ညေ်ထာင်စုဝန်က� းီဌာနများ၊ အစိုးရဌာန�ှင့် 
အဖွ�ဲအစညး်များမှ လိုင်စင် သို�မဟုတ် ခွင့်ပြ ုမိန်�ရယရူန် လိုအပ် 
လ�င်ဖြ စ်ေစ၊ မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်လ�င် ဖြ စ်ေစ သက်ဆုိင်ရာ 
ဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များ�င့်ှအညီ ေဆာင်ရွကရ်မည၊် 

 (င) မိမငှိားရမ်းခွင့်ရရှိထားေသာ သို�မဟုတ် အသုံးပြ ုခင်ွ ့ ရရှိထား 
ေသာ ေမြ ၏ေမြ ေပ�ေမြ ေအာကတွ်င် ခွင့်ပြ ုထားသည့် ရင်း�ီှး 
 မြ �ု ပ်�ံှမ��ှင့်ဆက်စပ်မ�မရှိေသာမူလသေဘာတူစာချုပ်တွင်မပါဝင် 
ေသာ သဘာဝတင်ွးထွကပ်စ�ညး်များ သို�မဟတု ် ေရးှေဟာင်း 
ပစ�ညး်များ�ှင့် ရတနာသိုကအ်စရှိသည်တုိ�ကို ေတွ�ရှိပါက 
ေကာ်မရငှထံ်သို� ချက်ချငး်သတင်းေပး အေက� ာငး်က� ားရမည။် 
ေကာ်မရငှက် ခွင့်ပြ ုလ�င် ယင်းေမြ ေပ�၌ ဆက်လက်လပု်ကိုင ်
�ုိင်ပ� းီခွင့်မပြ ုလ�င် ရင်း�ှီးမြ �ုပ်�ှသံူက ေရးွချယ်တင်ပြ သည့် 
ေနရာတစ်ခုအား အစားထုိး ခွင့်ပြ ုချကရ်ယ၍ူ ေပြ ာင်းေရ��ေဆာင် 
ရကွရ်မည၊် 
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Chapter XVI 
Responsibilities of Investors 

65. The Investor: 
(a) shall respect and comply with the customs, traditions 

and traditional culture of the ethnic groups in the Union; 
(b) shall establish and register a company or sole 

proprietorship or legal entities or branches of such 
entities under the laws in order to invest; 

(c) shall abide by the terms and conditions, stipulations of 
special licenses, permits, and business operation 
certificates issued to them, including the rules, 
notifications, orders, and directives and procedures 
issued by this Law and the applicable laws, terms and 
conditions of contract and tax obligations;  

(d) shall carry out in accordance with the stipulations of the 
relevant department if it is, by the nature of business or 
by other need, required to obtain any license or permit 
from the relevant Union Ministries, government 
departments and governmental organizations, or to carry 
out registration; 

(e) shall immediately inform the Commission if it is found 
that natural mineral resources or antique objects and 
treasure trove not related to the investment permitted 
above and under the land on which the investor is 
entitled to lease or use and not included in the original 
contracts. If the Commission allows, the investor shall 
continue to carry out the investment in such land, and  if 
not allowed, the investor shall transfer and carry out, by 
obtaining the permission, at the substituted place which 
is selected and submitted by him; 
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 (စ) မိမငှိားရမ်းခွင့် သို�မဟုတ် အသုံးပြ ုခင်ွရ့ရှိေသာ ေမြ ၏သဘာဝ 
ေမြ မျက�ှ်ာသွင်ပြ င် သိ�ုမဟုတ် ေမြ အနမိ့်အမြ င်အ့ေနအထားအား 
သသိာထငရ်ာှးစွာ ေပြ ာင်းလဲမ�ကို ေကာ်မရင်ှ၏ ခင်ွ့ပြ ုချကမ်ရှိဘ ဲ
မပြ ုလုပ်ရ၊ 

 (ဆ) မိမ၏ိရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ှံမ��င်ှစ့ပ်လျ�်း၍ တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ 
များ၊ လပ်ုထံုးလုပ်နညး်များ�ှင့် �ုိင်ငတံကာတွင်ကျင်သ့ုံးသည့် 
အေကာင်းဆုံး စခံျနိစံ်��နး်များ�ှင့်အညီ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်�ှင့် 
လမူ�ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိကု် ပျကစီ်းမ�၊ ညစ်ညမ်းမ�၊ နစ်နာမ�မဖြ စ ်
ေစရန်�ှင့် ယ�ေ်ကျးမ�အေမွအ�ှစမ်ျားကို ထိခိုက်ပျကစီ်းမ� မဖြ စ် 
ေပ�ေစရန ်လိုကန်ာေဆာငရ်ကွ်ရမည၊် 

 (ဇ) ခွင့်ပြ ုမိန�် သို�မဟုတ် အတည်ပြ ုမိန�်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ေသာ 
ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�များ�ှင့် သက်ဆုိငသ်ည့် လပ်ုငနး်ဆိုငရ်ာစာရင်း 
ဇယားများ၊ �ှစ်ပတ်လ်ညေ်ငစွာရင်းများ�ှင့် လိုအပ်သည် ့ ဘ�ာ 
ေရးဆိုငရ်ာ ကစိ�ရပ်များကိ ု �ုိင်ငတံကာ�ှင် ့  ပြ ည်တွငး် အသိ 
အမှတ်ပြ ု စာရင်းကိုငစ်�ံ�နး်များ�ှင့်အည ီ ေကာင်းမနွ်စွာ  ပြ ုစု 
မှတ်တမ်းတငထ်ား ရှိရမည်။  

 (ဈ) အလုပ်ခန�်ထားမ�ဆိုင်ရာ သေဘာတစူာချုပ် ေဖာကဖ်ျက်ခြ င်း၊ 
ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ� အပ� းီပိတသ်ိမ်းခြ င်း၊ လ�ဲေပြ ာငး်ေရာငး်ချခြ င်း၊ 
ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး်ရပ်ဆုိင်းခြ င်း၊ လပုသ်ားအင်အား ေလ�ာ့ချ 
 ခြ င်းတုိ�အတွက ် အလုပ်သမားများအား တညဆ်ဥဲပေဒများ�ှင့် 
အည ီ နစ်နာေက� းေပးပ� းီမှသာ ရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ှံမ�ကိ ု ရပ်ဆုိငး် 
ပိတ်သိမ်းရမည။် 

 (ည) ခုိင်လုေံသာအေက� ာင်းပြ ချက်ဖြ င့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ�ှ်မံ� ယာယပိီတ ်

သမ်ိးရပါက ပိတ်သိမ်းထားရသည့်ကာလအတင်ွး အလုပ်သမား 

များအား တညဆဲ်ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ ��န်က� ားချကမ်ျား၊ လုပ်ထံုး 

လပ်ုနညး်စသညတ်ို��ှင့်အည ီလပ်ုခ၊ လစာေပးရမည၊် 
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(f) shall not make any significant alteration of topography 

or elevation of the land on which he is entitled to lease 

or to use, without the approval of the Commission; 

(g) shall abide by the applicable laws, rules, procedures and 

best standards practiced internationally for this investment 

so as not to cause damage, pollution, and loss to the 

natural and social environment and not to cause damage 

to cultural heritage; 

(h) shall list and keep proper records in  books of accounting 

and annual financial statements, and necessary financial 

matters relating to the investments performed by a 

Permit or an Endorsement  in accordance with internationally 

and locally recognized accounting standards;  

(i) shall close and discontinue the investment only after 

payment of  compensation to employees in accordance 

with applicable laws for any breach of employment 

contracts, closure of investment, sale and transfer of 

investment, discontinuation of investment, or reduction 

of workforce; 

(j) shall pay wages and salaries to employees in accordance 

with applicable laws, rules, procedures, directives and 

so forth during the period of suspension of investment 

for a credible reason; 
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 (ဋ) အလုပ်ေက� ာင့် ထခိိကုဒ်ဏရ်ာရရှိမ�၊ ကိယု်အ �ဂါအစတိအ်ပုိင်း 

ချို �ယွင်းဆုံး��ံးမ�၊ ေရာဂါရရှိမ�၊ ေသဆံုးမ�တုိ�ဖြ စ်ပွားေသာ အလပ်ု 

သမားများအတွက် သကဆိ်င်ုရာ အလုပ်သမား သို�မဟတု် အေမွ 

ဆက်ခံခွင်ရ့ှိသအူား တညဆဲ်ဥပေဒ�င်ှအ့ညီ ရထိကု်သည့် နစ်နာ 

ေက� း�ှင့် ေလျာ်ေက� းကို ေပးရမည၊် 

 (ဌ) မိမ၏ိရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ှံမ�တင်ွ လာေရာကအ်လပုလ်ုပ်ကိုငေ်နသည့် 

