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ြမန်မာ�ိငု ်ငရ
ံ င်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဥပေဒ
(၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၄၀။)
၁၃၇၈ ခု�ှစ်၊ သီတင်းက�တ်လြပည့်ေကျာ် ၂ ရက်
(၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပ�ာန်းလိုက်သည်

အခန်း(၁)
အမည်�ှင့် အဓိပ�ာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို ြမန်မာ�ိုင်ငံရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဥပေဒ ဟု ေခ�တွင်ေစရမည်။

၂။
ဤဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း
အဓိပ�ာယ်သက်ေရာက်ေစရမည် (က)

�ိုင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်ကို
ဆိုသည်။

(ခ)

�ိုင်ငံေတာ်သမ�တ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စသ
ု မ�တြမန်မာ�ိုင်ငံ
ေတာ်၏ �ိုင်ငေံ တာ်သမ�တကို ဆိုသည်။

(ဂ)

အစိုးရအဖွဲ� ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စအ
ု စိုးရအဖွဲ�ကို ဆိုသည်။

(ဃ)

ဝန် �ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
ဘ�ာေရးဝန် �ကီးဌာနကို ဆိုသည်။

(င)

ေကာ်မရှင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ�စည်းေသာ ြမန်မာ�ိုင်ငံ
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ေကာ်မရှင်ကိုဆိုသည်။

(စ)

အဖွဲ�ဝင် ဆိုသည်မှာ ြမန်မာ�ိုင်ငံရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�ေကာ်မရှင် ဥက� �
�ှင့် ဒုတိယဥက� �တို�အပါအဝင် အဖွဲ�ဝင်တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။

စီမံကိန်း�ှင့်
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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.

2
(ဆ)

ေကာ်မရှင်�ုံး ဆိုသည်မှာ ြမန်မာ�ိုင်ငံရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�ေကာ်မရှင်၏
�ုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ��ှင့်
ကုမ�ဏီများ��န်က
� ားမ�ဦးစီးဌာန�ုံးကို ဆိုသည်။

(ဇ)

အတွင်းေရးမှူး ဆိုသည်မှာ ေကာ်မရှင်�ုံး၏ �ုံးလုပ်ငန်းတာဝန်
များကို

တာဝန်ခေံ ဆာင်ရွက်မည့်

ြမန်မာ�ိုင်ငံရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�

ေကာ်မရှင်၏ အတွင်းေရးမှူးကို ဆိုသည်။
(ဈ)

အဆိုြပုချက် ဆိုသည်မှာ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူက ပုဒ်မ ၃၆ တွင် ေဖာ်ြပ
ထားသည့် လုပ်ငန်းများ၌ လုပ်ကိုင်လိုသည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�
လုပ်ငန်းအတွက် ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုမိန်�ရရှိရန် သတ်မှတ်သည့်
ပုံစံဖ
ြ င့် လိုအပ်သည့် စာချုပ်၊ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထား
များ ပူးတွဲကာ တင်ြပေသာ ေလ�ာက်လ�ာကို ဆိုသည်။

(ည)

ခွင့်ြပုမိန်� ဆိုသည်မှာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံလိုသူက ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံရန်
တင်ပ
ြ လာေသာ

အဆိုြပုချက်�ှင့်စပ်လျ�်း၍

ေကာ်မရှင်၏

သေဘာတူခွင့် ြပုချက်ကိုေဖာ်ပ
ြ သည့် အမိန်�ကို ဆိုသည်။
(ဋ)

အတည်ြပုေလ�ာက်ထားလ�ာ ဆိုသည်မှာ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံလိုသူက
ြ အသုံး ြပုခွင့်�ှင့် အခန်း(၁၈) ပုဒ်မ ၇၅၊ ၇၇ �ှင့်
အခန်း(၁၂) ေမ
၇၈ ပါ ကင်းလွတ်ခွင့်�ှင့် သက်သာခွင့်များ ခံစား�ိုင်ရန်အလို�ငှာ
ေကာ်မရှင်၏အတည်ြပုမိန်�ရရှိရန် သတ်မှတ်သည့်ပုံစံြဖင့် လိုအပ်
သည့်အေထာက်အထားများ ပူးတွဲကာ တင်ြပေသာ ေလ�ာက်လ�ာ
ကိုဆိုသည်။

(ဌ)

အတည်ြပုမိန်� ဆိုသည်မှာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံလိုသူက တင်ြပလာေသာ
အတည်ြပုေလ�ာက်ထားလ�ာ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေကာ်မရှင်၏အတည်
ြပုချက်ကို ေဖာ်ြပသည့် အမိန်�ကိုဆိုသည်။
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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.

3
(ဍ)

�ိုင်ငံသား ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအလို�ငှာ �ိုင်ငံသား၊ ဧည့်�ိုင်ငံ
သား သို�မဟုတ် �ိုင်ငံသား ြပုခွင့်ရသူတို�ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကား
ရပ်တွင် �ိုင်ငံသားများ ြဖင့်သာ ပါဝင်ဖွဲ�စည်းထားေသာ စီးပွားေရး
အဖွဲ�အစည်းလည်း ပါဝင်သည်။

(ဎ)

ြမန်မာ�ိုင်ငံသား ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူ ဆိုသည်မှာ �ိုင်ငံေတာ်အတွင်း
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� ြပုလုပ်သည့် �ိုင်ငံသားကိုဆိုသည်။ ယင်းစကား
ရပ်တွင် ြမန်မာ�ိုင်ငံကုမ�ဏီများအက်ဥပေဒ�ှင့်အညီ ဖွဲ�စည်း
တည်ေထာင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ြမန်မာကုမ�ဏီ၊ �ုံးခွဲများ�ှင့်
အခ
ြ ားစီးပွားေရးအဖွဲ�အစည်းများလည်း ပါဝင်သည်။

(ဏ)

�ိုင်ငံြခားသားရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူ ဆိုသည်မှာ �ိုင်ငံေတာ်အတွင်း
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� ြပုလုပ်သည့် �ိုင်ငံသားမဟုတ်သူကို ဆိုသည်။
ယင်းစကားရပ်တွင် ြမန်မာ�ိုင်ငက
ံ ုမ�ဏီများအက်ဥပေဒ�ှင့်အညီ
ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် �ိုင်ငံခ
ြ ားကုမ�ဏီ၊ �ုံးခွဲ၊
အခ
ြ ားစီးပွားေရး အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ြပည်ပ�ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံမှ
ြပ�ာန်းထားသည့်
ဥပေဒများ�ှင့်အညီ
ဖွဲ�စည်းထားေသာ
စီးပွားေရးအဖွဲ�အစည်း များလည်း ပါဝင်သည်။

(တ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူ ဆိုသည်မှာ �ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�ကို
ဥပေဒ�ှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ြမန်မာ�ိုင်ငံ
သားရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူ သို�မဟုတ် �ိုင်ငံခ
ြ ားသားရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူကို
ဆိုသည်။

(ထ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� ဆိုသည်မှာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူက ဤဥပေဒ�ှင့်အညီ
ပိုင်ဆိုင်သည့် သို�မဟုတ် ထိန်းချုပ်သည့် ပစ�ည်းများကို ဆိုသည်။
ယင်းစကားရပ်တွင် ပုဒ်မ ၄၀ ပါ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�များလည်း
အပါအဝင် ြဖစ်သည်။
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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.

4
(ဒ)

တိုက်�ိုက်ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� ဆိုသည်မှာ �ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ရင်း�ှီး
ြမ�ုပ်�ှံသူက ဥပေဒ�ှင့်အညီ လုပ်ငန်းတွင် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံထားသည့်
ပိုင်ဆိုင်ပစ�ည်းအေပ� ထိန်းချုပ်ခွင့် သို�မဟုတ် လ�မ်းမိုးခွင့်�ှင့်
လုပ်ငန်းစီမံခန်�ခွဲခွင့်တို�ရှိသည့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ကို ဆိုသည်။

(ဓ)

�ိုင်ငံြခားရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� ဆိုသည်မှာ �ိုင်ငံခ
ြ ားသားရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံ
သူက �ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ြပုလုပ်သည့် တိုက်�ိုက်ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံ
မ�ကို ဆိုသည်။

(န)

စီးပွားေရးအဖွဲ�အစည်း ဆိုသည်မှာ-

(ပ)

(၁)

တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်
ရန် ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင်ထားသည့် သို�မဟုတ် မှတ်ပုံတင်
ထားသည့် ကုမ�ဏီ၊ ရန်ပုံေငွအဖွဲ�၊ အစုစပ်၊ တစ်ဦးတည်း
ပိုင်၊ ဖက်စပ်၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ�
သို�မဟုတ် အလားတူအဖွဲ�အစည်းများအပါအဝင် တရား
ဝင်စီးပွားေရးအဖွဲ�အစည်းများကို ဆိုသည်။

(၂)

တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင်ထားသည့်
အဆိုပါတရားဝင်စီးပွားေရးအဖွဲ�အစည်း၏ �ုံးခွဲတစ်ခုကို
ဆိုသည်။

လွတ်လပ်စွာ အသုံးြပု�ိုင်သည့်ေငွေ �ကး ဆိုသည်မှာ အ ြပည်ပ
ြ ည်
ဆိုင်ရာ ေငွေ �ကးရန်ပုံေငွအဖွဲ� (International Monetary
Fund-IMF) ၏ သေဘာတူညီချက်စာချုပ် အပိုဒ် ၃၀(စ) �ှင့်
၎င်းကို ြပင်ဆင်ေသာ ြပင်ဆင်ချက်တွင် အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆိုထား
သည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာေငွေပးေချမ�များအတွက် လ�ဲေြပာင်းေပး
ြခင်းများ�ှင့် အဓိက�ိုင်ငံခ
ြ ားေငွေ �ကးေဈးကွက်များတွင် ကျယ်
ကျယ်ြပန်� ြပန်� ေရာင်းဝယ်ခ
ြ င်း ြပုလုပ်�ိုင်ပ
� ီး အ ြပည်ပ
ြ ည်ဆိုင်ရာ
ေငွေ �ကးရန်ပုံေငွအဖွဲ�ဝင် �ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံ၏ သုံးစွဲလျက်ရှိေသာ
ေငွေ �ကးကို ဆိုသည်။
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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 ဆိုသည်မှာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူက
ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုမိန်� သို�မဟုတ် အတည်ပ
ြ ုမိန်� ရရှိထားေသာ
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများအတွက် ဤဥပေဒပါ ြပ�ာန်းချက်�ှင့်
အညီ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူ၏ ေလ�ာက်ထားမ�အေပ� ေကာ်မရှင်က
စိစစ်ခွင့်ြပု�ိုင်သည့် ဝင်ေငွခွန်၊ အေကာက်ခွန်�ှင့် အခ
ြ ားြပည်တွင်း
အခွန်အေကာက်များ ကင်းလွတ်ခွင့်�ှင့် သက်သာခွင့်များကို
ဆိုသည်။

(ဗ)

ေဆာင်ရွက်ချက်များ ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ�အစည်း
များက ြဖစ်ေစ၊ ယင်းတို�က အခွင့်အာဏာ အပ်�ှင်းထားသည့်
အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ�အစည်းများကဖ
ြ စ်ေစ ချမှတ်ထားေသာ
သို�မဟုတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဥပေဒများ၊
နည်းဥပေဒများ၊စည်းမျ�်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များ၊ ဆုံးြဖတ်ချက်များ�ှင့် အုပ်ချုပ်ေရးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်
ချက်များစသည်တို�ကိုဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်

၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် (က) �ိုင်ငံေတာ်�ှင့် �ိုင်ငံသားတို�၏ အကျိုးစီးပွားအလို�ငှာ သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်�ှင့် လူမ�ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မ�မရှိေစသည့်
တာဝန်ယူမ�ရှိေသာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်
ေစရန်၊
(ခ)
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများ�ှင့် ၎င်းတို�၏ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများကို
ဥပေဒ�ှင့်အညီ အကာအကွယ်ေပးရန်၊
(ဂ)
ြပည်သူတို�အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေပ�ေပါက်
လာေစရန်၊
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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)

လူသားအရင်းအမ
ြ စ် ဖွံ� �ဖိုးလာေစရန်၊

(င)

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားသည့် ထုတ်လုပ်မ�၊ ဝန်ေဆာင်မ�၊ ကုန်သွယ်
မ�က�များ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစရန်၊

(စ)

နည်းပညာ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစရန်၊ စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွး ြမူေရး�ှင့်
စက်မ�က� ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစရန်၊

(ဆ)

�ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံများ အပါအဝင်
ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးတို�၌ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစရန်၊

(ဇ)

�ိုင်ငံသားများအေန ြဖင့် �ိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း�ှင့် ယှ�်တွဲ
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေစရန်၊

(ဈ)

�ိုင်ငံတကာစံ��န်း�ှင့်ညီေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့် ရင်း�ှီး
ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများ ေပ�ထွန်းလာေစရန်။
အခန်း(၃)
ဥပေဒ၏အကျုံးဝင်မ�နယ်ပယ်

၄။
ဤဥပေဒသည် �ိုင်ငံေတာ်အတွင်း စတင်အာဏာတည်သည့်ေန�တွင်
လုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သို�မဟုတ် ဤဥပေဒအာဏာ
တည်ပ
� ီးေနာက် အသစ်ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင်လုပ်ကိုင်မည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�အားလုံး�ှင့်
အကျုံးဝင် သက်ဆိုင်ေစရမည်။ သို�ရာတွင် ဤဥပေဒအာဏာမတည်မီက ြဖစ်ပွား
လျက်ရှိသည့် တည်ဆဲရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�ဆိုင်ရာ အင
ြ င်းပွားမ�များ သို�မဟုတ် ဤဥပေဒ
အာဏာမတည်မီက ခွင့် ြပုမိန်�ရရှိ �ပီး လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မ� ရပ်ဆိုင်းထားသည့်
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�များသည် ဤဥပေဒ�ှင့် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်မ� မရှိေစရ၊၊
၅။
ဤဥပေဒ၏ အခန်း(၂၁) �ခင်းချက်ပ
ြ ုရမည့်အချက်များ၊ အခန်း(၂၂)
လုံ�ခုံေရးဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်များမှအပ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ�အစည်း၏
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များသည် ဤဥပေဒ�ှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည်။
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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.
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အခန်း(၄)
ေကာ်မရှင်ဖွဲ�စည်းြခင်း
၆။

ေကာ်မရှင်ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ�စည်းရမည်(က)

�ိုင်ငံေတာ်သမ�တက အစိုးရအဖွဲ�ဝင်များထဲမှ သင့်ေလျာ်သည့်
ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦး ေရွးချယ်အဆိုြပု၍ အစိုးရအဖွဲ�က ခန်�အပ်တာဝန်
ေပးမည့် ဥက� �တစ်ဦး၊

(ခ)

အစိုးရအဖွဲ�က ခန်�အပ်တာဝန်ေပးမည့် ဒုတိယဥက� �တစ်ဦး၊

(ဂ)

အဖွဲ�ဝင်များအဖ
ြ စ် အစိုးရအဖွဲ�က ခန်�အပ်တာဝန်ေပးမည့်
သင့်ေလျာ်ေသာ ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အဖွဲ�အစည်းများမှ ပုဂ�ိုလ်များ၊ ပုဂ�လိကက�မှက�မ်းကျင်သူများ၊
ပညာရှင်များ၊ ဂုဏ်သိက�ာသမာဓိ�ှင့် ြပည့်စုံသည့် သင့်ေလျာ်
ေသာပုဂ�ိုလ်များ၊

(ဃ)

