မူကြမ်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့်၊ ဝင့်ငငွေခွေန့်ဥြငေ
(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့်၊ ပြည့်ထ

ောင့်စုလွှတ့်ထတော့်၏ ဥြထေအမှတ့်

၁၃၈၂ ခုနှစ့်၊

လ

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့် ၊
ပြည့်ထ

။)

ရက့်
လ

ရက့် )

ောင့်စုလွှတ့်ထတော့်သည့် ဤဥြထေကု ပြဋ္ဌောန့််းလက
ု ့်သည့်။
အခန့််း (၁)
နိေါန့််း

အမည့်နှင့် အက ိ ်းသက့်င ောက့်ပခင့််း
၁။

(က)

ဤဥြထေကု ၂၀၂၀ပြည့်နှစ့်၊ ဝင့်ငငွေခွေန့်ဥြငေ ဟု ထခေါ်တွင့်ထစရမည့်။

(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ဤဥြထေသည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့်၊ ထအောက့်တုဘောလ ၁
ရက့်ထနတွင့် ပြစ့်ထစ၊ ယင့််းထနောက့်တွင့်ပြစ့်ထစ စတင့်မည့် အခွန့်နှစ့်မျော်းမှစ၍ အကျ ်း
သက့်ထရောက့်ထစရမည့်။

(ဂ)

ဤဥြထေြါ ဝင့်ထငွမှ နုတ့်ယူပခင့််းဆုင့်ရော ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းသည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့်၊
ထအောက့်တုဘောလ ၁ ရက့်ထနမှစ၍ အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်။

ည့် ွယ့်ခ က့်မ ော်း
၂။

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းမှော ထအောက့်ြါအတုင့််း ပြစ့်သည့် −
(က)

ြုဂ္ လ့်အော်းလ်းု ၏ ဝင့်ထငွအထြေါ် အခွန့်စည့််းကကြ့်ပခင့််းကု သောတူညီမျှမှုရစွ
ှ ော ထဆောင့်ရွက့်
နုငထ
့် စရန့်၊

(ခ)

ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်မျော်း

မှ အခွန့်မျော်းကု ထကောင့််းမွန့်စွောနှင့်

ထရောက့်စွော ထကောက့်ခ

နုငထ
့် စရန့်၊
(ဂ)

အခွန့်ထရှောင့်ရှော်းမှုကု ကောကွယ့်နုင့်ထစရန့်၊

(ဃ)

ဝင့်ထငွခွန့်နှင့်

စြ့်လျဉ့််းသည့်

စီမအုြ့်ချ ြ့်မဆ
ှု ုငရ
့် ောနှင့်

လုြ့်

်းု လုြ့်နည့််းဆုင့်ရော

သတ့်မှတ့်ချက့်မျော်းကု ပြည့်စွက့် ပြဋ္ဌောန့််းထြ်းရန့်၊
(င)

ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုနှင့် စီ်းြွော်းထရ်းြွွံ့ဖြ ်းတု်းတက့်မှုကု အထ

ောက့်အကူပြ ရန့်။
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အဓိြပောယ့်င ော့်ပြခ က့်မ ော်း
၃။

(က)

ဤဥြထေတွင့် အထကကောင့််းအရောနှင့်
သက့်ထရောက့်ထစပခင့််း မရှ လျှင့်

ထရှွံ့ထနောက့်စကော်းရြ့်တက
ု
အပခော်းအဓြပောယ့်

ထအောက့်ြါစကော်းရြ့်မျော်းသည့်

ထြော့်ပြြါအတုင်း့်

အဓြပောယ့်သက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(၁)

ရရန့်ြုင့်ခွငန
့် ှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍

ယူပခင့််း ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၇၇ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်း

ထသော အဓြပောယ့်ကုဆုသည့်။
(၂)

ငငွေင က်းြမောဏ ဆုရောတွင့် ထငွသော်းမဟုတ့်သည့် အကျ ်းခစော်းခွငလ
့် ည့််း ြါဝင့်
သည့်။

(၃)

အလုြ့် ှင့်က င

ောက့်ြငြ်းသည့် အသိအမှတ့်ပြ

ော်းငသော န့်ြုငငွေ ဆုသည့်

မှော ထအောက့်ြါတုနှင့် ညီညွတ့်ဖြီ်း အလုြ့်ရှင့်ကပြစ့်ထစ၊ ယင့််း၏တွွဲြက့် လုြ့်ကုင့်
သူက ပြစ့်ထစ တည့်ထ

ောင့်

ော်းသည့် အဖငမ့််းစော်းရန့်ြုထငွကုဆုသည့် −

(ကက) စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့် သတ့်မှတ့်

ော်းသည့် အထပခအထနမျော်းနှင့် ကုက့်ညီ

ပခင့််း၊
( ခခ)

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က စည့််းမျဉ့််းမျော်းနှင့်အညီ အသအမှတ့်ပြ

ော်း

ပခင့််း။
(၄)

သတ့်မှတ့်

ော်းသည့်ြုစ ဆုသည့်မှော အခွန့်ဆုင့်ရောစီမအုြ့်ချ ြ့်မှုဥြထေ ြုေ့်မ

၁၅၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ ဦ်းစီ်းဌောနက သတ့်မှတ့်
(၅)

အသိအမှတ့်ပြ

ုတ့်ပြန့်သည့် ြုစကဆ
ု ုသည့်။

ော်းငသော န့်ြုငငွေ ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုကုဆုသည့် −

(ကက) ဥြထေတစ့်ရြ့်ရြ့်အရ ခွင့်ပြ

ော်းသည့် အစု်းရက

ည့်ဝင့်သည့်

ြင့်စင့်ရန့်ြုထငွ၊
( ခခ ) အလုြ့်ရှငက
့် ထ

ောက့်ြထြ်းသည့် အသအမှတ့်ပြ

( ဂဂ ) စည့််းမျဉ့််းမျော်းအရ ပြဋ္ဌောန့််း
(၆)

လက့်တစ့်ကမ့််းင

ော်းထသော ရန့်ြထ
ု ငွ၊

ော်းသည့် ရန့်ြထ
ု ငွ။

ောင့် ွက့်ခ က့် (arm's length transaction) ဆုသည့်မှော

ြတ့်သက့်ဆက့်စြ့်မှုကင့််းသည့် သီ်းပခော်းလွတ့်လြ့်ထသော ြုဂ္ လ့်မျော်းအကကော်း
ထဆောင့်ရွက့်ချက့်ကု ဆုသည့်။
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(၇)

စည့််း ကြ့်

က
ို ့်ငသောဝင့်ငငွေ ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၁၅ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းထသော

အဓြပောယ့် ကုဆုသည့်။
(၈)

န့်ြိုငခ
့် ွေင့် ဆုရောတွင့် ပေြ့်ရှ သမဟု
ု
တ့် ပေြ့်မွဲရရန့်ြုင့်ခွင၊့် ထငွထကက်း၊ ဂုဏ့်
သတင့််း၊ အတတ့်ြညော၊ ြစစည့််းဥစစော၊ ဝင့်ထငွရရှြုင့်ခွင့် သမဟု
ု
တ့် အနောဂတ့်
ကောလတွင့် ၀င့်ထငွရရှြုင့်ခွင့်၊ ၁၂ လ

က့် ြုမုကကောပမင့်ဖြီ်း တည့်ရှသည့်အကျ ်း

ခစော်းခွငန
့် ှင့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ရြ့်၏ အစတ့်အြုင့််းတု လည့််းြါဝင့်သည့်။
(၉)

တွေွဲ က့်လုြ့်ကိုင့်သူ ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၄ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းထသော အဓြပောယ့်ကု

ဆုသည့်။
(၁၀) လုြ့်ငန့််း ဆုရောတွင့်
(ကက) ထအောက့်ြါတုလည့််းြါဝင့်သည့် −
(၁-၁) အပမတ့်ရရှရန့်အတွက့်

စဉ့်ဆက့်မပြတ့်ပြစ့်ထစ၊

ကောလတု

ပြစ့်ထစ လုြ့်ကုင့်သည့် ကုန့်သွယ့်မှုဆုင့်ရော၊ စက့်မှုဆုင့်ရော၊
ကူ်းသန့််းထရောင့််းဝယ့်မှုဆုငရ
့် ော၊ ြညောသည့်ဆုငရ
့် ော၊ အသက့်ထမွ်း
ဝမ့််းထကကောင့််းဆုငရ
့် ော မည့်သည့် လုြ့်ထဆောင့်ချက့်မဆု၊
(၁-၂) မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသောြစစည့််းကု

ရင့််းနှီ်းတည့်ထဆောက့်ပခင့််း

(developing) ဆုင့်ရော သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်းတည့်ထဆောက့်ပခင့််း
နှင့် ငှော်းရမ့််းပခင့််းဆုငရ
့် ော လုြ့်ထဆောင့်ချက့်၊
(၁-၃) ကုမပဏီ သမဟု
ု
တ့် ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း၏ မည့်သည့်
လုြ့်ထဆောင့်ချက့်မဆု၊
(၁-၄) အတတ့်ကောလတွင့် ပြစ့်ထစ၊ ြစစ ြပန့် ကောလတွင့် ပြစ့်ထစ၊
အနောဂတ့်ကောလတွင့် ပြစ့်ထစ ထဆောင့်ရွက့်သည့် လုြ့်ငန့််း
တစ့်ရြ့်ရြ့်၊
သရောတွ
ု
င့်
(ခခ)
(၁၁) လုြ့်ငန့််း

အလုြ့်အကုင့် မြါဝင့်။
ိုင့် ော

န့်ြိုင့်ခွေင့် (business asset) ဆုသည့်မှော လုြ့်ငန့််းတစ့်ရြ့်

ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ ယင့််းလုြ့်ငန့််းမှ ဝင့်ထငွရရှထစရန့် အပြည့်အဝပြစ့်ထစ၊ တစ့်စတ့်
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တစ့်ြုင့််းပြစ့်ထစ အသု်းပြ သည့် လက့်ငင့််း သမဟု
ု
တ့်

မတည့်စရတ့်သထဘော

သဘောဝ ရှသည့် ရရန့်ြုငခ
့် ွင့် ကုဆုသည့်။ ယင့််းစကော်းရြ့်တွင့် လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ော
ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြုင့်ခွင့်လည့််း ြါဝင့်သည့်။
(၁၂) လုြ့်ငန့််း

ိုင့် ောပေြ့်မွဲ

န့်ြိုင့်ခွေင့်

(business

intangible)

ဆသ
ု ည့်မှော

ထအောက့်ြါတစ့်ခုခု ကုဆုသည့် −
(ကက) စောထြအနုြညောမူြုငခ
့် ွင့် (copyright)၊ တီ
ေီဇုင့််း သုမဟုတ့် ြုစ (model)၊ လျော

င
ွ မ
့် ှုမြ
ူ ုင့်ခွင့် (patent)၊
ော်းသည့်စီမချက့် (plan)၊

လျှ ွံ့ဝှက့်ထြော့်စြ့်နည့််း (secret formula) သမဟု
ု
တ့် လုြ့်ငန့််းစဉ့်
(process)၊ ကုန့်အမှတ့်တဆြ့် သမဟု
ု
တ့် အသု်းဝင့်မှုသက့်တမ့််း
အကန့်အသတ့်ရှဖြီ်း လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ ဝင့်ထငွရရှရန့် အပြည့်အဝ ထသော့်
လည့််းထကောင့််း၊ တစ့်စတ့်တစ့်ြုင့််းထသော့် လည့််းထကောင့််း အသု်းပြ သည့်
အပခော်းအလော်းတူြစစည့််း သမဟု
ု
တ့် အခွင့်အထရ်း၊
(ခခ)

ထြောက့်သည့်စောရင့််း၊ ပြန့်ပြ ်းထရ်းလမ့််းထကကောင့််း သုမဟုတ့် သီ်းသီ်း သန့်
သန့်ပြစ့်သည့် အမည့်၊ သထကေတ သမဟု
ု
တ့် ရုြြ
့် ၊ု သမဟု
ု
တ့် အသု်း
ဝင့်မှုသက့်တမ့််း အကန့်အသတ့်ရှဖြီ်း လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ ဝင့်ထငွရရှရန့်
အပြည့်အဝထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ တစ့်စတ့်တစ့်ြုင့််းထသော့်လည့််းထကောင့််း
အသု်းပြ သည့် ထစျ်းကွက့်ပမင့်တင့်ထရ်းဆုငရ
့် ော အပခော်းပေြ့်မွဲ ရရန့်ြုင့်ခွင၊့်

(ဂဂ)

လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ

ဝင့်ထငွရရှရန့်

အပြည့်အဝထသော့်လည့််းထကောင့််း၊

တစ့်စတ့်တစ့်ြုင့််း

ထသော့်လည့််းထကောင့််း

အသု်းပြ ဖြီ်း

ကန့်သတ့်ချက့်ရှသည့်အပြင့် အနည့််းဆု်းသက့်တမ့််း

သက့်တမ့််း
တစ့်နှစ့်

က့်

လည့််း ထကျော့်လွန့်သည့် ြဋညောဉ့်ဆုငရ
့် ော အခွင့်အထရ်းမျော်း၊ ယင့််းတွင့်
စရတ့်မျော်းကု ကက တင့်ထြ်းထချ

ော်းပခင့််းထကကောင့် ထြေါ်ထြါက့်လောသည့်

အခွင့်အထရ်းမျော်းလည့််း ြါဝင့်သည့်၊
(ဃဃ) လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ

ဝင့်ထငွရရှရန့်

အပြည့်အဝထသော့်လည့််းထကောင့််း၊

တစ့်စတ့်တစ့်ြုင့််း ထသော့်လည့််းထကောင့််း အသု်းပြ သည့် မထရွံ့မထပြောင့််း
နုငထ
့် သောြစစည့််းကု ကောလရှည့်ငောှ ်းရမ့််းမှု၊
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( ငင )

တစ့်နှစ့်

က့် ြုမုကကောပမင့်သည့် ကောလအတွက့် အကျ ်းထကျ်းဇူ်း သုမ

ဟုတ့် အကျ ်းခစော်းခွင့် ပြစ့်ထြေါ်ထစသည့် ဝင့်ထငွရရှရန့် လုြ့်ငန့််း တစ့်ခု
တွင့် အပြည့်အဝထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ တစ့်စတ့်တစ့်ြုင့််း ထသော့်လည့််း
ထကောင့််း ကျခရသည့် အသု်းစရတ့်၊ ယင့််းတွင့် ပေြ့်ရှြစစည့််း သမဟု
ု
တ့်
မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသောြစစည့််းတစ့်ခုခု ရရှထစရန့် ကျခရသည့် အသု်း
စရတ့်မျော်း မြါဝင့်၊
(စစ)

ကနဦ်းအသု်းစရတ့်။

(၁၃) အငပခြစစည့််းမှပမတ့်စွေန့််းခွေန့် ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၁၃ အရ စည့််းကကြ့်သည့် အထပခ
ြစစည့််းမှ ပမတ့်စွန့််းခွန့် ကုဆုသည့်။
(၁၄) အခွေန့်က သင့်သည့်

န့်ြိုင့်ခွေင့် ဆုသည့်မှော ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ

ော်းသည့် ရရန့်

ြုင့်ခွင့် မဟုတ့်သည့် မည့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်မဆုကု ဆုသည့်။
(၁၅) ကုမပဏီ ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုကုဆုသည့် −
(ကက) ပမန့်မောနုင့်ငအတွင်း့် ၌ပြစ့်ထစ၊ အပခော်းထနရော၌ပြစ့်ထစ စုထဝ်းြွွဲွံ့စည့််း
သည့်အြွွဲွံ့၊ ဥြထေအရြွွဲွံ့စည့််း

ော်း

ော်းသည့်ထကော့်ြုထရ်းရှင့််း (statutory

corporation)၊ ထြောင့်ထေ်းရှင့််း၊ အစုစြ့်လြ
ု ့်ငန့််း၊ ယုကကည့်အြ့်နှမှု၊
လူမှုအြွွဲွံ့အစည့််း၊

သမဟု
ု
တ့်

ဥြထေအရ

ြွွဲွံ့စည့််းတည့်ထ

ောင့်

ော်းပခင့််း မဟုတ့်သည့် အသင့််းအြွွဲွံ့ သုမဟုတ့် ြုဂ္ လ့်စ၊ု ယင့််းတွင့်
ြညောသည့် အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း သမဟု
ု
တ့် အထမွြုြစစည့််းတု မြါဝင့်၊
(ခခ)

နုငင
့် ပခော်းဥြထေအရ တည့်ထ

ောင့်

ော်းသည့် တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှ

သည့်ြုဂ္ လ့်တစ့်ခုသည့် စုထဝ်းြွွဲွံ့စည့််း

ော်းသည့်အြွွဲွံ့၊ ထြောင့်ထေ်းရှင့််း၊

အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း၊ ယုကကည့်အြ့်နှမှု သမဟု
ု
တ့် လူမှုအြွွဲွံ့အစည့််းတုနှင့်
ဥြထေဆုငရ
့် ော သွင့်ပြင့်လကခဏောမျော်းချင့််း

အထပခခကျကျတူညီလျှင့်

ယင့််းတရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့်ြဂ
ု ္ လ့်။
(၁၆) ရရန့်ြုင့်ခွငန
့် ှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ အ ို်းစော်းန ်း ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၈၁ တွင့် ထြော့်ပြ
ထသော အဓြပောယ့်ကု ဆုသည့်။

ော်း
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(၁၇) ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ကုန့်က စ ိတ့် ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၇၉ တွင့်
ထြော့်ပြ
(၁၈) င ကွေ်းမမီ

ော်းထသောအဓြပောယ့် ကဆ
ု ုသည့်။
ိုင့် ောတောဝန့် ဆုသည့်မှော အပခော်းသူတစ့်ဦ်းအော်း ထငွထြ်းထချရန့် တောဝန့်

ကုဆသ
ု ည့်။ ယင့််းစကော်းရြ့်တွင့် ထငွထြ်းကတ လက့်မှတ့်မျော်း၊ ထငွလွှွဲလက့်မှတ့်
မျော်းနှင့် ကတခဝန့်ချ ြ့်မျော်းအရ ထြေါ်ထြါက့်သည့် တောဝန့်နှင့် ထြ်းရန့်ရှစောရင့််း
တလည့်
ု
်း ြါဝင့်သည့်။
(၁၉) ဦ်းစီ်းဌောန ဆုသည့်မှော စီမကန့််း၊ ဘဏ္ဍောထရ်းနှင့် စက့်မှုဝန့်ကကီ်းဌောန ပြည့်တွင့််း
အခွန့်မျော်းဦ်းစီ်းဌောန ကုဆုသည့်။
(၂၀) တန့် ို်းငလ ောနိုင့်သည့်
ပေြ့်ရှြစစည့််း

န့်ြိုင့်ခွေင့် ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတုနှင့် ညီညတ
ွ ့်သည့်

သမဟု
ု
တ့်

မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသောြစစည့််းတွင့်

ြွွဲွံ့စည့််းတည့်

ထဆောက့်မှုဆုင့်ရော တု်းတက့်ထကောင့််းမွန့်ထအောင့်ထဆောင့်ရွက့်ချက့်ကု ဆုသည့် −
(ကက) အသု်းဝင့်မှုသက့်တမ့််း တစ့်နှစ့်
(ခခ)

က့်ထကျော့်လွန့်ပခင့််း၊

ြုမှန့်ြျက့်စီ်းတတ့်ထသောသထဘောထကကောင့်

သမဟု
ု
တ့် အသု်းမပြ ဘွဲ

ော်းရှပခင့််းထကကောင့် တန့်ြု်းဆု်းရှု်းနုင့်သည့် အလော်းအလောရှပခင့််း၊
(ဂဂ)

လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ

ဝင့်ထငွရရှရန့်

အပြည့်အဝထသော့်လည့််းထကောင့််း၊

တစ့်စတ့်တစ့်ြုင့််း ထသော့်လည့််းထကောင့််း အသု်းပြ ပခင့််း။
(၂၁) ညွှန့် ကော်းင ်းမှ ်းခ ြ့်

ဆုသည့်မှော

ဦ်းစီ်းဌောန၏

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်ကု

ဆုသည့်။
(၂၂)

ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍
ထြော့်ပြ

(၂၃)

ုခွေွဲင ောင့််းခ ပခင့််း ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၇၈ တွင့်

ော်းထသောအဓြပောယ့်ကု ဆုသည့်။

အပမတ့်ငဝစု ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုကုဆုသည့် −
(ကက) ကုမပဏီတစ့်ခုမှ အြွွဲွံ့ဝင့်တစ့်ဦ်းအော်း အပမတ့်ထငွ သမဟု
ု
တ့် ဝင့်ထငွ
ခွွဲထဝမှုတစ့်ရြ့်ပြစ့်ဖြီ်း ယင့််းတွင့် ယုကကည့်အြ့်နှမှုတစ့်ခုရှ အကျ ်းခစော်း
ရသူ (beneficiary) ၏ ဝင့်ထငွရရှနုငခ
့် ွင့်လည့််း ြါဝင့်သည့်၊
(ခခ)

ကုမပဏီတစ့်ခုသည့်

ယင့််းကုမပဏီ၏

မတည့်ထငွရင့််းကု

တစ့်စတ့်

တစ့်ြုင့််း ထလျှောချရော၌ အြွွဲွံ့ဝင့်အော်း ယင့််း၏ အြွွဲွံ့ဝင့် အကျ ်းစီ်းြွော်း
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တစ့်ရြ့်ရြ့် နှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ပြန့်လည့်ထြ်းအြ့်ထသော ထငွထကက်းြမောဏ
ပြစ့်ဖြီ်း ယင့််းထငွထကက်းြမောဏသည့် ယင့််းအြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်းတွင့်
ထလျောကျသွော်းသည့်

အမည့်ခတန့်ြု်း

ထကျော့်လွန့်သည့် အတုင်း့် အတောအ
(ဂဂ)

(nominal

value)

က့်

ပြစ့်သည့်၊

ကုမပဏီတစ့်ခု စောရင့််းရှင့််းလင့််းြျက့်သမ့််းပခင့််းထကကောင့်ပြစ့်ထစ၊ ယုကကည့်
အြ့်နှမှုတစ့်ရြ့်ကု

ရြ့်စွဲပခင့််းထကကောင့်ပြစ့်ထစ

အြွွဲွံ့ဝင့်တစ့်ဦ်းက

ယင့််း၏ အြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်းကု ပြန့်လည့်ထရွ်းနုတ့်ရယူရော၌ သုမ
ဟုတ့် ြယ့်ြျက့်ရော၌ ကုမပဏီက ယင့််းအြွွဲွံ့ဝင့်အော်း ပြန့်လည့် ထြ်းအြ့်
သည့် ထငွထကက်းြမောဏပြစ့်ဖြီ်း ယင့််းထငွထကက်းြမောဏသည့် အြွွဲွံ့ဝင့်
အကျ ်းစီ်းြွော်း၏ အမည့်ခတန့်ြု်း (nominal value)
သည့် အတုင်း့် အတောအ
(ဃဃ) ကုမပဏီတ စ့်ခုသည့်

က့် ထကျော့်လွန့်

ပြစ့်သည့်၊

ကုမပဏီ

ပြန့်လည့်ြွွဲွံ့စည့််းတည့်ထ

ောင့်ပခင့််း၊

ပြန့်လည့်ြွွဲွံ့စည့််းပခင့််း သမဟု
ု
တ့် ထြါင့််းစည့််းပခင့််းအတွက့် အြွွဲွံ့ဝင့်
တစ့်ဦ်းအော်း

ယင့််းကုမပဏီရှ

အြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်းနှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍

ထြ်းအြ့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏပြစ့်ဖြီ်း ယင့််းသု ပြန့်လည့်ထြ်းအြ့်
သည့်

ထငွထကက်းြမောဏသည့်

ပြန့်လည့်ြွံ့ွွဲ စည့််းတည့်ထ

ောင့်ပခင့််း၊

ပြန့်လည့်ြွံ့ွွဲ စည့််းပခင့််း သမဟု
ု
တ့် ထြါင့််းစည့််းပခင့််းမျော်းမတုငမ
့် ီ ယင့််း
အြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်း၏ အမည့်ခတန့်ြု်း (nominal value)
ထကျော့်လွန့်သည့် အတုင်း့် အတောအ
(ငင)

က့်

ပြစ့်သည့်၊

ကုမပဏီတစ့်ခုသည့် အြွွဲွံ့ဝင့်တစ့်ဦ်း သုမဟုတ့် အြွွဲွံ့ဝင့်၏ တွွဲြက့်
လုြ့်ကုင့်သူတစ့်ဦ်းသု ယင့််းြုဂ္ လ့်အကျ ်းခစော်းနုင့်ထစရန့် ထြ်းအြ့်
သည့် မည့်သည့်ထချ်းထငွ၊ ရရန့်ြုင့်ခွင့်၊ သုမဟုတ့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်း
အတွက့် ထြ်းထချပခင့််း၊ ထြ်းအြ့်သည့် မည့်သည့်ရရန့်ြုင့်ခွင့် သုမ
ဟုတ့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမဆု၏ တန့်ြု်း သုမဟုတ့် သက့်သောခွင့် ထြ်းလုက့်
သည့်

မည့်သည့်

ထ ကွ်းဖမီဆုင့်ရောတောဝန့်မဆုပြစ့်ဖြီ်း

ယင့််းလုြ့်
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ထဆောင့်ချက့်သည့် ြကတအထပခအထနအော်းပြင့် အပမတ့်ထငွမျော်း ခွွဲထဝ
ထြ်းသကွဲသု သက့်ထရောက့်သည့် အတုင်း့် အတောအ
(စစ)

ပြစ့်သည့်၊

ြုေ့်မ ၄၈ အရ သတ့်မှတ့်သည့် ပြည့်ြထန ကုမပဏီတစ့်ခု၏ အဖမွဲတမ့််း
လုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောနမှ ပြန့်လည့်ထြ်းြုသည့် အပမတ့်ထငွ ပြစ့်သည့်။

(၂၄)

ဝန့်

မ့််း ဆုသည့်မှော အလုြ့်အကုင့်တစ့်ရြ့်တွင့် ခန့်အြ့်တောဝန့်ထြ်း

ော်းသည့်

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့် ကုဆုသည့်။ ယင့််းစကော်းရြ့်တွင့် ကုမပဏတ
ီ စ့်ခု၏ ေါရုက့်တော
လည့််း ြါဝင့်သည့်။
(၂၅) ဝန့်
ဝန့်

မ့််း၏အစု ှယ့်ယောြိုင့်

ိုင့်မှု အစီအစဉ့် ဆုသည့်မှော ကုမပဏီတစ့်ခု၏

မ့််းတစ့်ဦ်းက ယင့််းကုမပဏီတွင့် ပြစ့်ထစ၊ ယင့််းကုမပဏီ၏ မခင့်ကုမပဏီတွင့်

ပြစ့်ထစ အစုရှယ့်ယောကု ြုင့်ဆုငန
့် ုင့်သည့် သမဟု
ု
တ့် ဝယ့်ယူနုငသ
့် ည့် အစီအစဉ့်
ကုဆသ
ု ည့်။
(၂၆) အလုြ့် ှင့် ဆုသည့်မှော ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းကု ခန့်အြ့်တောဝန့်ထြ်းသည့် သုမဟုတ့်

လုြ့်ခ၊ လစော စသည့် အခထကက်းထငွထြ်းသည့် ြုဂ္ လ့် ကုဆုသည့်။
(၂၇) အလုြ့်အကိုင့် ဆုသည့်မှော တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းကု သီ်းပခော်း လွတ့်လြ့်
သည့် လုြ့်ငန့််းလက့်ခထဆောင့်ရွက့်သူ (independent contractor) အပြစ့်
မဟုတ့်ဘွဲ အပခော်းြုဂ္ လ့်၏ ညွှန့်ကကော်းမှုနှင့်

န့််းချ ြ့်မှုထအောက့်တွင့် ဝန့်ထဆောင့်

မှုမျော်း ပြ လုြ့်ရန့် အဖမွဲတမ့််းပြစ့်ထစ၊ ယောယီပြစ့်ထစ ခန့်အြ့်တောဝန့်ထြ်းသည့်
ဆက့်ဆထရ်း ကုဆုသည့်။ ယင့််းစကော်းရြ့်တွင့် ထအောက့်ြါတုလည့််း ြါဝင့်သည့် −
(ကက) ကုမပဏီ၏ စီမခန့်ခွွဲမှုအြုင့််းတွင့် ေါရက
ု ့်တောအပြစ့်ပြစ့်ထစ၊ အပခော်း
ရော
(ခခ)

်းူ ပြငပ့် ြစ့်ထစ ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း၊

ြုထသသတ့်မှတ့်

ော်းသည့် သမဟု
ု
တ့် တကျထသချောမှုရှသည့် လုြ့်ခ၊

လစောစသည့် အခထကက်းထငွကု ရရှခစော်းြုင့်ခွင့် ရှသည့် ရော
(ဂဂ)

အမျော်းပြည့်သူဆုင့်ရော
သမဟု
ု
တ့် ယင့််းရော

မည့်သည့်ရော
ူ်းတွင့် တောဝန့်

ူ်းကုမဆု

်းူ အဆင၊့်

ရယူ

ော်းပခင့််း

မ့််းထဆောင့်ပခင့််း၊

(ဃဃ) အတတ့်ကောလတွင့် ပြစ့်ထစ၊ ြစစ ြပန့်ကောလတွင့် ပြစ့်ထစ၊ အနောဂတ့်
ကောလတွငပ့် ြစ့်ထစ ထဆောင့်ရွက့်သည့် အလုြ့်အကုင။့်
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(၂၈) င ော့်ငပ သူ ဆုရောတွင့် ဂီတြညောရှငမ
့် ျော်းနှင့် အော်းကစော်းသမော်းမျော်းလည့််း ြါဝင့်
သည့်။
(၂၉) ဧည့်ခငက ်းငမွေ်းပခင့််းဆုသည့်မှော

ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုကု

ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းပခင့််း

ကုဆုသည့် (ကက) အစော်းအထသောက့်ထက ်းထမွ်းပခင့််း

သမဟု
ု
တ့်

အြန့််းထပြပခင့််းဆုင့်ရော

သမဟု
ု
တ့်

အြန့််းထပြပခင့််းဆုင့်ရော

ဝန့်ထဆောင့်မှုထြ်းပခင့််း၊
(ခခ)

အစော်းအထသောက့်ထက ်းထမွ်းပခင့််း

ဝန့်ထဆောင့်မှုထြ်းပခင့််းနှင့် ဆက့်စြ့်ထနသည့် သုမဟုတ့် ယင့််းတုကု
ထြ်းအြ့်ရော၌ အထ

ောက့်အကူပြ သည့် တည့််းခုထန

င
ု ရ
့် န့်ထနရောကု

ပြစ့်ထစ၊ ခရီ်း သွော်းလောနုင့်ရန့် ပြစ့်ထစ စီစဉ့်ထြ်းပခင့််း။
(၃၀) တ ော်းဝင့် ြ့်တည့်မှု ှိသည့်ြုဂ္ိ လ့်(entity)

ဆုသည့်မှော

ြညောသည့်အစုစြ့်

လုြ့်ငန့််း သုမဟုတ့် ကုမပဏီ ကုဆုသည့်။
(၃၁) ကင့််းလွေတ့်ခွေင့်ပြ

ော်းသည့်

န့်ြိုင့်ခွေင့် ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုကု

ဆုသည့် −
(ကက) လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ောရရန့်ြုင့်ခွင့်မျော်း၊
(ခခ)

ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်း ကျြ့် သန့််း ၁၀၀

က့်မြုသည့် ရရန့်

ြုင့်ခွငမ
့် ျော်း။
(၃၂)

ကင့််းလွေတ့်ခွေင့်ပြ

ော်းသည့်ဝင့်ငငွေ ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၁၉ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းထသော

အဓြပောယ့်ကု ဆုသည့်။
(၃၃) အမြီ်းသတ့်နုတ့်ယူငြ်းသွေင်း့် မည့်ငြ်းငခ မှု ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၁၀ တွင့် ထြော့်ပြ
ော်းထသောအဓြပောယ့်ကု ဆုသည့်။
(၃၄) ဘဏ္ဍောင ်းအစီ င့်ခပခင့််း

ိုင့် ောစမ ော်း ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၃၃ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်း

ထသော အဓြပောယ့်ကု ဆုသည့်။
(၃၅) ဘဏ္ဍောင ်းနှစ့် ဆုသည့်မှော နှစ့်တစ့်နှစ့်၏ ထအောက့်တုဘော ၁ ရက့်မှ စတင့်ဖြီ်း
ထနောက့်တစ့်နှစ့် စက့်တင့်ဘော ၃၀ ရက့်တွင့် ကုန့်ဆု်းသည့် ၁၂ လတောကောလ
ကုဆုသည့်။
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(၃၆) နိုငင
့် ပခော်းငငွေလွဲလှယ့်မှု အပမတ့်အစွေန့််းနှင့် နိုင့်ငပခော်းငငွေလွဲလှယ့်မှု အရှု်း ဆုသည့်
မှော ြုေ့်မ ၄၄ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းထသောအဓြပောယ့်ကု ဆုသည့်။

(၃၇) ပြည့်ြဝင့်ငငွေ ဆုသည့်မှော ပမန့်မောနုင့်ငရင့််းပမစ့်(source)မှ ဝင့်ထငွမဟုတ့်သည့်
အတုင်း့် အတော အ

ပြစ့်ထသော မည့်သည့်ဝင့်ထငွမဆု ကဆ
ု ုသည့်။

(၃၈) ထြျော့်ထပြသူနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ အုြ့်စု ဆုရောတွင့် အော်းကစော်းအြွွဲွံ့လည့််း ြါဝင့်သည့်။
(၃၉) လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ငငွေ ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၁၇ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းထသောအဓြပောယ့်ကု

ဆုသည့်။
(၄၀)

င့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှဝင့်ငငွေ ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၁၈ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းထသောအဓြပောယ့်ကု

ဆုသည့်။
(၄၁) အလုြ့်အကိုငမ
့် ှဝင့်ငငွေ ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၁၆ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းထသောအဓြပောယ့်ကု

ဆုသည့်။
(၄၂)

ဝင့်ငငွေခွေန့် ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၁၂ အရ ကျသင့်ထစသည့် ဝင့်ထငွခွန့်ကု ဆုသည့်။

(၄၃) သီ်းပခော်းလွေတ့်လြ့်သည့်

လုြ့်ငန့််းလက့်ခင

contractor) ဆုသည့်မှော ဝန့်

ောင့် ွက့်သူ

(independent

မ့််းအပြစ့်မဟုတ့်ဘွဲ ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းကု ထဆောင့်

ရွက့်ထြ်းရန့် တောဝန့်ထြ်းအြ့်ပခင့််းခရသည့် တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်ကု ဆုသည့်။
(၄၄) အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းနှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍ အ စ့်က ငြ်းသွေင့််း န့်
ကောလ ဆုသည့်မှော ယင့််းအခွန့်နှစ့်၏ ၃ လ၊ ၆ လ၊ ၉ လနှင့် ၁၂ လ ထပမောက့်
လမျော်း၏ ထနောက့်ဆု်းရက့်တွင့် ကုန့်ဆု်းသည့် သု်းလတောကောလ ကုဆုသည့်။
(၄၅) အောမခ

ိုင့် ော တ ော်းဝင့် ြ့်တည့်မှု ှိသည့် ြုဂ္ိ လ့် ဆုသည့်မှော အောမခလုြ့်ငန့််း

လုြ့်ကုငခ
့် ွငဥ
့် ြထေ

(နုငင
့် ထတော့်ဖငမ့်ဝြ့်ြပြော်းမှုတည့်ထဆောက့်ထရ်းအြွွဲွံ့ဥြထေ

အမှတ့် ၆/၉၆) အရ ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် အောမခလုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်သည့် ြုဂ္ လ့်
ကုဆုသည့်။
(၄၆) အောမခြ ီမီယ ဆုရောတွင့် တစ့်ဆငအ
့် ောမခနှင့် သက့်ဆုငသ
့် ည့် ြရီမီယနှင့်
ပြည့်ြတွင့်

ော်းရှသည့် အောမခနှင့် စြ့်လျဉ့််းသည့် အပခော်းထြ်းထချရန့် ထငွထကက်း

ြမောဏမျော်း ြါဝင့်သည့်။ သရောတွ
ု
င့် အသက့်အောမခထြေါ်လစီအရ ထြ်းသွင့််းရန့်
ရှသည့် ြရီမီယ မြါဝင့်။
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(၄၇) ပေြ့်မွဲ

န့်ြိုငခ
့် ွေင့် ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတက
ု ု ဆုသည့် −

(ကက) ြုေမ
့် (၃)၊ ြုေ့်မခွွဲ(က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁၂)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့် (ကက)၊
(ခခ)၊ (ဂဂ) သမဟု
ု
တ့် (ဃဃ)ြါ ြစစည့််း သုမဟုတ့် အခွင့်အထရ်း၊
( ခခ ) နောမည့်ထကောင့််း။
(၄၈) အတို်း ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတက
ု ုဆုသည့် −
(ကက) အတု်း၊ ထလျှောထငွ၊ ြရီမီယ၊ ဆုထကက်း သုမဟုတ့် အပခော်းတစ့်ခုခုအပြစ့်
ထြော့်ပြ

ော်းသည့် ပြစ့်ထစ၊ ထြော့်ပြမ

ော်းသည့်ပြစ့်ထစ၊ ကောလအြုင်း့်

အပခော်းအလက
ု ့်ထသော့် လည့််းထကောင့််း၊ တစ့်လု်းတစ့်ခွဲတည့််း ထသော့်
လည့််းထကောင့််း၊ ထငွထကက်းအသု်းပြ မှုအတွက့် သုမဟုတ့် ထြ်းထချရန့်
အချန့်ထြ်း

ော်းပခင့််းအတွက့်

အြု်းစော်းနော်းကွဲသုထသော

ထငွထကက်း

ြမောဏ၊
(ခခ)

ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့် (ကက) တွင့် ထြော့်ပြ
လုြ့်ထဆောင့်ချက့်

သထဘောအော်းပြင့်

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏနှင့်
အလော်းသဏ္ဍောန့်

တူညထ
ီ သော

(functionally equivalent) ထငွထကက်းြမောဏ၊
(ဂဂ)

ြုေ့်မ ၄၀ အရ အတု်းအပြစ့် မှတ့်ယသ
ူ ည့် ထငွထကက်းြမောဏ၊

(ဃဃ) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့် (ကက)၊ (ခခ) သမဟု
ု
တ့် (ဂဂ)တုအရ အတု်းထြ်းရန့်
ထြေါ်ထြါက့်သည့်ထ ကွ်းဖမီ

သမဟု
ု
တ့်

အပခော်းြဋညောဉ့်

သုမဟုတ့်

သထဘောတူညီချက့်တစ့်ရြ့်နှင့်စြ့်လျဉ့််း၍ ထြ်းရန့်ရှသည့် ကတကဝတ့်
ဆုင့်ရော၊ အောမခချက့်ဆုင့်ရော၊ ဝန့်ထဆောင့်မှုဆုင့်ရော သမဟု
ု
တ့် အလော်းတူ
အခထကက်းထငွ။
(၄၉) နိုငင
့် တကောအ ွေွဲွဲ့အစည့််း ဆုသည့်မှော အချ ြ့်အပခောအောဏောြုင့်မျော်း သမဟု
ု
တ့်
အချ ြ့်အပခောအောဏောြုင့်အစု်းရမျော်းအြွွဲွံ့ဝင့်အပြစ့်ြါဝင့်သည့်

အြွွဲွံ့အစည့််းကု

ဆုသည့်။
(၅၀)

င့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှု ဆုသည့်မှော ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု သမဟု
ု
တ့် တစ့်ခု

က့်ြုသည့်

ရရန့်ြုင့်ခွငမ
့် ျော်းအော်း ြုင့်ဆုင့်ပခင့််း ကုဆုသည့်။ ယင့််းစကော်းရြ့်တွင့် သထဘော
သဘောဝချင့််း ဆင့်တူသည့် သမဟု
ု
တ့် တစ့်ခုတည့််းအပြစ့် ထြါင့််းစည့််းအသု်း
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ပြ သည့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု သမဟု
ု
တ့် တစ့်ခု
လည့််း ြါဝင့်သည့်။

က့်ြုသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်မျော်း

ပြင့်
ု
ယင့််းစကော်းရြ့်တွင့် −

(ကက) အတတ့်ကောလတွင့် ပြစ့်ထစ၊ ြစစ ြပန့်ကောလတွင့် ပြစ့်ထစ၊ အနောဂတ့်
ကောလတွငပ့် ြစ့်ထစ ထဆောင့်ရွက့်သည့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုလည့််း ြါဝင့်သည့်၊
သရောတွ
ု
င့်
( ခခ ) လုြ့်ငန့််း သုမဟုတ့် အလုြ့်အကုင့် မြါဝင့်။
(၅၁) လိင
ု စ
့် င့် ငငွေင ်းင က်းင ်းအ ွေွဲွဲ့အစည့််း
အစည့််းမျော်းဥြထေ (ပြည့်ထ

ဆုသည့်မှော

ထငွထရ်းထကက်းထရ်းအြွွဲွံ့

ောင့်စုလွှတ့်ထတော့် ဥြထေအမှတ့် ၂၀/၂၀၁၆) အရ

ပမန့်မောနုင့်ငအတွင်း့် ၌ ဘဏ့်လုြ့်ငန့််းမျော်း ထဆောင့်ရွက့်ရန့် လုငစ
့် င့်

ုတ့်ထြ်း

ော်းသည့် ထငွထရ်းထကက်းထရ်း အြွွဲွံ့အစည့််း ကုဆုသည့်။
(၅၂) ကောလ ှည့်ငောှ ်း မ့််းမှု ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါ ငှော်းရမ့််းမှု တစ့်ခုခုကဆ
ု ုသည့် −
(ကက) သု်းနှစ့်

က့်ြမ
ု ုသည့်ကောလအတွက့် ငှော်းရမ့််းမှု၊

( ခခ ) ငှော်းရမ့််းမှုကု သက့်တမ့််းမတု်းထစကောမူ သက့်တမ့််းတု်းရန့် လုြ့်ထဆောင့်
နုငသ
့် ည့်

နည့််းလမ့််းတစ့်ရြ့်

သမဟု
ု
တ့်

တစ့်ရြ့်

က့်ြုမုသည့်

နည့််းလမ့််းမျော်း ြါဝင့်သည့်အတွက့် စုစုထြါင့််း ငှော်းရမ့််းကောလသည့်
သု်းနှစ့်

က့် ြုမသ
ု ည့် ငှော်းရမ့််းမှု။

(၅၃) စီမခန့်ခွေွဲမှုအခ ဆုသည့်မှော စီမခန့်ခွွဲမှုဆုငရ
့် ော သုမဟုတ့် စီမအုြ့်ချ ြ့်မှုဆုငရ
့် ော
ဝန့်ထဆောင့်မှုတစ့်ခုခုကု ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းပခင့််းအတွက့် အြု်းစော်းနော်းကွဲသထသော
ု
ထငွထကက်း ြမောဏတစ့်ရြ့် ကဆ
ု ုသည့်။ ယင့််းစကော်းရြ့်တွင့် အလုြ့်အကုင့်မှ
ဝင့်ထငွ မြါဝင့်။
(၅၄) ကုမပဏီတစ့်ခုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ အ ွေွဲွဲ့ဝင့် ဆုသည့်မှော စုထဝ်းြွွဲွံ့စည့််း

ော်းသည့်အြွွဲွံ့

တစ့်ခု၏ အစုရှင၊့် ထြောင့်ထေ်းရှင့််းတစ့်ခု၏ အကျ ်းခစော်းသူ၊ အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း
တစ့်ခု၏ အစုဝင့်၊ ယုကကည့်အြ့်နှမှုတစ့်ခု၏ အကျ ်းခစော်းသူ သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်း
ပမ ြ့်နှသူ (unitholder) သမဟု
ု
တ့် ကုမပဏီတစ့်ခုတွင့် အြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်း
ရှသည့် အပခော်းမည့်သည့်ြုဂ္ လ့်မဆု ကုဆုသည့်။
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(၅၅) ကုမပဏီတစ့်ခုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ အ ွေွဲွဲ့ဝင့်အက ိ ်းစီ်းြွေော်း ဆုသည့်မှော စုထဝ်းြွွဲွံ့စည့််း
ော်းသည့် အြွွဲွံ့တစ့်ခု၏ အစုရှယ့်ယော၊ ထြောင့်ထေ်းရှင့််း သမဟု
ု
တ့် အစုစြ့်
လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုရှ အကျ ်းစီ်းြွော်း၊ ယုကကည့်အြ့်နှမှုတစ့်ခုရှ အကျ ်းစီ်းြွော်း သမ
ု
ဟုတ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုတစ့်ခု၊ သမဟု
ု
တ့် ကုမပဏီတစ့်ခုရှ မည့်သည့် ြုင့်ဆုင့်မှု
အကျ ်းစီ်းြွော်းမဆု ကုဆုသည့်။
(၅၆) ပြည့်င
ပြည့်ထ

ောင့်စုဝန့်ကကီ်း ဆုသည့်မှော စီမကန့််း၊ ဘဏ္ဍောထရ်းနှင့် စက့်မှုဝန့်ကကီ်းဌောန
ောင့်စုဝန့်ကကီ်း ကုဆုသည့်။

(၅၇) ပမန့်မောနိုင့်င ဆုသည့်မှော ပြည့်ထ
(၅၈) ပမန့်မောနိုင့်င ှိ

ောင့်စုသမမတပမန့်မောနုင့်ငထတော့်ကု ဆုသည့်။

န့်ြိုငခ
့် ွေင့် ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတက
ု ုဆုသည့် −

(ကက) ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် တည့်ရှသည့် မထရွံ့မထပြောင့််းနုငထ
့် သောြစစည့််း၊
(ခခ)

ကုမပဏီတစ့်ခုရှ အြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်း တန့်ြု်း၏ ၅၀ ရောခုငန
့် ှုန့််း
အ

က့်ကု ယင့််း ကုမပဏီက ရယူြုင့်ဆုင့်

(ကက)တွင့်

ထြော့်ပြ

ော်းသည့်

ော်းထသော ြုေ့်မခွွဲငယ့်စတ့်

ပမန့်မောနုငင
့် ရှ

တုက့်ရုက့်ပြစ့်ထစ၊ တစ့်ခု သမဟု
ု
တ့် တစ့်ခု
ဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့်ြုဂ္ လ့်မျော်းမှတစ့်ဆင့်

ရရန့်ြုင့်ခွငမ
့် ျော်းမှ

က့်ြုသည့် ကကော်းခ တရော်း
သွယ့်ဝုက၍
့်

ပြစ့်ထစ

ရရှပခင့််း ပြစ့်လျှင့် ယင့််းကုမပဏီရှအြွွဲွံ့ဝင့် အကျ ်းစီ်းြွော်း၊
(ဂဂ)

ပြည့်တွင့််းထန

ကုမပဏီတစ့်ခုရှ

အြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်း

သမဟု
ု
တ့်

ပြည့်တွင့််းထန ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းရှ အကျ ်းစီ်းြွော်း၊
(ဃဃ) ြုေ့်မခွွဲငယ့်စတ့် (ကက) မှ (ဂဂ) အ
ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု

တွင့် ထြော့်ပြ

သတ့်မှတ့်ကောလအတွင့််း

ော်းသည့် ရရန့်

သတ့်မှတ့်ထစျ်းနှုန့််းပြင့်

အထရောင့််းအဝယ့်ပြ လုြ့်ြုငခ
့် ွင့် (option) သမဟု
ု
တ့် ရယူရန့်အခွင့်
အထရ်း။
(၅၉) ပမန့်မောနိုင့်င င့််းပမစ့်မှဝင့်ငငွေ ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၉ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းထသော

အဓြပောယ့် ကုဆုသည့်။
(၆၀) သဘောဝသယဇောတ
ကုဆုသည့် −

ိုင့် ော ငငွေင က်းြမောဏ ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတစ့်ခုခု
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(ကက) ြရီမီယ သမဟု
ု
တ့် အလော်းတူထငွထကက်းြမောဏ အြါအဝင့် ထပမမှ
ပြစ့်ထစ၊ ထရမှပြစ့်ထစ ဓောတ့်သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော
သမဟု
ု
တ့် သက့်ရှ သုမဟုတ့် သက့်မွဲသယဇောတကု

ုတ့်ယူခွင့်

အတွက့် အြု်းစော်းနော်းကွဲသထသော
ု
ထငွထကက်းြမောဏ၊
(ခခ)

ထပမမှပြစ့်ထစ၊ ထရမှပြစ့်ထစ

ုတ့်ယူသည့် ဓောတ့်သတတ

သုမဟုတ့်

ထကျောက့်မျက့်ရတနော သမဟု
ု
တ့် သက့်ရှ သမဟု
ု
တ့် သက့်မွဲ သယ
ဇောတ၏ အထရအတွက့် သမဟု
ု
တ့် ြမောဏ သမဟု
ု
တ့် တန့်ြု်းအထြေါ်
အထပခပြ လျက့်
တွက့်ချက့်
(၆၁)

အပြည့်အဝပြစ့်ထစ၊

တစ့်စတ့်တစ့်ြုင့််း

ပြစ့်ထစ

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏ။

စော င့််းအ လက့်က န့်တန့် ို်း (net book value) ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၈၀ တွင့်
ထြော့်ပြ

ော်းထသော အဓြပောယ့်ကု ဆုသည့်။

(၆၂) အသိအမှတ့်ပြ

ော်းပခင့််းမ ှိသည့်

န့်ြုငငွေ ဆုသည့်မှော အသအမှတ့်ပြ

ော်း

ထသောရန့်ြုထငွမဟုတ့်သည့် အဖငမ့််းစော်းရန့်ြုထငွ ကုဆုသည့်။
(၆၃) ငငွေသော်းမဟုတ့်သည့် အက ိ ်းခစော်းခွေင့် ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၅၂ တွင့် ထြော့်ပြ
ော်းထသောအဓြပောယ့်ကု ဆုသည့်။
(၆၄) အက ိ ်းအပမတ့်မယူသည့် အ ွေွဲွဲ့အစည့််း ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၅ တွင့် ထြော့်ပြ
ော်းထသော အဓြပောယ့်ကု ဆုသည့်။
(၆၅) ပြည့်ြငန င ော့်ငပ သူ ဆုသည့်မှော ပြည့်တွင်း့် ထနြုဂ္ လ့် မဟုတ့်သည့် ထြျော့်ထပြ
သူကု ဆုသည့်။
(၆၆) ပြည့်ြငနြုဂ္ိ လ့် ဆုသည့်မှော ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်မဟုတ့်သည့်ြုဂ္ လ့် ကုဆု
သည့်။
(၆၇) ပြင့်ြငစ ်းကွေက့်ငြါက့်ငစ ်း ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၆ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းထသော

အဓြပောယ့်ကု ဆုသည့်။
(၆၈) ထြျော့်ထပြသူတစ့်ဦ်း သုမဟုတ့် ထြျော့်ထပြသူအုြ့်စုတစ့်စုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ င ော့်ငပ
တင့်

က့်မှု ဆုရောတွင့် အော်းကစော်းြွွဲလည့််း ြါဝင့်သည့်။
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(၆၉) အမမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့် ောဌောန ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၇ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းထသော

အဓြပောယ့်ကု ဆုသည့်။
(၇၀) ြုဂ္ိ လ့် ဆုသည့်မှော တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်၊ ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း၊ အထမွြု
ြစစည့််း၊ ကုမပဏီ၊ အစု်းရ၊ ထေသနတရအစု်းရ၊ အမျော်းပြည့်သူဆုင့်ရော အောဏောြုင့်
အြွွဲွံ့၊ နုငင
့် ပခော်းအစု်းရ၊ ပြည့်ြနုငင
့် တစ့်ခုခု၏ ထေသနတရအစု်းရ၊ သုမဟုတ့်
နုငင
့် တကောအြွွဲွံ့အစည့််းကု ဆုသည့်။
(၇၁) ကိုယ့်င ်းကိုယ့်တော

န့်ြိုင့်ခွေင့် ဆုသည့်မှော ကုယ့်တုင့် သမဟု
ု
တ့် ထနအမ့်တွင့််း

အသု်းပြ ရန့်တစ့်ခုတည့််းအတွက့် ရယူြုင့်ဆုင့်

ော်းသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့် ကုဆု

သည့်။
(၇၂) ကနဦ်းအသု်းစ ိတ့် ဆုသည့်မှော လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ ရရှလောမည့် ဝင့်ထငွကု ယင့််း
လုြ့်ငန့််းမှ ရရှသည့် စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော ဝင့်ထငွတွင့်

ည့်သွင့််းမည့် ဆုြါက

လုြ့်ငန့််းမစတင့်မီ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ကျခသည့် အသု်းစရတ့် ကုဆုသည့်။
ယင့််းစကော်းရြ့်တွင့် ပေြ့်ရှြစစည့််း သုမဟုတ့် မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသော ြစစည့််း၊
သမဟု
ု
တ့် ပေြ့်မွဲရရန့်ြုင့်ခွင့်တက
ု ု ရယူရန့် ကျခသည့် အသု်းစရတ့် မြါဝင့်။
(၇၃) ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း ဆုသည့်မှော ြူ်းတွွဲအကျ ်းအပမတ့်အတွက့် ြညော
သည့်လြ
ု ့်ငန့််းတစ့်ရြ့်ကု ထဆောင့်ရွက့်ထနသည့် နှစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် နှစ့်ဦ်း

က့်ြု

ထသော ြုဂ္ လ့်မျော်းကု ဆုသည့်။
(၇၄) အမ ော်းပြည့်သူ

ိုင့် ောအောဏောြိုင့်အ ွေွဲွဲ့

ဆုသည့်မှော

အမျော်းပြည့်သူဆုင့်ရော

သမဟု
ု
တ့် တရော်းဝင့်ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််းဆုငရ
့် ော ရည့်ရွယခ
့် ျက့်မျော်းပြင့် နုင့်ငထတော့်
အဆင့်၊ တုင့််းထေသကကီ်းနှင့် ပြည့်နယ့်အဆင့်၊ သမဟု
ု
တ့် ထေသနတရအဆင့်တွင့်
ဥြထေအရ ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ စီမအုြ့်ချ ြ့်မှုဆုငရ
့် ော အက့်ဥြထေအရ ထသော့်
လည့််းထကောင့််း တည့်ထ
ြွွဲွံ့စည့််း

ောင့်သည့်အြွွဲွံ့၊ အောဏောြုင့်အြွွဲွံ့ သမဟု
ု
တ့် တရော်းဝင့်

ော်းသည့်ပြစ့်ထစ၊ ြွွဲွံ့စည့််းမ

ော်းသည့်ပြစ့်ထစ ကုယ့်စော်းပြ ထဆောင့်ရွက့်မှု

ကုဆသ
ု ည့်။ ယင့််းစကော်းရြ့်တွင့် ဝန့်ကကီ်းဌောနတစ့်ခုထအောက့်ရှဌောန သမဟု
ု
တ့်
အစု်းရ၏ အကျ ်းစီ်းြွော်းရှသည့် အြွွဲွံ့အစည့််းတု ြါဝင့်ပခင့််းမရှ။
(၇၅) မင ွဲ့မငပြောင့််းနိုင့်ငသောြစစည့််း ဆုရောတွင့် ထအောက့်ြါတြါဝင့်
ု
သည့် −
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(ကက) မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသောြစစည့််းတွင့်

ြွွဲွံ့စည့််းတည့်ထဆောက့်မဆ
ှု ုငရ
့် ော

တု်းတက့်ထကောင့််းမွန့်ထအောင့်ထဆောင့်ရွက့်ချက့်တစ့်ခု၊
(ခခ)

မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသောြစစည့််းတွင့်ပြစ့်ထစ၊

မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသော

ြစစည့််း၏ ြွွဲွံ့စည့််းတည့်ထဆောက့်မှုဆုင့်ရော တု်းတက့်ထကောင့််းမွန့်ထအောင့်
ထဆောင့်ရွက့်ချက့်တွင့်ပြစ့်ထစ

သတ့်မှတ့်ကောလအတွင့််း

သတ့်မှတ့်

ထစျ်းနှုန့််းပြင့် အထရောင့််းအဝယ့်ပြ လုြ့်ြုငခ
့် ွင့် သုမဟုတ့် အပခော်းအကျ ်း
စီ်းြွော်း၊
(ဂဂ)

ြုေ့်မ

၆၂၊

ြုေမ
့် ခွွဲ(က)၊

ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်(၁၀)နှင့်

ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်(၁၂)ြါ

ဓောတ့်သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော သမဟု
ု
တ့် ထရန တူ်းထြော့်
ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်း၊
(ဃဃ) ြုေ့်မခွွဲငယ့်စတ့် (ဂဂ) တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့် အခွင့်အထရ်းနှင့်စြ့်လျဉ့််း

သည့် သတင့််းအချက့်အလက့်။
(၇၆) ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍

ှိပခင့််း ဆုရောတွင့် ထအောက့်ြါတြါဝင့်
ု
သည့် −

(ကက) ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ ညွှန့်ကကော်းချက့်အရထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ ဥြထေတစ့်ရြ့်
ရြ့်အရ ထသော့်လည့််းထကောင့််း ယင့််းြုဂ္ လ့်ကုယ့်စော်း ရရှပခင့််း၊
(ခခ)

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ အကျ ်းခစော်းခွင့်အလငှ
ု ော ပြန့်လည့်ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှပခင့််း
(reinvested)၊ စုထဆောင့််းရရှလောပခင့််း (accumulated)၊ သမဟု
ု
တ့်
အရင့််းအပြစ့်ထပြောင့််းလွဲပခင့််း (capitalized)၊

(ဂဂ)

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ အကျ ်းခစော်းခွင့်အလငှ
ု ော စောရင့််းတစ့်ခုသု ထြ်းသွင်း့် ပခင့််း
(credited) သမဟု
ု
တ့် အရန့်ထငွထကက်း (reserve) တစ့်ရြ့်ရြ့်သု သယ့်
ထဆောင့်ပခင့််း၊

(ဃဃ) ယင့််းြုဂ္ လ့်က ရရှထစရန့် အပခော်းနည့််းပြင့် ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း။
(၇၇) အြန့််းငပ ပခင့််း ဆုရောတွင့် ထြျော့်ရင့်မှုပြစ့်ထစသည့် လုြ့်ထဆောင့်ချက့်၊ အော်းကစော်း၊
သမဟု
ု
တ့် အလော်းတူအော်းလြ့်ချန့် လုြ့်ထဆောင့်ချက့်မျော်းြါဝင့်ဖြီ်း ယင့််းတက
ု ု
ကုန့််းထကကောင့််း၊

ထရထကကောင့််းနှင့်

ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််းလည့််း ြါဝင့်သည့်။

ထလထကကောင့််းသွော်းယောဉ့်

တစ့်စီ်းစီ်းထြေါ်၌
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(၇၈) တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်နှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ င

ွေမ ိ ်း ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတက
ု ုဆုသည့် -

(ကက) ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်၏ အမ့်ထ

ောင့်ြက့်၊

( ခခ ) ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့် သမဟု
ု
တ့် ယင့််း၏ အမ့်ထ

ောင့်ြက့်၏ မဘ၊

အဘု်း၊ အဘွော်း၊ အစ့်ကု၊ အစ့်မ၊ ညီ၊ ညီမ၊ ထမောင့်၊ နှမ၊ ဘကကီ်း၊ ဘထ
ဦ်းကကီ်း၊ ဦ်းထလ်း၊ ထေေါ်ကကီ်း၊ ထေေါ်ထလ်း၊ ကကီ်းထတော့်၊ ထ

ွ်း၊

ွ်းထလ်း၊ တူ၊ တူမ၊

ဆင့််းသက့်ထြါက့်ြွော်းလောသူ၊ သမဟု
ု
တ့် ထမွ်းစော်းသော်း၊ သမီ်း၊
( ဂဂ ) ြုေ့်မခွွဲငယ့်စတ့်(ခခ)တွင့်
အမ့်ထ

ထြော့်ပြ

ော်းသည့်

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းဦ်း၏

ောင့်ြက့်။

(၇၉) ငှော်း မ့််းခ ဆုသည့်မှော စက့်မှုသု်း၊ စီ်းြွော်းထရ်းသု်း(commercial) သမဟု
ု
တ့် သြပ
သု်းကရယော မဟုတ့်သည့် ပေြ့်ရှ ရရန့်ြုင့်ခွင့်မျော်းကု အသု်းပြ ပခင့််း သမဟု
ု
တ့်
ဝင့်ထရောက့်ထနရောယူပခင့််းအတွက့်ပြစ့်ထစ၊ အသု်းပြ ရန့် သမဟု
ု
တ့် ဝင့်ထရောက့်
ထနရောယူရန့်

အခွင့်အထရ်းအတွက့်ပြစ့်ထစ

ြရီမီယ သမဟု
ု
တ့်

အလော်းတူ

ထငွထကက်းြမောဏတု အြါအဝင့် မည့်သည့် အြု်းစော်းနော်းမဆု ကုဆုသည့်။ ယင့််း
စကော်းရြ့်တွင့် ထအောက့်ြါတလည့်
ု
်း ြါဝင့်သည့် −
(ကက) ထပမကု ဝင့်ထရောက့်အသု်းပြ နုင့်ရန့်

်းု တမ့််းစဉ့်လော ထပမြုင့်ရှငမ
့် ျော်းသု

ထြ်းထချသည့် ထငွထကက်းြမောဏ၊
(ခခ)

ထပမ သမဟု
ု
တ့် အထဆောက့်အအုကု အသု်းပြ ရန့် သမဟု
ု
တ့် ဝင့်ထရောက့်
ထနရောယူရန့်၊ သမဟု
ု
တ့် အသု်းပြ ခွင့် သမဟု
ု
တ့် ဝင့်ထရောက့်ထနရော
ယူခွငဆ
့် ုငရ
့် ော သထဘောတူညီချက့်တစ့်ရြ့်ရြ့်အရပြစ့်ထစ၊ ယင့််းအခွင့်
အထရ်းကု ရြ့်စွဲပခင့််းဆုင့်ရော သထဘောတူညီချက့်တစ့်ရြ့်ရြ့်အရပြစ့်ထစ
ယင့််းထပမကု ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ ယင့််းအထဆောက့်အအုကု ထသော့်
လည့််းထကောင့််း တု်းတက့်ထကောင့််းမွန့်ထစရန့် အငှော်းချ

ော်းပခင့််းခရသူ

က ပြ လုြ့်သည့် မည့်သည့်ထဆောင့်ရွက့်ချက့်မဆု၏ ပြင့်ြထစျ်းကွက့်
ထြါက့်ထစျ်း၊
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(ဂဂ)

ြုေ့်မခွွဲငယ့်စတ့်(ခခ)တွင့်

ထြော့်ပြ

ော်းသည့်

ထစရန့် ထဆောင့်ရွက့်ချက့်အစော်း အငှော်းချ

တု်းတက့်ထကောင့််းမွန့်

ော်းပခင့််းခရသူက ထြ်းထချ

သည့် ထငွထကက်းြမောဏ။
(၈၀) ပြည့်တွေင့််းငနကုမပဏီ ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါကုမပဏီတစ့်ခုခု ကုဆုသည့် −
(ကက) ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် ြွွဲွံ့စည့််းတည့်ထ

ောင့်သည့် (incorporated)၊ မှတ့်ြု

တင့်သည့် (registered)၊ ြွွဲွံ့စည့််းသည့် (formed)၊ အထပခချသည့်
(settled)၊

သမဟု
ု
တ့်

အပခော်းနည့််းလမ့််းပြင့်

ြန့်တီ်းတည့်ရှသည့်

(created) ကုမပဏီ၊
( ခခ ) ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် စီမခန့်ခွွဲပခင့််းနှင့်

န့််းချ ြ့်ပခင့််းပြ သည့် ကုမပဏီ။

(၈၁) ပြည့်တွေင့််းငနအငမွေြုြစစည့််း ဆုသည့်မှော ထသဆ်းု ချန့်တွင့် ပြည့်တွင်း့် ထန တစ့်ဦ်း
ချင့််းြုဂ္ လ့်

ပြစ့်ထနသည့်

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏

ကျန့်ရစ့်ြစစည့််း

ကုဆုသည့်။
(၈၂) ပြည့်တွေင့််းငန တစ့်ဦ်းခ င့််းြုဂ္ိ လ့် ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၈ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းထသော

အဓြပောယ့်ကု ဆုသည့်။
(၈၃) ပြည့်တွေင့််းငနြုဂ္ိ လ့် ဆုသည့်မှော ပြည့်တွင့််းထနတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်၊ ပြည့်တွင်း့် ထန
ကုမပဏီ၊ ပြည့်တွင့််းထန အထမွြုြစစည့််း၊ အစု်းရ၊ သမဟု
ု
တ့် အမျော်းပြည့်သူဆုင့်ရော
အောဏောြုငက
့် ု ဆုသည့်။
(၈၄)

ပြည့်တွေင့််းငန

ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း

ဆုသည့်မှော

ထအောက့်ြါတုကု

ဆုသည့် −
(ကက) ပမန့်မောနုင့်ငတွင့်

ြွွဲွံ့စည့််း

ော်းသည့်(formed)

ြညောသည့်အစုစြ့်

လုြ့်ငန့််း၊
( ခခ )

ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် စီမခန့်ခွွဲပခင့််းနှင့်

န့််းချ ြ့်ပခင့််းပြ သည့် ြညောသည့်

အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း။
(၈၅) အမငိမ့််းစော်း န့်ြုငငွေ ဆုသည့်မှော ရန့်ြထ
ု ငွ၏ အြွွဲွံ့ဝင့်မျော်း အကျ ်းအတွက့်
ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ အြွွဲွံ့ဝင့်တစ့်ဦ်း ထသဆ်းု ြါက ယင့််းကု မှီခုသူမျော်း၏ အကျ ်း
အတွက့်ထသော့်လည့််းထကောင့််း တည့်ထ

ောင့်

ော်းသည့် ရန့်ြထ
ု ငွ ကုဆုသည့်။
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(၈၆) ခိုင့်င က်း (royalty) ဆုသည့်မှော ကောလအြုင့််းအပခော်း အလုက့်ပြစ့်ထစ၊ တစ့်လု်း
တစ့်ခွဲတည့််းပြစ့်ထစ ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုအတွက့် ထြ်းထချသည့် အြု်းစော်းနော်း
ကွဲသထသော
ု
ထငွထကက်းြမောဏ ကုဆုသည့် −
(ကက) ရုြ့်ရှငက
့် ော်းမျော်းနှင့် ထရေီယု၊ ရုြ့်ပမင့်သကကော်း သမဟု
ု
တ့် အင့်တောနက့်မှ
ုတ့်လွှင့်ပခင့််းအတွက့် ြလင့်မျော်းနှင့် တြ့်ထခွမျော်း အြါအဝင့် စောထြ၊
အနုြညော၊ သမဟု
ု
တ့် သြပဆုငရ
့် ော ြန့်တီ်းမှုတစ့်ခု၏ မည့်သည့်
မူြုင့်ခွင့်ကုမဆု အသု်းပြ ပခင့််း သမဟု
ု
တ့် အသု်းပြ ခွင့်၊
(ခခ)

ရုြ့်ပမင့်သကကော်း၊ ထရေီယု၊ သမဟု
ု
တ့် အင့်တောနက့်မှ

ုတ့်လွှင့်ပခင့််းနှင့်

စြ့်လျဉ့််း၍ ဖဂ ဟ့်တု၊ ထကဘယ့်၊ အလင့််းမျှင့်ြုင့်ဘော၊ သုမဟုတ့်
အလော်းတူနည့််းြညောပြင့် ြလွှ
ု တ့်သည့် အရုြ့်ကုပြစ့်ထစ၊ အသကု
ပြစ့်ထစ၊ အရုြ့်နှင့် အသနှစ့်မျ ်းလု်းကုပြစ့်ထစ အသု်းပြ ပခင့််း သမဟု
ု
တ့်
အသု်းပြ ခွင့် သမဟု
ု
တ့် ြမ့််းယူပခင့််း သုမဟုတ့် ြမ့််းယူြင
ု ခ
့် ွင့်၊
(ဂဂ)