�ုိင်ငံခြ ားသား က�မ်းကျင်ပညာရငှမ်ျား�ှင့်  က� းီက� ပ်သူများ၊ 

မိသားစုဝငမ်ျားသည ် တညဆဲ်ဥပေဒများ၊ နညး်ဥပေဒများ၊ အမိန�် 

�ှင့်��န်က� ားချက်များ၊ ယဥ်ေကျးမ��ှင့် ဓေလ့ထံုးစံများကုိ ေလးစား 

လိုကန်ာရန ်က� ပမ်တ်ရမည၊် 

 (ဍ) အလုပ်သမားေရးရာဥပေဒများကို ေလးစားလိုကန်ာရမည၊် 

 (ဎ) ဥပေဒ�ှင့်အညီ တရားစွဆဲိခွုင့်�ှင့်တရားစွဲဆိခု�ိံင်ုခွင့်ရှရိမည၊်  

 (ဏ) ခွင့်ပြ ုမိန�် သို�မဟုတ် အတည်ပြ ုမိန်�ပါ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ� လုပ်ကိုင ်

�ုိင်ရနအ်တွက ်လိုအပ်ချက်အရ ေဆာင်ရကွ်ခြ င်းမတှစ်ပါး ရင်း�ှးီ 

 မြ �ု ပ်�ံှမ��ှင့်မသက်ဆုိင်ေသာသစ်ေတာများ ခတုထွ်င်ခြ င်း၊ သဘာဝ 

သယံဇာတများ တူးေဖာ်ခြ င်းစသည့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထိခုိက ်

ပျက်စီးေစခြ င်း�င့်ှ လူမ�စးီပွားအေပ� ဆုံး��ံးမ�များ  ဖြ စ်ေပ�ေစပါ 

က အဆိုပါဆံုး��ံးနစ်နာမ�အတွက် ထိေရာက်သည့် ေလျာေ်က� းကို 

နစ်နာသထူသံို� ေပးေလျာရ်မည်၊ 

 (တ) ေကာ်မရငှက် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှလုပ်ငနး်များအား စစ်ေဆးက� ည့်��ရန ်

 က� ို တင်အေက� ာင်းက� ားလာပါက မည်သည့်ေနရာကုိမဆုိ ဝင်ေရာက် 

စစ်ေဆးရန် ခင့်ွပြ ုေပးရမည်၊  
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(k) shall pay compensation and indemnification in accordance 

with applicable laws to the relevant employee or his 

successor for injury, disability, disease and death due to 

the work;  

(l) shall supervise foreign experts, supervisors and their 

families, who employ in its investment, to abide by the 

applicable laws, rules, orders and directives, and the 

culture and traditions of Myanmar; 

(m) shall respect and comply with the labor laws; 

(n) shall have the right to sue and to be sued in accordance 

with the laws; 

(o) shall pay effective compensation for loss incurred to the 

victim, if there is damage to the natural environment 

and socioeconomic losses caused by logging or 

extraction of natural resources which are not related to 

the scope of the permissible investment, except from 

carrying out the activities required to conduct 

investment in a Permit or an Endorsement. 

(p) shall allow the Commission to inspect in any places, 

when the Commission informs the prior notice to 

inspect the investment; 
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 (ထ) သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် ထိနး်သမ်ိးေရးဥပေဒ�င့်ှ ပတ်ဝနး်ကျင ်

ထိခိုက်မ�ဆနး်စစ် ခြ ငး်ဆုိင်ရာ လပ်ုထံုးလုပ်နညး်များအရ က� ို တင် 

ခွင့်ပြ ုချကရ်ယရူနလ်ိအုပ်ေသာ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�များသည် ဆနး်စစ် 

 ခြ င်းများမလုပ်ေဆာင်မီ ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ပြ ုမိန်� သို�မဟတ်ု 

အတည်ပြ ုမနိ�်ကိုဦးစာွရယရူမည။် ဤသို�ေကာ်မရင်ှ၏ ခွင့်ပြ ုမိန�် 

သို�မဟုတ် အတည်ပြ ုမိန်�ရယူထားသည့် ရငး်�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�များသည် 

၎င်းတုိ� လုပ်ငနး်ေဆာငရ်ကွ်ေနသည့် ကာလတစ်ေလျာကလ်ုံး 

လုိအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ��ှင့် လူမ�ေရးထိခုိက်မ� ဆန်းစစ် 

ချက်များ ေဆာင်ရကွ်မ�အေခြ အေနများကို ေကာမ်ရှင်သို�တင်ပြ ရ 

မည။်  

၆၆။ ေကာ်မရငှသ်ည ် ပုဒ်မ ၆၅၊ ပုဒ်မခွ(ဲထ) ပါ ဆနး်စစခ်ျကအ်ေပ� မတူည၍် 

အဆုိပါရင်း�ီှး မြ �ု ပ�ှ်မံ�များအား ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရွကေ်စခြ င်း သို�မဟုတ် ဆုိင်းငံ့ 

 ခြ င်း အပါအဝင် လိုအပ်သည်များ စမံီေဆာင်ရွကရ်န် ��န်က� ား�ုိင်သည။် 

၆၇။ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူများသည် ပဒု်မ ၆၅ တွင်  ပြ �ာနး်သတ်မှတ်ထားသည့် 

တာဝနရ်ှိမ� အားလုံးကို ဤဥပေဒအာဏာ သက်ဝငသ်ည့်ေန�မှစ၍ လိကုန်ာ 

ေဆာငရ်ကွရ်မည။် 

၆၈။ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူသည် ခင်ွ့ပြ ုကာလမကနုဆံု်းမီ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�ရပစ်ပဲါက 

၎င်း၏ ရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှမ�အတွက ်အေကာကခ်နွ်�ှင့် အခြ ားပြ ည်တွငး် အခွနအ်ေကာက ်

ကင်းလတွခွ်င့် သို�မဟတ်ု သကသ်ာခင့်ွ သို�မဟတု် �ှစ်မျို းစလုးံတို� ဖြ င့်ပြ ညပ်မှ 

တင်သွင်းခဲ့ေသာ စကယ်��ရားများ၊ ပစ�ညး်ကရိိယာများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ�်များ�ှင့် 

 ပြ ည်ပမ ှ တင်သွင်းခ့ဲသည့် ပစ�ညး်များအားလုးံ ေရာငး်ချခြ င်း၊ ပြ နလ်ညတ်င်ပုိ�ခြ ငး်၊ 

စီမခံန�်ခဲွခြ င်းတုိ� ေဆာင်ရကွရ်ာတွင် ေကာမ်ရှင်၏ခွင့်ပြ ုချက�ှ်င့်အညီ တငသ်ွင်း 

စ�်က ခံစားခဲ့ေသာ အခွနက်င်းလွတ်ခွင့် (သို�မဟတု်) သကသ်ာခွင့် (သို�မဟုတ်) 

�ှစမ်ျို းစလုံးကို ပြ န်လညေ်ပးေဆာင် ပ� းီမှသာ ေဆာင်ရကွရ်မည။်  
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(q) shall take in advance a Permit or an Endorsement of the 

Commission for the investments which need to obtain 

prior approval under the Environmental Conservation 

Law and the procedures of environmental impact 

assessment, before undertaking the assessment. Such 

investments shall be submitted the situation of 

environmental and social impact assessment to the 

Commission during the permitted investment period.  

66. Subject to the assessment under section 65 (q), the 

Commission may administer the investments to carry out as 

necessary, including to conduct or suspend.  

67. The investors shall comply with all responsibilities 

stipulated under section 65 from the date, this Law comes 

into effect.  