ရာထူးအေလျာက် ေကာ်မရှင်�ုံးအက
� ီးအမှူး ြဖစ်သည့် အတွင်း
ေရးမှူးတစ်ဦး။

၇။
အစိုးရအဖွဲ�သည် ြမန်မာ�ိုင်ငံရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ေကာ်မရှင်ကို ပုဒ်မ ၆ ပါ
ြပ�ာန်းချက်�ှင့်အညီ အတွင်းေရးမှူးအပါအဝင် အဖွဲ�၀င်အနည်းဆုံးကိုးဦး�ှင့်
အထက် “မ”ဂဏန်း အေရအတွက်ဖ
ြ င့် ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင်ရမည်။
၈။
�ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်များသည်
ခွင့်ြပုေသာ ချီးြမ�င့်ေငွ�ှင့် စရိတ်ကို ခံစားခွင့်ရှိေစရမည်။

ဝန် �ကီးဌာနမှ

၉။
အတွင်းေရးမှူးမှတစ်ပါး ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်များ၏ ရာထူးသက်တမ်းသည်
အစိုးရအဖွဲ�၏ သက်တမ်း�ှင့်အညီဖ
ြ စ်သည်။ အတွင်းေရးမှူးသည် �ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း
ြဖစ်သည်�ှင့်အညီ �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
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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။
ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်များသည် တစ်ဆက်တည်း ရာထူးသက်တမ်း �ှစ် �ကိမ်
ထက် ပိုမိုတာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်း မရှိေစရ။
၁၁။
အစိုးရအဖွဲ�သည် အစိုးရတာဝန်ယူသည့်ေန�မှစ၍ �ှစ်လအတွင်း ေကာ်မရှင်
အား အသစ်ပ
ြ န်လည်ဖွဲ�စည်းရမည်။
၁၂။
ေကာ်မရှင်�ုံးအ �ကီးအမှူးသည် ေကာ်မရှင်၏အတွင်းေရးမှူးအဖ
ြ စ် တာဝန်
ထမ်းေဆာင်ရမည့်အြပင် ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ေပးထားေသာ အ ြခားလုပ်ငန်း
တာဝန်များကိုလည်း ထမ်းေဆာင်ရမည်။
၁၃။
ေကာ်မရှင်ဥက� �သည် ေကာ်မရှင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအနက် သီးြခား
သတ်မှတ်ေပးေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကိုစာဖ
ြ င့် ေရးသား၍ ေကာ်မရှင်�ုံး
အရာထမ်းတစ်ဦးဦးအား တာဝန်ေပးအပ်�ိုင်သည်။ ယင်းသို� တာဝန်ေပးအပ်ရာတွင်
တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူသည် တာဝန်ေပးအပ်သည့် စာတွင်ေဖာ်ပ
ြ ထားေသာ
လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အဆိုပါလ�ဲအပ်သည့်စာအား မည်သည့်
အချိန်တွင်မဆို စာ ြဖင့် ြပန်လည်�ုပ်သိမ်း�ိုင်သည်။
အခန်း(၅)
ေကာ်မရှင်မှ �ုတ်ထွက်ြခင်း၊ ရပ်စဲြခင်း�ှင့် လစ်လပ်ေနရာ ြဖည့်စွက်ခန်�ထားခ
ြ င်း
၁၄။
ေကာ်မရှင်ဥက� �သည်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဥ်
မိမိသေဘာဆ��
အေလျာက် ရာထူးမှ �ုတ်ထွက်လိုလ�င် ထိုသို��ုတ်ထွကလ
် ိုေ �ကာင်းကို �ိုင်ငံေတာ်
သမ�တ၏ အတည်ြပုချက်ဖ
ြ င့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�ထံ စာဖ
ြ င့် တင်ပ
ြ �ပီး ရာထူးမှ
�ုတ်ထွက်�ိုင်သည်။
၁၅။
ေကာ်မရှင်ဥက� �မှအပ ကျန်ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်များ �ုတ်ထွက်လိုပါက
ေကာ်မရှင်ဥက� �မှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲ�၏သေဘာတူညီချက်ဖ
ြ င့် ရာထူးမှ �ုတ်ထွက်
�ိုင်သည်။
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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။
အစိုးရအဖွဲ�သည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်တစ်ဦးဦးအား ေအာက်ပါအေခ
ြ အေန
တစ်ရပ်ရပ် ေပ�ေပါက်ပါက တာဝန်မှ ရပ်စဲ�ိုင်သည်(က) ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ေသာ ေဆးအဖွဲ�၏ စစ်ေဆးေတွ�ရှိချက်အရ
တာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်�ိုင်စွမ်း မရှိေတာ့သည်အထိ
ကျန်းမာေရး ချို�ယွင်းြခင်း၊
(ခ)

ကွယ်လွန်ခ
ြ င်း၊

(ဂ)

တရား�ုံးတစ်ခုခုက ြပစ်မ�ေ �ကာင်းအရ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရ ြခင်း၊

(ဃ)

တရား�ုံးတစ်ခုခုက လူမွဲအ ြဖစ် ေက
� ညာခံရ ြခင်း၊

(င)

၁၇။

မိမိအားေပးအပ်ထားေသာ တာဝန်များကို ေကျပွန်စွာ မေဆာင်
ရွက်�ိုင်ြခင်း။
အစိုးရအဖွဲ�သည်(က) ရာထူးမှ �ုတ်ထွက်ခ
ြ င်းေ �ကာင့် ြဖစ်ေစ၊ တာဝန်မှ ရပ်စဲခံရ ြခင်း
ေက
� ာင့်ြဖစ်ေစ၊ ကွယ်လွန်ခ
ြ င်းေက
� ာင့်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားအေက
� ာင်း
တစ်စုံတစ်ရာေ �ကာင့် ြဖစ်ေစ ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင် ေနရာလစ်လပ်
လ�င် ဤဥပေဒ�ှင့် နည်းဥပေဒများပါ ြပ�ာန်းချက်တို��ှင့်အညီ
အဖွဲ�ဝင်အသစ် ြဖည့်စွက်ခန်�ထားရမည်။
(ခ)
လစ်လပ်ေသာ ရာထူးသည်ေကာ်မရှင် ဥက� �ရာထူးေနရာ ြဖစ်ပါ
က အသစ်ြဖည့်စွက်ခန်�ထားခ
ြ င်း မပ
ြ ု�ိုင်မီအတွင်း ဒုတိယဥက� �
ကိုြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်တစ်ဦးဦးကိုြဖစ်ေစ ဥက� �၏
လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် ယာယီတာဝန်ေပး
ခန်�အပ်�ိုင်သည်။

၁၈။
ရာထူးမှ�ုတ်ထွက်ခ
ြ င်း သို�မဟုတ် တာဝန်မှရပ်စဲခံရ ြခင်းမှတစ်ပါး လက်ရှိ
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်များသည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်
အသစ်ခန်�အပ်ပ
� ီးသည့် အချိန်အထိ မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက်
ထမ်းေဆာင်ရမည်။
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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 ViceChairman 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.
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၁၉။
ပုဒ်မ ၉ ပါ ရာထူးသက်တမ်း�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ မည်သို�ပင်ပါရှိေစကာမူ
လစ်လပ်ရာထူးတွင် ပုဒ်မ ၁၇ အရ ြဖည့်စွက်ခန်�ထားခ
ြ င်းခံရသည့် ေကာ်မရှင်ဥက� �၊
ဒုတိယဥက� ��ှင့် အဖွဲ�ဝင်များ၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် ၎င်းအစားထိုးသည့်
ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်၏ ကျန်ရှိသည့် သက်တမ်းအတွက်သာ ြဖစ်ရမည်။
၂၀။
အတွင်းေရးမှူးသည်
ေကာ်မရှင်၏
ေန�စ�်လုပ်ငန်းတာဝန်များ�ှင့်
ေကာ်မရှင်၏ ကိစအ
� ဝဝ�ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အုပ်ချုပ်ေရး�ှင့် စီမံခန်�ခွဲေရးလုပ်ငန်း
များကို ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၂၁။
ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်တစ်ဦးသည် ေကာ်မရှင်သို� တင်ြပလာသည့် အဆို ြပု
ချက်�ှငစ့် ပ်လျ�်း၍ တိုက်�ိုက် သို�မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ အကျိုးစီးပွား ပါဝင်
ပတ်သက်မ�ရှိေနသည်ဆိုပါက အဆိုပါအကျိုးစီးပွားပါဝင်ပတ်သက်မ�ရှိသည်ဆိုသည့်
အေက
� ာင်းကို ေကာ်မရှင်သို� အတိအလင်းထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုရမည်။ အဆိုပါ
ထုတ်ေဖာ်ေ ြပာဆိုချက်ကို ေကာ်မရှင်၏အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းတွင် မှတတ
် မ်း ြပု
ရမည် ြဖစ်ပ
� ီး အဆိုပါအဖွဲ�ဝင်သည် ၎င်းအဆိုြပုချက်�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ေကာ်မရှင်၏
ဆုံးြဖတ်ခွင့်၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ��ှင့် ေဆွးေ�ွးမ�တို�တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိ
ေစရ။
၂၂။
ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်တစ်ဦးသည် ေကာ်မရှင်သို� တင်ပ
ြ လာသည့် အတည်ပ
ြ ု
ေလ�ာက်ထားလ�ာ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ တိုက်�ိုက် သို�မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ အကျိုးစီးပွား
ပါဝင်ပတ်သက်မ�ရှေိ နသည်ဆိုပါက အဆိုပါအကျိုးစီးပွား ပါဝင်ပတ်သက်မ�ရှိသည်
ဆိုသည့်အေက
� ာင်းကို ေကာ်မရှင်�ုံးသို� အတိအလင်း ထုတ်ေဖာ်ေ ြပာဆိုရမည်။
အဆိုပါထုတ်ေဖာ်ေ ြပာဆိုချက်ကို ေကာ်မရှင�
် ုံးတွင် မှတ်တမ်း ြပုထားရမည်။ အဆိုပါ
အဖွဲ�ဝင်သည် ၎င်းအတည်ပ
ြ ုေလ�ာက်ထားလ�ာ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ေကာ်မရှင်�ုံး၏
လုပ်ငန်းစ�်တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 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
application.

Office

relating

to

that

endorsement

11
အခန်း(၆)
ေကာ်မရှင်၏တာဝန်�ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၂၃။
ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဤဥပေဒပါ ြပ�ာန်းချက်များ�ှင့်
မဆန်�ကျင်လ�င် လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၂၄။

ေကာ်မရှင်၏တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က)

�ိုင်ငံေတာ်၏ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� ြမ�င့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများကို
ရွက်ြခင်း၊

ေဆာင်

(ခ)

�ိုင်ငံအတွင်း ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများ�ှင့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံရန် စိတ်ဝင်စား
သူများအတွက် ေပါင်းစပ်ည�ိ�ိ�င်းကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရန် အဓိက
တာဝန်ရှိသည့် �ုံးဌာနအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊

(ဂ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများ�ှင့် ယင်းတို�၏ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�များကို လွယ်ကူ
ေချာေမွ�ေစေရးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ေပး ြခင်း၊

(ဃ)

ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အစိုးရ
များက တာဝန်ယူမရ
� ှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်
ေရးအတွက် စီးပွားေရးေမ�ာ်မှန်းချက်များချမှတ်ြခင်း�ှင့် အေကာင်
အထည်ေဖာ်ခ
ြ င်းတို� ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�ဆိုင်ရာ
မူဝါဒများကို အက
� ံပ
ြ ုခ
ြ င်း၊

(င)

ေကာ်မရှင်�ုံး ဝန်ထမ်းများအတွက် မူဝါဒလမ်း��န်ချက်များ
သို�မဟုတ် အ �ကံြပုတိုက်တွန်းချက်များကို ထုတ်ပ
ြ န်ခ
ြ င်း၊

(စ)

ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို �ိုင်ငံေတာ်သမ�တ
�ှင့် အစိုးရအဖွဲ�သို� သုံးလတစ်က
� ိမ် တင်ြပအစီရင်ခံခ
ြ င်း၊

(ဆ)

ေကာ်မရှင်က ခွင့်ြပုေသာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမလ
� ုပ်ငန်းများ၏ ေဆာင်
ရွက်�ပီးစီးမ��ှင့် တိုးတက်ဖ
ြ စ်ေပ�မ�အေ ြခအေနများကို အစိုးရအဖွဲ�
မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စလ
ု �တ်ေတာ်သို� �ှစ်စ�်တင်ပ
ြ အစီရင်ခံ
ြခင်း၊
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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)

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေ ြမ အပါအဝင် တိုင်းေဒသက
� ီး�ှင့် ြပည်နယ်
များ စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်း
အမျိုးအစားအရလည်းေကာင်း၊ သဘာဝအရင်းအ ြမစ် အေန
အထားအရလည်းေကာင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိေရး
အတွက်လည်းေကာင်း ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�က ခွင့်ြပုေပး
�ိုင်သည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများကို ေန ြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊
တိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�များ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း၍ လုပ်ပိုင်
ခွင့် ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးြခင်း၊

(ဈ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများ လွယ်ကူေစရန်
လည်းေကာင်း၊
အားေပးအေထာက်အကူြပုရန်လည်းေကာင်း
အစိုးရအဖွဲ�သို� အက
� ံပ
ြ ုတင်ြပေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ည)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူက သဘာဝသယံဇာတပစ�ည်းကို ြဖစ်ေစ၊ ေရှး
ေဟာင်းဝတ�ုပစ�ည်းကို ြဖစ်ေစ ေတွ�ရှိလ�င် အေက
� ာင်း �ကား ြခင်း
မပ
ြ ုဘဲ လက်ဝယ်သိမ်းဆည်းထားခ
ြ င်း၊ ပုံသ�ာန်ေ ြပာင်းလဲခ
ြ င်း၊
ေဖျာက်ဖျက်ြခင်းအစရှိသည်တို�ကို ြပုလုပ်ေ �ကာင်း သိရှိရပါက
သက်ဆိုင်ရာ တရားဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းကမ်းများ�ှင့်
အညီ အေရးယူြခင်း၊

(ဋ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူ�ှင့်၎င်း၏ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�အား ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒ
အရ ြပုလုပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန်�
ေက
� ာ်ြငာစာ၊ အမိန်�၊ ��န်က
� ားချက်များ�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊
စာချုပ်ပါ အချက်များ�ှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ�ရှိ/ မရှိ
စိစစ် ြခင်း၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ�မရှိပါက လိုက်နာေဆာင်ရွက်
ေစခ
ြ င်း�ှင့် လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ�မရှိေသာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူ�ှင့်
၎င်း၏ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများကို ဥပေဒ�ှင့်အညီ အေရးယူခ
ြ 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;

13
(ဌ)

ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်များ�ှင့် ကန်�သတ်သည့် ရင်း�ှီး
ြမ�ုပ်�ှံမလ
� ုပ်ငန်း အမျိုးအစားများကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း�ှင့်
သုံးသပ်ေတွ�ရှိချက်များအား အစိုးရအဖွဲ�သို� အစီရင်ခံ တင်ြပ ြခင်း၊

(ဍ)

အစိုးရအဖွဲ�က အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို
ထမ်းေဆာင်ခ
ြ င်း။

၂၅။
ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
�ိုင်ရန်အလို�ငှာ ေကာ်မရှင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�
ြမ�င့်တင်မည့်က�၊
ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်မ�လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်ရန် ကန်�သတ်သည့်၊ တားြမစ်သည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�
လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများကို သတ်မှတ်၍ အစိုးရအဖွဲ�၏ အတည်
ြပုချက်ဖ
ြ င့် ထုတ်ြပန်ြခင်း၊

(ခ)