မည့်သည့် တီ

င
ွ ့်မှုမြ
ူ ုင့်ခွင့်၊ တီ

င
ွ ပ့် ခင့််း၊ ကုန့်အမှတ့်တဆြ့်၊ ေီဇုင့််း

သမဟု
ု
တ့် နမူနောြုစငယ့်၊ အစီအစဉ့်၊ လျှ ွံ့ဝှက့်ထြော့်စြ့်နည့််း သမဟု
ု
တ့်
လုြ့်ငန့််းစဉ့်၊ သမဟု
ု
တ့် အပခော်းအလော်းတူြစစည့််း သမဟု
ု
တ့် အခွင့်
အထရ်း ကမ
ု ဆု အသု်းပြ ပခင့််း သမဟု
ု
တ့် အသု်းပြ ခွင့်၊
(ဃဃ) မည့်သည့် စက့်မှုဆုငရ
့် ော၊ စီ်းြွော်းထရ်းဆုင့်ရော (commercial)၊ သုမဟုတ့်
သြပဆုငရ
့် ော ကရယောကုမဆု အသု်းပြ ပခင့််း၊ သမဟု
ု
တ့် အသု်းပြ ခွင့်၊
( ငင )

စက့်မှုဆုင့်ရော၊ စီ်းြွော်းထရ်းဆုင့်ရော (commercial)၊ သမဟု
ု
တ့် သြပ
ဆုင့်ရော အထတွွံ့အကက နှင့် သက့်ဆုင့်သည့် မည့်သည့်သတင့််းအချက့်
အလက့်ကုမဆု အသု်းပြ ပခင့််း သမဟု
ု
တ့် အသု်းပြ ခွင့်၊

( စစ ) ြုေ့်မခွွဲငယ့်စတ့် (ကက) မှ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့်(ငင) အ

တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသညြ
့် စစည့််း သမဟု
ု
တ့် အခွင့်အထရ်းကု အသု်းပြ နုငရ
့် န့် သမဟု
ု
တ့်
ခစော်းနုငထ
့် စရန့်

နည့််းလမ့််းတစ့်ရြ့်အပြစ့်

ပြည့်စွက့်ထြ်းအြ့်သည့် အကူအညီ။

အထ

ောက့်အကူပြ ဖြီ်း
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(၈၇) တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်နှင့်စြ့်လျဉ့််း၍

အိမ့်င

ောင့် က့်

ဆုသည့်မှော

ထအောက့်ြါ

တစ့်ဦ်းဦ်း ကုဆုသည့် −
(ကက) ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်နှင့် လက့်

ြ့်

ော်းသည့် တစ့်ဦ်းချင့််း ြုဂ္ လ့်

တစ့်ဦ်း၊
(ခခ)

ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်နှင့်

လက့်

အကကင့်လင့်မယော်းအပြစ့် အတူထန

ြ့်မ

ော်းထသော့်လည့််း

ယင့််းနှင့်

င
ု လ
့် ျက့်ရှသည့် သမဟု
ု
တ့် ယင့််း

ကောလမတုင့်မီ ၁၂ လတောကောလ တစ့်ထလျှောက့် ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််း
ြုဂ္ လ့် နှင့်

က
ု ွဲသထသော
ု
ဆက့်ဆထရ်းမျ ်းပြင့် အတူထန

ုငခ
့် ွဲသည့်

တစ့်ဦ်းချင့််း ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၊
(ဂဂ)

ထအောက့်ြါအထပခအထနတစ့်ရြ့်ရြ့်မှအြ

ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်နှင့်

တွွဲြက့်လျက့် ကထလ်းတစ့်ဦ်း၏ မဘအရင့််း၊ သမဟု
ု
တ့် ထမွ်းစော်းမဘ
ပြစ့်ထနသည့် တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း −
(၁-၁) ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်နှစ့်ဦ်းသည့် လက့်

ြ့်

ော်းပခင့််း ပြစ့်ြါ

က ကွောရှင့််းဖြီ်းပြစ့်ပခင့််း၊
(၁-၂) ကျန့်အထပခအထနအော်းလ်းု တွင့်

ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်နှစ့်ဦ်း

သည့် တစ့်ဆက့်တည့််းပြစ့်သည့် အနည့််းဆု်း ၁၂ လတော
ကောလတွင့်

အကကင့်လင့်မယော်းအပြစ့်

အတူထန

င
ု ခ
့် ွဲပခင့််း

မရှထတောပခင့််း။
(၈၈) မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသောြစစည့််းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍
တို်းတက့်ငကောင့််းမွေန့်ငအောင့်င

ွေွဲွဲ့စည့််းတည့်င

ောက့်မှု

ိုင့် ော

ောင့် ွက့်ခ က့် ဆုရောတွင့် အထဆောက့်အအု၊ လမ့််း၊

အဝင့်လမ့််း၊ ယောဉ့်ရြ့်နော်းရန့်ထနရော၊ ြုကလ
့် င
ု ်း့် ၊ တတော်း၊ ဥမင့်လှုဏ့်ထခါင့််း၊
ထလယောဉ့်ထပြ်းလမ့််း၊

တူ်းထပမောင့််း၊

သထဘေောကျင့််း၊

ဆြ့်ခ၊

ကမ့််း

န့််းနရ၊

ခခစည့််းရု်း၊ ဓောတ့်အော်းလုင်း့် ၊ ထရြုကမ
့် ျော်း သမဟု
ု
တ့် ထရဆု်းစွနြ
့် ုကမ
့် ျော်း၊ ထပမောင့််း၊
ထပမယောရှုခင့််း၊ သမဟု
ု
တ့် ဆည့်တုလည့််း အကျ ်းဝင့်သည့်။
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(၈၉) အခွေန့် ဆုသည့်မှော ဤဥြထေအရ ကျသင့်သည့် အခွန့်ကုဆုသည့်။ ယင့််းစကော်း
ရြ့်တွင့် အခွန့်ကု အရစ့်ကျထြ်းသွင့််းမှုမျော်းနှင့် နုတ့်ယူရန့်ဝင့်ထငွမှ နုတ့်ယူ
ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏမျော်းလည့််း ြါဝင့်သည့်။
(၉၀) အခွေန့်

ိုင့် ောစီမအုြ့်ခ ြ့်မှုဥြငေ ဆုသည့်မှော အခွန့်ဆုင့်ရောစီမအုြ့်ချ ြ့်မှုဥြထေ

(၂၀၁၉ ခုနှစ့်၊ ပြည့်ထ

ောင့်စုလွှတ့်ထတော့် ဥြထေအမှတ့် ၂၀ ) ကုဆုသည့်။

(၉၁) အခွေန့်နှစ့် ဆုသည့်မှော −
(ကက) ကုမပဏီအတွက့်ပြစ့်ြါက ြုေ့်မ ၃၂ အရ ဆု်းပြတ့်သည့် ယင့််းကုမပဏီ၏
စောရင့််းနှစ့်၊
( ခခ ) အပခော်းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းဦ်းအတွက့်ပြစ့်ြါက ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ့် ကုဆုသည့်။
(၉၂) အခွေန့်စည့််း ကြ့် န့်ဝင့်ငငွေ (taxable income) ဆုသည့်မှော ြုေ့်မ ၁၄ တွင့်
ထြော့်ပြ

ော်းထသော အဓြပောယ့် ကုဆုသည့်။

(၉၃) နည့််းြညော

ိုင့် ောအခ (technical fee) ဆုသည့်မှော နည့််းြညောဆုင့်ရော၊ ြညော

သည့်ဆုင့်ရော သုမဟုတ့် အကကထြ်းပခင့််းဆုင့်ရော ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းအတွက့် အခ
ကုဆသ
ု ည့်။ ယင့််းစကော်းရြ့်တွင့် နည့််းြညော သမဟု
ု
တ့် အပခော်းြညောရြ့်
က မ့််းကျင့်သူလူြုဂ္ လ့် ထ

ောက့်ြထြ်းပခင့််းအတွက့် အခလည့််း ြါဝင့်သည့်။

သရောတွ
ု
င့် အလုြ့်အကုင့်မှဝင့်ထငွ သမဟု
ု
တ့် ခုငထ
့် ကက်း မြါဝင့်။
(၉၄) င ောင့််းဝယ့် န့် ကုန့်စည့်မ ော်း ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတက
ု ု ဆုသည့် −
(ကက) လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ

စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော

ဝင့်ထငွရရှထစထရ်းအတွက့်

ုတ့်လုြရ
့် န့်၊ ထရောင့််းချရန့်၊ သမဟု
ု
တ့် ြလှယ့်ရန့် ရည့်ရွယ့်လျက့်
စုက့်ြျ ်းထသော၊

ုတ့်လုြ့်ထသော၊ ဝယ့်ယူထသော၊ သုမဟုတ့် အပခော်းနည့််း

ပြင့် ရယူထသော မည့်သည့်အရောမဆု၊
(ခခ)

ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့် (ကက)တွင့် ထြော့်ပြ
ကုန့်

ော်းသည့်

ုတ့်လုြ့်မှု သမဟု
ု
တ့်

ုတ့်လုြ့်မလ
ှု ုြ့်ငန့််းစဉ့်တွင့် အသု်းပြ သည့် မည့်သည့် ကုန့်ကကမ့််း

သမဟု
ု
တ့် ကုန့်လွယ့်ထသော အရောမဆု၊
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(ဂဂ)

လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသောဝင့်ထငွရရှရန့် ထဆောင့်ရွက့်သည့်

ယင့််းလုြ့်ငန့််း၏ ထမွ်းပမ ထရ်းတရစဆောန့်မျော်း၊ သရောတွ
ု
င့် ယင့််းစကော်းရြ့်
တွင့် ဝန့်တင့်နှင့် လုြ့်ငန့််းသု်းတရစဆောန့်မျော်း မြါဝင့်။
(၉၅) ယု ကည့်အြ့်နှမှု ဆုရောတွင့် ထသဆ်းု သွော်းသည့် တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်၏ အထမွြု
ြစစည့််း မြါဝင့်။
(၉၆) ကုမပဏီတစ့်ခုနှင့်

စြ့်လျဉ့််း၍

မပမင့်သောသည့်

ြိုင့်

ိုင့်မှု

(underlying

ownership) ဆုသည့်မှော တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့် တစ့်ဦ်းကပြစ့်ထစ၊ အဆု်းတွင့်
တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်မျော်းက ြုင့်ဆုင့်

ော်းပခင့််း မဟုတ့်သည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက

ပြစ့်ထစ တုက့်ရုက့်ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ တစ့်ခု သမဟု
ု
တ့် တစ့်ခု

က့်ြုသည့်

ကကော်းခတရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်မျော်းမှတစ့်ဆင့် သွယ့်ဝုက့်၍ ထသော့်
လည့််းထကောင့််း ရယူြုင့်ဆုင့်

ော်းသည့် ယင့််းကုမပဏီရှ အြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်း

ကဆ
ု ုသည့်။
(၉၇) ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ အသု်းပြ ပခင့််း ဆုရောတွင့် အသု်းပြ ရန့် ရရှ
နုငပ့် ခင့််း သမဟု
ု
တ့်

န့််းချ ြ့်

ော်းပခင့််းလည့််း ြါဝင့်သည့်။

(၉၈) နုတ့်ယူငြ်းသွေင်း့် မည့် ကိုယ့်စော်းလှယ့် (withholding agent) ဆုသည့်မှော
ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ပြ လုြ့်သည့် ထြ်းထချမှုမှ အခန့််း (၉) အရ ထငွထကက်း ြမောဏ
တစ့်ရြ့်ကု နုတ့်ယူ

ော်းရန့် လအ
ု ြ့်သည့်ြဂ
ု ္ လ့် ကုဆုသည့်။

(၉၉) နုတ့်ယူ န့်ဝင့်ငငွေ ဆုသည့်မှော နုတ့်ယူထြ်းသွင်း့် ရမည့် ကုယ့်စော်းလှယ့်က အခန့််း
(၉) အရ ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု နုတ့်ယူ

ော်းရန့် လုအြ့်သည့် ဝင့်ထငွ

ကုဆုသည့်။
(ခ)

ဤဥြထေ၌ အပခော်းနည့််းပြင့် ပြဋ္ဌောန့််း

ော်းပခင့််း မရှလျှင့် ဤဥြထေတွင့် ထြော့်ပြ

ော်း

သည့် ရက့်မျော်းသည့် တစ့်ဆက့်တည့််းပြစ့်သည့် ရက့်မျော်းကု ဆုလုပခင့််း ပြစ့်သည့်။
တွေွဲ က့်လုြ့်ကိုင့်သူ
၄။

(က)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်နှစ့်ဦ်းသည့် ထအောက့်ြါအထပခအထန တစ့်ရြ့်ရြ့်
တွင့် တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူ ပြစ့်ကကသည့် −
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(၁)

ယင့််းတနှ
ု စ့်ဦ်းကကော်း ဆက့်ဆထရ်းသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ကျန့်ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏
ညွှန့်ကကော်းချက့်၊ ထမတတောရြ့်ခချက့်၊ အကကပြ ချက့် သမဟု
ု
တ့် ဆနဒနှင့်အညီ ပြ မူ
မည့်ဟု ထကကောင့််းကျ ်းဆီထလျော့်စွော ယူဆနုင့်သည့် ဆက့်ဆထရ်းမျ ်းပြစ့်ပခင့််း၊

(၂)

ြုဂ္ လ့်နှစ့်ဦ်းလ်းု က တတယြုဂ္ လ့်၏ ညွှန့်ကကော်းချက့်၊ ထမတတောရြ့်ခချက့်၊ အကက
ပြ ချက့် သမဟု
ု
တ့် ဆနဒနှငအ
့် ညီ ပြ မူမည့်ဟု ထကကောင့််းကျ ်းဆီထလျော့်စွော ယူဆ
နုငပ့် ခင့််း။

(ခ)

ြုဂ္ လ့်နှစ့်ဦ်းအနက့် တစ့်ဦ်းသည့် ကျန့်တစ့်ဦ်း၏ ဝန့်

မ့််း သမဟု
ု
တ့် လုြ့်ငန့််းအြ့်နှသူ

(client) ပြစ့်ပခင့််း၊ သမဟု
ု
တ့် ယင့််းတနှ
ု စ့်ဦ်းလ်းု သည့် တတယြုဂ္ လ့်၏ ဝန့်
သမဟု
ု
တ့်

လုြ့်ငန့််းအြ့်နှသူမျော်းပြစ့်ပခင့််းဟူထသော

မ့််းမျော်း

အထကကောင့််းတစ့်ခုတည့််းထကကောင့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်နှစ့်ဦ်းကု တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူမျော်းဟု သတ့်မှတ့်နုငပ့် ခင့််း မရှထစရ။
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) ၏ ထယဘုယျပြစ့်မှုအထြေါ်ကန့်သတ့်ပခင့််း မပြစ့်ထစဘွဲ ထအောက့်ြါ ြုဂ္ လ့်
မျော်းကု တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူမျော်းအပြစ့် မှတ့်ယရ
ူ မည့် −
(၁)

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းနှင့် ယင့််း၏ ထဆွမျ ်းတစ့်ဦ်း၊

(၂)

ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု၏ အစုဝင့်တစ့်ဦ်းသည့် ယင့််းတစ့်ဦ်းတည့််း
ပြစ့်ထစ၊ ဤြုေမ
့် ကု သီ်းပခော်းကျင့်သု်းမှုအရ တွွဲြက့်လုြ့်ကုငသ
့် ူတစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့်
တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူမျော်းနှင့်

ြူ်းတွွဲလျက့်ပြစ့်ထစ

ယင့််းြညောသည့်

အစုစြ့်

လုြ့်ငန့််း၏ဝင့်ထငွ သုမဟုတ့် မတည့်ထငွရင့််းကု သက့်ဆုင့်ြုငခ
့် ွင့်၏ (၅၀) ရောခုင့်
နှုန့််းနှင့် အ

က့်ကု

န့််းချ ြ့်

ော်းလျှင့် ယင့််းအစုဝင့်နှင့် ယင့််းြညောသည့်

အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း၊
(၃)

ယုကကည့်အြ့်နှမှုတစ့်ခုနှင့် ခန့်အြ့်ပခင့််းဆုငရ
့် ော အခွင့်အောဏော ကျင့်သု်းပခင့််းပြင့်
ပြစ့်ထစ၊ အပခော်းနည့််းပြင့်ပြစ့်ထစ ယင့််းယုကကည့်အြ့်နှမှုမှ အကျ ်းခစော်းခွင့်ရှသည့်
သမဟု
ု
တ့် အကျ ်းခစော်းခွင့်ရရှနုင့်သည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၊

(၄)

ကုမပဏီတစ့်ခု၏ အြွွဲွံ့ဝင့်တစ့်ဦ်းသည့် ယင့််းတစ့်ဦ်းတည့််းပြစ့်ထစ၊ ဤြုေ့်မကု
သီ်းပခော်းကျင့်သု်းမှုအရ တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူတစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်
သူမျော်းနှင့် ြူ်းတွွဲလျက့် ပြစ့်ထစ ကုမပဏီကု တုက့်ရုက့်ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ တစ့်ခု
သမဟု
ု
တ့် တစ့်ခု

က့်ြုသည့် ကကော်းခတရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်မျော်းမှ

24

တစ့်ဆငထ
့် သော့်လည့််းထကောင့််း
န့််းချ ြ့်

ထအောက့်ြါအတုင့််းအတော

တစ့်ရြ့်ရြ့်အ

ော်းလျှင့် ယင့််းအြွွဲွံ့ဝင့်နှင့် ယင့််းကုမပဏီ −

(ကက) ကုမပဏတ
ီ ွင့် မွဲထြ်းနုင့်ခွင့်၏ ၂၅ ရောခုငန
့် ှုန့််းနှငအ
့်

က့်၊

( ခခ ) အပမတ့်ထဝစုမျော်းကု ရရှြုငခ
့် ွင့်၏ ၂၅ ရောခုငန
့် ှုန့််းနှင့်အ

က့်၊

( ဂဂ ) မတည့်ထငွရင့််းကု သက့်ဆုင့်ြင
ု ခ
့် ွင့်၏ ၂၅ ရောခုင့်နှုန့််းနှင့်အ
(၅)

က့်။

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ယင့််းတစ့်ဦ်းတည့််းပြစ့်ထစ၊ ဤြုေ့်မကု သီ်းပခော်းကျင့်သု်းမှု
အရ တွွဲြက့်လုြ့်ကင
ု ့်သူတစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် တွွဲြက့်လြ
ု ့်ကုင့်သူမျော်းနှင့် ြူ်းတွွဲ
လျက့်ပြစ့်ထစ ကုမပဏီနှစ့်ခုကု တုက့်ရုက့်ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ တစ့်ခု သမဟု
ု
တ့်
တစ့်ခု

က့်ြုသည့် ကကော်းခတရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်မျော်းမှ တစ့်ဆင့်

ထသော့်လည့််းထကောင့််း ထအောက့်ြါအတုင်း့် အတော တစ့်ရြ့်ရြ့်အ

န့််းချ ြ့်

ော်းလျှင့် ယင့််းကုမပဏီနှစ့်ခု −
(ကက) ကုမပဏန
ီ ှစ့်ခုလု်းတွင့် မွဲထြ်းနုင့်ခွင့်၏ ၂၅ ရောခုငန
့် ှုန့််းနှင့်အ

က့်၊

( ခခ ) ကုမပဏီနှစ့်ခုလ်းု တွင့် အပမတ့်ထဝစုမျော်းကု ရရှြုင့်ခွင့်၏ ၂၅ ရောခုငန
့် ှုန့််း
နှငအ
့်
(ဂဂ)

ကုမပဏီနှစ့်ခုလ်းု တွင့် မတည့်ထငွရင့််းကု သက့်ဆုငြ
့် ုငခ
့် ွင့်၏ ၂၅ ရောခုင့်နှုန့််း
နှငအ
့်

(ဃ)

က့်၊

က့်။

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) ၏ ြုေ့်မခွွဲငယ့် (၂)၊ (၄) သုမဟုတ့် ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်(၅) တက
ု ု ကျင့်သု်းရော၌
ြုဂ္ လ့် တစ့်ဦ်း၏ ြုင့်ဆုင့်မှုမျော်းအပြစ့် တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူတစ့်ဦ်းမှ ရည့်ညွှန့််း

ော်းသည့်

အရော မျော်းကု ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ အပခော်းတွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူတစ့်ဦ်း၏ ြုင့်ဆုင့်မှုမျော်းအပြစ့်
ြ့်မ ရည့်ညန
ွှ ့််းပခင့််းမပြ ရ။
အက ိ ်းအပမတ့်မယူသည့် အ ွေွဲွဲ့အစည့််း
၅။

(က)

အကျ ်းအပမတ့်မယူသည့်အြွွဲွံ့အစည့််း

ဆုသည့်မှော

ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းနှင့်

ကုက့်ညီသည့် ကုမပဏီတစ့်ခု ကုဆုသည့် −
(၁)

ထအောက့်ြါရည့်ရွယ့်ချက့်တစ့်ခုခုအတွက့်
ကုမပဏီပြစ့်ပခင့််း −

သီ်းသန့်တည့်ထ

ောင့်

ော်းထသော
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(ကက) ဆင့််းရွဲနွမ့််းြါ်းမှု၊

ေုကခြစီ်းမှု၊

သမဟု
ု
တ့်

သဘောဝထဘ်းအနတရောယ့်

ကျထရောက့်မှုမျော်းကု ခ စော်းထနရသူမျော်းအော်း သက့်သောမှုရရှ ထစရန့် သမ
ု
ဟုတ့် ြညောထရ်းတွင့် တု်းတက့်ပြစ့်
( ခခ ) ဘောသောထရ်း

ွန့််းထစရန့်၊

ွန့််းကော်းပြန့်ြွော်းထစရန့်၊

( ဂဂ ) သဘောဝြတ့်ဝန့််းကျင့်ဆုငရ
့် ော

သတင့််းအချက့်အလက့်ပြနပ့် ြ ်းပခင့််း

သမဟု
ု
တ့် သုထတသနပြ လုြ့်ပခင့််းတု အြါအဝင့် သဘောဝြတ့်ဝန့််းကျင့်
ကောကွယ့်ထစောင့်ထရှောက့်ပခင့််း

သမဟု
ု
တ့်

အဆငပ့် မင့်တင့်ပခင့််းကု

ထဆောင့်ရွက့်ရန့်။
(၂)

ကုမပဏီ၏ ဝင့်ထငွ သမဟု
ု
တ့် အပခော်းရန့်ြုထငွမျော်း၊ သမဟု
ု
တ့် ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်မျော်း၏
မည့်သည့်အစတ့်အြုင့််းကုမျှ ကုမပဏီ၏ အြွွဲွံ့ဝင့်တစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် ယင့််းအြွွဲွံ့
ဝင့်၏ တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူတစ့်ဦ်း၏ ြုဂ္လက အကျ ်းခစော်းခွငအ
့် တွက့် အသု်း
မပြ ပခင့််း၊ သမဟု
ု
တ့် အသု်းပြ ရန့် မရရှနုင့်ပခင့််းနှင့်

(၃)

ညွှနက့် ကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က ယင့််းကုမပဏီကု အကျ ်းအပမတ့်မယူသည့် အြွွဲွံ့အစည့််း
အပြစ့် စောပြင့်ထရ်းသော်းအထကကောင့််းကကော်းလျက့် အသအမှတ့်ပြ

(ခ)

ကုမပဏီသည့်
သတ့်မှတ့်

(ဂ)

အကျ ်းအပမတ့်မယူသည့်အြွွဲွံ့အစည့််းအပြစ့်

ော်းသည့်ြုစပြင့် ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) အရ ထလျှောက့်

ော်းပခင့််း။

အသအမှတ့်ပြ ထြ်းရန့်

သု ထလျှောက့်

ော်းနုင့်သည့်။

ော်းလောသည့် ကုမပဏီသည့် ြုေ့်မခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) နှင့်

(၂) တြါ
ု အထပခအထနမျော်းနှင့် ကုက့်ညီြါက ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့် ထလျှောက့်

ော်း

ချက့်ကု ခွင့်ပြ ထြ်းရမည့်။
(ဃ)

ကုမပဏီတစ့်ခုအော်း

အကျ ်းအပမတ့်မယူသည့်အြွွဲွံ့အစည့််းအပြစ့်

အသအမှတ့်ပြ ပခင့််း

သည့် အသအမှတ့်ပြ ထကကောင့််း အထကကောင့််းကကော်းစောတွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့် ထနမှစတင့်

သက့်ထရောက့်ဖြီ်း ကုမပဏီသည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (က) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) နှင့် (၂) ြါ အထပခအထနမျော်း
နှင့် ကုက့်ညီပခင့််းမရှထတောသည့်ထနမတုငမ
့် ီထနအ

သမဟု
ု
တ့် အသအမှတ့်ပြ ပခင့််းကု

ရြ့်စွဲထကကောင့််း ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က ကုမပဏီ

ထရ်းသော်းသည့် အထကကောင့််းကကော်းစော

တွင့် သတ့်မှတ့်
ထစရမည့်။

ော်းသည့် ယင့််း

က့် ထနောက့်ကျထသောထနအ

အကျ ်းသက့်ထရောက့်
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(င)

အကျ ်းအပမတ့်မယူသည့်အြွွဲွံ့အစည့််းအပြစ့် အသအမှတ့်ပြ ပခင့််းခရသည့် ကုမပဏီသည့်
ြုေမ
့် ခွွဲ (က) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) နှင့် (၂) တုြါ အထပခအထနတစ့်ရြ့်ရြ့်နှင့် ကုက့်ညီပခင့််း မရှ
ထတောြါက ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်

သု စောပြင့်ထရ်းသော်းလျက့် ချက့်ချင့််း အသထြ်း

ရမည့်။
ပြင့်ြငစ ်းကွေက့်ငြါက့်ငစ ်း
၆။

(က)

ြုေ့်မ ၅၀ နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ကောလတစ့်ရြ့်တွင့်ရှသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်၊ ြစစည့််း၊
ဝန့်ထဆောင့်မှု၊ သမဟု
ု
တ့် အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ခု၏ ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းသည့်
ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၊ ြစစည့််း၊ ဝန့်ထဆောင့်မှု သမဟု
ု
တ့် အကျ ်းခစော်းခွင့်၏ ယင့််းကောလ၌
သောမန့်ပြင့်ြထစျ်းကွက့်တွင့်ရှသည့်တန့်ြ်းု ပြစ့်သည့်။

(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ ကောလတစ့်ရြ့်တွငရ
့် ှသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်၊ ြစစည့််း၊ ဝန့်ထဆောင့်မှု၊
သမဟု
ု
တ့် အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ခု၏ ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းကု ဆု်းပြတ့်ရန့် မပြစ့်
နုငြ
့် ါက ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းသည့် အလော်းတူ ရရန့်ြုင့်ခွင၊့် ြစစည့််း၊ ဝန့်ထဆောင့်မှု၊
သမဟု
ု
တ့် အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ခုက ယင့််းကောလ၌ သောမန့်အော်းပြင့် ရရှနုင့်သည့် အြု်း
စော်းနော်း ပြစ့်သည့်။ ယင့််းအြု်းစော်းနော်းသည့် အလော်းတူ ရရန့်ြုင့်ခွင၊့် ြစစည့််း၊ ဝန့်ထဆောင့်မှု၊
သမဟု
ု
တ့် အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ခုနှင့် အမှန့်တကယ့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်၊ ြစစည့််း၊ ဝန့်ထဆောင့်မှု၊
သမဟု
ု
တ့် အကျ ်းခစော်းခွင့် တစ့်ခုတုအကကော်း ပခော်းနော်းချက့်မျော်းကု
ကုက့်ည

(ဂ)

ည့်သွင်း့် စဉ့််းစော်း

ော်းသည့် အြု်းစော်းနော်းပြစ့်သည့်။

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလငှ
ု ော ရရန့်ြုင့်ခွင့်၊ ြစစည့််း၊ ဝန့်ထဆောင့်မ၊ှု သမဟု
ု
တ့်
အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ခုသည့် အပခော်းရရန့်ြုင့်ခွင၊့် ြစစည့််း၊ ဝန့်ထဆောင့်မှု၊ သမဟု
ု
တ့် အကျ ်း
ခစော်းခွင့်တစ့်ခုနှင့် လကခဏော၊ အရည့်အထသွ်း၊ ြမောဏ၊ လုြ့်ထဆောင့်ချက့်၊ အသု်းပြ
ြစစည့််းနှင့် ဂုဏ့်သတင့််းတတွ
ု င့် တူညီထနလျှင၊့် သမဟု
ု
တ့် နီ်းနီ်းစြ့်စြ့် ဆင့်တူမှုရှလျှင့်
ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၊ ြစစည့််း၊ ဝန့်ထဆောင့်မှု၊ သုမဟုတ့် အကျ ်းခစော်းခွင့်သည့် ကျန့်ရရန့်
ြုင့်ခွင၊့် ြစစည့််း၊ ဝန့်ထဆောင့်မှု၊ သမဟု
ု
တ့် အကျ ်းခစော်းခွင့်နှင့် အလော်းတူ ပြစ့်သည့်။

(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) သမဟု
ု
တ့် ြုေမ
့် ခွွဲ(ခ) အရ ရရန့်ြုင့်ခွင့်၊ ြစစည့််း၊ ဝန့်ထဆောင့်မှု၊ သမဟု
ု
တ့်
အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ခု၏ ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းကု မဆု်းပြတ့်နုင့်ြါက ယင့််းပြင့်ြ
ထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းသည့် ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က ဆု်းပြတ့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏ
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ပြစ့်သည့်။ သရောတွ
ု
င့် ယင့််းသု ထြါက့်ထစျ်းသတ့်မှတ့်ပခင့််းသည့် ထယဘုယျအော်းပြင့်
လက့်ခ

ော်းသည့် တန့်ြု်းသတ့်မှတ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အထပခခမူမျော်း (generally accepted

valuation principles) နှင့် ညီညတ
ွ ့်မှုရှထစရမည့်။
(င)

ဤဥြထေတွင့်

အပခော်းနည့််းပြင့်

ထြော့်ပြ

ော်းပခင့််းမရှလျှင့်

ရရန့်ြုင့်ခွင့်၊

ြစစည့််း၊

ဝန့်ထဆောင့်မှု သမဟု
ု
တ့် အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ခု၏ ကောလတစ့်ရြ့်တွင့်ရှသည့် တန့်ြု်း
သည့် ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၊ ြစစည့််း၊ ဝန့်ထဆောင့်မ၊ှု သမဟု
ု
တ့် အကျ ်းခစော်းခွင့်၏ ယင့််း
ကောလရှ ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းပြစ့်သည့်။
အမမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့် ောဌောန
၇။

(က)

ဤြုေ့်မနှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောနသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏
လုြ့်ငန့််းကု အပြည့်အဝပြစ့်ထစ၊ တစ့်စတ့်တစ့်ြုင့််းပြစ့်ထစ ထဆောင့်ရွက့်သည့် လုြ့်ငန့််း
ထနရောကု ဆုသည့်။

(ခ)

ထအောက့်ြါတုကု အဖမွဲတမ့််းလုြင
့် န့််းတည့်ရောဌောနအပြစ့် မှတ့်ယရ
ူ မည့် (၁)

စီမခန့်ခွွဲသည့်ထနရော၊ အခွွဲ(branch)၊ ရ်းု ၊ စက့်ရ၊ု ကုန့်ထလှောင့်ရ၊ု သမဟု
ု
တ့်
အလုြ့်ရ၊ု သရောတွ
ု
င့်ယင့််းြုဂ္ လ့်၏လုြ့်ငန့််းကု ကုယ့်စော်းပြ ရန့် (representation)
လုြ့်ထဆောင့်မှု တစ့်ခုတည့််း အတွက့်သော ထဆောင့်ရွက့်သည့်ရု်း မြါဝင့်။

(၂)

ဓောတ့်သတတ တွင်း့် သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနောတွင့််း၊ ထရန သမဟု
ု
တ့်
သဘောဝဓောတ့်ထငွွံ့တွင့််း၊ ထကျောက့်

ုတ့်စခန့််း၊ သုမဟုတ့် သဘောဝသယဇောတ

မျော်းကု ရှောထြွသည့် သုမဟုတ့် တူ်းထြော့်
ယင့််းတတွ
ု င့် တြ့်ဆင့်

တ
ု ့်ယူသည့် အပခော်းထနရောပြစ့်ဖြီ်း

ော်းရှသည့် အရောမျော်း၊ အထဆောက့်အအု၊ ထရနတွင့််း

တူ်းစင့်၊ သဘောဝသယဇောတမျော်း ရှောထြွရော၌ သုမဟုတ့် တူ်းထြော့်

တ
ု ့်ယူရော၌

အသု်းပြ သည့် ထရယောဉ့်တလည့်
ု
်း ြါဝင့်သည့်၊
(၃)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက အကကထြ်းဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်း အြါအဝင့်ပြစ့်သည့် ဝန့်ထဆောင့်မှု
မျော်းကု ယင့််းကုယ့်တုငပ့် ြစ့်ထစ၊ ယင့််းြုဂ္ လ့်က ယင့််းကွဲသထသော
ု
ရည့်ရွယ့်ချက့်
အတွက့် ခန့်အြ့်တောဝန့်ထြ်းသည့် ဝန့်

မ့််းမျော်းပြင့်ပြစ့်ထစ၊ အပခော်းသူမျော်းပြင့်

ပြစ့်ထစ ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းပခင့််း၊ သရောတွ
ု
င့် ယင့််းသုထသော သထဘောသဘောဝရှသည့်
လုြ့်ထဆောင့်ချက့်မျော်းသည့် ယင့််းြုဂ္ လ့် သုမဟုတ့် ယင့််း၏ တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူ
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တစ့်ဦ်း၏ တူညီထသော သမဟု
ု
တ့် ဆက့်စြ့်ထနထသော စီမချက့်တစ့်ခုအတွက့်
မည့်သည့် ၁၂ လတော ကောလအတွင့််း၌မဆု စုစုထြါင့််း ရက့် ၃၀

က့်ြုမု

ကကောပမငထ
့် သော ကောလတစ့်ခု သမဟု
ု
တ့် ကောလမျော်းပြင့် ဆက့်လက့်ပြစ့်ထြေါ်
ထနမှသော ယင့််းသု အကျ ်းဝင့်သည့်။
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဃ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ တည့်ထဆောက့်ထရ်းလုြ့်ငန့််းခွင့်၊ ထဆောက့်လုြ့်ထရ်း၊
ထြါင့််းစည့််းတြ့်ဆင့်ပခင့််း

သမဟု
ု
တ့် တြ့်ဆင့်တည့်ထဆောက့်ပခင့််းဆုင့်ရော စီမချက့်၊

သမဟု
ု
တ့် ယင့််းကွဲသထသော
ု
လုြ့်ငန့််းခွင့် သုမဟုတ့် စီမချက့်နှင့် ဆက့်စြ့်ထနသည့်
ကကီ်းကကြ့်ကွြ့်ကွဲထရ်း လုြ့်ထဆောင့်ချက့်သည့် ရက့်ထြါင့််း ၉၀

က့် ြုမုကကောပမင့်စွော

ဆက့်လက့်တည့်ရှထနမှသောလျှင့် အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောန ပြစ့်သည့်။
(ဃ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) တွင့် ထြော့်ပြခွဲသည့် တည့်ထဆောက့်ထရ်းလုြ့်ငန့််းခွင့် သုမ
ဟုတ့် စီမချက့် သမဟု
ု
တ့် လုြ့်ထဆောင့်ချက့်တစ့်ရြ့်ကု ထဆောင့်ရွက့်သည့်အခါတွင့်
ရက့်ထြါင့််း ၉၀

က့် ြုမု ကကောပမင့်ပခင့််းရှမရှ ဆု်းပြတ့်နုင့်ရန့်အလုငှော ယင့််းြုဂ္ လ့်၏

တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူတစ့်ဦ်းက
လုြ့်ထဆောင့်ချက့်ကုမဆု ြ

ထဆောင့်ရွက့်သည့်

ဆက့်စြ့်မှုရှထသော

မြုဂ္ လ့်က တည့်ထဆောက့်ထရ်းလုြ့်ငန့််းခွင့် သုမဟုတ့်

လုြ့်ထဆောင့်ချက့်မျော်းကု လုြ့်ကုင့်ထဆောင့်ရွက့်သည့် ကောလတွင့် ထြါင့််း
(င)

မည့်သည့်

ည့်ရမည့်။

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) နှင့် ြုေ့်မခွွဲ(ခ) တွင့် မည့်သြင့်
ု ဆုထစကောမူ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း (ယင့််းကု
“ကုယ့်စော်းလှယ့်” (Agent) ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်) သည့် အပခော်းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ (ယင့််းကု
“အရင့််းခြုဂ္ လ့်” (Principal) ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်) ကုယ့်စော်းထဆောင့်ရွက့်သည့်အခါ
ကုယ့်စော်းလှယ့်သည့် ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုကု ပြ လုြ့်ြါက ကုယ့်စော်းလှယ့်သည့် အရင့််းခ
ြုဂ္ လ့်၏ အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောန ပြစ့်သည့် −
(၁)

ြဋညောဉ့်မျော်းကု အရင့််းခြုဂ္ လ့် အမည့်ပြင့်ပြစ့်ထစ၊ ကုယ့်စော်းလှယ့်အမည့်ပြင့်
ပြစ့်ထစ ပြ လုြ့်ထစကောမူ ယင့််းြဋညောဉ့်မျော်းကု အရင့််းခြုဂ္ လ့်ကုယ့်စော်း လုြ့်ရု်း
လုြ့်စဉ့်အတုင်း့် ြုမှန့်ညနှုင်း့် ထဆွ်းထနွ်းပခင့််း၊

(၂)

ကုယ့်စော်းလှယ့်သည့် ကုန့်စည့်မျော်းကု

န့််းသမ့််း

ော်းဖြီ်း ယင့််းကုန့်စည့်မျော်းကု

အရင့််းခြုဂ္ လ့်ကုယ့်စော်း လုြ့်ရု်းလုြ့်စဉ့်အတုင့််း ြုမှန့် သယ့်ယူထြ်းြု ပြန့်ထဝ
ပခင့််း၊
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သရောတွ
ု
င့် ယင့််းကုယ့်စော်းလှယ့်သည့် ယင့််းကွဲသထသော
ု
လုြ့်ငန့််းမျ ်းကု ယင့််းလုြ့်ငန့််း၏
သထဘောသဘောဝအရ ြုမန
ှ ထ
့် ဆောင့်ရွက့်ထနသည့် သီ်းပခော်းလွတ့်လြ့်ထသော အထ

ထ
ွ

ွ

ကုယ့်စော်းလှယ့် မပြစ့်ထစရ။
ပြည့်တွေင့််းငနတစ့်ဦ်းခ င့််းြုဂ္ိ လ့်
၈။

(က)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် ြုေမ
့် ခွွဲ(ဂ) တနှ
ု င့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့်
ထအောက့်ြါအထပခအထနတစ့်ရြ့်ရြ့်တွင့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ပြည့်တွင်း့် ထန တစ့်ဦ်း
ချင့််းြုဂ္ လ့် ပြစ့်သည့် −
(၁)

ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွင့််း ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် ၎င့််း၏ ထနအမ့်ရှပခင့််း၊

(၂)

ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွင့််း စတင့်သည့် သမဟု
ု
တ့် ကုန့်ဆု်းသည့် မည့်သည့် ၁၂ လ
တောကောလအတွင်း့် မဆု စုစုထြါင့််း အနည့််းဆု်း ၁၈၃ ရက့် ရှသည့် ကောလ
သမဟု
ု
တ့် ကောလမျော်းအတွက့် ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် ရှထနပခင့််း၊

(၃)

ပမန့်မောနုင့်ငသော်းပြစ့်ဖြီ်း အစု်းရ သမဟု
ု
တ့် အမျော်းပြည့်သူဆုငရ
့် ော အောဏောြုင့်
အြွွဲွံ့၏ အရောရှ သုမဟုတ့် ဝန့်

(ခ)

မ့််းပြစ့်ပခင့််း။

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့် (ဤြုေ့်မတွင့် “လက့်ရှအခွန့်နှစ့်”ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်)
တွင့် ပြည့်တွင့််းထနတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်ပြစ့်သူသည့် ဖြီ်းခွဲသည့်အခွန့်နှစ့်တွင့် ပြည့်တွင့််းထန
တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်မဟုတ့်ခွဲြါက
ြ

မဆု်းရှ ထနသည့်ထန မှ

ယင့််းကု

ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်

စတင့် သ ည့်ကောလအတွက့် သော

ပမန့်မောနုင့်ငတွင့်

လက့်ရှ အခွန့်နှစ့်တွင့်

ပြည့်တွင့််းထနတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်ပြစ့်သည့်ဟု မှတ့်ယူရမည့်။
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ လက့်ရှအခွန့်နှစ့်တွင့် ပြည့်တွင့််းထနတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်ပြစ့်သည့် တစ့်ဦ်း
ချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် လောမည့်အခွန့်နှစ့်တွင့် ပြည့်တွင့််းထနတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့် မဟုတ့်
ြါက ယင့််းကု ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့် ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် ထနောက့်ဆု်းရှထနသည့် ထနတွင့်
ကုန့်ဆု်းသည့်

ကောလအတွက့်သော

လက့်ရှအခွန့်နှစ့်တွင့်

ပြည့်တွင့််းထနတစ့်ဦ်းချင့််း

ြုဂ္ လ့်ပြစ့်သည့်ဟု မှတ့်ယူရမည့်။
ပမန့်မောနိုင့်င င့််းပမစ့်မှ ဝင့်ငငွေ
၉။

(က)

ထအောက့်ြါအလုြ့်အကင
ု ့်မှ
ပြစ့်သည့် −

ဝင့်ထငွတစ့်ရြ့်ရြ့်သည့်

ပမန့်မောနုင့်ငရင့််းပမစ့်မှဝင့်ထငွ
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(၁) ဝင့်ထငွကု မည့်သည့်ထနရောတွင့် ထြ်းထချသည့်ပြစ့်ထစ ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းက ပမန့်မော

နုငင
့် အတွင်း့် ထဆောင့်ရွက့်ထသော အလုြ့်အကင
ု ့်မှ ရရှလောသည့် အတုင့််းအတော
အ

ပြစ့်ထသောဝင့်ထငွ၊

(၂) အလုြ့်အကုင့်ကု မည့်သည့်ထနရောတွင့် ထဆောင့်ရွက့်သည့်ပြစ့်ထစ ပမန့်မောနုငင
့်
အစု်းရကထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ ပမန့်မောနုင့်ငအစု်းရကုယ့်စော်း ထသော့်လည့််းထကောင့််း
ဝန့်
(ခ)

မ့််းတစ့်ဦ်းသု ထြ်းထချသည့်ဝင့်ထငွ။

ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်က

ပမန့်မောနုင့်ငပြင့်ြရှ

အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောနတစ့်ခုမှ

တစ့်ဆင့် လုြ့်ငန့််းတစ့်ရြ့်ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််းထကကောင့် ရရှလောပခင့််းဟု မှတ့်ယန
ူ ုင့်သည့်
(Attributable) အတုင်း့် အတောအ

ပြစ့်ထသော ဝင့်ထငွမှလ၍
ွွဲ ယင့််းပြည့်တွင်း့် ထနြုဂ္ လ့်

ရရှလောသည့် လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွသည့် ပမန့်မောနုငင
့် ရင့််းပမစ့်မှဝင့်ထငွ ပြစ့်သည့်။
(ဂ)

ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်က

ရရှလောသည့်

လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွသည့်

တစ့်ရြ့်ရြ့်မှ ရရှလောပခင့််းဟုမှတ့်ယန
ူ ုငသ
့် ည့် အတုင်း့် အတောအ

ထအောက့်ြါအထပခအထန
ပမန့်မောနုင့်င ရင့််းပမစ့်

မှ ဝင့်ထငွ ပြစ့်သည့် −
(၁)

ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်က ပမန့်မောနုငင
့် ရှ အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောန တစ့်ခုမှ
တစ့်ဆင့် ထဆောင့်ရွက့်သည့်လုြ့်ငန့််း၊

(၂)

ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်က ပမန့်မောနုင့်ငရှ အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောန တစ့်ခုမှ
တစ့်ဆင့် ထရောင့််းချသည့် ကုန့်ြစစည့််းမျော်း သမဟု
ု
တ့် ကုန့်စည့်မျော်းနှင့် တူညီ
ထသော သမဟု
ု
တ့် အလော်းသဏ္ဍောန့်တူထသော ကုန့်ြစစည့််းမျော်း သုမဟုတ့် ကုန့်စည့်
မျော်းကု ယင့််းပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်က ပမန့်မောနုငင
့် အတွင့််း၌ ထရောင့််းချပခင့််း၊

(၃)

ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်က ပမန့်မောနုင့်ငရှ အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောနမှတစ့်ဆင့်
ထဆောင့်ရွက့်သည့် လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်ချက့်နှင့် တူညီထသော သမဟု
ု
တ့် အလော်း
သဏ္ဍောန့်တူထသော အပခော်းမည့်သည့် လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်ချက့်ကုမဆု ယင့််း
ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်က ပမန့်မောနုင့်ငအတွင့််း၌ ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း။

(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တွင့် မည့်သုြင့်ဆုထစကောမူ ထအောက့်ြါတုသည့် ပမန့်မောနုင့်င
ရင့််းပမစ့်မှ ဝင့်ထငွပြစ့်သည့် −

31

(၁)

ပမန့်မောနုင့်ငတွင့်

တည့်ရှသည့်

မထရွံ့မထပြောင့််းနုငထ
့် သောြစစည့််းကု

အငှော်းချ

ော်းပခင့််းမှ ရရှသည့် ငှော်းရမ့််းခ၊
(၂)

ပမန့်မောနုင့်ငရှ ရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ ထြေါ်ထြါက့်လောသည့် အပမတ့်

အစွန့််း၊
(၃)

ပမန့်မောနုင့်ငရှ ဆု်းရှု်းနုင့်ထပခတစ့်ခုကု အောမခ
အောမခ

(၄)

ော်းရှပခင့််း သမဟု
ု
တ့် တစ့်ဆင့်

ော်းရှပခင့််းနှင့် ဆက့်စြ့်ထနသည့် အောမခြရီမီယ၊

ထြျော့်ထပြသူတစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် ထြျော့်ထပြသူအြ
ု ့်စုတစ့်ခုက ပမန့်မောနုငင
့် အတွင့််း
ထြျော့်ထပြတင့်ဆက့်မမ
ှု ှ

တုက့်ရုက့်ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊

သွယ့်ဝုက၍
့်

ထသော့်

လည့််းထကောင့််း ရရှသည့်ဝင့်ထငွ၊
(၅)

ဓောတ့်သတတ ၊ ထကျောက့်မျက့်ရတနော၊ ထရန၊ သမဟု
ု
တ့် အပခော်းသက့်ရှ သုမဟုတ့်
သက့်မရင့်
ွဲ ်းပမစ့်ကု ပမန့်မောနုင့်င၏ ထပမမှပြစ့်ထစ၊ ထရြုင့်နက့် သမဟု
ု
တ့် သီ်းသန့်
စီ်းြွော်းထရ်းဇုန့်မှပြစ့်ထစ

ုတ့်ယူပခင့််းနှငသ
့် က့်ဆုငြ
့် ါက

သဘောဝသယဇောတ

ဆုင့်ရောထငွထကက်းြမောဏ၊
(၆)

ထအောက့်ြါနည့််းလမ့််းတစ့်ခုခုပြင့် ထြေါ်ထြါက့်သည့် အတု်း၊ ခုငထ
့် ကက်း၊ နှစ့်စဉ့်ထကက်း၊
စီမခန့်ခွွဲမှုအခ သမဟု
ု
တ့် နည့််းြညောအခ (technical fee) −
(ကက) ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ပမန့်မောနုင့်ငပြင့်ြရှ အဖမွဲတမ့််းလုြင
့် န့််း
တည့်ရောဌောန တစ့်ခုမှတစ့်ဆင့် ယင့််းပြည့်တွင်း့် ထနြုဂ္ လ့် ထဆောင့်ရွက့်
သည့် လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု၏ အသု်းစရတ့်အပြစ့်မဟုတ့်ထသော ထြ်းထချပခင့််း၊
(ခခ)

ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ပမန့်မောနုင့်ငရှ အဖမွဲတမ့််းလုြင
့် န့််းတည့်ရော
ဌောနတစ့်ခုမှတစ့်ဆင့်

ယင့််းပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်

ထဆောင့်ရွက့်သည့်

လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု၏ အသု်းစရတ့်အပြစ့် ထြ်းထချပခင့််း။
(၇)

ပြည့်တွင့််းထန ကုမပဏီတစ့်ခုက ထြ်းထချသည့် အပမတ့်ထဝစု၊

(၈)

ြုေ့်မ ၃၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေ့်မခွွဲငယ့် (၂၃)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့် (စစ) အရ အပမတ့်ထဝစု
အပြစ့် မှတ့်ယူသည့် ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်။

အမြီ်းသတ့်နုတ့်ယူငြ်းသွေင်း့် မည့် ငြ်းငခ မှု
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၁၀။

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော ထအောက့်ြါတုသည့် အဖြီ်းသတ့်နုတ့်ယူထြ်းသွင့််းရမည့်
ထြ်းထချမှုမျော်း ပြစ့်သည့် −
(က)

ပမန့်မောနုင့်ငရင့််းပမစ့်မှ ဝင့်ထငွပြစ့်ဖြီ်း ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းကု ထြ်းထချသည့် သမဟု
ု
တ့်
ထြ်းရန့်ရှသည့် အပမတ့်ထဝစုမျော်း၊ အတု်း၊ ခုင့်ထကက်း၊ နှစ့်စဉ့်ထကက်း၊ အောမခြရီမီယ၊
စီမခန့်ခွွဲမှုအခမျော်း၊ သဘောဝသယဇောတဆုငရ
့် ောထငွထကက်းြမောဏမျော်း သုမဟုတ့် နည့််း
ြညောအခမျော်း (technical fees)၊

(ခ)

ပြည့်ြထနထြျော့်ထပြသူတစ့်ဦ်း သုမဟုတ့် ထြျော့်ထပြသူအုြ့်စုတစ့်စုကု ပမန့်မောနုငင
့် အတွင့််း
ပြ လုြ့်သည့် ထြျော့်ထပြတင့်ဆက့်မှုတွင့် ြါဝင့်ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််းအတွက့် ထြ်းထချမှုမျော်း၊

(ဂ)

မည့်သည့်ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်ကုမဆု ြုေ့်မခွွဲ(ခ)တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့် ထြျော့်ထပြ တင့်ဆက့်

မှု တစ့်ခုအတွက့် ထြ်းထချမှုမျော်း။
ဥြငေသည့် နိုငင
့် ငတော့်အငြေါ် စည့််းငနှ င့်မှု ှိငစပခင့််း
၁၁။

ဤဥြထေသည့် ပမန့်မောနုငင
့် အထြေါ် စည့််းထနှောင့်မှုရှထစရမည့်။
အခန့််း ( ၂ )
အခွေန့်က သင့်ငစပခင့််း

ဝင့်ငငွေခွေန့်က သင့်ငစပခင့််း
၁၂။

(က)

ဝင့်ထငွခွန့်ကု အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်စီအတွက့် ထအောက့်ြါြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းဦ်းက ထြ်းထဆောင့်
ရမည့် (၁)

ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့် အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွ ရရှသူ၊

(၂)

ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွင့််း အဖြီ်းသတ့်နုတ့်ယူထြ်းသွင်း့် ရမည့် ထြ်းထချမှုတစ့်ရြ့်ကု
ရရှသူ။

(ခ)

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း ထြ်းထဆောင့်ရမည့် ဝင့်ထငွခွန့်ြမောဏသည့်
ြုေမ
့် ခွွဲ(က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) နှင့် ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်(၂) အရ ထြ်းထဆောင့်ရန့် ထငွထကက်းြမောဏ
မျော်း၏ စုစုထြါင့််း ပြစ့်သည့်။

(ဂ)

ြုေ့်မ ၄၁ နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) အရ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း
ထြ်းထဆောင့်ရမည့် ဝင့်ထငွခွန့်ကု ထအောက့်ြါအတုင်း့် တွက့်ချက့်ရမည့် −

33

(၁)

ြ

မဦ်းစွော ဇယော်း(၁) တွင့် သတ့်မှတ့်

ော်းသည့် သက့်ဆုငရ
့် ောနှုန့််း သုမဟုတ့်

နှုန့််းမျော်းပြင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွကု ထပမောက့်ပခင့််း၊
(၂)

ေုတယအဆင့်အပြစ့် ြုေ့်မ ၄၅ အရ ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့် ယင့််းြုဂ္ လ့်အော်း
ခွင့်ပြ

(၃)

ော်းသည့် မည့်သည့်ပြည့်ြအခွန့်ခုနှမ့်မှုကုမဆု နုတ့်ပခင့််းနှင့်

တတယအဆင့်အပြစ့် ဤဥြထေအရ ယင့််းနှစ့်အတွက့် ယင့််းြုဂ္ လ့်အော်း ခွင့်ပြ
ော်းသည့် မည့်သည့်အခွန့်ခုနှမ့်မှုကုမဆု နုတ့်ပခင့််း။

(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) အရ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း ထြ်းထဆောင့်ရမည့် ဝင့်ထငွခွန့်ကု
တွက့်ချက့်ရော၌ အဖြီ်းသတ့်နုတ့်ယူထြ်းသွင့််းရမည့် ထြ်းထချမှု တစ့်ခုစီ၏ စုစုထြါင့််း
ြမောဏ (gross amount) ကု ဇယော်း (၁) တွင့် သတ့်မှတ့်

ော်းသည့် သက့်ဆုငရ
့် ော

နှုန့််းပြင့် ထပမောက့်ရမည့်။
(င)

ြုေ့်မ ၉၉၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) ကု ကျင့်သု်းသည့်အခါမှအြ ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) အရ
ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ထြ်းထဆောင့်ရမည့် အခွန့်ကု ြုေ့်မ ၉၅ အရ ထြ်းထချမှုမှ နုတ့်ယူ

ော်းဖြီ်း

ပြစ့်လျှင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ အခွန့်ထြ်းထဆောင့်ရန့်တောဝန့်သည့် ထကျြွန့်ဖြီ်း ပြစ့်သည့်။
အငပခြစစည့််းမှ ပမတ့်စွေန့််းခွေန့် က သင့်ငစပခင့််း
၁၃။

(က)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းဦ်းသည့်

ထအောက့်ြါတုကု

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းမှ

ထြေါ်ထြါက့်လောသည့်

အပမတ့်အစွန့််းထြေါ်တွင့် အထပခြစစည့််းမှ ပမတ့်စွန့််းခွန့် ထြ်းထဆောင့်ရမည့် −
(၁)

ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့် ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်ပြစ့်ထနသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း
အခွန့်ကျသင့်ထသော မည့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်မဆု၊

(၂)

ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့် ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့် ပြစ့်ထနသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း
ပမန့်မောနုင့်ငအတွင်း့် တည့်ရှသည့် အခွန့်ကျသင့်ထသော မည့်သည့်ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်
မဆ။ု

(ခ)

အခွန့်ကျသင့်ထသော ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု
ရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ အပမတ့်အစွန့််းသည့် ယင့််း

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချသည့် အခွန့်နှစ့်အတွင့််း ရရှလောပခင့််း ပြစ့်ဖြီ်း အပမတ့်အစွန့််း

ထငွထကက်းြမောဏသည့် ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်ကု
ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချသည့်အချန့်ရှ

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းအတွက့် အြု်းစော်းနော်းက

ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၏

ထကျော့်လွန့်ထသော ထငွထကက်းြမောဏ ပြစ့်သည့်။

စောရင့််းအရလက့်ကျန့်တန့်ြု်း

က့်
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(ဂ)

အခွန့်ကျသငထ
့် သော

ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းမှ

အရှု်းသည့်

ယင့််း

ရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချသည့် အခွန့်နှစ့်အတွင့််း ထြေါ်ထြါက့်ပခင့််းပြစ့်ဖြီ်း အရှု်း

ြမောဏသည့်

ုခွွဲထရောင့််းချသည့်အချန့်ရှ ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ စောရင့််းအရလက့်ကျန့်

တန့်ြု်းက ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းပခင့််းအတွက့် အြု်းစော်းနော်း

က့် ထကျော့်လွန့်

ထသော ထငွထကက်းြမောဏ ပြစ့်သည့်။
(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ထြ်းထဆောင့်ရမည့် အထပခြစစည့််းမှ ပမတ့်စွန့််းခွန့်ကု
တွက့်ချက့်ရော၌ ြုေ့်မခွွဲ (ခ) အရ တွက့်ချက့်
ကု ဇယော်း (၁) တွင့် သတ့်မှတ့်

(င)

ော်းသည့် အပမတ့်အစွန့််းထငွထကက်းြမောဏ

ော်းသည့် သက့်ဆုင့်ရောနှုန့််းပြင့် ထပမောက့်ရမည့်။

ဤဥြထေနှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ြုေ့်မခွွဲ (ဂ) အရ အခွန့်ကျသင့်ထသော
ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ခုကု

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းမှ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း အရ်းှု ထြေါ်ထြါက့်ခွဲ

လျှင့် ယင့််းအရ်းှု ြမောဏကု ယင့််းနှစ့်အတွက့် အခွန့်ကျသင့်ထသော အပခော်းရရန့်ြုင့်ခွင့်
တစ့်စုတစ့်ရောကု

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ

ုြုဂ္ လ့်ရရှလောသည့် မည့်သည့်အပမတ့်အစွန့််း

မှမဆု ယင့််းနှစ့်အတွင့််း နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့်။
(စ)

အရှု်းကု ြုေ့်မခွွဲ (င) အရ အပြည့်အဝ နုတ့်ြယ့်နုငပ့် ခင့််း မရှလျှင့် နုတ့်ြယ့်

ော်းပခင့််း မရှ

သည့် ထငွထကက်းြမောဏကု ယင့််းြုဂ္ လ့်က တစ့်ဆက့်တည့််းပြစ့်သည့် လောမည့်အခွန့်
နှစ့်သု

ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်သွော်းနုင့်ဖြီ်း

ကျသင့်ထသော ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ခုကု

ြ
ု ုဂ္ လ့်က

ယင့််းနှစ့်အတွက့်အခွန့်

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းမှ ရရှသည့် မည့်သည့် အပမတ့်

အစွန့််းမှမဆု ယင့််းနှစ့်အတွင့််း နုတ့်ြယ့်နုင့်ကော ယင့််းအရှု်းကု အပြည့်အဝ နုတ့်ြယ့်ဖြီ်း
သည့်အ
ကု

န
ု ည့််းအတုင်း့် ဆက့်လက့်ထဆောင့်ရွက့်နုငသ
့် ည့်။ သရောတွ
ု
င့် အရှု်းတစ့်ရြ့်

ယင့််းအရ်းှု ထြေါ်ထြါက့်သည့်

အခွန့်နှစ့်ကုန့်ဆု်းဖြီ်းထနောက့်

အခွန့်နှစ့်ငါ်းနှစ့်

က့်

ထကျော့်လွန့်၍ ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်နုငပ့် ခင့််း မရှထစရ။
(ဆ)

ဤြုေ့်မသည့် ြုေ့်မ ၁၈ ြုေမ
့် ခွွဲ (က) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) အရ ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှ ရရှသည့်
ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်သည့် မည့်သည့်ထငွထကက်းြမောဏမျော်းနှင့်မျှ သက့်ဆုင့်
ပခင့််း မရှထစရ။
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(ဇ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) ြါ ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ရြ့်ကု ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ သည့် ဝင့်ထငွအပြစ့်
သတ့်မှတ့်ပခင့််းနှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍ အပခော်းဥြထေတစ့်ရြ့် သမဟု
ု
တ့် သထဘောတူညီချက့်
တစ့်ရြ့်ရြ့်တွင့် မည့်သြင့်
ု ြါရှထစကောမူ ဤဥြထေတွင့် အလော်းတူခွင့်ပြ

ော်းပခင့််း မရှြါ

က ဥြထေအရ အကျ ်းသက့်ထရောက့်မှု မရှထစရ။

အခန့််း ( ၃ )
ဝင့်ငငွေခွေန့်
အြိုင့််း (၁)
အခွေန့်စည့််း ကြ့် န့်ဝင့်ငငွေ
အခွေန့်စည့််း ကြ့် န့်ဝင့်ငငွေ
၁၄။

(က)

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွသည့် −
(၁)

ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့်

ပြည့်တွင့််းထနတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်ပြစ့်ြါက

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏

န
ု ှစ့်အတွက့် အလုြ့်အကင
ု ၊့် လုြ့်ငန့််းနှင့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှု တစ့်ခုစီ၏ စည့််း
ကကြ့်
ခွင့်ပြ

က
ု ့်ထသော ဝင့်ထငွစုစုထြါင့််းမှ ြုေ့်မ ၃၁ အရ ယင့််းနှစ့်အတွက့်

ြ
ု ုဂ္ လ့်ကု

ော်းထသော လူြုဂ္ လ့်ဆင
ု ရ
့် ော ခွင့်ပြ ထငွမျော်းကု နုတ့်ြယ့်၍ ကျန့်ရှထသော

ဝင့်ထငွပြစ့်သည့်၊
(၂)

ကျန့်ကစစရြ့်အော်းလ်းု တွင့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏

ုနှစ့်အတွက့်

လုြ့်ငန့််းနှင့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုတစ့်ခုစီ၏ စည့််းကကြ့်

အလုြ့်အကုင့်၊

ုက့်ထသောဝင့်ထငွ စုစုထြါင့််း

ပြစ့်သည့်။
(ခ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းစီ၏ အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွကု သီ်းပခော်းစီ ဆု်းပြတ့်ရမည့်။
အြိုင့််း (၂)
စည့််း ကြ့်

စည့််း ကြ့်

က
ို ့်ငသောဝင့်ငငွေ

က
ို ့်ငသောဝင့်ငငွေ
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၁၅။

(က)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ အလုြ့်အကင
ု ၊့် လုြ့်ငန့််း သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုတစ့်ခုစီမှ စည့််းကကြ့်
က
ု ့်ထသော ဝင့်ထငွကု သီ်းပခော်းစီ ဆု်းပြတ့်ရမည့်။

(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် အလုြ့်
အကင
ု ၊့် လုြ့်ငန့််း သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုတစ့်ခုစီမှ စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသောဝင့်ထငွကု

ထအောက့်ြါ ြုထသနည့််းအတုင့််း တွက့်ချက့်ရမည့် −
A-B
ယင့််းတွင့် A သည့် −
ပြည့်တွင့််းထန ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းပြစ့်လျှင့် ရင့််းပမစ့်သည့် ပြည့်တွင်း့် ၊ ပြည့်ြမည့်သည့်ထနရော
တွင့် ထြေါ်ထြါက့်သည့်ပြစ့်ထစ ယင့််းနှစ့်အတွက့်

ြ
ု ုဂ္ လ့်၏ အလုြ့်အကုင့်၊ လုြ့်ငန့််း

သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှဝင့်ထငွ ပြစ့်သည့်၊
ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းပြစ့်လျှင့် ယင့််းနှစ့်အတွက့်
သမဟု
ု
တ့်

ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုတစ့်ခုစီမှ

ဝင့်ထငွပြစ့်ဖြီ်း

ရင့််းပမစ့်မှ ထြေါ်ထြါက့်သည့် အတုင်း့် အတောအ

ြ
ု ုဂ္ လ့်၏ အလုြ့်အကုင၊့် လုြ့်ငန့််း
ယင့််းဝင့်ထငွသည့်

ပမန့်မောနုင့်င

ပြစ့်သည့်။

B သည့် ယင့််းအလုြ့်အကုင့်၊ လုြ့်ငန့််း သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုနှင့် စြ့်လျဉ့််းသည့်
ဤအခန့််း၏ အြုင်း့် (၃) အရ ခွင့်ပြ နုင့်ထသော စုစုထြါင့််း နုတ့်ြယ့်မှုမျော်း ပြစ့်သည့်။
(ဂ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း အလုြ့်အကင
ု ၊့် လုြ့်ငန့််း သုမဟုတ့် ရင့််းနှီ်း
ပမ ြ့်နှမှုမှ စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော၀င့်ထငွ သုမဟုတ့် အသော်းတင့်အရ်းှု ကု တွက့်ချက့်ရော၌

ယင့််းြုဂ္ လ့်ကျခခွဲရသည့် အသု်းစရတ့် သမဟု
ု
တ့် ထြေါ်ထြါက့်ခွဲသည့် အရှု်း သမဟု
ု
တ့်
ြယ့်ြျက့်ထြ်းခွဲသည့် ထ ကွ်းဆု်းအတွက့် နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ ခွဲဖြီ်း ယင့််းထနောက့်တွင့် ယင့််း
ြုဂ္ လ့် သမဟု
ု
တ့် ယင့််း၏ တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူတစ့်ဦ်းသည့် ယင့််းအသု်းစရတ့် သမဟု
ု
တ့်
အရှု်း သမဟု
ု
တ့် ထ ကွ်းဆု်းအတွက့် ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု ထငွသော်းပြင့်ပြစ့်ထစ၊
ြစစည့််းပြင့်ပြစ့်ထစ

ပြန့်လည့်

ုတ့်ထြ်းပခင့််း၊

ပြန့်လည့်ရယူနုငထ
့် စပခင့််း

သမဟု
ု
တ့်

ပြန့်လည့်ထြ်းထလျော့်ပခင့််း နည့််းလမ့််းအော်းပြင့် ရရှခွဲလျှင့် ယင့််းရရှခွဲသည့် ထငွထကက်း
ြမောဏကု ရရှသည့် အခွန့်နှစ့်အတွက့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ ယင့််းအလုြ့်အကုင၊့် လုြ့်ငန့််း
သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှ စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသောဝင့်ထငွတွင့်

ည့်သွင့််းရမည့်။
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(ဃ)

အလုြ့်အကုင၊့် လုြ့်ငန့််း သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှ စည့််းကကြ့်

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွဟု

ဆုရောတွင့် လောဘ့်ထငွ၊ ဆက့်သွယ့်ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းမှုအတွက့် လက့်သြ့်

ု်းထြ်းထငွ၊

ရောဇဝတ့်မှုမှ ဝင့်ထငွတုအြါအဝင့် တရော်းမဝင့်သည့် လုြ့်ထဆောင့်ချက့်၊ သမဟု
ု
တ့်
အလော်းတူလြ
ု ့်ထဆောင့်ချက့်မျော်းမှ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ရရှသည့် ထငွထကက်းြမောဏမျော်း
လည့််းြါဝင့်သည့်။
(င)

ထအောက့်ြါ ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ရြ့်သည့် စည့််းကကြ့်

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်

ပခင့််း မရှထစရ −
(၁) ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ

ော်းသည့်ဝင့်ထငွ၊

(၂) အဖြီ်းသတ့်နုတ့်ယူထြ်းသွင်း့် ရမည့် ထြ်းထချမှု။
(စ)

ဤဥြထေတွင့် အပခော်းနည့််းပြင့် ပြဋ္ဌောန့််း

ော်းပခင့််း မရှြါက ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်

မျော်းအလုငှော ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်သည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း

၌ မည့်သည့်အချန့်တွင့်

ထြေါ်ထြါက့်ထကကောင့််း ဆု်းပြတ့်ရော၌ ဤအခန့််း၏ အြုင့််း (၆) ြါ ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းက
အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်။
အလုြ့်အကိုငမ
့် ှဝင့်ငငွေ
၁၆။

(က)

ဤဥြထေ နှငမ
့် ဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ထအောက့်ြါထငွထကက်းြမောဏမျော်းသည့် ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်း၏

အလုြ့်အကုငမ
့် ှ ဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်သည့် −
(၁)

ခွင့်ကောလအတွင်း့် ရရှသည့်လစော၊ ခွင့်အစော်း ထြ်းထချမှု၊ အချန့်ြုထကက်း၊ ဆုထကက်း၊
ထကော့်မရှင့်၊ အခမျော်း၊ လုြ့်သက့်ဆုထငွ သုမဟုတ့် အလုြ့်ခွင့် အထပခအထန
အတွက့်

ြ့်ထဆောင့််းထြ်းမှုမျော်း အြါအဝင့် ဝန့်

မ့််းက အလုြ့်ရှင့်

မှ ရရှသည့်

မည့်သည့်လစော၊ လုြ့်ခ၊ သမဟု
ု
တ့် အပခော်း အခထကက်းထငွမဆု၊
(၂)

ဝန့်

မ့််း၏ အစုရှယ့်ယောြုင့်ဆုင့်မှု အစီအစဉ့်အရ ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းကု ခွွဲထဝထြ်း

သည့် မည့်သည့်အစုရှယ့်ယောမဆု သမဟု
ု
တ့် အစုရှယ့်ယောရယူရန့် ခွင့်ပြ
ထြ်းသည့်

မည့်သည့်အခွင့်အထရ်း

သမဟု
ု
တ့်

သတ့်မှတ့်ကောလအတွင့််း

သတ့်မှတ့်ထစျ်းနှုန့််းပြင့် ထရောင့််းဝယ့်ြင
ု ခ
့် ွင့်မဆုမှအြ အလုြ့်ရှငက
့်
ဝန့်
သမဟု
ု
တ့် ဝန့်