68. If the investor discontinues the investment before the expiry 

of the permitted period, after paying the tax exemptions or 

reliefs or both enjoyed during importation in accordance 

with the approval of the Commission, the investor is to sell, 

export and dispose all machineries, equipment, motor 

vehicles and all other articles imported from abroad with 

the customs duty, other internal taxes and tax exemption or 

relief or both for his investment.  
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အခန်း(၁၇) 

အာမခံထားရိှခြ င်း 

၆၉။ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူသည် ေကာ်မရင်ှမှခင်ွ ့ပြ ုမိန�် သို�မဟုတ် အတည်ပြ ုမနိ�် 

ရရှိပ� းီမှသာ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖွ�ဲအစညး်တစ်ခ ု သို�မဟတု ် အဖွဲ� 

အစညး်များ�ှင့်လိုအပ်သည့် ပဋိညာ�်စာချုပ်များအား ချုပ်ဆုိခြ င်း၊ လက်မှတ်ေရး 

ထုိး ခြ င်း�ှင့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�များအား ေဆာင်ရကွခွ်င့်ရှိသည။် 

၇၀။ ပုဒ်မ ၆၉ တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် ပဋိညာ�်စာချုပ်များ သက်တမး်တိးုမြ �င့် 

 ခြ င်း၊  ပြ င်ဆင်ခြ င်းတုိ�အတွက ်ေကာ်မရင်ှ၏ ခွင့်ပြ ုချကရ်ယရူမည််။ 

၇၁။ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူသည် ၎ငး်၏ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�များ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ရင်း�ီှး 

 မြ �ု ပ်�ံှမ� လုပ်ငနး်အမျို းအစားအလိုက ် ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒများ၊ လပ်ုထံုးလုပ်နညး် 

စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ�ှင့်အည ီ ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ ဆနး်စစ်ချက၊် ယ�်ေကျးမ� 

အေမွအ�ှစမ်ျားထိခုိကမ်�ဆနး်စစ်ချက၊် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိကု်မ� ဆနး်စစ် 

ချက်�ှင့် လူမ�ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခုိကမ်�ဆနး်စစခ်ျကတိ်�ုကို ေဆာင်ရကွရ်မည။် 

၇၂။ ခွင့်ပြ ုမိန�် သိ�ုမဟုတ် အတည်ပြ ုမနိ�်ရယထူားေသာ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ�အား 

လပ်ုငနး်သက်တမး်ကာလအတွင်း အခြ ားပုဂ�ို လ်တစ်ဦးဦးသို� တစဆ်င့်ငာှးရမး်ခြ င်း၊ 

ေပါင်�ံှခြ ငး်၊ အစုရှယယ်ာလ�ဲေပြ ာင်းခြ ငး်၊ လပ်ုငနး်လ�ဲေပြ ာငး်ခြ င်းတုိ�ကို ေကာ်မရင်ှ 

သို� အသေိပးတင်ပြ ရမည်။  

 

 

၇၃။ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူသည် �ုိင်ငေံတာ်အတင်ွး အာမခံလပုင်နး် လုပ်ကိုငခ်င့်ွ 

ရှိသည် ့ အာမခလံုပ်ငနး်တစ်ခုခတုင်ွ နညး်ဥပေဒ၌ ေဖာ်ပြ သတ်မတ်ှထားေသာ 

အာမခံအမျို းအစားများကို အာမခံထားရှရိမည။် 
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69. After obtaining a Permit or an Endorsement from the 

Commission, the investor shall execute and sign necessary 

contracts with the relevant government department or a 

governmental organization or governmental organizations, 

and conduct its investments. 

70. The permission of the Commission shall be obtained for 

any extension and amendment of the contracts mentioned in 

section 69. 

71. In conducting their investment activities, the investor shall 

carry out health assessments, cultural heritage impact 

assessments, environmental impact assessments and social 

impact assessments according to the type of investment 

activities in accordance with the relevant laws, rules, 

regulations and procedures. 

72. Investments that obtained a Permit or an Endorsement, shall 

submit to the Commission of any sublease, mortgage 

transfer of shares or transfer of business to any person 

during the permitted investment period.  

Chapter XVII 

Insurance  

73. The investor shall insure the types of insurance stipulated in 

the provision of the rules at any insurance enterprise which 

is entitled to carry out insurance businesses within the 

Union. 
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အခန်း(၁၈) 

ကင်းလွတ်ခွင့်�ှင့်သက်သာခွင့်များ 

၇၄။ ေကာ်မရငှသ်ည ် �ုိင်ငံေတာ်အတွင်း ဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကရ်န် လိအုပ်သည့် 

က�များတွင် ရင်း�ီှး မြ �ု ပ်�ံှမ�များ ဝင်ေရာက်ေစခြ င်းအားဖြ င့် �ုိင်ငံေတာ်၏ ဖံွ� ဖ� ို း 

တုိးတက်မ�ကို အေထာကအ်က ူပြ ုေစေရးအတွက်လညး်ေကာင်း၊ တိုငး်ေဒသက� းီ 

�ှင့် ပြ ညန်ယမ်ျားအချို းကျမ�တစွာ ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတက်လာေစေရးအတွကလ်ညး်ေကာင်း 

အခွနက်ငး်လွတ်ခွင့် သို�မဟုတ် သက်သာခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖြ စ်ေစ၊ တစ်ရပ်ရပ ်

ထက်ပုိ၍  ဖြ စ်ေစခံစားခွင့်ပြ ုရန ် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသကူ ေလ�ာက်ထားလာလ�င် စိစစ်၍ 

ခွင့်ပြ ုေပး�ိင်ုသည်။ 

၇၅။ (က) ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခင်ွ�့င့်ှပတ်သက၍် ဖွံ�ဖ� ို းမ�နညး်ပါးေသာ 

ေဒသများအား ဇုန်(၁)အဖြ စ်လညး်ေကာင်း၊ ဖွံ�ဖ� ို းမ�အသင့် 

အတင့်ရှိေသာေဒသများအား ဇုန ်(၂) အဖြ စ်လည်းေကာင်း၊ ဖွ�ံဖ� ို း 

မ�ရှိေသာ ေဒသများအား ဇုန် (၃) အဖြ စ်လညး်ေကာင်း အစုိးရ 

အဖွ�ဲ၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ေကာ်မရငှက် အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာစာ 

ထုတ်ပြ န် သတ်မှတ်ကာ ဇနု ်(၁) အတင်ွး ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ှသံူများအား 

စီးပာွးဖြ စ် စတင်ေသာ�ှစ် အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း ၇ �ှစ် 

အထိလည်းေကာင်း၊ ဇုန် (၂) အတွင်း ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသူများအား 

စီးပာွး ဖြ စ်စတင်ေသာ�ှစအ်ပါအဝင် တစ်ဆက်တညး် ၅ �စှ်အထိ 

လညး်ေကာင်း၊ ဇုန် (၃) အတွင်း ရင်း�ီှး မြ �ု ပ်�ံှသမူျားအား စးီပွား 

 ဖြ စ်စတင်ေသာ�ှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တညး် ၃ �စှ်အထိ 

လညး်ေကာင်း ဝင်ေငွခွန်ကင်းလတ်ွခွင့်  ပြ ု�ုိင်သည၊် 

 (ခ) အစိးုရအဖွဲ�၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ေကာမ်ရှင်သည ် ဇုန်သတ်မှတ် 

 ခြ င်းကို သကဆိ်င်ုရာေဒသများ၏ ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတကမ်� အေပ�မူတည် 

၍ အခါအားေလျာ်စွာ လိုအပ်သလိုေပြ ာင်းလဲသတမှ်တ်�ုိင်သည၊် 
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Chapter XVIII 

Exemptions and Reliefs 

74. The Commission shall, for the purpose of supporting the 

development of the Union by allowing investment in sectors 

which need to be developed and for the proportionate 

development of Regions and States, scrutinize and may 

grant one or more tax exemptions or reliefs if the investor 

applies for such exemptions or reliefs. 

75. (a) With respect to the income tax exemptions, designated 

the less developed regions as Zone (1), the moderate 

developed regions as Zone (2), and the developed 

regions as Zone (3), the Commission shall, with the 

approval of the Government, issue a notification and 

may grant income tax exemptions to investment 

activities in Zone (1) for a period of 7 consecutive years 

including the year of commencement of commercial 

operation, investment activities in Zone (2) for a period 

of 5 consecutive years including the year of 

commencement of commercial operation, and 

investment activities in Zone (3) for a period of 3 

consecutive years including the year of commencement 

of commercial operation. 