�ိုင်ငံေတာ်အတွက် မဟာဗျူဟာအရ အေရးပါသည့် ရင်း�ှီး
ြမ�ုပ်�ှံမလ
� ုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ၊ မတည်ေငွရင်း �ကီးမားသည့်
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
�ှင့်ေဒသခံလူထုအေပ� �ကီးမားစွာ သက်ေရာက်မ� ြဖစ်ေပ�ေစ�ိုင်
သည့်ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမလ
� ုပ်ငန်း အမျိုးအစားများကို အစိုးရအဖွဲ�၏
အတည်ြပုချက်ဖ
ြ င့် သတ်မှတ် ြခင်း၊

(ဂ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူက ေကာ်မရှင်သို� တင်ပ
ြ လာသည့် အဆို ြပုချက်
သည် �ိုင်ငံေတာ်၏အကျိုးစီးပွားကို ြဖစ်ထွန်းေစ�ိုငသ
် ည့်အြပင်
ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်�ှင့် ညီ�ွတ်မ�ရှိေ �ကာင်း စိစစ်ေတွ�ရှိပါက ခွင့် ြပု
မိန်�ကို ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူအား ထုတ်ေပး ြခင်း၊ ယင်းအေ ြခအေန
များ�ှင့် မကိုက်ညီပါက ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(ဃ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူက ေကာ်မရှင်သို� အတည်ပ
ြ ုေလ�ာက်ထားလ�ာကို
ြပည့်စုံစွာ တင်ပ
ြ လာလ�င် လိုအပ်သည့် စိစစ်မ�များ ြပုလုပ်၍
ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်�ှင့် ဆန်�ကျင်မ� မရှိပါက အတည်ပ
ြ ုမိန်�ကို
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူအား ထုတေ် ပး ြခင်း၊

13

(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�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူက ခွင့်ြပုမိန်�သက်တမ်း သို�မဟုတ် အတည် ြပုမိန်�
သက်တမ်းကို တိုးြမ�င့်ေပးရန်ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ဆင်ေပးရန် ြဖစ်ေစ
တင်ပ
ြ လာလ�င် စိစစ်၍ခွင့်ြပု ြခင်း သို�မဟုတ် ြငင်းပယ်ခ
ြ င်း၊

(စ)

လိုအပ်ပါက ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူထံမှ ၎င်း၏ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ��ှင့်
သက်ဆိုင်သည့် အေထာက်အထားများကို ြဖစ်ေစ၊ အချက်အလက်
များကို ြဖစ်ေစ တင်ြပရန် ေတာင်းခံရယူ ြခင်း၊

(ဆ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူက ခွင့်ြပုမိန်� (သို�မဟုတ်) အတည်ပ
ြ ုမိန်�ရရှိရန်
ေကာ်မရှင်သို� ပူးတွဲတင်ြပခဲ့ေသာ စာချုပ်စာတမ်း အေထာက်
အထားများသည် မှန်ကန်မ�မရှိေ �ကာင်း သို�မဟုတ် ခွင့်ြပုမိန်�
သို�မဟုတ် အတည်ြပုမိန်�ပါ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်းမရှိေ �ကာင်း ခိုင်လုံေသာသက်ေသခံအေထာက်
အထားများ ေပ�ေပါက်လ�င် တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့်အညီ အေရးယူ
�ိုင်ရန် စီမေံ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဇ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူက ဤဥပေဒပါ ြပ�ာန်းချက်�ှင့်အညီ ကင်းလွတ်
ခွင့်�ှင့် သက်သာခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပုရန် တင်ပ
ြ ေလ�ာက်ထား
လာလ�င် လိုအပ်သလို စိစစ်ခွင့် ြပုေပးခ
ြ င်း၊

(ဈ)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို�မဟုတ် သက်သာခွင့် သို�မဟုတ် �ှစ်ရပ်
စလုံးအား ခံစားခွင့်မြပုသည့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
များကို အစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ခ
ြ င်း၊

(ည)

ဤဥပေဒအရ ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်
ရန်အလို�ငှာ သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ�အစည်းများ
�ှင့်ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများ အပါအဝင် အခ
ြ ားလိုအပ်ေသာ အဖွဲ�
အစည်းများထံမှ ေကာ်မရှင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်�ှင့် သက်ဆိုင်သည့်
အကူအညီများ�ှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ေတာင်းခံ
ရယူြခင်း၊
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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;

15
(ဋ)

ဤဥပေဒပါ ြပ�ာန်းချက်များကို ေအာင်မ
ြ င်စွာ အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အစီအမံများ ချမှတ်
ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ဌ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်း အမျိုးအစားေပ� မူတည်၍ သင့်ေလျာ်
သည့်တည် ေဆာက်ေရးကာလ သို�မဟုတ် ြပင်ဆင်ချိန်ကာလကို
စိစစ်ခွင့် ြပုခ
ြ င်း၊

(ဍ)

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပ
ြ န်ထားေသာ ယာယီတင်သွင်း
ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ြပည်ပမှတင်သွင်းေသာ
စက်�ှင့်စက်ပစ�ည်း ကိရိယာများ ယာယီတင်သွင်းြခင်း�ှင့်
စပ်လျ�်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန် �ကီးဌာနများ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း�ပီး ကင်းလွတ်
ခွင့်�ှင့် သက်သာခွင့်များကို စိစစ်ခွင့်ြပုခ
ြ င်း၊

(ဎ)

ဤဥပေဒအား ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
ရာတွင် အ ြငင်းပွားမ�ေ ြဖရှင်းသည့်အဆင့်သို� မေရာက်ရှိမီ အင
ြ င်း
ပွားမ�များအား စနစ်တကျ စိစစ်ခ
ြ င်း၊ အေက
� ာင်းအရင်းအ ြမစ်
ေဖာ်ထုတ်ခ
ြ င်း၊ တုန်�ြပန်ြခင်း၊ စုံစမ်းေမး ြမန်း ြခင်း၊ နစ်နာဆုံး��ံးမ�
များကို ေ ြဖရှင်းြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေသာ
စနစ်တစ်ခုတည်ေထာင်ခ
ြ င်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲြခင်း။

၂၆။
ေကာ်မရှင်�ုံးသည် မှတ်ပုံတင်ခ
ြ င်းအပါအဝင် အ ြခားေသာ အေထွေထွ
ဝန်ေဆာင်စရိတ်များကို သတ်မှတ်ခ
ြ င်း�ှင့် ေကာက်ခံြခင်းတို�ကို ြပုလုပ်�ိုင်သည်။
၂၇။
ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ေကာ်မတီများ�ှင့် အဖွဲ�ငယ်များကို လိုအပ်သလို ဖွဲ�စည်း�ိုင်သည်။
၂၈။
ေကာ်မရှင်သည်မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မရှင်�ုံးခွဲများကို ြပည်တွင်း၌ဖ
ြ စ်ေစ၊ ြပည်ပ၌ဖ
ြ စ်ေစ အစိုးရ
အဖွဲ�၏ သေဘာတူခွင့် ြပုချက်ဖ
ြ င့် လိုအပ်သလိုဖွင့်လှစ်�ိုင်သည်။
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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)
အစည်းအေဝးကျင်းပခ
ြ င်း
၂၉။

အစည်းအေဝးများကို ေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပေဆာင်ရွက်ရမည်(က)

ေကာ်မရှင်၏ ပုံမှန်အစည်းအေဝးများကို တစ်လလ�င် အနည်းဆုံး
တစ် �ကိမ် ကျင်းပခ
ြ င်း၊

(ခ)

လိုအပ်ပါက အထူးအစည်းအေဝးကျင်းပခ
ြ င်း။

၃၀။
ေကာ်မရှင်ဥက� �သည်
အစည်းအေဝးများတွင်
သဘာပတိအြဖစ်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အစည်းအေဝးသို� ဥက� �မတက်ေရာက်�ိုင်သည့်အခါ ဒုတိယ
ဥက� �က သဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၁။
အစည်းအေဝး ကျင်းပရာတွင် ဥက� � သို�မဟုတ် ဒုတိယဥက� �အပါအဝင်
ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်ဦးေရ၏ ထက်ဝက်ေကျာ် တက်ေရာက်မှသာ အစည်းအေဝး
အထေ ြမာက်သည်။
၃၂။
ေကာ်မရှင်သည်
အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သည့်
အဖွဲ�ဝင်များ၏
ထက်ဝက်ေကျာ် သေဘာတူညီချက်ဖ
ြ င့် ဆုံး ြဖတ်ချက်များချမှတရ
် မည်။ ယင်းဆုံး ြဖတ်
ချက်ကို အစည်းအေဝးတက်ေရာက်�ိုင်ြခင်းမရှိသည့် အဖွဲ�ဝင်များက ကန်�ကွက်ခ
ြ င်း၊
ြငင်းပယ်ခ
ြ င်း၊ ြပင်ဆင်ေ ြပာင်းလဲရန် အဆိုြပုခ
ြ င်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှေိ စရ။
၃၃။
ေကာ်မရှင်သည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ က�မ်းကျင်မ�လိုအပ်သည့် ကိစ�ရပ်များ
အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ�ှင့် ြပင်ပအဖွဲ�အစည်းများမှ က�မ်းကျင်သူများကို
အစည်းအေဝးသို� တက်ေရာက်ေဆွးေ�ွးေပးရန်ဖိတ်က
� ား�ိုင်သည်။
၃၄။
ေကာ်မရှင်သည် အစည်းအေဝးသို� ရင်း�ှီးြမုပ်�ှံသူ သို�မဟုတ် ၎င်းကို
အေထာက်အကူပ
ြ ုမည့်သူများအား တက်ေရာက်ရှင်းလင်းတင်ပ
ြ ခွင့်�ှင့် ေဆွးေ�ွး
ခွင့်ြပု�ိုင်သည်။
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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 ViceChairman, 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။
ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်များသည် ၎င်းတို�၏ ထူး ြခားသည့်ေဆာင်ရွက်ချက်
များကို ေကာ်မရှင်၏ အနီးကပ်ဆုံးပုံမှန်အစည်းအေဝးတွင် တင်ြပ၍ အတည်ပ
ြ ုချက်
ရယူရမည်။
အခန်း(၈)
အဆိုြပုချက် တင်သွင်းြခင်း
၃၆။
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူသည် နည်းဥပေဒများတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ေအာက်ပါ
လုပ်ငန်းများအား ေကာ်မရှင်သို� အဆိုြပုချက်တင်ပ
ြ ေစပ
� ီး ခွင့် ြပုမိန်�ရရှိမှသာ ရင်း�ှီး
ြမ�ုပ်�ှံရမည်(က)

�ိုင်ငံေတာ်အတွက် မဟာဗျူဟာအရအေရးပါသည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံ
မ�လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ၊

(ခ)

မတည်ေငွရင်း �ကီးမားသည့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
များ၊

(ဂ)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်�ှင့် ေဒသခံလူထုအေပ� �ကီးမားေသာ
သက်ေရာက်မ� ြဖစ်ေစ�ိုင်သည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများ၊

(ဃ)

�ိုင်ငံေတာ်ပိုင်ေြမ�ှင့် အေဆာက်အဦများ အသုံး ြပုသည့် ရင်း�ှီး
ြမ�ုပ်�ှံမလ
� ုပ်ငန်းများ၊

(င)

ေကာ်မရှင်သို� အဆိုြပုချက် တင်ပ
ြ ေစရန် အစိုးရအဖွဲ�က သတ်
မှတ်ထားသည့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများ ။
အခန်း(၉)
အတည်ြပုေလ�ာက်ထားလ�ာတင်သွင်းြခင်း

၃၇။
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူသည် ပုဒ်မ ၃၆ ပါ လုပ်ငန်းများမှတစ်ပါး အခ
ြ ားရင်း�ှီး
ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများ�ှင့် ပတ်သက်၍ ေကာ်မရှင်သို� အဆို ြပုချက်် တင်ြပရန်မလို။
သို�ရာတွင် ဤဥပေဒ၏အခန်း(၁၂) ေ ြမအသုံးြပုခွင့်�ှင့် ပုဒ်မ ၇၅၊ ၇၇ �ှင့် ၇၈ ပါ
ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ရပ်ထက် ပို၍ ြဖစ်ေစ၊
အားလုံးကို ြဖစ်ေစ ခံစား�ိုင်ရန်အလို�ငှာ သတ်မှတ်ပုံစံဖ
ြ င့် အတည်ပ
ြ ုေလ�ာက်ထား
လ�ာကို ေကာ်မရှင်�ုံးသို�တင်ြပရမည်။
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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။
အတည်ြပုေလ�ာက်ထားလ�ာ တင်သွင်းရာတွင် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်း
အမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ�အစည်း၏ ခွင့်ြပုချက် သို�မဟုတ် လိုင်စင်
သို�မဟုတ် ပါမစ် သို�မဟုတ် အလားတူ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
၃၉။
ပုဒ်မ ၃၇ အရ တင်ြပလာေသာ အတည်ပ
ြ ုေလ�ာက်ထားလ�ာကို ေကာ်မရှင်
�ုံးသည် လိုအပ်သည့်စိစစ်မ�များပ
ြ ုလုပ်ပ
� ီး ြပည့်စုံပါကလက်ခံခ
ြ င်း၊ ြပည့်စုံမ�မရှိပါက
ြပင်ဆင်ဖ
ြ ည့်စွက်၍ ြပန်လည်တင်ပ
ြ ေစခ
ြ င်း ြပု�ိုင်သည်။
အခန်း(၁၀)
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသတ်မှတ်ြခင်း
၄၀။

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�တွင် ေအာက်ပါတို�လည်း အပါအဝင်ြဖစ်သည်(က)
(ခ)

(ဂ)
(ဃ)

(င)

(စ)

စီးပွားေရးအဖွဲ�အစည်း၊
ေရ��ေပ
ြ ာင်း�ိုင်ေသာပစ�ည်း၊ မေရ��မေပ
ြ ာင်း�ိုင်ေသာ ပစ�ည်း�ှင့်
အခ
ြ ားပစ�ည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများ၊ ေငွသား၊ အေပါင်ပစ�ည်း
များ၊ အေပါင်ခံခွင့်�ှင့် ေပါင်�ှံခွင့်များ၊ စက်ပစ�ည်း၊ စက်ကိရိယာ
များ၊ စက်အပိုပစ�ည်းများ�ှင့် ဆက်စပ်အသုံးအေဆာင်များ၊
ကုမ�ဏီတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာများ၊ စေတာ့(ခ်)များ�ှင့် ဒီဘင်ချာ
ေခ� ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ၊
နည်းပညာက�မ်းကျင်မ�၊ တီထွင်မမ� ူပိုင်ခွင့်၊ စက်မ�ဒီဇိုင်း၊ ကုန်
အမှတ်တံဆိပ် မူပိုင်ခွင့်အပါအဝင်ဥပေဒများ�ှင့်အညီ အသိဉာဏ်
ပစ�ည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများ၊
ေငွေရးေက
� းေရးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးတစ်ရပ်အ ြဖစ် ထားရှိသည့်
ပဋိညာဥ်စာချုပ်အရ ေငွေ �ကးအခွင့်အေရးများ သို�မဟုတ်
ေဆာင်ရွက်မ�များ၊
အကျိုးအ ြမတ်ခွဲေဝသည့် သေဘာတူစာချုပ်များ သို�မဟုတ် ထုတ်
လုပ်ခ
ြ င်း၊ စီမံခန်�ခွဲြခင်း၊ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ အလုံးစုံတာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွက်သည့်စနစ် 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)

သဘာဝသယံဇာတပစ�ည်းများ ရှာေဖွခ
ြ င်း�ှင့် စမ်းသပ်တိုင်းတာ
ြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများ အပါအဝင်
သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ သို�မဟုတ် ပဋိညာဥ်စာချုပ်အရ ေပးအပ်
ထားသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခွင့်အေရးများ။
၄၁။
ေအာက်ပါရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများကို တား ြမစ်သည့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�
လုပ်ငန်းများအ ြဖစ် သတ်မှတ်သည်(က)