မ့််း၏ တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူကု ထ

မ့််း

ောက့်ြထြ်းသည့် ထငွထကက်း
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မဟုတ့်သည့် မည့်သည့်အကျ ်းခစော်းခွင့်မဆု၏ ဇယော်း(၂) အရ သတ့်မှတ့်သည့်
တန့်ြု်း၊
(၃)

ထန

င
ု မ
့် ှုကုန့်ကျစရတ့်၊ အထပခခစရတ့်၊ ငှော်းရမ့််းခ၊ ထရြု်း၊ လျှြစ
့် စ့်မီတောခ

စသည့် အခမျော်း၊ ြညောထရ်း၊ ဧည့်ခထက ်းထမွ်းပခင့််း၊ အစည့််းအထဝ်း၊ သမဟု
ု
တ့်
ခရီ်းသွော်းလောပခင့််းအတွက့် စရတ့်မျော်းအြါအဝင့် အလုြ့်ရှင့်

မှ ဝန့်

မ့််းက

ရရှသည့် မည့်သည့်ခွင့်ပြ ထငွမဆု၏ ထငွထကက်းြမောဏ၊
(၄)

ဝန့်

မ့််းက ကျခလက
ု ့်ရသည့် အသု်းစရတ့်အတွက့် အလုြ့်ရှငက
့်
မည့်သည့်

ထြ်းထချမှု သမဟု
ု
တ့် ပြန့်လည့်

ုတ့်ထြ်းမှုမဆု ပြ လုြ့်ရောတွင့် ထအောက့်ြါ အထပခ

အထနမျော်းနှင့် ညီညတ
ွ ့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏ −
(ကက) ယင့််းအသု်းစရတ့်သည့် ဝန့်

မ့််းက ယင့််း၏အလုြ့်တောဝန့်မျော်းကု

မ့််းထဆောင့်ရော၌သော အလုြ့်ရှငက
့် ုယ့်စော်း ကျခခွဲသည့် အသု်းစရတ့်
မဟုတ့်ပခင့််း၊
( ခခ ) စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့် သတ့်မှတ့်နုငသ
့် ည့် ကျ ်းထကကောင့််းဆီထလျော့်မှုရှထသော
ကန့်သတ့်ချက့်ကု

မထကျော့်လွန့်သည့်

ထငွထကက်းြမောဏပြစ့်ပခင့််း။

စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့် သတ့်မှတ့်နုငသ
့် ည့် ကျ ်းထကကောင့််း ဆီထလျော့်မှု ရှသည့်
ထငွထကက်းြမောဏကု ထကျော့်လွန့်မှုမရှပခင့််း၊
(၅)

ဝန့်

မ့််းက

အလုြ့်ရှင့်

ထအောက့်ြါကစစတစ့်ရြ့်ရြ့်အထြေါ်

သထဘောတူညီပခင့််းအတွက့်

မှ အြု်းစော်းနော်းအပြစ့် ရရှသည့် မည့်သည့်ထငွထကက်း ြမောဏမဆု −

(ကက) အလုြ့်ရှင့်

တွင့် အလုြ့်အကုငလ
့် ုြ့်ကင
ု ့်ရန့်၊

( ခခ ) အလုြ့်အကုင့် ဆုင့်ရော မည့်သည့်အထပခအထနကုမဆု သုမဟုတ့် ယင့််း
ဝန့်

မ့််း၏ အလုြ့်အကုငဆ
့် ုင့်ရော အထပခအထနမျော်းအထြေါ် မည့်သည့်

ထပြောင့််းလွဲမှုကမ
ု ဆု လက့်ခရန့်၊
( ဂဂ ) အတတ့်ကောလတွင့်ပြစ့်ထစ၊ ြစစ ြပန့်ကောလတွင့် ပြစ့်ထစ၊
ကောလတွငပ့် ြစ့်ထစ

ထဆောင့်ရွက့်သည့်

အနောဂတ့်

မည့်သည့်အလုြ့်အကင
ု န
့် ှင့်

စြ့်လျဉ့််း၍မဆု ကန့်သတ့်ချက့်ြါရှသည့် သထဘောတူညီချက့် တစ့်ရြ့်
ကု လက့်ခရန့်၊
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(၆)

အလုြ့်မှ အဖငမ့််းစော်းယူသည့်အခါ သမဟု
ု
တ့် ရြ့်စွဲသည့်အခါ ဆနဒအထလျောက့်
ပြစ့်ထစ၊ သထဘောတူညီချက့်အရပြစ့်ထစ၊ ဥြထေထကကောင့််းအရ

တရော်းစွွဲဆုမှု၏

ရလေ့်အပြစ့်ပြစ့်ထစ ထြ်းအြ့်ပခင့််းပြစ့်ဖြီ်း လုြ့်သော်းထလျှောချမှု သုမဟုတ့် အလုြ့်
အကင
ု ့်ဆု်းရှု်းမှုအတွက့်

ရရှသည့်

ဝန့်

မှ ရရှသည့် ဆုထကက်း၊ လုြ့်သက့်ဆုထငွ၊ အဖငမ့််းစော်း

မ့််းက အလုြ့်ရှင့်

မည့်သည့်နစ့်နောထကက်းမဆု

အြါအဝင့်

ခွင့်ပြ ထငွ၊ အလုြ့်ရြ့်စွဲမှုအတွက့်ထြ်းထငွ၊ လုြ့်သော်းထလျှောချမှုအတွက့် ထြ်းထငွ၊
သမဟု
ု
တ့် အပခော်းအလော်းတူ ထငွထကက်းြမောဏ၊
(၇)

ဝန့်

မ့််းက အလုြ့်ရှင့်

မှ ရရှသည့် ြင့်စင့်၊ နှစ့်စဉ့်ထကက်း၊ သမဟု
ု
တ့် ြင့်စင့်

သမဟု
ု
တ့် နှစ့်စဉ့်ထကက်းအထြေါ်တွင့်
(၈)

ြ့်ထဆောင့််းထြ်းထငွ၊

အစုရှယ့်ယောမျော်းကု သတ့်မှတ့်ကောလအတွင့််း သတ့်မှတ့်ထစျ်းနှုန့််းပြင့် ထရောင့််း
ဝယ့်ြုငခ
့် ွင့် သမဟု
ု
တ့် အစုရှယ့်ယောမျော်းကု ရယူခွင့်တုကု ကျင့်သု်းမှု၏ ရလေ့်
အပြစ့် ခွွဲထဝထြ်းခွဲသည့် အစုရှယ့်ယောမျော်းအြါအဝင့် ဝန့်

မ့််း၏ အစုရှယ့်ယော

ြုင့်ဆုင့်မှုအစီအစဉ့်အရ ခွွဲထဝထြ်းခွဲစဉ့်က အစုရှယ့်ယောမျော်း၏ ပြင့်ြထစျ်းကွက့်
ထြါက့်ထစျ်းမှ ယင့််းအစုရှယ့်ယောမျော်း အတွက့် ဝန့်
နုတ့်
(၉)

မ့််း၏

ည့်ဝင့်ထငွထကက်းကု

ော်းဖြီ်းပြစ့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏ၊

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် ယင့််း၏ တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူတစ့်ဦ်း၏
အကျ ်းခစော်းခွငအ
့် တွက့်

အပခော်းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း

ထြ်းထချမှုမျော်း

သုမဟုတ့်

လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းမှုမျော်း၊
(၁၀) အလုြ့်အကင
ု န
့် ှင့်စြ့်လျဉ့််း၍ ရရှသည့် လက့်ထဆောင့်မျော်းအြါအဝင့် အပခော်း
ထြ်းထချမှုမျော်း၊
(၁၁) ဤဥြထေအရ
(ခ)

ည့်သွင့််းရန့်လုအြ့်သည့် အပခော်းထငွထကက်းြမောဏမျော်း။

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) ၏ ရည့်ရွယခ
့် ျက့်မျော်းအလုငှော အကျ ်းခစော်းခွင့် တစ့်ရြ့်
သည့်

ထငွထကက်းမဟုတ့်သည့်

အကျ ်းခစော်းခွင့်ဟုတ့်မဟုတ့်

ဆု်းပြတ့်ရော၌ပြစ့်ထစ၊

ထငွထကက်းမဟုတ့်သည့် အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်၏ တန့်ြု်းကု ဆု်းပြတ့်ရော၌ပြစ့်ထစ ယင့််း
အကျ ်းခစော်းခွင့်ကု

လွှွဲထပြောင့််းမှုအထြေါ်

ကန့်သတ့်ချက့်မှန့်သမျှနှင့်

ယင့််းအကျ ်း

40

ခစော်းခွင့်ကု ထငွထကက်းအပြစ့် တစ့်နည့််းနည့််းပြင့် ထပြောင့််းလွဲနုငပ့် ခင့််းမရှသည့်အချက့်
တက
ု ု
(ဂ)

ဝန့်

ည့်သွင့််းစဉ့််းစော်းပခင့််း မပြ ရ။
မ့််း၏ အစုရှယ့်ယောြုင့်ဆုငမ
့် ှုအစီအစဉ့်အရ အစုရှယ့်ယောမျော်းကု ရယူခွင့် သုမ

ဟုတ့် သတ့်မှတ့်ကောလအတွင့််း သတ့်မှတ့်ထစျ်းနှုန့််းပြင့် ထရောင့််းဝယ့်ခွင့်ကု ဝန့်

မ့််း

တစ့်ဦ်းအော်း ခွင့်ပြ ထြ်းသည့်အချန့်တွင့်ရှသည့် ယင့််းရယူခွင့် သမဟု
ု
တ့် ထရောင့််းဝယ့်ခွင့်
၏ တန့်ြု်းကု ယင့််းဝန့်
(ဃ)

မ့််း၏ အလုြ့်အကင
ု မ
့် ှဝင့်ထငွမှ ြယ့်

ုတ့်

ော်းရမည့်။

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု ဝန့်
အလုြ့်ရှင့်၊ သမဟု
ု
တ့် ယင့််း၏ တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူ

မ့််းတစ့်ဦ်း၏

မှ ရရှသည့်ပြစ့်ထစ၊ ယင့််းအလုြ့်

ရှင့် သမဟု
ု
တ့် ယင့််း၏ တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူက ထြ်းအြ့်သည့်ပြစ့်ထစ၊ သမဟု
ု
တ့် အလုြ့်
ရှင့်နှင့်ပြစ့်ထစ၊ ယင့််း၏ တွွဲြက့်လုြ့်ကုငသ
့် ူနှင့်ပြစ့်ထစ စီစဉ့်
ြုဂ္ လ့်

ော်းချက့်အရ တတယ

မှ ရရှသည့်ပြစ့်ထစ၊ ယင့််းတတယြုဂ္ လ့်က ထြ်းအြ့်သည့်ပြစ့်ထစ ယင့််း

ထငွထကက်းြမောဏကု ယင့််းဝန့်

မ့််းက ရရှပခင့််း သမဟု
ု
တ့် ယင့််းအော်း ထြ်းအြ့်ပခင့််း

ပြစ့်သည့်ဟု မှတ့်ယူရမည့်။
လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ငငွေ
၁၇။

(က)

ဤဥြထေနှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွတွင့် ထအောက့်ြါထငွထကက်းြမောဏမျော်း
ြါဝင့်သည့် −
(၁)

ထရောင့််းဝယ့်ရန့်

ကုန့်စည့်မျော်းကု

ထရောင့််းချပခင့််းအတွက့်

အြု်းစော်းနော်းနှင့်

အလုြ့်အကုငမ
့် ဟုတ့်သည့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းထဆောင့်ရွက့်ထြ်းပခင့််းအတွက့် ရရှ
သည့် အခမျော်း အြါအဝင့် လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု ထဆောင့်ရွက့်ရောမှ စုစုထြါင့််းရထငွ၊
(၂)

အပမတ့်ထဝစု၊ အတု်း၊ ခုင့်ထကက်းနှင့် ငှော်းရမ့််းခမျော်း အြါအဝင့် လုြ့်ငန့််း၏ မတည့်
ထငွရင့််းမှ ထြေါ်ထြါက့်လောထသောဝင့်ထငွ၊

(၃)

ဤအခန့််း၏ အြုင့််း (၇) အရ တွက့်ချက့်သည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့်
လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ

ထြေါ်ထြါက့်လောသည့်

အသော်းတင့်နုငင
့် ပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှု

အပမတ့်အစွန့််း၊
(၄)

လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု၏ ထရောင့််းဝယ့်ရန့် ကုန့်စည့်မျော်းမဟုတ့်သည့် လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ော
ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းမှ အပမတ့်အစွန့််း၊
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(၅)

လုြ့်ငန့််းကု ထဆောင့်ရွက့်ရန့် လုြ့်ထဆောင့်နုင့်စွမ့််းအထြေါ် ကန့်သတ့်မှုကု လက့်ခ
ရပခင့််းအတွက့် အြု်းစော်းနော်းအပြစ့် ရရှလောသည့်ထငွထကက်းြမောဏ၊

(၆)

လုြ့်ငန့််းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ယင့််းြုဂ္ လ့်က ရရှသည့် လက့်ထဆောင့်မျော်း၊

(၇)

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှ ဝင့်ထငွကု တွက့်ချက့်ရော၌
နုငမ
့် ည့်ပြစ့်ထသော့်လည့််း လုြ့်ငန့််းနှင့်

ည့်သွင်း့် တွက့်ချက့်

ထရောက့်ထရောက့် ဆက့်စြ့်မှုရှသည့်

ထငွထကက်းြမောဏ၊
(၈)

ဤဥြထေအရ လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်သည့် အပခော်းမည့်သည့် ထငွထကက်း
ြမောဏမဆ။ု

(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၄) ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော ရရန့်ြုင့်ခွင့်
တစ့်ရြ့်ကု

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ အပမတ့်အစွန့််းသည့် ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်ကု

ုခွွဲထရောင့််းချ

သည့် အခွန့်နှစ့်အတွင့််း ရရှလောပခင့််းပြစ့်ဖြီ်း အပမတ့်အစွန့််း ထငွထကက်းြမောဏသည့် ယင့််း
ရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းအတွက့် အြု်းစော်းနော်းက

ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၏ စောရင့််းအရလက့်ကျန့်တန့်ြု်း

ုခွွဲထရောင့််းချသည့်အချန့်ရှ

က့် ထကျော့်လွန့်ထသော ထငွထကက်း

ြမောဏ ပြစ့်သည့်။
(ဂ)

လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှဝင့်ထငွတွင့် အလုြ့်အကင
ု ့်မှ ဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏ
ြါဝင့်ပခင့််းမရှထစရ။

င့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှဝင့်ငငွေ
၁၈။

(က)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှ ဝင့်ထငွတွင့် ထအောက့်ြါထငွထကက်း
ြမောဏမျော်း ြါဝင့်သည့် −
(၁)

မည့်သည့်ရရန့်ြင
ု ခ
့် ွင့်ကုမဆု ထြ်းအြ့်ပခင့််း၊ အသု်းပြ ပခင့််း၊ သမဟု
ု
တ့် အပြည့်
အဝ အသု်းချပခင့််းမှ ရရှသည့် အပမတ့်ထဝစု၊ အတု်း၊ ခုင့်ထကက်း၊ နည့််းြညောအခ၊
ငှော်းရမ့််းခ၊ ြရီမီယ၊ အြု်းအခ၊ သမဟု
ု
တ့် နှစ့်စဉ့်ထကက်း၊ သမဟု
ု
တ့် အပခော်း
မည့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏမဆ၊ု

(၂)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက သု်းနှစ့်ထအောက့်ထလျောနည့််းသည့်ကောလအတွက့် ရယူြင
ု ့်ဆုင့်
ော်းသည့် ပမန့်မောနုင့်ငရှ မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသောြစစည့််းကု ယင့််းြုဂ္ လ့်က
ထရောင့််းချပခင့််းမှ အပမတ့်အစွန့််း၊

ုခွွဲ
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(၃)

ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုကု ထဆောင့်ရွက့်ရန့် လုြ့်ထဆောင့်နုငစ
့် ွမ့််းအထြေါ် ကန့်သတ့်မှုကု
လက့်ခရပခင့််းအတွက့် အြု်းစော်းနော်းအပြစ့်ရရှသည့် ထငွထကက်းြမောဏ၊

(ခ)

(၄)

ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ယင့််းြုဂ္ လ့် ရရှသည့် လက့်ထဆောင့်မျော်း၊

(၅)

ဤဥြထေအရ

ည့်သွင့််းရန့်လုအြ့်သည့် အပခော်းထငွထကက်းြမောဏမျော်း။

ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှ ဝင့်ထငွတွင့် အလုြ့်အကင
ု ့် သမဟု
ု
တ့် လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်သည့်
ထငွထကက်းြမောဏြါဝင့်ပခင့််း မရှထစရ။

(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော ပမန့်မောနုင့်ငရှ မထရွံ့မထပြောင့််း
နုငထ
့် သောြစစည့််းကု
(၁)

ပမန့်မောနုင့်ငရှ

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ အပမတ့်အစွန့််းတွင့် ထအောက့်ြါ တြါဝင့်
ု
သည့် −
မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသောြစစည့််းကု

သည့် ကောလအတွက့် ရယူြုင့်ဆုင့်

သု်းနှစ့်ထအောက့်ထလျောနည့််း

ော်းသည့်ြုဂ္ လ့်က ယင့််းမထရွံ့မထပြောင့််း

နုငထ
့် သောြစစည့််း၏ သတ့်မှတ့်ကောလအတွင့််း သတ့်မှတ့်ထစျ်းနှုန့််းပြင့် ထရောင့််းဝယ့်
ခွငတ
့် စ့်ရြ့် သမဟု
ု
တ့် အပခော်းအကျ ်းစီ်းြွော်းကု

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ အပမတ့်

အစွန့််း၊
(၂)

ပြည့်တွင့််းထန သမဟု
ု
တ့် ပြည့်ြထနကုမပဏီရှ အြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်းတန့်ြု်း၏ ၅၀
ရောခုငန
့် ှုန့််းအ

က့်ကု ယင့််းကုမပဏီက သု်းနှစ့်ထအောက့်ထလျောနည့််းထသော ကောလ

အတွက့် ရယူြုငဆ
့် ုင့်

ော်းသည့် ပမန့်မောနုငင
့် ရှ မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသောြစစည့််းမှ

တုက့်ရုက့်ပြစ့်ထစ၊ တစ့်ခု သမဟု
ု
တ့် တစ့်ခု
ရှသည့်ြဂ
ု ္ လ့်မျော်းမှ

က့်ြုသည့် တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှု

တစ့်ဆင့်သွယ့်ဝုက့်၍ပြစ့်ထစ

ယင့််းအြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်းကု

ရရှလောပခင့််း

ပြစ့်လျှင့်

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းမှ အပမတ့်အစွန့််း။

(ဃ) ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) အရ ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှဝင့်ထငွတွင့်ြါဝင့်သည့် ပမန့်မောနုင့်ငရှ
မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသောြစစည့််းကု
မထပြောင့််းနုငထ
့် သောြစစည့််းကု

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းမှ အပမတ့်အစွန့််းသည့် ယင့််းမထရွံ့

ုခွွဲထရောင့််းချသည့် အခွန့်နှစ့်အတွင့််း ရရှလောပခင့််း ပြစ့်ဖြီ်း

အပမတ့်အစွန့််းထငွထကက်းြမောဏသည့် ယင့််းမထရွံ့မထပြောင့််းနုငထ
့် သော ြစစည့််းကု
ထရောင့််းချပခင့််းအတွက့် အြု်းစော်းနော်းက
နုငထ
့် သောြစစည့််း၏ ကုန့်ကျစရတ့်
ကင့််းလွေတ့်ခွေင့်ပြ သည့် ဝင့်ငငွေ

ုခွွဲ

ုခွွဲထရောင့််းချသည့်အချန့်ရှ ယင့််းမထရွံ့မထပြောင့််း

က့် ထကျော့်လွန့်ထသော ထငွထကက်းြမောဏ ပြစ့်သည့်။
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၁၉။

(က)

ဇယော်း (၃) တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏမျော်းသည့် ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်

ချက့်မျော်းအလငှ
ု ော ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ သည့် ဝင့်ထငွပြစ့်သည့်။
(ခ)

ထငွထကက်းြမောဏ တစ့်ရြ့်ရြ့်ကု ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ သည့် ဝင့်ထငွအပြစ့် သတ့်မှတ့်ပခင့််းနှင့်
စြ့်လျဉ့််း၍ အပခော်းဥြထေတစ့်ရြ့်ရြ့် သမဟု
ု
တ့် သထဘောတူညီချက့်တစ့်ရြ့်ရြ့်တွင့်
မည့်သြင့်
ု ြါရှထစကောမူ ဤဥြထေတွင့် အလော်းတူခွင့်ပြ

ော်းပခင့််း မရှြါက ဥြထေအရ

အကျ ်းသက့်ထရောက့်မှု မရှထစရ။
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) တွင့် မည့်သုြင့်ဆုထစကောမူ ပမန့်မောနုငင
့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုဥြထေ၊ အ

ူ်းစီ်းြွော်း

ထရ်းဇုန့်ဆုင့်ရောဥြထေတစ့်ရြ့်ရြ့်နှင့် အထဆောင့်အထယောင့်မျော်းဆုင့်ရောဥြထေ တစ့်ရြ့်ရြ့်
တတွ
ု င့် ဝင့်ထငွခွန့်နှင့် သက့်ဆုငသ
့် ည့် အကျ ်းခစော်းခွင့်မျော်း ပြဋ္ဌောန့််းြါရှလျှင့် ယင့််း
ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းနှင့်အညီ ခစော်းခွင့်ရှထစရမည့်။

အြိုင့််း (၃)
ခွေင့်ပြ နိုင့်သည့် နုတ့်ြယ့်ပခင့််းမ ော်း
ခွေင့်ပြ နိုင့်သည့် နုတ့်ြယ့်ပခင့််းမ ော်း
၂၀။

(က)

ြုေ့်မ ၂၁ နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းအော်း အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ယင့််း
ြုဂ္ လ့်၏ လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွ သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှဝင့်ထငွမှ ထအောက့်ြါထငွထကက်း
ြမောဏမျော်းအော်း နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ သည့် −
(၁)

ယင့််းလုြ့်ငန့််း သုမဟုတ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှ စည့််းကကြ့်

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွတွင့်

ြါဝင့်သည့် သမဟု
ု
တ့် ြါဝင့်လောမည့် ထငွထကက်းြမောဏမျော်းကု ရရှထအောင့်
ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ ယင့််းနှစ့်အတွင့််း
အ
(၂)

ြ
ု ုဂ္ လ့်က ကျခခွဲရသည့် အတုင်း့် အတော

ပြစ့်ထသော အသု်းစရတ့် သမဟု
ု
တ့် အရှု်းနှင့်

ဤဥြထေအရ ယင့််းလုြ့်ငန့််း သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုနှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍

ုြုဂ္ လ့်

အော်း နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ သည့် အပခော်းမည့်သည့်ထငွထကက်းြမောဏမဆု။
(ခ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းအော်း

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏

လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွမှ

ထအောက့်ြါထငွထကက်းြမောဏမျော်းကု နုတ့်ြယ့်ခွင့်ပြ သည့် −
(၁)

ြ
ု ုဂ္ လ့်က ယင့််းနှစ့်အတွင့််း

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချလက
ု ့်သည့် ယင့််းလုြ့်ငန့််း၏ ထရောင့််း

ဝယ့်ရန့်ကုန့်စည့်မျော်း၏ ြုေ့်မ ၃၈ အရ သတ့်မှတ့်ထသော ကုန့်ကျစရတ့်၊
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(၂)

ြ
ု ုဂ္ လ့်၏

ယင့််းလုြ့်ငန့််း၏

တန့်ြု်းထလျောနုငထ
့် သော

ရရန့်ြုင့်ခွငမ
့် ျော်းနှင့်

လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ော ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြင
ု ခ
့် ွင့်မျော်း၏ တန့်ြု်းထလျောပခင့််းအတွက့် ြုေ့်မ ၂၆
အရ သတ့်မှတ့်ထသော ယင့််းနှစ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်ခွင့်ပြ သည့် ထငွထကက်းြမောဏ၊
(၃)

ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) တွင့် ြါရှသည့် ထရောင့််းဝယ့်ရန့်ကုန့်စည့်မျော်း မဟုတ့်ထသော ယင့််း
လုြ့်ငန့််း၏ လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရောရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု

ြ
ု ုဂ္ လ့်က ယင့််းနှစ့်အတွင့််း

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ အရှု်း၊
(၄)

ုြုဂ္ လ့်က

တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့်

ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ရြ့်ကု

ပြင့်ဆင့်ရော၌

သမဟု
ု
တ့် တု်းတက့်ထကောင့််းမွန့်ထအောင့်ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ ကုန့်ကျသည့် အသု်း
စရတ့်အတွက့် ြုေ့်မ ၃၀ အရ သတ့်မှတ့်ထသော ယင့််းနှစ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်ခွင့်ပြ
သည့် ထငွထကက်းြမောဏ၊
(၅)

န
ု ှစ့်အတွင့််း မည့်သည့် အသော်းတင့်နုင့်ငပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှု အရ်းှု မဆု အတွက့်
ြုေမ
့် ၄၃ အရ သတ့်မှတ့်ထသော နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ သည့် ထငွထကက်းြမောဏ။

(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) ြုေ့်မခွွဲငယ့် (၃) ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ောရရန့်ြုင့်ခွင့်
တစ့်ခုကု

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချရော၌ အရှု်းသည့် ယင့််းသု

ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၏ စောရင့််းအရလက့်ကျန့်တန့်ြု်းက
စော်းနော်း
(ဃ)

ုခွွဲထရောင့််းချသည့် အချန့်၌ရှသည့်
ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းအတွက့် အြု်း

က့်ထကျော့်လွန့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏပြစ့်သည့်။

ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်သည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) တွင့်ပြစ့်ထစ၊ ြုေ့်မ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄ သမဟု
ု
တ့် ၂၅
တွင့်ပြစ့်ထစ

ြါဝင့်သည့်ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ရြ့်၏

ရှင့််းလင့််းထြော့်ပြချက့်နှင့်

ကုက့်ညီထနလျှင့် ယင့််းသုကုက့်ညီထနသည့် ထငွထကက်းြမောဏကု

ြ
ု ုဂ္ လ့်၏ လုြ့်ငန့််းမှ

ဝင့်ထငွမှ ြုေ့်မခွွဲ (က) အရ နုတ့်ြယ့်ခွင့်မပြ ။
(င)

ဤဥြထေတွင့် အပခော်းနည့််းပြင့် ပြဋ္ဌောန့််း

ော်းပခင့််းမရှလျှင့် ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်

မျော်းအလုငှော ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက မည့်သည့်အချန့်၌ ကျခ
ရထကကောင့််းဆု်းပြတ့်ရော၌ ဤအခန့််း၏ အြုင့််း (၆) ြါ ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းကု ကျင့်သု်း
ရမည့်။
နုတ့်ြယ့်ခွေင့်မပြ ငသော အသု်းစ ိတ့်မ ော်းနှင့် အရှု်းမ ော်း
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၂၁။

(က)

ြုေ့်မ ၂၀၊ ြုေ့်မခွွဲ (က) တွင့် မည့်သြင့်
ု ဆုထစကောမူ၊

ပြင့်
ု
ဤဥြထေနှင့်လည့််း မဆန့်

ကျင့်ထစဘွဲ ထအောက့်ြါတုအတွက့် နုတ့်ြယ့်မှုမျော်းကု ခွင့်မပြ ရ −
(၁)

အမ့်တွင့််း သမဟု
ု
တ့် ကုယ့်ထရ်းကုယ့်တောနှင့် သက့်ဆုငသ
့် ည့် အတုင်း့် အတော
အ

ပြစ့်ထသော အသု်းစရတ့် သမဟု
ု
တ့် အရှု်း၊ ယင့််းတွင့် အမ့်တွင့််း သုမဟုတ့်

ကုယ့်ထရ်းကုယ့်တော

အသု်းစရတ့်အပြစ့်

သု်းစွွဲခွဲသည့်

အတုင်း့် အတောအ

ထချ်းငှော်းခွဲထသော ထငွထကက်းနှင့်စြ့်လျဉ့််း၍ ကျခခွဲရသည့် မည့်သည့်အတု်းမဆု
အြါအဝင့်ပြစ့်သည့်၊
(၂)

အလုြ့်အကုငမ
့် ှ ဝင့်ထငွ ရရှရန့် ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းက ကျခခွဲသည့်

အသု်းစရတ့် သုမဟုတ့် အရှု်း၊
(၃)

အပမတ့်ထဝစု
ပြန့်လည့်

သမဟု
ု
တ့်

အပခော်းခွွဲထဝထြ်းသည့်အပမတ့်၊

မတည့်ထငွရင့််းမှ

ုတ့်ယူသည့် ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်၊ သမဟု
ု
တ့် မတည့်ထငွရင့််း

အပြစ့် အသု်းပြ သည့် စုစုထြါင့််းထငွထကက်းြမောဏ၊
(၄)

မတည့်စရတ့် ပြစ့်သည့် သမဟု
ု
တ့် မတည့်စရတ့်၏ သထဘောသဘောဝရှသည့်
အသု်းစရတ့် သုမဟုတ့် အရှု်း၊

(၅)

ထြေါ်ထြါက့်ပခင့််းမရှထသ်းထသော့်လည့််း အနောဂတ့်အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်တွင့် ထြေါ်ထြါက့်
ရန့် ထမျှော့်လင့်

ော်းသည့် အသု်းစရတ့်မျော်း သမဟု
ု
တ့် အရှု်းမျော်းအတွက့် သီ်းသန့်

ရန့်ြထ
ု ငွ သမဟု
ု
တ့် လျော

ော်းထငွအပြစ့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ယင့််း၏ ဘဏ္ဍောထရ်း

ဆုင့်ရော စောရင့််းမျော်းတွင့် လွှထ
ွဲ ပြောင့််းလက
ု ့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏ၊
(၆)

အောမခထြေါ်လစီတစ့်ရြ့်အရ သမဟု
ု
တ့် ြျက့်စီ်းဆု်းရှု်းမှုအတွက့် ထလျော့်ထကက်း
ဆုင့်ရော သမဟု
ု
တ့် အောမခချက့် (guarantee or surety) ဆုင့်ရော ြဋညောဉ့်
တစ့်ရြ့်အရ ပြန့်လည့်ရရှနုငသ
့် ည့် အတုင်း့် အတော အ

ပြစ့်ထသော အသု်းစရတ့်

သမဟု
ု
တ့် အရ်းှု ၊
(၇)

ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုကု

တွက့်ချက့်ရော၌

ည့်သွင်း့် စဉ့််းစော်းခွဲဖြီ်းပြစ့်သည့်

အသု်းစရတ့် သုမဟုတ့် အရှု်း −
(ကက) ြုေ့်မ ၁၇၊ ြုေ့်မခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၄) အရ လုြ့်ငန့််းမှ ဝင့်ထငွတွင့်
ြါဝင့်သည့် လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရောရရန့်ြုင့်ခွင့် တစ့်ခုကု
အပမတ့်အစွန့််း၊

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ
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( ခခ ) ြုေ့်မ ၂၀၊ ြုေ့်မခွွဲ (ခ)၊ ြုေ့်မခွွဲငယ့် (၃) အရ နုတ့်ြယ့်မှုအပြစ့် ခွင့်ပြ
သည့် လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရောရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု
(၈)

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ အရှု်း၊

ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် ထြ်းထဆောင့်ခွဲသည့် သုမဟုတ့် ထြ်းထဆောင့်ရန့်ရှသည့် ဝင့်ထငွခွန့်
သမဟု
ု
တ့် ပြည့်ြနုင့်ငတစ့်ခု၌ ဝင့်ထငွထြေါ်တွင့် ထြ်းထဆောင့်ခွဲသည့် သုမဟုတ့်
ထြ်းထဆောင့်ရန့်ရှသည့် အခွန့်နှင့် ယင့််းအခွန့်ဆုငရ
့် ောတောဝန့် တစ့်ရြ့်နှင့် စြ့်လျဉ့််း
၍ ထြ်းရန့်ရှသည့် မည့်သည့် ေဏ့်ထကက်းထငွ သုမဟုတ့် ထနောက့်ကျ ထြ်းသွင့််းမှု
အထြေါ် အတု်းထငွမဆု၊

(၉)

ပမန့်မောနုင့်ငတွင့်ပြစ့်ထစ၊ အပခော်းထနရောတွငပ့် ြစ့်ထစ ဥြထေ သမဟု
ု
တ့် စည့််းမျဉ့််း
တစ့်ရြ့်ရြ့်ကု

ထြောက့်ြျက့်ကျ ်းလွန့်ပခင့််းအတွက့်

တြ့်ရုက့်သည့် ထငွေဏ့်

သမဟု
ု
တ့် ေဏ့်ထကက်းထငွ၊
(၁၀) ထအောက့်ြါအတု်းတစ့်ရြ့်ရြ့်မှအြ တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူတစ့်ဦ်းသု ထြ်းခွဲသည့်
သမဟု
ု
တ့် ထြ်းရန့်ရှသည့်အတု်း −
(ကက) ယင့််းတွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူ၏ စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသောဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်

သည့် အတု်း၊
( ခခ ) အဖြီ်းသတ့်နုတ့်ယူထြ်းသွင်း့် ရမည့် ထြ်းထချမှုပြစ့်သည့် အတု်း၊
(၁၁) ပြည့်ြထနတွွဲြက့်လုြ့်ကုငသ
့် ူတစ့်ဦ်းကု ထြ်းခွဲသည့် သုမဟုတ့် ထြ်းရန့်ရှသည့်
ထအောက့်ြါအထပခအထန တစ့်ရြ့်ရြ့်တွင့် အကျ ်းမဝင့်ထသော ငှော်းရမ့််းခ၊ ခုင့်ထကက်း၊
အောမခြရီမီယ၊ စီမခန့်ခွွဲမှုအခ၊ သမဟု
ု
တ့် နည့််းြညောအခ −
(ကက) ယင့််း တွွဲြက့်လုြ့်ကင
ု ့်သူ၏ စည့််းကကြ့်

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်ထန

ပခင့််း၊
( ခခ ) အဖြီ်းသတ့်နုတ့်ယူထြ်းသွင်း့် ရမည့် ထြ်းထချမှုပြစ့်ပခင့််း၊
(၁၂) ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းနှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍ အလုြ့်ရှင့်တစ့်ဦ်း၏ ထအောက့်ြါ

ည့်ဝင့်ထြ်းမှု

မျော်း −
(ကက) အသအမှတ့်ပြ

ော်းပခင့််းမရှသည့် ရန့်ြထ
ု ငွတစ့်ရြ့်ရြ့်သု

ည့်ဝင့်မှု၊

( ခခ ) အသအမှတ့်ပြ

ော်းသည့် ရန့်ြထ
ု ငွတစ့်ရြ့်သု

ည့်ဝင့်မှုပြစ့်ဖြီ်း ယင့််း

ည့်ဝင့်မှုသည့် ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့် ဝန့်

မ့််း၏ အလုြ့်အကင
ု ့်မှ
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ဝင့်ထငွ၏ (၈) ရောခုငန
့် ှုန့််း

က့် ထကျော့်လွန့်ထသော အတုင်း့် အတောအ

ည့်ဝင့်မှု၊
(၁၃) ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ယင့််းအတွက့် သမဟု
ု
တ့် ယင့််း၏ တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူ အတွက့်
မထလျော့်ကန့်ထသော အကျ ်းခစော်းခွင့် သမဟု
ု
တ့် အော်းသောချက့်ကု ရရှထစရန့်
အလုငှော ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းရန့် သမဟု
ု
တ့် ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််းမပြ ရန့် ပြည့်ြနုငင
့် ၏
အမျော်းပြည့်သူဆုင့်ရောအရောရှအြါအဝင့်

အမျော်းပြည့်သူဆုင့်ရောအရောရှတစ့်ဦ်း

သမဟု
ု
တ့် အပခော်းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသု ထြ်းသည့် လောဘ့်၊ ဆက့်သွယ့်ထဆောင့်ရွက့်
ထြ်းမှုအတွက့် လက့်သြ့်

ု်းထြ်းထငွ၊ သမဟု
ု
တ့် အပခော်းစည့််းရု်းသမ့််းသွင်း့် မှု

တစ့်ရြ့်၊
(၁၄) တရော်းမဝင့်သည့် လုြ့်ထဆောင့်ချက့်တစ့်ရြ့်ကု ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ ကျခခွဲရသည့်
အသု်းစရတ့် သုမဟုတ့် အရှု်း၊
(၁၅) ြုေ့်မ ၂၂၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က) သုမဟုတ့် ြုေမ
့် ခွွဲ(ဂ) အရ နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့် အကျ ်းခစော်း
ခွင့်မအ
ှ ြ အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းက ဝန့်
မျော်းအတွက့်ဟု

မ့််းမျော်းသု ထြ်းအြ့်ခွဲဖြီ်း မည့်သည့်ဝန့်

သတ့်မှတ့်ထြော့်ပြပခင့််း

မပြ နုင့်သည့်

မ့််း

ထငွသော်းမဟုတ့်ထသော

အကျ ်းခစော်းခွင့်မျော်း၏ ကုန့်ကျစရတ့်။
(ခ)

နုတ့်ယူထြ်းသွင့််းရမည့် ကုယ့်စော်းလှယ့်ကု အခန့််း(၉) အရ ၎င့််း နုတ့်ယူ ရန့် လအ
ု ြ့်သည့်
ထြ်းထချမှုတစ့်ရြ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်မှုတစ့်ရြ့်ကု ခွင့်ပြ လျှင့် နုတ့်ယူ
ထငွထကက်းြမောဏအော်း ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်

ော်းသည့် ယင့််း

သု ထြ်းသွင်း့် သည့် အခွန့်နှစ့် မတုင့်မီ

ယင့််းနုတ့်ြယ့်မှုကု ခွင့်မပြ ။
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော အသု်းစရတ့်တစ့်ရြ့်သည့်
ထအောက့်ြါအထပခအထနတစ့်ရြ့်ရြ့်တွင့် အမ့်တွင်း့် သမဟု
ု
တ့် ကုယ့်ထရ်းကုယ့်တော အသု်း
စရတ့် ပြစ့်သည့် −
(၁)

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့်

အသု်းစရတ့်ကု

ယင့််းကုယ့်တုင့်အတွက့်

ထအောက့်ြါကစစတစ့်ရြ့်ရြ့်နှင့် ဆက့်စြ့်သည့် အတုင်း့် အတောအ
ပြစ့်လျှင့် -

ကျခပခင့််း
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(ကက) ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်၏ ထန

ုငပ့် ခင့််း၊ စော်းထသောက့်ပခင့််း၊ ထြျော့်ထပြမှု

ရယူပခင့််း သုမဟုတ့် အပခော်းအြန့််းထပြသည့် လုြ့်ထဆောင့်ချက့်မျော်း
ပြ လုြ့်ပခင့််းတု အြါအဝင့် ယင့််း၏ ရှင့်သန့်ရြ့်တည့်မ၊ှု
( ခခ ) ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့် ထနအမ့်မှအသွော်းအလောပြ လုြ့်ပခင့််း၊
( ဂဂ ) ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်အတွက့်

လုြ့်ငန့််းပြင့်ြတွင့်

ဝတ့်ဆင့်ရန့်

မသင့်ထလျော့်သည့် အဝတ့်အစော်းမျ ်းမှအြ ြနြ့်မျော်းအြါအဝင့် အပခော်း
အဝတ့်အစော်းမျော်း ဝယ့်ယူပခင့််း၊
(ဃဃ) ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့် လုြ့်ထဆောင့်ထနသည့် လုြ့်ငန့််းနှင့် တုက့်ရုက့်
ဆက့်စြ့်ဖြီ်း ဘွွဲွံ့ သမဟု
ု
တ့် ေီြလုမော ရရှထစပခင့််းမရှသည့် ြညော
သင့်ကကော်းမှုမှအြ ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်ြညောသင့်ကကော်းပခင့််း၊
( ငင )

အထ ကွ်းဝယ့်ကတ့်၏ ထ ကွ်းဖမီမျော်း အြါအဝင့် ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််း ြုဂ္ လ့်
၏ ြုဂ္လက ထ ကွ်းဖမီမျော်း ပြန့်လည့်ထြ်းဆြ့်ပခင့််း၊

(၂)

ထအောက့်ြါအထပခအထနတစ့်ရြ့်ရြ့်မအ
ှ ြ တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသု ထြ်းထချမှု
တစ့်ရြ့်ပြ လုြ့်ရောတွင့်

သမဟု
ု
တ့်

အပခော်းအကျ ်းခစော်းခွင့်

တစ့်စုတစ့်ရော

ထြ်းအြ့်ရောတွင့် အပခော်းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၌ အသု်းစရတ့် ထြေါ်ထြါက့်လျှင့် −
(ကက) ယင့််းထြ်းထချမှု သမဟု
ု
တ့် အကျ ်းခစော်းခွင့်သည့် ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််း
ြုဂ္ လ့်၏ ဝင့်ထငွတွက့်ချက့်မှု၌ ြါဝင့်ပခင့််း၊
( ခခ ) ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်သည့်
ခစော်းခွငအ
့် တွက့်

ယင့််းထြ်းထချမှု

ညီမျှသည့်

သမဟု
ု
တ့်

ထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်း

အကျ ်း

တစ့်ရြ့်ကု

အြု်းစောနော်း အပြစ့် ထြ်းအြ့်ပခင့််း။
(ဃ)

ဤြုေ့်မြါ “အမ ော်းပြည့်သူ

ိုင့် ောအ ော ှိ” ဆုရောတွင့် ထအောက့်ြါြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းဦ်းလည့််း

ြါဝင့်သည့် −
(၁)

အစု်းရ သမဟု
ု
တ့် နုငင
့် ပခော်းအစု်းရတစ့်ရြ့်၏ အုြ့်ချ ြ့်ထရ်းကဏ္ဍ၊ တရော်းစီရင့်
ထရ်းကဏ္ဍ သမဟု
ု
တ့် ဥြထေပြ ထရ်းကဏ္ဍမှ အြွွဲွံ့ဝင့်တစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် အရောရှ
တစ့်ဦ်း၊
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(၂)

အစု်းရ၊ အမျော်းပြည့်သူဆုင့်ရောအောဏောြုင၊့် နုင့်ငပခော်းအစု်းရတစ့်ရြ့်၊ ထေသနတရ
အစု်းရ တစ့်ရြ့်၊ သမဟု
ု
တ့် နုငင
့် တကောအြွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ရြ့်၏ ဝန့်

(၃)

လွှတ့်ထတော့်ကုယ့်စော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် ပြည့်ထ

မ့််းတစ့်ဦ်း၊

ောင့်စုဝန့်ကကီ်းတစ့်ဦ်း။

ဧည့်ခငက ်းငမွေ်းစ ိတ့်
၂၂။

(က)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် ြုေ့်မခွွဲ(ဂ) တနှ
ု င့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်
အတွင့််း လုြ့်ငန့််းမှ ဝင့်ထငွရရှရန့် ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ ယင့််းြုဂ္ လ့်ကျခခွဲရသည့် ဧည့်ခ
ထက ်းထမွ်းစရတ့်၏ ၅၀ ရောခုငန
့် ှုန့််းကု ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွမှ နုတ့်ြယ့်ခွင့်
ပြ သည့်။

(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) တွင့် မည့်သြင့်
ု ဆုထစကောမူ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ထအောက့်ြါြုဂ္ လ့်မျော်း
အတွက့် သီ်းသန့်ဧည့်ခထက ်းထမွ်းရော၌ ယင့််းြုဂ္ လ့်ကျခရသည့် ကုန့်ကျစရတ့်မျော်းကု
နုတ့်ြယ့်ခွင့်မပြ −
(၁)

ယင့််း၏ တွွဲြက့်လုြ့်ကင
ု ့်သူ၊

(၂)

ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့် ကုမပဏီပြစ့်ြါက ယင့််းကုမပဏီ၏ ေါရုက့်တော သမဟု
ု
တ့်
အြွွဲွံ့ဝင့်တစ့်ဦ်း။

(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) နှင့် ြုေမ
့် ခွွဲ(ခ) တွင့် မည့်သြင့်
ု ဆုထစကောမူ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် လုြ့်ငန့််းမှ
ဝင့်ထငွ ရရှရန့် ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း ဧည့်ခထက ်းထမွ်းပခင့််းဆုင့်ရော
အသု်းစရတ့် ကျခခွဲဖြီ်း ယင့််းကျခခွဲသည့် အသု်းစရတ့်သည့် ထအောက့်ြါအထပခအထန
တစ့်ရြ့်ရြ့်နှင့် ကုက့်ညီလျှင့် ယင့််းအသု်းစရတ့်၏ ၁၀၀ ရောခုငန
့် ှုန့််းကု

ုြုဂ္ လ့်၏

လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွမှ နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ သည့် (၁)

ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်း၏ အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်ရြ့်အတွက့် ကျခခွဲသည့် အသု်း

စရတ့်ပြစ့်ဖြီ်း အဆြ
ု ါ အကျ ်းခစော်းခွင့်သည့် ဇယော်း (၃) ၏ အြုင်း့် (၂)၊ အြုေ့် ၁၊
အြုေခ
့် ွွဲ (ဃ)၊ အြုေခ
့် ွွဲငယ့် (၂) အရ ယင့််းဝန့်

မ့််း၏ ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ ထသော

ဝင့်ထငွပြစ့်ပခင့််း၊
(၂)

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ ြင့်မလုြ့်ငန့််းကု ြုမှန့်အော်းပြင့် လုြ့်ထဆောင့်ရော၌ ထြောက့်သည့်မျော်း
သမဟု
ု
တ့် လုြ့်ငန့််းအြ့်နှသူမျော်းအော်း ဧည့်ခထက ်းထမွ်းပခင့််း ြါဝင့်လျှင့် ပြင့်ြ
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ထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းပြင့် သမဟု
ု
တ့် လက့်တစ့်ကမ့််း ထဆောင့်ရွက့်ချက့်ပြင့် ကျခခွဲ
သည့် ဧည့်ခထက ်းထမွ်းပခင့််းဆုင့်ရော အသု်းစရတ့်ပြစ့်ပခင့််း။
ကုသိုလ့်ပ စ့် လှ ေါန့််းမှုမ ော်း
၂၃။

(က)

ဤြုေ့်မနှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းအော်း ထအောက့်ြါလှ ေါန့််းမှုမျော်းအတွက့်
ယင့််း၏ အလုြ့်အကုင့်၊ လုြ့်ငန့််း သုမဟုတ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှဝင့်ထငွမှ နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ
သည့် −
(၁)

ြုေ့်မ ၅၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့် အကျ ်းအပမတ့်

မယူထသော အြွွဲွံ့အစည့််းသု လှ ေါန့််းမှု၊
(၂)

လခု ခ ထရ်း သမဟု
ု
တ့် သဘောဝထဘ်းအနတရောယ့်တစ့်ရြ့် သမဟု
ု
တ့် ကြ့်ထဘ်း
တစ့်ရြ့်

သမဟု
ု
တ့်

အပခော်းအလော်းတူအထကကောင့််းတစ့်ရြ့်နှင့်

စြ့်လျဉ့််း၍

ကောကွယ့်တော်းဆီ်းရန့် သမဟု
ု
တ့် ကယ့်ဆယ့်ထရ်းလုြ့်ငန့််းမျော်း ထဆောင့်ရွက့်ရန့်
အတွက့် နုငင
့် ထတော့် အစု်းရက အထရ်းထြေါ်အထပခအထနအပြစ့်

ုတ့်ပြန့်ထကကညော

ချက့်အရ နုင့်ငထတော့် အစု်းရသု လှ ေါန့််းမှု။
(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းကု အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ သည့် စုစု
ထြါင့််း ထငွထကက်းြမောဏသည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်

န
ု ှစ့်အတွက့် ရရှသည့် စည့််းကကြ့်

ထသောဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်သည့် စုစုထြါင့််းဝင့်ထငွ၏ ၁၀ ရောခုငန
့် ှုန့််း
သိြြညော
ပ
ြ့်
၂၄။

(က)

က့် မြထ
ု စရ။

ိုင့် ော သုငတသန အသု်းစ ိတ့်
ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် လုြ့်ငန့််းမှစည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော ဝင့်ထငွရရှရန့် ထဆောင့်ရွက့်ရော၌

သြပြညောရြ့်ဆုငရ
့် ောသုထတသနအသု်းစရတ့်ကု
အတောအ
(ခ)

ုက့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်ကျခခွဲရသည့်

အတုင်း့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွမှ နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ သည့်။

ဤြုေ့်မတွင့် −
(၁)

“သိြြညော
ပ
ြ့်

ိုင့် ော သုငတသန” ဆုသည့်မှော လူသော်း၏ အသြညောြွွံ့ဖြ ်း

တု်းတက့်ထစရန့်အတွက့် သဘောဝသြပနယ့်ြယ့် (natural science) သုမဟုတ့်
အသု်းချသြပြညော (applied science) နယ့်ြယ့်မျော်း၌ ထဆောင့်ရွက့်သည့်
မည့်သည့်လုြ့်ထဆောင့်ချက့်မဆုကု ဆုသည့်။
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(၂)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ “သိြြညော
ပ
ြ့်

ိုင့် ော သုငတသနအသု်းစ ိတ့်”

ဆုသည့်မှော သြပ သမဟု
ု
တ့် နည့််းြညောနယ့်ြယ့်တစ့်ရြ့်တွင့် စမ့််းသြ့်ပခင့််း
သမဟု
ု
တ့် ြုင့််းပခော်းသု်းသြ့်ပခင့််း နည့််းလမ့််းမျော်းပြင့် ထဆောင့်ရွက့်သည့် စနစ့်
တကျ စုစမ့််းစစ့်ထဆ်းပခင့််း သမဟု
ု
တ့် သုထတသန ပြ လုြ့်ပခင့််း ကုဆုသည့်။ ယင့််း
စကော်းရြ့်တွင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ လုြ့်ငန့််းကု တု်းတက့်ြွံ့ွ ဖြ ်းထစရန့် ရည့်ရွယ့်ချက့်
ပြင့် သုထတသနထဆောင့်ရွက့်ထြ်းရန့် သြပြညောရြ့်ဆုင့်ရော သုထတသနအြွွဲွံ့
အစည့််းတစ့်ခုသု ထြ်းထချသည့် အသု်းစရတ့်မျော်းလည့််း ြါဝင့်သည့်။ သရောတွ
ု
င့်
ထအောက့်ြါအသု်းစရတ့်မျော်း ြါဝင့်ပခင့််းမရှထစရ −
(ကက) တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့် သမဟု
ု
တ့် လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ော ပေြ့်မွဲ
ရရန့် ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု ရယူရော၌ ကျခသည့် အသု်းစရတ့်၊
( ခခ ) မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသောြစစည့််းကု ရယူရော၌ ကျခသည့် အသု်းစရတ့်၊
( ဂဂ ) သဘောဝသယဇောတသုက့်တစ့်ခု၏ တည့်ရှမှု၊ တည့်ထနရော၊ ြမောဏ၊
သမဟု
ု
တ့်

အရည့်အထသွ်းကု

အတအကျသရှနုငရ
့် န့်

ရည့်ရွယ့်

ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််းအတွက့် ကျခသည့် အသု်းစရတ့်။
(၃)

“သိြြညော
ပ
ြ့်

ိုင့် ော သုငတသနအ ွေွဲွဲ့အစည့််း” ဆုသည့်မှော သြပြညောရြ့်

ဆုင့်ရော သုထတသနကု ထဆောင့်ရွက့်သည့် အသင့််းအြွွဲွံ့၊ အြွွဲွံ့အစည့််း၊ ထကောလြ့်၊
သမဟု
ု
တ့် တကကသုလ့်တစ့်ခု ကုဆုသည့်။
အခွေန့်အရှု်းမ ော်း
၂၅။

(က)

ဤြုေ့်မအရ ခွင့်ပြ သည့် နုတ့်ြယ့်မှုမှအြ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် လုြ့်ငန့််း သုမ
ဟုတ့်

ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုနှင့်

စြ့်လျဉ့််း၍

နုတ့်ြယ့်မှုထငွထကက်းြမောဏသည့်
ဟုတ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှ စည့််းကကြ့်

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းအော်း

ခွင့်ပြ သည့်

စုစုထြါင့််း

န
ု ှစ့်အတွက့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ ယင့််းလုြ့်ငန့််း သုမ
က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွ စုစုထြါင့််း

က့် ထကျော့်လွန့်ထနလျှင့်

ယင့််းထကျော့်လွန့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏသည့် အဆုြါနှစ့်အတွက့်
လုြ့်ငန့််း သုမဟုတ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှ အသော်းတင့်အရှု်းပြစ့်သည့်။

ြ
ု ုဂ္ လ့်၏ ယင့််း
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(ခ)

ဤဥြထေနှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် လုြ့်ငန့််း
မှ အသော်းတင့်အရှု်းထြေါ်ထြါက့်လျှင့် ယင့််းအသော်းတင့်အရှု်းြမောဏကု ယင့််းနှစ့်အတွင့််း
ထအောက့်ြါအစီအစဉ့်အတုင့််း နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့် −
(၁)

ြ

မဦ်းစွော

ုနှစ့်အတွက့် အပခော်းမည့်သည့်လုြ့်ငန့််းမှမဆု ရရှသည့် ယင့််း

ြုဂ္ လ့်၏ မည့်သည့်စည့််းကကြ့်
(၂)

ေုတယအထနပြင့်

ုက့်ထသော ဝင့်ထငွမှမဆု၊

ုနှစ့်အတွက့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ မည့်သည့်စည့််းကကြ့်
(၃)

တတယအထနပြင့်

မည့်သည့်ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှမဆု

ရရှသည့်

က
ု ့်ထသော ဝင့်ထငွမမ
ှ ဆု နှင့်

န
ု ှစ့်အတွက့် ြုေ့်မ ၁၃၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ အထပခြစစည့််းမှ

ပမတ့်စွန့််းခွန့် ထြ်းထဆောင့်ရန့် တစ့်နည့််းအော်းပြင့် တောဝန့်ရှမည့်ပြစ့်သည့် အခွန့်
ကျသင့်ထသော ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ခုကု

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ ထြေါ်ထြါက့်လောသည့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ မည့်သည့်အပမတ့်အစွန့််းမှမဆု။
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) အရ အသော်းတင့်အရှု်းကု အပြည့်အဝနုတ့်ြယ့်နုင့်ပခင့််း မရှြါက နုတ့်ြယ့်
ပခင့််းမရှသည့် ထငွထကက်းြမောဏကု ယင့််းြုဂ္ လ့်က တစ့်ဆက့်တည့််းပြစ့်သည့် လောမည့်
အခွန့်နှစ့်သု ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်နုငဖ့် ြီ်း ယင့််းနှစ့်တွင့် ထအောက့်ြါအစီအစဉ့် အတုင့််း
နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့် −
(၁)

(၂)

ြ

မဦ်းစွော

ုနှစ့်အတွက့် မည့်သည့်လုြ့်ငန့််းမှမဆု ရရှသည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏

မည့်သည့်စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော ဝင့်ထငွမှမဆ၊ု

ေုတယအထနပြင့်

ုနှစ့်အတွက့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ မည့်သည့်စည့််းကကြ့်
(၃)

တတယအထနပြင့်

မည့်သည့်ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှမဆု

ရရှသည့်

က
ု ့်ထသော ဝင့်ထငွမမ
ှ ဆုနှင့်

န
ု ှစ့်အတွက့် ြုေ့်မ ၁၃၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ အထပခြစစည့််းမှ

ပမတ့်စွန့််းခွန့် ထြ်းထဆောင့်ရန့် တစ့်နည့််းအော်းပြင့် တောဝန့်ရှမည့်ပြစ့်သည့် အခွန့်
ကျသင့်ထသော ရရန့်ြုင့်ခွင့် တစ့်ခုကု

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ ထြေါ်ထြါက့်လောသည့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ မည့်သည့်အပမတ့်အစွန့််းမှမဆု၊
စသည့်ပြင့် အ
သည့်အ

က့်ြါ အစီအစဉ့်အတုင်း့် အသော်းတင့်အရ်းှု ကု အပြည့်အဝ နုတ့်ယူဖြီ်း

ထဆောင့်ရွက့်နုငသ
့် ည့်။ သရောတွ
ု
င့် အသော်းတင့်အရှု်းကု ယင့််းအသော်းတင့်
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အရှု်းထြေါ်ထြါက့်သည့် အခွန့်နှစ့် ကုန့်ဆု်းဖြီ်းထနောက့် အခွန့်နှစ့် ငါ်းနှစ့်

က့် ြုမု၍

ဆက့်လက့် သယ့်ထဆောင့်နုငပ့် ခင့််း မရှထစရ။
(ဃ)

ဤဥြထေနှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့် အတွက့် ရင့််းနှီ်း
ပမ ြ့်နှမှုမှ အသော်းတင့်အရှု်း ထြေါ်ထြါက့်ခွဲလျှင့် ယင့််းအသော်းတင့်အရ်းှု ြမောဏကု
ယင့််းနှစ့်အတွင့််း ထအောက့်ြါအစီအစဉ့်အတုင့််း နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့် −
(၁)

ြ

မဦ်းစွော

ုနှစ့်အတွက့် မည့်သည့်ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမမ
ှ ဆု ရရှသည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်

၏ မည့်သည့်စည့််းကကြ့်
(၂)

ေုတယအထနပြင့်

က
ု ့်ထသော ဝင့်ထငွမှမဆု နှင့်

န
ု ှစ့်အတွက့် ြုေ့်မ ၁၃၊ ြုေ့်မခွွဲ (က) အရ အထပခြစစည့််းမှ

ပမတ့်စွန့််းခွန့် ထြ်းထဆောင့်ရန့် တစ့်နည့််းအော်းပြင့် တောဝန့်ရှမည့်ပြစ့်သည့် အခွန့်
ကျသင့်ထသော

ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ခုကု

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ

ထြေါ်ထြါက့်သည့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ မည့်သည့်အပမတ့်အစွန့််းမှမဆု။
(င)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဃ) အရ အသော်းတင့်အရှု်းကု အပြည့်အဝ နုတ့်ြယ့်နုင့်ပခင့််းမရှြါ က နုတ့်ြယ့်
ပခင့််းမရှသည့် ထငွထကက်းြမောဏကု

ြ
ု ုဂ္ လ့်က တစ့်ဆက့်တည့််းပြစ့်သည့် လောမည့်

အခွန့်နှစ့်သု ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်နုငဖ့် ြီ်း ယင့််းနှစ့်တွင့် ထအောက့်ြါအစီအစဉ့်အတုင့််း
နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့် −
(၁)

ြ

မဦ်းစွော

န
ု ှစ့်အတွက့် မည့်သည့်ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှမဆု ရရှသည့် ယင့််း

ြုဂ္ လ့်၏ မည့်သည့်စည့််းကကြ့်
(၂)

ေုတယအထနပြင့်

ုက့်ထသော ဝင့်ထငွမှမဆု နှင့်

န
ု ှစ့်အတွက့် ြုေ့်မ ၁၃ (က)အရ အထပခြစစည့််းမှ ပမတ့်စွန့််းခွန့်

ထြ်းထဆောင့်ရန့် တစ့်နည့််းအော်းပြင့် တောဝန့်ရှမည့်ပြစ့်သည့် အခွန့်ကျသင့်ထသော
ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ

ထြေါ်ထြါက့်သည့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏

မည့်သည့်အပမတ့်အစွန့််းမှမဆ၊ု
စသည့်ပြင့် အ
သည့်အ

က့်ြါအစီအစဉ့်အတုင့််း အသော်းတင့်အရှု်းကု အပြည့်အဝ နုတ့်ယူဖြီ်း

ထဆောင့်ရွက့်ရန့်ပြစ့်သည့်။ သရောတွ
ု
င့် အသော်းတင့်အရှု်းကု ယင့််းအသော်းတင့်

အရှု်းထြေါ်ထြါက့်သည့် အခွန့်နှစ့် ကုန့်ဆု်းဖြီ်းထနောက့် အခွန့်နှစ့် ငါ်းနှစ့်
ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်နုငပ့် ခင့််း မရှထစရ။

က့် ြုမု၍
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(စ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ဤြုေ့်မအရ အခွန့်နှစ့် တစ့်နှစ့်

က့် ြုမုထသော အသော်းတင့်အရှု်းကု

သယ့်ထဆောင့်နုတ့်ြယ့်လျှင့် အထစောဆု်းနှစ့်၏ အသော်းတင့်အရှု်းကု ဦ်းစွော နုတ့်ြယ့်
ရမည့်။
(ဆ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) မှ ြုေမ
့် ခွွဲ(င) အ

တွင့် မည့်သုြင့်ဆုထစကောမူ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် အရှု်း

ထြေါ်ထြါက့်ဖြီ်း ယင့််းအရှု်းကု အပမတ့်ဟု ယူဆမည့်ဆုြါက (၁)

ထလျှောချ

ော်းသည့်နှုန့််းပြင့်

အခွန့်ထကောက့်ခမည့်ပြစ့်လျှင့်

ော်းသည့် နှုန့််းပြင့် သမဟု
ု
တ့် ယင့််း

က့်ြုမုထလျှောချ

ယင့််းသု

ထလျှောချ

ော်းသည့်နှုန့််းပြင့် အခွန့်

စည့််းကကြ့်သည့်ဝင့်ထငွကု တွက့်ချက့်ရော၌သော၊ သမဟု
ု
တ့် ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ
ော်းသည့်

ဝင့်ထငွကုတွက့်ချက့်ရော၌သော

အဆြ
ု ါအရ်းှု ကု

နုတ့်ြယ့်ရမည့်၊

သမဟု
ု
တ့်
(၂)

အခွန့်ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ မည့်ပြစ့်လျှင့်

ကင့််းလွတ့်ခွငပ့် ြ

ော်းသည့်

ဝင့်ထငွကု

တွက့်ချက့်ရော၌သော ယင့််းအရှု်းကု နုတ့်ြယ့်ရမည့်။
အြိုင့််း (၄)
တန့် ို်းငလ ောနိုငင
့် သော

န့်ြိုင့်ခွေင့်မ ော်းနှင့် လုြ့်ငန့််း

ိုင့် ော ပေြ့်မွဲ

န့်ြိုင့်ခွေင့်မ ော်းအော်း

တန့် ို်းငလ ောပခင့််း
တန့် ို်းငလ ောပခင့််း
၂၆။

(က)

ိုင့် ော အငပခခမူမ ော်း

ဤြုေ့်မနှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ လုြ့်ငန့််းရှ တန့်ြု်းထလျောနုင့်ထသော ရရန့်
ြုင့်ခွငမ
့် ျော်းနှင့် လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြုငခ
့် ွင့်မျော်းသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့် အတွင့််း
ယင့််းလုြ့်ငန့််း၏ စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော ဝင့်ထငွရရှရန့် အသု်းပြ ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််းထကကောင့်

တန့်ြု်းကျဆင့််းသွော်းလျှင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်အော်း ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့်

ုထငွထကက်းြမောဏ

ကု နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ သည့်။
(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဃ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ ခွင့်ပြ

ော်း

သည့် တန့်ြု်းထလျောပခင့််းအတွက့် နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့်ြမောဏကု ြုေ့်မ ၂၇ အရ မျဉ့််းထပြောင့်
စနစ့်(straight-line method) ပြင့် ပြစ့်ထစ၊ ြုေ့်မ ၂၈ အရ လက့်ကျန့် တပြည့််းပြည့််း
ထလျောကျသည့်စနစ့် (diminishing value method) ပြင့်ပြစ့်ထစ သတ့်မှတ့်နုငဖ့် ြီ်း
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ယင့််းသထဆောင့်
ု
ရွက့်ရောတွင့်

ြ
ု ုဂ္ လ့်သည့် ယင့််း၏ ဘဏ္ဍောထရ်းဆုငရ
့် ော စောရင့််းမျော်း

တွင့် တန့်ြု်းထလျောပခင့််းဆုငရ
့် ော စနစ့်တစ့်မျ ်းတည့််းကုသော အသု်းပြ ခွဲရမည့်။
(ဂ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် တန့်ြု်းထလျောနုငထ
့် သော ရရန့်ြုင့်ခွင့်မျော်းကု ြုငဆ
့် ုင့်သည့် ကောလ
တစ့်ထလျှောက့်လ်းု တွင့် ယင့််းတအတွ
ု
က့် တစ့်မျ ်းတည့််းထသော တန့်ြု်းထလျောပခင့််းစနစ့်ကု
အသု်းပြ ရမည့်။

(ဃ)

လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရောပေြ့်မွဲရရန့်ြုင့်ခွငမ
့် ျော်းကု

မျဉ့််းထပြောင့်စနစ့်(straight-line

method)

ပြင့်သော တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့်။
(င)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ခု သမဟု
ု
တ့် လုြ့်ငန့််း
ဆုင့်ရော
စည့််းကကြ့်

ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြုင့်ခွင့်တစ့်ခုကု

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း

လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွ ရရှထစရန့် တစ့်စတ့်တစ့်ြုင့််း အသု်းပြ ဖြီ်း အပခော်းကစစ

အတွက့် တစ့်စတ့်တစ့်ြုင်း့် အသု်းပြ လျှင့် ြုေ့်မခွွဲ (က) အရ နုတ့်ြယ့်ခွင့်ပြ သည့်
ထငွထကက်းြမောဏသည့် ြုေ့်မ ၂၇ သမဟု
ု
တ့် ၂၈ အရ တွက့်ချက့်ရရှသည့် ထငွထကက်း
ြမောဏအနက့်မှ ယင့််းလုြ့်ငန့််း၏ စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော ဝင့်ထငွရရှရန့် ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း

နှင့် ဆက့်စြ့်ထနသည့် အချ ်းကျြမောဏပြစ့်သည့်။
(စ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ စည့််းကကြ့်

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွ ရရှထစရန့် ထဆောင့်

ရွက့်ရော၌ တန့်ြု်းထလျောနုငသ
့် ည့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု အခွန့်နှစ့် တစ့်နှစလ
့် ်းု အတွက့်
အသု်းမပြ လျှင့်

ယင့််းနှစ့်အတွက့်

တန့်ြု်းထလျောပခင့််းဆုင့်ရော

နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ သည့်

ြမောဏကု ထအောက့်ြါြုထသနည့််းအတုင့််း တွက့်ချက့်ရမည့် −
𝐴x

𝐵
𝐶

ယင့််းြုထသနည့််းတွင့် −
A သည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (င) ကု
တွက့်ချက့်

ည့်သွင့််းစဉ့််းစော်းလျက့် ြုေ့်မ ၂၇ သုမဟုတ့် ၂၈ အရ

ော်းသည့် တန့်ြု်းထလျောပခင့််းဆုင့်ရော နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ သည့်ြမောဏပြစ့်သည့်။

B သည့် လုြ့်ငန့််းတစ့်ရြ့်မှ ဝင့်ထငွရရှထအောင့် ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွင့််း
ရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု အသု်းပြ သည့် ရက့်အထရအတွက့်ပြစ့်သည့်။
C သည့် ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွင့််းရှ ရက့်အထရအတွက့်ပြစ့်သည့်။
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မ ဉ့််းငပ ောင့်စနစ့်ပ င့် တန့် ို်းငလ ောပခင့််း (Straight-line depreciation)
၂၇။

(က)

ြုေ့်မ ၂၆၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (င) နှင့် ြုေမ
့် ခွွဲ(စ) တနှ
ု င့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့်
ရရန့်ြုင့်ခွင့် သုမဟုတ့် လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော ပေြ့်မွဲရရန့်ြုင့်ခွငန
့် ှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ြုဂ္ လ့်
တစ့်ဦ်းအော်း အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်ခွင့်ပြ သည့်ြမောဏကု မျဉ့််းထပြောငစ
့် နစ့်
(straight-line method)အရ တွက့်ချက့်ရောတွင့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ကုန့်ကျစရတ့်ကု
ဇယော်း(၄)တွင့် သတ့်မှတ့်

(ခ)

ော်းသည့် နှုန့််းပြင့် ထပမောက့်ရမည့်။

လက့်ရှအခွန့်နှစ့်နှင့် ယခင့်အခွန့်နှစ့်မျော်းအော်းလ်းု အတွက့် ဤြုေ့်မက သက့်ထရောက့်သည့်
တန့်ြု်းထလျောနုငထ
့် သော ရရန့်ြင
ု ခ
့် ွင့် သမဟု
ု
တ့် လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြုင့်ခွင့် တစ့်ခု
နှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းအော်း နုတ့်ြယ့်ခွင့်ပြ သည့် စုစုထြါင့််းြမောဏ သမဟု
ု
တ့်
ြုေ့်မ ၂၆၊ ြုေ့်မခွွဲ (င) ကု ကျင့်သု်းပခင့််းမပြ ြါက ခွင့်ပြ မည့်ပြစ့်ထသော စုစုထြါင့််းြမောဏ
သည့် ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၏ ကုန့်ကျစရတ့်