(b) With the approval of the Government, the Commission 

may change the designation of the zones from time to 

time depending on the development of the respective 

regions. 
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 (ဂ) ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခင်ွက့ို ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�မြ �င့်တင်ေဆာင်ရွကရ်န ်
ေကာ်မရငှက် အမိန�်ေက� ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်ထားသည့်က�များ 
အတွကသ်ာ ခွင့်ပြ ုရမည။် 

၇၆။ အခနး် (၁၁) ပါ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသမူျားအား ဆကဆံ်ေဆာင်ရွက ်ခြ င်း  ပြ �ာနး် 
ချက်များအပြ င် အစုိးရအဖွဲ�သည ်  မြ နမ်ာ�ိုငငံ်သားရငး်�ီှးမြ �ု ပ်�ှံသူများ သို�မဟုတ် 
�ုိင်ငသံားပုိင် အေသးစားအလတ်စားစီးပွားေရးလပ်ုငနး်များအား အေထာက်အပံ့ 
များ၊ ေငွေက� းဆုိင်ရာပံံပိ့းုမ�များ၊ စွမ်းေဆာင်ရည် မြ �င့်တင်ခြ င်း၊ သင်တနး်များ ဖွင့်လစ်ှ 
ေပးခြ င်းတို�ကို ေဆာငရ်ကွ်�ုိင်သည။် ထို�အပြ င်  မြ န်မာ�ုိင်ငသံားပုိင်စီးပာွးေရး 
လပ်ုငနး်များမ ှ လုပ်ငနး်ေဆာင်ရကွေ်နသည့် ေနရာ သို�မဟုတ် စးီပွားေရးလုပ်ငနး် 
အမျို းအစားများ�င့်ှစပ်လျ�်းသည့် ေဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျားတွင် ကင်းလွတ်ခွင်�့င့်ှ 
သကသ်ာခင့်ွများကို ခွင့်ပြ ုေပး�ုိင်သည။်  

၇၇။ ေကာ်မရငှသ်ညရ်င်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသူကတင်ပြ ေလ�ာက်ထားလာလ�င် ေအာက်ပါ 
အေကာကခ်နွ်�ှင့် အခြ ား ပြ ည်တွငး်အခွန်အေကာက်များ ကင်းလွတ်ခွင့် သို�မဟုတ် 
သကသ်ာခင့်ွကို စစိစ်ခွင့်ပြ ုေပး�ုိင်သည် - 

(က) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး် တညေ်ဆာက်မ�ကာလ (သိ�ုမဟတ်ု) 
ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ� လပ်ုငနး်ပြ င်ဆင်မ� ကာလအတွင်း အမနှ်တကယ် 
လိုအပ်၍ တငသ်ွင်းေသာ စက်ပစ�ညး်များ၊ အသုံးေဆာင် တန်ဆာ 
ပလာများ၊ စကက်ရိယိာအစတ်ိအပိင်ုးများ၊ စကအ်ရန်ပစ�ညး်များ၊ 
 ပြ ည်တွငး်၌ဝယ်ယရူရှိ�ုိင်ခြ င်းမရှိေသာ တညေ်ဆာကေ်ရးပစ�ညး် 
များ၊ လပ်ုငနး်သုံးပစ�ညး်များအေပ�တွင် အေကာကခ်ွန်ဖြ စ်ေစ၊ 
အခြ ား ပြ ည်တွင်းအခွန်အေကာကမ်ျားဖြ စေ်စ၊ �ှစ်မျို းလုံးကို ဖြ စ် 
ေစ ကင်းလွတ်ခင်ွ ့သို�မဟတ်ု သကသ်ာခင့်ွ၊ 

( ခ )  ပြ ည်ပသို�ရာ��နး်ပြ ည့်တင်ပို�သည့် ရငး်�ှးီ မြ �ု ပ�်ှံမ�လုပ်ငနး်များက 
ပုိ�ကနု်ထုတ် လပ်ုရနအ်တွက ် တင်သွင်းေသာ ကနု်က� မ်းပစ�ညး် 
များ၊ တစ်ပုိငး်တစ်စထတ်ုလုပ်ပ� းီေသာ ကုနပ်စ�ညး်များအေပ� 
တွင ် အေကာကခ်နွ်ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ား ပြ ည်တွင်းအခွနအ်ေကာက် 
များဖြ စ်ေစ၊ �ှစ်မျို းလုံးကိုဖြ စ်ေစ ကငး်လွတ်ခွင့် သိ�ုမဟုတ် 
သကသ်ာခင့်ွ၊ 
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(c) Income tax exemptions shall be granted only for the 

sectors specified by the Commission in the notification 

as promoted sectors. 

76. In addition to the provisions under Chapter XI of Treatment 

of Investors, the Government may undertake subsidies, 

funding, capacity building and training to Myanmar citizen 

investors and citizen-owned small and medium-sized 

enterprises. The Government may also allow exemptions 

and reliefs for the locations where Myanmar citizen-owned 

businesses are operated or other economic activities.  

77. The Commission may scrutinize and grant the following 

exemptions or reliefs from customs duty and other internal 

taxes to the investor if applied: 

(a) exemptions or reliefs from customs duty or other 

internal taxes or both on machineries, equipments, 

instruments, machinery components, spare parts, 

construction materials unavailable locally, and materials 

used in the business, which are imported as they are 

actually required, during the construction period or 

during the preparatory period of the investment; 

(b) exemptions or reliefs from the customs duty or other 

internal taxes or both on the importation of the raw 

materials and partially manufactured goods conducted 

by an export-oriented business for the purposes of the 

manufacture of products for export; 
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( ဂ )  ပြ ည်ပမကှနု်က� မ်းပစ�ညး်များ�ှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိင်ုး ထုတ်လုပ်ပ� းီ 
ေသာပစ�ညး်များ တငသ်ွင်းပ� းီ ပြ ညတွ်င်း၌ ကုန်ပစ�ည်းထုတ်လုပ်ကာ 
 ပြ ည်ပသို� ပြ နလ်ည်တင်ပုိ�ခဲလ့�င် တင်ပုိ�သည့်ကနုပ်စ�ညး်ပမာဏ 
အတွက်  ပြ ည်ပမှ တင်သင်ွးခ့ဲေသာ ကနု်က� မ်းပစ�ညး်များ�ှင့် 
တစစိ်တ်တစ်ပိုငး် ထုတ်လုပ်ပ� းီေသာ ပစ�ညး်များအေပ�တွင ်
ေကာက်ခံခ့ဲေသာ အေကာက်ခွန်ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ား ပြ ည်တွင်းအခွန ်
အေကာကမ်ျားဖြ စ်ေစ၊ �ှစ်မျို းလုံးကို ဖြ စ်ေစ  ပြ န်လည်ထုတ် 
ေပးခင့်ွ၊ 

(ဃ) ေကာ်မရငှ၏်ခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င့် ရင်း�ှးီ မြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး်ပမာဏ တုိး 
 မြ �င့် ပ� းီ မလူရငး်�ှးီ မြ �ု ပ်�ှံသည့် ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး်အား ခွင့်ပြ ု 
ထားသည့် သက်တမ်းကာလအတွင်း တုိးချ�ဲလုပ်ကိုင်ပါက 
ယင်းသို� တုိးချ�ဲသည် ့ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ� လပ်ုငနး်အတွက် အမှန် 
တကယ် အသုံး ပြ ုရန် လိုအပ်၍ တင်သင်ွးေသာ စက်ပစ�ညး်များ၊ 
စက်ကရိယိာများ၊ အသုံးအေဆာင် တနဆ်ာပလာများ၊ စက ်
ကရိယိာ အစတ်ိအပုိင်းများ၊ စက်အရန်ပစ�ညး်များ၊ လပုင်န်းသုံး 
ပစ�ညး်များ၊  ပြ ည်တွင်း၌ ဝယယ်ရူရှိ�ိင်ုခြ င်းမရှိေသာ တည် 
ေဆာက်ေရးပစ�ညး်များအေပ�တွင ် အေကာကခ်နွ်ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ား 
 ပြ ည်တွငး်အခွန်အေကာက်များဖြ စ်ေစ၊ �ှစ်မျို းလုံးကို  ဖြ စ်ေစ 
ကင်းလတွခွ်င့် သိ�ုမဟုတ် သက်သာခင့်ွ။ 

၇၈။ ေကာ်မရငှသ်ည ် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသကူ ေလ�ာက်ထားလာလ�င် ေအာက်ပါ 
ကင်းလတွခွ်င့်�ှင့် သကသ်ာခွင့်ကို လိုအပ်သလို စိစစ်ခွင့်ပြ ု�ုိင်သည် - 

(က) ခွင့်ပြ ုမိန�် သိ�ုမဟုတ် အတည်ပြ ုမိန်� ရရှိထားသည့် ရင်း�ီှးမြ �ုပ်�ှ ံ
မ�လုပ်ငနး်မှ ရရှိသည့် အမြ တ်ေငကွို အဆုိပါရငး်�ှးီမြ �ု ပ်�ံှမ� 
လပ်ုငနး်တွင်ဖြ စ်ေစ၊ ၎ငး်၏ အခြ ားအမျို းအစားတ ူရငး်�ှးီမြ �ု ပ်�ံှမ� 
လပ်ုငနး်တွင်ဖြ စ်ေစ တစ်�ှစ်အတွငး်၌  ပြ န်လညရ်ငး်�ှးီမြ �ု ပ်�ှံလ�င် 
ထုိအမြ တ်ေငွအေပ�တွင် ဝင်ေငွခွန် ကင်းလတ်ွခွင့် သို�မဟတ်ု 
သကသ်ာခင့်ွ၊ 
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(c) reimbursement of customs duty or other internal taxes 

or both on imported raw materials and partially 

manufactured goods which are used to manufacture 

products for export;   

(d) if the volume of investment is increased with the 

approval of the Commission and the original investment 

is expanded during the permitted period of investment, 

exemptions or reliefs from the customs duty or other 

internal taxes or both on machineries, equipments, 

instruments, machinery components, spare parts, materials 

used in the business, and construction materials 

unavailable locally, which are imported as they are 

actually required for use in the business which is being 

expanded as such increases may be granted.  