�ိုင်ငံေတာ်အတွင်းသို� ေဘးအ��ရာယ်ရှိေသာ သို�မဟုတ် အဆိပ်
အေတာက်ရှိေသာ စွန်�ပစ်ပစ�ည်းများ သယ်ေဆာင်လာ�ိုင်သည့်
သို�မဟုတ် ေပ�ေပါက်လာ�ိုင်သည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများ၊

(ခ)

သုေတသန�ှင့် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ရည်ရွယ်ချက်ဖ
ြ င့် ြပုလုပ်ေသာ
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� လုပ်ငန်းများမှအပ ြပည်ပမှ စမ်းသပ်ဆဲဖ
ြ စ်ေသာ
သို�မဟုတ် အသုံး ြပုရန်၊ စိုက်ပျိုးေမွးြမူရန်၊ အတည်ြပုချက်
မရရှိေသးေသာ နည်းပညာများ၊ ေဆးဝါး များ၊ အပင်�ှင့် တိရစ�ာန်
မျိုးစိတ်များ၊ အသုံးအေဆာင်များ သယ်ေဆာင်လာ�ိုင်သည့်
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများ၊

(ဂ)

�ိုင်ငံေတာ်အတွင်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ �ိုးရာယ�်ေကျးမ�
�ှင့်ဓေလ့ထုံးစံများကို ထိခိုက်ေစေသာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်း
များ၊

(ဃ)

ြပည်သူတို�အေပ� ေဘးအ��ရာယ်ြဖစ်ေစ�ိုင်ေသာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�
လုပ်ငန်းများ၊

(င)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်�ှင့် ေဂဟစနစ်တို�ကို �ကီးမားစွာ ထိခိုက်
ပျက်စီးေစ�ိုင်ေသာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများ၊

(စ)

တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ တားမ
ြ စ်ပိတ်ပင်ထားေသာ ဝန်
ေဆာင်မ��ှင့် ကုန်ပစ�ည်းများ ထုတလ
် ပု ်သည့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�
လုပ်ငန်းများ။
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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။
ေအာက်ပါရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်း အမျိုးအစားများကို
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများအ ြဖစ် သတ်မှတ်သည်-

ကန်�သတ်သည့်

(က)

�ိုင်ငံေတာ်ကသာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်း
များ၊

(ခ)

�ိုင်ငံြခားသား ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူက ေဆာင်ရွက်�ိုင်ခွင့်မရှိသည့်
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများ၊

(ဂ)

�ိုင်ငံြခားရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�များကို ြပည်တွင်းရှိ �ိုင်ငံသားလူပုဂ�ိုလ်
တစ်ဦးဦး သို�မဟုတ် �ိုင်ငံသားပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခု�ှင့် ပူးေပါင်း၍
ဖက်စပ်ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�ဖ
ြ င့်သာ ေဆာင်ရွက်�ိုင်သည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်
�ှံမ�လုပ်ငန်းများ၊

(ဃ)

သက်ဆိုင်ရာဝန် �ကီးဌာနများ၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်
�ိုင်သည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများ။

၄၃။
ေကာ်မရှင်သည် ဦးစားေပး ြမ�င့်တင်မည့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�က��ှင့် ပုဒ်မ ၄၂
ပါ ကန်�သတ်သည့်ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအား အများပ
ြ ည်သူ သိရှိ
ေစရန် အစိုးရအဖွဲ�၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် အမိန်�ေ �ကာ်င
ြ ာစာ သတ်မှတ်ေ �ကညာ
ရမည်။
၄၄။
ေကာ်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၄၂ အရ ကန်�သတ်သည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ� လုပ်ငန်း
အမျိုးအစားများကို အခါအားေလျာ်စွာ ြပန်လည်သုံးသပ် �ပီးေနာက် ေလျာ့ေပါ့ြခင်း
သို�မဟုတ် ြပင်ဆင်ခ
ြ င်း သို�မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခ
ြ င်းြပုရန် လိုအပ်လာလ�င် အစိုးရ
အဖွဲ�သို� တင်ပ
ြ အတည်ပ
ြ ုချက်ရယူ၍ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေ �ကညာရမည်။
၄၅။ ေကာ်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၄၄ အရ ြပန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် အစိုးရအဖွဲ�က
ြပုလုပ်ထားေသာ �ိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ေရး�ှင့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်
များကို ေသွဖီမ�မရှိေစရန် အေလးထား၍ ပုဂ�လိကက�၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ�
အစည်းများမှ တာဝန်ရှိပုဂ�ိုလ်များ�ှင့် ေဆွးေ�ွးည�ိ�ိ�င်း တိုင်ပင်�ိုင်သည်။
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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.

21
၄၆။
ေကာ်မရှင်သည် �ိုင်ငံေတာ်�ှင့်�ိုင်ငံသားတို�၏ လုံ �ခုံေရးအေခ
ြ အေန၊
စီးပွားေရးအေ ြခအေန၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေ ြခအေန�ှင့် လူမ�အကျိုးစီးပွားကို
�ကီးမားစွာ အကျိုးသက်ေရာက်မ� ြဖစ်ေစ�ိုင်ေသာ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်း �ကီးများကို
ခွင့်ြပုမိန်� ထုတ်ေပးရန် ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ အစိုးရအဖွဲ�မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စု
လ�တ်ေတာ်သို� တင်ပ
ြ အတည်ပ
ြ ုချက်ရယူရမည်။
အခန်း (၁၁)
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများအားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်ြခင်း
၄၇။

အစိုးရအဖွဲ�သည် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများအေပ� ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်ရာတွင်(က)

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ�ှငအ
့် မိန်�ေ �ကာ်ြငာစာတို�တွင် တနည်းနည်း ြဖင့်
သတ်မှတ် ြပ�ာန်းထားခ
ြ င်းမှတစ်ပါး ဤဥပေဒပါ သတ်မှတ်
ြပ�ာန်းချက်များ �ှင့်အညီ �ိုင်ငံခ
ြ ားသားရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများ�ှင့်
�ိုင်ငံြခားရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�များကို လုပ်ငန်း တိုးချဲ� ြခင်း၊ စီမံခန်�ခွဲ ြခင်း၊
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်း�ှင့် ေရာင်းချခ
ြ င်း သို�မဟုတ် တိုက်�ိုက်
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဆိုင်ရာ အ ြခားအစီအစ�်များ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ြမန်မာ
�ိုင်ငံသား ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများအေပ� ေပးအပ်ထားသည့် ဆက်ဆံ
ေဆာင်ရွက်မ�များထက် ေလျာ့နည်းမ�မရှိေစရ၊

(ခ)

တူညီေသာအေ ြခအေနမျိုးတွင် �ိုင်ငံတစ်ခုမှ �ိုင်ငံခ
ြ ားသား
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများ၊ ၎င်းတို�၏ �ိုင်ငံြခားရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�များ�ှင့်
သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းဖွဲ�စည်းတည်ေထာင်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းရယူ
ြခင်း၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ� ြခင်း၊ စီမံခန်�ခွဲ ြခင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခ
ြ င်း
�ှင့်ေရာင်းချ ြခင်း သို�မဟုတ် တိုက်�ိုက်ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဆိုင်ရာ
အခ
ြ ားအစီအစ�်များအေပ� အခ
ြ ား�ိုင်ငံတစ်ခုခမု ှ �ိုင်ငံြခားသား
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများ�ှင့် ၎င်းတို�၏ �ိုင်ငံခ
ြ ားရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�များ
အေပ� ေပးအပ်ထားသည့် ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မ�ထက် ေလျာ့နည်း
ြခင်း မရှိေစရ၊
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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 ြပ�ာန်းချက်သည် �ိုင်ငံခ
ြ ားသားရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူ
များ အားေအာက်ပါကိစ�ရပ်များအလို�ငှာ ေပးအပ်�ိုင်ေသာ ခံစား
ခွင့်များ၊ ဦးစားေပး ြခင်းများ သို�မဟုတ် အထူးအခွင့်အေရးေပး
ြခင်းတို�အတွက် လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု မမှတ်ယူေစရ(၁)

အေကာက်ခွန်ယူနီယံ (Customs Union)၊ လွတ်လပ်
ေသာကုန်သွယ်ေရးဇုန်၊ စီးပွားေရးယူနီယံ�ှင့် �ိုင်ငံ
တကာ သေဘာတူညီမ�များအရ ြဖစ်ေပ�လာေသာ
အေကာက်ခွန်ယူနီယံ (Customs Union)၊ လွတ်လပ်
ေသာကုန်သွယ်ေရးဇုန်�ှင့် စီးပွားေရးယူနီယံ၊

(၂)

�ိုင်ငံတကာသေဘာတူညခီ ျက်များ၊ �ှစ်�ိုင်ငံ သို�မဟုတ်
ေဒသတွင်း သို�မဟုတ် �ိုင်ငံတကာသေဘာတူစာချုပ်
များ�ှင့်
အကျုံးဝင်ေသာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများ�ှင့်
၎င်းတို�၏ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�များကို ေပးအပ်သည့် ပိုမိုသာ
လွန်ေသာ ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မ�များ၊ ေဒသတွင်း �ိုင်ငံ
များအ �ကား ချုပ်ဆိုသည့် သေဘာတူစာချုပ်များ
သို�မဟုတ် အစီအစ�်များ၊ အ ြခား�ိုင်ငံများ�ှင့် ချုပ်ဆို
သည့် သေဘာတူစာချုပ်များ သို�မဟုတ် အစီအစ�်များ
�ှင့် အကျုံးဝင်ေသာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများ�ှင့် ၎င်းတို�၏
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�များကို ေပးအပ်သည့် ပိုမိသ
ု ာလွန်ေသာ
ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မ�များ သို�မဟုတ် အခွန်အေကာက်
ဆိုင်ရာကိစ�ရပ်များ�ှင့် အားလုံး ြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်
ပိုင်းြဖစ်ေစပါဝင်ပတ်သက်ေနေသာ အစီအစဥ်များ။

၄၈။
အစိုးရအဖွဲ�သည် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများကို ေအာက်ေဖာ်ပ
ြ ပါကိစ�ရပ်များ�ှင့်
စပ်လျ�်း၍ သာတူညီမ�ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မ�ပ
ြ ုရန်အာမခံသည်(က)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများ�ှင့် ၎င်းတို�၏တိုက်�ိုက်ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�များကို
�ကီးမားစွာ ထိခိုက်နစ်နာေစသည့် ဆုံး ြဖတ်ချက် သို�မဟုတ်
ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်
များ ရပိုင်ခွင့်၊
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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�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများ�ှင့် ၎င်းတို�၏တိုက်�ိုက်ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�များကို
အစိုးရအဖွဲ�မှ ခွင့် ြပုထားသည့်လိုင်စင် သို�မဟုတ် ခွင့် ြပုမိန်�၊
အတည်ြပုမိန်�ပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း
အပါအဝင် အ ြခားေသာအလားတူလုပ်ေဆာင်မ�များ�ှင့်စပ်လျ�်း
၍ တရားဥပေဒ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ခွင့်�ှင့် အယူခံခွင့်။

၄၉။
ဤအခန်းပါ ြပ�ာန်းချက်များသည် ပုဒ်မ ၇၆ ပါ ြပ�ာန်းချက်များကို
ထိခိုက်ခ
ြ င်း မရှိေစရ။
အခန်း(၁၂)
ေမ
ြ အသုံးြပုခွင့်
၅၀။

(က)

ဤဥပေဒအရ ခွင့်ြပုမိန်�ရရှိထားေသာ သို�မဟုတ် အတည်ြပုမိန်�
ရရှိထားေသာ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူသည် ပုဂ�လိကေ ြမ သို�မဟုတ်
အေဆာက်အအုံ ြဖစ်ပါက ပိုင်ရှင်ထံမှ လည်းေကာင်း၊ အစိုးရက
စီမံခန်�ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိေသာေ ြမ၊
�ိုင်ငံေတာ်ပိုင်ေ ြမ
သို�မဟုတ်
အေဆာက်အအုံ ြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ�
အစည်းများထံမလ
ှ ည်းေကာင်း ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ြပုလုပ်ရန်အလို�ငှာ
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ �ှစ်ရှည်ေြမ သို�မဟုတ် အေဆာက်
အအုံငှားရမ်းခွင့်ရှိသည်။ �ိုင်ငံသားရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူသည် မိမိပိုင်
ေမ
ြ သို�မဟုတ် အေဆာက်အအုံတွင် တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံ�ိုင်သည်။

(ခ)

�ိုင်ငံြခားသားရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူသည် အစိုးရ သို�မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ�
အစည်းများထံမှဖ
ြ စ်ေစ၊ ပုဂ�လိကေမ
ြ သို�မဟုတ် အေဆာက်အအုံ
ပိုင်ရှင်ထံမှဖ
ြ စ်ေစ ေကာ်မရှင်ခွင့် ြပုမိန်� သို�မဟုတ် အတည်ြပုမိန်�
ရရှိသည့်ေန�မှစ၍ ကနဦး�ှစ် (၅၀) အထိ သတ်မှတ်ချက်�ှင့်အညီ
ေမ
ြ သို�မဟုတ် အေဆာက်အအုံငှားရမ်း�ိုင်သည်။
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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)

အထက်ေဖာ်ပ
ြ ပါ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ခွင့်ြပုထားေသာ ေ ြမ သို�မဟုတ်
အေဆာက်အအုံ ငှားရမ်းကာလ သို�မဟုတ် ေ ြမ သို�မဟုတ်
အေဆာက်အအုံ အသုံးြပုခွင့်ကာလ သက်တမ်းကုန်ဆုံး �ပီးေနာက်
ေကာ်မရှင်၏ ခွင့် ြပုချက်ဖ
ြ င့် တစ်ဆက်တည်း သက်တမ်းတိုးခွင့်
၁၀�ှစ်�ှင့် ယင်းသက်တမ်း ကုန်ဆုံး�ပီး ထပ်မံ၍ ၁၀ �ှစ်
သက်တမ်းတိုးြမ�င့်�ိုင်သည်။

(ဃ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူသည် ေ ြမငှားရမ်းြခင်းစာချုပ်အား စာချုပ်စာတမ်း
မှတ်ပုံတင် ြခင်းအက်ဥပေဒ�ှင့်အညီ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်
�ုံးတွင်မှတ်ပုံတင်ရမည်။

(င)

အစိုးရအဖွဲ�သည် ေမ
ြ အသုံးချမ� သို�မဟုတ် ေ ြမငှားရမ်းမ�များ
အတွက် ြမန်မာ�ိုင်ငံသားရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများအား ပိုမိုေကာင်းမွန်
ေသာသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် အခွင့်အေရးများကို ခွင့် ြပုေပး�ိုင်
သည်။

(စ)

ေကာ်မရှင်သည် �ိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံးတွင် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစရန်
အလို�ငှာ စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ� နည်းပါး �ပီး ဆက်သွယ်
သွားလာေရး ခက်ခေဲ သာ ေဒသများတွင် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများ
အတွက် ဤဥပေဒပါေ ြမ သို�မဟုတ် အေဆာက်အအုံ ငှားရမ်းခွင့်
ကာလ သို�မဟုတ် ေ ြမ သို�မဟုတ် အေဆာက်အအုံ အသုံးြပုခွင့်
ကာလထက် ပိုမိုခံစားခွင့်ြပုရာတွင် အစိုးရအဖွဲ�မှတစ်ဆင့်
ြပည်ေထာင်စလ
ု �တ်ေတာ်သို� တင်ြပအတည်ပ
ြ ုချက်ရယူရမည်။
အခန်း(၁၃)
အမ�ထမ်းများ�ှင့်အလုပ်သမားများ ခန်�ထားခ
ြ င်း