လက့်က န့်တပ ည့််းပ ည့််းငလ ောက သည့်စနစ့်ပ င့်

က့် မထကျော့်လွန့်ထစရ။

တန့် ို်းငလ ောပခင့််း

(Diminishing

value

depreciation)
၂၈။

(က)

ြုေ့်မ ၂၆၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (င) နှင့် ြုေမ
့် ခွွဲ(စ) တနှ
ု င့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့်
ရရန့်

ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုနှင့်စြ့်လျဉ့််း၍

နုတ့်ြယ့်ခွင့်

ပြ သည့်

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းအော်း

ြမောဏကု

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့်

လက့်ကျန့်တပြည့််းပြည့််းထလျောကျသည့်စနစ့်

(Diminishing value method) အရ တွက့်ချက့်ရောတွင့် ယင့််းနှစ့်အစတွင့်ရှသည့်
ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ စောရင့််းအရ လက့်ကျန့်တန့်ြု်းကု ဇယော်း (၄) တွင့် သတ့်မှတ့်

ော်းသည့်

နှုန့််းပြင့် ထပမောက့်ရမည့်။
(ခ)

ဤြုေ့်မအရ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့် ကုန့်ဆု်းချန့်တွင့် တန့်ြု်းထလျှောလက
ု ့်သည့် တန့်ြု်းထလျော
နုငထ
့် သော ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု၏ စောရင့််းအရလက့်ကျန့်တန့်ြု်းသည့် ကျြ့် ၅ သန့််းထအောက့်
ထလျောနည့််းြါက −
(၁)

ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ စောရင့််းအရလက့်ကျန့်တန့်ြု်း၏ တန့်ြု်းထလျှောပခင့််း မပြ ရထသ်း
သည့် ထငွထကက်းြမောဏကု ယင့််းနှစ့်အတွက့် တန့်ြု်းထလျောပခင့််းဆုင့်ရော နုတ့်ြယ့်
ခွင့်ပြ သည့် ြမောဏတွင့် ထြါင့််း

ည့်ရမည့်။ သုရောတွင့် ယင့််းရရန့် ြုင့်ခွင့်ကု
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ယင့််းလုြ့်ငန့််းမှ စည့််းကကြ့်
သည့် အတုင်း့် အတောအ
(၂)
တန့် ို်းငလ ောနိုင့်သည့်
၂၉။

(က)

ုက့်ထသောဝင့်ထငွရရှရန့် ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ အသု်းပြ ခွဲ

သော ထြါင့််း

ည့်ရမည့်။

ပြင့်
ု

ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်ကု အပြည့်အဝ တန့်ြု်းထလျှောဖြီ်းပြစ့်သည့်ဟု မှတ့်ယူရမည့်။
န့်ြိုင့်ခွေင့် သိုမဟုတ့် လုြ့်ငန့််း

ိုင့် ော ပေြ့်မွဲ

န့်ြိုင့်ခွေငက
့် ို

ုခွေင
ွဲ ောင့််းခ ပခင့််း

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့် သမဟု
ု
တ့် လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော
ပေြ့်မွဲရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ခုကု

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချလျှင့်

ယင့််းနှစ့်

အတွက့် တန့်ြု်းထလျောပခင့််းဆုင့်ရော နုတ့်ြယ့်မှုကု ခွင့်မပြ ရ။
(ခ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့်

တစ့်စတ့်တစ့်ြုင့််းအော်းပြင့်

လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ

ဝင့်ထငွရရှရန့်နှင့်

တစ့်စတ့်တစ့်ြုင့််းအော်းပြင့် အပခော်းကစစရြ့်အတွက့် အသု်းပြ ခွဲသည့် တန့်ြု်းထလျောနုင့်
သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့် သမဟု
ု
တ့် လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ော ပေြ့်မွဲရရန့်ြုငခ
့် ွင့်တစ့်ခုကု အခွန့်နှစ့်
တစ့်နှစ့်အတွင့််း

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချခွဲလျှင့် ြုေ့်မ ၁၇၊ ြုေ့်မခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၄) သမဟု
ု
တ့်

ြုေ့်မ ၂၀၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၃) နှင့် အကျ ်းဝင့်သည့်

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချမှုမှ အပမတ့်

အစွန့််း သမဟု
ု
တ့် အရှု်းြမောဏသည့် ယင့််းလုြ့်ငန့််းမှ စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော ဝင့်ထငွ

ရရှရန့် ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််းနှင့် စြ့်လျဉ့််းသည့် အပမတ့်အစွန့််း သမဟု
ု
တ့် အရ်းှု ၏ အချ ်းကျ
အစတ့်အြုင်း့် ပြစ့်သည့်။

ပြင့်
၃၀။

င့်ပခင့််းမ ော်းနှင့် တို်းတက့်ငကောင့််းမွေန့်ငအောင့်င

ောင့် ွက့်ပခင့််းမ ော်း

(က) ြုေ့် မ ၂၀၊ ြုေ့်မခွွဲ (ခ)၊ ြုေ့် မခွွဲ (၄) အရ ခွ င့်ပြ သည့် နုတ့်ြ ယ့် မှု ထငွထကက်းြမောဏ
သည့် အခွန့်နှစ့်ကုန့်ဆု်းချန့်တွင့်ရှသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ စောရင့််းအရလက့်ကျန့်တန့်ြု်း၏
၂၀ ရောခုငန
့် ှုန့််း
(ခ)

က့် မြထ
ု စရ။

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) ြါပြဋ္ဌောန့််းချက့်

က့် ြုမုသည့်ထငွထကက်းြမောဏကု ယင့််းအခွန့်နှစ့် ကုန့်ဆု်း

ချန့်တွင့်ရှသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ စောရင့််းအရလက့်ကျန့်တန့်ြု်းတွင့် ထြါင့််း
အြိုင့််း (၅)
လူြုဂ္ိ လ့်
လူြုဂ္ိ လ့်

ိုင့် ော ခွေင့်ပြ ငငွေမ ော်း

ိုင့် ော ခွေင့်ပြ ငငွေမ ော်း (Personal Allowances)

ည့်ရမည့်။
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၃၁။

(က)

ဤြုေ့်မနှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ပြည့်တွင့််းထန တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းအော်း အခွန့်နှစ့်
တစ့်နှစ့်အတွက့် ဇယော်း (၅) နှင့်အညီ တွက့်ချက့်

ော်းသည့် ထအောက့်ြါ လူြုဂ္ လ့်

ဆုင့်ရော ခွင့်ပြ ထငွမျော်းကု ခွင့်ပြ ရမည့် −
(၁)

အထပခခခွင့်ပြ ထငွ၊

(၂)

အမ့်ထ

(၃)

သော်း၊ သမီ်းအတွက့် ခွင့်ပြ ထငွ၊

(၄)

အတူထနမဘအတွက့် ခွင့်ပြ ထငွ၊

(၅)

လူမှုြူလထ
ု ရ်း

(၆)

ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်နှင့်အမ့်ထ

ောင့်ြက့်အတွက့် ခွင့်ပြ ထငွ၊

ည့်ဝင့်ထငွ၊
ောင့်ြက့်၏

အသက့်အောမခြရီမီယထကက်း

ည့်ဝင့်ထငွ၊
(၇)
(ခ)

ြင့်စင့်ရန့်ြုထငွသု

ည့်ဝင့်ထငွ။

ပြည့်တွင့််းထနတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း အခွန့်စည့််းကကြ့်
ရန့် ဝင့်ထငွမှ နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့် လူြုဂ္ လ့်ဆုငရ
့် ော ခွင့်ပြ ထငွ စုစုထြါင့််းသည့် ဤြုေ့်မကု
လျစ့်လျ ရှုလျက့် ဤဥြထေအရ တွက့်ချက့်
ြုဂ္ လ့်၏

ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့်

ော်းထသော ယင့််းပြည့်တွင့််းထန တစ့်ဦ်းချင့််း

အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွကု

ထကျော့်လွန့်ပခင့််း

မရှထစရ။
အြိုင့််း ( ၆ )
အခွေန့်

ိုင့် ောစော င့််း

စော င့််းနှစ့်
၃၂။

(က)

ကုမပဏီတစ့်ခု၏ စောရင့််းနှစ့်သည့် ယင့််းကုမပဏီ၏ ဘဏ္ဍောထရ်းစောရင့််းမျော်းကု နှစ့်စဉ့်
လက့်ကျန့်ရှင့််းတမ့််းထရ်းဆွွဲသည့် ရက့်စွွဲတွင့် ကုန့်ဆု်းသည့် ၁၂ လတောကောလ ပြစ့်သည့်။

(ခ)

ကုမပဏီတစ့်ခုသည့် အခွန့်ကစစရြ့်အလငှ
ု ော စောရင့််းနှစ့်ထပြောင့််းလွဲလြ
ု ါက ညွှန့်ကကော်းထရ်း
မှ ်းချ ြ့်

ကက တင့်ထလျှောက့်

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်၏

စောပြင့်

ခွင့်ပြ ချက့် မရရှြါက ယင့််း၏ စောရင့််းနှစ့်ကု ထပြောင့််းလွဲနုငပ့် ခင့််း မရှထစရ။

အပြင့်
ု

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်

မှ

ော်းရမည့်ပြစ့်ဖြီ်း

ကက တင့်ခွင့်ပြ ချက့်နှငအ
့် တူ

ြူ်းတွွဲြါရှသည့်

လုက့်နော
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ထဆောင့်ရွက့်ရမည့်

အထပခအထနမျော်းရှြါက

ယင့််းအထပခအထနမျော်းကု

လက
ု ့်နော

ထဆောင့်ရွက့်ရမည့်။
(ဂ)

ယင့််းကုမပဏီသည့် ခွင့်ပြ ချက့်နှင့်အတူ ြူ်းတွွဲြါရှသည့် အထပခအထန တစ့်ရြ့်ရြ့်ကု
လက
ု ့်နောထဆောင့်ရွက့်ရန့် ြျက့်ကွက့်ြါက ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့် ြုေ့်မခွွဲ (ခ) ြါ
ခွင့်ပြ ချက့်တစ့်ရြ့်ကု

စောပြင့်အသထြ်းအထကကောင့််းကကော်းလျက့်

ပြန့်လည့်

ရုြ့်သမ့််း

နုငသ
့် ည့်။
(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) သမဟု
ု
တ့် ြုေမ
့် ခွွဲ(ဂ) ကု ကျင့်သု်းပခင့််းပြင့် ကုမပဏီတစ့်ခု၏ စောရင့််းနှစ့်
ထပြောင့််းလွဲသွော်းသည့်အခါ ထပြောင့််းလွဲမှုမတုင့်မီ ထနောက့်ဆု်းစောရင့််းနှစ့်အပြည့်နှင့် စောရင့််း
နှစ့်အသစ့် စတင့်သည့် ထနရက့်တအကကော်းကောလက
ု
ု ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်း
အလုငှော သီ်းသန့် စောရင့််းနှစ့်တစ့်နှစ့် အပြစ့် မှတ့်ယရ
ူ မည့်။

(င)

တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့်ြုဂ္ လ့်
ြ့်တူမကျလျှင့်

တစ့်ခု၏

စောရင့််းနှစ့်သည့်

ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ့်နှင့်

စ
ု ောရင့််းနှစ့်အတွက့် အကျ ်းဝင့်သည့် ဥြထေသည့်

ုစောရင့််း

နှစ့်အတွင့််း ကုန့်ဆု်းသည့် ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ့်အတွက့် အကျ ်းဝင့်သည့် ဥြထေပြစ့်သည့်။
အခွေန့်
၃၃။

ိုင့် ော စော င့််း

ိန့််းသိမ့််း

ော်း ှိမှု နည့််းလမ့််း

(က) ဤဥြထေနှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် အခွန့်
စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွကု

ဘဏ္ဍောထရ်းအစီရင့်ခပခင့််းဆုင့်ရောစမျော်းနှင့်အညီ

တွက့်ချက့်

ရမည့်။
(ခ)

အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းနှင့် ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းတသည့်
ု
အလုြ့်ရှငက
့်
ထြ်းထချဖြီ်း ဝန့်

မ့််းက

ရရှသည့် အလုြ့်အကုင့်မဝ
ှ င့်ထငွအတွက့် ထငွသော်းစီ်းဆင့််းမှုအထပခခ(cash basis) ပြင့်
စောရင့််း
(ဂ)

န့််းသမ့််း

ော်းရှရမည့်။

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် ြုေ့်မ ၄၁ တနှ
ု င့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ထအောက့်ြါြုဂ္ လ့်မျော်းသည့် စည့််းကကြ့်
က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွ၊

အသု်းစရတ့်မျော်းနှင့်

(accrual basis) ပြင့် စောရင့််း

န့််းသမ့််း

အရှု်းမျော်းအတွက့်
ော်းရှရမည့် −

(၁)

တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်၊

(၂)

ကုန့်သွယ့်လုြ့်ငန့််းခွန့် သမဟု
ု
တ့် အ
အထပခခပြင့် စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ထစထရောက့်မှုအထပခခ

ူ်းကုန့်စည့်ခွန့်အတွက့် ထငွထတောင့််းခလွှော

ော်းရှသည့် တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်၊
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(၃)

လုြ့်ငန့််းမှ စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော ဝင့်ထငွကု ကျြ့်သန့််း ၁၀၀၀

က့် ထကျော့်လွန့်

ရရှသည့် တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်၊
(၄)
(ဃ)

စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့် သတ့်မှတ့်သည့် အပခော်းြုဂ္ လ့်အမျ ်းအစော်းမျော်း။

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် ြုေ့်မခွွဲ(ဂ) တနှ
ု င့် အကျ ်းမဝင့်သည့် တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်သည့် စည့််းကကြ့်
က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွ၊ အသု်းစရတ့်မျော်းနှင့် အရှု်းမျော်းအတွက့် ထငွသော်းစီ်းဆင့််းမှု အထပခခပြင့်
ပြစ့်ထစ၊ ထစထရောက့်မှုအထပခခပြင့်ပြစ့်ထစ စောရင့််း
ယင့််းသု

ော်းရှရော၌ စည့််းကကြ့်

န့််းသမ့််း

ော်းရှနုင့်သည့်။ သရောတွ
ု
င့်

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွနှင့် အသု်းစရတ့်မျော်းနှင့် အရှု်းမျော်း

အော်းလု်းအတွက့် အထပခခစနစ့်တစ့်ခုတည့််းကုသော အသု်းပြ ရမည့်။
(င)

ဘဏ့်မျော်းနှင့်

အောမခလုြ့်ငန့််းကုမပဏီမျော်းအတွက့်

ော်းရှမှု နည့််းလမ့််းမျော်းကု စည့််းမျဉ့််းမျော်း
(စ)

အခွန့်ဆုင့်ရောစောရင့််း

န့််းသမ့််း

ုတ့်ပြန့်၍ သတ့်မှတ့်နုင့်သည့်။

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဆ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ “ဘဏ္ဍောင ်းအစီ င့်ခပခင့််း

ိုင့် ောစမ ော်း ”ဆုသည့်မှော

ထအောက့်ြါတုကုဆုသည့် −
(၁)

ယင့််းတု၏ဘဏ္ဍောထရ်းစောရင့််းမျော်းကုနုငင
့် တကော စောရင့််းကုင့်မျော်း အသင့််းချ ြ့်က
အတည့်ပြ

ော်းထသော အစီရင့်ခပခင့််းဆုငရ
့် ော စမျော်းနှင့်အညီ ပြ စုရန့် လအ
ု ြ့်

သည့် နုငင
့် ထတော့်အစု်းရနှင့် ဌောနဆုင့်ရော၊ အြွွဲွံ့အစည့််းမျော်းပြစ့်ြါက ဤဥြထေ
အရ ပြစ့်ထစ၊ စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့်ပြစ့်ထစ ပြင့်ဆင့်နုင့်သည့် ယင့််းစသတ့်မှတ့်ချက့်
မျော်း၊
(၂)

ယင့််းတု၏ ဘဏ္ဍောထရ်းစောရင့််းမျော်းကု နုငင
့် တကော ဘဏ္ဍောထရ်းအစီရင့်ခပခင့််း
ဆုင့်ရောစမျော်းနှင့်အညီ ပြ စုသည့် တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်ပြစ့်ြါက
ဤဥြထေအရပြစ့်ထစ၊ စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့်ပြစ့်ထစ ပြင့်ဆင့်နုင့်သည့် ယင့််းစသတ့်
မှတ့်ချက့်မျော်း၊

(၃)

အပခော်းမည့်သည့်ြုဂ္ လ့်အတွက့်မဆု ဤဥြထေအရပြစ့်ထစ၊ စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့်
ပြစ့်ထစပြင့်ဆင့်နုင့်သည့် နုငင
့် တကောဘဏ္ဍောထရ်း အစီရင့်ခပခင့််းဆုင့်ရောစမျော်း
သမဟု
ု
တ့် ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် ထယဘုယျအော်းပြင့် လက့်ခ
စောရင့််းကုင့်ြညောရြ့်ဆုင့်ရော စသတ့်မှတ့်ချက့်မျော်း။

ော်းသည့် အပခော်း
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(ဆ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (စ) တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့် စမျော်းနှင့် ြတ့်သက့်၍ ပြဋ္ဌောန့််း

သမဟု
ု
တ့် လထ
ု လောက့်စွော ပြဋ္ဌောန့််း
ဘဏ္ဍောင ်းအစီ င့်ခပခင့််း
ပြင့် လက့်ခ

ော်းပခင့််းမရှသည့်

ော်းပခင့််းမရှသည့် မည့်သည့်ကစစရြ့်အတွက့်မဆု

ိုင့် ောစမ ော်း ဆုသည့်မှော ပမန့်မောနုငင
့် တွင့် ထယဘုယျအော်း

ော်းဖြီ်း ဤဥြထေအရပြစ့်ထစ၊ စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့်ပြစ့်ထစ ပြင့်ဆင့်နုင့်သည့်

စမျော်း သမဟု
ု
တ့် စောရင့််းကုင့်ြညောရြ့်ဆုင့်ရောမူဝါေမျော်း သုမဟုတ့် အထပခခမူမျော်းကုဆု
သည့်။
ငငွေသော်းစီ်း

င့််းမှုအငပခခ စော င့််း

ိန့််းသိမ့််း

ော်း ှိမှုနည့််းလမ့််း (Cash basis accounting)

၃၄။ ဝင့်ထငွခွန့်အတွက့် ထငွသော်းစီ်းဆင့််းမှုအထပခခ စောရင့််း
န့််းသမ့််း

န့််းသမ့််း

ော်းရှမှု နည့််းလမ့််းပြင့် စောရင့််း

ော်းရှသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်က ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု ရရှသည့်အခါ

ရရှမှုထြေါ်ထြါက့်ဖြီ်း

ယင့််းြုဂ္ လ့်က

ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု

ထြ်းထချသည့်အခါ

အသု်းစရတ့်

ထြေါ်ထြါက့်သည့်။
ငစင ောက့်မှုအငပခခ စော င့််း
၃၅။

(က)

ိန့််းသိမ့််း

ဝင့်ထငွခွန့်အတွက့်
စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ော်း ှိမှု နည့််းလမ့််း (Accrual basis acconting)

ထစထရောက့်မှုအထပခခ

စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ော်းရှမှု

နည့််းလမ့််းပြင့်

ော်းရှသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်က ထငွထကက်းြမောဏ

တစ့်ရြ့် ရရန့်ရှသည့်အခါ ရရှမှုထြေါ်ထြါက့်ဖြီ်း ယင့််းြုဂ္ လ့်က ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်
ထြ်းရန့်ရှသည့်အခါ အသု်းစရတ့် ထြေါ်ထြါက့်သည့်။
(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) ၏ ရည့်ရွယခ
့် ျက့်မျော်းအလုငှော ထြ်းရန့်တောဝန့်တစ့်ရြ့်ကု ပြည့်ဆည့််း
ထြ်းရမည့်အချန့်အော်း ထရွံ့ဆုင့််းလက
ု ့်ထစကောမူ သမဟု
ု
တ့် ယင့််းထငွထကက်းြမောဏကု
အရစ့်ကျထြ်းထစကောမူ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ထငွထကက်းြမောဏ တစ့်ရြ့်ကု ရရှြုငခ
့် ွင့် ရှလော
သည့်အချန့်တွင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်အော်း ထြ်းရန့်တောဝန့် ထြေါ်ထြါက့်သည့်။

င ကွေ်း
၃၆။

ု်းမ ော်း
(က)

ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းနှင့်

ကုက့်ညီြါက

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းကု

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်

အတွက့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ လုြ့်ငန့််း သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှ စည့််းကကြ့်
ဝင့်ထငွမှ ထ ကွ်းဆု်းကု နုတ့်ြယ့်ခွင့်ပြ သည့် −
(၁)

ယင့််းထ ကွ်းဖမီြမောဏသည့် -

ုက့်ထသော
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(ကက) ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ လုြ့်ငန့််း သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှ စည့််းကကြ့်
ထသော ဝင့်ထငွတွင့် ယခင့်က
(ခခ) စည့််းကကြ့်

ည့်သွင့််း

ုက့်

ော်းခွဲပခင့််း၊ သမဟု
ု
တ့်

ုက့်ထသော ဝင့်ထငွရရှရန့် ထငွထချ်းသည့်လုြ့်ငန့််းကု ြုမှန့်

ထဆောင့်ရွက့်သည့်အထနပြင့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်က

ထချ်းငှော်းလုက့်သည့်

ထငွထကက်းပြစ့်ပခင့််း၊
(၂)

ယင့််းထ ကွ်းဖမီ သမဟု
ု
တ့် ထ ကွ်းဖမီ၏ အစတ့်အြုင့််းကု ယင့််းြုဂ္ လ့်၏

ုအခွန့်

နှစ့်အတွက့် ဘဏ္ဍောထရ်းစောရင့််းမျော်းတွင့် ဘဏ္ဍောထရ်းအစီရင့်ခပခင့််းဆုင့်ရောစမျော်း
နှငအ
့် ညီ ြယ့်ြျက့်ပခင့််း၊
(၃)

ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့် ထြ်းထချမှုကရ
ု ရှရန့် လုြ့်သင့်လုြ့်

ုက့်သည့် ထဆောင့်ရွက့်

ချက့်မျော်း လုြ့်ထဆောင့်ခွဲဖြီ်း ထ ကွ်းဖမီကု ပြန့်လည့်ရရှနုငပ့် ခင့််းမရှဟု ကျ ်းထကကောင့််း
ဆီထလျော့်စွော ယုကကည့်ပခင့််း။
(ခ)

ဤြုေ့်မအရ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းကု အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ လုက့်သည့်
ထငွထကက်းြမောဏသည့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏

ယင့််းနှစ့်အတွက့်

ဘဏ္ဍောထရ်းစောရင့််းမျော်းမှ

ြယ့်ြျက့်လက
ု ့်သည့် ထ ကွ်းဖမီြမောဏကု ထကျော့်လွန့်ပခင့််းမရှထစရ။
ငလ ော့်င က်းငြ်းပခင့််းနှင့် ပြန့်လည့်
၃၇။

ှိငစပခင့််းအတွေက့် ငြ်းငခ မှုမ ော်း

(က) ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း သုမဟုတ့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ တွွဲြက့်လုြ့်ကုငသ
့် ူတစ့်ဦ်းသည့် ထငွထကက်း
ြမောဏ တစ့်ရြ့်ကု ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုအတွက့် ထလျော့်ထကက်းအပြစ့် ရရှခွဲလျှင့် ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ)
သည့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(၁)

ယင့််းြုဂ္ လ့်က ရရှရန့် ထမျှော့်လင့်
လမမ
့် ည့်ဟု ထမျှော့်လင့်

ော်းသည့် သမဟု
ု
တ့် ယင့််းြုဂ္ လ့် ရရှ

ော်းသည့် ဝင့်ထငွ သုမဟုတ့် ဝင့်ထငွကု တွက့်ချက့်ရော၌

ည့်သွင်း့် ရန့် ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု ပြန့်လည့်ရရှပခင့််း၊
(၂)

ဝင့်ထငွကု တွက့်ချက့်ရော၌ ယင့််းြုဂ္ လ့်က ကျခခွဲသည့် သမဟု
ု
တ့် ယင့််းြုဂ္ လ့်
က ကျခရန့် ထမျှော့်လင့်
ထမျှော့်လင့်

ော်းသည့် သုမဟုတ့် ယင့််းြုဂ္ လ့်မှ ကျခလမ့်မည့်ဟု

ော်းသည့် အရ်းှု သမဟု
ု
တ့် နုတ့်ြယ့်ရန့် ထငွထကက်း ြမောဏတစ့်ရြ့်။
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(ခ)

ြုေ့်မ ၁၅၊ ြုေ့်မခွွဲ (ဂ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ထလျော့်ထကက်းထငွြမောဏကု ယင့််းြုဂ္ လ့်၏
ဝင့်ထငွတွက့်ချက့်ရော၌

ည့်သွင့််းရမည့်ပြစ့်ဖြီ်း ယင့််းထငွထကက်း၏ သထဘောသဘောဝသည့်

ထြ်းထလျော့်သည့် မူလထငွထကက်းြမောဏ၏ သထဘောသဘောဝအတုင်း့် ပြစ့်သည့်။
င ောင့််းဝယ့် န့် ကုန့်စည့်မ ော်း
၃၈။

(က)

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း ထရောင့််းချခွဲသည့် ထရောင့််းဝယ့်ရန့် ကုန့်စည့်မျော်း၏ ကုန့်ကျ
စရတ့်မျော်းအတွက့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းအော်း ယင့််းလုြ့်ငန့််း၏စည့််းကကြ့်

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွမှ

ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ သည့် ထငွထကက်းြမောဏကု ထအောက့်ြါြုထသနည့််း
အတုင်း့် တွက့်ချက့်ရမည့် −
(A + B) - C
ယင့််းတွင့် −
A သည့် ယင့််းနှစ့်အတွက့် လုြ့်ငန့််း၏ ထရောင့််းဝယ့်ရန့်ကုန့်စည့်မျော်း၏ စောရင့််းြွင့်တန့်ြ်းု ၊
B သည့်

ြ
ု ုဂ္ လ့်က ယင့််းနှစ့်အတွင်း့် ကျခခွဲရဖြီ်း လုြ့်ငန့််း၏ ထရောင့််းဝယ့်ရန့်

ကုန့်စည့်မျော်း၏ ကုန့်ကျစရတ့်တွင့် ြါဝင့်သည့် စရတ့်မျော်း၊
C သည့် ယင့််းနှစ့်အတွက့် လုြ့်ငန့််း၏ ထရောင့််းဝယ့်ရန့်ကုန့်စည့်မျော်း၏ စောရင့််းြတ့်
တန့်ြု်းပြစ့်သည့်။
(ခ)

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု၏ ထရောင့််းဝယ့်ရန့်ကုန့်စည့်မျော်း၏ စောရင့််းြွင့်
တန့်ြု်းမှော ထအောက့်ြါအတုင့််းပြစ့်သည့် −
(၁)

လုြ့်ငန့််း၏ ထရောင့််းဝယ့်ရန့်ကုန့်စည့်၏ ယခင့်အခွန့်နှစ့်က စောရင့််းြတ့်တန့်ြု်း၊
သမဟု
ု
တ့်

(၂)

ြ
ု ုဂ္ လ့်သည့် လုြ့်ငန့််းကု ယင့််းနှစ့်အတွင့််း စတင့်ခွဲြါက လုြ့်ငန့််းမစတင့်မီ
ယင့််းြုဂ္ လ့်က ရယူခွဲသည့် ထရောင့််းဝယ့်ရန့်ကုန့်စည့်မျော်း၏ ကုန့်ကျစရတ့်။

(ဂ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း ထရောင့််းဝယ့်ရန့်ကုန့်စည့်မျော်း၏ စောရင့််းြတ့်
တန့်ြု်းသည့် ထအောက့်ြါနှစ့်ခုအနက့် နည့််းရောပြစ့်သည့် −
(၁)

လုြ့်ငန့််း၏ ထရောင့််းဝယ့်ရန့်ကုန့်စည့်မျော်း၏ နှစ့်ကုန့်ဆု်းချန့်တွင့်ရှသည့် ကုန့်ကျ
စရတ့်၊
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(၂) လုြ့်ငန့််း၏ ထရောင့််းဝယ့်ရန့်ကုန့်စည့်မျော်း၏ နှစ့်ကုန့်ဆု်းချန့်တွင့်ရှသည့် ပြင့်ြ
ထစျ်းကွက့် ထြါက့်ထစျ်း။
(ဃ)

လုြ့်ငန့််းက ရယူသည့် သီ်းသန့်အမျ ်းအစော်း ထရောင့််းဝယ့်ရန့် ကုန့်စည့်မျော်း၏ ကုန့်ကျ
စရတ့်တွက့်ချက့်ြုနည့််းလမ့််းကု စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့် သတ့်မှတ့်နုငသ
့် ည့်။

(င)

ထငွသော်းစီ်းဆင့််းမှုအထပခခ စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ော်းရှမှုနည့််းလမ့််းပြင့် စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ော်းရှသည့် ြုဂ္ လ့်သည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ ထရောင့််းဝယ့်ရန့်ကုန့်စည့်မျော်း၏ ကုန့်ကျစရတ့်
ကု တုက့်ရုက့်ကုန့်ကျစရတ့်ပြင့် တွက့်ချက့်သည့်နည့််းလမ့််း (direct-cost method)
ပြငပ့် ြစ့်ထစ၊ စုစုထြါင့််းကုန့်ကျစရတ့် တွက့်ချက့်သည့် နည့််းလမ့််း (absorbtion-cost
method) ပြင့် ပြစ့်ထစ တွက့်ချက့်နုင့်ဖြီ်း ထစထရောက့်မှုအထပခခ စောရင့််း
နည့််းလမ့််းပြင့် စောရင့််း

န့််းသမ့််း

န့််းသမ့််း

ော်းရှမှု

ော်းရှသည့် ြုဂ္ လ့်သည့် ထရောင့််းဝယ့်ရန့် ကုန့်စည့်မျော်း

၏ ကုန့်ကျစရတ့်ကု စုစုထြါင့််းကုန့်ကျစရတ့် တွက့်ချက့်သည့်နည့််းလမ့််း (absorbtioncost method) ပြင့် တွက့်ချက့်ရမည့်။
(စ)

ထရောင့််းဝယ့်ရန့်ကုန့်စည့်မျော်း၏
ထြော့်

ုတ့်သတ့်မှတ့်ရန့်

ကုန့်စည့်မျော်းကု ြ

တစ့်စုတစ့်ရောထသော

မပြစ့်နုင့်ြါက

မဝင့် ြ

မ

အမျ ်းအမည့်မျော်းကု

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့်

အသင့်

ယင့််းထရောင့််းဝယ့်ရန့်

ွက့်သည့်နည့််းလမ့််း (first-in-first-out) သမဟု
ု
တ့်

ြျမ့််းမျှအထလ်းထြ်းသည့်နည့််းလမ့််း (weighted average) စနစ့်ပြင့် စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ော်းရှရမည့်။
(ဆ) ဤြုေမ
့် ၏ ရည့်ရွယခ
့် ျက့်မျော်းအလုငှော “စုစုထြါင့််းကုန့်ကျ စရတ့်တွက့်ချက့် သည့်
နည့််းလမ့််း”၊ “တုက့်ရက
ု ့် ကုန့်ကျစရတ့်ပြင့် တွက့်ချက့်သည့်နည့််းလမ့််း”၊ "ြ
ြ

မ

မဝင့်

ွက့်သည့်နည့််းလမ့််း”၊ “ြျမ့််းမျှအထလ်းထြ်းသည့်နည့််းလမ့််း” တုသည့် ဘဏ္ဍော

ထရ်း အစီရင့်ခပခင့််းဆုင့်ရောစမျော်းအရ သတ့်မှတ့်သည့် အဓြပောယ့်အတုင်း့် ပြစ့်သည့်။
ကောလ ှည့်ြဋိညောဉ့်မ ော်း (Long-term contracts)
၃၉။

(က)

ဝင့်ထငွခွန့်အတွက့်
စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ရှည့်ြဋညောဉ့်နှင့်

ထစထရောက့်မှုအထပခခ

စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ော်းရှမှု

နည့််းလမ့််းပြင့်

ော်းရှသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ကောလ
အကျ ်းဝင့်သည့်

လုြ့်ငန့််းဝင့်ထငွနှင့်

အသု်းစရတ့်ကု

ဖြီ်းစီ်းမှု
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ရောခုငန
့် ှုန့််းစနစ့် (percentate-of-completion method) အထြေါ် အထပခခ၍ စောရင့််း
န့််းသမ့််း
(ခ)

ော်းရှရမည့်။

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း ကောလရှည့်ြဋညောဉ့်တွင့် ဖြီ်းစီ်းခွဲသည့်
ရောခုငန
့် ှုန့််းကု

န
ု ှစ့်အတွင့််း ယင့််းြုဂ္ လ့်က ကျခခွဲရသည့် ြဋညောဉ့်နှင့် အကျ ်းဝင့်

သည့် စုစုထြါင့််း အသု်းစရတ့်နှင့် ြဋညောဉ့်စတင့်သည့်အချန့်တွင့် သတ့်မှတ့်

ော်းခွဲ

သည့် ြဋညောဉ့်ြါ စုစုထြါင့််း ခန့်မှန့််းအသု်းစရတ့်တက
ု ု နှုင်း့် ယှဉ့်ပခင့််းပြင့် သတ့်မှတ့်
ရမည့်။
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဃ) သည့် ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းတွင့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(၁)

ကောလရှည့်ြဋညောဉ့်
ြဋညောဉ့်

တစ့်ရြ့်သည့်

အဆ်းု သတ့်သည့်

ဖြီ်းစီ်းသွော်းဖြီပြစ့်ဖြီ်း

အ
ု ခွန့်နှစ့်အတွက့်

ယင့််းြုဂ္ လ့်တွင့်

သမဟု
ု
တ့်

ယင့််း

က့်

ထစောသည့် စည့််းကကြ့်မှုပြ လုြ့်သည့် မည့်သည့်နှစ့်အတွက့်မဆု ယင့််းြဋညောဉ့်
အရ ထြေါ်ထြါက့်သည့် နုတ့်ြယ့်ခွင့်မရရှထသ်းထသော အရှု်းတစ့်ရြ့် ရှထနပခင့််း၊
ပြင့်
ု
(၂)

ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့်

ြဋညောဉ့်

အဆု်းသတ့်ချန့်တွင့်

ပမန့်မောနုင့်င၌

လုြ့်ငန့််း

ထဆောင့်ရွက့်မှု ရြ့်ဆုင့််းပခင့််း။
(ဃ)

ကောလရှည့်ြဋညောဉ့်တစ့်ရြ့်အရ ထြေါ်ထြါက့်ထသော နုတ့်ြယ့်ခွင့်မရရှထသ်းသည့် အရှု်း
တစ့်ရြ့်ကု ထနောက့်ပြန့်သယ့်ထဆောင့်နုငဖ့် ြီ်း တစ့်ဆက့်တည့််းပြစ့်ထသော ယခင့်အခွန့်နှစ့်
၏ နုတ့်ြယ့်ခွင့်မရရှထသ်းသည့် အရှု်းအပြစ့် ယူဆရမည့်ပြစ့်သည့်။

ပြင့်
ု
ြုဂ္ လ့်

တစ့်ဦ်းသည့်

အပြည့်အဝ

ယင့််းသထနောက့်
ု
ပြန့်သယ့်ထဆောင့်သည့်

နုတ့်ြယ့်နုငပ့် ခင့််းမရှလျှင့်
တစ့်ဆက့်တည့််းပြစ့်သည့်

ယင့််းသု

အရ်းှု တစ့်ရြ့်ကု

နုတ့်ြယ့်နုငပ့် ခင့််းမရှသည့်

ယင့််း၏အထရှွံ့နှစ့်သု

ထနောက့်ပြန့်

ထငွထကက်းြမောဏကု
သယ့်ထဆောင့်နုငဖ့် ြီ်း

ယင့််းနှစ့်တွင့် နုတ့်ြယ့်ထစရမည့်။
(င) ြုေမ
့် ခွွဲ (ဃ) အရ ထနောက့်ပြန့်သယ့်ထဆောင့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏကု ယင့််းအရှု်း
သယ့်ထဆောင့်သွော်းမည့် အခွန့်နှစ့်အတွက့် ြဋညောဉ့်အရ အပမတ့်ထငွ (ထြေါ်ထြါက့်လျှင့်)
ြမောဏအ

သော နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့်။
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(စ)

ကောလရှည့်ြဋညောဉ့်တစ့်ရြ့်မှ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ထြေါ်ထြါက့်သည့် အပမတ့်ထငွ
သမဟု
ု
တ့် အရှု်းကု ယင့််းြဋညောဉ့်အရ ဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏမျော်းအော်း
ယင့််းြဋညောဉ့်အရ ယင့််းနှစ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်မှုမျော်းနှင့် နှုင်း့် ယှဉ့်လျက့် သတ့်မှတ့်
ရမည့်။

(ဆ)

ဤြုေ့်မတွင့် −
(၁)

“မြီ်းစီ်းမှု ောခိုင့်နှုန့််းစနစ့်”သည့်

ဘဏ္ဍောထရ်းအစီရင့်ခပခင့််းဆုင့်ရောစမျော်း

သတ့်မှတ့်သည့် အဓြပောယ့်ကု ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) တွင့် ပြင့်ဆင့်ထပြောင့််းလွဲ

အရ
ော်းသည့်

အတုင်း့် ပြစ့်သည့်။
(၂)

“ကောလ ှည့်ြဋိညောဉ့်” ဆုသည့်မှော ြဋညောဉ့်အရ ထဆောင့်ရွက့်သည့် လုြ့်ငန့််း
စတင့်သည့် ထနမှ ၁၂ လအတွင့််း ဖြီ်းစီ်းမှုမရှသည့်
သမဟု
ု
တ့် ထဆောက့်လုြ့်မ၊ှု သမဟု
ု
တ့်

ုတ့်လုြ့်မှု၊ တြ့်ဆင့်မှု၊

ယင့််းတတစ့်
ု
ခုချင့််းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍

ဆက့်စြ့်ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်း ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််းအတွက့် ြဋညောဉ့် ကုဆုသည့်။
သရောတွ
ု
င့် အခန့််း(၅)၊ အြုင့််း (၁)နှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် မည့်သည့်ြဋညောဉ့်မဆု
ြါဝင့်ပခင့််းမရှထစရ။
ဘဏ္ဍောင ်း

ိုင့် ော ငခ ်းငှော်းမှုမ ော်းနှင့် အ စ့်က စနစ့်ပ င့် င ောင့််းခ မှုမ ော်း (Finance leases and

instalment sales)
၄၀။

(က)

ဤဥြထေသည့် ဘဏ္ဍောထရ်းဆုင့်ရော ထချ်းငှော်းမှု (finance lease) တစ့်ရြ့်အရ ငှော်းရမ့််း
သည့် သမဟု
ု
တ့် အရစ့်ကျစနစ့်ပြင့် ထရောင့််းချမှုပြ သည့် လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော ရရန့်ြုင့်ခွငမ
့် ျော်း
အထြေါ် ထအောက့်ြါအထပခခမျော်းပြင့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(၁)

အငှော်းချ

ော်းပခင့််းခရသူ သမဟု
ု
တ့် ဝယ့်ယူသူကု ရရန့်ြုင့်ခွင၏
့် ြုငရ
့် ှင့်အပြစ့်

မှတ့်ယူသည့်၊
(၂)

အငှော်းချ

ော်းပခင့််းခရသူ သမဟု
ု
တ့် ဝယ့်ယူသူသည့် ငှော်းရမ့််းမှု စတင့်ချန့် သုမ

ဟုတ့် အထရောင့််းအဝယ့် သထဘောတူညီချက့် ပြ လုြ့်ချန့်တွင့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု
ရယူသည့်ဟု မှတ့်ယူသည့်၊
(၃)

အငှော်းချ

ပြင့်
ု

ော်းသူ သမဟု
ု
တ့် ထရောင့််းချသူသည့် ငှော်းရမ့််းမှုစတင့်ချန့် သမဟု
ု
တ့်

အထရောင့််းအဝယ့် သထဘောတူညီချက့် ပြ လုြ့်ချန့်တွင့် အငှော်းချ

ော်းပခင့််းခရသူ
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သမဟု
ု
တ့် ဝယ့်ယူသူအော်း ထချ်းထငွတစ့်ရြ့်ထြ်းအြ့်လုက့်သည့်ဟု မှတ့်ယူဖြီ်း
ငှော်းရမ့််းပခင့််းအတွက့် ထြ်းထချမှု သမဟု
ု
တ့် အရစ့်ကျထြ်းထချမှုတစ့်ရြ့်စီသည့်
တစ့်စတ့်တစ့်ြုင့််းအော်းပြင့် ထချ်းထငွ၏ အရင့််း(principal) အော်း ပြန့်လည့်
ထြ်းဆြ့်မှုပြစ့်ဖြီ်း တစ့်စတ့်တစ့်ြင
ု ်း့် အော်းပြင့် အတု်းထြ်းထချမှု ပြစ့်သည့်။
(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) အရ အငှော်းချ

ော်းပခင့််းခရသူ သမဟု
ု
တ့် ဝယ့်ယူသူက

ြုင့်ဆုင့်သည့်ဟု မှတ့်ယူသည့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု၏ ကုန့်ကျစရတ့်သည့် ထအောက့်ြါ
တစ့်ရြ့်ရြ့် ပြစ့်သည့် −
(၁)

အငှော်းချ

ော်းသူနှင့်

ဝယ့်ယူသူတုသည့်

အငှော်းချ

ော်းပခင့််းခရသူ

တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူမျော်း

သမဟု
ု
တ့်

ထရောင့််းချသူနှင့်

မဟုတ့်သည့်အပြင့်

ငှော်းရမ့််းမှု

သထဘောတူညီချက့် သုမဟုတ့် အထရောင့််းအဝယ့် သထဘောတူညီချက့်တွင့် ရရန့်
ြုင့်ခွင့်၏ ကုန့်ကျစရတ့် သမဟု
ု
တ့် တန့်ြု်းအပြစ့် ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု
ထြော့်ပြ
(၂)

ော်းလျှင့် ယင့််းထငွထကက်းြမောဏ၊

အပခော်းမည့်သည့်ပြစ့်ရြ့်တွင့်မဆု ငှော်းရမ့််းမှုစတင့်ချန့် သမဟု
ု
တ့် အထရောင့််း
အဝယ့်

သထဘောတူညီချက့်

ပြ လုြ့်ချန့်တွင့်ရှသည့်

ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏

ပြင့်ြ

ထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်း။
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၃) တွင့် ထြော့်ပြ
အရ

ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏

ကုန့်ကျစရတ့်အပြစ့်

ော်းသည့် ထချ်းထငွြမောဏသည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ)
သတ့်မှတ့်

ော်းသည့်

ထငွထကက်းြမောဏ

ပြစ့်သည့်။
(ဃ) ထချ်းထငွအရ ပြ လုြ့်သည့် ထြ်းထချမှုတစ့်ခုချင့််းစီ၏ အတု်းပြစ့်သည့်အြုင့််းကု ထအောက့်
ြါ တစ့်နည့််းနည့််းပြင့် တွက့်ချက့်ရမည့် −
(၁)

အငှော်းစောချ ြ့် သမဟု
ု
တ့် အထရောင့််းအဝယ့် သထဘောတူညီချက့်တွင့် သွယ့်ဝုက့်
ြါရှသည့်အတု်းနှုန့််း (implicit interest rate) ကု ရည့်ညွှန့််းပခင့််းပြင့်၊

(၂)

အငှော်းစောချ ြ့် သမဟု
ု
တ့် အထရောင့််းအဝယ့် သထဘောတူညီချက့်တွင့် သွယ့်ဝုက့်
ြါရှသည့်အတု်းနှုန့််း ြါဝင့်ပခင့််းမရှလျှင့် အတု်းကု ထပခောက့်လတစ့်ကကမ့် ထြါင့််း ည့်
သည့် ထရောထနှော

ော်းထသောထချ်းထငွအထပခခပြင့် (blended loan basis) ။
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(င)

ဤြုေ့်မတွင့် −
(၁)

“င ောငနှ

ော်းသည့်ငခ ်းငငွေ (blended loan)”ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတနှ
ု င့်

ညီညတ
ွ ့်သည့် ထချ်းထငွ ကုဆုသည့် −
(ကက) ထချ်းငှော်းသူက ထြ်းထချမှုမျော်းသည့် တစ့်စတ့်တစ့်ြင
ု ်း့် အော်းပြင့် အတု်း
ထြ်းထချမှုပြစ့်ဖြီ်း

တစ့်စတ့်တစ့်ြုင့််းအော်းပြင့်

အရင့််းပြန့်လည့်

ထြ်းဆြ့်မှု ပြစ့်ပခင့််း၊
( ခခ ) အတု်းပြစ့်သည့်အြုင့််းကု ထြ်းထချမှုတစ့်ခုစီ ပြ လုြ့်ချန့်တွင့် ထြ်းဆြ့်
ရန့် ကျန့်ရှထနသည့် အရင့််းထြေါ်တွင့် တွက့်ချက့်ပခင့််းနှင့်
( ဂဂ ) အတု်းနှုန့််းသည့် ထချ်းထငွ၏ သက့်တမ့််းတစ့်ထလျှောက့် တစ့်ထပြ်းညီ
ပြစ့်ပခင့််း။
(၂)

“ဘဏ္ဍောင ်း

ိုင့် ောငခ ်းငှော်းမှု” ဆုသည့်မှော ဘဏ္ဍောထရ်း အစီရင့်ခပခင့််း ဆုင့်ရော

စမျော်းအရ ဘဏ္ဍောထရ်းဆုငရ
့် ော ထချ်းငှော်းမှုတစ့်ရြ့်အပြစ့် မှတ့်ယဖူ ြီ်း ထချ်းငှော်းသူက
ယင့််း၏ ဘဏ္ဍောထရ်းစောရင့််းမျော်းတွင့် ယင့််းအတုင်း့် စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ော်းရှသည့်

မည့်သည့် ထချ်းငှော်းမှုမဆု ပြစ့်သည့်။
(၃)

“အ စ့်က စနစ့်ပ င့် င ောင့််းခ မှု” ဆုရောတွင့် ထြ်းထချရန့်ကျန့်ရှထနသည့် ထရောင့််းရ
ထငွမျော်းအထြေါ် ကောလအလက
ု ့်အတု်းကု စီ်းြွော်းပြစ့် သတ့်မှတ့်သည့် ထရောင့််းချမှု
မြါဝင့်။

အငသ်းစော်းလုြ့်ငန့််းမ ော်းအတွေက့် ရို်း ှင့််းငအောင့်င
၄၁။

(က)

ောင့် ွက့်

ော်းသည့် အခွေန့်စနစ့်

အထသ်းစော်းလုြ့်ငန့််းတစ့်ခုကု ထဆောင့်ရွက့်ထနသည့် တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ အခွန့်
နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့်

လုြ့်ငန့််းမှစည့််းကကြ့်

ုက့်ထသောဝင့်ထငွကု

ဤဥြထေနှင့်အညီ

တွက့်ချက့်ရမည့်ပြစ့်ဖြီ်း ထအောက့်ြါပြင့်ဆင့်ထပြောင့််းလွဲမှုမျော်းနှင့် ဆန့်ကျင့်ပခင့််းမရှထစရ (၁)

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ကုန့်သွယ့်လုြ့်ငန့််းခွန့်ဥြထေ သုမဟုတ့် အ
ကုန့်စည့်ခွန့်ဥြထေအရ ကုန့်သွယ့်လုြ့်ငန့််းခွန့် သမဟု
ု
တ့် အ
အတွက့် ထငွထတောင့််းခလွှောအထပခခပြင့် စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ူ်း

ူ်းကုန့်စည့်ခွန့်

ော်းရှရန့် တောဝန့်

မရှလျှင့် ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်၏ အထသ်းစော်းလုြ့်ငန့််းမှ စည့််းကကြ့်

ုက့်

ထသော ဝင့်ထငွနှင့် အသု်းစရတ့်မျော်းနှင့် အရှု်းမျော်းကု ထငွသော်းစီ်းဆင့််းမှု အထပခခ

69

စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ော်းရှမှုနည့််းလမ့််း

(Cash

Basis)ပြင့်

စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ော်းရှနုင့်သည့်၊
(၂)

ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်၏ တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွငမ
့် ျော်းနှင့် လုြ့်ငန့််း
ဆုင့်ရော ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြုငခ
့် ွင့်မျော်းအထြေါ် ကျင့်သု်းနုင့်သည့် တန့်ြု်းထလျောနှုန့််းသည့်
ြုေ့်မ ၂၆ ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော ၁၀၀ ရောခုင့်နှုန့််းပြစ့်သည့်၊

(၃)

ြုေ့်မ ၃၈ သည့် ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်အထြေါ် သက့်ထရောက့်မှုမရှဘွဲ ယင့််း
တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်က

ုနှစ့်အတွင့််း ဝယ့်ယူခွဲသည့် ထရောင့််းဝယ့်ရန့် ကုန့်စည့်

မျော်း၏ ကုန့်ကျစရတ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်ခွင့်ပြ သည့်၊
(၄)

အခွန့်ဆုင့်ရောစီမအုြ့်ချ ြ့်မှုဥြထေ ြုေ့်မ ၂၀၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) အရ စောရင့််းဇယော်းမျော်း
ကု

(၅)

န့််းသမ့််း

ော်းရန့် ကောလသည့် သု်းနှစ့်ပြစ့်သည့်၊

ပြင့်
ု

အခွန့်ဆုင့်ရောစီမအုြ့်ချ ြ့်မှုဥြထေ ြုေ့်မ ၂၉၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ အခွန့်စည့််းကကြ့်မှု
တစ့်ခုကု ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က ပြင့်ဆင့်နုင့်သည့်ကောလ သမဟု
ု
တ့် အခွန့်
ဆုင့်ရောစီမအုြ့်ချ ြ့်မှုဥြထေ ြုေ့်မ ၂၂၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) အရ တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်က
အခွန့်

မ့််းကုယ့်တုင့်စည့််းကကြ့်မတ
ှု ွင့် ပြင့်ဆင့်

ော်းထသော အခွန့်ထကကညောလွှော

ကု တင့်သွင်း့် နုင့်သည့်ကောလမှော ထလ်းနှစ့် ပြစ့်သည့်။
(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ “တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်”ကု ရည့်ညွှန့််းချက့်မျော်းသည့် “ကုမပဏီ”ကု
ရည့်ညွှန့််းပခင့််းပြစ့်သည့်ဟု မှတ့်ယလ
ူ ျက့် ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁)၊ (၂) နှင့် (၃)
တသည့်
ု
အထသ်းစော်း လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုကု ထဆောင့်ရွက့်ထနသည့် ကုမပဏီတစ့်ခုအထြေါ်တွင့်
လည့််း အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်။

(ဂ)

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် ကုမပဏီတစ့်ခု၏ လုြ့်ငန့််းသည့် ထအောက့်ြါအထပခ
အထနမျော်းနှင့် ကုက့်ညီြါက အထသ်းစော်းလုြ့်ငန့််းပြစ့်သည့် −
(၁)

ယင့််းလုြ့်ငန့််းကု ပမန့်မောနုငင
့် အတွင်း့် ၌ အပြည့်အဝထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း၊

(၂)

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့် သုမဟုတ့် ကုမပဏီ၏ လုြ့်ငန့််းအရြ့်ရြ့်မှ နှစ့်စဉ့် စုစုထြါင့််း
ထရောင့််းရထငွ၊ ရထငွသည့် ကျြ့်သန့််း ၅၀၀

(ဃ)

က့် မြုပခင့််း။

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် ကုမပဏီတစ့်ခု၏ လုြ့်ငန့််းအရြ့်ရြ့်မှ နှစ့်စဉ့် စုစု
ထြါင့််း ထရောင့််းရထငွ၊ ရထငွသည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) တွင့် သတ့်မှတ့်

ော်းသည့်
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ထငွထကက်းြမောဏ

က့် ြုမပု ခင့််း ရှ၊မရှ ဆု်းပြတ့်ရော၌ ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့် ယင့််း

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့် သုမဟုတ့် ကုမပဏီ၏ တွွဲြက့်လုြ့်ကုငသ
့် ူတစ့်ဦ်း၏ လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွ
ကုလည့််း
အခွေန့်
၄၂။

ိုင့် ောစော င့််း

ည့်သွင်း့် စဉ့််းစော်းနုငသ
့် ည့်။

န
ိ ့််းသိမ့််း

ော်း ှိမှု နည့််းလမ့််းငပြောင့််းလွဲပခင့််း

(က) ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ ထငွထရ်းထကက်းထရ်းနှင့် လုြ့်ငန့််းအထပခအထနမျော်း ထပြောင့််းလွဲသွော်းပခင့််း
ထကကောင့် ဤဥြထေအရ ထဆောင့်ရွက့်သည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ော်းရှမှု

နည့််းလမ့််းထပြောင့််းလွဲသွော်းလျှင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့် ယင့််းအထပြောင့််းအလွဲ ထြေါ်ထြါက့်သည့်
ထနရက့်မှ ရက့်ထြါင့််း ၃၀ အတွင့််း ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်

စောပြင့် ထရ်းသော်းလျက့်

အထကကောင့််းကကော်းရမည့်။
(ခ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (က) တွင့် ထြော့်ပြ
စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ော်းရှမှု

ော်းပခင့််းမျ ်းမဟုတ့်သည့် ယင့််းြုဂ္ လ့် ၏

နည့််းလမ့််းထပြောင့််းလွဲမှုအတွက့်

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်

စောပြင့်ထရ်းသော်း ထလျှောက့်

ော်းနုငဖ့် ြီ်း ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့် ယင့််းထလျှောက့်

ချက့်ကု

အထကကောင့််းကကော်းလျက့်

စောပြင့်ထရ်းသော်း

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က

ယင့််းထပြောင့််းလွဲမှုသည့်

ခွင့်ပြ ထြ်းနုင့်သည့်။
ြ
ု ုဂ္ လ့်၏

ော်း

သရောတွ
ု
င့်

အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်

ဝင့်ထငွကု ထကောင့််းမွန့်မှန့်ကန့်စွော တွက့်ချက့်နုငရ
့် န့် လအ
ု ြ့်သည့်ဟု ထကျနြ့်လက့်ခမှသော
ယင့််းသုခွင့်ပြ ထြ်းနုင့်သည့်။
(ဂ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ စောရင့််း

န့််းသမ့််း

ော်းရှမှု နည့််းလမ့််းထပြောင့််းလွဲြါက မည့်သည့် စောရင့််း

ထရ်းသွင့််းချက့်မျှ စောရင့််းထရ်းသွင့််းရန့်ကျန့်ရှခွဲပခင့််းနှင့် မည့်သည့် စောရင့််းထရ်းသွင့််းချက့်
ကုမျှ တစ့်ကကမ့်

က့်ြုမု ထရ်းသွင့််းမပခင့််း မရှထစရန့် ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့် ထပြောင့််းလွဲသည့်

အခွန့်နှစ့်ရှ ဝင့်ထငွ၊ နုတ့်ြယ့်မှု၊ သုမဟုတ့် ခုနှမ့်မှု၊ သမဟု
ု
တ့် ယင့််းအထပြောင့််းအလွဲက
သက့်ထရောက့်သည့် အပခော်းစောရင့််း ထရ်းသွင့််းချက့် မှန့်သမျှတွင့် စောရင့််းကုက့်ညမှုမျော်း
ပြ လုြ့်ရမည့်။
အြိုင့််း (၇)
နိုငင
့် ပခော်းငငွေလွဲလှယ့်မှုမှ အပမတ့်အစွေန့််းနှင့် အရှု်းမ ော်း
အသော်းတင့် နိုင့်ငပခော်းငငွေလွဲလှယ့်မှု အပမတ့်အစွေန့််း သိုမဟုတ့် အရှု်း
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၄၃။

(က)

ြုေ့်မ ၁၇၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၃) ၏ ရည့်ရွယခ
့် ျက့်မျော်းအလုငှော ပြည့်တွင့််းထန
ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် အသော်းတင့်နုငင
့် ပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှု အပမတ့်
အစွန့််းကု ထအောက့်ြါြုထသနည့််းအတုင့််း တွက့်ချက့်ရမည့် −
A-B
ယင့််းတွင့် −
A သည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်က အဆြ
ု ါအခွန့်နှစ့်အတွင့််း ရရှသည့် စုစုထြါင့််း နုငင
့် ပခော်း
ထငွလွဲလှယ့်မှု အပမတ့်အစွန့််းပြစ့်ဖြီ်း
B သည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်က အဆြ
ု ါအခွန့်နှစ့်အတွင်း့် ကျခခွဲရသည့် စုစုထြါင့််း နုငင
့် ပခော်းထငွ
လွဲလှယ့်မှု အရ်းှု ပြစ့်သည့်။

(ခ)

ြုေ့်မ ၁၇၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၃) ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော ပြည့်ြထန
ြုဂ္ လ့်၏ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် အသော်းတင့် နုငင
့် ပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှု အပမတ့်အစွန့််း
ကု ထအောက့်ြါြုထသနည့််းအတုင့််း တွက့်ချက့်ရမည့် −
A-B
ယင့််းတွင့် −
A သည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်က အဆြ
ု ါအခွန့်နှစ့်အတွင့််း ပမန့်မောနုင့်ငရှ အဖမွဲတမ့််းလုြင
့် န့််း
တည့်ရောဌောန တစ့်ခုမှတစ့်ဆင့် လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်ရော၌ ရရှသည့် စုစုထြါင့််းနုင့်ငပခော်း
ထငွ လွဲလှယ့်မှု အပမတ့်အစွန့််းပြစ့်ဖြီ်း
B သည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်က အဆြ
ု ါအခွန့်နှစ့်အတွင့််း ပမန့်မောနုင့်ငရှ အဖမွဲတမ့််းလုြင
့် န့််း
တည့်ရောဌောန တစ့်ခုမှတစ့်ဆင့် လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်ရော၌ ထြေါ်ထြါက့်သည့် စုစုထြါင့််း
နုငင
့် ပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှု အရှု်းပြစ့်သည့်။

(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) သမဟု
ု
တ့် ြုေမ
့် ခွွဲ(ခ) ြါ ြုထသနည့််းမှ “B” ကု တွက့်ချက့်ရော၌ ြုဂ္ လ့်
တစ့်ဦ်းသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ယင့််း၏ နုငင
့် ပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှုအရှု်းတစ့်ရြ့်ကု
ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့် ထကျနြ့်လက့်ခထအောင့် တင့်ပြနုငမ
့် ှသော ယင့််းအရှု်းကု
စဉ့််းစော်းရမည့်။

ည့်သွင်း့်
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(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) သမဟု
ု
တ့် (ခ) ြါ ြုထသနည့််းမှ “B” သည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့် အတွက့် “A”
က့်ြုမုထနြါက ြုမုထနသည့် ထငွထကက်းြမောဏသည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏

န
ု ှစ့်အတွက့်

အသော်းတင့် နုင့်ငပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှု အရ်းှု ပြစ့်သည့်။
(င)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် အသော်းတင့်နုငင
့် ပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှုအရှု်း
တစ့်ရြ့် ထြေါ်ထြါက့်ခွဲလျှင့် ထအောက့်ြါတစ့်နည့််းနည့််းပြင့် ထဆောင့်ရွက့်ရန့် ပြစ့်သည့် −
(၁)

ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့် လုငစ
့် င့်ရထငွထရ်းထကက်းထရ်းအြွွဲွံ့အစည့််းပြစ့်ြါက သမဟု
ု
တ့်
အသော်းတင့် နုငင
့် ပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှုအရ်းှု သည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ လုြ့်ငန့််းနှင့်
ဆက့်စြ့်ထနြါက ယင့််းလုြ့်ငန့််းမှ ဝင့်ထငွကု တွက့်ချက့်ရော၌

အ
ု ရ်းှု ကု အဆြ
ု ါ

အခွန့်နှစ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်မှုအပြစ့်ခွင့်ပြ ရမည့်၊
(၂)

အပခော်းမည့်သည့်ကစစအတွက့်မဆု အရ်းှု ကု ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်ဖြီ်း လော
မည့် အခွန့်နှစ့်အတွက့် အသော်းတင့် နုငင
့် ပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှု အပမတ့်အစွန့််း သမ
ု
ဟုတ့်

အရှု်းကု

တွက့်ချက့်ရန့်

ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော

ယင့််းနှစ့်တွင့်

ထြေါ်ထြါက့်သည့် နုင့်ငပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှု အရှု်းအပြစ့် မှတ့်ယရ
ူ မည့်။
နိုငင
့် ပခော်းငငွေလွဲလှယ့်မှု အပမတ့်အစွေန့််း သိုမဟုတ့် အရှု်း
၄၄။

(က)

နုငင
့် ပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှု

အပမတ့်အစွန့််းသည့်

ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််းပြ ရော၌ ထငွလွဲလှယ့်မှုနှုန့််း

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက

နုငင
့် ပခော်းထငွပြင့်

ော်း အတက့်အကျထကကောင့် ထြေါ်ထြါက့်လော

သည့် အပမတ့်အစွန့််း ပြစ့်သည့်။
(ခ)

နုငင
့် ပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှု အရှု်းသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက နုငင
့် ပခော်းထငွပြင့် ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း
ပြ ရော၌

ထငွထကက်းလွဲလှယ့်မှုနှုန့််း

ော်း

အတက့်အကျထကကောင့်

ထြေါ်ထြါက့်လောသည့်

အရှု်းပြစ့်သည့်။
(ဂ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် နုင့်ငပခော်းထငွပြင့် ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််းတစ့်ရြ့်ထကကောင့် နုငင
့် ပခော်းထငွ
လွဲလှယ့်မှု အပမတ့်အစွန့််းထြေါ်ထြါက့်ထကကောင့််း သုမဟုတ့် နုငင
့် ပခော်းထငွ လွဲလှယ့်မှုအရှု်း
ထြေါ်ထြါက့်ထကကောင့််းကု

သတ့်မှတ့်ရော၌

ယင့််းလုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်မှုနှင့်

စြ့်လျဉ့််း၍

ယင့််းြုဂ္ လ့်က ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူ တစ့်ဦ်းက ထသော့်လည့််းထကောင့််း
ပြ လုြ့်

ော်းသည့် အရှု်းကောကွယ့်သည့်ြဋညောဉ့်အရ ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ အထနအ

ည့်သွင်း့် စဉ့််းစော်းရမည့်။

ော်းကု
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(ဃ)

အခွန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းသည့် နုငင
့် ပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှု အပမတ့်အစွန့််း အမှန့်တကယ့်ရရှချန့်

သမဟု
ု
တ့် အရှု်းအမှန့်တကယ့်ကျခရချန့်တွင့် နုင့်ငပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှုမှ အပမတ့်အစွန့််း
သမဟု
ု
တ့် အရ်းှု ထြေါ်ထြါက့်သည့်။
(င)

ဤြုေ့်မတွင့် −
(၁)

“နိုငင
့် ပခော်းငငွေပ င့် င

ောင့် ွက့်ပခင့််း”ဆုသည့်မှော လုြ့်ငန့််းတစ့်ရြ့်မှ စည့််းကကြ့်

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွရရှရန့်

ထဆောင့်ရွက့်ရော၌

ပြ လုြ့်ခွဲသည့်

ထအောက့်ြါ

ထဆောင့်ရွက့်ချက့်မျော်းအနက့် တစ့်ခုခုကုဆုသည့် −
(ကက) နုငင
့် ပခော်းထငွတစ့်ရြ့်ပြင့် ထရောင့််းဝယ့်ပခင့််း၊
( ခခ ) ထ ကွ်းဖမီဆုငရ
့် ော တောဝန့်တစ့်ရြ့်ကု နုငင
့် ပခော်းထငွပြင့်

ုတ့်ထြ်းပခင့််း၊

သမဟု
ု
တ့် ရယူပခင့််း၊
( ဂဂ ) နုငင
့် ပခော်းထငွတစ့်ရြ့်ပြင့်တန့်ြု်းသင့်သည့်အပခော်းမည့်သည့် ထရောင့််းဝယ့်မှု
မဆု။
(၂)

“အရှု်းကောကွေယ့်သည့် ြဋိညောဉ့် (hedging contract)” ဆုသည့်မှော အပခော်း
စောချ ြ့်တစ့်ရြ့်အရ ထငွထကက်းလွဲလှယ့်မှုနှုန့််း အတက့်အကျမျော်းထကကောင့် ြုဂ္ လ့်
တစ့်ဦ်းအထြေါ် ကျထရောက့်လောနုင့်သည့် ဆု်းရွော်းသည့် ဘဏ္ဍောထရ်းဆုင့်ရော ထနောက့်
ဆက့်တွွဲ ပြစ့်ရြ့်မျော်း၏ ဆု်းရှု်းနုင့်ထပခကု ြထြျောက့်ထစရန့် သမဟု
ု
တ့် ထလျှောချရန့်
ရည့်ရွယခ
့် ျက့်ပြင့် ယင့််းြုဂ္ လ့် သမဟု
ု
တ့် တွွဲြက့်လုြ့်ကုငသ
့် ူတစ့်ဦ်းက ပြ လုြ့်
သည့် သထဘောတူစောချ ြ့်တစ့်ရြ့်ကု ဆုသည့်။
အြိုင့််း (၈)
နိုငင
့် တကော

ပြည့်ြအခွေန့်ခုနှိမ့်မှု
၄၅။ (က)

ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် စည့််းကကြ့်
ဝင့်ထငွနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍

ုက့်ထသော ပြည့်ြဝင့်ထငွကု ရရှဖြီ်း ယင့််း

ြ
ု ုဂ္ လ့်သည့် ပြည့်ြဝင့်ထငွခွန့်ကု ထြ်းထဆောင့်

ော်းဖြီ်း ပြစ့်လျှင့်

ယင့််းအော်း ထအောက့်ြါထငွထကက်းြမောဏမျော်းအနက့် နည့််းရောနှင့် ညီမျှသည့် ထငွထကက်း
ြမောဏကု အခွန့်ခုနှမ့်ခွင့် (ပြည့်ြအခွန့်ခုနှမ့်ခွင့် ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်) ပြ သည့် −
(၁)

ထြ်းထဆောင့်ခွဲသည့် ပြည့်ြဝင့်ထငွခွန့်၊
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(၂)

အဆြ
ု ါစည့််းကကြ့်

က
ု ့်ထသော

ပြည့်ြဝင့်ထငွ

နှင့်စြ့်လျဉ့််း၍

ဤဥြထေအရ

ထြ်းထဆောင့်ရမည့်ပြစ့်သည့် ဝင့်ထငွခွန့်။
(ခ)

ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်၏ အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့် ဝင့်ထငွနှင့်စြ့်လျဉ့််း၍ ယင့််းထြ်းထဆောင့်
ရန့်ရှသည့် ဝင့်ထငွခွန့် ြမောဏမှ ြုေ့်မခွွဲ (က) အရ ခွင့်ပြ သည့် ပြည့်ြအခွန့်ခုနှမ့်ခွင့်ကု
ယင့််းစည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော ပြည့်ြဝင့်ထငွထြေါ်ထြါက့်သည့် အခွန့်နှစ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်

ရမည့်။
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့် တစ့်ဦ်း
က အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််းရရှသည့် စည့််းကကြ့်

က
ု ့်ထသော ပြည့်ြဝင့်ထငွနှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍

အပခော်းနည့််းအော်းပြင့် ထြ်းထဆောင့်ရန့်ရှမည့် ဝင့်ထငွခွန့်ကု တွက့်ချက့်ရောတွင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်
န
ု ှစ့်အတွက့် ရရှသည့် အသော်းတင့် ပြည့်ြဝင့်ထငွကု

အ
ု ခွန့်နှစ့်အတွက့် ယင့််းြုဂ္ လ့်

နှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် ပမန့်မောနုင့်ငဝင့်ထငွခွန့်၏ ြျမ့််းမျှနှုန့််းပြင့် ထပမောက့်ရမည့်။
(ဃ)

ပြည့်တွင့််းထန ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ပြည့်ြအခွန့်ခုနှမ့်မှုကု ပြည့်ြ
ရှ လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွနှင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ အပခော်းပြည့်ြဝင့်ထငွတုအတွက့် သီ်းပခော်းစီ
တွက့်ချက့်ရမည့်။