78. The Commission may scrutinize and grant the following 

exemptions and reliefs, as required, to the investor if 

applied:  

(a) exemptions or reliefs from income tax if the profit 

obtained from the investment that has obtained a Permit 

or an Endorsement is reinvested in such investment or 

in any similar type of investment activities within one 

year; 
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( ခ ) ဝင်ေငွခွန်စညး်က� ပရ်န ် အလို�ငှာ စက်ပစ�ညး်၊ စကက်ရိိယာ၊ 
အေဆာကအ်အံု သို�မဟုတ် ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး်သုးံ အခြ ား 
မတည်ပစ�ညး်များအေပ�တွင် သတ်မှတ်အချနိ်ကာလထကေ်လျာ့ 
နညး်ေသာ ပစ�ညး်တနဘ်ိးု ေလျာ့တကွ်��နး်ထားဖြ င် ့ စီးပာွးဖြ စ် 
စတင်ေသာ�စှမှ် စတင်၍ တွကခ်ျက်ခံစားခွင့်၊  

(ဂ) �ုိင်ငေံတာ်၏  စီးပာွးေရးဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကရ်န် အမှန်တကယ ်လိုအပ် 
၍ �ုိင်ငေံတာ်အတွင်း ေဆာင်ရကွသ်ည့် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ� လပ်ုငနး် 
ဆုိင်ရာ သုေတသန�ှင့် ဖံွ�ဖ� ို းေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကုိ 
အခွနစ်ညး်က� ပ်ထိုက်ေသာ ဝင်ေငွမှ �ုတ်ပယ်ခွင့်။ 

၇၉။ �ုိင်ငံခြ ားသားရင်း�ီှးမြ �ု ပ�ှ်သံူများသည် ၎င်းတုိ�၏ဝင်ေငွအေပ�တွင်  ပြ ည်တွင်း 
ေန�ုိငငံ်သားများေပးေဆာင်သည့် ဝင်ေငွခွန်��နး်ထားများအတုိင်း ဝင်ေငွခွနေ်ပး 
ေဆာငရ်မည။် 

၈၀။ ပုဒ်မ ၇၅၊ ၇၇ �ှင့် ၇၈ တင်ွ ပြ �ာနး်ထားသည့်ကင်းလတွခ်င့်ွ�ှင့် သက်သာ 
ခွင့်များမှအပ အခြ ားအခွနဆုိ်င်ရာ ကိစ�ရပ်များအား သကဆုိ်င်ရာအခွန်ဥပေဒ 
�ှင့်အညေီဆာင်ရကွရ်မည်။ 

၈၁။ ပုဒ်မ ၇၅၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၈၀ တိ�ုပါ ကင်းလွတ်ခွင့်�ှင့် သကသ်ာခွင့်များသည် 
အထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင် လပ်ုကိုငေ်နေသာ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ�ှင့် သက်ဆုိင် 
 ခြ င်းမရှိေစရ။ 

အခန်း(၁၉) 

အငြ င်းပွားမ�ေဖြ ရှင်းခြ င်း 

၈၂။ ဤဥပေဒကိုထိေရာက်စွာ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရာတွင် ေကာ်မရင်ှသည် 

ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�ဆိင်ုရာ  ပြ ဿနာရပ်များအား တရားဝင်အငြ င်းပာွးမ�အဆင်သ့ို� 

မေရာကရ်ှိမီ ေဖြ ရငှး်�ိင်ုရန၊် အငြ ငး်ပွားမ� ဖြ စ်ပွားခြ င်းမှ ကာကယွရ်န�်င့်ှ သကဆ်ိုင် 

သည့် စုစံမ်းစစေ်ဆးမ�များ ေဆာင်ရွက�်ိုငရ်န်အတွက် နစ်နာမ�ေဖြ ရှင်းသည့် 

နညး်လမ်းတစ်ရပ်ကို စီမံချမှတ်ရမည။် 
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(b) right to depreciation for the purpose of income tax 

assessment, after computing such depreciation from the 

year of commencement of commercial operation based 

on a depreciation rate which is less than the stipulated 

lifetime of the machinery, equipment, building or capital 

assets used in the investment; 

(c) right to deduct expenses which are incurred for the 

research and development relating to the investment 

activities  carried out within the Union and actually 

required for the economic development of the Union  

from the assessable income.  

79. The Foreign investors have to pay income tax on their 

income at the rates applicable to the citizens residing within 

the Union. 

80. Except the exemptions and reliefs under section 75, 77 and 

78, other taxes shall be carried out in accordance with 

relevant tax laws. 

81. The exemptions and reliefs under sections 75, 77, 78 and 80 

shall not apply to businesses operating in special economic 

zones. 

Chapter XIX 

Settlement of Dispute 

82. In effective implementation of this Law, the Commission 
shall establish and manage a grievance mechanism to 
resolve and prevent the occurrence of disputes, and carry 
out the relevant inquiries for the investment issues before 
reaching the stage of a legal disputes.  
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၈၃။  ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူ�ှင့် �ုိင်ငေံတာ်အက� ား သိ�ုမဟုတ် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသ ူ အချင်း 
ချင်းအက� ား  ဖြ စ်ပွားသည့် ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�ဆိင်ုရာ အငြ င်းပွားမ�များကိ ု တရား�ုးံ 
သို�မဟုတ် အ�ုညာတခုံ�ုံးတုိ�တွင်် တရားမစဲွဆုိမီ အငြ င်းပွားသမူျားသည် အငြ င်း 
ပွားမ�များကို  င� မ်ိးချမး်စွာေဖြ ရှင်းရန် ထိကု်သင်သ့ည့်  က� ို းပမ်းမ�များ အသုံးပြ ုရမည။် 

၈၄။ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံမ�ဆိင်ုရာ အငြ င်းပွားမ�များကိ ု  င� ိမ်းချမး်စွာေဖြ ရှင်း၍ ေပြ လည် 
မ� မရရှိပါက-  

 (က) သကဆ်ိုငရ်ာ စာချုပတ်င်ွ အငြ င်းပွားမ�ေဖြ ရင်ှးနညး် သတ်မှတ် 
ထားခြ င်းမရှိလ�င် စီရငပိ်င်ုခွင့်ရှိေသာ တရား�ုးံ သိ�ုမဟတ်ု 
အ�ုညာတခု�ံုံး၌ တညဆဲ်ဥပေဒများ�ှင့်အညီ ေဆာငရ်ကွရ်မည၊် 

(ခ) သကဆ်ိုငရ်ာ စာချုပတ်င်ွ အငြ င်းပွားမ�ေဖြ ရင်ှးနညး် သတ်မှတ် 
ထားခြ င်းရှိလ�င် ယငး်သတ်မှတ်ထားသည့် ေဖြ ရှင်းနညး်များ�ှင် ့
အညီ လိုကန်ာေဆာင်ရကွရ်မည။်  

အခန်း(၂၀) 

စီမံခန်�ခဲွေရးပြ စ်ဒဏ် 

၈၅။ ေကာ်မရငှသ်ည် -  

(က) ဤဥပေဒပါ ပြ �ာနး်ချကမ်ျား၊ ဤဥပေဒအရထုတ်ပြ န်သည် ့ နညး် 
ဥပေဒများ၊ စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ၊ အမနိ�်ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန�်၊ 
��န်က� ားချက၊် လုပ်ထံုးလပု်နညး်များ၊ သိ�ုမဟုတ် ခွင့်ပြ ုမိန�် 
သို�မဟုတ် အတည်ပြ ုမနိ�်ပါ စညး်ကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 
ေဖာကဖ်ျကသ်ည့်  သို�မဟတု ် လိုကန်ာေဆာင်ရကွရ်န ် ပျက်ကက်ွ 
သည့် ရင်း�ီှး မြ �ု ပ်�ံှသအူေပ�တွင် ေအာကပ်ါ စီမံခန�်ခွေဲရးဆုိင်ရာ 
 ပြ စ်ဒဏ်တစ်ရပ်ကုိဖြ စ်ေစ သုိ�မဟုတ် တစ်ရပ်ထက်ပုိေသာ  ပြ စ်ဒဏ် 
များကို  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်�ိုငသ်ည် - 

 (၁) သတိေပးခြ င်း၊ 

 (၂) လပ်ုငနး်ကို ယာယရီပဆုိ်င်းခြ င်း၊  
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83. Before any investment dispute between the investor and the 

Union or between the investors is brought to any court or 

arbitral tribunal, all disputing parties shall use due attempts 

to settle the disputes amicably. 