၅၁။

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူသည် (က)

�ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ၎င်း၏ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�တွင် သတ်မှတ်အရည်
အချင်းကိုက်ညီသည့် မည်သည့်�ိုင်ငံသားကိုမဆို အက
� ီးတန်း
စီမံခန်�ခွဲမ�၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းက�မ်းကျင်သူ�ှင့် အ �ကံေပး
အဖ
ြ စ် ဥပေဒများ�ှင့်အညီ ခန်�အပ်�ိုင်သည်၊
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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 စီမံခန်�ခွဲမ�၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းက�မ်းကျင်သူ
ေနရာတို�တွင် �ိုင်ငံသားများအား ခန်�အပ်�ိုငရ
် န်အလို�ငှာ စွမ်း
ေဆာင်ရည်မ
ြ �င့်တင်ေရး အစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်၍ အစားထိုး
ခန်�ထားရမည်။

(ဂ)

က�မ်းကျင်မ�မလိုေသာ လုပ်ငန်းများတွင် �ိုင်ငံသားများကိုသာ
ခန်�ထားရမည်၊

(ဃ)

�ိုင်ငံြခားသား�ှင့် �ိုင်ငံသားက�မ်းကျင်သူ အလုပ်သမားများ၊
အတတ်ပညာရှင်များ�ှင့် ဝန်ထမ်းများ ခန်�ထားရာတွင် အလုပ်
သမားဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ�ှင်အ
့ ညီ အလုပ်ခန်�ထားမ�
ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချုပ်ကို အလုပ်ရှင်�ှင့် အလုပ်သမား
တို� �ှစ်ဦး�ှစ်ဖက်လက်မှတ်ေရးထိုး၍ ခန်�ထားရမည်၊

(င)

အလုပ်ခန်�ထားမ�ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချုပ်ပါ အလုပ်ရှင်
�ှင့်အလုပ်သမားတို�၏
အခွင့်အေရး�ှင့်
တာဝန်များကို
လည်းေကာင်း၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို
လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ရာ၌ အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာ၊ ခွင့်ရက်၊
အလုပ်ပိတ်ရက်၊ အချိန်ပိုလုပ်ခ၊ နစ်နာေ �ကး၊ အလုပ်သမား
ေလျာ်ေ �ကး၊ လူမ�ဖူလုံေရး�ှင့် အလုပ်သမားများ�ှင့် သက်ဆိုင်
သည့် အခ
ြ ားအာမခံထားရှိ ြခင်းတို�အပါအဝင် အလုပ်သမား
ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများပါ အခွင့်အေရးများ ရရှိေရး
အတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊

(စ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�တွင်
အလုပ်ရှင်အချင်းချင်း၊
အလုပ်သမား
အချင်းချင်း၊ အလုပ်ရှင်�ှင့် အလုပ်သမား၊ အလုပ်သမား�ှင့်
အတတ်ပညာရှင် သို�မဟုတ် ဝန်ထမ်းတို�အ �ကား ေပ�ေပါက်
လာသည့် အ ြငင်းပွားမ�များကို တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ
ေဖ
ြ ရှင်းရမည်။
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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�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ကို အာမခံြခင်း
၅၂။
အစိုးရအဖွဲ�သည် ဥပေဒ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်သည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�များကို
�ိုင်ငံပိုင်ပ
ြ ုလုပ်ခ
ြ င်းမပ
ြ ုဟု အာမခံသည်။ ေအာက်ပါ အေခ
ြ အေနများ�ှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်းမှအပ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�ကို သိမ်းယူခ
ြ င်းကို ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်သိမ်းယူ
ြခင်းကို ြဖစ်ေစ၊ ရပ်ဆိုင်းေစခ
ြ င်း သေဘာသက်ေရာက်ေသာ ေဆာင်ရွက်မ�များကို
ြဖစ်ေစ မပ
ြ ုလုပဟ
် ု အာမခံသည်(က)

�ိုင်ငံေတာ်�ှင့် �ိုင်ငံသားများ အကျိုးအတွက် အမှန်တကယ်
လိုအပ်ခ
ြ င်း၊

(ခ)

ခွဲ ြခားမ�မရှိဘဲ ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊

(ဂ)

တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ဃ)

သိမ်းယူသည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�အား မ�တ၍ပ
ြ ည့်စုံလုံေလာက်ေသာ
ေလျာ်ေ �ကးကို ြမန်ဆန်စွာ ေပးေချခ
ြ င်း။

၅၃။
မ�တ၍ ြပည့်စုံလုံေလာက်မ�ရှိေသာ ေလျာ်ေ�ကးသတ်မှတ်ရာတွင် ေလျာ်ေ�ကး
ပမာဏသည် သိမ်းဆည်းသည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�၏ေဈးကွက်တန်ဖိုး�ှင့် ညီမ�ရမည်ြဖစ်
�ပီး သိမ်းဆည်းသည့်ကာလ၌ ြဖစ်ေပ�ေနသည်ေ့ ဈးကွက်တန်ဖိုး ြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်။
သို�ရာတွင် ၎င်းေလျာ်ေ �ကးပမာဏအား သတ်မှတ်ရာတွင် အများပ
ြ ည်သူအကျိုး�ှင့်
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူ၏ အကျိုးစီးပွားအက
� ား မ�တေသာ အေခ
ြ အေန အေပ�အေ ြခခံရ
မည်ဖ
ြ စ်�ပီး ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�၏လက်ရှိ�ှင့် ယခင်အေနအထား၊ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်း
သို�မဟုတ် ပစ�ည်းသိမ်းယူရ ြခင်း၏ အေက
� ာင်းအရင်း၊ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�၏မ�တေသာ
ေဈးကွက်တန်ဖိုး၊ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်း သို�မဟုတ် ပစ�ည်းသိမ်းယူရ ြခင်း၏
ရည်ရွယ်ချက်၊ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူမှ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ြပုလုပ်ထားသည့် ကာလ
တစ်ေလ�ာက် ရရှိခဲ့သည့် အ ြမတ်ေငွများ�ှင့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ� သက်တမ်းတို�ကိုပါ
ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည်။
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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၏ အခန်း(၂၁) �ှင့်အခန်း (၂၂) ပါ ြပ�ာန်းချက်များ အပါအဝင်
အစိုးရအဖွဲ�၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ေဆာင်ရွက်သည့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ထိန်းည�ိရန်
ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သို�မဟုတ် လူမ�အကျိုးစီးပွား အေထာက်အကူြပုေစေရး
ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လုပ်ေဆာင်သည့် ခွဲ ြခားမ�မရှိသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်
များသည် ဤအခန်း၏ ြပ�ာန်းချက်များ�ှင့် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်ြခင်း မရှိေစရ။
၅၅။
ပုဒ်မ ၅၂ ကို လိုက်နာကျင့်သုံးရာတွင် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မ�များသည်
အဆိုပါ ပုဒ်မပါ ြပ�ာန်းချက်များ�ှင့် ကိုက်ညီမ�မရှိေ �ကာင်း�ှင့် သွယ်ဝိုက်၍
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� သိမ်းယူခ
ြ င်းြဖစ်ေ �ကာင်း ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူက တင်ပ
ြ လာလ�င် အစိုးရ
အဖွဲ�သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းစဥ်းစား၍ ကိစ�ရပ်
တစ်ခုချင်းအလိုက် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�ပ
ြ ုခ
ြ င်း၊ အချက်အလက်ကို စိစစ်ြခင်းတို�ကို
ေဆာင်ရွက်ရမည်(က)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�၏ စီးပွားေရးတန်ဖိုးကို �ကီးမားပ
ြ င်းထန်စွာ ထိခိုက်
နစ်နာေစရန် တမင်ဖန်တီး ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်းရှိ/မရှိ၊

(ခ)

အစိုးရမှ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူသို� ယခင်စာဖ
ြ င့် ေရးသားထားသည့်
ကတိကဝတ်များ၊ သေဘာတူစာချုပ်၊ လိုင်စင် သို�မဟုတ် အ ြခား
တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကို ချိုးေဖာက်မ�ရှိ/မရှိ၊

(ဂ)

ပုဒ်မ ၅၂ ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အစိုးရအဖွဲ�၏
ရည်ရွယ်ချက် အပါအဝင် ၎င်း၏လုပ်ေဆာင်ချက်များသည်
အများ ြပည်သူ အကျိုးစီးပွား�ှင့် ကိုက်ညီမ�ရှိ/မရှိ။
အခန်း(၁၅)
ဘ�ာေငွများလ�ဲေြပာင်းြခင်း

၅၆။
�ိုင်ငံြခားသားရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများသည် ဤဥပေဒအရ ေဆာင်ရွက်သည့်
ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ��ှင့် ဆက်�ွယ်လျက်ရှိသည့် ေအာက်ပါဘ�ာေငွများကို ြပည်ပသို�
လ�ဲေ ြပာင်း�ို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)

ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ချမှတ်ထားသည့် မတည်ရင်း�ှီးေငွ
စာရင်းဆိုင်ရာ ြပ�ာန်းချက်များ�ှင့်အညီ သတ်မှတ်ထားသည့်
မတည်ရင်း�ှီးေငွများ၊

(ခ)

ဤဥပေဒအရ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�မှ ထွက်ေပ�လာေသာ အကျိုး
အမ
ြ တ်များ၊ အေခ
ြ ပစ�ည်းမှ အမ
ြ တ်အစွန်းများ၊ အစုေပ�အ ြမတ်
များ၊ ခိုင်ေ �ကးများ၊ မူပိုင်ခများ၊ လိုင်စင်ေ �ကးများ၊ နည်းပညာ
အကူအညီေထာက်ပံ့မ��ှင့် စီမံခန်�ခွဲမ�ဆိုင်ရာ အခေက
� းေငွများ၊
အစုရှယ်ယာ�ှင့် အခ
ြ ားလက်ရှိဝင်ေငွများ၊

(ဂ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�တစ်ခ၏
ု စုစုေပါင်းေရာင်းချမ� သို�မဟုတ် တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်း ေရာင်းချမ� သို�မဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ခုခု သို�မဟုတ်
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ��ှင့် ဆက်စပ်သည့် ပိုင်ဆိုင်မ�စာရင်းရှင်းလင်း
ဖျက်သိမ်း ြခင်းတို�မှ ထွက်ေပ�လာသည့် အမ
ြ တ်အစွန်းများ၊

(ဃ)

ေချးေငွသေဘာတူစာချုပ်
ေပးေချရမည့် ေငွများ၊

(င)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� အင
ြ င်းပွားမ�ေြဖရှင်းြခင်းမှ ထွက်ေပ�လာသည့်
ေပးေချေငွများ၊

(စ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� သို�မဟုတ် ပစ�ည်းသိမ်းယူခ
ြ င်းတို�မှ ေလျာ်ေ �ကး
အဖ
ြ စ် ရရှသ
ိ ည့် ေငွေ �ကးများ၊ အခ
ြ ားေလျာ်ေ �ကးေငွများ၊

(ဆ)

�ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဥပေဒ�ှင့်အညီခန်�အပ်ထားသည့် �ိုင်ငံခ
ြ ား
သားက�မ်းကျင်သူဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ခလစာ�ှင့်ဝင်ေငွ။

အပါအဝင်

ပဋိညာ�်စာချုပ်အရ

၅၇။
ေချးေငွလ�ဲေ ြပာင်းြခင်း သို�မဟုတ် ေချးေငွရယူြခင်းတို��ှင့်စပ်လျ�်း၍
သတ်မှတ်စည်းမျ�်းများ�ှင့်အညီ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့် ြပုချက်ဖ
ြ င့်
လ�ဲေ ြပာင်း သို�မဟုတ် ရယူရမည်။
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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။
ြမန်မာ�ိုင်ငံသားရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများသည် ဤဥပေဒအရ ေဆာင်ရွက်သည့်
ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ��ှင့် ဆက်�ွယ်လျက်ရှိသည့် ေအာက်ပါကိစ�ရပ်များတွင် �ိုင်ငံေတာ်
အတွင်းမှ ြပည်ပသို�လွတ်လပ်စွာြဖင့်ေ�ှာင့်ေ�ှး �ကန်� �ကာမ� မရှိဘဲလ�ဲေြပာင်း�ိုင်သည်(က)

ခိုင်ေ �ကးများ၊
လိုင်စင်ေ �ကးများ၊
နည်းပညာအကူအညီ
ေထာက်ပံ့မ�၊ စီမံခန်�ခွဲမ�ဆိုင်ရာ အခေ �ကးေငွများ�ှင့် မည့်သည့်
ြပင်ပအဖွဲ�အစည်းကိုမဆိုေပးရန်ရှိသည့် အတိုးေငွများ၊

(ခ)

ေချးေငွသေဘာတူစာချုပ် အပါအဝင်
ပဋိညာ�်စာချုပ်အရ
ေပးေချရမည်ေ့ ငွများ�ှင့် အာမခံေလျာ်ေ �ကးေငွများ၊

(ဂ)

စီရင်ချက်အမိန်�၊ အ�ုညာတစီရင် ဆုံး ြဖတ်ခ
ြ င်း သို�မဟုတ် ြမန်မာ
�ိုင်ငံသား ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူမှ ေပးရန်ရှိသည့် သေဘာတူညီချက်
အပါအဝင် အ ြငင်းပွားမ�ေြဖရှင်းြခင်းမှ ထွက်ေပ�လာသည့်
ေပးေချေငွများ။

၅၉။
ဘ�ာေငွလ�ဲေြပာင်းမ�များ အားလုံးသည် လ�ဲေ ြပာင်းမည့် ပမာဏအေပ�
မူတည်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်ဆိုင်ရာဥပေဒများ�ှင့်အညီ အခွန်ထမ်းေဆာင်
�ပးီ မှသာ လ�ဲေြပာင်းရမည်။
၆၀။
တရားဝင်ခွင့် ြပုမိန်�ြဖင့် အလုပလ
် ုပ်ကိုင်ေသာ �ိုင်ငံ ြခားသားက�မ်းကျင်သူ
ဝန်ထမ်းများသည် ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒအရ ြပ�ာန်းထားသည့် အခွန်ထမ်းေဆာင်မ�
ဆိုင်ရာ ဝတ�ရားများအရ လ�ဲေ ြပာင်းမည့် ေငွေ �ကးပမာဏအေပ� မူတည်၍
အခွန်အခများေပးေဆာင်�ပီးေသာေငွကို မည်သည့်�ုတ်ယူြခင်းမ�မရှိဘဲ �ိုင်ငံေတာ်
အတွင်းရှိ �ိုင်ငံခ
ြ ားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် ေငွလ�ဲ
�ိုင်သည်။
၆၁။
�ိုင်ငံြခားသားရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများသည် ပုဒ်မ ၅၆ တွင် ေဖာ်ပ
ြ ထားသည့်
ဘ�ာေငွများ လ�ဲေြပာင်း ြခင်း ြပုလုပ်ရာတွင် �ိုင်ငံခ
ြ ားသုံးေငွ စီမံခန်�ခွဲမဥ� ပေဒ၏
ေငွလုံးေငွရင်းစာရင်း သို�မဟုတ် သာမန်စာရင်းတွင် အကျုံးဝင်သည့်ေငွများကို
�ိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ �ိုင်ငံခ
ြ ားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ ဘဏ်များမှ
တစ်ဆင့် �ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီမံခန်�ခွဲမ�ဥပေဒအရ လွတ်လပ်စွာသုံးစွဲ�ိုင်သည့် ေငွေ �ကး
ြဖင့် လ�ဲေ ြပာင်း�ိုင်သည်။