(င)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဃ) ကု ကျင့်သု်းရောတွင့် နုတ့်ြယ့်မှုမျော်းကု ြုေမ
့် ခွွဲ (စျ)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၇) ြါ
“အသော်းတင့်ပြည့်ြဝင့်ငငွေ” အတွက့် အဓြပောယ့်သတ့်မှတ့်ချက့်၏ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့် (ခခ)
ြါ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလငှ
ု ော ြုေ့်မ ၅၃ နှင့်အညီ ပြည့်ြရှ လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွနှင့် အပခော်း
ပြည့်ြရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှု ဝင့်ထငွတုသည့် သီ်းပခော်းဝင့်ထငွအြ
ု ့်စုမျော်း ပြစ့်ကကသည့်ဟု ယူဆ
လျက့် ခွွဲထဝရမည့်။

(စ)

ဤြုေ့်မအရ ပြည့်ြအခွန့်ခုနှမ့်မှုကု ပြည့်တွင်း့် ထနြုဂ္ လ့်က ယင့််းအခွန့်နှင့် ဆက့်စြ့်
သည့် ပြည့်ြဝင့်ထငွကု ရရှသည့် အခွန့်နှစ့်ကုန့်ဆု်းဖြီ်းထနောက့် နှစ့်နှစ့်အတွင့််း သမဟု
ု
တ့်
ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်က စောပြင့်ထရ်းသော်းထလျှောက့်
ခွင့်ပြ နုင့်သည့် ယင့််း

ော်းမှုအထြေါ် ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က

က့်ြမ
ု ုကကောပမင့်သည့် ကောလအတွင့််း ယင့််းပြည့်ြဝင့်ထငွခွန့်ကု

ထြ်းထဆောင့်မှသော ခွင့်ပြ နုငသ
့် ည့်။
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(ဆ)

ဤြုေ့်မအရ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းကု အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ခွင့်ပြ သည့် ပြည့်ြအခွန့်
ခုနှမ့်မှုသည့် ပြန့်အမ့််းထငွရြုင့်ခွငမ
့် ရှသည့်ခုနှမ့်ခွငပ့် ြစ့်ဖြီ်း ယင့််းြုဂ္ လ့်အော်း ယင့််းအခွန့်
နှစ့်အတွက့် အပခော်းအခွန့်ခုနှမ့်မှုတစ့်စုတစ့်ရောကု ခွင့်မပြ မီ နုတ့်ထြ်းရမည့်။

(ဇ)

ဤြုေ့်မအရ ခုနှမ့်မှုမပြ

ော်းသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ပြည့်ြ

အခွန့်ခုနှမ့်မှု တစ့်စုတစ့်ရောကု ယင့််းနှစ့်မတုင့်မီ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်သု ထနောက့်ပြန့်
သယ့်ထဆောင့်သွော်းနုငပ့် ခင့််း သုမဟုတ့် ယင့််းနှစ့်၏ထနောက့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်သု ဆက့်လက့်
သယ့်ထဆောင့်သွော်းနုငပ့် ခင့််း မရှထစရ။
(စျ)

ဤြုေ့်မတွင့် −
(၁)

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့်

ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းနှင့်စြ့်လျဉ့််း၍

“ပမန့်မော

နိုငင
့် ဝင့်ငငွေခွေန့်၏ ြ မ့််းမ နှုန့််း”ဆုသည့်မှော ယင့််းြုဂ္ လ့်အော်း ဤဥြထေအရ အပခော်း
မည့်သည့်အခွန့်ခုနှမ့်မှုကုမျှ ခွင့်မပြ မီ ယင့််းြုဂ္ လ့်၏
စည့််းကကြ့်ရန့် ဝင့်ထငွနှင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်

န
ု ှစ့်အတွက့် အခွန့်

န
ု ှစ့်အတွက့် ထြ်းထဆောင့်ရန့်ရှသည့်

ဝင့်ထငွခွန့်တု၏ ရောခုငန
့် ှုန့််းအချ ်းအစော်းတစ့်ရြ့်ကု ဆုသည့်။
(၂)

“စည့််း ကြ့်

က
ို ့်ငသော ပြည့်ြဝင့်ငငွေ”ဆုသည့်မှော စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော ဝင့်ထငွ

တွင့် ြါဝင့်သည့် ပြည့်ြဝင့်ထငွ ကုဆုသည့်။
(၃)

“ပြည့်ြ ှလ
ိ ုြ့်ငန့််းမှဝင့်ငငွေ” ဆုသည့်မှော ပြည့်ြဝင့်ထငွပြစ့်သည့် လုြ့်ငန့််းမှ
ဝင့်ထငွ ကုဆုသည့်။

(၄)

“ပြည့်ြ ှိ အလုြ့်အကိင
ု ့်မဝ
ှ င့်ငငွေ” ဆုသည့်မှော ပြည့်ြဝင့်ထငွပြစ့်သည့် အလုြ့်
အကင
ု ့်မှ ဝင့်ထငွကုဆုသည့်။

(၅)

“ပြည့်ြ ှိ

င့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမှ ဝင့်ငငွေ” ဆုသည့်မှော ပြည့်ြဝင့်ထငွပြစ့်သည့် ရင့််းနှီ်း

ပမ ြ့်နှမှုမှ ဝင့်ထငွကုဆုသည့်။
(၆)

“ပြည့်ြဝင့်ငငွေခွေန့်” ဆုသည့်မှော ပြည့်ြနုင့်ငတစ့်ခု၏ အစု်းရ သမဟု
ု
တ့် ပြည့်ြ
နုငင
့် တစ့်ခု၏ ထေသနတရအစု်းရတစ့်ခက
ု
ကျသင့်ထစသည့် ြင့်ရင့််းမှ နုတ့်ယူ
ထြ်းသွင့််းခွန့် အြါအဝင့်ပြစ့်သည့် မည့်သည့်ဝင့်ထငွ သမဟု
ု
တ့် ပမတ့်စွန့််းထငွထြေါ်
တွင့် ထကောက့်ခသည့် အခွန့် ကုဆုသည့်။ သရောတွ
ု
င့် ယင့််းအခွန့်နှင့် စြ့်လျဉ့််း
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သည့် ေဏ့်ထကက်းထငွ၊

ြ့်ထဆောင့််းအခွန့်၊ သမဟု
ု
တ့် ထြ်းရန့်ရှသည့် အတု်းတု

ြါဝင့်ပခင့််း မရှထစရ။
(၇)

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ပြည့်တွင်း့် ထန ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းနှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍ “အသော်းတင့်
ပြည့်ြဝင့်ငငွေ” ဆုသည့်မှော ယင့််းြုဂ္ လ့်၏
က
ု ့်ထသော ပြည့်ြဝင့်ထငွမှ
ခွင့်ပြ

န
ု ှစ့်အတွက့် စုစုထြါင့််း စည့််းကကြ့်

ြ
ု ုဂ္ လ့်အော်း ယင့််းနှစ့်အတွက့် ဤဥြထေအရ

ော်းသည့် ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းနှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် မည့်သည့်

နုတ့်ြယ့်မှုမျ ်းကုမဆု နုတ့်
(ကက) စည့််းကကြ့်

ော်းဖြီ်းသည့်ြမောဏ ကဆ
ု ုသည့် −

က
ု ့်ထသော ပြည့်ြဝင့်ထငွရရှမှု တစ့်ခုတည့််းနှင့်သော သီ်းသန့်

ဆက့်စြ့်ပခင့််း၊
(ခခ)

စည့််းကကြ့်

က
ု ့်ထသော ပြည့်ြဝင့်ထငွရရှပခင့််းအတွက့် ြုေ့်မ ၅၃ နှင့်

အညီ ခွွဲထဝ

ော်းပခင့််း။

ပြည့်ြအရှု်းမ ော်း
၄၆။

(က)

ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော ပြည့်ြဝင့်ထငွရရှရန့် ထဆောင့်ရွက့်ရော၌

ဤဥြထေအရ နုတ့်ြယ့်ခွင့်ပြ သည့် ထငွထကက်းြမောဏ တစ့်ရြ့်သည့် ယင့််းဝင့်ထငွမှသော
နုတ့်ြယ့်ခွငရ
့် ှသည့်။
(ခ)

ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ပြည့်ြအရှု်း ထြေါ်ထြါက့်ခွဲ
လျှင့် အရ်းှု ထငွထကက်းြမောဏကု လောမည့်အခွန့်နှစ့်သု ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်ဖြီ်း ယင့််း
လောမည့်နှစ့်တွင့် ရရှသည့်

ုြုဂ္ လ့်၏ စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော ပြည့်ြဝင့်ထငွမှ နုတ့်ြယ့်

ခွင့်ပြ ရမည့်။
(ဂ)

ပြည့်ြအရှု်းသည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) အရ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း အပြည့်အဝ နုတ့်ြယ့်
နုငပ့် ခင့််းမရှလျှင့် ယင့််းသနု
ု တ့်ြယ့်

ော်းပခင့််းမရှသည့် ထငွထကက်းြမောဏကု လောမည့်

အခွန့်နှစ့်သု ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်ဖြီ်း ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) တွင့် သတ့်မှတ့်

ော်းသည့်အတုင့််း

ယင့််းနှစ့်တွင့် နုတ့်ြယ့်ရမည့်ပြစ့်ကော အရှု်းကု အပြည့်အဝ နုတ့်ြယ့်ဖြီ်းသည့်အ
ယင့််းအတုင်း့် ထဆောင့်ရွက့်ရန့်ပြစ့်သည့်။ သရောတွ
ု
င့် ပြည့်ြအရှု်းကု ယင့််းအရှု်း ထြေါ်ထြါက့်
သည့် အခွန့်နှစ့်ကုန့်ဆု်းဖြီ်းထနောက့် ငါ်းနှစ့်

က့်ြုမုသယ့်ထဆောင့်ပခင့််း မပြ ရ။
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(ဃ)

ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ ပြည့်ြအရှု်းမျော်းကု ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ ပြည့်ြရှလုြ့်ငန့််းမှ
ဝင့်ထငွနှင့် ပြည့်ြရှ အပခော်းဝင့်ထငွမျော်းအတွက့် သီ်းပခော်းစီတွက့်ချက့်ရမည့်။

(င)

ဤြုေ့်မတွင့် −
(၁)

“စည့််း ကြ့်
ထြော့်ပြ

(၂)

က
ို ့်ငသော ပြည့်ြဝင့်ငငွေ”ဟူထသောစကော်းရြ့်သည့် ြုေ့်မ ၄၅ တွင့်

ော်းထသော အဓြပောယ့် ကုဆုသည့်။

ပြည့်တွင့််းထန ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် “ပြည့်ြ
အရှု်း”ဆုသည့်မှော

န
ု ှစ့်အတွက့် စည့််းကကြ့်

က
ု ့်သည့် ပြည့်ြဝင့်ထငွ ရရှထအောင့်

ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ ယင့််းြုဂ္ လ့်အော်း ခွင့်ပြ သည့် နုတ့်ြယ့်မှုမျော်းက စည့််းကကြ့်
က
ု ့်ထသော ပြည့်ြဝင့်ထငွ

က့် ြုမုသည့် ထငွထကက်းြမောဏပြစ့်သည့်။

ပြန့်လည့်ငတောင့််းခသည့် နည့််းြညောအခမ ော်းနှင့် ခိုင့်င က်းမ ော်းအငြေါ် အခွေန့်ငကောက့်ခပခင့််း
၄၇။

(က) ဤြုေ့်မသည့် ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းနှင့် ကုက့်ညီမှသော အကျ ်းသက့်ထရောက့်မှု
ရှထစရမည့် −
(၁)

ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း (“ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းသူ”(supplier)ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်)
သည့် နည့််းြညောဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်း သမဟု
ု
တ့် ြစစည့််းကရယော ငှော်းရမ့််းမှုမျော်းကု
ပမန့်မောနုင့်ငအတွင်း့် ရှ

အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောနတစ့်ခုမှ

မဟုတ့်ဘွဲ

ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းပခင့််း၊
(၂)

နည့််းြညောဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်း သမဟု
ု
တ့် ြစစည့််းကရယောမျော်း ငှော်းရမ့််းမှုမျော်း ကု
ရရှသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း (“ရရှသူ”(recipient)ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်) သည့် −
(ကက) ပမန့်မောနုင့်ငပြင့်ြရှ အဖမွဲတမ့််းလုြင
့် န့််းတည့်ရောဌောနတစ့်ခုမှ တစ့်ဆင့်
ယင့််းြုဂ္ လ့်ထဆောင့်ရွက့်သည့် လုြ့်ငန့််းတစ့်ရြ့်နှင့် သက့်ဆုင့်ပခင့််းမရှ
သည့် ပြည့်တွင်း့် ထနြုဂ္ လ့်ပြစ့်ပခင့််း သမဟု
ု
တ့်
( ခခ ) ပမန့်မောနုင့်ငအတွင်း့် အဖမွဲတမ့််းလုြင
့် န့််းတည့်ရောဌောနတစ့်ခုမှ တစ့်ဆင့်
လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်သည့် ပြည့်ြထန ြုဂ္ လ့်ပြစ့်ပခင့််း၊

(၃)

ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းမှု သုမဟုတ့် ငှော်းရမ့််းမှုနှင့် စြ့်လျဉ့််းသည့် နည့််းြညောအခ
သမဟု
ု
တ့် ခုငထ
့် ကက်းကု ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းသူ

ရရှသူ (recipient)၏ တွွဲြက့်

လုြ့်ကုငသ
့် ူပြစ့်သည့် ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ထြ်းထချပခင့််း၊
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(၄)

နည့််းြညောအခ သမဟု
ု
တ့် ခုင့်ထကက်းကု ယင့််းတွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူက ရရှသူ
(recipient)

(ခ)

ဤြုေ့်မနှင့်

မှ ပြန့်လည့်ထတောင့််းခပခင့််း။

အကျ ်းဝင့်လျှင့်

တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူက

နည့််းြညောဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်း

သမဟု
ု
တ့် ြစစည့််းကရယောငှော်းရမ့််းမှုမျော်းကု ရရှသူအော်း ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းဘသကွဲသု
မှတ့်ယရ
ူ မည့်ပြစ့်သည့်အပြင့်

ပြန့်လည့်ထတောင့််းခသည့်

ထငွထကက်းြမောဏသည့်

ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းအတွက့် နည့််းြညောအခ သမဟု
ု
တ့် ြစစည့််းကရယော ငှော်းရမ့််းမှုအတွက့်
ခုင့်ထကက်း ပြစ့်ဘသကွဲသု ဤဥြထေသည့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်။
အမမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့် ောဌောနမှ ပြန့်လည့်ငြ်းြိုသည့် အပမတ့်
၄၈။

(က)

ပြည့်ြထန ကုမပဏီတစ့်ခု၏ အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောနတစ့်ခုမှ ပြန့်လည့်ထြ်းြု
သည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် အပမတ့်ထငွကု ထအောက့်ြါြုထသနည့််းအတုင်း့် တွက့်ချက့်
ရမည့် A + (B - C) - D
ယင့််းတွင့် −
A

သည့်

ယင့််းအခွန့်နှစ့်

စတင့်ချန့်တွင့်

ယင့််းအဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောန၏

စုစုထြါင့််းကုန့်ကျစရတ့်မျော်း (အသော်းတင့်ထြ်းရန့်တောဝန့်မျော်း)၊
B သည့် ဘဏ္ဍောထရ်းအစီရင့်ခပခင့််းဆုင့်ရောစမျော်းနှငအ
့် ညီ တွက့်ချက့်

ော်းသည့် ယင့််း

အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောန၏ ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့် အသော်းတင့်အပမတ့်ထငွ၊
C သည့် ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့် အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောန၏ အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်
ဝင့်ထငွအထြေါ် ထြ်းထဆောင့်ရန့်ရှသည့် ဝင့်ထငွခွန့်နှင့်
D သည့် ယင့််းအခွန့်နှစ့် ကုန့်ဆု်းချန့်တွင့် ယင့််းအဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောန၏
ရရန့်ြုင့်ခွငမ
့် ျော်း၏

စုစုထြါင့််းကုန့်ကျစရတ့်မျော်း

(အသော်းတင့်ထြ်းရန့်တောဝန့်မျော်း)

ပြစ့်သည့်။
(ခ)

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့်

အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောနတစ့်ခုမှ

ပြန့်လည့်ထြ်းြု

သည့်အပမတ့်ကု တွက့်ချက့်ရော၌ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်၏ အစတွင့်ရှသည့် အဖမွဲတမ့််း
လုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောနရှ ရရန့်ြုင့်ခွငမ
့် ျော်း၏ စုစုထြါင့််းကုန့်ကျစရတ့်သည့် ဖြီ်းခွဲသည့်
အခွန့်နှစ့်ကုန့်ဆု်းချန့်တွင့်ရှသည့် ရရန့်ြုင့်ခွငမ
့် ျော်း၏ စုစုထြါင့််းကုန့်ကျစရတ့် ပြစ့်သည့်။

79

ြါ်းလ စွေော အ င့််းအပ စ့်ငပြောင့််းလွဲပခင့််း (Thin capitalization)
၄၉။ (က)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ထငွထရ်းထကက်းထရ်းအြွွဲွံ့အစည့််းမဟုတ့်သည့် ပြည့်ြက
န့််းချ ြ့်

ော်းထသော ပြည့်တွင့််းထနကုမပဏီတစ့်ခု၏ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ြျမ့််းမျှ

ထ ကွ်းဖမီ(average debt)နှင့် ြျမ့််းမျှြုင့်ဆုငမ
့် ှု (average equity) အချ ်းသည့် နှစ့်အချ ်း
တစ့်

က့်ထကျော့်လွန့်ထနလျှင့် ယင့််းကုမပဏီက

ြုထသနည့််းအတုင်း့် တွက့်ချက့်

ုနှစ့်အတွင့််း ထြ်းထချခွဲသည့် ထအောက့်ြါ

ော်းသည့် အတု်းြမောဏကု နုတ့်ြယ့်ခွင့် မပြ ရ −
𝐴x

𝐵
𝐶

ယင့််းတွင့် −
A သည့် ဤြုေ့်မကု လျစ့်လျ ရှုလျက့် ယင့််းကုမပဏီ၏

န
ု ှစ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်နုင့်ထသော

စုစုထြါင့််း အတု်း အသု်းစရတ့်ြမောဏ၊
B သည့် ယင့််းနှစ့်အတွက့် ကုမပဏီ၏ ထကျော့်လွန့်ထနသည့် ထ ကွ်းဖမီနှင့်
C သည့် ယင့််းနှစ့်အတွက့် ကုမပဏီ၏ ြျမ့််းမျှထ ကွ်းဖမီပြစ့်သည့်။
(ခ)

ပြည့်ြက

န့််းချ ြ့်

ော်းသည့်

ပြည့်တွင့််းထနကုမပဏီတစ့်ခု၏

ြျမ့််းမျှထ ကွ်းဖမီနှင့်

ြျမ့််းမျှြုငဆ
့် ုင့်မှု အချ ်းသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် နှစ့်အချ ်းတစ့်
ထစကောမူ

ယင့််းနှစ့်အတွက့်

ယင့််းကုမပဏီ၏

က့် ထကျော့်လွန့်

ြျမ့််းမျှထ ကွ်းဖမီြမောဏသည့်

လက့်

တစ့်ကမ့််းထ ကွ်းဖမီြမောဏကု ထကျော့်လွန့်ပခင့််းမရှြါက ြုေမ
့် ခွွဲ (က) သည့် အကျ ်း
သက့်ထရောက့်မှု မရှထစရ။
(ဂ)

ဤြုေ့်မသည့် ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောနတစ့်ခုရှသည့် ပြည့်ြထန
ကုမပဏီတစ့်ခုအတွက့် ထအောက့်ြါအထပခခပြင့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(၁)

ယင့််းအဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောနကု ပြည့်ြက
ကုမပဏီတစ့်ခုအပြစ့် မှတ့်ယူပခင့််း၊

(၂)

န့််းချ ြ့်ထသော ပြည့်တွင့််းထန

ပြင့်
ု

ယင့််းအဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောန၏

ြျမ့််းမျှထ ကွ်းဖမီနှင့်

ြျမ့််းမျှြုင့်ဆုင့်မှု

အချ ်းကု ထအောက့်ြါတုအော်း ရည့်ညွှန့််းပခင့််းပြင့် တွက့်ချက့်ပခင့််း −
(ကက) ယင့််းအဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောနမှ ထြေါ်ထြါက့်သည့် ပြည့်ြထန
ကုမပဏီ၏ ထ ကွ်းဖမီဆုငရ
့် ော တောဝန့်မျော်းနှင့်
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(ခခ)

ယင့််းအဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောနမှတစ့်ဆင့်

ထဆောင့်ရွက့်သည့်

ယင့််းပြည့်ြထနကုမပဏီက လုြ့်ငန့််းမျော်းမှ ထြေါ်ထြါက့်လောသည့် ြုင့်ဆုငမ
့် ၊ှု
(ဃ)

ဤြုေ့်မတွင့် −
(၁)

ပြည့်ြက

န့််းချ ြ့်

ော်းသည့်

ပြည့်တွင့််းထနကုမပဏီတစ့်ခုနှင့်

စြ့်လျဉ့််း၍

“လက့်တစ့်ကမ့််းင ကွေ်းမမီြမောဏ (arm”s length debt amount)”ဆုသည့်မှော
ယင့််းကုမပဏီ၏ တွွဲြက့်လုြ့်ကုငသ
့် ူမဟုတ့်သည့် ထငွထရ်းထကက်းထရ်းအြွွဲွံ့အစည့််း
တစ့်ခုက ယင့််းကုမပဏီ၏ အထပခအထနအရြ့်ရြ့်ကု စဉ့််းစော်းလျက့် ယင့််း ကုမပဏီ
သု လက့်တစ့်ကမ့််း ထဆောင့်ရွက့်ချက့်ပြင့် ထချ်းငှော်းနုငမ
့် ည့် ပြစ့်သည့် ထငွထကက်း
ြမောဏကု ဆုသည့်။
(၂)

ပြည့်ြက

န့််းချ ြ့်

ော်းသည့် ပြည့်တွင်း့် ထနကုမပဏီတစ့်ခုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍

အခွန့်နှစ့် တစ့်နှစ့်အတွက့် “ြ မ့််းမ င ကွေ်းမမီ”သည့် ထအောက့်ြါြုထသနည့််းအရ
တွက့်ချက့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏ ပြစ့်သည့် −
𝐴
𝐵
ယင့််းတွင့် −
A သည့် ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွင့််း ပြကခေန့်လအသီ်းသီ်း ကုန့်ဆု်းချန့်တွင့် ရှသည့်
ယင့််းကုမပဏီ၏ ထ ကွ်းဖမီြမောဏ စုစုထြါင့််းပြစ့်ဖြီ်း
B သည့် ယင့််းကုမပဏီက ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်ခွဲသည့် နှစ့်
အတွင့််းရှ ပြကခေန့်လအထရအတွက့်ပြစ့်သည့်။
ပြည့်ြက

န့််းချ ြ့်

ော်းသည့် ပြည့်တွင့််းထနကုမပဏီနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ အခွန့်နှစ့်

တစ့်နှစ့်အတွက့် “ြ မ့််းမ ြိုင့်

ိုင့်မှု” သည့် ထအောက့်ြါြုထသနည့််းအရ တွက့်ချက့်

သည့် ထငွထကက်းြမောဏ ပြစ့်သည့် −
𝐴
𝐵
ယင့််းတွင့် −
A သည့် ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွင့််း ပြကခေန့်လအသီ်းသီ်း ကုန့်ဆု်းချန့်တွင့် ရှသည့်
ယင့််းကုမပဏီ၏ ြုင့်ဆုငမ
့် ှုြမောဏ စုစုထြါင့််းပြစ့်ဖြီ်း

81

B သည့် ယင့််းကုမပဏီက ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်ခွဲသည့် နှစ့်
အတွင့််းရှ ပြကခေန့်လအထရအတွက့်ပြစ့်သည့်။
(၃)

ပြည့်ြက

န့််းချ ြ့်

ော်းသည့် ပြည့်တွင်း့် ထန ကုမပဏီတစ့်ခုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ “င ကွေ်းမမီ”

ဆုသည့်မှော ယင့််းကုမပဏီ၏ ထ ကွ်းဖမီဆုင့်ရောတောဝန့်မျော်းအထြေါ် ထြ်းထချရန့်အတု်းကု
ဘဏ္ဍောထရ်းအစီရင့်ခပခင့််းဆုင့်ရောစမျော်းနှင့်အညီ

ဆု်းပြတ့်သည့်

ယင့််းထ ကွ်းဖမီဆုင့်ရော

တောဝန့်မျော်းကု ဆုသည့်။
(၄)

“င ကွေ်းမမီ

ိုင့် ောတောဝန့်” ဆုရောတွင့် ထြ်းရန့်ရှစောရင့််းမျော်း ြါဝင့်ပခင့််းမရှထစရ။

(၅)

ပြည့်ြက

န့််းချ ြ့်

(equity)”

ော်းသည့် ပြည့်တွင်း့် ထနကုမပဏီတစ့်ခုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ “ြိုင့်

ဆုသည့်မှော

ဘဏ္ဍောထရ်းအစီရင့်ခပခင့််းဆုင့်ရောစမျော်းအရ

ိုင့်မှု

ဆု်းပြတ့်သည့်

ယင့််းကုမပဏီ၏ ြုင့်ဆုငမ
့် ှုကုဆုသည့်။
(၆)

ပြည့်ြက

န့််းချ ြ့်

ော်းသည့် ပြည့်တွင်း့် ထန ကုမပဏီတစ့်ခုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ အခွန့်နှစ့်

တစ့်နှစ့်အတွက့် “ငက ော့်လွေန့်သည့်င ကွေ်းမမီ”ဆုသည့်မှော ယင့််းကုမပဏီ၏
ြျမ့််းမျှထ ကွ်းဖမီက ယင့််းနှစ့်အတွက့် ခွင့်ပြ

(၇)

ော်းသည့် အပမင့်ဆု်း ြျမ့််းမျှထ ကွ်းဖမီကု နှစ့်

အချ ်းတစ့်

က့် ထကျော့်လွန့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏကုဆုသည့်။

“ပြည့်ြက

ိန့််းခ ြ့်

ော်းသည့်

ပြည့်တွေင့််းငနကုမပဏီ”ဆုသည့်မှော

အြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်း၏ ၅၀ ရောခုငန
့် ှုန့််းအ

န
ု ှစ့်အတွက့်

ယင့််းကုမပဏီ၏

က့်ကု ပြည့်ြထန တစ့်ဦ်းတည့််းပြစ့်ထစ၊

တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူတစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် တွွဲြက့်လုြ့်ကုငသ
့် ူအမျော်းနှင့် ြူ်းတွွဲ၍ပြစ့်ထစ
လက့်ဝယ့်ရယူ

ော်းထသော ပြည့်တွင့််းထနကုမပဏီကု ဆုသည့်။

နယ့်စြ့်ပ တ့်ငက ော့် ငစ ်းနှုန့််းလွှွဲငပြောင့််းပခင့််း
၅၀။

(က)

လက့်တစ့်ကမ့််းထဆောင့်ရွက့်ချက့်မဟုတ့်သည့်

လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်ချက့်တစ့်ခုတွင့်

ြါဝင့်သူတစ့်ဦ်းသည့် ပမန့်မောနုင့်ငအတွင်း့် ၌ တည့်ရှဖြီ်း ပမန့်မောနုငင
့် တွင့် အခွန့်

မ့််း

ထဆောင့်ရန့် ပြစ့်ကော ယင့််းလုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်ချက့်တွင့် ြါဝင့်သည့် အပခော်းသူတစ့်ဦ်း
သည့် ပမန့်မောနုငင
့် ပြင့်ြတွင့် တည့်ရှြါက ဝင့်ထငွ၊ ပမတ့်စွန့််းထငွ၊ နုတ့်ြယ့်မှုမျော်း၊
အရှု်းမျော်း၊ သမဟု
ု
တ့် အခွန့်ခုနှမ့်ခွငမ
့် ျော်းအော်း မည့်သည့်ခွွဲထဝမှု၊ စတ့်ြင
ု ်း့် မှု၊ သမဟု
ု
တ့်
ပြန့်ထဝမှုကုမဆု စည့််းမျဉ့််းမျော်းနှင့်အညီ ပြ လုြ့်ရမည့်။
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(ခ)

ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ ပမန့်မောနုင့်ငရှ အဖမွဲတမ့််းလုြင
့် န့််းတည့်ရောဌောန တစ့်ခုသ၊ု
သမဟု
ု
တ့် ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်၏ ပမန့်မောနုငင
့် ပြင့်ြရှ အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောန
တစ့်ခုသု ဝင့်ထငွနှင့် နုတ့်ြယ့်မှုမျော်း ခွွဲထဝထြ်းပခင့််းကု စည့််းမျဉ့််းမျော်းနှင့်အညီ ပြ လုြ့်
ရမည့်။

ပြည့်င
၅၁။

ောင့်အခ င့််းခ င့််းခ ြ့်
(က)

ပြည့်ထ

င
ို သော အခွေန့်

ိုင့် ော သငဘောတူစောခ ြ့်မ ော်း

ောင့်စုဝန့်ကကီ်းသည့် ပြည့်ြနုင့်ငအစု်းရတစ့်ရြ့် သမဟု
ု
တ့် အစု်းရမျော်းနှင့် အခွန့်

ဆုင့်ရော သထဘောတူစောချ ြ့်တစ့်ရြ့်ကု ပြ လုြ့်နုင့်သည့်။
(ခ)

ပမန့်မောနုင့်ငတွင့် ဥြထေအရ အကျ ်းသက့်ထရောက့်မှုရှသည့် အခွန့်ဆုငရ
့် ော သထဘောတူ
စောချ ြ့်တစ့်ရြ့်ြါ သတ့်မှတ့်ချက့်မျော်းနှင့် ဤဥြထေတွင့် ဆန့်ကျင့်ကွွဲလမ
ွွဲ ှု တစ့်စု
တစ့်ရောထြေါ်ထြါက့်လျှင့် ယင့််းအခွန့်ဆုငရ
့် ော သထဘောတူစောချ ြ့်သည့် ြုေ့်မခွွဲ (ဂ)၊ ြုေ့်မ
၄၉ နှင့် အခန့််း (၇) တမှ
ု အြ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းအထြေါ် လွှမ့််းမု်းထစရမည့်။

(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဃ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ အခွန့်ဆုငရ
့် ော သထဘောတူစောချ ြ့်တစ့်ရြ့်တွင့် ပမန့်မော
နုငင
့် ရင့််းပမစ့်မှ ဝင့်ထငွကု အခွန့်မှ ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ ထကကောင့််း သုမဟုတ့် ြယ့်

ုတ့်

ထကကောင့််း ထြော့်ပြြါရှလျှင့် သမဟု
ု
တ့် ယင့််းအခွန့်ဆုင့်ရော သထဘောတူစောချ ြ့်ကု ကျင့်သု်း
ပခင့််းပြင့် ဝင့်ထငွခွန့်နှုန့််းတွင့် ထလျောနည့််းမှု ထြေါ်ထြါက့်ထစနုင့်လျှင့် ယင့််းအခွန့်ဆုငရ
့် ော
သထဘောတူစောချ ြ့်၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်
တစ့်ခုသည့် အပခော်းစောချ ြ့်ဝင့်နုင့်င၏ ပြည့်တွင်း့် ထနပြစ့်ဖြီ်း ယင့််း တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှု
ရှသည့်ြဂ
ု ္ လ့်၏ မပမင့်သောသည့် ြုင့်ဆုငမ
့် ှု သုမဟုတ့်
နှငအ
့်

န့််းချ ြ့်မှု၏ ၅၀ ရောခုငန
့် ှုန့််း

က့်ကု ယင့််းစောချ ြ့်၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော အပခော်းစောချ ြ့်ဝင့်နုင့်င၏

ပြည့်တွင့််းထနမဟုတ့်သည့် တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် တစ့်ဦ်းချင့််း ြုဂ္ လ့်
အမျော်းက

ရယူြုင့်ဆုင့်

ော်းလျှင့်

ယင့််းကင့််းလွတ့်ခွင့်၊

ြယ့်

ုတ့်မှု

သမဟု
ု
တ့်

ထလျောနည့််းထစမှု၏ အကျ ်းခစော်းခွင့်ကု အဆုြါ တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်က
ရရှပခင့််း မရှထစရ။
(ဃ)

အပခော်းစောချ ြ့်ဝင့်နုငင
့် ၏ ပြည့်တွင့််းထနပြစ့်သူသည့် ထအောက့်ြါတစ့်ခုခု ပြစ့်လျှင့် ြုေ့်မခွွဲ
(ဂ) သည့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ပခင့််းမရှထစရ −
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(၁)

အပခော်းစောချ ြ့်ဝင့်နုငင
့် ၏ စထတောထရောင့််းဝယ့်ထရ်းတွင့် စောရင့််းဝင့်သည့် ကုမပဏီ
တစ့်ခုပြစ့်ပခင့််း၊

(၂)

အပခော်းစောချ ြ့်ဝင့်နုငင
့် တွင့် လုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်မှုစရတ့်ရှသည့်လုြ့်ငန့််း (active
business) တစ့်ရြ့်ကု ထဆောင့်ရွက့်ထနသည့် ကုမပဏီပြစ့်ဖြီ်း ယင့််းကုမပဏီမှ ရရှ
သည့် ပမန့်မောနုငင
့် ရင့််းပမစ့်မှ ဝင့်ထငွသည့်

(င)

လ
ု ုြ့်ငန့််းမှ ရရှပခင့််း။

ဤြုေ့်မတွင့် −
(၁)

“လုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်မှုစ ိတ့်လုြ့်ငန့််း (active business)” ဆုရောတွင့် ကုမပဏီ
သည့် ထငွထရ်းထကက်းထရ်း အြွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခု သမဟု
ု
တ့် အောမခကုမပဏီ တစ့်ခု
မဟုတ့်လျှင့် အစုရှယ့်ယောမျော်း၊ ထငွထချ်းသက့်ထသခလက့်မှတ့်မျော်း၊ သမဟု
ု
တ့်
အပခော်းရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမျော်းကု လက့်ဝယ့်ရယူ

ော်းသည့် သမဟု
ု
တ့် စီမခန့်ခွွဲ

ထနသည့် လုြ့်ငန့််း၊ သမဟု
ု
တ့် အပခော်းရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုမျော်း ြါဝင့်ပခင့််း မရှထစရ။
(၂)

“ပြည့်င

ောင့်အခ င့််းခ င့််းခ ြ့်

ဆုသည့်မှော

အခွန့်နှစ့်

င
ို သော အခွေန့်

ြ့်ကျသင့်မှုကု

ိုင့် ော သငဘောတူစောခ ြ့်မ ော်း”

ထရှောင့်ရှော်းရန့်နှင့်

အခွန့်ဘဏ္ဍော

ထရှောင့်တမ့််းမှုမျော်းကု ကောကွယ့်တော်းဆီ်းရန့် ပမန့်မောနုငင
့် အစု်းရနှင့် ပြည့်ြအစု်းရ
တစ့်ရြ့် သမဟု
ု
တ့် အစု်းရမျော်းအကကော်းပြ လုြ့်သည့် သထဘောတူညီချက့်တစ့်ရြ့်
ကု ဆုသည့်။
အြိုင့််း (၉)
ဝင့်ငငွေနှင့် နုတ့်ြယ့်မှုမ ော်း

ိုင့် ော အင

ွေင

ွေစည့််းမ ဉ့််းမ ော်း

ငငွေသော်းမဟုတ့်သည့် အက ိ ်းခစော်းခွေင့်မ ော်း
၅၂။

(က)

ထငွသော်းမဟုတ့်သည့် အကျ ်းခစော်းခွင့်သည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း ရရှသည့် ထငွသော်းပြင့် မဟုတ့်
သည့် မည့်သည့်အကျ ်းခစော်းခွင့်မဆပု ြစ့်သည့်။

(ခ)

ထငွသော်းမဟုတ့်သည့်
စည့််းကကြ့်

အကျ ်းခစော်းခွင့်ပြစ့်သည့်

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်ပခင့််းရှမရှ ဆု်းပြတ့်ရော၌ ယင့််းအကျ ်းခစော်းခွင့်ကု

ထငွသော်းအပြစ့်ြလှယ့်နုငပ့် ခင့််းမရှဟူသည့်အချက့်ကု
(ဂ)

ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်သည့်

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဃ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ စည့််းကကြ့်

ည့်သွင့််းစဉ့််းစော်းပခင့််း မပြ ရ။

ုက့်ထသောဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်သည့် ထငွသော်း

မဟုတ့်သည့် အကျ ်းခစော်းခွင့်၏ ထငွထကက်းြမောဏသည့် ယင့််းထငွထကက်းြမောဏကု ရရှ
သည့် အချန့်တွင့် လွှထ
ွဲ ပြောင့််းမှုဆုငရ
့် ော မည့်သည့်ကန့်သတ့်ချက့်ကုမဆု လျစ့်လျ ရှုပခင့််း
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ပြင့်

ဆု်းပြတ့်သတ့်မှတ့်သည့်

ယင့််းအကျ ်းခစော်းခွင့်၏

ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်း

ပြစ့်သည့်။
(ဃ)

ဇယော်း (၂) ရှ တန့်ြု်းသတ့်မှတ့်ပခင့််းဆုင့်ရော ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းသည့် ြုေ့်မ ၁၆၊ ြုေမ
့် ခွွဲ
(က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်(၂) အရ အလုြ့်အကင
ု ့်မှဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်သည့် ထငွသော်းမဟုတ့်သည့်
အကျ ်းခစော်းခွင့်အထြေါ် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်။

ဝင့်ငငွေအမ ိ ်းအစော်းမ ော်း
၅၃။

(က)

ဤြုေ့်မသည့် ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုနှင့် စြ့်လျဉ့််းသည့် အသု်းစရတ့် သမဟု
ု
တ့် အရှု်းထြေါ်
တွင့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့် −

(ခ)

(၁)

ဝင့်ထငွအမျ ်းအစော်း တစ့်ခု

က့်ြု၍ ရရှပခင့််း၊

(၂)

ဝင့်ထငွအမျ ်းအစော်းတစ့်ခုနှင့် အပခော်းရည့်ရွယ့်ချက့်တစ့်စုတစ့်ခုကု ရရှပခင့််း။

ဤြုေ့်မနှင့် အကျ ်းဝင့်သည့်အခါ အသု်းစရတ့် သမဟု
ု
တ့် အရှု်းနှင့် ဆက့်စြ့်သည့်
လုြ့်ထဆောင့်ချက့်မျော်း သုမဟုတ့် ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းနှင့် ထလျော့်ညီသည့် သထဘောသဘောဝ
နှင့် အရွယ့်အစော်းတက
ု ု

ည့်သွင်း့် စဉ့််းစော်းလျက့် ယင့််းအသု်းစရတ့် သမဟု
ု
တ့် အရှု်းကု

ကျ ်းထကကောင့််းဆီထလျော့်သည့် အထပခခပြင့် ခွွဲထဝရမည့်။
(ဂ)

ထအောက့်ြါတုသည့် သီ်းပခော်းဝင့်ထငွအမျ ်းအစော်းမျော်း ပြစ့်ကကသည့် −
(၁) အလုြ့်အကုငတ
့် စ့်ခုမှ ဝင့်ထငွ၊
(၂) လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ ဝင့်ထငွ၊
(၃) ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုတစ့်ခုမှ ဝင့်ထငွ၊
(၄) ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ သည့် ဝင့်ထငွ။

ဝင့်ငငွေ၏ မူလ င့််းပမစ့် ြ့်စွဲပခင့််း
၅၄။

(က)

ဤြုေ့်မသည့် ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းတွင့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(၁)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု ရရှလော
ထစသည့် လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု၊ လုြ့်ထဆောင့်ချက့်တစ့်ရြ့်၊ သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှု
တစ့်ရြ့်သည့် ယင့််းဝင့်ထငွ မရရှမီ ရြ့်တန့်သွော်းခွဲပခင့််းနှင့်
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(၂)

ယင့််းထငွထကက်းြမောဏကု

ယင့််းလုြ့်ငန့််း၊

လုြ့်ထဆောင့်ချက့်၊

ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှု မရြ့်စွဲမီ ရရှခွဲပခင့််းပြစ့်သည့်ဟု ယူဆြါက ယင့််းကု
စည့််းကကြ့်
(ခ)

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွတွင့်

သမဟု
ု
တ့်
ုြုဂ္ လ့်၏

ည့်သွင့််းခွဲမည့် ပြစ့်ပခင့််း။

ဤြုေ့်မသည့် ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်အထြေါ် အကျ ်းသက့်ထရောက့်သည့်အခါ ယင့််း
ထငွထကက်းြမောဏကု ရရှသည့် အချန့်တွင့် ယင့််းလုြ့်ငန့််း၊ လုြ့်ထဆောင့်ချက့်၊ သမဟု
ု
တ့်
ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုသည့် ရြ့်စွဲပခင့််းမပြ ထသ်းဟု ယူဆလျက့် ဤဥြထေသည့် ယင့််းထငွထကက်း
ြမောဏအထြေါ် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်။
အခန့််း ( ၄ )
ဝင့်ငငွေခွေန့်ကို ြုဂ္ိ လ့်မ ော်းအငြေါ် သက့်င ောက့်ငစပခင့််း
အြိုင့််း (၁)
တစ့်ဦ်းခ င့််းြုဂ္ိ လ့်မ ော်း

တစ့်ဦ်းခ င့််းြုဂ္ိ လ့်မ ော်းအငြေါ် အခွေန့်ငကောက့်ခပခင့််း
၅၅။

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းစီ၏ အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွ ကု သီ်းပခော်းစီတွက့်ချက့်ရမည့်။
အြိုင့််း (၂)
ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းမ ော်း

ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းမ ော်းအငြေါ် အခွေန့်ငကောက့်ခပခင့််း
၅၆။

(က)

ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း မျော်း၏
ဤအြုင်း့် နှငအ
့် ညီ အစုဝင့်မျော်း

(ခ)

စောပြင့်ထရ်းသော်း

ဝင့်ထငွ၊

ိုင့် ော အငပခခမူမ ော်း
အသု်းစရတ့်မျော်းနှင့်

အရ်းှု မျော်းကု

မှ အခွန့်ထကောက့်ခရမည့်။

ော်းသည့် အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော သထဘောတူညီချက့်တစ့်ရြ့် ရှပခင့််း၊

မရှပခင့််းသည့် ြုဂ္ လ့်မျော်းအကကော်း ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ော ဆက့်ဆထရ်း
တစ့်ရြ့် ရှ၊ မရှ ယတပြတ့်ဆု်းပြတ့်ရန့် အထကကောင့််းတရော်းမပြစ့်ထစရ။
(ဂ)

ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ရြ့်သည့် အစုစြ့်လြ
ု ့်ငန့််း၏ ဝင့်ထငွထကကညောလွှောကု
ြုေ့်မ ၈၉၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) နှင့်အညီ တင့်သွင့််းရမည့်ပြစ့်ထသော့်လည့််း ဝင့်ထငွခွန့် ထြ်းထဆောင့်
ရန့် တောဝန့်မရှထစရ။

(ဃ)

ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ရြ့်၏

လုြ့်ထဆောင့်မှုမျော်းနှင့်စြ့်လျဉ့််း၍

တင့်သွင်း့်

ရန့်ရှသည့် မည့်သည့် ထရွ်းထကောက့်တင့်ထပမောက့်မှု၊ အထကကောင့််းကကော်းစော သမဟု
ု
တ့်
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ထြော့်ပြချက့်မဆုကု ယင့််းြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းက တင့်သွင့််းရမည့်ပြစ့်ဖြီ်း ယင့််း
သည့် အစုဝင့်မျော်းအော်းလု်းအထြေါ် စည့််းထနှောင့်မှုရှထစရမည့်။
(င)

ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုတွင့် အစုဝင့်တစ့်ဦ်း၏ အကျ ်းစီ်းြွော်းသည့် ဤဥြထေ
၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလငှ
ု ော လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ောရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုပြစ့်သည့်။

(စ)

ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုတွင့် ပြည့်ြထနအစုဝင့်တစ့်ဦ်း သုမဟုတ့် အစုဝင့်မျော်း
ြါရှထနြါက အခွန့်ဆုင့်ရောစီမအုြ့်ချ ြ့်မှုဥြထေ၏ ရည့်ရွယခ
့် ျက့်မျော်း အလငှ
ု ော ပြည့်တွင့််း
ထနအစုဝင့်တစ့်ဦ်းစီကု ပြည့်ြထနယင့််းအစုဝင့် သမဟု
ု
တ့် ယင့််းအစုဝင့်မျော်း၏ ကုယ့်စော်း
ပြ ထဆောင့်ရွက့်သူအပြစ့် မှတ့်ယရ
ူ မည့်။

ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု၏ အခွေန့်စည့််း ကြ့် န့်ဝင့်ငငွေ နှင့် အသော်းတင့်အရှု်း
၅၇။

(က)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု၏ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်
အတွက့် အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွကု ထအောက့်ြါြုထသနည့််းအတုင်း့် တွက့်ချက့်ရမည့် −
A-B
ယင့််းတွင့် −
A သည့် ယင့််းြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း၏

န
ု ှစ့်အတွက့် စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသော

ဝင့်ထငွ စုစုထြါင့််းပြစ့်ဖြီ်း ယင့််းြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းသည့် ပြည့်တွင်း့် ထနြုဂ္ လ့်
ပြစ့်ဘသကွဲသု တွက့်ချက့်

ော်းပခင့််းပြစ့်သည့်၊

B သည့် ယင့််းြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းက အစတ့်အြုင်း့် A တွင့် ရည့်ညွှန့််းသည့်
စည့််းကကြ့်

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွ ရရှထအောင့် ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ ကျခခွဲရသည့် အသု်းစရတ့်

မျော်း သမဟု
ု
တ့် အရှု်းမျော်း၏ အတုင်း့် အတောအ

ဤဥြထေအရ နုတ့်ြယ့်ခွင့်ပြ သည့်

စုစုထြါင့််းထငွထကက်းြမောဏပြစ့်ဖြီ်း ယင့််းတွင့် ြုေ့်မ ၂၃ နှင့် ြုေ့်မ ၂၅ တအရ
ု
ခွင့်ပြ သည့်
နုတ့်ြယ့်မှုမျော်း ြါဝင့်ပခင့််းမရှထစရ။
(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) ရှ ြုထသနည့််း၏ အစတ့်အြုင့််း B သည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့်
အစတ့်အြုင်း့် A ကု ထကျော့်လွန့်လျှင့် ယင့််းသထကျော့်
ု
လွန့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏသည့်
ယင့််းနှစ့်အတွက့် ယင့််းြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း၏ အသော်းတင့် အရ်းှု ပြစ့်သည့်။

(ဂ)

ြုေ့်မ ၁၂၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (ဃ) တွင့် မည့်သုြင့်ဆုထစကောမူ ဤြုေ့်မအရ ြညောသည့်အစုစြ့်
လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု၏ အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွ သုမဟုတ့် အသော်းတင့်အရ်းှု ကု တွက့်ချက့်

87

ရန့် ရည့်ရွယခ
့် ျက့်မျော်း အလငှ
ု ော ယင့််းြညောသည့် အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း၏ စည့််းကကြ့်
က
ု ့်ထသော ဝင့်ထငွတွင့် ြုေ့်မ ၁၂၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) အရ အခွန့် ထြ်းထဆောင့်
ရန့်ရှသည့် ထငွထကက်းြမောဏမျော်း ြါဝင့်ထစရမည့်။
ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု၏ အစုဝင့်မ ော်းအငြေါ် အခွေန့်ငကောက့်ခပခင့််း
၅၈။

(က)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုရှ အစုဝင့်တစ့်ဦ်း၏
အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် စည့််းကကြ့်
သည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း၏

ုက့်ထသောဝင့်ထငွတွင့်

အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွရှ

န
ု ှစ့်အတွက့် ယင့််းြညော

ယင့််းအစုဝင့်၏

ထဝစုလည့််း

ြါဝင့်သည့်။
(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု၏ အစုဝင့်တစ့်ဦ်း
အော်း

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့်

ယင့််းြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း၏

အရှု်းတွင့် ြါဝင့်သည့် ယင့််းအစုဝင့်၏ ထဝစုကု
(ဂ)

ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုရှ
မည့်သည့်ကောလ၌မဆု

အသော်းတင့်

ုနှစ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်ခွင့်ပြ သည့်။

အစုဝင့်တစ့်ဦ်းသည့်

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း

ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့် ပြစ့်ြါက ြုေမ
့် ခွွဲ (က) နှင့် (ခ) တသည့်
ု

ယင့််းြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းက ယင့််းကောလအတွင့််း ရရှထသော ပမန့်မောနုငင
့် ရင့််းပမစ့်
မှဝင့်ထငွမှ ထြေါ်ထြါက့်သည့် အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွ သမဟု
ု
တ့် အသော်းတင့်အရှု်း
အနက့်မှ ယင့််းအစုဝင့်၏ ထဝစုအထြေါ်၌သော အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်။
(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော ပမန့်မောနုင့်ငရင့််းပမစ့်မှဝင့်ထငွသု ရည့်ညွှန့််း
ချက့်တွင့် ြုေ့်မ ၁၂၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) အရ အခွန့်ကျသင့်သည့် ထငွထကက်း
ြမောဏမျော်း ြါဝင့်ပခင့််းမရှထစရ။

(င)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု၏ အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွ၊
သမဟု
ု
တ့် ြုေ့်မခွွဲ (ခ) အရ ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ခု၏ အသော်းတင့်အရှု်း
အနက့်မှ ပြည့်တွင့််းထနအစုဝင့်တစ့်ဦ်း၏ ထဝစုတွင့် ြုေ့်မ ၁၂၊ ြုေ့်မခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်
(၂) နှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် ဝင့်ထငွြါဝင့်လျှင့် ယင့််းအစုဝင့်သည့် ယင့််းဝင့်ထငွနှင့် စြ့်လျဉ့််း
၍ ြုေ့်မ ၁၂၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) အရ ထြ်းထဆောင့်ခွဲသည့်အခွန့်အနက့်မှ ယင့််း
အစုဝင့်၏ထဝစုအတွက့် အခွန့်ခုနှမ့်မှုကု ရြုငခ
့် ွင့် ရှသည့်။
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(စ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (င) အရ ပြည့်တွင်း့် ထနအစုဝင့်တစ့်ဦ်းသု အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ခွင့်ပြ သည့်
အခွန့်ခုနှမ့်မှုတစ့်ရြ့်ကု ယင့််းနှစ့်အတွက့် ယင့််းအစုဝင့်၏ ဝင့်ထငွခွန့်

မ့််းထဆောင့်ရန့်

တောဝန့်ရှသည့် ြမောဏမှ အခွန့်ဆုငရ
့် ောစီမအုြ့်ချ ြ့်မဥ
ှု ြထေ ြုေ့်မ ၄၃ နှင့်အညီ ခုနှမ့်
ထစရမည့်။
(ဆ)

ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုက ရရှသည့် ဝင့်ထငွ သုမဟုတ့် ကျခသည့် အသု်း
စရတ့် သမဟု
ု
တ့် အရှု်း၏ ထနရောထေသဆုင့်ရောရင့််းပမစ့်နှင့် အမျ ်းအစော်းတုနှင့် စြ့်လျဉ့််း
သည့် သထဘောသဘောဝသည့် အစုဝင့်မျော်း၏ လက့်ဝယ့်၌ ဆက့်လက့်တည့်ရှထနဖြီ်း
အစုဝင့်မျော်းအကကော်း သက့်ဆုင့်ရော အချ ်းအစော်းအလုက့် ခွွဲထဝရရှကကသည့်ဟု မှတ့်ယူ
ရမည့်။

(ဇ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (စျ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြညောသည့်အစုစြ့်လြ
ု ့်ငန့််းတစ့်ခု၏ အခွန့်စည့််းကကြ့်
ရန့်ဝင့်ထငွ သမဟု
ု
တ့် အသော်းတင့်အရှု်းအနက့်မှ အစုဝင့်တစ့်ဦ်း၏ထဝစုသည့် အစုစြ့်
သထဘောတူညီချက့်တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့်အတုင်း့် ယင့််းြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း၏

ဝင့်ထငွတွင့်ြါဝင့်သည့် ယင့််းအစုဝင့်၏ အကျ ်းစီ်းြွော်းရောခုငန
့် ှုန့််းနှင့် ညီမျှသည့်။
(စျ)

အစုစြ့်သထဘောတူညီချက့်ြါ

ဝင့်ထငွခွွဲထဝမှုသည့်

အစုဝင့်မျော်းက

အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း၏ လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်မှုမျော်းအတွက့် စုက့်
င့်ဟြ့်နုငပ့် ခင့််းမရှလျှင့်

ယင့််းြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း၏

ယင့််းြညောသည့်

တ
ု ့်မှုအတုင်း့် အတောကု
အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်

ဝင့်ထငွ သုမဟုတ့် အသော်းတင့်အရှု်းတွင့် ြါဝင့်သည့် အစုဝင့်တစ့်ဦ်း၏ ထဝစုသည့် ယင့််း
ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း၏ မတည့်ထငွရင့််းတွင့်ြါဝင့်သည့် ယင့််းအစုဝင့်၏ အကျ ်း
စီ်းြွော်းရောခုင့်နှုန့််းနှင့် ညီမျှသည့်။
အြိုင့််း (၃)
ကုမပဏီမ ော်း
ကုမပဏီမ ော်းအငြေါ် အခွေန့်ငကောက့်ခပခင့််း
၅၉။

ကုမပဏီတစ့်ခုသည့်

ဝင့်ထငွခွန့်

မ့််းထဆောင့်ရန့်အတွက့်

တောဝန့်ရှသည့်။
ကုမပဏီမ ော်း၏ အရှု်းမ ော်းကို

က့်လက့်သယ့်င

ောင့်ပခင့််း

ယင့််း၏အြွွဲွံ့ဝင့်မျော်းနှင့်

သီ်းပခော်းစီ
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၆၀။

(က)

ကုမပဏီတစ့်ခု၏ မပမင့်သောသည့် ြုင့်ဆုင့်မှုတွင့် ၅၀ ရောခုငန
့် ှုန့််းအ

က့် အထပြောင့််းအလွဲ

ရှြါက ယင့််းကုမပဏီ၏ ထပြောင့််းလွဲမှုမတုင့်မီ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် မည့်သည့်အရှု်း
ကုမဆု ထပြောင့််းလွဲဖြီ်းထနောက့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းနှင့်
ကုက့်ညီပခင့််း မရှလျှင့် နုတ့်ြယ့်ခွင့်မပြ ရ −
(၁)

ယင့််းကုမပဏီသည့် မထပြောင့််းလွဲမီက ယင့််းထဆောင့်ရွက့်ခွဲသည့် လုြ့်ငန့််းကုြင့်
ထပြောင့််းလွဲဖြီ်းထနောက့်တွင့် ထအောက့်ြါတုအနက့် ဦ်းစွောပြစ့်သည့် ကောလအ
ဆက့်လက့် ထဆောင့်ရွက့်ထနပခင့််း −
(ကက) အရှု်းကု အပြည့်အဝ နုတ့်ြယ့်ဖြီ်းသည့်အ

၊

( ခခ ) ဤဥြထေအရအရှု်းကု ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်နုင့်သည့်ကောလကုန့်ဆု်း
သွော်းသည့်အ
(၂)

၊

ယင့််းကုမပဏီသည့် လုြ့်ငန့််း သမဟု
ု
တ့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှုအသစ့် တစ့်စုတစ့်ရောတွင့်
ြါဝင့်လုြ့်ထဆောင့်မှု မရှပခင့််း။

(ခ)

ဤြုေ့်မတွင့် “အရှု်း”ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတစ့်ရြ့်ရြ့်ကုဆုသည့် −
(၁)

ြုေ့်မ ၂၅ အရ ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်သည့် အသော်းတင့်အရှု်း၊

(၂)

ြုေ့်မ ၄၃ အရ ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်သည့် အသော်းတင့် နုငင
့် ပခော်းထငွလွဲလှယ့်မှု
အရှု်း၊

(၃)

ြုေ့်မ ၄၆ အရ ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်သည့် ပြည့်ြအရှု်း၊

(၄)

ြုေ့်မ ၆၇ အရ ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်။

ကုမပဏီမ ော်း ပြန့်လည့် ွဲ့ွေွဲ စည့််းပခင့််း
၆၁။

(က) ပြည့်တွင့််းထနကုမပဏီတစ့်ခု (“လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသူ”ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်)သည့် ထရောင့််းဝယ့်ရန့်
ကုန့်စည့်မျော်းမှအြ ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု ပြည့်တွင်း့် ထန အပခော်းကုမပဏီတစ့်ခု (“လွှထ
ွဲ ပြောင့််း
ရယူသူ”ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်) သု ထရောင့််းချဖြီ်း လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသူသည့် လွှထ
ွဲ ပြောင့််းရယူသူနှင့်
စြ့်လျဉ့််း၍ အုြ့်စုကုမပဏီတစ့်ခု ပြစ့်ထနလျှင့် −
(၁)

ုရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းမှ

အရှု်းမျှ ထြေါ်ထြါက့်ပခင့််းမရှ၊

မည့်သည့်အပမတ့်အစွန့််း

သမဟု
ု
တ့်
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(၂)

လွှထ
ွဲ ပြောင့််းရယူသူသည့် လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသူက

ုခွွဲထရောင့််းချသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု

ယင့််း၏ တူညီသည့် သထဘောသဘောဝအတုင်း့် ရရှသည့်ဟု မှတ့်ယရ
ူ မည့်၊
ပြင့်
ု
(၃)

ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်ကု ရယူမှုအတွက့် လွှထ
ွဲ ပြောင့််းရယူသူ၏ ကုန့်ကျစရတ့်သည့်
ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချချန့်တွင့်ရှသည့်

လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသူ၏

ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်အတွက့်

စောရင့််းအရလက့်ကျန့် တန့်ြု်းနှင့် ညီမျှသည့်။
(ခ)

ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုတွင့်

ထြ်းရန့်တောဝန့်တစ့်ရြ့်

ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ကုန့်ကျစရတ့်
ြုင့်ခွင့်
(ဂ)

ရှထနဖြီ်း

ယင့််းထြ်းရန့်တောဝန့်သည့်

က့် မထကျော့်လွန့်မှသော ြုေမ
့် ခွွဲ (က) သည့် ယင့််းရရန့်

ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချမှုအထြေါ် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်။

လွှထ
ွဲ ပြောင့််းရယူသူ၏ ဝင့်ထငွသည့် ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ

ော်းသည့် ဝင့်ထငွ ပြစ့်လျှငထ
့် သော့်

လည့််းထကောင့််း၊ ပမန့်မောနုငင
့် တွင့် အခွန့်မကျသင့်သည့်ဝင့်ထငွ ပြစ့်လျှင့်ထသော့်လည့််း
ထကောင့််း ြုေမ
့် ခွွဲ (က) သည့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်မှု မရှထစရ။
(ဃ)

ကုမပဏီတစ့်ခုသည့် ထအောက့်ြါအထပခအထန တစ့်ရြ့်ရြ့်တွင့် အပခော်းကုမပဏီတစ့်ခုနှင့်
စြ့်လျဉ့််း၍ အုြ့်စုကုမပဏီ ပြစ့်သည့် −
(၁) ကုမပဏီတစ့်ခုက တုက့်ရုက့်ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ တစ့်ခု သမဟု
ု
တ့် တစ့်ခု

က့်

ြုသည့် ကကော်းခတရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်မျော်းမှတစ့်ဆင့် ထသော့်လည့််း
ထကောင့််း အပခော်းကုမပဏီတွင့်
နှုန့််းကု ြုင့်ဆုင့်

ုတ့်ထဝ

ော်းထသော အစုရှယ့်ယောမျော်း၏ ၁၀၀ ရောခုင့်

ော်းလျှင၊့်

(၂) အပခော်းကုမပဏီတစ့်ခုက တုက့်ရုက့်ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ တစ့်ခု သမဟု
ု
တ့် တစ့်ခု
က့်ြုသည့် ကကော်းခတရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်မျော်းမှတစ့်ဆင့် ထသော့်လည့််း
ထကောင့််း ယင့််းကုမပဏီနှစ့်ခုလု်းတွင့်
ရောခုငန
့် ှုန့််းကု ြုင့်ဆုင့်
(င)

ုတ့်ထဝ

ော်းထသော အစုရှယ့်ယောမျော်း၏ ၁၀၀

ော်းလျှင့်။

ဤြုေ့်မရှ ကုမပဏီတစ့်ခုသု ရည့်ညွှန့််းချက့်တွင့် စုထဝ်းြွွဲွံ့စည့််း

ော်းသည့် အြွွဲွံ့တစ့်ခု

သော ြါဝင့်သည့်။
အခန့််း ( ၅ )
သီ်းသန့်လုြ့်ငန့််းကဏ္ဍမ ော်းနှင့် လုြ့်င

ောင့်မှုမ ော်းအငြေါ် ဝင့်ငငွေခွေန့်စည့််း ကြ့်ပခင့််း
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အြိုင့််း ( ၁ )
သယဇောတတူ်းင ော့်

ုတ့်လုြ့်သည့် လုြ့်ငန့််းကဏ္ဍမ ော်း

အဓိြပောယ့်င ော့်ပြခ က့်မ ော်း
၆၂။

(က)

ဤအြုင့််းတွင့်

အထကကောင့််းအရောနှင့်

သက့်ထရောက့်ထစပခင့််းမရှလျှင့်

ထရှွံ့ထနောက့်စကော်းရြ့်တုက

ထအောက့်ြါစကော်းရြ့်မျော်းသည့်

အပခော်းအဓြပောယ့်
ထြော့်ပြြါအတုင်း့်

အဓြပောယ့်သက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(၁)

မတည့်စ ိတ့် ဆုသည့်မှော ဝင့်ထငွသထဘောသဘောဝ မဟုတ့်ဘွဲ မတည့်ထငွ
သထဘောသဘောဝရှသည့် အသု်းစရတ့် ကုဆုသည့်။

(၂)

စီ်းြွေော်းပ စ့်

ုတ့်လုြ့်မှု စတင့်ပခင့််း ဆုသည့်မှော −

(ကက) ဓောတ့်သတတ တွင်း့်

သမဟု
ု
တ့်

ထကျောက့်မျက့်ရတနောတွင့််းတစ့်ခုတွင့်

ထဆောင့်ရွက့်သည့် ဓောတ့်သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနောတူ်းထြော့်
ုတ့်လုြပ့် ခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်း အတွက့်ဆုြါက ြ
၃၀ ကောလ အတွင့််း

မရက့်ထြါင့််း

ုတ့်လုြ့်မှု အပမင့်မော်းဆု်း ၂၅ ရက့်အတွက့်

ဓောတ့်သတတ တွင်း့် သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနောတွင့််း၏ ြျမ့််းမျှ
ုတ့်လုြ့်မှုအဆင့်သည့်
သဘောဝြတ့်ဝန့််းကျင့်

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က

သယဇောတနှင့်

န့််းသမ့််းထရ်းဝန့်ကကီ်းဌောနမှ သက့်ဆုင့်ရော ဦ်းစီ်း

ဌောန၏ အကကပြ ချက့်ပြင့် သတ့်မှတ့်ဆု်းပြတ့်သည့် ြမောဏသု ထရောက့်ရှ
လျှင့် ယင့််းကောလ၏ ြ
(ခခ)

မဆ်းု ထန ပြစ့်သည့်။

ထရနတွင့််းတစ့်ခုတွင့် ထဆောင့်ရွက့်သည့်

ထရနတူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််း

ဆုင့်ရောလုြ့်ငန့််းမျော်းအတွက့်ဆုြါက ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က လျှြစ
့် စ့်
နှင့် စွမ့််းအင့်ဝန့်ကကီ်းဌောနမှ သက့်ဆုင့်ရောဦ်းစီ်းဌောန၏ အကကပြ ချက့်ပြင့်
သတ့်မှတ့်ဆု်းပြတ့်သည့် ထရနစမ့််းကု ြုမှန့်နှင့် အဆက့်မပြတ့်တင့်ြုမှု
သမဟု
ု
တ့် သဘောဝဓောတ့်ထငွွံ့ထရောင့််းချမှု စတင့်သည့် ရက့်စွွဲပြစ့်သည့်။
(၃)

သယဇောတတူ်းင ော့်

ုတ့်ယူပခင့််း

ိုင့် ော မတည့်စ ိတ့် (extraction capital

expenditure) ဆုသည့်မှော သယဇောတတူ်းထြော့်

ုတ့်ယူသည့် လုြ့်ငန့််းမျော်းကု
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ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့် တစ့်ခုခုကု ရယူရောတွင့်
ကျခရသည့် အသု်းစရတ့်မဟုတ့်ထသော မတည့်စရတ့်မျော်း(capital expenditure)
ကုဆုသည့်။ ယင့််းစကော်းရြ့်တွင့် ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုလည့််း ြါဝင့်သည့် −
(ကက) ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုကု ရယူရော၌ ကျခရသည့် အသု်းစရတ့် (၁-၁) “ဤြုေ့်မ၏ ြုေ့်မခွွဲငယ့်စတ့် ၁၃(ကက)(၁-၁) ြါ အကျ ်းစီ်းြွော်း
မဟုတ့်ထသော ဓောတ့်သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော
သမဟု
ု
တ့် ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်း

တွင့် ြါဝင့်သည့် အကျ ်းစီ်းြွော်း တစ့်ရြ့်ရြ့်၊
(၁-၂) “ဤြုေ့်မ၏ ြုေ့်မခွွဲငယ့်စတ့် ၁၃ (ကက)(၁-၂) ြါ သတင့််း
အချက့်အလက့်မဟုတ့်ထသော

ဓောတ့်သတတ

သမဟု
ု
တ့်

ထကျောက့်မျက့်ရတနော သုမဟုတ့် ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လြ
ု ့်ပခင့််း

ဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်း နှင့် ဆက့်စြ့်ထနသည့် သတင့််းအချက့်
အလက့်၊
(ခခ)

သယဇောတတူ်းထြော့်

ုတ့်ယူမှုလုြ့်ငန့််းမျော်းနှင့်စြ့်လျဉ့််း၍ ကျခရသည့်

လူမှုထရ်းအထပခခအထဆောက့်အအုဆုင့်ရော အသု်းစရတ့်။
(၄)

သယဇောတတူ်းင ော့်

ုတ့်ယူမှုလုြ့်ငန့််းမ ော်း(extraction operations) ဆုသည့်မှော

ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုကု ဆုသည့် −
(ကက) ဓောတ့်သတတ သုမဟုတ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော တူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ရန့်

ခွင့်ပြ မနတ
့် စ့်ရြ့်ရြ့်အရ ထဆောင့်ရွက့်သည့် လုြ့်ငန့််းမျော်း၊
( ခခ ) ထရနတူ်းထြော့်
ရွက့်သည့်

တ
ု ့်ယူပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်အရ ထဆောင့်
ြွွံ့ဖြ ်းတု်းတက့်ထအောင့်

ထဆောင့်ရွက့်မှု၊

ုတ့်ယူမှုနှင့်

ုတ့်လုြ့်မှုလုြ့်ငန့််းမျော်း။
(၅)

ြ့်

င့်အြ့်နှပခင့််းသငဘောတူညီခ က့် (farm-out agreement) ဆုသည့်မှော

ြုေ့်မ ၆၈ အရ အကျ ်းသက့်ထရောက့်သည့် သထဘောတူညီချက့် ကုဆုသည့်။
(၆)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူက ထဆောင့်ရွက့်သည့်ဓောတ့်သတတ သုမဟုတ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော
တူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််း သမဟု
ု
တ့် ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရောလုြ့်ငန့််း
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မျော်းနှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍ လိင
ု စ
့် င့် သည့် နယ့်ငပမ ဆုသည့်မှော ဓောတ့်သတတ သမဟု
ု
တ့်
ထကျောက့်မျက့်ရတနော သုမဟုတ့် ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လြ
ု ့်ပခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််း

မျော်းကု လုြ့်ထဆောင့်နုငထ
့် စသည့် ဓောတ့်သတတ သုမဟုတ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော
သမဟု
ု
တ့် ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းနှင့် အကျ ်းဝင့်သည့်

နယ့်ထပမ ကုဆုသည့်။
(၇)

လိင
ု စ
့် င့်

ှိသူ ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းဦ်း ကုဆုသည့် −

(ကက) ဓောတ့်သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော တူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််း

ဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းရရှသူ၊
( ခခ ) ထရနတူ်းထြော့်
(၈)

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်း ရရှသူ။

ဓောတ့်သတတ သိုမဟုတ့် ငက ောက့်မ က့် တန တူ်းင ော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််း