84. If investment disputes are not able to be settled amicably: 

(a) if the dispute settlement mechanism is not stipulated in 

the relevant agreement, it shall be settled in the 

competent court or the arbitral tribunal in accord with 

the applicable laws; 

(b) if the dispute settlement mechanism is stipulated in the 

relevant agreement, it shall be complied with and 

carried out in accord with the mechanism.   

Chapter XX 

Administrative Penalties 

85. The Commission: 

(a) may impose one or more of the following administrative 

penalties against an investor who violates or fails to 

comply with any provision of this Law and its rules, 

regulations, notifications, orders, directive, procedures 

or terms and conditions contained in a Permit or an 

Endorsement issued by the Commission: 

(i) censure; 

(ii) temporary suspension of business; 
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(၃) အခွနက်ငး်လွတ်ခွင့်�ှင့် သက်သာခင့်ွများကို ယာယရီပ် 

ဆုိငး်ခြ င်း၊ 

(၄) ခွင့် ပြ ုမိန်� သုိ�မဟုတ် အတည်ပြ ုမိန်�ကုိ  ပြ န်လည်�ုပ်သိမ်း 

 ခြ င်း၊ 

(၅) ေနာင်တွင်မညသ်ည့် ခွင့်ပြ ုမိန်� သိ�ုမဟုတ် အတည်ပြ ု 

မိန�်မ� ထုတ်ေပးမည ် မဟုတ်ေသာ နာမညပ်ျကစီ်းပွား 

ေရးလပ်ုငနး်စာရင်း၌ ထည့်သွင်းခြ င်း။ 

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စီမံခန�်ခဲွမ�ပြ စ်ဒဏ် မချမတ်ှမီ စီမံခန�်ခဲွမ� 

 ပြ စ်ဒဏ�်င်ှစ့ပ်လျဥ်းသည့် က� ို တင်အေက� ာင်း က� ားစာကို ရင်း�ီှး 

 မြ �ု ပ်�ံှသထူသံို� အေက� ာင်းက� ားရမည။် ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှသူသည် 

၎င်းအေပ� ချမှတ်မည့် စီမံခန်�ခဲွမ�  ပြ စ်ဒဏ် �ှင့်စပ်လျဥ်း၍ စာ 

 ဖြ င့် ေရးသားေမးမြ နး် ေဖြ ရှင်း�ိုင်ခင်ွ ့ရှိရမည။် 

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ စီမံခန�်ခဲွမ� ပြ စ်ဒဏ်ချမတှရ်ာတင်ွ ထုိ�သို�ချမှတ ်

ရသည့်အေက� ာင်းအရင်းကို ယင်းချမှတ်သည့် ဆံုးဖြ တခ်ျက�ှ်င့် 

အတူ ေဖာ်ပြ ေပးရမည်။ 

၈၆။ (က) ေကာ်မရငှက် ပုဒ်မ ၈၅ အရ ချမှတ်သည့် ဆံုးဖြ တခ်ျကတ်စ်ရပ်ရပ် 

�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ေကျနပ်မ� မရှိသည့် ရငး်�ှးီမြ �ု ပ�်ှံသူသည် အစုိးရ 

အဖွ�ဲသို� သတမှ်တ်ချက်များ�ှင့်အညီ ဆုံးဖြ တ်ချက် ချမှတ်သည့် 

ေန�မှစ၍ ရကေ်ပါင်း (၆၀) အတွင်း အယခူေံလ�ာက်ထား�ုိင် 

သည်။ 

 (ခ) အစိးုရအဖွဲ�သည ်ေကာ်မရှင်က ချမှတ်သည့် ဆံုးဖြ တ်ချက် တစ်ရပ်ရပ် 

ကို ပြ ငဆ်င်ခြ င်း ၊ ပယ်ဖျက်ခြ င်း၊ အတည်ပြ ုခြ ငး် ပြ ု�ုိင်သည။် 

 (ဂ) အစိးုရအဖွဲ�၏ ဆံုးဖြ တခ်ျကသ်ည ်အပ� းီအပြ တ်ဖြ စ်ေစရမည။်  
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(iii)temporary suspension of tax exemptions and reliefs; 

(iv) revocation of a Permit or an Edorsement; 

(v) add the business to a blacklist for which no Permit or 

Endorsement shall be issued in the future;  

(b) shall inform a prior notice in respect of the 

administrative penalties to the investor before imposing 

the administrative penalties according to subsection (a), 

and the investor has the right to submit questions in 

writing upon the administrative penalties; 

(c) shall describe the reason for imposing an administrative 

penalty together with the decision, imposing the 

administrative penalty under subsection (a).  

86. (a) The investor dissatisfied with any decision made by the 

Commission under section 85 shall have the right to 

appeal to the Government within 60 days from the date 

of the decision in accordance with the stipulations.  

(b) The Government may amend, revoke or approve any 

decision made by the Commission. 

(c) The decision of the Government shall be final and 

conclusive. 
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၈၇။ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူသည် ေကာမ်ရင်ှ၊ သက်ဆုိင်ရာအစိးုရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွ� 
အစညး်သို�  ပြ ုစုတင်ပြ ေသာ အဆုိပြ ုချက၊် စာရငး်ဇယားများ၊ စာချုပ်စာတမး် 
အေထာက်အထားများ၊ ေငွေရးေက� းေရး၊ အလုပ်သမားခန�်ထားေရး ဆုိင်ရာ 
အေထာက်အထားများ စသည်တုိ�ကို မ�ိုးမေဖြ ာင်ေ့သာ သေဘာဖြ င့် မမှနေ်ဖာ်ပြ  
ေက� ာင်း သို�မဟုတ် ထိမ်ချနေ်က� ာင်း ခိင်ုလုံေသာ သကေ်သခံအေထာကအ်ထားများ 
ေပ�ေပါကလ်�င်  ပြ စမ်�ေက� ာင်းအရ အေရးယူ ခြ င်းခံရမည။် 

၈၈။ ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူသည် ပုဒ်မ ၄၁ ပါ တားမြ စ်သည် ့ ရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ံှမ� 
လပ်ုငနး်များကိ ု လုပ်ကိင်ုေဆာင်ရွက်ခြ င်း အပါအဝင် ဤဥပေဒပါ  ပြ �ာနး်ချက် 
တစရ်ပ်ရပ်ကို လိကုန်ာေဆာင်ရကွရ်န် ပျကက်ကွ်လ�င် သို�မဟတ်ု ေဖာက်ဖျက်လ�င် 
ဤဥပေဒအရ အေရးယူမည့်အပြ င ် လိုအပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ ်
အရအေရးယူ ခြ ငး်ခံရမည။် 

အခန်း(၂၁) 

 ခ� င်းချက်ပြ ုရမည့်အချက်များ 

၈၉။ ဤဥပေဒပါမည်သည် ့ ပြ �ာနး်ချကက်မ� အစုိးရအဖွ�ဲ၏ ဆင်ခြ င်တံုတရား 

 ဖြ င့် ချမှတ်ထားေသာ သို�မဟုတ် ထိနး်သိမ်းထားေသာ မ�တမ�ရှိသည့် ေအာကပ်ါ 

ေဆာငရ်ကွ်ချက်များကို တားမြ စ်သညဟ်ု မှတယ်ူခြ င်းမပြ ုရ- 

 (က)  ပြ ညသ်�ူကိုယ်ကျင်တ့ရားကာကွယရ်န် သိ�ုမဟုတ် အများပြ ည်သ ူ

အကျို းငှာ ထိနး်သမိး်ရန ်လိုအပ်ချက၊် 

 (ခ) လသူား၊ တိရစ�ာန ်သိ�ုမဟုတ် အပင်များ၏ သက်တမး် သိ�ုမဟတ်ု 

ကျနး်မာေရး ကာကွယရ်န ်လိုအပ်ချက၊် 

 (ဂ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူများ၊ ဘဏတ်င်ွ ေငွေက� းအပ်�ံှသမူျား၊ ေငွေက� း 

ေဈးကကွ်တွင် ပါဝင်ေဆာငရ်ွကသ်ူများ၊ အာမခံထား ရှိသူများ၊ 

အာမခံေတာင်းသမူျား သို�မဟုတ် ယုံမှတ်အပ်�ံှမ�တာဝနရ်ှိသည့် 

ဘ�ာေရးအဖဲွ�အစညး်တစ်ခုက ၎င်းမှတာဝနရ်ှိသည့် လူပုဂိ�ု လ် 

များကို ကာကွယ်ခြ င်း၊ 
 



42 

 

 

 

87. An investor shall be prosecuted if there is credible evidence 

that he describes dishonestly, falsely, or any concealment of 

information when submitting any proposal, accounts, 

evidence of contracts, financial information or evidence of 

employment and so forth to the Commission, or any relevant 

government department or governmental organization.  