29
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။
အစိုးရအဖွဲ�သည် ေအာက်ပါအေခ
ြ အေနတစ်ရပ်ရပ်�ှင့် ဆက်စပ်ေသာ
�ိုင်ငံြခားေငွ လ�ဲေြပာင်းမ�ကို ဟန်�တားခ
ြ င်း သို�မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ ြခင်းြပု�ိုင်သည်(က) လူမွဲစာရင်းခံခ
ြ င်း သို�မဟုတ် �မီရှင်များ၏ အခွင့်အေရးများကို
ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည့်အေ ြခအေန၊
(ခ)
ြပစ်မ� သို�မဟုတ် ြပစ်မ�မကင်းသည့် နည်းလမ်းြဖင့် ရရှိသည့်
ေငွများအား တရားဝင်ေငွအ ြဖစ် လ�ဲေ ြပာင်းသည့် အေ ြခအေန၊
(ဂ)
ေငွေ �ကးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံခ
ြ င်း သို�မဟုတ် လ�ဲေ ြပာင်းမ�ဆိုင်ရာ
မှတ်တမ်းများအား ဥပေဒေက
� ာင်းအရ အတည်ပ
ြ ုရန် သို�မဟုတ်
ေငွေ �ကးအာဏာပိုင် အဖွဲ�အစည်းများကို ပံ့ပိုးကူညီရန် လိုအပ်
သည့်အေခ
ြ အေန၊
(ဃ) တရားစီရင်ေရး သို�မဟုတ် စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်
များတွင် အမိန်�များ သို�မဟုတ် စီရင်ချက်များ�ှင့်အညီ ေဆာင်
ရွက်ရမည့် အေ ြခအေန၊
(င)
အခွန်ကိစ�ရပ်များ၊
(စ)
လူမ�ဖူလုံေရး၊ ဝန်ထမ်းများ၏ အင
� ိမ်းစားယူမ� သို�မဟုတ် မဖ
ြ စ်
မေန ေငွစုေဆာင်းေရးအစီအစဥ်များ၊
(ဆ) အလုပ်သမားများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ နစ်နာဆုံး��ံးရသည့် အေခ
ြ
အေန။
၆၃။
အစိုးရအဖွဲ�သည် �ိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူ�ှင့်ယင်း၏ ရင်း�ှီး
ြမ�ုပ်�ှံမ�အတွက် အသုံး ြပုရန်လိုအပ်သည့် မတည်ေငွရင်း သို�မဟုတ် အသုံးစရိတ်
များ�ှင့် �ိုင်ငံြခားေချးေငွများကို တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့်အညီ ြပည်ပမှ ေငွလ�ဲေြပာင်း
ရယူခွင့် ြပုသည်။
၆၄။
ြပည်ပေငွေပးေငွယူြခင်းဆိုင်ရာ သို�မဟုတ် ြပည်ပေငွေ �ကး အခက်အခဲများ
ဆိုးရွားစွာ ြဖစ်ေပ�ေနသည့် အေခ
ြ အေနတွင် အစိုးရအဖွဲ�သည် �ိငု ်ငံခ
ြ ားသုံးေငွ
စီမံခန်�ခွဲမဥ� ပေဒပါ ြပ�ာန်းချက်များ�ှင့် �ိုင်ငံေတာ်၏ အခ
ြ ား�ိုင်ငံတကာကတိ
ကဝတ်များ�ှင့်အညီ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှမံ ��ှင့်စပ်လျ�်းသည့် ေငွေပးေချမ� သို�မဟုတ်
လ�ဲေ ြပာင်းေပးမ�ဆိုင်ရာ ကန်�သတ်ချက်များကို ချမှတ်�ိုင်သည် သို�မဟုတ် ထိန်းသိမ်း
�ိုငသ
် ည်။
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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�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများ၏ တာဝန်ဝတ�ရားများ
၆၅။

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူသည် (က)
(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

�ိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို�၏ ဓေလ့ထုံးတမ်း၊
အစဥ်အလာ၊ �ိုးရာယဥ်ေကျးမ�တို�ကိုေလးစားလိုက်နာရမည်၊
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် ကုမဏ
� ီ သို�မဟုတ် တစ်ဦး
တည်းပိုင် သို�မဟုတ် တရားဝင်စီးပွားေရးအဖွဲ�အစည်းများ
သို�မဟုတ် အဆိုပါ တရားဝင်စီးပွားေရးအဖွဲ�အစည်း၏ �ုံးခွဲများ
ကိုဥပေဒ�ှင့်အညီ ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင် ၍ မှတ်ပုံတင်ရမည်၊
တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပ
ြ န်ေသာ နည်းဥပေဒ
များ၊ အမိန်�ေ �ကာ်င
ြ ာစာများ၊ အမိန်��ှင့်��န်က
� ားချက်များ၊ လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများ၊ သေဘာတူစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ�ှင့် အခွန်
ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမ�အပါအဝင် ၎င်းတို�အား ထုတ်ေပးထားေသာ
အထူး ြပုလိုင်စင်၊ ခွင့်ြပုမိန်��ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခွင့် လက်မှတ်
များတွင် ပါဝင်သည့် စည်းကမ်းချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များ
�ှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်၊
လုပ်ငန်းသဘာဝအရ ြဖစ်ေစ၊
အခ
ြ ားလိုအပ်ချက်အရ ြဖစ်ေစ
သက်ဆိုင်သည့် ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာန�ှင့်
အဖွဲ�အစည်းများမှ လိုင်စင် သို�မဟုတ် ခွင့် ြပုမိန်�ရယူရန် လိုအပ်
လ�င်ဖ
ြ စ်ေစ၊ မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်လ�င် ြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာ
ဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်၊
မိမိငှားရမ်းခွင့်ရရှိထားေသာ သို�မဟုတ် အသုံးြပုခွင့် ရရှိထား
ေသာ ေမ
ြ ၏ေမ
ြ ေပ�ေ ြမေအာက်တွင် ခွင့်ြပုထားသည့် ရင်း�ှီး
ြမ�ုပ်�ှံမ��ှင့်ဆက်စပ်မ�မရှိေသာမူလသေဘာတူစာချုပ်တွငမ် ပါဝင်
ေသာ သဘာဝတွင်းထွက်ပစ�ည်းများ သို�မဟုတ် ေရှးေဟာင်း
ပစ�ည်းများ�ှင့် ရတနာသိုက်အစရှိသည်တို�ကို ေတွ�ရှိပါက
ေကာ်မရှင်ထံသို� ချက်ချင်းသတင်းေပး အေ �ကာင်း �ကားရမည်။
ေကာ်မရှင်က ခွင့် ြပုလ�င် ယင်းေမ
ြ ေပ�၌ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်
�ိုင်�ပီးခွင့်မြပုလ�င် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူက ေရွးချယ်တင်ပ
ြ သည့်
ေနရာတစ်ခုအား အစားထိုး ခွင့် ြပုချက်ရယူ၍ ေ ြပာင်းေရ��ေဆာင်
ရွက်ရမည်၊
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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)

မိမိငှားရမ်းခွင့် သို�မဟုတ် အသုံးြပုခွင့်ရရှိေသာ ေ ြမ၏သဘာဝ
ေမ
ြ မျက်�ှာသွင်ပ
ြ င် သို�မဟုတ် ေမ
ြ အနိမ့်အ ြမင့်အေနအထားအား
သိသာထင်ရှားစွာ ေ ြပာင်းလဲမ�ကို ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ
မပ
ြ ုလုပ်ရ၊

(ဆ)

မိမိ၏ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ��ှင့်စပ်လျ�်း၍ တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ
များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ှင့် �ိုင်ငံတကာတွင်ကျင့်သုံးသည့်
အေကာင်းဆုံး စံချိန်စံ��န်းများ�ှင့်အညီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်�ှင့်
လူမ�ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက် ပျက်စီးမ�၊ ညစ်ညမ်းမ�၊ နစ်နာမ�မြဖစ်
ေစရန်�ှင့် ယ�်ေကျးမ�အေမွအ�ှစ်များကို ထိခိုက်ပျက်စီးမ� မဖ
ြ စ်
ေပ�ေစရန် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(ဇ)

ခွင့်ြပုမိန်� သို�မဟုတ် အတည်ပ
ြ ုမိန်� ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေသာ
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�များ�ှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာရင်း
ဇယားများ၊ �ှစ်ပတ််လည်ေငွစာရင်းများ�ှင့် လိုအပ်သည့် ဘ�ာ
ေရးဆုိင်ရာ ကိစ�ရပ်များကို �ိုင်ငံတကာ�ှင့် ြပည်တွင်း အသိ
အမှတ်ပ
ြ ု စာရင်းကိုင်စံ��န်းများ�ှင့်အညီ ေကာင်းမွန်စွာ ြပုစု
မှတ်တမ်းတင်ထား ရှိရမည်။

(ဈ)

အလုပ်ခန်�ထားမ�ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ် ေဖာက်ဖျက်ြခင်း၊
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� အ �ပီးပိတ်သိမ်းြခင်း၊ လ�ဲေ ြပာင်းေရာင်းချ ြခင်း၊
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်း ြခင်း၊ လုပ်သားအင်အား ေလ�ာ့ချ
ြခင်းတို�အတွက် အလုပ်သမားများအား တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်
အညီ နစ်နာေက
� းေပးပ
� ီးမှသာ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ကို ရပ်ဆိုင်း
ပိတ်သိမ်းရမည်။

(ည)

ခိုင်လုံေသာအေက
� ာင်း ြပချက်ြဖင့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ� ယာယီပိတ်
သိမ်းရပါက ပိတ်သိမ်းထားရသည့်ကာလအတွင်း အလုပ်သမား
များအား တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ ��န်က
� ားချက်များ၊ လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းစသည်တို��ှင့်အညီ လုပ်ခ၊ လစာေပးရမည်၊
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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;

33
(ဋ)

အလုပ်ေ �ကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမ�၊ ကိုယ်အဂါအစိ
�
တ်အပိုင်း
ချို�ယွင်းဆုံး��ံးမ�၊ ေရာဂါရရှိမ�၊ ေသဆုံးမ�တို�ြဖစ်ပွားေသာ အလုပ်
သမားများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား သို�မဟုတ် အေမွ
ဆက်ခံခွင့်ရှိသူအား တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့်အညီ ရထိုက်သည့် နစ်နာ
ေက
� း�ှင့် ေလျာ်ေ �ကးကို ေပးရမည်၊

(ဌ)

မိမိ၏ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�တွင်
�ိုင်ငံြခားသား

လာေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့်

က�မ်းကျင်ပညာရှင်များ�ှင့်

�ကီး �ကပ်သူများ၊

မိသားစုဝင်များသည် တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ အမိန်�
�ှင့်��န်က
� ားချက်များ၊ ယဥ်ေကျးမ��ှင့် ဓေလ့ထုံးစံများကို ေလးစား
လိုက်နာရန် �ကပ်မတ်ရမည်၊
(ဍ)

အလုပ်သမားေရးရာဥပေဒများကို ေလးစားလိုက်နာရမည်၊

(ဎ)

ဥပေဒ�ှင့်အညီ တရားစွဲဆိုခွင့်�ှင့်တရားစွဲဆိုခံ�ိုင်ခွင့်ရှိရမည်၊

(ဏ)

ခွင့်ြပုမိန်� သို�မဟုတ် အတည်ပ
ြ ုမိန်�ပါ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ� လုပ်ကိုင်
�ိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်အရ ေဆာင်ရွက်ြခင်းမှတစ်ပါး ရင်း�ှီး
ြမ�ုပ်�ှံမ��ှင့်မသက်ဆိုင်ေသာသစ်ေတာများ ခုတ်ထွင်ခ
ြ င်း၊ သဘာဝ
သယံဇာတများ တူးေဖာ်ခ
ြ င်းစသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်
ပျက်စီးေစခ
ြ င်း�ှင့် လူမ�စီးပွားအေပ� ဆုံး��ံးမ�များ ြဖစ်ေပ�ေစပါ
က အဆိုပါဆုံး��ံးနစ်နာမ�အတွက် ထိေရာက်သည့် ေလျာ်ေ �ကးကို
နစ်နာသူထံသို� ေပးေလျာ်ရမည်၊

(တ)

ေကာ်မရှင်က ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံလုပ်ငန်းများအား စစ်ေဆး �ကည့်��ရန်
�ကိုတင်အေက
� ာင်း�ကားလာပါက မည်သည့်ေနရာကိုမဆို ဝင်ေရာက်
စစ်ေဆးရန် ခွင့် ြပုေပးရမည်၊

33

(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)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ�ှင့်

ပတ်ဝန်းကျင်

ထိခိုက်မ�ဆန်းစစ် ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ �ကိုတင်
ခွင့်ြပုချက်ရယူရန်လိုအပ်ေသာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�များသည် ဆန်းစစ်
ြခင်းများမလုပ်ေဆာင်မီ ေကာ်မရှင်၏ ခွင့် ြပုမိန်� သို�မဟုတ်
အတည်ြပုမိန်�ကိုဦးစွာရယူရမည်။ ဤသို�ေကာ်မရှင်၏ ခွင့် ြပုမိန်�
သို�မဟုတ် အတည်ပ
ြ ုမိန်�ရယူထားသည့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�များသည်
၎င်းတို� လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် ကာလတစ်ေလျာက်လုံး
လိုအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ��ှင့် လူမ�ေရးထိခုိက်မ� ဆန်းစစ်
ချက်များ ေဆာင်ရွက်မ�အေ ြခအေနများကို ေကာ်မရှင်သို�တင်ြပရ
မည်။
၆၆။
ေကာ်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၆၅၊ ပုဒ်မခွ(ဲ ထ) ပါ ဆန်းစစ်ချက်အေပ� မူတည်၍
အဆိုပါရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�များအား ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်း သို�မဟုတ် ဆိုင်းငံ့
ြခင်း အပါအဝင် လိုအပ်သည်များ စီမံေဆာင်ရွက်ရန် ��န်က
� ား�ိုင်သည်။
၆၇။
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများသည် ပုဒ်မ ၆၅ တွင် ြပ�ာန်းသတ်မှတ်ထားသည့်
တာဝန်ရှိမ� အားလုံးကို ဤဥပေဒအာဏာ သက်ဝင်သည့်ေန�မှစ၍ လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၈။
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူသည် ခွင့်ြပုကာလမကုန်ဆုံးမီ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�ရပ်စဲပါက
၎င်း၏ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�အတွက် အေကာက်ခွန်�ှင့် အခ
ြ ားပ
ြ ည်တွင်း အခွန်အေကာက်
ကင်းလွတ်ခွင့် သို�မဟုတ် သက်သာခွင့် သို�မဟုတ် �ှစ်မျိုးစလုံးတို� ြဖင့်ြပည်ပမှ
တင်သွင်းခဲ့ေသာ စက်ယ��ရားများ၊ ပစ�ည်းကိရိယာများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ�်များ�ှင့်
ြပည်ပမှ တင်သွင်းခဲ့သည့် ပစ�ည်းများအားလုံး ေရာင်းချ ြခင်း၊ ြပန်လည်တင်ပို� ြခင်း၊
စီမံခန်�ခွဲ ြခင်းတို� ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မရှင်၏ခွင့် ြပုချက်�ှင့်အညီ တင်သွင်း
စ�်က ခံစားခဲ့ေသာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် (သို�မဟုတ်) သက်သာခွင့် (သို�မဟုတ်)
�ှစ်မျိုးစလုံးကို ြပန်လည်ေပးေဆာင် �ပီးမှသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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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.