လုြ့်ငန့််းမ ော်း (mining operation) ဆုသည့်မှော ဓောတ့်သတတ
ထကျောက့်မျက့်ရတနော တူ်းထြော့်

ိုင့် ော

သမဟု
ု
တ့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်အရ

ထဆောင့်ရွက့်သည့် လုြ့်ငန့််းမျော်း ကုဆုသည့်။
(၉)

သတတ ှောင ွေပခင့််း

ိုင့် ောအခွေင့်အင ်း (mining prospecting right) ဆုသည့်မှော

ပမန့်မောသတတ တွင့််းဥြထေနှင့် ပမန့်မောထကျောက့်မျက့်ရတနောဥြထေအရ ထြ်းအြ့်
ော်းသည့် စူ်းစမ့််းရှောထြွရန့် သမဟု
ု
တ့် စမ့််းသြ့်တုင့််းတောရန့် ခွင့်ပြ မန့် ကုဆု
သည့်။
(၁၀) ဓောတ့်သတတ သိုမဟုတ့် ငက ောက့်မ က့် တန တူ်းင ော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််း

ိုင့် ော

အခွေင့်အင ်း (mining right) ဆုသည့်မှော ပမန့်မောသတတ တွင့််းဥြထေနှင့် ပမန့်မော
ထကျောက့်မျက့်ရတနောဥြထေအရ စူ်းစမ့််း ရှောထြွရန့်၊ စမ့််းသြ့် တုင့််းတောရန့်
သမဟု
ု
တ့် ဓောတ့်သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော တူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ရန့်

ခွင့်ပြ မန့် ကုဆုသည့်။
(၁၁) င နတူ်းင ော့်
ဆုသည့်မှော

ုတ့်လုြ့်ပခင့််း

ိုင့် ောလုြ့်ငန့််းမ ော်း

ထရနတူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုငရ
့် ောအခွင့်အထရ်း

ထဆောင့်ရွက့်သည့် လုြ့်ငန့််းမျော်း ကုဆုသည့်။

(petroleum

operation)
တစ့်ရြ့်အရ
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(၁၂) င နတူ်းင ော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််း

ဆုသည့်မှော ထရနတူ်းထြော့်

ိုင့် ောအခွေင့်အင ်း

(petroleum

right)

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်းနှင့် ဆက့်စြ့်သည့်

ဥြထေအရပြစ့်ထစ၊ အပခော်းဥြထေတစ့်ရြ့်ရြ့်အရပြစ့်ထစ ထရနတူ်းထြော့်
ပခင့််း နှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍ ချ ြ့်ဆုသည့်

ုတလ
့် ုြ့်

ုတ့်လုြ့်မှုအထြေါ်ခွွဲထဝခစော်းထရ်း ြဋညောဉ့်

တစ့်ရြ့် ကုဆုသည့်။
(၁၃)

ှောင ွေပခင့််း

ိုင့် ောအသု်းစ ိတ့်

(prospecting

expenditure)

ဆုသည့်မှော

တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့် တစ့်ရြ့်ကု ရယူရော၌ ကျခရသည့် အသု်း
စရတ့်မှအြ ရှောထြွပခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်းကု ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ ကျခရသည့်
အသု်းစရတ့်ကုဆုဖြီ်း ယင့််းတွင့် ထအောက့်ြါတစ့်ခုခု ြါဝင့်သည့် −
(ကက) ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုကု ရယူရော၌ ကျခရသည့် အသု်းစရတ့် −
(၁-၁) အစု်းရ

မှ သုမဟုတ့်

ြ့်ဆင့်အြ့်နှပခင့််းဆုင့်ရော သထဘော

တူညီချက့် တစ့်ရြ့်အရ ရရှသည့် ဓောတ့်သတတ

သမဟု
ု
တ့်

ထကျောက့်မျက့်ရတနော ရှောထြွပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်
သမဟု
ု
တ့် ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်း

တစ့်ရြ့်တွင့် ြါဝင့်သည့် အကျ ်းစီ်းြွော်း၊
(၁-၂) အစု်းရ

မှ သုမဟုတ့်

တူညီချက့်တစ့်ရြ့်အရ

ြ့်ဆင့်အြ့်နှပခင့််းဆုင့်ရော သထဘော
ရရှသည့်

ဓောတ့်သတတ

သမဟု
ု
တ့်

ထကျောက့်မျက့်ရတနော ရှောထြွပခင့််းဆုင့်ရော သမဟု
ု
တ့် ထရန
တူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်နှင့် ဆက့်

စြ့်ထနသည့် သတင့််းအချက့်အလက့်၊
သထသော့်
ု
ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လြ
ု ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းနှင့် ဆက့်စြ့်

ကစစရြ့်ပြစ့်ြါက သက့်ဆုင့်ရော တင့်ေါတင့်သွင်း့် မှု၏ရလေ့်ကု မထကကညော
မီ ကျခခွဲရသည့် မည့်သည့်စရတ့်မျှ မြါဝင့်။
(ခခ) ရှောထြွပခင့််းဆုငရ
့် ောလုြ့်ငန့််းမျော်းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ကျခရသည့် လူမှုထရ်း
အထပခခအထဆောက့်အအုဆုင့်ရော အသု်းစရတ့်။
(၁၄)

ှောင ွေပခင့််း

ိုင့် ောလုြ့်ငန့််းမ ော်း (prospecting operation) ဆုသည့်မှော −
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(ကက) ဓောတ့်သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော ရှောထြွပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်
အထရ်းတစ့်ရြ့်အရ ထဆောင့်ရွက့်သည့် လုြ့်ငန့််းမျော်း၊ သမဟု
ု
တ့်
(ခခ)

ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်အရ ထဆောင့်ရွက့်

သည့် ရှောထြွပခင့််းနှင့် အကွဲပြတ့်ပခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်း ကုဆုသည့်။
(၁၅) ဝန့်င

ောင့်မှုမ ော်း ဟုဆုရောတွင့် ကရယောမျော်းငှော်းရမ့််းပခင့််းလည့််း ြါဝင့်သည့်။

(၁၆) လူမှုင ်းအငပခခအင

ောက့်အအု

အသု်းစ ိတ့်

ဆုသည့်မှော

အမျော်းပြည့်သူ

ဆုင့်ရော ထကျောင့််း၊ ထဆ်းရ၊ု လမ့််း သမဟု
ု
တ့် အလော်းတူပြစ့်သည့် လူမှုထရ်း အထပခခ
အထဆောက့်အအုတစ့်ခုကု ထဆောက့်လုြ့်ပခင့််းအတွက့် ဓောတ့်သတတ သုမဟုတ့်
ထကျောက့်မျက့်ရတနော သမဟု
ု
တ့် ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုငရ
့် ော အခွင့်

အထရ်းတစ့်ရြ့်အရ လုင့်စင့်ရရှသူက ကျခရန့် လအ
ု ြ့်သည့် ထငွလု်းထငွရင့််း
အသု်းစရတ့် ကုဆုသည့်။
(၁၇) တစ့်

င့်ခလုြ့်ငန့််းင

ောင့် ွက့်သူ (subcontractor) ဆုသည့်မှော ဝန့်

မ့််း

တစ့်ဦ်းအပြစ့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်း ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းပခင့််းမဟုတ့်ဘွဲ လုငစ
့် င့်အရ
ထဆောင့်ရွက့်သည့် ဓောတ့်သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော သမဟု
ု
တ့် ထရန
တူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ လင
ု စ
့် င့်ရရှသူ

ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်း ထဆောင့်ရွက့်ထြ်းသည့် ြုဂ္ လ့် ကုဆုသည့်။
(ခ)

ဤဥြထေတွင့် အနက့်အဓြပောယ့် ြွင့်ဆု
ဓောတ့်သတတ

သမဟု
ု
တ့်

ော်းပခင့််းမရှသည့် စကော်းရြ့်မျော်းကု ပမန့်မော

ထကျောက့်မျက့်ရတနောဥြထေ၊

ဥြထေနှင့် ထရနဆုငရ
့် ောဥြထေမျော်းတွင့် အဓြပောယ့်ြွင့်

ပမန့်မောထကျောက့်မျက့်ရတနော
ော်းဖြီ်း ဤဥြထေြါ အထကကောင့််း

အရောနှင့် ထရှွံ့ထနောက့်စကော်းရြ့်တုက အပခော်းအဓြပောယ့်သက့်ထရောက့်ထစပခင့််း မရှလျှင့်
ယင့််းဥြထေမျော်းတွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့်အတုင့််း အဓြပောယ့်သက့်ထရောက့်ထစရမည့်။

ဓောတ့်သတတ သိုမဟုတ့် ငက ောက့်မ က့် တန နှင့် င နတူ်းင ော့်
အငြေါ် အခွေန့်ငကောက့်ခပခင့််း
၆၃။

(က)

ုတ့်လုြ့်ပခင့််း

ိုင့် ော လုြ့်ငန့််းမ ော်း

ိုင့် ော အငပခခမူမ ော်း

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်း

သမဟု
ု
တ့်

တစ့်ဆင့်ခလုြ့်ငန့််း

ထဆောင့်ရွက့်သူတစ့်ဦ်းသည့်

ဤအြုင့််းြါ ပြင့်ဆင့်ထပြောင့််းလွဲမှုမျော်းနှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ဤဥြထေနှင့်အညီ အခွန့်
ထြ်းထဆောင့်ရန့် တောဝန့်ရှထစရမည့်။
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(ခ)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်း

သမဟု
ု
တ့်

တစ့်ဆငခ
့်

လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်သူတစ့်ဦ်းအထြေါ်

အခွန့်စည့််းကကြ့်ရော၌ ဤအြုင့််းြါ ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းနှင့် ဤဥြထေ၏ ကျန့်အြုင်း့် ြါ
ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းအကကော်း

ထရှွံ့ထနောက့်မညီညွတ့်မှုတစ့်စုတစ့်ရောရှလျှင့်

ဤအြုင့််းက

လွှမ့််းမု်းထစရမည့်။
(ဂ)

ထအောက့်ြါတုနှင့်စြ့်လျဉ့််း၍ ဇယော်း ၆ ြါအတုင်း့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(၁)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းနှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် ဝင့်ထငွခွန့်နှင့် အထပခြစစည့််းမှ ပမတ့်စွန့််း
ခွန့် နှုန့််းမျော်း၊

(၂)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းက ပြည့်ြထန တစ့်ဆငခ
့် လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်သူ တစ့်ဦ်း
အော်း ထြ်းထချမှုမျော်းနှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် ဝင့်ထငွခွန့်နှုန့််းမျော်း၊

(၃)

ဤအြုင့််းအရ

နုတ့်ြယ့်ခွင့်မပြ နုင့်သည့်

အချ ွံ့ထသောကုန့်ကျစရတ့်မျော်း၏

နုတ့်ြယ့်နုင့်ခွင့်။
(ဃ) ထရနစမ့််း သမဟု
ု
တ့် သဘောဝဓောတ့်ထငွွံ့ဝယ့်ယူသူနှင့် ထရောင့််းချသူတသည့်
ု
တွွဲြက့်
လုြ့်ကုငသ
့် ူမျော်း ပြစ့်ထနလျှင့် ထရနစမ့််း သုမဟုတ့် သဘောဝဓောတ့်ထငွွံ့၏ ပြင့်ြထစျ်းကွက့်
ထြါက့်ထစျ်းကု စည့််းမျဉ့််းမျော်းနှင့်အညီ သတ့်မှတ့်ဆု်းပြတ့်ရမည့်။
(င)

အခွန့်ဆုငရ
့် ောစီမအုြ့်ချ ြ့်မှုဥြထေ ြုေမ
့် ၄၇ နှင့် ဤဥြထေ၏ ြုေ့်မ ၁၀၂ တတွ
ု င့် မည့်သု
ြင့်ဆုထစကောမူ −
(၁)

ဤအြုင့််းအရ

ည့်သွင့််းစဉ့််းစော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု နုငင
့် ပခော်းထငွ

ပြင့် ထြော့်ပြနုငရ
့် န့် ပြည့်ထ
နုငသ
့် ည့်၊
(၂)

ောင့်စုဝန့်ကကီ်းသည့် အမန့်ထကကော့်ပငောစောပြင့် သတ့်မှတ့်

ပြင့်
ု

ထအောက့်ြါထငွထကက်းြမောဏမျော်းကုလည့််း

အထမရကန့်ထေေါ်လောပြင့်

ထြ်းထချ

နုငသ
့် ည့် −
(ကက) လင
ု စ
့် င့်ရရှသူက ထဆောင့်ရွက့်သည့် ဓောတ့်သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်
မျက့်ရတနော သမဟု
ု
တ့် ထရနတူ်းထြော့်
ဝင့်ထငွနှင့်စြ့်လျဉ့််း၍

ယင့််းလုငစ
့် င့်

ပြစ့်သည့် မည့်သည့်အခွန့်မဆုနှင့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းလုြ့်ငန့််းမျော်းမှ
ရရှသူက

ထြ်းထဆောင့်ရမည့်
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(ခခ)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းက ထဆောင့်ရွက့်သည့် ဓောတ့်သတတ
ထကျောက့်မျက့်ရတနော သုမဟုတ့် ထရနတူ်းထြော့်

သမဟု
ု
တ့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော

လုြ့်ငန့််းမျော်းနှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍ ယင့််းလုငစ
့် င့်ရရှသူအော်း ထဆောင့်ရွက့်ထြ်း
သည့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းမှ ရရှသည့်ဝင့်ထငွအထြေါ် တစ့်ဆင့်ခလုြ့်ငန့််း
ထဆောင့်ရွက့်သူတစ့်ဦ်းက ထြ်းထဆောင့်ရန့်ရှသည့် မည့်သည့်အခွန့်မဆု။
ှောင ွေပခင့််း

ိုင့် ော အသု်းစ ိတ့်

၆၄။ (က) လင
ု စ
့် င့်ရရှသူက ကျခရသည့် ရှောထြွပခင့််းဆုင့်ရော အသု်းစရတ့်သည့် ကုက့်ညီသည့်ဟု
ယူဆလျက့် ြုေ့်မ ၂၆ နှင့် ြုေ့်မ၂၇ ြါ ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းသည့် ယင့််းအသု်းစရတ့်ထြေါ်တွင့်
ထအောက့်ြါအတုင်း့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(၁)

(၂)

တန့်ြု်းထလျောနှုန့််း ၁၀၀ ရောခုင့်နှုန့််းနှင့်ညီမျှသည့် လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ော ပေြ့်မြစစ
ွဲ ည့််းမျော်း
ပြစ့်ပခင့််း၊

ပြင့်
ု

စီ်းြွော်းပြစ့်

ုတ့်လုြ့်မှု စတင့်ချန့်တွင့် ကျခခွဲပခင့််း။

(ခ) လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းက ရှောထြွပခင့််းလုြ့်ငန့််းမျော်းကု ထဆောင့်ရွက့်ရန့် သီ်းသန့် ရည့်ရွယ့်
ချက့်ပြင့် တန့်ြု်းထလျောနုငထ
့် သော ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ရြ့်ကု ရယူလျှင့် −
(၁)

အကျ ်းဝင့်သည့် တန့်ြု်း ထလျောနှုန့််းမှော ၁၀၀ ရောခုငန
့် ှုန့််းပြစ့်ဖြီ်း

(၂)

ယင့််းအသု်းစရတ့်ကု စီ်းြွော်းပြစ့်

ုတ့်လုြ့်မှု စတင့်ချန့်တွင့် ကျခခွဲသည့်ဟု မှတ့်ယူ

ရမည့်။
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) နှင့် ြုေ့်မခွွဲ (ခ) တွင့် မည့်သြင့်
ု ဆုထစကောမူ၊
နည့််းပြင့် ပြဋ္ဌောန့််း

ပြင့်
ု
ဇယော်း ၆ တွင့် အပခော်း

ော်းပခင့််းမရှလျှင့် ရှောထြွပခင့််းဆုငရ
့် ော အသု်းစရတ့် သမဟု
ု
တ့် ရှောထြွ

ပခင့််း လုြ့်ငန့််းမျော်းကု ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ အသု်းပြ သည့် တန့်ြု်းထလျောနုငထ
့် သော ရရန့်
ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ရြ့်၏ ကုန့်ကျစရတ့်ကု ထရနတူ်းထြော့်
ရရှသည့်

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူက

သတ့်မှတ့်ချက့်မျော်းအရ

ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်ယူပခင့််း

ုတ့်လြ
ု ့်ပခင့််းဆုင့်ရော

ပြန့်လည့်ရယူနုငထ
့် ကကောင့််း

မရှလျှင့် နုတ့်ြယ့်နုင့်ခွင့် မရှထစရ။
သယဇောတတူ်းင ော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုငရ
့် ော အခွင့်အထရ်း

ိုင့် ော အသု်းစ ိတ့်

အခွင့်အထရ်း၏

အတအလင့််းထြော့်ပြ

ော်းပခင့််း
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၆၅။

(က)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းက ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််း

ဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်အရ ြွွံ့ဖြ ်းတု်းတက့်ထစပခင့််း၊ သယဇောတတူ်းထြော့်

ုတ့်ယူ

ပခင့််းနှင့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ကျခရသည့် သယဇောတ

တူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော မတည့်စရတ့်သည့် တန့်ြု်းထလျောနှုန့််း ၂၅ ရောခုငန
့် ှုန့််း နှင့်

ညီမျှသည့် လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြုငခ
့် ွင့်ပြစ့်သည့်ဟု ယူဆလျက့် ြုေ့်မ ၂၆ နှင့် ၂၇
ြါ ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းသည့် ယင့််းအသု်းစရတ့်ထြေါ်တွင့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်၊
(ခ)

သယဇောတတူ်းထြော့်
စီ်းြွော်းပြစ့်

ုတ့်ယူပခင့််းဆုင့်ရော

မတည့်စရတ့်ကု

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းက

ုတ့်လုြ့်မှု မစတင့်မီ ကျခရပခင့််းပြစ့်သည့်ဟု ယူဆလျက့် ယင့််းအသု်းစရတ့်

ကု စီ်းြွော်းပြစ့်

ုတ့်လုြ့်မှု စတင့်ချန့်တွင့် ကျခရပခင့််းပြစ့်သည့်ဟု ယူဆြါက ြုေ့်မ ၂၆

နှင့် ၂၇ ြါ ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းသည့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်၊
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (င) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ သယဇောတ တူ်းထြော့်

တ
ု ့်ယူမှုဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်း

တွင့် အသု်းပြ မည့် တန့်ြု်းထလျောနုငသ
့် ည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းက စီ်းြွော်း
ပြစ့်

ုတ့်လုြ့်မှုမစတင့်မီ ရယူပခင့််း သမဟု
ု
တ့် တည့်ထဆောက့်ပခင့််း ပြစ့်ြါက ယင့််း ရရန့်

ြုင့်ခွင့်သည့် စီ်းြွော်းပြစ့်

ုတ့်လုြ့်မှု စတင့်ချန့်တွင့် ရယူပခင့််း သမဟု
ု
တ့် တည့်ထဆောက့်

ပခင့််း ပြစ့်ဘသကွဲသု ြုေ့်မ ၂၆၊ ြုေ့်မ ၂၇ နှင့် ြုေမ
့် ၂၈ ြါ ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းသည့်
ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်အထြေါ် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်၊
(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) တွင့် ရည့်ညွှန့််းသည့် သယဇောတ တူ်းထြော့်
တွင့်ပြစ့်ထစ၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) တွင့် ထြော့်ပြ
ပြစ့်ထစ စီ်းြွော်းပြစ့်

တ
ု ့်ယူမှုဆုင့်ရော မတည့် စရတ့်

ော်းသည့် တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်တွင့်

ုတ့်လုြ့်မှု စတင့်သည့် အခွန့်နှစ့်အတွက့် နုတ့်ယူရန့်ြမောဏကု

ထအောက့်ြါြုထသနည့််းအတုင့််း တွက့်ချက့်ရမည့် −
Ax

𝐵
𝐶

ယင့််းတွင့် −
A သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ကုန့်ကျစရတ့်ြမောဏ သုမဟုတ့် အသု်းစရတ့် ြမောဏပြစ့်သည့်၊
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B

သည့်

စီ်းြွော်းပြစ့်

ုတ့်လြ
ု ့်မှု

စတင့်သည့်ရက့်မှစ၍

ပြ လုြ့်သည့် အခွန့်နှစ့်၏ ထနောက့်ဆု်းရက့်အ

စီ်းြွော်းပြစ့်

ုတ့်လုြ့်မှု

ကောလအတွင့််းရှ စုစုထြါင့််းရက့် အထရ

အတွက့်ပြစ့်သည့်၊
C

သည့်

စီ်းြွော်းပြစ့်

ုတ့်လြ
ု ့်မှု

စတင့်သည့်

အခွန့်နှစ့်အတွင့််းရှ

စုစုထြါင့််းရက့်

အထရအတွက့် ပြစ့်သည့်၊
(င)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) နှင့် ြုေမ
့် ခွွဲ (ဃ) တွင့် မည့်သြင့်
ု ဆုထစကောမူ၊
နည့််းပြင့် ပြဋ္ဌောန့််း

ပြင့်
ု
ဇယော်း ၆ တွင့် အပခော်း

ော်းပခင့််းမရှလျှင့် ရှောထြွပခင့််းဆုငရ
့် ော အသု်းစရတ့် သမဟု
ု
တ့် ရှောထြွ

ပခင့််းလုြ့်ငန့််းမျော်းကု ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ အသု်းပြ သည့် တန့်ြု်းထလျောနုင့်ထသော ရရန့်
ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ရြ့်၏ စရတ့်ကု ထရနတူ်းထြော့်
လင
ု စ
့် င့်ရရှသူက ထရနတူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြပ့် ခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်း ရရှသည့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်း၏ သတ့်မှတ့်ချက့်

မျော်းအရ ပြန့်လည့်ရယူနုငထ
့် ကကောင့််း အတအလင့််း ထြော့်ပြမ

ော်းလျှင့် နုတ့်ြယ့်နုင့်ခွင့်

မရှထစရ။
(စ)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းသည့်

ြ့်ဆင့်အြ့်နှသည့် သထဘောတူစောချ ြ့်အရမှအြ ဓောတ့်

သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော သမဟု
ု
တ့် ထရနတူ်းထြော့်
အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်ရှ အကျ ်းစီ်းြွော်း တစ့်ရြ့်ကု

တ
ု ့်လုြပ့် ခင့််းဆုင့်ရော

ုခွွဲထရောင့််းချလျှင့် ယင့််း

ုခွွဲ ထရောင့််းချ

မှုမှ ထြေါ်ထြါက့်လောသည့် မည့်သည့် အပမတ့်အစွန့််းမဆုမှ ယင့််းလင
ု စ
့် င့် ရရှသူက ကျခ
ော်းဖြီ်း

ုခွွဲထရောင့််းချချန့်၌ ယင့််းကပြန့်လည့်ရယူပခင့််း သမဟု
ု
တ့် နုတ့်ြယ့်ပခင့််း

မပြ ရထသ်းသည့် သယဇောတတူ်းထြော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော မည့်သည့် မတည့်စရတ့်

မဆုကု နုတ့်ြယ့်ရမည့်။
ပြန့်လည့်
၆၆။

င
ူ

(က)

ောင့်င ်း အသု်းစ ိတ့် (Rehabilitation Expenditure)
ဓောတ့်သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော သုမဟုတ့် ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လြ
ု ့်ပခင့််း

ဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ လင
ု စ
့် င့် ရရှသူတစ့်ဦ်းက အတည့်ပြ
ပြန့်လည့်

ထ
ူ

ောင့်ထရ်း အစီအစဉ့်နှင့်အညီ ပြန့်လည့်

ည့်ဝင့်သည့် ြမောဏကု ယင့််းသု
သည့်။

ူထ

ော်းသည့်

ောင့်ထရ်း ရန့်ြုထငွတစ့်ရြ့်သု

ည့်ဝင့်သည့် အခွန့်နှစ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ
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(ခ)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်း၏ ဓောတ့်သတတ
ထရနတူ်းထြော့်
ပြန့်လည့်

သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော သမဟု
ု
တ့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်းနှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍ အတည့်ပြ

ထ
ူ

ော်းသည့်

ောင့်ထရ်း အစီအစဉ့်တစ့်ရြ့်၏ လုအြ့်ချက့်အရ လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်

ရော၌ ယင့််းလုငစ
့် င့်ရရှသူက ကျခရသည့် အသု်းစရတ့်တစ့်ရြ့်ကု ယင့််းအသု်းစရတ့်
ကျခရသည့် အခွန့်နှစ့်အတွက့် နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ ဖြီ်း ယင့််းသခွ
ု င့်ပြ နုငရ
့် န့် ယင့််းလုြ့်ငန့််း
ကု ဓောတ့်သတတ သုမဟုတ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနောသမဟု
ု
တ့် ထရနတူ်းထြော့်
ဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်းအတွက့် လင
ု စ
့် င့်ရရှသူ၏ ပြန့်လည့်

ူထ

ုတ့်လုြ့်ပခင့််း

ောင့်ထရ်း ရန့်ြထ
ု ငွမှ

ထငွထကက်းပြင့် တုက့်ရုက့်ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ သွယ့်ဝုက့်၍ ထသော့်လည့််းထကောင့််း ထြ်းထချ
ော်းပခင့််း မရှထစရ။
(ဂ)

ပြန့်လည့်

ထ
ူ

ောင့်ထရ်း ရန့်ြထ
ု ငွတစ့်ရြ့်တွင့် စုထဆောင့််းရရှသည့် ထငွထကက်းြမောဏမျော်း

သမဟု
ု
တ့် အတည့်ပြ

ော်းသည့် ပြန့်လည့်

ူထ

ောင့်ထရ်း အစီအစဉ့်တစ့်ရြ့်အရ ကျခ

ရသည့် အသု်းစရတ့်ကု ပြည့်ဆည့််းနုင့်ရန့် ပြန့်လည့်
ုတ့်ယူ

ော်းသည့်

ထငွထကက်းြမောဏမျော်းသည့်

ထ
ူ

ောင့်ထရ်း ရန့်ြထ
ု ငွ တစ့်ရြ့်မှ

ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ သည့်

ဝင့်ထငွ

ပြစ့်သည့်။
(ဃ)

ရန့်ြထ
ု ငွမှ

ုတ့်ယူဖြီ်း လင
ု စ
့် င့်ရရှသူ

ပြန့်လည့်ထြ်းအြ့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏကု

ယင့််းသပြန့်
ု လည့်ထြ်းအြ့်သည့် အခွန့်နှစ့်အတွက့် လင
ု စ
့် င့်ရရှသူ၏ လုြ့်ငန့််းမှ ဝင့်ထငွ
တွင့်
(င)

ည့်သွင်း့် ရမည့်။

ပြန့်လည့်
ူထ

ူထ

ောင့်ထရ်းလုြ့်ငန့််း ဖြီ်းစီ်းသည့်အချန့်တွင့် လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်း၏ ပြန့်လည့်

ောင့်ထရ်းရန့်ြထ
ု ငွ၌ ကျန့်ရှထနသည့် မည့်သည့်ြုထငွြမောဏမဆုသည့် ထအောက့်ြါ

အထပခအထနတစ့်ရြ့်ရြ့်နှင့်
ူထ

ယင့််းြုထငွြမောဏကု

ယင့််းပြန့်လည့်

ောင့်ထရ်းလုြ့်ငန့််း ဖြီ်းစီ်းသည့် အခွန့်နှစ့်အတွက့် လင
ု စ
့် င့်ရရှသူ၏ လုြ့်ငန့််းမှ

ဝင့်ထငွတွင့်
(၁)

ညီညွတ့်လျှင့်

ည့်သွင်း့် ရမည့် −

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူ

သု ပြန့်အမ့််းလျှင့် သုမဟုတ့် လင
ု စ
့် င့်ရရှသူ၏ မည့်သည့်

ထ ကွ်းဖမီကုမဆု ပြန့်လည့်ထြ်းဆြ့်ရော၌ အသု်းပြ လျှင၊့်
(၂)
(စ)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူ၏ ညွှန့်ကကော်းချက့်အရ အပခော်းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသု ထြ်းထချလျှင့်။

ဤြုေ့်မတွင့် −
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(၁)

အတည့်ပြ

ော်းသည့် ပြန့်လည့်

ူင

ောင့်င ်းအစီအစဉ့် ဆုသည့်မှော ဓောတ့်သတတ

သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော တွင့််း တစ့်ခု ပြန့်လည့်

ူထ

ောင့်ရန့် သမဟု
ု
တ့်

ထရန သမဟု
ု
တ့် ဓောတ့်ထငွွံ့တွင့််းတစ့်ခုြတ့်သမ့််းရန့် သမဟု
ု
တ့် သယဇောတနှင့်
သဘောဝြတ့်ဝန့််းကျင့်

န့််းသမ့််းထရ်းဝန့်ကကီ်းဌောန၏

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က အတည့်ပြ
(၂)

ပြန့်လည့်

င
ူ

အကကပြ ချက့်အရ

ော်းသည့် အစီအစဉ့် တစ့်ရြ့် ကုဆုသည့်။

ောင့်င ်း န့်ြုငငွေ (rehabilitation fund)ဆုသည့်မှော ဓောတ့်

သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော သမဟု
ု
တ့် ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််း

ဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်တွင့် ြါဝင့်သည့် လင
ု စ
့် င့်ရသည့် နယ့်ထပမကု
ပြန့်လည့်ပြင့်ဆင့်ထရ်း လုြ့်ထဆောင့်ရန့်အတွက့် အနောဂတ့်ကောလတွင့် ထြ်းထချ
နုငရ
့် န့် ယင့််းဓောတ့်သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော သမဟု
ု
တ့် ထရန
တူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းအရ

ူထ

ောင့်

ော်းရန့် လအ
ု ြ့်

သည့် လျှြစ
့် စ့်နှင့် စွမ့််းအင့်ဝန့်ကကီ်းဌောနနှင့် သယဇောတနှင့် သဘောဝြတ့်ဝန့််း
ကျင့်

န့််းသမ့််းထရ်းဝန့်ကကီ်းဌောနနှင့်

လုငစ
့် င့်ရရှသူတုက

ြူ်းတွွဲစီမခန့်ခွွဲထသော

ရန့်ြထ
ု ငွ သမဟု
ု
တ့် ထငွစောရင့််းတစ့်ခု ကုဆုသည့်။
နုတ့်ြယ့်မှုမ ော်းကို ကောကွေယ့်

ော်းပခင့််း (Ring Fencing Deduction)

၆၇။

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်းကု လင
ု စ
့် င့်ရသည့် နယ့်ထပမတစ့်ခုတွင့်

(က)

ထရနတူ်းထြော့်

ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းက အပြည့်အဝထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ တစ့်စတ့်
တစ့်ြုင့််း ထသော့်လည့််းထကောင့််း ကျခရသည့် အသု်းစရတ့် သုမဟုတ့် အရှု်းအတွက့်
နုတ့်ြယ့်ခွင့်ကု

ယင့််းလင
ု စ
့် င့်ရရှသူက

ယင့််းလင
ု စ
့် င့်ရသည့်နယ့်ထပမတွင့်

အတွင့််း ထဆောင့်ရွက့်သည့် ယင့််းလုြ့်ငန့််းမျော်းမှ ရရှသည့် စည့််းကကြ့်

ယင့််းနှစ့်

ုက့်ထသော ဝင့်ထငွမှ

သောလျှင့် နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ သည့်။
(ခ)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းက ထရနတူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်းကု လင
ု စ
့် င့်

ရသည့် နယ့်ထပမတွင့် ထဆောင့်ရွက့်ရော၌ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း စုစုထြါင့််းနုတ့်ြယ့်မှု
မျော်းသည့် လင
ု စ
့် င့်ရသည့်နယ့်ထပမတွင့် ထဆောင့်ရွက့်သည့် ယင့််းလုြ့်ငန့််းမျော်းမှ ရရှသည့်
ယင့််းနှစ့်အတွက့် စုစုထြါင့််း စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသောဝင့်ထငွကု ထကျော့်လွန့်လျှင့် ထကျော့်လွန့်

သည့် ြမောဏကု ထရှွံ့သုဆက့်လက့် သယ့်ထဆောင့်ရမည့် ပြစ့်ဖြီ်း ယင့််းလင
ု ့်စင့် ရရှသူက
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လင
ု စ
့် င့်ရသည့်နယ့်ထပမ၌ ထဆောင့်ရွက့်မည့် ထရနတူ်းထြော့်
မျော်းမှ လောမည့်အခွန့်နှစ့်တွင့် ရရှမည့် စည့််းကကြ့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုငရ
့် ော လုြ့်ငန့််း

ုက့်ထသောဝင့်ထငွမှ နုတ့်ယူခွငပ့် ြ

သည့်။
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) အရ နုတ့်ြယ့်

ော်းပခင့််းမရှသည့် ထငွထကက်းြမောဏကု လုငစ
့် င့်ရရှသူ၏

ထရှွံ့လောမည့်အခွန့်နှစ့်သု ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်နုငဖ့် ြီ်း ယင့််းကောလအတွင့််း ြုေမ
့် ခွွဲ
(ခ) နှငအ
့် ညီ နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ သည့်။ ယင့််းသုနုတ့်ြယ့်
ြမောဏကု အပြည့်အဝနုတ့်ြယ့်ဖြီ်းသည့်အ
ထရနတူ်းထြော့်

ော်းပခင့််းမရှသည့် ထငွထကက်း

သုမဟုတ့် လင
ု စ
့် င့်ရသည့်နယ့်ထပမတွင့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်း ရြ့်ဆုင့််းသွော်းသည့်အ

ယင့််းနည့််း

လမ့််း အတုင်း့် ဆက့်လက့်ထဆောင့်ရွက့်ရန့်ပြစ့်သည့်။
(ဃ)

ထရနတူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်ကု ရရှသည့် လုငစ
့် င့် ရရှသူ

တစ့်ဦ်းက ထြ်းထဝပြန့်ပြ ်းသည့်ထနရောကု ထကျော့်လွန့်လျက့် ကျခ

ော်းသည့် မည့်သည့်

အသု်းစရတ့်ကုမဆု နုတ့်ြယ့်ပခင့််း မရှထစရ။
(င)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်း၏ ထဆောင့်ရွက့်ချက့်သည့် ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းနှင့် ညီညွတ့်
လျှင့် ြုေမ
့် ခွွဲ (စ) က အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(၁) ထရနတူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုငရ
့် ော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်ကု အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်

အတွင့််း (ဤြုေမ
့် တွင့် စွန့်လတ
ွှ ့်သည့်နှစ့် ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်) အဖြီ်းအြုင့်
စွန့်လတ
ွှ ့်လုက့်လျှင့်၊
(၂)

ပြင့်
ု

စွန့်လတ
ွှ ့်သည့်နှစ့်အတွက့် ပြန့်လည့်ရယူနုင့်ပခင့််းမရှသည့် အရှု်းတစ့်ရြ့် ရှထန
လျှင့်။

(စ)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူသည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (င) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့် ပြန့်လည့်ရယူ

နုငပ့် ခင့််းမရှသည့် အရ်းှု ၏ ၂၅ ရောခုငန
့် ှုန့််းကု ယင့််းလုငစ
့် င့်ရရှသူက စွန့်လတ
ွှ ့်သည့်နှစ့်နှင့်
ထနောက့် လောမည့် အခွန့်နှစ့်သု်းနှစ့်မှ တစ့်နှစ့်စီအတွက့် တစ့်ဦ်းတည့််းလင
ု ့်စင့် ရရှသူ
အပြစ့် ရရှ

ော်းသည့် ထရနတူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်မှုဆုငရ
့် ော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်နှင့် အကျ ်း

ဝင့်သည့်

အပခော်းလုင့်စင့်ရသည့်နယ့်ထပမတွင့်

ထရနတူ်းထြော့်

လုြ့်ငန့််းမျော်းမှ လင
ု စ
့် င့်ရရှသူက ရရှသည့် စည့််းကကြ့်
နုငသ
့် ည့်။

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုငရ
့် ော

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွမှ နုတ့်ြယ့်
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(ဆ)

ြုေ့်မခွွဲ (က) မှ ြုေ့်မခွွဲ (ဂ) အ

တွင့် လအ
ု ြ့်သည့် အထပြောင့််းအလွဲမျော်းကု ပြ လုြ့်မည့်

ဆုြါက ယင့််းြုေ့်မခွွဲမျော်းသည့် လုငစ
့် င့်ရသည့်နယ့်ထပမ၌ ဓောတ့်သတတ
ထကျောက့်မျက့်ရတနော တူ်းထြော့်

သမဟု
ု
တ့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်းကု ထဆောင့်ရွက့်သည့်

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်း အထြေါ်၌လည့််း အကျ ်းသက့်ထရောက့် ထစရမည့်။
(ဇ)

ဤြုေ့်မတွင့် −
(၁)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းက တူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်သည့် ထရနစမ့််း သမဟု
ု
တ့် သဘောဝ

ဓောတ့်ထငွွံ့နှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ငြ်းငဝပ န့်ပ ်းသည့်ငန ော ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါ
တစ့်ခုခု ကုဆုသည့် −
(ကက) ထရနစမ့််း သုမဟုတ့် သဘောဝဓောတ့်ထငွွံ့အတွက့်ြုင့်ဆုင့်ခွငက
့် ု စောချ ြ့်ဝင့်
တစ့်ဦ်းက အပခော်းစောချ ြ့်ဝင့်တစ့်ဦ်းသု လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသည့် သက့်ဆုငရ
့် ော
ုတ့်လုြ့်မှုအထြေါ် ခွွဲထဝသည့် ြဋညောဉ့်တွင့် သထဘောတူညီ

ော်းသည့်

ထနရော၊
(ခခ)

သက့်ဆုငရ
့် ော

ုတ့်လုြ့်မှုအထြေါ် ခွွဲထဝသည့် ြဋညောဉ့်တွင့် ယင့််းသု

သထဘောတူညီ

ော်းထသော ထနရောတစ့်ခု မြါဝင့်ြါက −

(၁-၁)

ထရနစမ့််း

သမဟု
ု
တ့်

သဘောဝဓောတ့်ထငွွံ့သည့်

ပမန့်မောနုင့်င

ပြည့်တွင်း့် ထစျ်းကွက့်အတွက့်ပြစ့်လျှင့် စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့် သတ့်မှတ့်
သည့် ပမန့်မောနုငင
့် ပြည့်တွင့််းထစျ်းကွက့်အတွက့် ရရှ နုငထ
့် စသည့်
ထနရော၊ သမဟု
ု
တ့်
(၁-၂) ထရနစမ့််း သမဟု
ု
တ့် သဘောဝဓောတ့်ထငွွံ့သည့် ပြည့်ြတင့်ြရန့်
ု
ပြစ့်လျှင့် ထအောက့်ြါတုအနက့် တစ့်ခုခုပြစ့်သည့် −
(ကကက)

ပမန့်မောနုင့်ငမှ

ပြည့်ြတင့်ြုသည့်

ြုကလ
့် င
ု ်း့် ရှ

သထဘေော
ထြေါ်အထရောက့်တန့်ြု်း (Free On Board - FOB)
သတ့်မှတ့်သည့်

ထရနစမ့််း

သမဟု
ု
တ့်

သဘောဝ

ဓောတ့်ထငွွံ့ ြလွှ
ု တ့်သည့်ထနရော ( inlet flange)၊
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(ခခခ)

ထရနစမ့််း သမဟု
ု
တ့် သဘောဝဓောတ့်ထငွွံ့ကု ြုက့်လင
ု ်း့်
တစ့်ခု၏ တုင့််းတောထရ်းစခန့််းသု ထရောက့်ရှထအောင့်
ြထဆောင့်
ု

ထြ်းသည့်

အထပခခအထဆောက့်အအု

(loading facility)၊
(ဂဂဂ)

သယ့်ထဆောင့်မည့်ထရနတင့်သထဘေော (lifting tank
ship) မှ အဝင့်ြက
ု ့် (intake pipe) ၏ ထရနစမ့််းနှင့်
သဘောဝဓောတ့်ထငွွံ့ြလွှ
ု တ့်သည့်ထနရော(inlet flange) ။

(၂)

လိင
ု စ
့် င့် သည့်နယ့်ငပမ ဆုရောတွင့် −
(ကက) ဓောတ့်သတတ သုမဟုတ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော တူ်းထြော့်
ခွင့်ပြ မနန
့် ှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ဓောတ့်သတတ
ရတနော တူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ရန့်

သုမဟုတ့် ထကျောက့်မျက့်

တ
ု ့်လုြ့်ရန့် ခွင့်ပြ မနတ
့် ွင့် အကျ ်းဝင့်သည့် နယ့်ထပမ

သည့် လင
ု စ
့် င့်ရရှသူ၏ သတတ ရှောထြွရန့် အခွင့်အထရ်းတွင့် အကျ ်းဝင့်
သည့် နယ့်ထပမအတွင့််း အပြည့်အဝ ကျထရောက့်ြါက ဓောတ့်သတတ
သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော ရှောထြွရန့် ယင့််းအခွင့်အထရ်းတွင့်
အကျ ်းဝင့်သည့် ယင့််းနယ့်ထပမ ြါဝင့်သည့်၊ သုမဟုတ့်
( ခခ )

ုတ့်လုြ့်မှုအထြေါ်

ခွွဲထဝပခင့််းဆုင့်ရော

ြဋညောဉ့်နှင့်စြ့်လျဉ့််း၍

ုတ့်လုြ့်မှုအထြေါ် ခွွဲထဝပခင့််းဆုင့်ရော ြဋညောဉ့်တွင့် အကျ ်းဝင့်သည့်
ြဋညောဉ့်ဆုငရ
့် ောနယ့်ထပမ ကုဆုသည့်။
(၃)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းက စွန့်လတ
ွှ ့်လုက့်သည့် ထရနတူ်းထြော့်
အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်နှင့်

စြ့်လျဉ့််း၍

တ
ု ့်လုြ့်မှုဆုငရ
့် ော

ပြန့်လည့် ယူနိုင့်ပခင့််းမ ှိသည့်အရှု်း

ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါြုထသနည့််းနှင့်အညီ တွက့်ချက့်ရရှသည့် အထြါင့််းကန့််း
ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့် ကုဆုသည့် −
A+B–C
ယင့််းတွင့် −
A သည့် စွန့်လတ
ွှ ့်သည့်နှစ့်အတွင့််း စွန့်လတ
ွှ ့်လုက့်သည့် ထရနတူ်းထြော့်
ပခင့််းဆုင့်ရောအခွင့်အထရ်းနှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် လင
ု စ
့် င့်ရသည့်

တ
ု ့်လုြ့်

နယ့်ထပမတွင့်
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လင
ု စ
့် င့်ရရှသူက ထဆောင့်ရွက့်သည့် ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််း

မျော်းနှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍ လင
ု စ
့် င့်ရရှသူ၏ စုစုထြါင့််းနုတ့်ြယ့်မှုမျော်း ပြစ့်သည့်၊
B သည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) အရ ယခင့်အခွန့်နှစ့်မှ ဆက့်လက့်သယ့်ထဆောင့်သည့်
မည့်သည့်ထငွထကက်းြမောဏမဆု ပြစ့်သည့်၊
C သည့် စွန့်လတ
ွှ ့်သည့်နှစ့်အတွင့််း စွန့်လတ
ွှ ့်လုက့်သည့် ထရနတူ်းထြော့်

ုတ့်လုြ့်

ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းမျော်းနှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် လင
ု စ
့် င့်ရသည့်နယ့်ထပမတွင့်
ထဆောင့်ရွက့်သည့် ထရနတူ်းထြော့်
စုစုထြါင့််းစည့််းကကြ့်
ြ့်
၆၈။

ုတ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော လုြ့်ငန့််းမျော်းမှရရှသည့်

ုက့်ထသော ဝင့်ထငွပြစ့်သည့်။

င့်အြ့်နှသည့် လုြ့်ငန့််းမ ော်း (farm-outs)အော်း အခွေန့်ငကောက့်ခပခင့််း
(က)

ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းနှင့် ကုက့်ညီလျှင့် ဤြုေမ
့် အရ အကျ ်းသက့်ထရောက့် ထစရ
မည့် (၁)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်း (“လွှင
ွဲ ပြောင့််းငြ်းသူ”ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်)သည့် ဓောတ့်သတတ
သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော သမ
ု ဟုတ့် ထရနတူ်းထြော့်
အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်ရှ

အကျ ်းစီ်းြွော်း

တစ့်ရြ့်ကု

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော

လွှထ
ွဲ ပြောင့််းပခင့််းအတွက့်

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း (“လွှင
ွဲ ပြောင့််းလက့်ခသူ”ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်)နှင့် သထဘောတူညီချက့်
တစ့်ရြ့် (“

ြ့်ဆင့်အြ့်နှပခင့််းဆုင့်ရော သထဘောတူညီချက့်”ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်)

ကု ပြ လုြ့်လျှင့်၊
(၂)

ပြင့်
ု

လွှထ
ွဲ ပြောင့််းလက့်ခသူက ယင့််းအကျ ်းစီ်းြွော်းအတွက့် ထြ်းအြ့်ရသည့် အြု်းစော်း
နော်း တွင့် လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသူက ဆက့်လက့်
အကျ ်းစီ်းြွော်းနှင့်

စြ့်လျဉ့််း၍

လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ော

ကတကဝတ့်အချ ွံ့

န့််းသမ့််း

ော်းသည့် အခွင့် အထရ်းရှ

လွှထ
ွဲ ပြောင့််းလက့်ခသူက
သမဟု
ု
တ့်

လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသူ၏

အော်းလု်းကု

တောဝန့်ယူ

ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း ြါဝင့်လျှင။့်
(ခ)

ဤြုေ့်မက အကျ ်းသက့်ထရောက့်လျှင့် −
(၁)

လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသူက ဆက့်လက့်

န့််းသမ့််း

ော်းသည့် အကျ ်းစီ်းြွော်း၏ အစတ့်

အြုင့််းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ လွှထ
ွဲ ပြောင့််းလက့်ခသူက ထဆောင့်ရွက့်သည့် မည့်သည့်
လုြ့်ငန့််းမဆု၏ တန့်ြု်းသည့် ထအောက့်ြါတစ့်ရြ့်ရြ့်တွင့် ြါဝင့်ပခင့််းမရှထစရ −
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(ကက) လွှွဲထပြောင့််းထြ်းသည့်

အကျ ်းစီ်းြွော်းအတွက့်

လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသူက

လက့်ခရရှသည့် အြု်းစော်းနော်း၊ သမဟု
ု
တ့်
( ခခ ) လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသူ၏ စည့််းကကြ့်
(၂)

ထအောက့်ြါတုသည့်

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွ၊

လွှွဲထပြောင့််းထြ်းသည့်

ပြင့်
ု

အကျ ်းစီ်းြွော်းအတွက့်

လွှထ
ွဲ ပြောင့််း

ထြ်းသူက လက့်ခရရှသည့် သမဟု
ု
တ့် ရရန့်ရှသည့် မည့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏ
အထြေါ်၌မဆု အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(ကက) ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်သည့် လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသည့် အကျ ်းစီ်းြွော်းနှင့်
စြ့်လျဉ့််း၍ လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသူက ကျခခွဲရသည့် အသု်းစရတ့်အတွက့်
ခွင့်ပြ သည့် နုတ့်ြယ့်မှုမျော်းကု ပြန့်လည့်ရယူပခင့််းပြစ့်သည့်ဟု ယူဆ
လျက့် ြုေ့်မ ၁၅ သည့် ယင့််းထငွထကက်းြမောဏအထြေါ် အကျ ်း သက့်
ထရောက့် ထစရမည့်၊
( ခခ ) ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်သည့် ြုေ့်မ ၁၅ နှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် နုတ့်ြယ့်
ော်းထသော အသု်းစရတ့် ြမောဏ က့် ထကျော့်လွန့်လျှင့် ယင့််း ထကျော့်လန
ွ ့်
သည့်ြမောဏကု လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသည့် အကျ ်းစီ်းြွော်းအတွက့် လက့်ခ
ရရှသည့် အြု်းစော်းနော်းအပြစ့် မှတ့်ယရ
ူ မည့်။
ဓောတ့်သတတ သိုမဟုတ့် ငက ောက့်မ က့် တန

သိုမဟုတ့် င နတူ်းင ော့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််း

ိုင့် ော အခွေင့်

အင ်းမ ော်းကို သွေယ့်ဝိုက့်လင
ွှွဲ ပြောင့််းပခင့််းမ ော်း
၆၉။

(က)

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းနှင့် ညီညတ
ွ ့်ြါက ဤြုေ့်မအရ
အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(၁)

ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ကုမပဏီတစ့်ခုရှ အြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်းတစ့်ရြ့် ကု
ုခွထ
ွဲ ရောင့််းချပခင့််းမှ အပမတ့်အစွန့််းရရှပခင့််း၊

(၂)

ယင့််းအြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်း တန့်ြု်း၏ ၅၀ ရောခုင့်နှုန့််းအ

က့်ကု လုငစ
့် င့်ရရှသူ

က ြုင့်ဆုင့်

ော်းသည့် ဓောတ့်သတတ သမဟု
ု
တ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော သမဟု
ု
တ့်

ထရနတူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့် သမဟု
ု
တ့် အခွင့်

အထရ်းမျော်းမှ တုက့်ရုက့်ပြစ့်ထစ၊ သွယ့်ဝုက၍
့် ပြစ့်ထစ ရရှပခင့််း၊
(၃)

အပမတ့်အစွန့််းသည့် ပမန့်မောနုင့်ငရင့််းပမစ့်မှ ဝင့်ထငွပြစ့်ပခင့််း။
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(ခ)

ဤြုေ့်မက အကျ ်းသက့်ထရောက့်ဖြီ်း လင
ု စ
့် င့်ရရှသူ၏ မပမင့်သောသည့် ြုငဆ
့် ုငမ
့် ှုတွင့် ၁၀
ရောခုငန
့် ှုန့််းနှင့်အ

က့်

ထပြောင့််းလွဲခွဲလျှင့်

အထကကောင့််း ကု ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူသည့်

ယင့််းထပြောင့််းလွဲမှု

စောပြင့်ထရ်းသော်းလျက့်ချက့်ချင့််း အထကကောင့််း

ကကော်းရမည့်။
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဃ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းသည့် ြုေ့်မခွွဲ (ခ) အရ
အထကကောင့််းကကော်းစောထြ်းြုရန့် လအ
ု ြ့်လျှင့် ယင့််းလင
ု စ
့် င့်ရရှသူသည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) တွင့်
ရည့်ညွှန့််း

ော်းသည့် အပမတ့်အစွန့််းနှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း၍ ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်က ထြ်းထဆောင့်

ရန့်ရှသည့် အခွန့်အတွက့် ကုယ့်စော်းလှယ့်အပြစ့်
(ဃ)

ယင့််း

ုခွွဲထရောင့််းချမှုသည့်

စထတောထစျ်းကွက့်တွင့်

မ့််းထဆောင့်ရန့် တောဝန့် ရှသည့်။
ရှယယ
့် ောမျော်း

အထရောင့််းအဝယ့်

ပြ လုြ့်သည့်နည့််းလမ့််းပြင့် ပြ လုြ့်ပခင့််းပြစ့်ြါက ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) သည့် အကျ ်းသက့်
ထရောက့်ပခင့််း မရှထစရ။
(င)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူက ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) အရ ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းကုယ့်စော်း ထြ်းထဆောင့်ခွဲသည့်
မည့်သည့်အခွန့်ြမောဏကုမဆု အခွန့်ဆုငရ
့် ောစီမအုြ့်ချ ြ့်မဥ
ှု ြထေ ြုေ့်မ ၄၃ အရ ယင့််း
ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်၏ အခွန့်ဆုငရ
့် ောတောဝန့်မှ ခုနှမ့်ခွင့်ပြ ရမည့်။

(စ)

ဤြုေ့်မက အကျ ်းသက့်ထရောက့်သည့် ကုမပဏီတစ့်ခုရှ အြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်း တစ့်ရြ့်
ကု ြုင့်ဆုင့်သူသည့် လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်လျက့်ရှဖြီ်း ယင့််းအြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်းသည့်
လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ောရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ရြ့် ပြစ့်သည့်ဟု ယူဆလျက့် ဤဥြထေသည့် ယင့််း
အြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်းအထြေါ်၌ အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်။

အြိုင့််း (၂)
ငငွေင ်းင က်းင ်းအ ွေွဲွဲ့အစည့််းမ ော်းနှင့် အောမခ

ိုင့် ော တ ော်းဝင့် ြ့်တည့်မှု ှိသည့်ြဂ
ု ္ိ လ့်

အဓိြပောယ့်င ော့်ပြခ က့်မ ော်း
၇၀။

ဤအြုင့််းတွင့် အထကကောင့််းအရောနှင့် ထရှွံ့ထနောက့်စကော်းရြ့်တုက အပခော်းအဓြပောယ့် သက့်ထရောက့်

ထစပခင့််းမရှလျှင့် ထအောက့်ြါစကော်းရြ့်မျော်းသည့် ထြော့်ပြြါအတုင်း့် အဓြပောယ့် သက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
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(က)

အင

ွေင

ွေအောမခ ဆုသည့်မှော အသက့်အောမခမဟုတ့်သည့် မည့်သည့်အောမခ သုမ

ဟုတ့် တစ့်ဆင့်အောမခမဆု ကုဆုသည့်။
(ခ)

အသက့်အောမခ

ဆုသည့်မှော

ထအောက့်ြါအတန့််းအစော်းတစ့်ခုခုပြစ့်သည့်

အောမခ

ကုဆုသည့် −
(၁) သတ့်မှတ့်ပြစ့်ရြ့်သည့် အောမခ

ော်းသူ သုမဟုတ့် အောမခ

ော်းသူ၏ တွွဲြက့်

လုြ့်ကုငသ
့် ူတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း ထသဆ်းု ပခင့််းပြစ့်သည့် အောမခ၊
(၂)

ထအောက့်ြါပြစ့်ရြ့်မျော်း အကျ ်းဝင့်သည့် အောမခ −
(ကက) သတ့်မှတ့်ပြစ့်ရြ့်သည့် အောမခ
တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူပြစ့်သူ

ော်းသူ သမဟု
ု
တ့် အောမ

ော်းသူ ၏

ခုက့်ေဏ့်ရောရပခင့််း သမဟု
ု
တ့် တစ့်ဦ်းချင့််း

ြုဂ္ လ့် တစ့်ဦ်းပြစ့်သည့် အောမခ

ော်းသူ သမဟု
ု
တ့် အောမခ

ော်းသူ၏

တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူပြစ့်သူ မသန့်စွမ့််းပြစ့်ပခင့််း၊
(ခခ) အောမခသထဘောတူညီချက့်သည့် အနည့််းဆု်း ငါ်းနှစ့် သက့်တမ့််း ရှထကကောင့််း
ထြော့်ပြ

ော်းဖြီ်း စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့် ပြဋ္ဌောန့််း

ော်းသည့် အထပခအထနမျော်း

ထကကောင့်မှအြ ငါ်းနှစ့်သက့်တမ့််းမကုန့်ဆု်းမီ အောမခလုြင
့် န့််း လုြ့်ကင
ု ့်
သူက ြျက့်သမ့််းပခင့််း မပြ နုငပ့် ခင့််း၊
(ဂဂ) အောမခ

ော်းသူအော်း အနောဂတ့်ကောလတွင့် ထငွထကက်းြမောဏ တစ့်ရြ့်ကု

ပြစ့်ထစ၊ ထငွထကက်းြမောဏမျော်း အလီလီကုပြစ့်ထစထြ်းရန့် တောဝန့်ရှ လော
ထစမည့် အောမခ၊
(ဃဃ) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့်(ကက) မှ (ဂဂ) အ

တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့် အောမခကု

တစ့်ဆင့် အောမခပခင့််း။
ငငွေင ်းင က်းင ်း

ိုင့် ော အ ွေွဲွဲ့အစည့််းမ ော်းနှင့် အောမခ

အငြေါ် အခွေန့်ငကောက့်ခပခင့််း
၇၁။

(က)

လင
ု စ
့် င့်ရရှ

ိုင့် ောတ ော်းဝင့် ြ့်တည့်မှု ှိသည့် ြုဂ္ိ လ့်မ ော်း

ိုင့် ော အငပခခမူမ ော်း
ော်းသည့် ထငွထရ်းထကက်းထရ်းဆုင့်ရော အြွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခု သမဟု
ု
တ့် အောမခ

ဆုင့်ရော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့်ြဂ
ု ္ လ့်တစ့်ခုသည့် ဤအြုင်း့် ြါ ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်း
နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ဤဥြထေနှင့်အညီ အခွန့် ထြ်းထဆောင့်ရန့် တောဝန့် ရှသည့်။
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(ခ)

လင
ု စ
့် င့်ရရှ

ော်းသည့် ထငွထရ်းထကက်းထရ်း အြွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခု သမဟု
ု
တ့် အောမခဆုင့်ရော

တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့် တစ့်ခုအထြေါ် အခွန့်ထကောက့်ခပခင့််းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍
ဤအြုင့််းနှင့် ဤဥြထေ၏ ကျန့်အြုင့််းမျော်းအကကော်း ထရှွံ့ထနောက့်မညီညွတ့်မှု တစ့်စု
တစ့်ရောရှခွဲလျှင့် ဤအြုင့််းက လွှမ့််းမု်းထစရမည့်။
ဘဏ့်လုြ့်ငန့််း
၇၂။

(က)

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော လုငစ
့် င့်ရရှ

ော်းသည့် ထငွထရ်းထကက်းထရ်း အြွွဲွံ့

အစည့််းတစ့်ခု၏ ဘဏ့်လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ော ထဆောင့်ရွက့်ချက့်မျော်းကု ယင့််းလင
ု ့်စင့်ရ ထငွထရ်း
ထကက်းထရ်းအြွွဲွံ့အစည့််း၏

အပခော်းမည့်သည့်ထဆောင့်ရွက့်ချက့်မှမဆု သီ်းပခော်းပြစ့်သည့်

လုြ့်ငန့််းလုြ့်ကုငပ့် ခင့််းအပြစ့် မှတ့်ယရ
ူ မည့်။

ပြင့်
ု
လုငစ
့် င့်ရထငွထရ်းထကက်းထရ်း အြွွဲွံ့

အစည့််း၏ ဘဏ့်လုြ့်ငန့််းမှထြေါ်ထြါက့်သည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွ သုမဟုတ့်
အရှု်းကု သီ်းပခော်းတွက့်ချက့်ရမည့်။
(ခ)

ဘဏ့်လုြ့်ငန့််း

လုြ့်ကုင့်ထနသည့်

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က

လုငစ
့် င့်ရထငွထရ်းထကက်းထရ်းအြွွဲွံ့အစည့််းသည့်

ထ ကွ်းဆု်းပြစ့်ထကကောင့််း

ထကျနြ့်လက့်ခသည့်

ထတောင့််းခမှု(debt claim) တစ့်ရြ့်အတွက့် သီ်းပခော်းလျော

ထ ကွ်းဖမီ

ော်းပခင့််း (specific provision)

တစ့်ရြ့်ကု ပြ လုြ့်လျှင့် −
(၁)

ဘဏ့်လုြ့်ငန့််းမှ ဝင့်ထငွကု တွက့်ချက့်ရော၌ ယခင့်က

ည့်သွင်း့် ခွဲဖြီ်းပြစ့်သည့်

ထ ကွ်းဖမီထတောင့််းခမှု (debt claim) ဆုြါက ယင့််းလျော

ော်းပခင့််းကု နုတ့်ြယ့်

နုငသ
့် ည့်၊
(၂)

စုစုထြါင့််းထငွြင့်ထငွရင့််းမှ ကက တင့်

ုတ့်ထြ်းထငွြါဝင့်သည့် ထ ကွ်းဖမီထတောင့််းခမှု

(debt claim) ဆုြါက ယင့််းလျော

ော်းပခင့််းကု နုတ့်ြယ့်နုငဖ့် ြီ်း ထ ကွ်းဖမီ

ထတောင့််းခပခင့််းအတွက့် ကုန့်ကျစရတ့်မှ တူညီသည့် ြမောဏကု နုတ့်ယူရမည့်၊
(ဂ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ြုေ့်မခွွဲ (ခ) တွင့် ထြော့်ပြ
ပြ လုြ့်ခွဲဖြီ်း

ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့်

ော်းသည့် လျော

ထနောက့်ြုင့််းတွင့်

ြယ့်

ုတ့်(reverse)ခွဲလျှင့် −

(၁)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) တွင့် ထြော့်ပြ
ြယ့်

ုတ့်ခွဲသည့်

လျော

ော်းပခင့််းနှင့်

ော်းပခင့််း (provision) ကု

ုလျော

ော်းပခင့််းကု

ပြန့်လည့်

ော်းသည့် ကစစရြ့် ပြစ့်ြါက ပြန့်လည့်
စြ့်လျဉ့််းသည့်

ထငွထကက်းြမောဏကု
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ပြန့်လည့်ြယ့်
ရမည့်၊
(၂)

တ
ု ့်သည့် အခွန့်နှစ့်တွင့် ဝင့်ထငွတွက့်ချက့်ရော၌

ပြင့်
ု

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) တွင့် ထြော့်ပြ
ြယ့်

ုတ့်သည့် လျော

တွက့်ချက့်ရော၌

ော်းသည့် ကစစရြ့်ပြစ့်ြါက ပြန့်လည့်

ော်းပခင့််းနှင့် စြ့်လျဉ့််းသည့် ထငွထကက်းြမောဏကု ဝင့်ထငွ

ည့်သွင်း့် ရမည့်ပြစ့်ဖြီ်း ထ ကွ်းဖမီထတောင့််းခပခင့််းအတွက့် ကုန့်ကျ

စရတ့်ကု ပြန့်လည့်ြယ့်
(ဃ)

ည့်သွင့််း

ုတ့်သည့် အခွန့်နှစ့်တွင့် ထြါင့််း

ည့်ရမည့်၊

ြုေ့်မ ၁၅ ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) သည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) က အကျ ်းသက့်ထရောက့်သည့် ထ ကွ်းဖမီထတောင့််းခ
မှုအထြေါ် အကျ ်းသက့်ထရောက့်မှု မရှထစရ။

အသက့်အောမခလုြ့်ငန့််း
၇၃။

(က)

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော အောမခဆုငရ
့် ော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့်
ြုဂ္ လ့်တစ့်ခု၏ အသက့်အောမခလုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော ထဆောင့်ရွက့်ချက့်မျော်းကု ယင့််းြုဂ္ လ့်
၏ အပခော်းမည့်သည့်ထဆောင့်ရွက့်ချက့်မှမဆု သီ်းပခော်းပြစ့်သည့် လုြ့်ငန့််းလုြက
့် ုငပ့် ခင့််း
အပြစ့် မှတ့်ယရ
ူ မည့်။

ပြင့်
ု
ယင့််းအောမခဆုငရ
့် ောတရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်၏

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် အသက့်အောမခလုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွ သမဟု
ု
တ့် အရ်းှု ကု သီ်းပခော်း
တွက့်ချက့်ရမည့်။
(ခ)

အောမခဆုင့်ရော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ခု၏ အသက့်အောမခလုြင
့် န့််းမှ
စည့််းကကြ့်
(၁)

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွကု တွက့်ချက့်ရော၌ −

ထအောက့်ြါတုကု အသက့်အောမခလုြ့်ငန့််းမှ ဝင့်ထငွတွင့်

ည့်သွင်း့် ရမည့် −

(ကက) အောမခဆုင့်ရော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်က ယင့််းနှစ့်အတွင့််း
ရရှလောသည့် အသက့်အောမခ ြရီမီယမျော်းမှ ြယ့်ြျက့်ခွဲထသော အသက့်
အောမခ ထြေါ်လစီမျော်းအတွက့် ပြန့်လည့်ထြ်းအြ့်ခွဲသည့် မည့်သည့်
ြရီမီယကုမဆု နုတ့်ြယ့်
(ခခ)

စစ့်မှန့်ထသောဝင့်ထငွ
အသအမှတ့်ပြ

(ဂဂ)

ယင့််းနှစ့်အတွင့််း

ော်းသည့် ြမောဏ၊

ထြေါ်ထြါက့်မှုအထပခခ(realization

basis)

ပြင့်

ော်းသည့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှမှု မှဝင့်ထငွ၊
ြယ့်ြျက့်ခွဲသည့်

အသက့်အောမခထြေါ်လစီမျော်းနှင့်

စြ့်လျဉ့််း၍ ယခင့်နုတ့်ြယ့်ခွဲသည့် မည့်သည့်အရန့်ထငွထကက်းမဆု၊
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(ဃဃ) အောမခဆုင့်ရော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်က ြုေ့်မခွွဲငယ့်(၂)
ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့် (ကက) တွင့် ထြော့်ပြ
၍ တစ့်ဆင့်အောမခ

ော်းသည့် ရထငွမျော်းနှငစ
့် ြ့်လျဉ့််း

ော်းရှပခင့််းဆုင့်ရော ြဋညောဉ့်အရ ရရှသည့် ရထငွမျော်း၊

ပြင့်
ု
(၂)

ထအောက့်ြါတုကု အသက့်အောမခလုြ့်ငန့််း၏ ဝင့်ထငွမှ နုတ့်ြယ့်ရမည့် −
(ကက) အောမခဆုင့်ရော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်က အသက့်အောမခ
လုြ့်ငန့််းကု လုြ့်ကုငရ
့် ောတွင့် စုစုထြါင့််းအရန့်ထငွထကက်းြမောဏ

က့်

ထကျော့်လွန့်သည့် ယင့််းကျခရထသော ရထငွမျော်းနှင့် ယင့််းနှစ့်အတွင့််း
ထြ်းထချလက
ု ့်ရသည့် အသက့်အောမခ ထြေါ်လစီမျော်းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍
အရန့် ထငွထကက်းြမောဏမျော်းမှ ရရှသည့် ဝင့်ထငွ၊
(ခခ)

အောမခဆုင့်ရော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်က ယင့််းနှစ့်အတွင့််း
အသက့်အောမခလုြ့်ငန့််းကု လုြ့်ကုင့်ရော၌ ကျခရသည့် ထကော့်မရှငမ
့် ျော်း၊
တစ့်ဆင့်အောမခ ြရီမီယမျော်းနှင့် ဆု်းရှု်းနုင့်ထပခြုင့််းပခော်း သု်းသြ့်ပခင့််း
ဆုင့်ရော ကုန့်ကျစရတ့်မျော်း အြါအဝင့် အောမခ အလုြ့်လက့်ခပခင့််း
ဆုင့်ရော ကုန့်ကျစရတ့်မျော်း၊

(ဂဂ)

အောမခလုြ့်ငန့််းလုြ့်ကုင့်ခွင့်ပြ သည့် နည့််းဥြထေ၏ ြုေ့်မ ၃၃ ြုေမ
့် ခွွဲ
(က)နှင့်အညီ ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှရန့်လည့််းထကောင့််း၊ အပခော်းရည့်ရွယ့်ချက့်
မျော်းအတွက့်လည့််းထကောင့််း

ခွင့်မပြ

ော်းသည့်

ယင့််းနှစ့်အတွင့််း

ုတ့်ထြ်းခွဲသည့် ထြေါ်လစီအသစ့်မျော်းအတွက့် ကနဦ်းအရန့် ထငွထကက်း
မျော်း အြါအဝင့် ထြေါ်လစီအရန့်ထငွထကက်းမျော်းတွင့်

ြ့်မထြါင့််း ည့်

သည့် ထငွထကက်းြမောဏမျော်းနှင့်
(ဃဃ) ထြေါ်လစီရှငမ
့် ျော်း
အင

ွေင

ထြ်းထချသည့် အပမတ့်ထဝစုမျော်း။

ွေ အောမခလုြ့်ငန့််း

၇၄။ (က) ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလငှ
ု ော အောမခဆုငရ
့် ော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့်
ြုဂ္ လ့်၏ အထ

ထ
ွ

ွအောမခလုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော ထဆောင့်ရွက့်ချက့်မျော်းကု ယင့််းြုဂ္ လ့်၏

အပခော်းမည့်သည့်ထဆောင့်ရွက့်ချက့်မှမဆု သီ်းပခော်းပြစ့်သည့် လုြ့်ငန့််းလုြ့်ကုင့်ပခင့််းအပြစ့်
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မှတ့်ယရ
ူ မည့်။

ပြင့်
ု
ယင့််းအောမခဆုငရ
့် ော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်၏

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် အထ

ထ
ွ

ွအောမခလုြ့်ငန့််းမှ ဝင့်ထငွ သမဟု
ု
တ့် အရှု်းကု

သီ်းပခော်းတွက့်ချက့်ရမည့်။
(ခ)

အောမခဆုင့်ရော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်၏ အထ
စည့််းကကြ့်
(၁)