88. If an investor fails to comply with or violate any provisions 

of this Law, including the performance of the prohibited 

investment activities under section 41, he shall be 

prosecuted under this Law and, if required, any applicable 

laws.   

Chapter XXI 

Exceptions 

89. Nothing in this Law shall be construed to prohibit the 

following fair measures adopted or maintained prudently by 

the Government:  

(a) necessary to protect public  morals or to maintain public 

order; 

(b) necessary to protect life or health of human, animals, or 

plants; 

(c) the protection of investors, depositors, financial market 

participants, policyholders, policy-claimants, or persons 

to whom a fiduciary duty is owed by a financial 

institution; 
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 (ဃ) ဘ�ာေရးအဖဲွ�အစညး်များ၏ လုံခ� ုံမ�၊ ရပ်တည�်ိုငမ်�၊ တည်မ� မဲ� 
�ှင့် တည်င� ိမ်မ�ကို အာမခံခြ ငး်၊ 

 (င) �ုိင်ငေံတာ်၏ ဘ�ာေရးစနစ် တည်တ့ံခုိင်မ� မဲ��ှင့် တည်င� ိမ်မ�ကို 
အာမခံခြ င်း၊ 

 (စ) ရင်း�ှးီမြ �ု ပ်�ှံသူ�ှင့်ပတသ်က၍် မ�တ၍ထိေရာက်မ�ရှိေသာ စညး် 
 က� ပ်ခြ င်း သို�မဟတ်ု တုိက�်ိုကအ်ခွန်များ ေကာက်ခံခြ င်းအား 
ေသချာေစရန် ရညရ်ွယ်ခြ င်း၊ 

 (ဆ) အ�ုပညာဆုိင်ရာ၊ သမုိင်းဆိင်ုရာ သို�မဟတု် ေရးှေဟာင်းတနဖုိ်း 
ရှိေသာ အမျို းသားအေမွအ�ှစ် ရတနာများကာကယွ်ေရးအတွက် 
ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်၊ 

 (ဇ)  ပြ ည်တွငး်၌ ထုတလ်ုပ်မ� သို�မဟတ်ု သုံးစဲွမ�များေက� ာင့် ထခိိုက်မ� 
 ဖြ စ်ေစပါက ယင်းသိ�ု မဖြ စ်ေစရနသ်ဘာဝသယဇံာတများအား 
ထိနး်သမ်ိးရန ်ေဆာင်ရကွ်ခြ ငး်။ 

အခန်း(၂၂) 

လံုခ� ုံေရးဆုိင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်များ 

၉၀။ (က) ဤဥပေဒပါ မည်သည့်ပြ �ာနး်ချကက်မ� အစိးုရအဖွဲ�က လုံခ� ုံေရး 
အလို�ငှာ လုိအပ်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်များ  ပြ ုလုပ်ခြ င်းကုိ တားမြ စ် 
သညဟ်မုမှတ်ယရူ။ 

 (ခ) ဤဥပေဒပါ ပြ �ာနး်သတမှ်တ်ချက်များသည ် အစိးုရအဖဲွ�က 
�ုိင်ငေံတာ်၏ အေရးပါေသာ လုံခ� ုံေရးကစိ�ကို ကာကွယရ်န ်
အတွက် လိုအပသ်ညဟ်ု ယူဆရသည့် ေအာကေ်ဖာ် ပြ ပါ 
ေဆာငရ်ကွ်ချက် တစ်စံုတစရ်ာ လပ်ုေဆာင်ခြ င်းကို တားဆးီခြ င်း 
မရှိေစရ - 

 (၁) တပမ်ေတာ် သို�မဟတု ် အခြ ားလုံခ� ုံေရးအဖွဲ�အား 
လကန်က၊် ခဲယမ်းမီး ေကျာက�ှ်င့် စစ်လကန်က်ကရိိယာ၊ 
တနဆ်ာပလာများ ေထာက်ပ့ံရန ် အတွက် တိကု�်ိကု် 
သို�မဟုတ် သွယ်ဝုိက၍် ေဆာင်ရကွ်ေသာ ေဆာင်ရွက် 
ချက်များ၊ 
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(d) ensuring the safety, standing, soundness and stability of 

financial institutions;  

(e) ensuring the integrity and stability of the financial 

system of the Union; 

(f) aiming to ensure fair and effective assessment of tax or 

direct taxation relating to investors;  

(g) carrying out the protection of artistic, historical or 

archaeological valued  national treasures and heritage;  

(h) preservation of natural resources, and not to be damaged 

to such, where the effect is caused by domestic 

production or consumption. 

Chapter XXII 

Security Exception 

90. (a)  Nothing in this Law shall be construed to prohibit the 

Government from adopting or enforcing necessary 

measures for the protection of its essential security 

interests. 

(b) The provisions under this Law shall not prevent any of 

the following actions necessary for the Government to 

protect essential security interests, including but not 

limited to: 

(i) action relating to the traffic in arms, ammunition 

and to such traffic in other goods and materials as is 

carried on directly or indirectly for the purpose of 

supplying military or other security forces;  
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 (၂) �ုိင်ငတံကာဆကဆ်ေံရးတွင် စစ်ဖြ စ်ပွားခြ င်း�ှင့် အခြ ား 

အေရးေပ�အေခြ အေနများအရ လိုအပသ်လိုေဆာင်ရွက် 

 ခြ င်း။ 

အခန်း(၂၃) 

အေထွေထွ 

၉၁။ ဤဥပေဒပါ ပြ �ာနး်ချကတ်စ်ရပ်ရပ်သည် �ိုင်ငံေတာက် အတည်ပြ ု လကခံ် 

ထားေသာ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ စာချုပ်များ�ှင့် သေဘာတူညီချက်ပါအချက်တစရ်ပ် 

ရပ်�င်ှ ့ဆန�်ကျင်ကွဲလွဲပါက ထိုဆန�်ကျင်သည့် ပြ �ာနး်ချကအ်တွက် အပြ ည်ပြ ညဆ်ိုင ်

ရာစာချုပ်များ�င်ှ ့သေဘာတူညခီျကပ်ါအချကမ်ျားကို လိုက်နာရမည။် 

၉၂။ ဤဥပေဒပြ �ာနး်ပ� းီေနာက် လိုအပ်ေသာ နညး်ဥပေဒများ�ှင့် လုပ်ထံုး 

လပ်ုနညး်များ  ပြ �ာနး် ခြ င်းမပြ ု�ုိင်ေသးမီ ကာလအတင်ွး ဤဥပေဒ�ှင့် မဆန�်ကျင ်

လ�င် �ုိင်ငံခြ ားရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှမ�ဥပေဒ ( ပြ ညေ်ထာင်စု လ�တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် 

၂၁/၂၀၁၂) အရ ထတ်ုပြ န်ခ့ဲေသာ နညး်ဥပေဒများကိ ုဆက်လကက်ျင့်သုံး�ိုငသ်ည။် 

၉၃။  ပြ ညေ်ထာင်စုမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် �ိင်ုငံ ခြ ားရင်း�ီှး မြ �ု ပ�ှ်မံ�ဥပေဒ (�ိင်ုငံေတာ် 

 င� မ်ိဝပ်ပိပြ ားမ� တညေ်ဆာက်ေရးအဖဲွ� ဥပေဒအမတ်ှ ၁၀/၁၉၈၈) သိ�ုမဟုတ် 

�ုိင်ငံခြ ားရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှမ�ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခ�ုစ်ှ၊ ပြ ညေ်ထာင်စု လ�တ်ေတာ် ဥပေဒ 

အမှတ် ၂၁။) သို�မဟုတ်  မြ န်မာ�ုိင်ငံသားများ ရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှမ�ဥပေဒ (၂၀၁၃ ခု�ှစ၊် 

 ပြ ညေ်ထာင်စလု�တ်ေတာ ် ဥပေဒအမှတ် ၁၈။) တုိ�ကို အေခြ ခံ၍ ေကာမ်ရှင်က 

ေပးအပ်ထားသည့် ရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ှံမ�ခင်ွ့ပြ ုမနိ�်သည ် အဆိုပါခွင့်ပြ ုမိန်�၏ သတမှ်တ် 

သက်တမ်းကနု်ဆံုးသည့် အချနိ်အထိဆက်လက် အကျို းသကေ်ရာကေ်စရမည။် 

၉၄။ အခြ ားဥပေဒတစ်ရပ်ရပတွ်င် မညသ်ိ�ုပင်ပါရှိေစကာမူ ဤဥပေဒပါ 

 ပြ �ာနး်ချကတ်စ်ရပ်ရပ�်င့်ှသကဆုိ်င်သည့်ကိစ�ရပ်များကို ဤဥပေဒ�ှင့်အညသီာ 

ေဆာငရ်ကွရ်မည။် 
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(ii) action taken, as required, in time of war or other 

emergency in international relations. 