35
၆၉။

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူသည် ေကာ်မရှင်မှခွင့်ြပုမိန်� သို�မဟုတ် အတည်ြပုမိန်�

ရရှိ�ပီးမှသာ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ�အစည်းတစ်ခု သို�မဟုတ် အဖွဲ�
အစည်းများ�ှငလ
့် ိုအပ်သည့် ပဋိညာ�်စာချုပ်များအား ချုပ်ဆို ြခင်း၊ လက်မှတ်ေရး
ထိုး ြခင်း�ှင့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�များအား ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၇၀။

ပုဒ်မ ၆၉ တွင် ေဖာ်ပ
ြ ထားသည့် ပဋိညာ�်စာချုပ်များ သက်တမ်းတိုးြမ�င့်

ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ခ
ြ င်းတို�အတွက် ေကာ်မရှင်၏ ခွင့် ြပုချက်ရယူရမည််။
၇၁။

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူသည် ၎င်း၏ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�များ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ရင်း�ှီး

ြမ�ုပ်�ှံမ� လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ချက်၊ ယ�်ေကျးမ�
အေမွအ�ှစ်များထိခိုက်မ�ဆန်းစစ်ချက်၊

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ�

ဆန်းစစ်

ချက်�ှင့် လူမပ� တ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ�ဆန်းစစ်ချက်တို�ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၇၂။

ခွင့်ြပုမိန်� သို�မဟုတ် အတည်ြပုမိန်�ရယူထားေသာ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�အား

လုပ်ငန်းသက်တမ်းကာလအတွင်း အ ြခားပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးဦးသို� တစ်ဆင့်ငှားရမ်းြခင်း၊
ေပါင်�ှံ ြခင်း၊ အစုရှယ်ယာလ�ဲေ ြပာင်း ြခင်း၊ လုပ်ငန်းလ�ဲေ ြပာင်း ြခင်းတို�ကို ေကာ်မရှင်
သို� အသိေပးတင်ြပရမည်။
အခန်း(၁၇)
အာမခံထားရှိြခင်း
၇၃။

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူသည် �ိုင်ငံေတာ်အတွင်း အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်

ရှိသည့် အာမခံလုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် နည်းဥပေဒ၌ ေဖာ်ပ
ြ သတ်မှတ်ထားေသာ
အာမခံအမျိုးအစားများကို အာမခံထားရှိရမည်။
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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။
ေကာ်မရှင်သည် �ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သည့်
က�များတွင် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�များ ဝင်ေရာက်ေစခ
ြ င်းအား ြဖင့် �ိုင်ငံေတာ်၏ ဖွံ� �ဖိုး
တိုးတက်မ�ကို အေထာက်အကူြပုေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ တိုင်းေဒသက
� ီး
�ှင့်ြပည်နယ်များအချိုးကျမ�တစွာ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်လာေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို�မဟုတ် သက်သာခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ရပ်
ထက်ပို၍ ြဖစ်ေစခံစားခွင့် ြပုရန် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူက ေလ�ာက်ထားလာလ�င် စိစစ်၍
ခွင့်ြပုေပး�ိုင်သည်။
၇၅။

(က)

ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်�ှင့်ပတ်သက်၍
ဖွံ� �ဖိုးမ�နည်းပါးေသာ
ေဒသများအား ဇုန်(၁)အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ ဖွံ� �ဖိုးမ�အသင့်
အတင့်ရှိေသာေဒသများအား ဇုန် (၂) အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ ဖွံ� �ဖိုး
မ�ရှိေသာ ေဒသများအား ဇုန် (၃) အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း အစိုးရ
အဖွဲ�၏ အတည်ပ
ြ ုချက်ဖ
ြ င့် ေကာ်မရှင်က အမိန်�ေ �ကာ်င
ြ ာစာ
ထုတ်ြပန် သတ်မှတ်ကာ ဇုန် (၁) အတွင်း ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများအား
စီးပွားဖ
ြ စ် စတင်ေသာ�ှစ် အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း ၇ �ှစ်
အထိလည်းေကာင်း၊ ဇုန် (၂) အတွင်း ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများအား
စီးပွားြဖစ်စတင်ေသာ�ှစအ
် ပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း ၅ �ှစ်အထိ
လည်းေကာင်း၊ ဇုန် (၃) အတွင်း ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများအား စီးပွား
ြဖစ်စတင်ေသာ�ှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း ၃ �ှစ်အထိ
လည်းေကာင်း ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ြပု�ိုင်သည်၊

(ခ)

အစိုးရအဖွဲ�၏ အတည်ြပုချက်ဖ
ြ င့် ေကာ်မရှင်သည် ဇုန်သတ်မှတ်
ြခင်းကို သက်ဆိုင်ရာေဒသများ၏ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ� အေပ�မူတည်
၍ အခါအားေလျာ်စွာ လိုအပ်သလိုေ ြပာင်းလဲသတ်မှတ်�ိုင်သည်၊
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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)

ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ြမ�င့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန်
ေကာ်မရှင်က အမိန်�ေ �ကာ်င
ြ ာစာ ထုတ်ပ
ြ န်ထားသည့်က�များ
အတွက်သာ ခွင့် ြပုရမည်။

၇၆။
အခန်း (၁၁) ပါ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများအား ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်ြခင်း ြပ�ာန်း
ချက်များအ ြပင် အစိုးရအဖွဲ�သည် ြမန်မာ�ိုင်ငံသားရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများ သို�မဟုတ်
�ိုင်ငံသားပိုင် အေသးစားအလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား အေထာက်အပံ့
များ၊ ေငွေ �ကးဆိုင်ရာပံံပ့ ိုးမ�များ၊ စွမ်းေဆာင်ရည် ြမ�င့်တင်ခ
ြ င်း၊ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်
ေပးခ
ြ င်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။ ထို�အြပင် ြမန်မာ�ိုင်ငံသားပိုင်စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် ေနရာ သို�မဟုတ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
အမျိုးအစားများ�ှင့်စပ်လျ�်းသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင် ကင်းလွတ်ခွင့်�ှင့်
သက်သာခွင့်များကို ခွင့် ြပုေပး�ိုင်သည်။
၇၇။
ေကာ်မရှင်သည်ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူကတင်ြပေလ�ာက်ထားလာလ�င် ေအာက်ပါ
အေကာက်ခွန်�ှင့် အ ြခားြပည်တွင်းအခွန်အေကာက်များ ကင်းလွတ်ခွင့် သို�မဟုတ်
သက်သာခွင့်ကို စိစစ်ခွင့် ြပုေပး�ိုငသ
် ည် (က)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်း တည်ေဆာက်မ�ကာလ (သို�မဟုတ်)
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� လုပ်ငန်း ြပင်ဆင်မ� ကာလအတွင်း အမှန်တကယ်
လိုအပ်၍ တင်သွငး် ေသာ စက်ပစ�ည်းများ၊ အသုံးေဆာင် တန်ဆာ
ပလာများ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ�ည်းများ၊
ြပည်တွင်း၌ဝယ်ယူရရှိ�ိုင်ခ
ြ င်းမရှိေသာ တည်ေဆာက်ေရးပစ�ည်း
များ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ�ည်းများအေပ�တွင် အေကာက်ခွန်ဖ
ြ စ်ေစ၊
အခ
ြ ား ြပည်တွင်းအခွန်အေကာက်များ ြဖစ်ေစ၊ �ှစမ် ျိုးလုံးကို ြဖစ်
ေစ ကင်းလွတ်ခွင့် သို�မဟုတ် သက်သာခွင့်၊

(ခ)

ြပည်ပသို�ရာ��န်း ြပည့်တင်ပို�သည့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းများက
ပို�ကုန်ထုတ် လုပရ
် န်အတွက် တင်သွင်းေသာ ကုန်က
� မ်းပစ�ည်း
များ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စထုတ်လုပ်�ပီးေသာ ကုန်ပစ�ည်းများအေပ�
တွင် အေကာက်ခွန်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား ြပည်တွင်းအခွန်အေကာက်
များဖ
ြ စ်ေစ၊ �ှစ်မျိုးလုံးကို ြဖစ်ေစ ကင်းလွတ်ခွင့် သို�မဟုတ်
သက်သာခွင့်၊
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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)

ြပည်ပမှကုန်က
� မ်းပစ�ည်းများ�ှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထုတ်လုပ်�ပီး
ေသာပစ�ည်းများ တင်သွင်း�ပီး ြပည်တွင်း၌ ကုန်ပစ�ည်းထုတ်လုပ်ကာ
ြပည်ပသို� ြပန်လည်တင်ပို�ခဲ့လ�င် တင်ပို�သည့်ကုန်ပစ�ည်းပမာဏ
အတွက် ြပည်ပမှ တင်သွင်းခဲ့ေသာ ကုန် �ကမ်းပစ�ည်းများ�ှင့်
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထုတ်လုပ်ပ
� ီးေသာ ပစ�ည်းများအေပ�တွင်
ေကာက်ခံခဲ့ေသာ အေကာက်ခွန်ဖ
ြ စ်ေစ၊ အ ြခားြပည်တွင်းအခွန်
အေကာက်များဖ
ြ စ်ေစ၊ �ှစ်မျိုးလုံးကို ြဖစ်ေစ ြပန်လည်ထုတ်
ေပးခွင့်၊

(ဃ)

ေကာ်မရှင်၏ခွင့်ြပုချက်ဖ
ြ င့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းပမာဏ တိုး
ြမ�င့်�ပီး မူလရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသည့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းအား ခွင့် ြပု
ထားသည့်
သက်တမ်းကာလအတွင်း
တိုးချဲ�လုပ်ကိုင်ပါက
ယင်းသို� တိုးချဲ�သည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ� လုပ်ငန်းအတွက် အမှန်
တကယ် အသုံး ြပုရန် လိုအပ်၍ တင်သွင်းေသာ စက်ပစ�ည်းများ၊
စက်ကိရိယာများ၊ အသုံးအေဆာင် တန်ဆာပလာများ၊ စက်
ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ�ည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံး
ပစ�ည်းများ၊ ြပည်တွင်း၌ ဝယ်ယူရရှိ�ိုင်ခ
ြ င်းမရှိေသာ တည်
ေဆာက်ေရးပစ�ည်းများအေပ�တွင် အေကာက်ခွန်ြဖစ်ေစ၊ အ ြခား
ြပည်တွင်းအခွန်အေကာက်များ ြဖစ်ေစ၊ �ှစ်မျိုးလုံးကို ြဖစ်ေစ
ကင်းလွတ်ခွင့် သို�မဟုတ် သက်သာခွင့်။

၇၈။
ေကာ်မရှင်သည် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူက ေလ�ာက်ထားလာလ�င် ေအာက်ပါ
ကင်းလွတ်ခွင့်�ှင့် သက်သာခွင့်ကို လိုအပ်သလို စိစစ်ခွင့် ြပု�ိုင်သည် (က)

ခွင့်ြပုမိန်� သို�မဟုတ် အတည်ပ
ြ ုမိန်� ရရှိထားသည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံ
မ�လုပ်ငန်းမှ ရရှိသည့် အ ြမတ်ေငွကို အဆိုပါရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�
လုပ်ငန်းတွင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်း၏ အ ြခားအမျိုးအစားတူ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�
လုပ်ငန်းတွင်ြဖစ်ေစ တစ်�ှစ်အတွင်း၌ ြပန်လည်ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံလ�င်
ထိုအြမတ်ေငွအေပ�တွင် ဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သို�မဟုတ်
သက်သာခွင့်၊
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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)

ဝင်ေငွခွန်စည်း �ကပ်ရန် အလို�ငှာ စက်ပစ�ည်း၊ စက်ကိရိယာ၊
အေဆာက်အအုံ သို�မဟုတ် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�လုပ်ငန်းသုးံ အ ြခား
မတည်ပစ�ည်းများအေပ�တွင် သတ်မှတ်အချိန်ကာလထက်ေလျာ့
နည်းေသာ ပစ�ည်းတန်ဘိုး ေလျာ့တွက်��န်းထား ြဖင့် စီးပွား ြဖစ်
စတင်ေသာ�ှစ်မှ စတင်၍ တွက်ချက်ခံစားခွင့်၊

(ဂ)

�ိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ရန် အမှန်တကယ် လိုအပ်
၍ �ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်သည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ� လုပ်ငန်း
ဆိုင်ရာ သုေတသန�ှင့် ဖွံ� ဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို
အခွန်စည်း �ကပ်ထိုက်ေသာ ဝင်ေငွမှ �ုတ်ပယ်ခွင့်။

၇၉။
�ိုင်ငံြခားသားရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူများသည် ၎င်းတို�၏ဝင်ေငွအေပ�တွင် ြပည်တွင်း
ေန�ိုင်ငံသားများေပးေဆာင်သည့် ဝင်ေငွခွန်��န်းထားများအတိုင်း ဝင်ေငွခွန်ေပး
ေဆာင်ရမည်။
၈၀။
ပုဒ်မ ၇၅၊ ၇၇ �ှင့် ၇၈ တွင် ြပ�ာန်းထားသည့်ကင်းလွတ်ခွင့်�ှင့် သက်သာ
ခွင့်များမှအပ အ ြခားအခွန်ဆိုင်ရာ ကိစ�ရပ်များအား သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဥပေဒ
�ှင့်အညီေဆာင်ရွက်ရမည်။
၈၁။
ပုဒ်မ ၇၅၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၈၀ တို�ပါ ကင်းလွတ်ခွင့်�ှင့် သက်သာခွင့်များသည်
အထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင် လုပ်ကိုင်ေနေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့် သက်ဆိုင်
ြခင်းမရှိေစရ။
အခန်း(၁၉)
အင
ြ င်းပွားမ�ေြဖရှင်းြခင်း
၈၂။
ဤဥပေဒကိုထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သည်
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဆိုင်ရာ
ြပဿနာရပ်များအား တရားဝင်အြငင်းပွားမ�အဆင့်သို�
မေရာက်ရှိမီ ေ ြဖရှင်း�ိုင်ရန်၊ အင
ြ င်းပွားမ� ြဖစ်ပွား ြခင်းမှ ကာကွယ်ရန်�ှင့် သက်ဆိုင်
သည့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်အတွက် နစ်နာမ�ေြဖရှင်းသည့်
နည်းလမ်းတစ်ရပ်ကို စီမံချမှတ်ရမည်။
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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�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူ�ှင့် �ိုင်ငံေတာ်အ �ကား သို�မဟုတ် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူ အချင်း
ချင်းအက
� ား ြဖစ်ပွားသည့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဆိုင်ရာ အင
ြ င်းပွားမ�များကို တရား�ုံး
သို�မဟုတ် အ�ုညာတခုံ�ုံးတို�တွင် တရားမစွဲဆိုမီ အ ြငင်းပွားသူများသည် အင
ြ င်း
ပွားမ�များကို �ငိမ်းချမ်းစွာေဖ
ြ ရှင်းရန် ထိုက်သင့်သည့် �ကိုးပမ်းမ�များ အသုံး ြပုရမည်။
၈၄။
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဆိုင်ရာ အ ြငင်းပွားမ�များကို �ငိမ်းချမ်းစွာေဖ
ြ ရှငး် ၍ ေ ြပလည်
မ� မရရှိပါက(က)

သက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်တွင် အ ြငင်းပွားမ�ေ ြဖရှင်းနည်း သတ်မှတ်
ထားခ
ြ င်းမရှိလ�င် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ တရား�ုံး သို�မဟုတ်
အ�ုညာတခုံ�ုံး၌ တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(ခ)

သက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်တွင် အ ြငင်းပွားမ�ေ ြဖရှင်းနည်း သတ်မှတ်
ထားခ
ြ င်းရှိလ�င် ယင်းသတ်မှတ်ထားသည့် ေ ြဖရှင်းနည်းများ�ှင့်
အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း(၂၀)
စီမံခန်�ခွဲေရးပ
ြ စ်ဒဏ်

၈၅။

ေကာ်မရှင်သည် (က)