Chapter XXIII 

Miscellaneous 

91. If there is any provision of this Law contrary to any matter 

provided for in the international treaties and agreements 

adopted by the Union, the provisions contained in the 

international treaties and agreement shall be abided by for 

such contradictory provision. 

92. Within the period after the enactment of this Law and 

before promulgating the necessary rules and procedures, the 

rules issued under the Foreign Investment Law (the 

Pyidaungsu Hluttaw Law No. 21/2012) may continue to be 

complied so far as it is not contrary to this Law.  

93. Any Permit for investment granted by the Commission 

subject to the Union of Myanmar Foreign Investment Law 

(The State Law and Order Restoration Council Law No. 

10/1988) or the Foreign Investment Law (the Pyidaungsu 

Hluttaw Law No. 21/2012) or the Myanmar Citizens 

Investment Law (the Pyidaungsu Hluttaw Law No.18/2013) 

shall continue to be effective till the term of such Permit is 

expired.  

94. Notwithstanding anything contained in any other law, 

matters relating to any provision in this Law shall be carried 

out in accordance with this Law. 
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၉၅။ ဤဥပေဒအရအပ်�ှင်းထားေသာ လပ်ုပုိင်ခွင့်များ�င့်ှအည ီ သေဘာ�ိုးဖြ င် ့
ေဆာငရ်ကွေ်က� ာင်း သကေ်သအေထာက်အထားခိုငလ်ုံသည့် ကိစ�တစ်ရပ်ရပ် 
အတွက် ေကာ်မရင်ှအဖွဲ�ဝင် တစဦ်းဦးကိုဖြ စ်ေစ၊ ေကာ်မတီ သိ�ုမဟုတ် အဖွဲ�ငယ်၏ 
အဖွ�ဲဝငတ်စ်ဦးဦးကို ဖြ စ်ေစ၊ �ုိင်ငံဝ့နထ်မ်းတစ်ဦးဦးကိုဖြ စေ်စ တရားမေက� ာငး်ဖြ င့် 
ေသာ်လညး်ေကာင်း၊  ပြ စမ်�ေက� ာင်းဖြ င့်ေသာ်လညး်ေကာငး် တရားစွဲဆိုခြ င်း၊ အေရး 
ယ ူခြ င်းမရှေိစရ။ 

၉၆။ ေကာ်မရငှအ်ဖဲွ�ဝင်များ၊ ေကာ်မရှင်�ုံးဝန်ထမ်းများသည် ဤဥပေဒအရ 
လပ်ုငနး်တာဝန်များကိ ု ထမ်းေဆာင်ရာတင်ွ အဂတိလိကု်စားမ�တုိကဖ်ျကေ်ရးဥပေဒ 
�ှင့်အည ီအဂတိတရား ကင်းရှင်းစွာဖြ င့် ေဆာင်ရကွရ်မည်။ 

၉၇။ ေကာ်မရငှအ်ဖဲွ�ဝင်များသည ် မိမရိရှိထားသည့် သတင်းအချက်အလက် 
များကို ဤဥပေဒပါ ရညရ်ွယ်ချကမ်ျား အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရန ် ကစိ�များမှတစ်ပါး 
အခြ ားကစိ�ရပ်များတင်ွ အသုံးမပြ ုရ။ 

၉၈။ ပုဒ်မ ၈၅ အရ စီမံခန�်ခဲွေရးဆုိင်ရာ  ပြ စဒ်ဏ်များ�င်ှစ့ပ်လျ�်း၍ အယခူံခြ င်း 
မှတစ်ပါး ဤဥပေဒအရ အပ်�ှငး်ေသာ လပုပိ်င်ုခွင့်�ှင့်အညီ ေကာ်မရင်ှက ချမှတ် 
ေသာ အဆုးံအဖြ တ်သည် အပ� းီအပြ တ်အတည်ဖြ စ်သည။် 

၉၉။ ဤဥပေဒပါ  ပြ �ာနး်ချက်များကို ေဆာင်ရွက�်ိုငေ်စရန ် စီမံကနိ်း�ှင် ့ဘ�ာ 
ေရးဝန်က� းီဌာနသည် - 

 (က) ေကာ်မရငှ၏် �ုံးလုပ်ငနး်များကို တာဝန်ယေူဆာငရ်ကွရ်မည။်  

 (ခ) ေကာ်မရငှ၏်ကနုက်ျစရတိမ်ျားကိုဘ�ာေရးစညး်မျ�်းစညး်ကမ်း 
များ�င့်ှအည ီကျခံရမည်။ 

၁၀၀။ ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွရ်ာတွင်- 

(က) ဝန်က� းီဌာနသည် အစုိးရအဖဲွ�၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် လိုအပ် 
ေသာ နညး်ဥပေဒများ၊ စညး်မျ�်း၊ စညး်ကမ်း၊ အမနိ�်ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ 
အမိန�်၊  ��န ်က� ားချက်�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များကို ထတု်ပြ န�ုိ်င် 
သည၊် 
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95. If there is credible evidence for performing in good faith 

within the powers conferred under this Law, no criminal or 

civil actions shall be taken against any member of the 

Commission, any member of a committee or body, or any 

civil servant for such act. 

96. In performing duties under this Law, the members of the 

Commission and the officers of the Commission Office 

shall impartially carry out such duties in accordance with 

the Anti-Corruption Law. 

97. The members of the Commission shall not use the acquired 

information for any other purposes, except implementation 

of the objectives under this Law. 

98. Any decision made by the Commission under the powers 

conferred by this Law shall be final and conclusive except 

any appeal in relation to the imposition of administrative 

penalties under section 85. 

99. In carrying out the provisions under this Law, the Ministry 

of Planning and Finance shall; 

(a) undertake the office-work of the Commission;  

(b) bear  the expenditures of the Commission in accordance 

with financial rules and regulations.  

100.In implementing this Law: 

(a) the Ministry may, with the approval of the Government, 

issue necessary rules, regulations, notifications, directives, 

orders and procedures; 
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(ခ) ေကာ်မရငှသ်ည ် အမိန�်ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန�်၊ ��န်က� ားချက်များ 

�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များကို ထုတ်ပြ န်�ိင်ုသည။် 

၁၀၁။ �ုိင်ငံခြ ားရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ံှမ�ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခု�စ်ှ၊ ပြ ညေ်ထာင်စ ု လ�တ်ေတာ် 

ဥပေဒအမတှ် ၂၁။) �ှင့် မြ န်မာ�ုိင်ငံသားများရင်း�ီှးမြ �ု ပ်�ှမံ�ဥပေဒ (၂၀၁၃ ခု�စ်ှ၊ 

 ပြ ညေ်ထာင်စလု�တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၈။) တုိ�ကို ဤဥပေဒဖြ င့် �ုပ်သိမ်းလိုက် 

သည။် �ုိငငံ်ခြ ားရင်း�ှီးမြ �ု ပ်�ှံမ�ဥပေဒကို �ုပ်သိမ်းလိုကေ်သာ်လညး် ယငး်ဥပေဒ 

အရတညေ်ထာင်ထားရှသိည့် ေကာ်မရင်ှသည် ဤဥပေဒအရ ဆက်ခံမည့် ေကာ်မရငှ ်

အား တာဝနဝ်တ�ရားများ လ�ဲအပ်ေပးသည့်ေန�အထိ လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ခွင့် 

ရှိေစရမည်။ 

 

 ပြ ညေ်ထာင်စသုမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် ဖဲွ�စညး်ပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ က��ု်ပလ်ကမှ်တ် 

ေရးထုိးသည။် 

(ပံု)ထင်ေကျာ် 

�ုိင်ငေံတာ်သမ�တ 

          ပြ ညေ်ထာငစ်သုမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 
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(b) the Commission may issue orders, notifications, 

directives and procedures. 

101.The Foreign Investment Law (The PyidaungsuHluttaw 

Law No. 21/2012) and the Myanmar Citizens Investment 

Law (The PyidaungsuHluttaw Law No. 18/2013) are 

hereby repealed by this Law. Although the Foreign 

Investment Law is repealed, the Myanmar Investment 

Commission formed by that law shall have the power to 

perform its duties until the date that its duties and powers 

have been delegated to the Commission that will succeed 

under this Law. 

 

I hereby sign under the Constitution of the Republic of the Union 
of Myanmar. 

 

 

Sd. HtinKyaw 

President 

The Republic of the Union of Myanmar 
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