ဤဥပေဒပါ ြပ�ာန်းချက်များ၊ ဤဥပေဒအရထုတ်ြပန်သည့် နည်း
ဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန်�ေ �ကာ်င
ြ ာစာ၊ အမိန်�၊
��န် �ကားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ သို�မဟုတ် ခွင့် ြပုမိန်�
သို�မဟုတ် အတည်ြပုမိန်�ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ေဖာက်ဖျက်သည့် သို�မဟုတ် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်
သည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသအ
ူ ေပ�တွင် ေအာက်ပါ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ
ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ သို�မဟုတ် တစ်ရပ်ထက်ပိုေသာ ြပစ်ဒဏ်
များကို ြဖစ်ေစ ချမှတ်�ိုင်သည် (၁)

သတိေပး ြခင်း၊

(၂)

လုပ်ငန်းကို ယာယီရပ်ဆိုင်း ြခင်း၊
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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;

41

၈၆။

(၃)

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်�ှင့် သက်သာခွင့်များကို ယာယီရပ်
ဆိုင်းြခင်း၊

(၄)

ခွငြ့် ပုမိန်� သို�မဟုတ် အတည်ြပုမိန်�ကို ြပန်လည်�ုပ်သိမ်း
ြခင်း၊

(၅)

ေနာင်တွင်မည်သည့် ခွင့် ြပုမိန်� သို�မဟုတ် အတည်ြပု
မိန်�မ� ထုတ်ေပးမည် မဟုတ်ေသာ နာမည်ပျက်စီးပွား
ေရးလုပ်ငန်းစာရင်း၌ ထည့်သွင်းြခင်း။

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စီမံခန်�ခွဲမ�ြပစ်ဒဏ် မချမှတ်မီ စီမံခန်�ခွဲမ�
ြပစ်ဒဏ်�ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် �ကိုတင်အေက
� ာင်း �ကားစာကို ရင်း�ှီး
ြမ�ုပ်�ှံသထ
ူ ံသို� အေ �ကာင်း �ကားရမည်။ ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံသူသည်
၎င်းအေပ� ချမှတမ် ည့် စီမံခန်�ခွဲမ� ြပစ်ဒဏ် �ှင့်စပ်လျဥ်း၍ စာ
ြဖင့် ေရးသားေမး ြမန်း ေဖ
ြ ရှငး် �ိုင်ခွင့် ရှိရမည်။

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ စီမံခန်�ခွဲမ� ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရာတွင် ထို�သို�ချမှတ်
ရသည့်အေက
� ာင်းအရင်းကို ယင်းချမှတ်သည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်�ှင့်
အတူ ေဖာ်ပ
ြ ေပးရမည်။

(က)

ေကာ်မရှင်က ပုဒ်မ ၈၅ အရ ချမှတ်သည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်
�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ေကျနပ်မ� မရှိသည့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူသည် အစိုးရ
အဖွဲ�သို� သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်သည့်
ေန�မှစ၍ ရက်ေပါင်း (၆၀) အတွင်း အယူခံေလ�ာက်ထား�ိုင်
သည်။

(ခ)

အစိုးရအဖွဲ�သည် ေကာ်မရှင်က ချမှတ်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်
ကို ြပင်ဆင်ြခင်း ၊ ပယ်ဖျက်ခ
ြ င်း၊ အတည်ပ
ြ ုခ
ြ င်း ြပု�ိုင်သည်။

(ဂ)

အစိုးရအဖွဲ�၏ ဆုံး ြဖတ်ချက်သည် အပ
� ီးအပ
ြ တ်ဖ
ြ စ်ေစရမည်။
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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�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူသည် ေကာ်မရှင်၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ�
အစည်းသို� ြပုစုတင်ြပေသာ အဆို ြပုချက်၊ စာရင်းဇယားများ၊ စာချုပ်စာတမ်း
အေထာက်အထားများ၊ ေငွေရးေက
� းေရး၊ အလုပ်သမားခန်�ထားေရး ဆိုင်ရာ
အေထာက်အထားများ စသည်တို�ကို မ�ိုးမေဖ
ြ ာင့်ေသာ သေဘာဖ
ြ င့် မမှန်ေဖာ်ပ
ြ
ေက
� ာင်း သို�မဟုတ် ထိမ်ချန်ေ �ကာင်း ခိုင်လုံေသာ သက်ေသခံအေထာက်အထားများ
ေပ�ေပါက်လ�င် ြပစ်မ�ေ �ကာင်းအရ အေရးယူ ြခင်းခံရမည်။
၈၈။
ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူသည် ပုဒ်မ ၄၁ ပါ တား ြမစ်သည့် ရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�
လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း အပါအဝင် ဤဥပေဒပါ ြပ�ာန်းချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လ�င် သို�မဟုတ် ေဖာက်ဖျက်လ�င်
ဤဥပေဒအရ အေရးယူမည့်အြပင် လိုအပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်
အရအေရးယူ ြခင်းခံရမည်။
အခန်း(၂၁)
�ခင်းချက်ြပုရမည့်အချက်များ
၈၉။
ဤဥပေဒပါမည်သည့် ြပ�ာန်းချက်ကမ� အစိုးရအဖွဲ�၏ ဆင်ခ
ြ င်တုံတရား
ြဖင့် ချမှတ်ထားေသာ သို�မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားေသာ မ�တမ�ရှိသည့် ေအာက်ပါ
ေဆာင်ရွက်ချက်များကို တား ြမစ်သည်ဟု မှတ်ယူခ
ြ င်းမပ
ြ ုရ(က)

ြပည်သူ�ကိုယ်ကျင့်တရားကာကွယ်ရန် သို�မဟုတ် အများ ြပည်သူ
အကျိုးငှာ ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ချက်၊

(ခ)

လူသား၊ တိရစ�ာန် သို�မဟုတ် အပင်များ၏ သက်တမ်း သို�မဟုတ်
ကျန်းမာေရး ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ချက်၊

(ဂ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူများ၊ ဘဏ်တွင် ေငွေ �ကးအပ်�ှံသူများ၊ ေငွေ �ကး
ေဈးကွက်တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများ၊ အာမခံထား ရှိသူများ၊
အာမခံေတာင်းသူများ သို�မဟုတ် ယုံမှတ်အပ်�ှံမ�တာဝန်ရှိသည့်
ဘ�ာေရးအဖွဲ�အစည်းတစ်ခုက ၎င်းမှတာဝန်ရှိသည့် လူပုဂိ�ုလ်
များကို ကာကွယ်ခ
ြ င်း၊
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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�ာေရးအဖွဲ�အစည်းများ၏ လုံ �ခုံမ�၊ ရပ်တည်�ိုင်မ�၊ တည်မ
� ဲမ�
�ှင့် တည်�ငိမ်မ�ကို အာမခံခ
ြ င်း၊

(င)

�ိုင်ငံေတာ်၏ ဘ�ာေရးစနစ် တည်တံ့ခိုင်မ
� ဲမ��ှင့် တည်�ငိမ်မ�ကို
အာမခံခ
ြ င်း၊

(စ)

ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံသူ�ှင့်ပတ်သက်၍ မ�တ၍ထိေရာက်မ�ရှိေသာ စည်း
�ကပ်ခ
ြ င်း သို�မဟုတ် တိုက်�ိုက်အခွန်များ ေကာက်ခံခ
ြ င်းအား
ေသချာေစရန် ရည်ရွယ်ခ
ြ င်း၊

(ဆ)

အ�ုပညာဆိုင်ရာ၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ သို�မဟုတ် ေရှးေဟာင်းတန်ဖိုး
ရှိေသာ အမျိုးသားအေမွအ�ှစ် ရတနာများကာကွယ်ေရးအတွက်
ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊

(ဇ)

ြပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်မ� သို�မဟုတ် သုံးစွဲမ�များေက
� ာင့် ထိခိုက်မ�
ြဖစ်ေစပါက ယင်းသို� မဖ
ြ စ်ေစရန်သဘာဝသယံဇာတများအား
ထိန်းသိမ်းရန် ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း။
အခန်း(၂၂)
လုံ�ခုံေရးဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်များ

၉၀။

(က)

(ခ)

ဤဥပေဒပါ မည်သည့်ြပ�ာန်းချက်ကမ� အစိုးရအဖွဲ�က လုံ�ခုံေရး
အလို�ငှာ လိုအပ်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်များ ြပုလုပြ် ခင်းကို တားမ
ြ စ်
သည်ဟုမမှတ်ယူရ။
ဤဥပေဒပါ ြပ�ာန်းသတ်မှတ်ချက်များသည် အစိုးရအဖွဲ�က
�ိုင်ငံေတာ်၏ အေရးပါေသာ လုံ�ခုံေရးကိစ�ကို ကာကွယ်ရန်
အတွက် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆရသည့် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
ေဆာင်ရွက်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်ေဆာင်ခ
ြ င်းကို တားဆီး ြခင်း
မရှိေစရ (၁)
တပ်မေတာ် သို�မဟုတ် အခ
ြ ားလုံ �ခုံေရးအဖွဲ�အား
လက်နက်၊ ခဲယမ်းမီး ေကျာက်�ှင့် စစ်လက်နက်ကိရိယာ၊
တန်ဆာပလာများ ေထာက်ပံ့ရန် အတွက် တိုက်�ိုက်
သို�မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ေဆာင်ရွက်ေသာ ေ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)

�ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးတွင် စစ်ြဖစ်ပွား ြခင်း�ှင့် အခ
ြ ား
အေရးေပ�အေခ
ြ အေနများအရ လိုအပ်သလိုေဆာင်ရွက်
ြခင်း။
အခန်း(၂၃)
အေထွေထွ

၉၁။
ဤဥပေဒပါ ြပ�ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် �ိုင်ငံေတာ်က အတည်ြပု လက်ခံ
ထားေသာ အ ြပည်ပ
ြ ည်ဆုိင်ရာ စာချုပ်များ�ှင့် သေဘာတူညီချက်ပါအချက်တစ်ရပ်
ရပ်�ှင့် ဆန်�ကျင်ကွဲလွဲပါက ထိုဆန်�ကျင်သည့် ြပ�ာန်းချက်အတွက် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်
ရာစာချုပ်များ�ှင့် သေဘာတူညီချက်ပါအချက်များကို လိုက်နာရမည်။
၉၂။
ဤဥပေဒပ
ြ �ာန်း �ပီးေနာက် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ�ှင့် လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများ ြပ�ာန်း ြခင်းမပ
ြ ု�ိုင်ေသးမီ ကာလအတွင်း ဤဥပေဒ�ှင့် မဆန်�ကျင်
လ�င် �ိုင်ငံြခားရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဥပေဒ (ြပည်ေထာင်စု လ�တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်
၂၁/၂၀၁၂) အရ ထုတ်ပ
ြ န်ခဲ့ေသာ နည်းဥပေဒများကို ဆက်လက်ကျင့်သုံး�ိုင်သည်။
၉၃။
ြပည်ေထာင်စုြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ် �ိုင်ငံ ြခားရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�ဥပေဒ (�ိုင်ငံေတာ်
�ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ� တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ� ဥပေဒအမှတ် ၁၀/၁၉၈၈) သို�မဟုတ်
�ိုင်ငံြခားရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခု�ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု လ�တ်ေတာ် ဥပေဒ
အမှတ် ၂၁။) သို�မဟုတ် ြမန်မာ�ိုင်ငံသားများ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဥပေဒ (၂၀၁၃ ခု�ှစ်၊
ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၁၈။) တို�ကို အေခ
ြ ခံ၍ ေကာ်မရှငက
်
ေပးအပ်ထားသည့် ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ခွင့်ြပုမိန်�သည် အဆိုပါခွင့် ြပုမိန်�၏ သတ်မှတ်
သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် အချိန်အထိဆက်လက် အကျိုးသက်ေရာက်ေစရမည်။
၉၄။
အခ
ြ ားဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင်
မည်သို�ပင်ပါရှိေစကာမူ
ဤဥပေဒပါ
ြပ�ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်�ှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ�ရပ်များကို
ဤဥပေဒ�ှင့်အညီသာ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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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 လုပ်ပိုင်ခွင့်များ�ှင့်အညီ သေဘာ�ိုး ြဖင့်
ေဆာင်ရွက်ေ �ကာင်း သက်ေသအေထာက်အထားခိုင်လုံသည့် ကိစ�တစ်ရပ်ရပ်
အတွက် ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင် တစ်ဦးဦးကို ြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မတီ သို�မဟုတ် အဖွဲ�ငယ်၏
အဖွဲ�ဝင်တစ်ဦးဦးကို ြဖစ်ေစ၊ �ိုင်ငံဝ့ န်ထမ်းတစ်ဦးဦးကို ြဖစ်ေစ တရားမေ �ကာင်းြဖင့်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပစ်မ�ေ �ကာင်းြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း တရားစွဲဆိုြခင်း၊ အေရး
ယူြခင်းမရှိေစရ။
၉၆။
ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်များ၊ ေကာ်မရှင်�ုံးဝန်ထမ်းများသည် ဤဥပေဒအရ
လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရာတွင် အဂတိလိုက်စားမ�တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ
�ှင့်အညီ အဂတိတရား ကင်းရှင်းစွာြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၉၇။
ေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ�ဝင်များသည် မိမိရရှိထားသည့် သတင်းအချက်အလက်
များကို ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ကိစ�များမှတစ်ပါး
အခ
ြ ားကိစရ
� ပ်များတွင် အသုံးမပ
ြ ုရ။
၉၈။
ပုဒ်မ ၈၅ အရ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်များ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ အယူခံြခင်း
မှတစ်ပါး ဤဥပေဒအရ အပ်�ှင်းေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်�ှင့်အညီ ေကာ်မရှင်က ချမှတ်
ေသာ အဆုံးအ ြဖတ်သည် အ �ပီးအပ
ြ တ်အတည်ြဖစ်သည်။
၉၉။
ဤဥပေဒပါ ြပ�ာန်းချက်များကို ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေစရန် စီမံကိန်း�ှင့် ဘ�ာ
ေရးဝန် �ကီးဌာနသည် -

၁၀၀။

(က)

ေကာ်မရှင်၏ �ုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

ေကာ်မရှင်၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုဘ�ာေရးစည်းမျ�်းစည်းကမ်း
များ�ှင့်အညီ ကျခံရမည်။

ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်(က)

ဝန် �ကီးဌာနသည် အစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ဖ
ြ င့် လိုအပ်
ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန်�ေ �ကာ်င
ြ ာစာ၊
အမိန်�၊ ��န် �ကားချက်�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်�ိုင်
သည်၊
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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)

ေကာ်မရှင်သည် အမိန်�ေ �ကာ်င
ြ ာစာ၊ အမိန်�၊ ��န်က
� ားချက်များ
�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်�ိုင်သည်။

၁၀၁။
�ိုင်ငံြခားရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခု�ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု လ�တ်ေတာ်
ဥပေဒအမှတ် ၂၁။) �ှင့် ြမန်မာ�ိုင်ငံသားများရင်း�ှီး ြမ�ုပ်�ှံမ�ဥပေဒ (၂၀၁၃ ခု�ှစ်၊
ြပည်ေထာင်စလ
ု �တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၈။) တို�ကို ဤဥပေဒဖ
ြ င့် �ုပ်သိမ်းလိုက်
သည်။ �ိုင်ငံခ
ြ ားရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�ဥပေဒကို �ုပ်သိမ်းလိုက်ေသာ်လည်း ယင်းဥပေဒ
အရတည်ေထာင်ထားရှိသည့် ေကာ်မရှင်သည် ဤဥပေဒအရ ဆက်ခံမည့် ေကာ်မရှင်
အား တာဝန်ဝတ�ရားများ လ�ဲအပ်ေပးသည့်ေန�အထိ လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ခွင့်
ရှိေစရမည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ် ဖွဲ�စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ က��ု်ပ်လက်မှတ်
ေရးထိုးသည်။

(ပုံ)ထင်ေကျာ်
�ိုင်ငံေတာ်သမ�တ
ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ို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