ွထ

ွအောမခလုြ့်ငန့််းမှ

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွကု တွက့်ချက့်ရော၌ −

အထ

ထ
ွ

ွအောမခလုြ့်ငန့််းမှ ဝင့်ထငွတွင့် ထအောက့်ြါတုကု

ည့်သွင်း့် ရမည့် −

(ကက) ယင့််းအောမခဆုငရ
့် ော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်က ယင့််းနှစ့်
အတွင့််း ရရှသည့် အထ
(ခခ)

ွထ

ွ အောမခြရီမီယမျော်း၊

ယင့််းအောမခဆုငရ
့် ော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်က ြုေ့်မခွွဲငယ့်
(၂) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့်(ကက) တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့် ယင့််းနှစ့်အတွင့််း

ရထငွမျော်းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ယင့််းြုဂ္ လ့်က တစ့်ဆင့်အောမခြဋညောဉ့်
တစ့်ရြ့် အရ ရရှသည့် ရထငွမျော်းနှင့်
(ဂဂ) ဖြီ်းခွဲသည့် အခွန့်နှစ့်အတွက့် ယင့််းလုြ့်ငန့််းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ သက့်တမ့််း
မကုန့်ဆု်းထသ်းသည့်

ဆု်းရှု်းနုင့်ထပခအတွက့်

ယင့််းအခွန့်နှစ့်အစတွင့်

တည့်ရှထနသည့် မည့်သည့် အရန့် ထငွထကက်း ြမောဏမဆ၊ု
(၂)

ထအောက့်ြါတုကုအထ

ထ
ွ

ွအောမခလုြ့်ငန့််း၏ဝင့်ထငွမှ နုတ့်ြယ့်ရမည့်-

(ကက)ယင့််းအောမခဆုင့်ရော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်က ယင့််းနှစ့်
အတွင့််း အထ

ထ
ွ

ွအောမခ လုြ့်ငန့််းလုြ့်ကင
ု ရ
့် ော၌ ကျခရသည့် ရထငွ

မျော်း၊
(ခခ) အောမခဆုင့်ရော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်က ယင့််းနှစ့် အတွင့််း
အသက့်အောမခလုြ့်ငန့််းကု လုြ့်ကုင့်ရော၌ ကျခရသည့် ထကော့်မရှငမ
့် ျော်း၊
တစ့်ဆင့်အောမခ ြရီမီယမျော်းနှင့် ဆု်းရှု်းနုင့်ထပခ ြုင့််းပခော်းသု်းသြ့်ပခင့််း
ဆုင့်ရော ကုန့်ကျစရတ့်မျော်း အြါအဝင့် အောမခအလုြ့်လက့်ခပခင့််းဆုငရ
့် ော
ကုန့်ကျစရတ့်မျော်းနှင့်
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(ဂဂ)

ယင့််းအခွန့်နှစ့်ကုန့်ဆု်းချန့်တွင့်
စြ့်လျဉ့််း၍

တည့်ရှထနသည့်

သက့်တမ့််းမကုန့်ဆု်းထသ်းသည့်

ယင့််းလုြ့်ငန့််းနှင့်

ဆု်းရှု်းနုင့်ထပခ

အတွက့်

မည့်သည့်အရန့်ထငွထကက်းြမောဏမဆ။ု
(ဂ)

အောမခဆုင့်ရော တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်က အထ

ွထ

ွအောမခလုြင
့် န့််း

လုြ့်ကုငသ
့် ူတစ့်ဦ်းအပြစ့် ကျခရသည့် ရထငွမျော်းသည့် ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းနှင့်
ညီညတ
ွ ့်ြါက ြုေ့်မခွွဲ (ခ) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်(၂) ြုေ့်မခွွဲငယ့်စတ့်(ကက) အရ ထြ်းရန့်တောဝန့်
ရှဖြီ်း နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့် (၁)

ထြ်းရန့်တောဝန့်ရှမှုကု ဆု်းပြတ့်သည့် ပြစ့်ရြ့်မျော်း ထြေါ်ထြါက့်ပခင့််းနှင့်

(၂)

ထယဘုယျအော်းပြင့်

လက့်ခ

ော်းသည့်

စောရင့််းကုင့်ဆုင့်ရော

အထပခခမူမျော်း

နှငအ
့် ညီ ရထငွမျော်းကု နုတ့်ြယ့်နုင့်ပခင့််း။
(ဃ)

အထ

ထ
ွ

ွအောမခလုြ့်ငန့််းတစ့်ခုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ သက့်တမ့််းမကုန့်ဆု်းထသ်းသည့် ဆု်းရှု်း

နုငထ
့် ပခအတွက့် ြုေ့်မခွွဲ (ခ) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်(၁) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့်(ဂဂ) အရ

ည့်သွင့််းရမည့်

သမဟု
ု
တ့် ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်(၂) ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့်(ဂဂ) အရ နုတ့်ြယ့်ရမည့် အရန့်
ထငွထကက်း ြမောဏသည့် အောမခလုြ့်ငန့််းလုြ့်ကုင့်ခွင့်ဥြထေ (နုငင
့် ထတော့်ဖငမ့်ဝြ့်ြပြော်းမှု
တည့်ထဆောက့်ထရ်းအြွွဲွံ့ ဥြထေအမှတ့် ၆/၉၆)နှင့် ပမန့်မောအောမခဥြထေ (နုငင
့် ထတော့်
ဖငမ့်ဝြ့်ြပြော်းမှု တည့်ထဆောက့်ထရ်းအြွွဲွံ့ ဥြထေအမှတ့် ၁၀/၉၃) အညီ ခွွဲထဝ သတ့်မှတ့်
ထြ်း

ော်းသည့် အရန့်ထငွထကက်းြမောဏကု ထကျော့်လွန့်ပခင့််း မရှထစရ။

အောမခ ငငွေမ ော်း
၇၅။

(က)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ)၊ ြုေ့်မ ၇၃ နှင့် ြုေ့်မ ၇၄ တနှ
ု င့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ အောမခ ဆုင့်ရော တရော်းဝင့်
ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ခု၏ စည့််းကကြ့်

က
ု ့်ထသော ဝင့်ထငွကု တွက့်ချက့်ရန့်

အလုငှော ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက အောမခမှရရှသည့် ရထငွမျော်းကု ြုေ့်မ ၃၇ နှငအ
့် ညီ သတ့်မှတ့်
ဆု်းပြတ့်သည့်။
(ခ)

ြုေ့်မ ၇၃ နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ အောမခ

ော်းသည့်ြဂ
ု ္ လ့်တစ့်ဦ်း အသက့်အောမခမှ ရရှ

သည့် အပမတ့်အစွန့််းသည့် −
(၁) ယင့််းထငွထကက်းကု အောမခ

ော်းသည့် ြုဂ္ လ့်

ပြည့်တွင့််းထန အောမခလုြ့်ငန့််း

လုြ့်ကုငသ
့် ူက ထြ်းထချပခင့််းပြစ့်လျှင့် အခွန့်ကင့််းလွတ့်ခွင့် ပြ သည့်၊

ပြင့်
ု
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(၂) ယင့််းထငွထကက်းကု ပြည့်ြထနအောမခလုြ့်ငန့််းလုြ့်ကုငသ
့် ူက ထြ်းထချပခင့််းပြစ့်လျှင့်
အောမခ
(ဂ)

ဤြုေ့်မ၏

ော်းသည့် ြုဂ္ လ့်၏ ဝင့်ထငွတွက့်ချက့်ရော၌
ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော

အောမခ

ည့်သွင့််းရမည့်။

ော်းသည့်

ြုဂ္ိ လ့်အသက့်အောမခမှ

ပမတ့်စွေန့််းငငွေ ဆုသည့်မှော အောမခလုြ့်ငန့််းလုြ့်ကုင့်သူက ထြ်းထချသည့် အသက့် အောမခ
မှ ရထငွသည့် ယင့််းအောမခလုြ့်ငန့််းလုြ့်ကင
ု ့်သူ
ြရီမီယ

အောမခနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ထြ်းထချသည့်

က့် ထကျော့်လွန့်သည့် ြမောဏကုဆုသည့်။

အခန့််း ( ၆ )
န့်ြိုငခ
့် ွေင့်မ ော်း
ြူ်းတွေွဲြိုင့်
၇၆။

ိုငသ
့် ည့်

(က)

န့်ြိုင့်ခွေငမ
့် ော်း

ဤဥြထေ၏

ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလငှ
ု ော

သထဘောမှအြ နှစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် နှစ့်ဦ်း

ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု

အစုစြ့်လုြ့်ငန့််း

က့်ြုမုသည့် ြုဂ္ လ့်မျော်းက ြူ်းတွွဲ ြုင့်ဆုင့်ကက

လျှင့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွငန
့် ှင့် စြ့်လျဉ့််းသည့် မည့်သည့်ဝင့်ထငွ၊ ပမတ့်စွန့််းထငွ၊ အသု်း စရတ့်
မျော်းနှင့် အရှု်းမျော်းကုမဆု ြုင့်ရှငမ
့် ျော်းအကကော်းတွင့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်တွင့် ြါဝင့်သည့်
၎င့််းတ၏
ု အကျ ်းစီ်းြွော်းမျော်းနှငအ
့် ညီ ခွွဲထဝရမည့်။
(ခ)

ြူ်းတွွဲြုင့်ဆုင့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု၏ ြုင့်ရှင့်မျော်း၏ အကျ ်းစီ်းြွော်းမျော်းကု ထသချောစွော
မဆု်းပြတ့်နုင့်လျှင့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ြုငရ
့် ှင့်မျော်းသည့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် ွင့် တူညီသည့်
အကျ ်းစီ်းြွော်းတစ့်ရြ့်စီရှကကသည့်ဟု မှတ့်ယူရမည့်။

န့်ြိုငခ
့် ွေင့်တစ့်ခုကို ယူပခင့််း
၇၇။

(က)

ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုအော်း ဥြထေထကကောင့််းအရ ြုင့်ဆုငခ
့် ွင့် (legal title) ကု ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း
လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းလျှင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့်

(ခ)

ုရရန့်ြုင့်ခွငက
့် ု ရယူပခင့််း ပြစ့်သည့်။

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) နှင့် ြုေ့်မခွွဲ(ဃ) တနှ
ု င့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုအော်း ဥြထေ
ထကကောင့််းအရ ြုင့်ဆုငခ
့် ွင့် ကု ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသု လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသည့် အချန့်တွင့် ယင့််း
ြုဂ္ လ့်သည့်

(ဂ)

ုရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု ရယူပခင့််း ပြစ့်သည့်။

အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်ပြစ့်သည့် သမဟု
ု
တ့် သတ့်မှတ့်ကောလအတွင့််း သတ့်မှတ့်ထစျ်းနှုန့််း
ပြင့် ထရောင့််းဝယ့်ြုင့်ခွင့်ပြစ့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ခုကု ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း

ခွင့်ပြ ထြ်းသည့်

115

အချန့်တွင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့် ယင့််းအခွင့်အထရ်း သမဟု
ု
တ့် သတ့်မှတ့်ကောလအတွင့််း
သတ့်မှတ့်ထစျ်းနှုန့််းပြင့် ယင့််းသု ထရောင့််းဝယ့်ြုငခ
့် ွင့်ကု ရယူပခင့််း ပြစ့်သည့်။
(ဃ)

ြုဂ္လကရရန့်ြုငခ
့် ွင့်တစ့်ခုကု ယင့််း၏ ြုင့်ရှငပ့် ြစ့်သူက လုြ့်ငန့််းတွင့် အသု်းပြ ပခင့််းနှင့်
စြ့်လျဉ့််း၍ ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်အော်း ယင့််းလုြ့်ငန့််းတွင့် ြ

မဆု်း စတင့်အသု်းပြ သည့်

အချန့်တွင့် ြုငရ
့် ှင့်ပြစ့်သူက ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်ကု ရယူသည့်ဟု မှတ့်ယူရမည့်။

န့်ြိုငခ
့် ွေင့်တစ့်ခုကို
၇၈။ (က)

ုခွေွဲင ောင့််းခ ပခင့််း

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု ထရောင့််းချပခင့််း၊ ြလှယ့်ပခင့််း၊ သုမဟုတ့် ရရန့်
ြုင့်ခွင့်အော်း ဥြထေထကကောင့််းအရ ြုင့်ဆုင့်ခွင့်ကု အပခော်းနည့််းပြင့် လွှထ
ွဲ ပြောင့််းပခင့််း ပြ သည့်
အချန့်တွင့် ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်ကု

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းပြစ့်ဖြီ်း ယင့််းစကော်းရြ့်တွင့် ရရန့်

ြုင့်ခွငက
့် ု ြယ့်ြျက့်ပခင့််း၊ ပြန့်လည့်ထရွ်းယူပခင့််း၊ ရုြ့်သမ့််းပခင့််း၊ ြျက့်ဆီ်းပခင့််း၊ ဆု်းရှု်းပခင့််း၊
စွန့်လတ
ွှ ့်ပခင့််း သမဟု
ု
တ့် ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့် သက့်တမ့််းကုန့်ဆု်းပခင့််းလည့််း ြါဝင့်သည့်။
(ခ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ယခင့်က တည့်ရှခွဲပခင့််းမရှသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ခုကု အပခော်း
ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း
ြ

တွင့် ထြေါ်ထြါက့်ထစရန့် ြန့်တီ်းခွဲလျှင့် ယင့််းသြန့်
ု တီ်းသည့် အချန့်တွင့်

မြုဂ္ လ့်သည့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွငက
့် ု ေုတယြုဂ္ လ့်သု

ုခွွဲထရောင့််းချသည့်ဟု မှတ့်ယူ

ရမည့်။
(ဂ)

ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု

ဆက့်ခပခင့််းအရပြစ့်ထစ၊

ထသတမ့််းစောအရပြစ့်ထစ

လွှထ
ွဲ ပြောင့််း

ထြ်းလျှင့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်အော်း လွှထ
ွဲ ပြောင့််းသည့်အချန့်တွင့် ကွယ့်လန
ွ ့်သူသည့် ယင့််း
ရရန့်ြုင့်ခွငက
့် ု
(ဃ)

ုခွွဲထရောင့််းချခွဲသည့်ဟု မှတ့်ယရ
ူ မည့်။

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းတွင့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု၏ အစတ့်အြုင့််းတစ့်ခုကု

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််း

လည့််း ြါဝင့်သည့်။
(င)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း (“ြုင့်ရှင”့် ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်) ၏ ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု စောရင့််းရှင့််းလင့််း
ြျက့်သမ့််းထရ်းအရောရှ၊ ြစစည့််း

န့််း သမဟု
ု
တ့် စီမခန့်ခွွဲသူတစ့်ဦ်း

တွင့် အြ့်နှင်း့် ပခင့််း

ကု ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလငှ
ု ော ယင့််းရရန့်ြင
ု ခ
့် ွင့်အော်း

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််း ဟု

မယူဆဘွဲ ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်နှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ စောရင့််းရှင့််းလင့််း ြျက့်သမ့််းထရ်းအရောရှ၊
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ြစစည့််း

န့််း သမဟု
ု
တ့် စီမခန့်ခွွဲသူ၏ လုြ့်ထဆောင့်ချက့်မျော်းကု ြုငရ
့် ှင့်က လုြ့်ထဆောင့်

သကွဲသု မှတ့်ယရ
ူ မည့်။
(စ)

လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ော ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ခုကု ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၏ ြုင့်ရှငပ့် ြစ့်သူက ကုယ့်ထရ်း
ကုယ့်တောအတွက့် အသု်းပြ ပခင့််းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်အော်း ကုယ့်ထရ်း
ကုယ့်တောအတွက့် ြ
ကု

(ဆ)

မဆု်းစတင့်အသု်းပြ ချန့်တွင့် ြုင့်ရှငပ့် ြစ့်သူက ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်

ုခွွဲထရောင့််းချသည့်ဟု မှတ့်ယရ
ူ မည့်။

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသောြစစည့််းတွင့် ပြ လုြ့်
သည့် ြွွဲွံ့စည့််းတည့်ထဆောက့်မှုဆုငရ
့် ော တု်းတက့်ထကောင့််းမွန့်ထအောင့် ထဆောင့်ရွက့်ချက့်
တစ့်ရြ့်သည့် တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့် ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်တစ့်ခုပြစ့်လျှင့် ယင့််းြွွဲွံ့စည့််း တည့်
ထဆောက့်မှုဆုင့်ရော တု်းတက့်ထကောင့််းမွန့်ထအောင့်ထဆောင့်ရွက့်ချက့်နှင့် ယင့််းထဆောင့်ရွက့်
ချက့်တည့်ရှသည့် ထပမတုကု သီ်းပခော်းစီပြစ့်သည့် ရရန့်ြင
ု ခ
့် ွင့်မျော်းဟု မှတ့်ယူရမည့်။

န့်ြိုငခ
့် ွေင့်တစ့်ခု၏ ကုန့်က စ ိတ့်
၇၉။ (က)

ဤဥြထေနှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ ပေြ့်မွဲ ရရန့်ြုင့်ခွင့်မဟုတ့်သည့် ရရန့်
ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု၏ ကုန့်ကျစရတ့်သည့် ထအောက့်ြါထငွထကက်း ြမောဏမျော်း၏ စုစုထြါင့််း
ပြစ့်သည့် −
(၁)

ယင့််းြုဂ္ လ့်က

ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်တစ့်ခုအတွက့်ထြ်းသည့်

စုစုထြါင့််းအြု်းစော်းနော်း၊

ယင့််းတွင့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု ရယူချန့်၌ ဆု်းပြတ့်ထသော ြစစည့််းပြင့် ထြ်းထချ
သည့် မည့်သည့်အြု်းစော်းနော်းမဆု၏ ပြင့်ြထစျ်းကွက့် ထြါက့်ထစျ်းလည့််း အကျ ်း
ဝင့်သည့်အပြင့်

ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွငက
့် ု

ော်းပခင့််း၊ သမဟု
ု
တ့် ပြ စုထြော့်
ပခင့််း၊

ုတ့်

တည့်ထဆောက့်

ော်းပခင့််း၊

ုတ့်လုြ့်

ော်းပခင့််း ပြစ့်ြါက ယင့််းသု တည့်ထဆောက့်

ုတ့်လုြ့်ပခင့််း သမဟု
ု
တ့် ပြ စုထြော့်

ုတ့်ပခင့််းအတွက့် ကုန့်ကျစရတ့်

လည့််း ြါဝင့်သည့်၊
(၂)

ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်ကု ရယူပခင့််းနှင့်

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းတအတွ
ု
က့် ယင့််းြုဂ္ လ့်က

ကျခသည့် အခါအော်းထလျော့်စွော ထြေါ်ထြါက့်သည့် မည့်သည့် အသု်းစရတ့်မဆု၊
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(၃)

ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု

တြ့်ဆင့်ရန့်၊

ထပြောင့််းလွဲရန့်၊

ပြန့်လည့်သစ့်လွင့်ထစရန့်၊

ပြန့်လည့် တည့်ထဆောက့်ရန့်၊ သမဟု
ု
တ့် တု်းတက့်ထကောင့််းမွန့်ရန့်

ြ
ု ုဂ္ လ့်က

ကျခသည့် မည့်သည့် ကုန့်ကျစရတ့်မဆ၊ု
(၄)

တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွငမ
့် ဟုတ့်ထသော ြွွဲွံ့စည့််းတည့်ထဆောက့်မှုဆုငရ
့် ော
တု်းတက့်ထကောင့််းမွန့်ထအောင့်ထဆောင့်ရွက့်ချက့် သုမဟုတ့် ကောလရှည့် ငှော်းရမ့််းမှု
အတွက့် ယင့််းသုငှော်းရမ့််းရယူရန့် သမဟု
ု
တ့် ယင့််းငှော်းရမ့််းမှု နှငစ
့် ြ့်လျဉ့််းသည့်
ထပမကု တု်းတက့်ထကောင့််းမွန့်ထအောင့် ထဆောင့်ရွက့်ရန့် ရယူသည့် ထချ်းထငွအထြေါ်
အတု်း၊ ြစစည့််းခွန့်၊ ထပမခွန့်မျော်းနှင့် ပြင့်ဆင့်မှုနှင့်

န့််းသမ့််းမှု ကုန့်ကျ စရတ့်

မျော်းနှင့် အောမခထကက်း။
(ခ)

ဤဥြထေနှင့်

မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ

ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု၏

ကုန့်ကျစရတ့်သည့်

ထအောက့်ြါ ကုန့်ကျစရတ့်မျော်း ပြစ့်သည့် −
(၁)

ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြင
ု ခ
့် ွင့်သည့် ြုေ့်မ ၃၊ ြုေမ
့် ခွွဲ(က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁၂)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့်
(ဃဃ) နှင့် ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်စတ့် (ငင) တတွ
ု င့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့် လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ော

ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြင
ု ခ
့် ွင့်ပြစ့်လျှင့် အသု်းစရတ့်ြမောဏ၊
(၂)

ကျန့်ကစစရြ့်အော်းလ်းု တွင့် ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြင
ု ခ
့် ွင့်ကု ရယူရန့်၊ ြန့်တီ်းရန့်၊ တု်းတက့်
ထကောင့််းမွန့်ထအောင့်ထဆောင့်ရွက့်ရန့်နှင့် ပြန့်လည့်သစ့်လွငထ
့် စရန့် လုြ့် ထဆောင့်ရော
၌ ယင့််းြုဂ္ လ့်က ကျခသည့် စုစုထြါင့််းအသု်းစရတ့်နှင့် ယင့််းပေြ့်မွဲ ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်
ကု ရယူပခင့််းနှင့်

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းပြ လုြ့်ရော၌ အခါအော်းထလျော့်စွော ထြေါ်ထြါက့်

သည့် အသု်းစရတ့်။
(ဂ)

ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု၏ ကုန့်ကျစရတ့်တွင့် ဤဥြထေအရ နုတ့်ြယ့်ခွငပ့် ြ သည့် ယင့််းရရန့်
ြုင့်ခွငန
့် ှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ကျခခွဲရထသော မည့်သည့်အသု်းစရတ့်မျှ ြါဝင့်ပခင့််း မရှထစရ။

(ဃ) ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု၏ ကုန့်ကျစရတ့်တွင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်က ယင့််းရရန့်
ြုင့်ခွငက
့် ု ရယူရန့် သတ့်မှတ့်ကောလအတွင့််း သတ့်မှတ့်ထစျ်းနှုန့််းပြင့် ထရောင့််းဝယ့် ြုငခ
့် ွင့်
တစ့်ခုကု ခွင့်ပြ ထြ်းထစရန့် ထြ်းခွဲရသည့် မည့်သည့် အြု်းစော်းနော်းမဆု ြါဝင့်သည့်။
(င)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ထဆောင့်ရွက့်ချက့် တစ့်ခုတည့််းပြင့် ရရန့်ြုင့်ခွင့် နှစ့်ခု သမဟု
ု
တ့်
နှစ့်ခု

က့်ြုမု၍ ရယူ

ော်းဖြီ်း ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုစီ၏ ကုန့်ကျစရတ့်ကု သတ့်မှတ့်ထြော့်ပြ
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ော်းပခင့််းမရှလျှင့်
သတ့်မှတ့်ခွဲသည့်

ုခွွဲထရောင့််းချလက
ု ့်သည့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွငမ
့် ျော်းကု ရယူစဉ့်အချန့်က
သက့်ဆုင့်ရော

ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းမျော်းအလုက့်

စုစုထြါင့််း

ကုန့်ကျစရတ့်အနက့်မှ ရရန့်ြင
ု ခ
့် ွင့်တစ့်ခုစီအတွက့် အချ ်းကျ ခွွဲထဝ သတ့်မှတ့်ရမည့်။
(စ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ခု၏ ကုန့်ကျစရတ့်သည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ ဘဏ္ဍောထရ်း
စောရင့််းမျော်းတွင့် ပြ လုြ့်

ော်းသည့် ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်နှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ တန့်ြု်းကျပခင့််း

(impairment write down) ထကကောင့် ထလျောနည့််းသွော်းပခင့််း မရှထစရ။
(ဆ) ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု၏ အစတ့်အြင
ု ်း့် တစ့်ခုကု
ယင့််းသု

ုခွွဲ ထရောင့််းချလျှင့်

ုခွွဲထရောင့််းချသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ အစတ့်အြုင်း့် နှင့် သက့်ဆုင့် သည့်

ကုန့်ကျစရတ့်ကု ထအောက့်ြါြုထသနည့််းအတုင်း့် တွက့်ချက့်နုင့်သည့် −

A

B
BC

ယင့််းတွင့် −
A သည့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ကုန့်ကျစရတ့်၊
B သည့်
C သည့်

ုခွွဲထရောင့််းချသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့် အစတ့်အြုင့််းအတွက့် အြု်းစော်းနော်းနှင့်
ုခွွဲထရောင့််းချချန့်တွင့်ရှသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ကျန့်ရှသည့် အစတ့်အြုင့််း၏

ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းပြစ့်သည့်။
(ဇ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဆ) ကု ကျင့်သု်းသည့်အခါ −
(၁)

ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ကျန့်ရှသည့် အစတ့်အြုင်း့် ကု သီ်းပခော်းရရန့်ြုင့်ခွင့် တစ့်ရြ့် အပြစ့်
မှတ့်ယရ
ူ မည့်၊
ပြင့်
ု

(၂)

ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏

ကျန့်ရှသည့်

လက
ု ့်သည့် ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၏

အစတ့်အြုင်း့် ၏

ကုန့်ကျစရတ့်သည့်

ခွွဲထဝ

ုခွွဲထရောင့််းချခွဲသည့် အစတ့်အြုင်း့် အတွက့် ကုန့်ကျ

စရတ့်ကု ြုေမ
့် ခွွဲ(ဆ) အရ တွက့်ချက့်ဖြီ်းထနောက့် ကျန့်ရှသည့် ကုန့်ကျစရတ့်
ပြစ့်သည့်။
(စျ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်တစ့်ခု၏ ကုန့်ကျစရတ့်တွင့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု ရယူ
ပခင့််းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍

ြ
ု ုဂ္ လ့်၏ စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသောဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်သည့် ထငွထကက်း
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ြမောဏ အတုင်း့် အတောအ

မှအြ ယင့််းြုဂ္ လ့်ကု ထြ်းအြ့်သည့် မည့်သည့် ထ

ောက့်ြ

ထငွ၊ ထလျောထြါသက့်သောထြ်းသည့်ထငွ (subsidy)၊ ပြန့်အမ့််းထငွ (rebate)၊ သမဟု
ု
တ့်
အပခော်းဘဏ္ဍောထငွဆုငရ
့် ော အကူအညီမျှ ြါဝင့်ပခင့််းမရှထစရ။
(ည)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့် တစ့်ခက
ု ု ရယူပခင့််းပြင့် −
(၁)

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသောဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏ

တစ့်ရြ့်ကု ရရှလောထစလျှင့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ကုန့်ကျစရတ့်သည့် ယင့််းသု
ြါဝင့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏအပြင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်က

ုရရန့်ြုင့်ခွင့် အတွက့်

ထြ်းထချခွဲသည့် မည့်သည့်ထငွထကက်းြမောဏမဆု ြါဝင့်သည့်၊
သမဟု
ု
တ့်
(၂)

ယင့််းြုဂ္ လ့်က ကင့််းလွတ့်ခွငပ့် ြ
ြုင့်ခွင့်၏

ော်းသည့် ဝင့်ထငွကု ရရှထစလျှင့် ယင့််းရရန့်

ကုန့်ကျစရတ့်သည့်

ြမောဏအပြင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်က

ယင့််းကင့််းလွတ့်ခွငပ့် ြ

ော်းသည့်

ထငွထကက်း

ုရရန့်ြုင့်ခွင့်အတွက့် ထြ်းထချခွဲသည့် မည့်သည့်

ထငွထကက်းြမောဏမဆု ြါဝင့်သည့်။
(ဋ)

ြုေ့်မ ၇၈၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) တွင့် ထြော့်ပြ
ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်ကု

ော်း်းသည့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု၏ ကုန့်ကျစရတ့်သည့်

ရယူချန့်တွင့်ရှသည့်

ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်၏

ပြင့်ြထစျ်းကွက့်

ထြါက့်ထစျ်း ပြစ့်သည့်။
(ဌ)

ဤြုေ့်မတွင့်

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏

လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ောရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုနှင့်

စြ့်လျဉ့််း၍

“တန့် ို်းက ပခင့််း (impairment write down)” ဆုသည့်မှော ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ပြင့်ြ
ထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းသည့်

ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်၏

ကုန့်ကျစရတ့်

က့်

ထလျောနည့််း

ထသောထကကောင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ ဘဏ္ဍောထရ်းစောရင့််းမျော်းတွင့် ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၏ တန့်ြု်း
အော်း ထလျှောချသတ့်မှတ့်ပခင့််းကု ဆုသည့်။
စော င့််းအ လက့်က န့်တန့် ို်း
၈၀။

(က)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ခု၏ စောရင့််းအရ
လက့်ကျန့်တန့်ြု်းသည့် −
(၁)

တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု သမဟု
ု
တ့် လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော ပေြ့်မွဲ
ရရန့်ြုင့်ခွင့် တစ့်ခုအတွက့်ဆုလျှင့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်နှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ခွင့်ပြ သည့်
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သမဟု
ု
တ့် ြုေ့်မ ၂၆၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (င) ကု ကျင့်သု်းပခင့််းမပြ ြါက ခွင့်ပြ ခွဲမည့်ပြစ့်သည့်
တန့်ြု်းထလျောပခင့််းဆုင့်ရော နုတ့်ြယ့်မှုမျော်း (ရှြါက) ကု နုတ့်

ော်းသည့် ယင့််း

ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ကုန့်ကျစရတ့်၊
(၂)

တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့်

ရရန့်ြုင့်ခွငမ
့် ဟုတ့်သည့်

ကောလရှည့်ငှော်းရမ့််းမှုတစ့်ခု

အတွက့် ဆုလျှင့် ယင့််းငှော်းရမ့််းမှုသည့် စည့််းကကြ့်

ုက့်ထသောဝင့်ထငွ ရရှရန့်

အတွက့်သော အသု်းပြ သည့် တန့်ြု်းထလျောနုငထ
့် သော ရရန့်ြုင့်ခွင့် တစ့်ခု ပြစ့်ခွဲ
လျှင့်
နုတ့်
(၃)

ခွင့်ပြ ခွဲမည့်ပြစ့်သည့်

တန့်ြု်းထလျောပခင့််းဆုင့်ရော

နုတ့်ြယ့်မှုမျော်းကု

ော်းသည့် ယင့််းငှော်းရမ့််းမှု၏ ကုန့်ကျစရတ့်၊

အပခော်းရရန့်ြုင့်ခွင့်မှန့်သမျှအတွက့်ဆုလျှင့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ကုန့်ကျစရတ့်
ပြစ့်သည့်။

(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ရရန့်ြုင့်ခွင့် တစ့်ရြ့်အထြေါ် ြုေ့်မ ၇၉၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (ဆ) ကု
ကျင့်သု်းလျှင့် −
(၁)

ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၏

ုခွွဲထရောင့််းချသည့် အစတ့်အြုင့််း၏ စောရင့််းအရ လက့်ကျန့်

တန့်ြု်းသည့် ြုေ့်မ ၇၉၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (ဆ) အရ ယင့််းရရန့်ြင
ု ခ
့် ွင့်၏
အတွက့် ခွွဲထဝလုက့်သည့် ကုန့်ကျစရတ့်မှ

ုအစတ့်အြင
ု ့််း

အ
ု စတ့်အြုင့််းအတွက့် ခွွဲထဝ

လက
ု ့်သည့် ကုန့်ကျစရတ့်နှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ခွင့်ပြ သည့် သုမဟုတ့် ြုေ့်မ ၂၆၊
ြုေမ
့် ခွွဲ(င) ကု ကျင့်သု်းပခင့််း မပြ လျှင့် ခွင့်ပြ ခွဲမည့်ပြစ့်သည့် တန့်ြု်းထလျောပခင့််း
ဆုင့်ရော နုတ့်ြယ့်မှုမျော်း(ရှြါက)ကု နုတ့်

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏ ပြစ့်သည့်၊

ပြင့်
ု
(၂)

ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ကျန့်ရှထသောအစတ့်အြုင့််း၏ စောရင့််းအရလက့်ကျန့်တန့်ြု်းသည့်
ြုေ့်မ ၇၉ ြုေမ
့် ခွွဲ (ဆ) အရ ယင့််းရရန့်ြင
ု ခ
့် ွင့်၏
လက
ု ့်သည့် ကုန့်ကျစရတ့်မှ

အ
ု စတ့်အြုင့််းအတွက့် ခွွဲထဝ

အ
ု စတ့်အြုင့််းအတွက့် ခွွဲထဝလုက့်သည့် ကုန့်ကျ

စရတ့်နှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ခွင့်ပြ သည့် သုမဟုတ့် ြုေ့်မ ၂၆၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (င) ကု ကျင့်သု်း
ပခင့််းမပြ လျှင့် ခွင့်ပြ ခွဲမည့်ပြစ့်သည့် တန့်ြု်းထလျောပခင့််းဆုင့်ရော နုတ့်ြယ့် မှုမျော်း
(ရှြါက) ကု နုတ့်

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏပြစ့်သည့်။
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(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) က သက့်ထရောက့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်သည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) တွင့်
ထြော့်ပြ

ော်းသည့် ကောလရှည့်ငှော်းရမ့််းမှုပြစ့်ြါက ယင့််းငှော်းရမ့််းမှုသည့် စည့််းကကြ့်

က
ု ့်

ထသော ဝင့်ထငွရရှရန့်အတွက့်သော အသု်းပြ သည့် တန့်ြု်းထလျောနုငထ
့် သော ရရန့်ြုင့်ခွင့်
ပြစ့်သည့်ဟုယူဆလျက့်

ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၏

ုခွွဲထရောင့််းချသည့်အစတ့်အြုင့််းနှင့်

ကျန့်ရှသည့် အစတ့်အြုင်း့် တ၏
ု စောရင့််းအရ လက့်ကျန့်တန့်ြု်းကု တွက့်ချက့်ပခင့််းပြင့်
ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ)သည့် သက့်ထရောက့် ထစရမည့်။
န့်ြိုငခ
့် ွေင့်တစ့်ခုအတွေက့် အ ို်းစော်းန ်းသတ့်မှတ့်ပခင့််း
၈၁။

(က)

ဤဥြထေနှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု

ုခွွဲထရောင့််းပခင့််း

အတွက့် အြု်းစော်းနော်းသည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်က သုမဟုတ့် ယင့််း၏ တွွဲြက့် လုြ့်ကုငသ
့် ူက
ရရှသည့် သမဟု
ု
တ့် ရရန့်ရှသည့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်အတွက့် စုစုထြါင့််း ထငွထကက်းြမောဏ
ပြစ့်ဖြီ်း ယင့််းြမောဏတွင့်

ုခွွဲထရောင့််းချချန့်၌ သတ့်မှတ့်သည့် ြစစည့််းပြင့် ထြ်းထချထသော

အြု်းစော်းနော်း မှန့်သမျှ၏ ပြင့်ြထစျ်းကွက့် ထြါက့်ထစျ်းလည့််း ြါဝင့် သည့်။
(ခ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်တစ့်ခုကု
ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်နှင့်
ထရောင့််းဝယ့်ခွင့်တစ့်ခုကု

စြ့်လျဉ့််း၍

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းအတွက့် အြု်းစော်းနော်းတွင့်

သတ့်မှတ့်ကောလတွင့်

ခွင့်ပြ ထြ်းပခင့််းအတွက့်

သတ့်မှတ့်ထစျ်းနှုန့််းပြင့်

အြု်းစော်းနော်း

ြါဝင့်ထသော့်လည့််း

ြ
ု ုဂ္ လ့်သည့် ယင့််းသတ့်မှတ့်ကောလတွင့် သတ့်မှတ့်ထစျ်းနှုန့််းပြင့် ထရောင့််းဝယ့်ခွင့်
ခွင့်ပြ ထြ်းပခင့််းမှ

ထြေါ်ထြါက့်လောသည့်

မည့်သည့်ပမတ့်စွန့််းထငွနှင့်မဆု

စြ့်လျဉ့််း၍

ဤဥြထေအရ အခွန့်ထြ်းထဆောင့်ရန့် တောဝန့်မရှသူပြစ့်မှသော ယင့််းနှင့်အကျ ်းဝင့်သည့်။
(ဂ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု ဆု်းရှု်းပခင့််း သမဟု
ု
တ့် ြျက့်စီ်းထစပခင့််းပြစ့်ြါ
က ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်အတွက့် အြု်းစော်းနော်းတွင့် ယင့််းြုဂ္ လ့် သုမဟုတ့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏
တွွဲြက့်လုြ့်ကုငသ
့် ူတစ့်ဦ်းက ယင့််းဆု်းရှု်းမှု သုမဟုတ့် ြျက့်စီ်းမှုအတွက့် ရရှခွဲသည့်
သုမဟုတ့် ရရန့်ရှသည့် မည့်သည့်ထလျော့်ထကက်းထငွ၊ ြျက့်စီ်းဆု်းရှု်းမှုအတွက့်
အကွယ့်(idemnity)၊ သမဟု
ု
တ့်

အကော

ခုက့်နစ့်နောမှုမျော်းအတွက့် ထလျော့်ထကက်းမဆု ြါဝင့်

သည့်အပြင့် ထအောက့်ြါနည့််းလမ့််းတစ့်ရြ့်ရြ့်ပြင့် ရရှသည့် သမဟု
ု
တ့် ရရန့်ရှသည့်
ထငွထကက်းြမောဏမျော်းလည့််း ြါဝင့်သည့် −
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(၁)

အောမခထြေါ်လစီတစ့်ရြ့်အရ သမဟု
ု
တ့် ြျက့်စီ်းဆု်းရှု်းမှုအတွက့် ထလျော့်ထကက်း
အပြစ့် သမဟု
ု
တ့် အပခော်းသထဘောတူညီချက့်အရ၊

(ဃ)

(၂)

ညနှုင့််းထပြရှင်း့် မှုတစ့်ရြ့်အရ၊

(၃)

တရော်းရု်းဆု်းပြတ့်ချက့်တစ့်ရြ့်၏ အကျ ်းဆက့်အပြစ့်။

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက နှစ့်ခု သမဟု
ု
တ့် နှစ့်ခု
ချက့် တစ့်ခုတည့််းပြင့်
သတ့်မှတ့်ထြော့်ပြ

က့်ြုသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်မျော်းကု ထဆောင့်ရွက့်

ုခွွဲထရောင့််းချခွဲဖြီ်း ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုစီအတွက့် အြု်းစော်းနော်းကု

ော်းပခင့််းမရှလျှင့်

ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်မျော်းကု

ုခွွဲထရောင့််းချစဉ့်က

သတ့်မှတ့်ခွဲသည့် သက့်ဆုင့်ရော ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းမျော်းအလုက့် စုစုထြါင့််း အြု်း
စော်းနော်းအနက့်မှ ရရန့်ြင
ု ့်ခွင့်တစ့်ခုစီအတွက့် အချ ်းကျ ခွွဲထဝသတ့်မှတ့်ရမည့်။
(င)

ြုေ့်မ ၇၇၊ ြုေ့်မခွွဲ (ဃ) သမဟု
ု
တ့် ြုေ့်မ ၇၈၊ ြုေ့်မခွွဲ (စ) တတွ
ု င့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့်

ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ရြ့်အတွက့် အြု်းစော်းနော်းသည့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွငက
့် ု ရယူချန့် သမဟု
ု
တ့်
ုခွွဲထရောင့််းချချန့်တွင့်ရှသည့် ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၏ ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းပြစ့်သည့်။
(စ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်က

ုခွွဲထရောင့််းချသည့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခအ
ု တွက့်

အြု်းစော်းနော်းကု စောတမ့််းအမှတ့်အသော်း သက့်ထသခ (documentary evidence) ပြင့်
မတင့်ပြနုင့်လျှင့် ယင့််း

ုခွွဲထရောင့််းချမှုအတွက့် အြု်းစော်းနော်းသည့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု

ုခွွဲထရောင့််းချသည့် အချန့်တွင့်ရှသည့် ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်း ပြစ့်သည့်။
န့်ြိုငခ
့် ွေင့်၏ ပမတ့်စွေန့််းငငွေ သိုမဟုတ့် အရှု်းကို အသိအမှတ့်ပြ ပခင့််းအော်း င ွဲ့
၈၂။

(က)

ိုင်း့် ပခင့််း

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယခ
့် ျက့်မျော်းအလုငှော ထအောက့်ြါ
အထပခအထနတစ့်ရြ့်ရြ့်တွင့်

ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းမှ

မည့်သည့်

အပမတ့်အစွန့််း သမဟု
ု
တ့် အရှု်းမျှ ထြေါ်ထြါက့်ပခင့််းမရှဟု မှတ့်ယရ
ူ မည့် −
(၁)

အမ့်ထ

ောင့်ြက့်မျော်းအကကော်း ကွောရှင်း့် မှုဆုငရ
့် ော ညနှုင့််းထပြရှင်း့် ချက့်တစ့်ရြ့်၏

အစတ့်အြုင်း့် အပြစ့်

သမဟု
ု
တ့်

သီ်းပခော်းစီထန

ုင့်ရန့်

သထဘောတူညီချက့်

တစ့်ရြ့်အရ၊
(၂)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း ထသဆ်းု ဖြီ်းထနောက့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု ထအောက့်ြါြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းဦ်း
အော်း လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းရန့်အထကကောင့််းထကကောင့် −
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(ကက) ကွယ့်လန
ွ ့်သူြုဂ္ လ့်၏ အထမွြြ
ု စစည့််းကု ဥြထေအရ စီမခန့်ခွွဲသူ၊
သမဟု
ု
တ့် ယင့််းသု ဥြထေအရ စီမခန့်ခွွဲသူမရှြါက ကွယ့်လွန့်သူ
ြုဂ္ လ့်၏ ကျန့်ရစ့်သည့်ြစစည့််းကု စီမအုြ့်ချ ြ့်ရန့် တုက့်ရုက့်တောဝန့်
အရှဆ်းု ပြစ့်သည့် ကွန့်လွန့်သြ
ူ ုဂ္ လ့်၏ ထဆွမျ ်း၊
( ခခ ) ကျန့်ရစ့်သည့်ြစစည့််း၏ အကျ ်းခစော်းခွင့်ရှသူ၊
(၃)

ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့် (“အစော်း

်းု ခရသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်”ဟု ရည့်ညန
ွှ ့််းမည့်) ကု

ဆု်းရှု်းပခင့််း သမဟု
ု
တ့် ြျက့်ဆီ်းခရပခင့််း၊ သုမဟုတ့် အတင့််းအကကြ့်ရယူပခင့််း
ထကကောင့်

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းပြစ့်ြါက

သ
ု ု

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းမှ ရရှသည့် အြု်း

စော်းနော်းကု ရရှသူက အလော်းတူ အမျ ်းအစော်းပြစ့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ခု
(“အစော်း

်းု သည့် ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်”ဟု ရည့်ညန
ွှ ့််း မည့်) တွင့် ယင့််းသု

ုခွွဲ ထရောင့််းချ

ဖြီ်းထနောက့် ၁၈၃ ရက့်အတွင့််း ပြန့်လည့် ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှလျှင့်၊
(၄)

ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်သည့် တန့်ြု်းထလျောနုင့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခု (“အစော်း
ခရသည့်

ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်”ဟု

ရည့်ညွှန့််းမည့်)

ပြစ့်ဖြီ်း

ယင့််းကု

ု်း

ုခွွဲထရောင့််းချ

ဖြီ်းထနောက့် ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့် အလော်းတူ အမျ ်းအစော်းပြစ့်သည့် တန့်ြု်းထလျောနုင့်
ထသော ရရန့်ြုင့်ခွင့်တစ့်ခု (“အစော်း

်းု သည့် ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်”ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်) ကု

လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုမှ ဝင့်ထငွရရှရန့်အတွက့် အပြည့်အဝ အသု်းပြ ရန့် ယင့််းသု

ုခွွဲ

ထရောင့််းချဖြီ်းထနောက့် ၁၈၃ ရက့်အတွင့််း ရယူလျှင့်။
(ခ)

ရရန့်ြုင့်ခွငက
့် ု ရယူသည့် အမ့်ထ
ထနောက့်ြုင့််း

ောင့်ြက့်ပြစ့်သူသည့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်ကု ယင့််း

ုခွွဲထရောင့််းချမှုတွင့် ဤဥြထေအရ အခွန့်ကျသင့်မှသော ြုေ့်မခွွဲ (က)၊ ြုေ့်မခွွဲ

ငယ့် (၁) သည့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်။
(ဂ)

အကျ ်းခစော်းခွင့်ရှသူသည့် ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်ကု ယင့််းထနောက့်ြင
ု ်း့်
ဤဥြထေအရ

အခွန့်ကျသင့်မှသော

ြုေမ
့် ခွွဲ(က)၊

ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်(၂)

ုခွွဲထရောင့််းချမှုတွင့်
သည့်

အကျ ်း

သက့်ထရောက့်ထစရမည့်။
(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) သမဟု
ု
တ့် ြုေ့်မခွွဲငယ့် (၂) သည့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်လျှင့်
ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်ကု ရယူသည့် ြုဂ္ လ့်သည့် ထအောက့်ြါအထပခအထနနှင့် ကုက့်ညီသည့်
ရရန့်ြုင့်ခွငက
့် ု ရယူသည့်ဟု မှတ့်ယရ
ူ မည့် −
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(၁)

ုခွွဲထရောင့််းချသည့် ြုဂ္ လ့်က

ုခွွဲထရောင့််းချလုက့်သည့် ရရန့်ြုင့်ခွငန
့် ှင့် တူညီ

သည့် သထဘောသဘောဝရှပခင့််း၊
(၂)

ုခွွဲထရောင့််းချသည့်ြဂ
ု ္ လ့်၏

ပြင့်
ု
ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏

ုခွွဲထရောင့််းချသည့်အချန့်တွင့်

ရှသည့် စောရင့််းအရလက့်ကျန့်တန့်ြု်းနှင့် တူညီထသောထငွထကက်းြမောဏရှပခင့််း။
(င)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၃) သမဟု
ု
တ့် ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်(၄) သည့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ဖြီ်း
အစော်း

်းု သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ကုန့်ကျစရတ့်သည့် အစော်း

အတွက့် အြု်းစော်းနော်း
စရတ့်သည့် အစော်း

က့် ထကျော့်လွန့်ထနြါက အစော်း
်းု ခရသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏

်းု ခရသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်

်းု သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ကုန့်ကျ

ုခွွဲထရောင့််းချသည့်အချန့်တွင့်ရှသည့်

စောရင့််းအရလက့်ကျန့်တန့်ြု်းတွင့် ထကျော့်လွန့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏကု ထြါင့််း

ည့်

ော်းသည့်တန့်ြု်းပြစ့်သည့်။
(စ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၃) သမဟု
ု
တ့် ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၄) သည့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ဖြီ်း
အစော်း

်းု ခရသည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်အတွက့် အြု်းစော်းနော်းသည့် အစော်း

အတွက့်ထြ်းသည့် အြု်းစော်းနော်း
ကုန့်ကျစရတ့်သည့် အစော်း

က့် ထကျော့်လွန့်ထနြါက အစော်း

ု်းခရသည့် ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်၏

်းု သည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်
်းု သည့် ရရန့်ြင
ု ခ
့် ွင့်၏

ုခွွဲထရောင့််းချချန့်တွင့်ရှသည့်

စောရင့််းအရ လက့်ကျန့်တန့်ြု်းမှ ထကျော့်လွန့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏကု နုတ့်

ော်းသည့်

တန့်ြု်းပြစ့်ကော သုညထအောက့် မပြစ့်ထစရ။
(ဆ)

ြုေမ
့် ခွွဲ(စ) တွင့် ထြော့်ပြ
အစတ့်အြုင်း့် ကမ
ု ဆု

ော်းသည့် ထကျော့်လွန့်သည့်ထငွထကက်းြမောဏ၏ မည့်သည့်

ရရန့်ြင
ု ခ
့် ွင့်၏

စောရင့််းအရလက့်ကျန့်တန့်ြု်းကု

အသု်းမပြ ြါက ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ စည့််းကကြ့်
လွှင
ွဲ ပြောင့််း ယူသည့်
၈၃။

ုက့်ထသောဝင့်ထငွတွင့်

ထလျှောချရန့်

ည့်သွင်း့် ရမည့်။

န့်ြိုင့်ခွေငမ
့် ော်းကို မှတ့်ြုတင့်ပခင့််း

ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခက
ု ု လွှွဲထပြောင့််းမှုအော်း မှတ့်ြုတင့်ရန့် သမဟု
ု
တ့် အတည့်ပြ ထြ်းရန့် ဥြထေအရ

တောဝန့်ရှသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ယင့််းလွှွဲထပြောင့််းမှုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ဤဥြထေအရ ထြ်းထဆောင့်ရန့်
ရှသည့်မည့်သည့်အခွန့်ကုမဆု

ထြ်းထဆောင့်ဖြီ်းထကကောင့််း

သမဟု
ု
တ့်

ထြ်းထဆောင့်မည့်ပြစ့်ထကကောင့််း၊

သမဟု
ု
တ့် ယင့််းလွှထ
ွဲ ပြောင့််းမှုမှ ထြေါ်ထြါက့်လောသည့် အပမတ့်အစွန့််းသည့် ဤဥြထေအရ အခွန့်ကျသင့်
ပခင့််းမရှထကကောင့််း

ထကျနြ့်လက့်ခမှုမရှလျှင့်

အပခော်းတည့်ဆွဲဥြထေတစ့်ရြ့်ရြ့်တွင့်

ထစကောမူ ယင့််းလွှွဲထပြောင့််းမှုကု မှတ့်ြုတင့်ပခင့််း သမဟု
ု
တ့် အတည့်ပြ ထြ်းပခင့််းမပြ ရ။

မည့်သြင့်
ု ြါရှ
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အခန့််း ( ၇ )
အခွေန့်င ှောင့် ှော်းမှုကို ဟန့်တော်းပခင့််း
ဝင့်ငငွေကို စိတ့်ြင
ို ်း့် ပခင့််း (Income Splitting)
၈၄။

(က)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ဝင့်ထငွအထြေါ် ထြ်းထဆောင့်ရန့်ရှသည့် စုစုထြါင့််းအခွန့်ကု ထလျောနည့််း
ထစရန့်

ရည့်ရွယခ
့် ျက့်ပြင့်

ရည့်ရွယခ
့် ျက့်မျော်းပြင့်

သုမဟုတ့်

ယင့််းနှင့်

ယင့််းရည့်ရွယခ
့် ျက့်

အြါအဝင့်ပြစ့်သည့်

တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူတစ့်ဦ်းအကကော်း

စတ့်ြင
ု ်း့် ြစ့်ရန့် ထအောက့်ြါနည့််းလမ့််းတစ့်ရြ့်ရြ့်ပြင့် အော်း

ဝ
ု င့်ထငွကု

ုတ့်လျှင့် ဤြုေ့်မသည့်

အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(၁)

ဝင့်ထငွကု သမဟု
ု
တ့် ဝင့်ထငွရရှရန့် အခွင့်အထရ်းကု တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူ

သု

တုက့်ရုက့်ပြစ့်ထစ၊ သွယ့်ဝုက့်၍ပြစ့်ထစ လွှထ
ွဲ ပြောင့််းပခင့််း၊
(၂)

ထငွထကက်းအြါအဝင့် ြစစည့််းကု တွွဲြက့်လုြ့်ကင
ု ့်သူ
သွယ့်ဝုက၍
့် ပြစ့်ထစ

လွှထ
ွဲ ပြောင့််းပခင့််းထကကောင့်

သု တုက့်ရုက့်ပြစ့်ထစ၊

ယင့််းတွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူသည့်

ယင့််းြစစည့််းမှဝင့်ထငွကု ရရှပခင့််း သမဟု
ု
တ့် ခစော်းရပခင့််း၊
(၃)

ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းအတွက့် ထြ်းထချမှုတစ့်ရြ့်ကု ယင့််းဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်း၏ ပြင့်ြ
ထစျ်းကွက့် ထြါက့်ထစျ်း

က့် ထကျော့်လွန့်၍ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ ဝန့်ထဆောင့်မှု

ရယူသူသည့် ယင့််းဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းအော်း စီ်းြွော်းထရ်းအရ လအ
ု ြ့်ချက့်မရှသည့်
အထပခအထနတွင့်လည့််းထကောင့််းပြ လုြ့်ပခင့််း၊
(၄)
(ခ)

အပခော်းမည့်သည့်နည့််းလမ့််းမဆု။

ဤြုေ့်မကု ကျင့်သု်းသည့်အခါ ဝင့်ထငွကု စတ့်ြုင့််းြစ့်ပခင့််းထကကောင့် ထြ်းထဆောင့်ရန့်
ရှသည့်

အခွန့်ြမောဏ

ထလျောနည့််းသွော်းပခင့််းအော်း

ကောကွယ့်တော်းဆီ်းရန့်အလုငှော

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့် ြုဂ္ လ့်နှစ့်ဦ်းလ်းု ၏ အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွနှင့် အခွန့်
ခုနှမ့်မှုမျော်းကု ကုက့်ညမှုပြ နုင့်သည့်။
(ဂ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ဝင့်ထငွကု စတ့်ြင
ု ်း့် ြစ့်ရန့် အော်း

ုတ့်ပခင့််းရှ၊ မရှ ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်း

ချ ြ့်က ဆု်းပြတ့်ရော၌ လွှထ
ွဲ ပြောင့််းမှုအတွက့် တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူပြစ့်သူက ထြ်းအြ့်
ခွဲသည့် တန့်ြု်းရှြါက ယင့််းတန့်ြု်းကု
အခွေန့်င ှောင့် ှော်း န့် င

ောင့် ွက့်သည့်အစီအစဉ့်မ ော်း

ည့်သွင်း့် စဉ့််းစော်းရမည့်။
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၈၅။

(က)

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းနှင့် ကုက့်ညီသည့်ဟု ထကျနြ့်လျှင့်
ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) သည့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့် −
(၁)

အစီအစဉ့်တစ့်ရြ့်ကု

ပြ လုြခ
့် ွဲပခင့််း

သုမဟုတ့်

အထကောင့်

အ

ည့်ထြော့်

ထဆောင့်ရွက့်ခွဲပခင့််း၊
(၂)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ယင့််းအစီအစဉ့်နှင့် ဆက့်စြ့်၍ အခွန့်ဆုငရ
့် ော အကျ ်း
ခစော်းခွငတ
့် စ့်ရြ့်ကု ရရှခွဲပခင့််း၊

(၃)

ယင့််းအစီအစဉ့်တွင့်ြါဝင့်သည့်

သမဟု
ု
တ့်

ယင့််းအစီအစဉ့်ကု

သထဘောတူညီခွဲသည့် သုမဟုတ့် အထကောင့်အ

ပြ လုြ့်ရန့်

ည့်ထြော့်ခွဲသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း

သမဟု
ု
တ့် ြုဂ္ လ့်မျော်းအနက့် တစ့်ဦ်းသည့် ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်(၂) တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့်

ြုဂ္ လ့်အော်း အခွန့်ဆုငရ
့် ော အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့် ရရှထစရန့် တစ့်ခုတည့််းထသော
သမဟု
ု
တ့် သသော

င့်ရှော်းထသော ရည့်ရွယ့်ချက့်ပြင့် ယင့််းသု ပြ လုြ့်ခွဲပခင့််း

ပြစ့်ထကကောင့််း ယင့််းအစီအစဉ့်၏ ြကတအထပခအထနမှန့် (substance of the
scheme) ကု

ည့်သွင့််းစဉ့််းစော်းလျက့် ကျ ်းထကကောင့််းဆီထလျော့်စွော ထကောက့်ချက့်

ချနုငမ
့် ည့်ပြစ့်ပခင့််း။
(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) ြါ အထပခအထနမျော်းနှင့် ညီညွတ့်လျှင့် ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့် အခွန့်
ဆုင့်ရောအကျ ်းခစော်းခွင့်ကု ရရှသည့်ြဂ
ု ္ လ့်နှင့် ယင့််းအစီအစဉ့်နှင့် ဆက့်စြ့်ထနသည့်
ကျန့်ြုဂ္ လ့်တု၏ အခွန့်ဆုငရ
့် ောထြ်းရန့်တောဝန့်မျော်းအော်း ဆု်းပြတ့်ရောတွင့် ယင့််းအစီ
အစဉ့်ကု ပြ လုြ့်ခွဲပခင့််း သမဟု
ု
တ့် အထကောင့်အ

ည့်ထြော့်ခွဲပခင့််း မရှခွဲဘသကွဲသု

ပြစ့်ထစ၊ ယင့််းအထပခအထနမျ ်းတွင့် အဆြ
ု ါ အခွန့်ဆုငရ
့် ော အကျ ်းခစော်းခွင့်ကု ြယ့်ရှော်းရန့်
သမဟု
ု
တ့်

ထလျှောချရန့်

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က

သင့်ထလျော့်သည့်ဟု

ယူဆသည့်

နည့််းလမ့််းမျော်းအတုင်း့် ပြစ့်ထစ ဆု်းပြတ့်နုင့်သည့်။
(ဂ)

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့်

ဤြုေ့်မအရ

ဆု်းပြတ့်ချက့်တစ့်ရြ့်ကု

ပြ လုြ့်လျှင့်

ယင့််းဆု်းပြတ့်ချက့်ကု အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရန့် ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့် စည့််းကကြ့်မှု
အထကကောင့််းကကော်းစောတစ့်ထစောင့် သမဟု
ု
တ့် အထကကောင့််းကကော်းစောမျော်းကု ထြ်းြုအတည့်ပြ
ရမည့်။
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(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ(ဂ) အရ စည့််းကကြ့်မတ
ှု စ့်ခုသည့် ပြင့်ဆင့်စည့််းကကြ့်မတ
ှု စ့်ခုပြစ့်ြါက ယင့််း
ပြင့်ဆင့် စည့််းကကြ့်မှုအထကကောင့််းကကော်းစောကု အခွန့်ဆုင့်ရောစီမအုြ့်ချ ြ့်မှုဥြထေ ြုေ့်မ ၂၉
တွင့် ပြဋ္ဌောန့််း

(င)

ော်းသည့် ကောလစည့််းကမ့််းသတ့်အတွင့််း ထြ်းြအတည့်
ု
ပြ ရမည့်။

ဤြုေ့်မတွင့် −
(၁)

“အစီအစဉ့်”ဟု ဆုရောတွင့် အတအလင့််းပြစ့်ထစ၊ သွယ့်ဝုက၍
့် ပြစ့်ထစ၊ ဥြထေ
ထကကောင့််းအရ

အထရ်းယူနုငသ
့် ည့်ပြစ့်ထစ၊

အထရ်းယူပခင့််းမပြ နုငသ
့် ည့်ပြစ့်ထစ

ပြ လုြ့်ထသော မည့်သည့်လုြ့်ထဆောင့်ချက့်၊ ယုကကည့်အြ့်နှမှု၊ ထြ်းအြ့်မှု၊ သထဘော
တူညီမှု၊ စီစဉ့်ထဆောင့်ရွက့်မှု၊ နော်းလည့်မှု၊ ကတပြ မှု၊ စီစဉ့်

ော်းမှု၊ အဆပု ြ ချက့်၊

သမဟု
ု
တ့် လုြ့်ကင
ု ထ
့် ဆောင့်ရွက့်ချက့်မဆု ြါဝင့်သည့်။
(၂)

“အခွေန့်

ိုင့် ော အက ိ ်းခစော်းခွေင့်” ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုကုဆုသည့် −

(ကက) ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ အခွန့်ထြ်းထဆောင့်ရန့်တောဝန့်ရှသည့် ထငွထကက်းြမောဏ
ထလျောကျသွော်းပခင့််း၊
( ခခ ) ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ အခွန့်ထြ်းထဆောင့်ရန့် တောဝန့်ရှမှုကု ထရွံ့ဆုင့််းလက
ု ့်ပခင့််း၊
( ဂဂ ) ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ အခွန့်ထြ်းထဆောင့်ရန့် တောဝန့်ရှမှုအထြေါ် အပခော်းမည့်သည့်
ထရှောင့်ရှော်းမှုမဆု ပြ လုြ့်ပခင့််း။
တွေွဲ က့်လုြ့်ကိုင့်သူမ ော်းအ ကော်း င
၈၆။

(က)

ောင့် ွက့်ခ က့်မ ော်း

ြုေ့်မ ၅၀ နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့် တွွဲြက့်လြ
ု ့်ကုင့်သူနှစ့်ဦ်း
အကကော်း ထဆောင့်ရွက့်ချက့်တစ့်ရြ့် နှငစ
့် ြ့်လျဉ့််းသည့် ဝင့်ထငွ၊ အပမတ့်အစွန့််း၊ နုတ့်ြယ့်မှု
မျော်း၊ အရှု်းမျော်း၊ သုမဟုတ့် အခွန့်ခုနှမ့်မှုမျော်းအော်း လက့်တစ့်ကမ့််းထဆောင့်ရွက့်ချက့်ပြင့်
ဆုြါက ရရှခွဲမည့်ပြစ့်သည့် ဝင့်ထငွ၊ ပမတ့်စွန့််းထငွ၊ နုတ့်ြယ့်မှုမျော်း၊ အရှု်းမျော်း၊ သမဟု
ု
တ့်
အခွန့်ခုနှမ့်မှုမျော်းအော်း သင့်ထလျော့်မှန့်ကန့်စွော

င့်ဟြ့်ထစရန့် ယင့််းလုြ့်ငန့််း ထဆောင့်ရွက့်

ချက့်တွင့် ြါဝင့်သူနှစ့်ဦ်းအကကော်း ခွွဲထဝနုင့်သည့်။
(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) ၏ ထယဘုယျပြစ့်မှုအထြေါ် ကန့်သတ့်ပခင့််းမပြစ့်ထစဘွဲ ပြည့်တွင့််းထန ြုဂ္ လ့်
တစ့်ဦ်းသည့် ထဆောင့်ရွက့်ချက့်တစ့်ခုကု ပြ လုြ့်ရောတွင့် တုက့်ရုက့် ပြစ့်ထစ၊ သွယ့်ဝုက၍
့်
ပြစ့်ထစ ထြေါ်ထြါက့်လောသည့် အကျ ်းသက့်ထရောက့်မှုအရ ဝင့်ထငွသည့် အခွန့်လွတ့်ဖငမ့််းခွင့်
နယ့်ထပမတစ့်ခုနှင့်

ဆက့်စြ့်ထနထသော

ပြည့်ြထနကုမပဏီတစ့်ခုပြစ့်သည့်

တွွဲြက့်
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လုြ့်ကုငသ
့် ူတစ့်ဦ်းမှတစ့်ဆင့်ရရှသည့် ပြည့်ြဝင့်ထငွ ပြစ့်ခွဲလျှင့် ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်
သည့် ယင့််းထဆောင့်ရွက့်ချက့်၏ အခွန့်ဆုငရ
့် ော အကျ ်းသက့်ထရောက့်မှုကု ထပြောင့််းပြန့်
ပြစ့်ထစရန့် ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်၏ ဝင့်ထငွနှင့် ပြည့်ြအခွန့်ခုနှမ့်မှုဆုငရ
့် ော အထနအ

ော်း

ကု ပြန့်လည့်ကုက့်ညမည့် ဆု်းပြတ့်ချက့်တစ့်ရြ့်ကု ချမှတ့်နုင့်သည့်။
(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) ၏ ထယဘုယျပြစ့်မှုအထြေါ် ကန့်သတ့်ပခင့််းမပြစ့်ထစဘွဲ၊

ပြင့်
ု
ြုေ့်မ ၅၀ နှင့်

မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း (“လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသူ”ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်)သည့် ရရန့်
ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ခုကု တွွဲြက့်လုြ့်ကုငသ
့် ူတစ့်ဦ်း (“လွှွဲထပြောင့််းလက့်ခသူ”ဟု ရည့်ညွှန့််းမည့်)
သု
(၁)

ုခွွဲထရောင့််းချလျှင့် ထအောက့်ြါအတုင်း့် မှတ့်ယူရမည့် −
လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသူကု ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်အော်း

ုခွွဲထရောင့််းချသည့်အချန့်က ယင့််း

ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းနှင့် ညီမျှသည့် အြု်းစော်းနော်းနှင့် ယင့််း
ရရန့်ြုင့်ခွင့်၏

စောရင့််းအရလက့်ကျန့်တန့်ြု်းတုအနက့်မှ

ုခွွဲထရောင့််းချသူအပြစ့် မှတ့်ယူရမည့်၊
(၂)

မျော်းရောြမောဏပြင့်

ပြင့်
ု

လွှထ
ွဲ ပြောင့််းရယူသူသည့် ယင့််းရရန့်ြုငခ
့် ွင့်အော်း ြုေ့်မခွွဲငယ့် (၁) တွင့် သတ့်မှတ့်
သည့် ထငွထကက်းြမောဏနှင့် ညီမျှသည့် အြု်းစော်းနော်းပြင့် ရယူသည့်ဟု မှတ့်ယူ
ရမည့်။

(ဃ) ဤြုေမ
့် တွင့် “အခွေန့်လွေတ့်မငိမ့််းခွေင့်နယ့်ငပမ”ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတစ့်ရြ့်ရြ့်ရှသည့်
ပြည့်ြနုငင
့် တစ့်ခု သုမဟုတ့် ပြည့်ြနုင့်ငတစ့်ခု၏ အစတ့်အြုင့််းကုဆုသည့် −
(၁)

ထရောက့်ထသောကုမပဏီအခွန့်နှုန့််း (effective corporate tax rate) ၁၀
ရောခုငန
့် ှုန့််းထအောက့်ထလျောနည့််းပခင့််း၊

(၂)

ဝင့်ထငွ သုမဟုတ့် ရရန့်ြုင့်ခွငတ
့် စ့်ရြ့်၏ ြုင့်ရှငအ
့် စစ့်အမှန့် မည့်သူမည့်ဝါ
ပြစ့်ထကကောင့််းကု ြု်းကွယ့်နုငရ
့် ော၌ အထ

ောက့်အကူပြ သည့် ဘဏ္ဍောထရ်းဆုင့်ရော

သမဟု
ု
တ့် ကုမပဏီြွွဲွံ့စည့််းမှုဆုငရ
့် ော သတင့််းအချက့်အလက့်မျော်းကု လျှ ွံ့ဝှက့်
ော်းခွင့်ပြ သည့် ဥြထေမျော်းရှပခင့််း။
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အခန့််း ( ၈ )
အင
အခွေန့်

ွေင

ွေ လုြ့်

ု်းလုြ့်နည့််း

ိုင့် ော စည့််းမ ဉ့််းမ ော်း

ိုင့် ော စီမအုြ့်ခ ြ့်မဥ
ှု ြငေကို က င့်သု်းပခင့််း

၈၇။ ဤအခန့််းနှင့် အခန့််း ( ၉ ) ြါပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းနှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ အခွန့်ဆုငရ
့် ောစီမအုြ့်ချ ြ့်မှု
ဥြထေသည့် ဤဥြထေကု စီမအုြ့်ချ ြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော ရည့်ရွယခ
့် ျက့်မျော်းအလငှ
ု ော အကျ ်းသက့်ထရောက့်
ထစရမည့်။
မှတ့်တမ့််းမ ော်း

ိန့််းသိမ့််းပခင့််း

၈၈။ (က) ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ထအောက့်ြါကစစမျော်းအတွက့် လုအြ့်သည့် စောရင့််းမျော်း၊ စောတမ့််း
အမှတ့်အသော်းမျော်းနှင့် မှတ့်တမ့််းမျော်းကု
(၁)

န့််းသမ့််း

ော်းရမည့် −

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ အခွန့်မထြေါ်ထြါက့်ပခင့််း (nil amount)
အြါအဝင့် ထြ်းထဆောင့်ရန့်ရှသည့် ဝင့်ထငွခွန့်နှင့် အထပခြစစည့််းမှ ပမတ့်စွန့််းခွန့်
သမဟု
ု
တ့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ အသော်းတင့်အရ်းှု ကု တွက့်ချက့်နုင့်ထစရန့်၊

(၂)

ယင့််းြုဂ္ လ့်က အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ရရှသည့် ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ
ဝင့်ထငွအတွက့် အထ

(ခ)

ောက့်အ

ော်းထသော

ော်းတင့်ပြရန့်။

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် နုတ့်ြယ့်မှုတစ့်ရြ့်ကု ထတောင့််းဆုပခင့််း သမဟု
ု
တ့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်
တစ့်ရြ့်၏ ကုန့်ကျစရတ့်တွင့် ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု

ည့်သွင်း့် ပခင့််း ထြေါ်ထြါက့်

ထစသည့် အထပခအထနမျော်းနှင့် စြ့်လျဉ့််းသည့် စောတမ့််းအမှတ့်အသော်း သက့်ထသခကု
တင့်ပြနုငပ့် ခင့််းမရှလျှင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်အော်း ယင့််းနုတ့်ြယ့်မှု သမဟု
ု
တ့် ယင့််းရရန့်ြုင့်ခွင့်
၏ ကုန့်ကျစရတ့်တွင့် ယင့််းထငွထကက်းြမောဏကု
(ဂ)

ဤဥြထေ၏

ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလငှ
ု ော

စောရင့််းမျော်း၊

စောတမ့််းအမှတ့်အသော်းမျော်းနှင့်

သတ့်မှတ့်နုင့်သည့်။

အခွေန့်င ကညောလွှောမ ော်း
၈၉။

(က)

ြုေ့်မ ၉၀ နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ −

ည့်သွင့််းမှုအော်း ခွင့်မပြ ရ။

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက
မှတ့်တမ့််းမျော်းကု

န့််းသမ့််း

ော်းရှရမည့်

စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့်
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(၁)

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်

မ့််းထဆောင့်ရန့်ရှသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း

သည့် ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်ထကကညောလွှောကု ယင့််းနှစ့် ကုန့်ဆု်းဖြီ်း
ထနောက့် ရက့်ထြါင့််း ၉၀ အတွင့််း ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်
(၂)

အခွန့်ကျသင့်ထသော ရရန့်ြုင့်ခွင့် တစ့်ခုကု
ြစစည့််းမှ

ပမတ့်စွန့််းခွန့်ကျသင့်သည့်

ပမတ့်စွန့််းခွန့် ထကကညောလွှောကု ယင့််းသု
အတွင့််း ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်
(ခ)

တင့်သွင့််းရမည့်၊

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းအတွက့် အထပခ

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့်

အထပခြစစည့််းမှ

ုခွွဲထရောင့််းချသည့်ထနမှ ရက့်ထြါင့််း ၉၀

တင့်သွင့််းရမည့်။

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလငှ
ု ော ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် အခွန့်
နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် အခွန့်ကင့််းလွတ့်ခွင့်ရှသည့် ဝင့်ထငွသောရရှထစကောမူ သမဟု
ု
တ့်
အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ထငွသုညပြစ့်ထစကောမူ

သုမဟုတ့်

အသော်းတင့်အရ်းှု

ထစကောမူ ယင့််းြုဂ္ လ့်ကု ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်

ထြေါ်ထြါက့်

မ့််းထဆောင့်ရန့် တောဝန့်ရှ

ဘသကွဲသု မှတ့်ယရ
ူ မည့်။
(ဂ)

ြညောသည့်အစုစြ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ခုသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်ထကကညော
လွှောကု ယင့််းနှစ့်ကုန့်ဆု်းဖြီ်းထနောက့် ရက့်ထြါင့််း ၉၀ အတွင့််း ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်

သု

တင့်သွင်း့် ရမည့်။
(ဃ)

ဝင့်ထငွခွန့်ထကကညောလွှော
သတ့်မှတ့်

သမဟု
ု
တ့်

အထပခြစစည့််းမှပမတ့်စွန့််းခွန့်

ထကကညောလွှောကု

ော်းသည့်ြုစပြင့် တင့်သွင့််းရမည့်။

အခွေန့်င ကညောလွှောတင့်သွေင့််း န့် မလိုအြ့်ပခင့််း
၉၀။

(က)

ထအောက့်ြါြုဂ္ လ့်မျော်းသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်ထကကညောလွှော တင့်သွင်း့်
ရန့် လအ
ု ြ့်ပခင့််းမရှထစရ −
(၁)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဃ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း ယင့််းနှစ့်အတွက့်
ရရှသည့် စည့််းကကြ့်

ုက့်သည့် တစ့်ခုတည့််းထသောဝင့်ထငွသည့် အလုြ့်အကင
ု ့်မှ

ဝင့်ထငွသောပြစ့်ဖြီ်း ယင့််းထငွထကက်းြမောဏကု ြုေ့်မ ၉၃ အရ နုတ့်ယူ
ပြစ့်လျှင့် ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်၊
(၂)

ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းနှင့် ကုက့်ညီသည့် တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း -

ော်းဖြီ်း
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(ကက) ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ စည့််းကကြ့်
ဝင့်ထငွသည့် ကျြ့် ၄၈ သန့််း
(ခခ) ယင့််းြုဂ္ လ့်၏
သတ့်မှတ့်

က့်မြုပခင့််း၊

ပြင့်
ု

အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွသည့်

ော်းသည့် အခွန့်

ချက့်ထအောက့်တွင့်ပြစ့်၍

က
ု ့်သည့် စုစုထြါင့််း

ဇယော်း

(၁)

တွင့်

မ့််းထဆောင့်ရန့် အနမ့်ဆ်းု ဝင့်ထငွ သတ့်မှတ့်

ယင့််းနှစ့်အတွက့်

မ့််းထဆောင့်ရန့်

ဝင့်ထငွ

ခွန့်မရှပခင့််း၊
(၃)

ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ ပမန့်မောနုင့်ငရင့််းပမစ့်မှ ရရှသည့် တစ့်ခုတည့််းထသော
ဝင့်ထငွသည့် ြုေ့်မ ၁၂၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) အရ ဝင့်ထငွခွန့်ကျသင့်လျှင့်
ယင့််းပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်၊

(၄)

ဝင့်ထငွခွန့်ထကကညောလွှော တင့်သွင်း့် ရန့် မလုအြ့်ဟု စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့် သတ့်မှတ့်
ော်းထသော ြုဂ္ လ့်။

(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) သမဟု
ု
တ့် ြုေမ
့် ခွွဲငယ့်(၂) အရ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့်
ဝင့်ထငွခွန့်ထကကညောလွှောတင့်သွင်း့် ရန့်

မလုအြ့်သည့်

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့်

ယင့််းနှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်ထကကညောလွှောတစ့်ထစောင့်ကု ထအောက့်ြါအထပခအထနမျော်းတွင့်
တင့်သွင်း့် ရန့် ဆု်းပြတ့်နုင့်သည့် −
(၁)

ြုေ့်မ ၉၃ အရ နုတ့်ယူ

ော်းသည့် ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်၏ ယင့််းနှစ့်အတွက့်

အလုြ့်အကုငမ
့် ှဝင့်ထငွြမောဏသည့် ယင့််းနှစ့်အတွက့် ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််း ြုဂ္ လ့်
၏ အခွန့်
(၂)

မ့််းထဆောင့်ရန့်တောဝန့်ကု ထကျော့်လွန့်ထနလျှင့်၊

ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်သု ထြ်းရန့်ရှသည့် ပြန့်အမ့််းထငွြမောဏသည့် စည့််းမျဉ့််း
မျော်းပြင့် သတ့်မှတ့်

(ဂ)

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏကု ထကျော့်လွန့်ထနလျှင့်။

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ဝင့်ထငွခွန့်ထကကညောလွှော
ကု ယင့််းထကကညောလွှောနှင့် စြ့်လျဉ့််းသည့် အခွန့်နှစ့်ကုန့်ဆု်းဖြီ်းထနောက့် နှစ့်နှစ့် အတွင့််း
တင့်သွင်း့် ရမည့်။

(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) အရ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်ထကကညောလွှော
တင့်သွင်း့် ရန့် မလုအြ့်သည့် တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့် အခွန့်
မ့််းထဆောင့်ရန့်တောဝန့်သည့် အဆြ
ု ါနှစ့်အတွက့် အလုြ့်အကုငဝ
့် င့်ထငွမှ နုတ့်ယူ

ော်း
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သည့်

ထငွထကက်းြမောဏ

ယင့််းြုဂ္ လ့်အော်း

အဆုြါ

တင့်သွင်း့် ထစနုင့်ဖြီ်း

က့်

အခွန့်နှစ့်အတွက့်

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့်

ဝင့်ထငွခွန့်ထကကညောလွှောတစ့်ထစောင့်ကု

ြ့်ထဆောင့််းကျသင့်သည့် အခွန့်အတွက့် စည့််းကကြ့်မှုအထကကောင့််း

ကကော်းစော တစ့်ထစောင့်ကု ယင့််းြုဂ္ လ့်
(င)

ထကျော့်လွန့်ထနလျှင့်

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့်

ထြ်းြုအတည့်ပြ နုင့်သည့်။

ြုေမ
့် ခွွဲ(ဃ)

အရ

စည့််းကကြ့်မအ
ှု ထကကောင့််းကကော်းစော

တစ့်ထစောင့် ကု ထအောက့်ြါအတုင်း့် ထြ်းြအတည့်
ု
ပြ နုငသ
့် ည့် −
(၁)

လမ့်လည့်မှု သမဟု
ု
တ့် အခွန့်ထရှောင့်တမ့််းမှုပြစ့်ြါက မည့်သည့်အချန့်တွင့်မဆု၊

(၂)

အပခော်းကစစရြ့်ပြစ့်ြါက စည့််းကကြ့်မန
ှု ှင့် သက့်ဆုငသ
့် ည့် အခွန့်နှစ့်ကုန့်ဆု်းဖြီ်း
ထနောက့် နှစ့်နှစ့်အတွင့််း။

အခွေန့်ငြ်းင

ောင့်ပခင့််း

၉၁။

ြုေ့်မ ၉၂ နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်

(က)

ထကကညောလွှော တင့်သွင့််းရန့် အချန့်ထစထရောက့်သည့်ထနတွင့် ယင့််းနှစ့်အတွက့် ထြ်းထဆောင့်
ရန့်ရှသည့် ဝင့်ထငွခွန့်ကု ထြ်းထဆောင့်ရန့် အချန့်ထစထရောက့်သည့်။
(ခ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း အခွန့်ကျသင့်ထသော ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်တစ့်ခုကု

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််းနှင့် စြ့်လျဉ့််း

သည့် အထပခြစစည့််းမှ ပမတ့်စွန့််းခွန့်ထကကညောလွှော တင့်သွင်း့် ရန့် အချန့်ထစထရောက့်သည့်
ထနတွင့် ယင့််းသု

ုခွွဲထရောင့််းချမှုနှင့် စြ့်လျဉ့််းသည့် ထြ်းထဆောင့်ရန့်ရှသည့် အထပခြစစည့််း

မှ ပမတ့်စွန့််းခွန့်ကု ထြ်းထဆောင့်ရန့် အချန့်ထစထရောက့်သည့်။
အခွေန့်အ စ့်က ငြ်းင
၉၂။

(က)

ောင့်ပခင့််း

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွ
ခွန့်ကု ယင့််းနှစ့်၏ ၃ လထပမောက့်၊ ၆ လထပမောက့်၊ ၉ လထပမောက့်နှင့် ၁၂ လထပမောက့်လတု
ကုန့်ဆု်းဖြီ်း ထနောက့်တစ့်လ၏ ၁၅ ရက့်တွင့် ထနောက့်ဆု်း

ော်း၍ အရစ့်ကျထြ်းထဆောင့်ရန့်

တောဝန့်ရှသည့်။
(ခ)

ဤြုေ့်မသည့် အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ထအောက့်ြါအထပခအထနတစ့်ရြ့်ရြ့်တွင့် သက့်
ထရောက့်ပခင့််းမရှထစရ −
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(၁)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ ယခင့်အခွန့်နှစ့်အတွက့် စည့််းကကြ့်

ော်းသည့် ထြ်းရန့်တောဝန့်

သည့် −
(ကက) ကျြ့် ၁၀ သန့််းထအောက့် ထလျောနည့််းလျှင့်
သမဟု
ု
တ့်
(ခခ) ြုေ့်မ ၉၀၊ ြုေ့်မခွွဲ( ဃ) ကု ကျင့်သု်းသည့်အတွက့်သော ထြေါ်ထြါက့်ပခင့််း
ပြစ့်လျှင၊့်
(၂)

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့် အခွန့်စည့််းကကြ့်ရန့်ဝင့်ထငွ
သည့် ဇယော်း (၁) တွင့် သတ့်မှတ့်

ော်းသည့် ဝင့်ထငွခွန့်အတွက့် အခွန့်

မ့််း

ထဆောင့်ရန့် အနမ့်ဆု်းဝင့်ထငွ သတ့်မှတ့်ချက့်ထအောက့်သု ကျထရောက့်ထနရန့် ကျ ်း
ထကကောင့််းဆီထလျော့်စွော ထမျှောလ
့် င့်
(ဂ)

ော်းလျှင့်။

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဃ) နှင့် ြုေမ
့် ခွွဲ(င) တနှ
ု င့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ အရစ့်ကျထြ်းသွင့််းမှုတစ့်ခုစီ၏
ထငွထကက်းြမောဏကု ထအောက့်ြါြုထသနည့််းပြင့် တွက့်ချက့်ရမည့် −
၂၅ % x (A - B)
ယင့််းတွင့် −
A သည့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ ယခင့်အခွန့်နှစ့်အတွက့် စည့််းကကြ့်

ော်းသည့် ဝင့်ထငွခွန့်

မ့််းထဆောင့်ရန့် တောဝန့်ရှသည့် ြမောဏပြစ့်ဖြီ်း ယင့််းြုဂ္ လ့်အော်း ယင့််းနှစ့်အတွက့်
ခွင့်ပြ

ော်းသည့် မည့်သည့်ပြည့်ြအခွန့်ခုနှမ့်မှုမဆု နုတ့်ယူဖြီ်းထနောက့် ထငွထကက်းြမောဏ

ပြစ့်သည့်၊
B သည့် အခန့််း(၉) အရ နုတ့်ယူ

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏမျော်းကု A အနက့်မှ

ထြ်းထဆောင့်ခွဲသည့် ထငွထကက်းြမောဏပြစ့်သည့်။
(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (င) နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ယခင့်အခွန့်နှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်
မ့််းထဆောင့်ရန့် တောဝန့်မရှြါက ြုေ့်မခွွဲ (ဂ) အရ ထြ်းသွင့််းသည့် အရစ့်ကျထြ်းသွင့််းမှု
တစ့်ခုချင့််းစီ၏

ထငွထကက်းြမောဏသည့်

ကောလအတွက့် စုစုထြါင့််းစည့််းကကြ့်
(င)

ယင့််းြုဂ္ လ့်၏

ုအရစ့်ကျထြ်းသွင့််းသည့်

က
ု ့်ထသော ဝင့်ထငွ၏ ၀.၅ ရောခုင့်နှုန့််း ပြစ့်သည့်။

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် ထအောက့်ြါအချက့်တစ့်ခုခုအတွက့် ခုင့်လထ
ု သောအထကကောင့််းရှသည့်
ဟု ယုကကည့်ြါက ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့် လက့်ရှအခွန့်နှစ့်အတွက့် ထြ်းရန့်ရှသည့် အရစ့်

134

တစ့်ခုစီ၏ ထငွထကက်းြမောဏတွင့် ထပြောင့််းလွဲပခင့််းအတွက့် သတ့်မှတ့်
ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်
(၁)

ထလျှောက့်

ော်းထသော ြုစပြင့်

ော်းနုင့်သည့် −

လက့်ရှအခွန့်နှစ့်အတွက့် ယင့််းြုဂ္ လ့်က ထြ်းရန့်ရှသည့် ဝင့်ထငွခွန့်သည့် ယခင့်
အခွန့်နှစ့်အတွက့် ထြ်းရန့်ရှသည့် ဝင့်ထငွခွန့်ထအောက့် ထလျောနည့််းမည့်ဆုလျှင့်၊

(၂)

ယင့််းြုဂ္ လ့်သည့် လက့်ရှအခွန့်နှစ့်အတွက့် ထြ်းထဆောင့်ရန့်တောဝန့်မထြေါ်ထြါက့်
လျှင့် သုမဟုတ့် အသော်းတင့်အရှု်းထြေါ်ထြါက့်မည့်ဆုလျှင့်။

(စ)

ြုေ့်မခွွဲ (င)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) ကု ကျင့်သု်းရော၌ ယင့််းထလျှောက့်
လက့်ရှနှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်

ော်းမှုတွင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်

မ့််းထဆောင့်ရန့် တောဝန့်ရှသည့် ခန့်မှန့််းထပခထငွထကက်း

ြမောဏ ြါဝင့်ရမည့်။
(ဆ)

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (င) အရ ထလျှောက့်

ော်းလောမှုကု ခွင့်ပြ မည့်ဆုြါက

မထြေါ်ထြါက့်သည့် အခွန့်အြါအဝင့် အရစ့်တစ့်ရစ့်စီ၏ ထငွထကက်းြမောဏကု လက့်ရှနှစ့်
အတွက့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏ ဝင့်ထငွခွန့်

မ့််းထဆောင့်ရန့် တောဝန့်ရှသည့် ခန့်မှန့််းထပခထငွထကက်း

ြမောဏအထြေါ် အထပခခရမည့်။
(ဇ)

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် ထြ်းထဆောင့်သည့် အခွန့်တစ့်ရစ့်စီကု ယင့််း
ြုဂ္ လ့်က ယင့််းနှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်

မ့််းထဆောင့်ရန့် တောဝန့်ရှသည့်ထငွထကက်းြမောဏ

မှ အခွန့်ခုနှမ့်မှုအပြစ့်ခွငပ့် ြ ဖြီ်း ကျန့်ရှသည့် မည့်သည့်ခုနှမ့်မှုထငွထကက်းြမောဏ ကုမဆု
အခွန့်ဆုင့်ရောစီမအုြ့်ချ ြ့်မှုဥြထေ ြုေ့်မ ၄၃ နှငအ
့် ညီ သက့်ထရောက့်ထစရမည့်။
အခန့််း ( ၉ )
ြင့် င့််းမှ နုတ့်ယူသည့် ငငွေင က်းြမောဏမ ော်း
အလုြ့်အကိုငဝ
့် င့်ငငွေမှ နုတ့်ယူပခင့််း
၉၃။

(က)

အလုြ့်ရှင့်တစ့်ဦ်းသည့်

ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းအော်း

ထြ်းထချသည့်

အလုြ့်အကုငဝ
့် င့်ထငွ၏

စုစုထြါင့််းထငွထကက်းြမောဏမှ ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့် သတ့်မှတ့်
ော်းသည့်အတုင်း့် နုတ့်ယူရမည့်။
(ခ)

ဤြုေ့်မ၏

ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော

အလုြ့်ရှင့်က

ဝန့်

မ့််းသု

ထြ်းအြ့်သည့်

ထငွသော်းမဟုတ့်သည့် အကျ ်းခစော်းခွင့်မျော်း၏ ဇယော်း ၂ အရ သတ့်မှတ့်သည့် တန့်ြု်းကု
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ယင့််းအကျ ်းခစော်းခွင့်ထြ်းအြ့်သည့် လစောရရှသည့်ကောလရှ အလုြ့်အကုင့်မှဝင့်ထငွတွင့်
ဇယော်း ၂ အရ သတ့်မှတ့်သည့်အတုင်း့်
(ဂ)

ည့်သွင့််းရမည့်။

အလုြ့်ရှင့်က ြုေ့်မခွွဲ (က) အရ နုတ့်ယူမည့်တောဝန့်သည့် −
(၁)

အလုြ့်ရှငတ
့် ွင့်

အလုြ့်အကင
ု ဝ
့် င့်ထငွထြ်းထချမှုမှ

ြမောဏကုမဆု နုတ့်ယူ

အပခော်းမည့်သည့်ထငွထကက်း

ော်းရန့် အခွင့်အထရ်းရှမှုထကကောင့် သမဟု
ု
တ့် တောဝန့်ရှမှု

ထကကောင့် ထလျောြါ်းပခင့််း၊ သမဟု
ု
တ့် ြျက့်ပြယ့်ပခင့််း မရှထစရ၊
ပြင့်
ု
(၂)

ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်း၏ အလုြ့်အကုငမ
့် ှဝင့်ထငွကု ထလျောနည့််းထအောင့် မထဆောင့်ရွက့်

ရန့် သမဟု
ု
တ့် သမ့််းဆည့််းပခင့််းမပြ ရန့် တည့်ဆွဲဥြထေတစ့်ရြ့်ရြ့်တွင့် မည့်သု
ြင့် ပြဋ္ဌောန့််း
ပြည့်တွေင့််းငနြုဂ္ိ လ့်မ ော်း
၉၄။

(က)

ော်းထစကောမူ အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်။

သို ငြ်းငခ မှုမှ နုတ့်ယူပခင့််း

ပြည့်တွင့််းထန တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသု အတု်းထြ်းထချသည့် လုငစ
့် င့်ရ ထငွထရ်းထကက်း
ထရ်းအြွွဲွံ့အစည့််း သမဟု
ု
တ့် စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့် သတ့်မှတ့်

ော်းထသော အပခော်းတရော်းဝင့်

ရြ့်တည့်မှုရှသည့် ြုဂ္ လ့်တစ့်ခုသည့် ယင့််းထြ်းထချသည့်အတု်း၏ စုစုထြါင့််းထငွထကက်း
ြမောဏမှ ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့် သတ့်မှတ့်

ော်းသည့် နှုန့််း

ော်း

အတုင်း့် နုတ့်ယူရမည့်။
(ခ)

ပြည့်တွင့််းထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသု ထြ်းထချထငွတစ့်ရြ့်ရြ့်နှင့်စြ့်လျဉ့််း၍ ထငွထကက်းြမောဏ
တစ့်ရြ့်ရြ့်ကု
နှုန့််း

(ဂ)

ုတ့်ထြ်းချန့်၌ အခွန့်နုတ့်ယူထြ်းသွင့််းထစရန့်နှင့် နုတ့်ယူထြ်းသွင်း့် ရမည့်

ော်းမျော်းအော်း စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့်

ုတ့်ပြန့်သတ့်မှတ့်နုငသ
့် ည့်။

ဇယော်း ၃ ၏ အြုင့််း ၅၊ အြုေ့် ၁ အရ ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ

ော်းသည့် ဝင့်ထငွမှ ပြည့်တွင့််း

ထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသု အပမတ့်ထဝစုထြ်းထချမှုတစ့်ရြ့်ကု ပြ လုြ့်သည့် အကျ ်းအပမတ့်မယူ
သည့် အြွွဲွံ့အစည့််း သမဟု
ု
တ့် ယခင့်က အကျ ်းအပမတ့်မယူသည့် အြွွဲွံ့အစည့််း ပြစ့်ခွဲ
သည့် ကုမပဏီတစ့်ခုသည့် ယင့််းသထြ်းထချသည
ု
့် အပမတ့်ထဝစု၏ စုစုထြါင့််းထငွထကက်း
ြမောဏမှ ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု ၁၀ ရောခုင့်နှုန့််းပြင့် နုတ့်ယူ
(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) အရ အပမတ့်ထဝစုတစ့်ရြ့်မှ နုတ့်ယူ

ော်းရမည့်။

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏသည့် ယင့််း

အပမတ့်ထဝစုအထြေါ်တွင့် အဖြီ်းသတ့်ထကောက့်ခသည့်အခွန့် ပြစ့်သည့်။
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ပြည့်ြငနြုဂ္ိ လ့်မ ော်း
၉၅။

(က)

သို ငြ်းငခ မှုမှ နုတ့်ယူပခင့််း

ြုေ့်မ ၁၂၊ ြုေ့်မခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) အရ ဝင့်ထငွခွန့်ကျသင့်သည့် ဝင့်ထငွထြ်းထချမှု
တစ့်ရြ့်ကု ပြ လုြ့်သည့် ပြည့်တွင့််းထန ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း သမဟု
ု
တ့် ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်
တစ့်ဦ်း၏ ပမန့်မောနုငင
့် ရှ အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောနတစ့်ခသ
ု ည့် ယင့််းသု ထြ်းထချ
သည့် စုစုထြါင့််းထငွထကက်းြမောဏမှ ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု ဇယော်း ၁ တွင့်
သတ့်မှတ့်

(ခ)

ော်းသည့် ဝင့်ထငွခွန့်နှုန့််းပြင့် နုတ့်ယူရမည့်။

ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) နှင့် ြုေမ
့် ခွွဲ(ဃ) တနှ
ု င့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ပြည့်တွင်း့် ထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း
သမဟု
ု
တ့် ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ ပမန့်မောနုင့်ငရှ အဖမွဲတမ့််းလုြ့်ငန့််းတည့်ရောဌောန
တစ့်ခုသည့် ငှော်းရမ့််းခထြ်းထချမှုတစ့်ရြ့်ကု ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းအော်း ထြ်းထချဖြီ်း
ယင့််းထြ်းထချမှုသည့် ယင့််းပြည့်ြထနြုဂ္ လ့်၏ ပမန့်မောနုငင
့် ရင့််းပမစ့်မှ ဝင့်ထငွပြစ့်လျှင့်
ယင့််းသု ထြ်းထချသည့် ြုဂ္ လ့်သည့် ထြ်းထချသည့် စုစုထြါင့််းငှော်းရမ့််းခထငွထကက်းြမောဏမှ
ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု ၁၀ ရောခုငန
့် ှုန့််းပြင့် နုတ့်ယူ

(ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် ငှော်းရမ့််းထန

ော်းရမည့်။

င
ု ့်သူတစ့်ဦ်းသည့် ငှော်းရမ့််းခကု ပြည့်ြထန

ြုဂ္ လ့်၏ ကုယ့်စော်းထဆောင့်ရွက့်သည့် ပမန့်မောနုင့်ငရှ မထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသော ြစစည့််း
ဆုင့်ရော အကျ ်းထဆောင့်တစ့်ဦ်းသု ထြ်းထချလျှင့် ယင့််းမထရွံ့မထပြောင့််းနုင့်ထသောြစစည့််း
ဆုင့်ရော အကျ ်းထဆောင့်သည့် ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) အရ နုတ့်ယူ
ထန
(ဃ)

ော်းရန့် တောဝန့်ရှဖြီ်း ငှော်းရမ့််း

င
ု ့်သူက တောဝန့်မရှထစရ။

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) နှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် ငှော်းရမ့််းထန

ုငသ
့် ူတစ့်ဦ်းသည့် ပြည့်ြထနြုဂ္ လ့် တစ့်ဦ်း

သု ငှော်းရမ့််းခကု တုက့်ရုက့်ထြ်းထချသည့် တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း ပြစ့်ြါက နုတ့်ယူရန့်
တောဝန့်သည့် ယင့််းငှော်းရမ့််းထန

င
ု ့်သူက ငှော်းရမ့််း

ော်းသည့် ြုင့်ဆုငမ
့် ှုကု စည့််းကကြ့်

က
ု ့်ထသော ဝင့်ငရ
ွ ရှရန့် အသု်းပြ မှသော အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစရမည့်။
ကင့််းလွေတ့်ခွေင့်ပြ
၉၆။

(က)

ော်းသည့် ဝင့်ငငွေမှ နုတ့်ယူမမ
ှု ပြ ပခင့််း

နုတ့်ယူထြ်းသွင့််းရမည့် ကုယ့်စော်းလှယ့် တစ့်ဦ်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏ တစ့်ရြ့်ကု
ရရှသူ

မထြ်းထချမီ

ုထငွထကက်းြမောဏသည့် ရရှသူ၏ ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ

ဝင့်ထငွပြစ့်ထကကောင့််း ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က အတည့်ပြ

ုတ့်ထြ်း

ကု နုတ့်ယူထြ်းသွင်း့် ရမည့် ကုယ့်စော်းလှယ့်အော်း ပြသလျှင့်

ော်းထသော

ော်းသည့် လက့်မှတ့်

နုတ့်ယူထြ်းသွင်း့် ရမည့်
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ကုယ့်စော်းလှယ့်သည့် နုတ့်ယူရန့် ဝင့်ထငွမှ ယင့််း ထငွထကက်းြမောဏကု နုတ့်ယူရန့်
လအ
ု ြ့်ပခင့််းမရှထစရ။
(ခ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (က) တွင့် မည့်သြင့်
ု ဆုထစကောမူ နုတ့်ယူထြ်းသွင့််းရမည့် ကုယ့်စော်းလှယ့်သည့်
ယင့််းအထနပြင့် နုတ့်ယူ

ော်းရန့် တစ့်နည့််းအော်းပြင့် လအ
ု ြ့်မည့် ပြစ့်သည့် ထငွထကက်း

ြမောဏအတွက့်မဆု တောဝန့်ရှထစရမည့်။

ငြ်းငခ သည့် ကောလ
၉၇။ ဤအခန့််း၏ ရည့်ရွယခ
့် ျက့်မျော်းအလုငှော နုတ့်ယူနုင့်သည့် ဝင့်ထငွြမောဏတစ့်ရြ့်ကု ထအောက့်ြါ
အထပခအထနမျော်းအနက့် အထစောဆု်းပြစ့်သည့်ကောလတွင့် ထြ်းထချဖြီ်းပြစ့်သည့်ဟုမှတ့်ယူရမည့် −
(က)

ရရှသူ၏ ညွှန့်ကကော်းချက့်အရပြစ့်ထစ၊ ဥြထေတစ့်ရြ့်ရြ့်အရပြစ့်ထစ ရရှသူ ကုယ့်စော်း
ထြ်းထချသည့်အချန့်၊

(ခ)

ရရှသူ၏ အကျ ်းခစော်းခွင့်အတွက့် ပြန့်လည့်ရင့််းနှီ်းပမ ြ့်နှလျှင၊့် စုထဆောင့််းရရှလျှင့် သုမ
ဟုတ့် အရင့််းအပြစ့်ထပြောင့််းလွဲသည့်အချန့်၊

(ဂ)

ရရှသူ၏ အကျ ်းခစော်းခွင့်အတွက့် စောရင့််းတစ့်ခုသု

ည့်သွင်း့် ထြ်းသည့်အချန့်၊

(ဃ) ရရှသူအော်း အမှန့်တကယ့်ထြ်းထချလျှင့် သမဟု
ု
တ့် ၎င့််းရရှထစရန့် အပခော်းနည့််းပြင့်
ထဆောင့်ရွက့်သည့်အချန့်။
နုတ့်ယူပခင့််း
၉၈။

ိုင့် ော မှတ့်တမ့််းမ ော်း

နုတ့်ယူထြ်းသွင့််းရမည့် ကုယ့်စော်းလှယ့်သည့် ထအောက့်ြါတုနှင့် သက့်ဆုငသ
့် ည့် မှတ့်တမ့််းမျော်း
ကု
(က)

န့််းသမ့််း

ော်းရှရမည့် −

ယင့််းကုယ့်စော်းလှယ့်က ထြ်းထချသည့် နုတ့်ယူရန့်ဝင့်ထငွြမောဏနှင့်

( ခ ) နုတ့်ယူရန့်ဝင့်ထငွကု ထြ်းထချမှုတစ့်ရြ့်စီမှ ယင့််းကုယ့်စော်းလှယ့်က နုတ့်ယူ

ော်းသည့်

ထငွထကက်းြမောဏ။
နုတ့်ယူ
၉၉။

ော်းသည့် ငငွေင က်းြမောဏမ ော်းကို ညွှန့် ကော်းင ်းမှ ်းခ ြ့်
(က)

နုတ့်ယူထြ်းသွင့််းရမည့်
ထကကညောလွှောတစ့်ထစောင့်ကု

ငြ်းသွေင့််းပခင့််း

ကုယ့်စော်းလှယ့်တစ့်ဦ်းသည့်
သတ့်မှတ့်

ော်းသည့်ြုစပြင့်

နုတ့်ယူထြ်းသွင်း့် ပခင့််းဆုင့်ရော
ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်

သု
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တင့်သွင်း့် ဖြီ်း နုတ့်ယူရန့်ဝင့်ထငွကု ထြ်းထချသည့် လကုန့်ဆု်းဖြီ်းထနောက့် ၁၅ ရက့်အတွင့််း
နုတ့်ယူ
(ခ)

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏကု ထြ်းသွင်း့် ရမည့်။

နုတ့်ယူထြ်းသွင့််းရမည့် ကုယ့်စော်းလှယ့်သည့် ထအောက့်ြါကစစရြ့်တစ့်ခုခု ပြစ့်ြွော်းြါက
ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့် ြုေ့်မခွွဲ (ဂ) နှင့်မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ နုတ့်ယူသည့် ထငွထကက်း
ြမောဏတစ့်ရြ့်ကု နုတ့်ယူထြ်းသွင့််းရမည့် ကုယ့်စော်းလှယ့်
ဝင့်ထငွကု ရရှသူ
(၁)

မှပြစ့်ထစ၊ နုတ့်ယူရန့်

မှပြစ့်ထစ အရထကောက့်ခနုငသ
့် ည့် −

ဤအြုင့််းအရ တောဝန့်ရှသည့်အတုင်း့် ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု နုတ့်ယူရန့်
ြျက့်ကွက့်ပခင့််း၊

(၂)

ယင့််းထငွထကက်းြမောဏကု

နုတ့်ယူ

ော်းထသော့်လည့််း

ယင့််းနုတ့်ယူ

ော်းသည့်

ထငွထကက်းြမောဏကု ြုေ့်မခွွဲ (က) အရ တောဝန့်ရှသည့်အတုင်း့် ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်း
ချ ြ့်
(ဂ)

သု ထြ်းသွင့််းရန့် ြျက့်ကွက့်ပခင့််း။

နုတ့်ယူရန့်ဝင့်ထငွကု ရရှသူသည့် နုတ့်ယူ
မှ ်းချ ြ့်

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏကု ညွှန့်ကကော်းထရ်း

မထြ်းသွင်း့် ရန့် အစီအစဉ့်တစ့်ရြ့် ပြ လုြ့်ရော၌ ြူ်းထြါင့််းြါဝင့်သူတစ့်ဦ်း

ပြစ့်မှသော ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်သည့် ရရှသူ

မှ ယင့််းသနု
ု တ့်ယူ

ော်းသည့် ထငွထကက်း

ြမောဏကု ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ)၊ ြုေ့်မခွွဲငယ့် (၂) အရ အရထကောက့်ခနုင့်သည့်။
(ဃ)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၁) တွင့် ထြော့်ပြ
ချ ြ့်

သု နုတ့်ယူ

ကုယ့်စော်းလှယ့်သည့်

ော်းသည့် အထပခအထနမျော်း၌ ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်း

ော်းသည့်ထငွထကက်းြမောဏကု ထြ်းသွင်း့် သည့် နုတ့်ယူထြ်းသွင့််းရမည့်
နုတ့်ယူရန့်ဝင့်ထငွကု

ရရှသူ

မှ

ယင့််းထငွထကက်းြမောဏကု

မှ နုတ့်ယူ

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏ

ပြန့်လည့်ရယူြုငခ
့် ွင့် ရှထစရမည့်။
(င)

ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) အရ နုတ့်ယူရန့်ဝင့်ထငွကု ရရှသူ

တစ့်ရြ့်ကု ပြန့်လည့်ရယူထစကောမူ ယင့််းထငွထကက်းြမောဏကု နုတ့်ယူရန့် ြျက့်ကွက့်
သည့် နုတ့်ယူထြ်းသွင့််းရမည့် ကုယ့်စော်းလှယ့်သည့် ထအောက့်ြါတုအတွက့် ဆက့်လက့်
တောဝန့်ရှထစရမည့် −
(၁)

အခွန့်ဆုင့်ရောစီမအုြ့်ချ ြ့်မှုဥြထေအရ ပြစ့်မှုထကကောင့််းအရ တရော်းစွွဲဆုပခင့််း အြါ
အဝင့်

ယင့််းြျက့်ကွက့်မှုအတွက့်

ထဆောင့်ရွက့်ချက့်မဆု၊

ဥြထေထကကောင့််းအရ

မည့်သည့်အထရ်းယူ
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(၂)

ယင့််းြျက့်ကွက့်မှုနှင့် စြ့်လျဉ့််းသည့် ထနောက့်ကျထြ်းထဆောင့်မှုအတွက့် အတု်းနှင့်
ေဏ့်ထကက်းထငွ ထကောက့်ခမှု။

နုတ့်ယူငြ်းသွေင်း့် ပခင့််း

ိုင့် ော နှစ့်စဉ့် ှင့််းတမ့််း

၁၀၀။ ဤအခန့််းအရ နုတ့်ယူရန့်ဝင့်ထငွမှ ထငွထကက်းြမောဏမျော်းကု နုတ့်ယူရန့် တောဝန့်ရှသည့် ြုဂ္ လ့်
တစ့်ဦ်းသည့် ဘဏ္ဍောနှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် နုတ့်ယူထြ်းသွင့််းပခင့််းဆုငရ
့် ော နှစ့်စဉ့် ရှင့််းတမ့််းတစ့်ထစောင့်ကု
သတ့်မှတ့်

ော်းသည့်ြုစပြင့်

ထရ်းမှ ်းချ ြ့်
နုတ့်ယူ

ယင့််းနှစ့်ကုန့်ဆု်းဖြီ်းထနောက့်

ရက့်ထြါင့််း

၉၀

အတွင့််း

ညွှန့်ကကော်း

တင့်သွင်း့် ရမည့်။

ော်းသည့် ငငွေင က်းြမောဏအတွေက့် ခုနှိမ့်ပခင့််း

၁၀၁။ ြုေ့်မ ၉၄၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (ခ) သမဟု
ု
တ့် ြုေ့်မ ၉၅၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ နုတ့်ယူပခင့််းမှလ၍
ွွဲ ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း
အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း ရရှသည့် နုတ့်ယူရန့်ဝင့်ထငွမှ ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု ဤအခန့််းအရ
နုတ့်ယူ

ော်းလျှင့် ယင့််းြုဂ္ လ့် ယင့််းနှစ့်အတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်

ြမောဏမှ ယင့််းြုဂ္ လ့်အော်း ယင့််းသနု
ု တ့်ယူ

မ့််းထဆောင့်ရန့်တောဝန့်ရှသည့် ထငွထကက်း

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏအတွက့် အခွန့်ခုနှမ့်ခွင့် တစ့်ရြ့်

ကု ခွင့်ပြ ဖြီ်း ြုထငွမှန့်သမျှကု အခွန့်ဆုင့်ရောစီမအုြ့်ချ ြ့်မဥ
ှု ြထေြုေ့်မ ၄၃ နှင့်အညီ ထဆောင့်ရွက့်ရမည့်။
အခန့််း ( ၁၀ )
အင

ွေင

ွေ

ငငွေင က်းအမ ိ ်းအစော်း ငပြောင့််းလွဲပခင့််း
၁၀၂။

(က)

ဤဥြထေအရ

ည့်သွင့််းစဉ့််းစော်းသည့်

ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်ကု

ကျြ့်ထငွပြင့်

ထြော့်ပြရမည့်။
(ခ)

ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်သည့် ကျြ့်ထငွမဟုတ့်သည့် အပခော်းထငွထကက်းတစ့်ရြ့်ပြစ့်လျှင့်
ယင့််းထငွထကက်းြမောဏကု ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလငှ
ု ော

ည့်သွင့််းစဉ့််းစော်း

သည့်ရက့်စွွဲတွင့် ပမန့်မောနုငင
့် ထတော့်ဗဟုဘဏ့်က ယင့််းနုင့်ငပခော်းထငွထကက်းနှင့် ကျြ့်ထငွ
တအကကော်း
ု
သတ့်မှတ့်သည့် ထငွလွဲလှယ့်မှုနှုန့််းပြင့် ကျြ့်ထငွသု ထပြောင့််းလွဲရမည့်။
(ဂ)

လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်သည့်

ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့်

အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း

လုြ့်ငန့််း

ထဆောင့်ရွက့်ချက့်မျော်း၌ နုငင
့် ပခော်းထငွတစ့်ရြ့်ပြင့် ြုမှန့်ပြ လုြ့်လျှင့် ယင့််းြုဂ္ လ့်၏
လုြ့်ငန့််းမှဝင့်ထငွနှင့် အဆုြါဝင့်ထငွနှင့် စြ့်လျဉ့််းသည့် နုတ့်ြယ့်မှုမျော်းအော်း ယင့််းအခွန့်
နှစ့်အတွက့် တွက့်ချက့်ရော၌ အသု်းပြ သည့် ထငွထကက်းြမောဏမျော်းကု ယင့််းနုင့်ငပခော်း

ု
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ထငွနှင့်

ကျြ့်ထငွတအကကော်း
ု

ညွှန့်ကကော်းထရ်းမှ ်းချ ြ့်က

ယင့််းအခွန့်နှစ့်အတွက့်

ြျမ့််းမျှထငွလွဲလှယ့်နှုန့််းအပြစ့်

ုတ့်ပြန့်သည့်နှုန့််းပြင့် ကျြ့်ထငွသု ထပြောင့််းလွဲနုင့်သည့်။

(ဃ) ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျော်းအလုငှော

ထငွထကက်းထပြောင့််းလွဲမှုမျော်းအတွက့်

အပခော်း

အထပခခမျော်းကု စည့််းမျဉ့််းမျော်းပြင့် ပြဋ္ဌောန့််းနုင့်သည့်။

စည့််းမ ဉ့််းမ ော်းပြ လုြ့်ြိုင့်ခွေင့်
၁၀၃။ ဤဉြထေြါ ပြဋ္ဌောန့််းချက့်မျော်းကု အထကောင့်အ
(က)

ပြည့်ထ

ောင့်စုဝန့်ကကီ်းဌောနသည့်

ည့်ထြော့်ရောတွင့် -

ထအောက့်ြါကစစတစ့်ရြ့်ရြ့်အတွက့်

စည့််းမျဉ့််းနှင့် စည့််းကမ့််းမျော်းကု ပြည့်ထ

နည့််းဉြထေ၊

ောင့်စုအစု်းရအြွွဲွံ့၏ သထဘောတူညီချက့်ပြင့်

ုတ့်ပြန့်နုင့်သည့် (၁) ဤဥြထေအရ စည့််းမျဉ့််းပြင့် သတ့်မှတ့်ရမည့်ကစစ၊
(၂) ြုေ့်မ ၄၁ ြုေ့်မခွွဲ (ဂ) ြုေ့်မခွွဲငယ့် (၂) တွင့် သတ့်မှတ့်သည့် ထငွထကက်းြမောဏ
ပြင့်ဆင့်သတ့်မှတ့်ပခင့််းကစစ၊
(၃) ဇယော်းပြင့်ဆင့်ပခင့််းကစစ၊

(ခ)

(၄) ဤဥြထေကု ထကောင့််းမွန့်

ထရောက့်စွော စီမထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း ကစစ။

ပြည့်ထ

ဉီ်းစီ်းဌောနတသည့်
ု

ောင့်စုဝန့်ကကီ်းဌောနနှင့်

ညွှန့်ကကော်းချက့်နှင့် လုြ့်

်းု လုြ့်နည့််းမျော်းကု

အမနထ
့် ကကော့်ပငောစော၊

အမန့်၊

ုတ့်ပြန့်နုင့်သည့်။

ကူ်းငပြောင့််းင ်းကောလ ပြဋ္ဌောန့််းခ က့်မ ော်း
၁၀၄။ (က)

ြုေမ
့် ၁၀၃၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က) ၏ ထယဘုယျအကျ ်းသက့်ထရောက့်မှုကု ကန့်သတ့်ပခင့််း
မပြစ့်ထစဘွဲ ယင့််းြုေ့်မခွွဲအရ ပြ လုြ့်သည့် စည့််းမျဉ့််းမျော်းတွင့် ဤဥြထေပြဋ္ဌောန့််းပခင့််း၏
ထနောက့်ဆက့်တွွဲအပြစ့်

ပြဋ္ဌောန့််းသည့်

ကူ်းထပြောင့််းထရ်းကောလဆုင့်ရော

စည့််းမျဉ့််းမျော်း

ကုလည့််း ပြဋ္ဌောန့််းနုင့်သည့်။
(ခ)

ဤဥြထေ စတင့်ပြဋ္ဌောန့််းဖြီ်းထနောက့် ၁၈၃ ရက့်အတွင့််း ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ ပြ လုြ့်သည့်
ကူ်းထပြောင့််းထရ်းကောလ စည့််းမျဉ့််းမျော်းသည့် ဤဥြထေ စတင့်သက့်ထရောက့်သည့် ရက့်စွွဲမှ
စတင့်အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထကကောင့််း ထြော့်ပြနုင့်ဖြီ်း အခွန့်
ယင့််းသထဆောင့်
ု
ရွက့်ရန့်ပြစ့်သည့်။

မ့််းမျော်းအကျ ်းရှမည့်ဆုမှသော
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ဘဏ္ဍော န့်ြုငငွေ လွှင
ွဲ ပြောင့််းပခင့််း
၁၀၅။ အခွန့်ရထငွမျော်းအော်း တုင့််းထေသကကီ်း သုမဟုတ့် ပြည့်နယ့်ဘ ဏ္ဍောရန့်ြုထငွသု ပြည့်ထ

ောင့်စု

အစု်း ရအြွွံ့ွဲ က ဘဏ္ဍောထငွအရအသု်းဆုင့်ရောဥြထေနှင့်အညီ သတ့်မှတ့်ထြ်းထသော ရောခုင့်နှုန့််းအချ ်း
အတုင်း့် လွှထ
ွဲ ပြောင့််းထြ်းသွင်း့် နုင့်သည့်။
ဥြငေမ ော်းအော်း ရုြ့်သိမ့််းပခင့််း
၁၀၆။ ဝင့်ထငွခွန့်ဥြထေ (၁၉၇၄ ခုနှစ့်၊ ပြည့်ထ

ောင့်စုပမန့်မောနုင့်င ထတော့်လှန့်ထရ်းထကောင့်စီဥြထေ အမှတ့်

၇။) ကု ဤဥြထေပြင့် ရုြ့်သမ့််းလုက့်သည့်။

ပြည့်ထ

ောင့်စုသမမတပမန့်မောနုင့်ငထတော့် ြွွဲွံ့စည့််းြုအထပခခဥြထေအရ က န့်ုြ့် လက့်မှတ့်ထရ်း

ု်းသည့်။

နုငင
့် ထတော့်သမမတ
ပြည့်ထ

ောင့်စုသမမတပမန့်မောနုင့်ငထတော့်
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ဇယော်း ၁
အခွေန့်နှုန့််းမ ော်း
( ြုေ့်မ ၁၂ နှင့် ြုေ့်မ ၁၃ )
၁။

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်မျော်းအတွက့်

သတ့်မှတ့်သည့်

ဝင့်ထငွခွန့်နှုန့််းမျော်းမှော

ထအောက့်ြါအတုင်း့်

ပြစ့်သည့် အခွေန့်စည့််း ကြ့် န့်ဝင့်ငငွေ (က ြ့်)

စဉ့်

အခွေန့်နှုန့််း

မှ
၁

၁

၂,၀၀၀,၀၀၀

၀%

၂

၂,၀၀၀,၀၀၁

၅,၀၀၀,၀၀၀

၅%

၃

၅,၀၀၀,၀၀၁

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၀ %

၄

၁၀,၀၀၀,၀၀၁

၂၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅ %

၅

၂၀,၀၀၀,၀၀၁

၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀ %

၆

၃၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အ

က့်

၂။

ကုမပဏီ အတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်နှုန့််းမှော ၂၅ ရောခုငန
့် ှုန့််း ပြစ့်သည့်။

၃။

ရန့်ကုန့်စထတောအြ့်ချန့််းစောရင့််းဝင့်

၂၅ %

အမျော်းြုငက
့် ုမပဏီမျော်းပြစ့်ြါက

ဝင့်ထငွခွန့်နှုန့််းမှော

၂၀

ရောခုငန
့် ှုန့််းပြစ့်သည့်။
၄။

အထမွြုြစစည့််းအတွက့် ဝင့်ထငွခွန့်နှုန့််းမှော ၁၀ ရောခုငန
့် ှုန့််း ပြစ့်သည့်။

၅။

ြုေ့်မ ၁၂၊ ြုေ့်မခွွဲ (က)၊ ြုေ့်မခွွဲငယ့်(၂) အရ ဝင့်ထငွခွန့်နှုန့််းမျော်းမှော ထအောက့်ြါအတုင့််း ပြစ့်သည့် (က)

အောမခြရီမီယတစ့်ရြ့်အတွက့် ၅ ရောခုငန
့် ှုန့််း၊

(ခ)

အတု်း၊ ခုင့်ထကက်း၊ နှစ့်ထကက်း၊ စီမခန့်ခွွဲမှုအခ၊ နည့််းြညောအခအတွက့် ၁၅ ရောခုငန
့် ှုန့််း၊

(ဂ)

ထြျော့်ထပြသူတစ့်ဦ်း သုမဟုတ့် ထြျော့်ထပြသူအြ
ု ့်စုတစ့်စုသု ထြ်းထချသည့် ထငွထကက်း
ြမောဏအတွက့် ၁၅ ရောခုငန
့် ှုန့််း၊

(ဃ)

ဇယော်း ၃၊ အြုင့််း ( ၅ )၊ အြုေ့် (၁) ၊ အြုေခ
့် ွွဲ (က) အရ အကျ ်းအပမတ့်မယူသည့် အြွွဲွံ့
အစည့််း သမဟု
ု
တ့် ယခင့်တည့်ရှခွဲသည့် အကျ ်းအပမတ့်မယူသည့် အြွွဲွံ့အစည့််းက
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ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ

ော်းသည့် ဝင့်ထငွမှ ထြ်းထချသည့် အပမတ့်ထဝစုအတွက့် ၁၅ ရောခုင့်

နှုန့််း၊
(င)
၆။

အပခော်းမည့်သည့် အပမတ့်ထဝစုအတွက့်မဆု ၁၅ ရောခုင့်နှုန့််း။

ြုေ့်မ ၁၃၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က) အရ အထပခြစစည့််းမှ ပမတ့်စွန့််းခွန့်နှုန့််းသည့် ၁၀ ရောခုငန
့် ှုန့််း ပြစ့်သည့်။
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ဇယော်း ၂
ငငွေင က်းမဟုတ့်သည့် အက ိ ်းခစော်းခွေင့်မ ော်း၏ တန့် ို်း
[ ြုေ့်မ ၁၆၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် ( ၂ ) ]
၁။

ြုေ့်မ ၁၆၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) အရ ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်း၏ အလုြ့်အကုင့်မှ ဝင့်ထငွတွင့်

ြါဝင့်သည့် ထငွသော်းမဟုတ့်သည့် အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်၏ တန့်ြု်းကု ဤဇယော်းနှင့်အညီ သတ့်မှတ့်
ရမည့်။
၂။ ထငွသော်းမဟုတ့်သည့် အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်၏ တန့်ြု်းသည့် ယင့််းအကျ ်းခစော်းခွင့်ကု ထြ်းအြ့်
သည့် လစောကောလရှ အလုြ့်အကုင့်မှ ဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်သည့်။
င ကွေ်းမမီငလ ော့်ငြ်းသည့် အက ိ ်းခစော်းခွေင့်
၃။ အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းက ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်း ယင့််းအလုြ့်ရှင့်

ထြ်းထချရန့် သမဟု
ု
တ့် ပြန့်လည့်ထြ်းဆြ့်

ရန့် ထငွထကက်းြမောဏတစ့်ရြ့်အတွက့် တောဝန့်ရှမှုကု ထလျှောထ
့် ြ်းလက
ု ့်ပခင့််းသည့် ထ ကွ်းဖမီထလျှောထ
့် ြ်း
သည့် အကျ ်းခစော်းခွင့် ပြစ့်သည့်။
၄။ ထ ကွ်းဖမီထလျှောထ
့် ြ်းသည့် အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်၏ တန့်ြု်းသည့် ထလျှောထ
့် ြ်းလက
ု ့်သည့် ထငွထကက်း
ြမောဏ ပြစ့်သည့်။
ငနအိမ့်ဝန့်
၅။

မ့််း ခန့်

ော်းငြ်းသည့် အက ိ ်းခစော်းခွေင့်

အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းက ဝန့်

ဝန့်ထဆောင့်မှုသည့် ထနအမ့်ဝန့်
၆။

မ့််းတစ့်ဦ်းအတွက့် ထ

မ့််းခန့်

မ့််းမျော်း၏

ော်းထြ်းသည့် အကျ ်းခစော်းခွင့်ပြစ့်သည့်။

လစောကောလတစ့်ရြ့်အတွက့် ထနအမ့်ဝန့်

တန့်ြု်းသည့် ယင့််းထနအမ့်ဝန့်

ောက့်ြထြ်းသည့် ထနအမ့်ဝန့်

မ့််း ခန့်

ော်းထြ်းသည့် အကျ ်းခစော်းခွင့် တစ့်ရြ့်၏

မ့််းအော်း ယင့််းလစောကောလတွင့် ယင့််းဝန့်

မ့််းအတွက့် ထဆောင့်ရွက့်

ထြ်းခွဲသည့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းအတွက့် ထြ်းထချသည့် စုစုထြါင့််း အလုြ့်အကုင့်ဆုင့်ရော ဝင့်ထငွအနက့်မှ
ယင့််းဝန့်

မ့််းက

ြမောဏပြစ့်သည့်။

ဝ
ု န့်ထဆောင့်မှုမျော်းအတွက့် ထြ်းထချခွဲမှု မှန့်သမျှကု နုတ့်ယူ

ော်းသည့် ထငွထကက်း
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အိမ့် ော
၇။

ိုင့် ော အက ိ ်းခစော်းခွေင့်
အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းက ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းသု ထြ်းအြ့်သည့် ထန

င
ု ရ
့် န့်ထနရော သမဟု
ု
တ့် အမ့်ရော

သည့် အမ့်ရောဆင
ု ရ
့် ော အကျ ်းခစော်းခွင့်ပြစ့်သည့်။
၈။

အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းက ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းသု ထြ်းအြ့်သည့် အမ့်ရောဆင
ု ရ
့် ော အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်

၏ လစောကောလတစ့်ရြ့်အတွက့် တန့်ြု်းသည့် ယင့််းကောလတွင့် ယင့််းထန

ုင့်ရန့်ထနရော သမဟု
ု
တ့်

အမ့်ရောကု အလုြ့်ရှင့် သုမဟုတ့် တွွဲြက့်လုြ့်ကုင့်သူတစ့်ဦ်းက ြုင့်ဆုင့်ပခင့််းပြစ့်ြါက ယင့််းထန

ုင့်ရန့်

ထနရော သမဟု
ု
တ့် အမ့်ရော၏ ယင့််းလစောကောလအတွက့် ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းပြစ့်သည့် ငှော်းရမ့််းခ
မှ ယင့််းဝန့်

မ့််းက

ထ
ု န

ုင့်ရန့်ထနရော သုမဟုတ့် အမ့်ရောအတွက့် ထြ်းထချမှုမန
ှ ့်သမျှကု နုတ့်ြယ့်

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏပြစ့်သည့်။
၉။

အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းက ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းသု ထြ်းအြ့်သည့် အမ့်ရောဆင
ု ရ
့် ော အကျ ်းခစော်းခွင့် တစ့်ရြ့်

၏ လစောကောလတစ့်ရြ့်အတွက့် တန့်ြု်းသည့် ယင့််းကောလတွင့် ယင့််းအလုြ့်ရှငက
့်

ထ
ု န

ထနရော သမဟု
ု
တ့် အမ့်ရောကု ငှော်းရမ့််းရယူ

င
ု ရ
့် န့်ထနရော

ော်းပခင့််းပြစ့်ြါက ယင့််းအလုြ့်ရှင့်က

ထ
ု န

သမဟု
ု
တ့် အမ့်ရောအတွက့် ယင့််းလစောကောလအတွက့် ထြ်းထချသည့် ငှော်းရမ့််းခမှ ယင့််းဝန့်
ထ
ု န

ုငရ
့် န့်ထနရော သုမဟုတ့် အမ့်ရောအတွက့် ထြ်းထချမှုမန
ှ ့်သမျှကု နုတ့်ြယ့်

င
ု ့်ရန့်

မ့််းက

ော်းသည့် ထငွထကက်း

ြမောဏပြစ့်သည့်။
ငခ ်းငငွေအငြေါ် အတို်းနှုန့််းငလ ောငြါသည့် အက ိ ်းခစော်းခွေင့်
၁၀။

အြုေ့် ၁၂ နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ အလုြ့်ရှင့်တစ့်ဦ်းက ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းသု ထြ်းအြ့်သည့် ထချ်းထငွ

တစ့်ရြ့်အတွက့် အတု်းနှုန့််းသည့် ထစျ်းကွက့်ရှ ထချ်းထငွဆင
ု ရ
့် ောအတု်းနှုန့််းထအောက့် ထလျောနည့််းထနြါက
ထချ်းထငွအထြေါ် အတု်းနှုန့််းထလျှောထြါသည့် အကျ ်းခစော်းခွင့်ပြစ့်သည့်။
၁၁။

လစောကောလတစ့်ရြ့်အတွက့် ထချ်းထငွအထြေါ် အတု်းနှုန့််းထလျှောထြါသည့် အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်

၏ တန့်ြု်းသည့် ယင့််းဝန့်
နှုန့််း (ရှြါက)နှင့်

မ့််းက

ထ
ု ချ်းထငွကု

ပြငထ
့် ချ်းယူခွဲပခင့််းပြစ့်ြါက ယင့််းဝန့်

လ
ု စောကောလအတွက့် ယင့််းထချ်းထငွအထြေါ် ထြ်းထချသည့် အတု်း
လ
ု စောကောလအတွက့် ထစျ်းကွက့်ရှ ထချ်းထငွဆင
ု ရ
့် ော အတု်းနှုန့််း
မ့််းက

ုလစောကောလအတွက့်

ပြစ့်သည့် အတု်းနှုန့််းတု နှစ့်ရြ့်အကကော်း ပခော်းနော်းမှုပြစ့်သည့်။

ုထချ်းထငွအထြေါ် ထြ်းထချခွဲမည့်
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ယင့််းဝန့်

မ့််းသည့် ထချ်းထငွဆင
ု ရ
့် ော ထငွထကက်းမျော်းကု စည့််းကကြ့်

သည့် ထငွထကက်းြမောဏကုရရှရန့် အသု်းပြ သည့် အတုင်း့် အတောအ

က
ု ့်ထသောဝင့်ထငွတွင့် ြါဝင့်
အြုေ့် ၁၀ သည့် အကျ ်း

သက့်ထရောက့်ပခင့််း မရှထစရ။
ငမော့်ငတော့်ယောဉ့်
၁၃။

ိုင့် ော အက ိ ်းခစော်းခွေင့်

အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းက

ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းအော်း

ယင့််းဝန့်

မ့််း၏

ကုယ့်ထရ်းကုယ့်တောအတွက့်

အပြည့်အဝပြစ့်ထစ တစ့်စတ့်တစ့်ြင
ု ်း့် ပြစ့်ထစ အသု်းပြ ရန့် ထြ်းအြ့်သည့် ထမော့်ထတော့်ယောဉ့်တစ့်စီ်းသည့်
ထမော့်ထတော့်ယောဉ့်ဆုင့်ရော အကျ ်းခစော်းခွင့်ပြစ့်သည့်။
၁၄။ အြုေ့် ၁၅ နှင့် အြုေ့် ၁၆ တနှ
ု င့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ထမော့်ထတော့်ယောဉ့်ဆုင့်ရော အကျ ်း
ခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်၏ လစောကောလတစ့်ရြ့်အတွက့် တန့်ြု်းသည့် ထအောက့်ြါြုထသနည့််းအရ တွက့်ချက့်
သည့် ထငွထကက်းြမောဏပြစ့်သည့် −

A  20%
B
ယင့််းတွင့် −
A သည့် ယင့််းအလုြ့်ရှင့်က ယင့််းထမော့်ထတော့်ယောဉ့်ကု ရယူပခင့််းအတွက့် ကုန့်ကျစရတ့်
သမဟု
ု
တ့် ထမော့်ထတော့်ယောဉ့်သည့် ယင့််းအလုြ့်ရှင့်က ငှော်းရမ့််းယူ

ော်းပခင့််း ပြစ့်ြါက ငှော်းရမ့််းမှု

စတင့်ချန့်တွင့်ရှသည့် ယင့််းထမော့်ထတော့်ယောဉ့်၏ ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းပြစ့်သည့်၊
B သည့် ယင့််းဝန့်

မ့််း၏ အခွန့်နှစ့်တစ့်နှစ့်အတွက့် လစောကောလမျော်း၏ အထရအတွက့်

ပြစ့်သည့်။
၁၅။

ထမော့်ထတော့်ယောဉ့်ဆုင့်ရော အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်၏ တန့်ြု်းသည့် အြုေ့် ၁၄ အရ တွက့်ချက့်

ရရှသည့် ြမောဏမှ ထအောက့်ြါတုကု နုတ့်ယူ
(က)

ယင့််းဝန့်

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏပြစ့်သည့် −

မ့််းက ယင့််းထမော့်ထတော့်ယောဉ့်ကု အသု်းပြ မှုအတွက့် သမဟု
ု
တ့်

န့််းသမ့််းမှု

နှင့် အသု်းပြ မှုဆုငရ
့် ော ကုန့်ကျစရတ့်မျော်းအတွက့် ပြ လုြ့်သည့် မည့်သည့်ထြ်းထချမှုမဆု၊
(ခ)

ယင့််းဝန့်

မ့််းက

ယင့််းထမော့်ထတော့်ယောဉ့်ကု

အလုြ့်အကုင့်ကစစ

ထဆောင့်ရွက့်ရော၌

အသု်းပြ သည့် အချ ်းအစော်း (ရှြါက)၊
(ဂ)

ယင့််းဝန့်

မ့််းအော်း ယင့််းထမော့်ထတော့်ယောဉ့်ကု ကုယ့်ထရ်းကုယ့်တော အသု်းပြ ရန့် ထြ်းအြ့်

ော်းပခင့််းမရှသည့် လစောကောလ၏ အချ ်းအစော်း (ရှြါက)။
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ဤဇယော်းရှ

ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်း

သု

ကုယ့်ထရ်းကုယ့်တော

ထမော့်ထတော့်ယောဉ့်တစ့်စီ်းအော်း ရည့်ညွှန့််းချက့်တွင့် ဝန့်
အသင့်

ော်းရှထြ်းထစကောမူ ယင့််းဝန့်

အသု်းပြ ရန့်

ထြ်းအြ့်

ော်းသည့်

မ့််းတစ့်ဦ်း ကုယ့်ထရ်းကုယ့်တော အသု်းပြ ရန့်

မ့််းက တစ့်စုတစ့်ရောထသောထနရက့်တွင့် ကုယ့်ထရ်းကုယ့်တော

အတွက့် အမှန့်တကယ့် အသု်းပြ ပခင့််းမရှသည့် ထမော့်ထတော့်ယောဉ့်တစ့်စီ်း ြါဝင့်သည့်။
ကိုယ့်င ်းကိုယ့်တော အသု်းစ ိတ့်

ိုင့် ော အက ိ ်းခစော်းခွေင့်

၁၇။ အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းက ထြ်းအြ့်သည့် အသု်းစရတ့်သည့် ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းအတွက့် ကုယ့်ထရ်း

ကုယ့်တော အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်ကု ထြေါ်ထြါက့်ထစသည့် အတုင်း့် အတောအ

ကုယ့်ထရ်းကုယ့်တော

အသု်းစရတ့်ဆုငရ
့် ော အကျ ်းခစော်းခွင့်ပြစ့်ထသော့်လည့််း အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းက ထြ်းအြ့်သည့် အသု်းစရတ့်
သည့် ဤဇယော်း၏ အြုေ့် ၂၃ မှလွွဲ၍ အပခော်းအြုေ့်တစ့်ခုအရ ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်း၏ ထငွသော်းမဟုတ့်သည့်

အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်ပြစ့်ြါက ယင့််းအသု်းစရတ့် ြါဝင့်ပခင့််းမရှထစရ။
၁၈။

ကုယ့်ထရ်းကုယ့်တော အသု်းစရတ့်ဆုင့်ရော အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်၏ တန့်ြု်းသည့် အြုေ့် ၁၇

အရ ကုယ့်ထရ်းကုယ့်တော အသု်းစရတ့်ဆုင့်ရော အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်အပြစ့် မှတ့်ယူသည့် အသု်း
စရတ့်ြမောဏ ပြစ့်သည့်။
ြစစည့််း သိုမဟုတ့် ဝန့်င
၁၉။

ောင့်မှုမ ော်း

အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းက ဝန့်

ိုင့် ော အက ိ ်းခစော်းခွေင့်
မ့််းတစ့်ဦ်းသု ြစစည့််း လွှထ
ွဲ ပြောင့််းပခင့််း သမဟု
ု
တ့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်း

ထြ်းအြ့်ပခင့််းသည့်ြစစည့််း သမဟု
ု
တ့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းဆုင့်ရော အကျ ်းခစော်းခွင့်ပြစ့်သည့်။
၂၀။

အြုေ့် ၂၁ နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ ြစစည့််း သမဟု
ု
တ့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းဆုင့်ရော အကျ ်းခစော်းခွင့်၏

တန့်ြု်းသည့် ထအောက့်ြါတစ့်ရြ့်ရြ့်ပြစ့်သည့် −
(က)

ယင့််းအလုြ့်ရှင့်သည့် တူညီသည့်ြုင့်ဆုငမ
့် ှု သမဟု
ု
တ့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းကု ထြောက့်သည့်
မျော်းအော်း ြုမှန့်လုြ့်ငန့််းထဆောင့်ရွက့်မှုနည့််းလမ့််းပြင့် ထ

ောက့်ြထြ်းလျှင့် ယင့််းြစစည့််း

သမဟု
ု
တ့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်း၏ ြုမှန့်ထရောင့််းထစျ်း၏ ၇၅%၊
(ခ)

အပခော်းမည့်သည့်ကစစတွင့်မဆု အလုြ့်ရှင့်က ယင့််းြစစည့််းကု ရယူပခင့််းအတွက့် ကုန့်ကျ
စရတ့် သမဟု
ု
တ့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်း ထြ်းအြ့်ပခင့််းအတွက့် ကျခရသည့် အသု်းစရတ့်။

၂၁။

အြုေ့် ၂၀ အရ သတ့်မှတ့်သည့် ြစစည့််း သုမဟုတ့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းဆုင့်ရော အကျ ်းခစော်းခွင့်၏

တန့်ြု်းသည့် ယင့််းြမောဏမှ ယင့််းဝန့်

မ့််းက

သည့် မည့်သည့်ထြ်းထချမှုကုမဆု နုတ့်ြယ့်

ုြစစည့််း သမဟု
ု
တ့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းအတွက့် ပြ လုြ့်

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏပြစ့်သည့်။

148

၂၂။

အြုေ့် ၂၀၊ အြုေခ
့် ွွဲ (က) ၏ ရည့်ရွယခ
့် ျက့်မျော်းအလုငှော ြစစည့််း သမဟု
ု
တ့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်း

ဆုင့်ရော အကျ ်းခစော်းခွင့်သည့် ထလထကကောင့််းလင
ု ်း့် လုြ့်ငန့််း လုြ့်ကုင့်သူပြစ့်သည့် အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းက
အခမွဲ သမဟု
ု
တ့် ထလျှောနှုန့််းပြင့်ထြ်းအြ့်သည့် ထလထကကောင့််းခရီ်းသွော်းလောခွင့်ပြစ့်လျှင့် ြုမှန့်ထစျ်းနှုန့််း
သည့် ထလထကကောင့််းခရီ်းသွော်းလောမှုအတွက့် ယင့််းအလုြ့်ရှငက
့်
ြုမှန့်သတ့်မှတ့်

ော်းသည့် ရ်းု ရု်းတန့််း

ထစျ်းနှုန့််း ပြစ့်သည့်။
ကွေင့််းက န့်သည့် အက ိ ်းခစော်းခွေင့်မ ော်း
၂၃။

အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းက ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းသု ထြ်းအြ့်သည့် ထငွသော်းမဟုတ့်သည့် အကျ ်းခစော်းခွင့်

တစ့်ရြ့်ကု ဤဇယော်းရှ အပခော်းအြုေ့်တစ့်ခုနှင့် အကျ ်းဝင့်ပခင့််းမရှလျှင့် ယင့််းသည့်

ကွင့််းကျန့်သည့်

အကျ ်းခစော်းခွင့် ပြစ့်သည့်။
၂၄။

ကွင့််းကျန့်သည့် အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်၏ တန့်ြု်းသည့် ယင့််းအကျ ်းခစော်းခွင့်ကု ထြ်းအြ့်

သည့်အချန့်၌ သတ့်မှတ့်သည့် ပြင့်ြထစျ်းကွက့်ထြါက့်ထစျ်းမှ ဝန့်
ပြ လုြ့်သည့် မည့်သည့်ထြ်းထချမှုကုမဆု နုတ့်ယူ
အဓိြပောယ့် ွေင့်
၂၅။

မ့််းက ယင့််းအကျ ်းခစော်းခွင့်အတွက့်

ော်းသည့် ထငွထကက်းြမောဏပြစ့်သည့်။

ိုခ က့်မ ော်း

ဤဇယော်းတွင့် −
(က)

“ငနအိမ့်ဝန့်

မ့််း” ဆုသည့်မှော ထနအမ့်ကု

ယောဉ့်ထမောင့််း၊ ဥယျောဉ့်မှ ်း၊ လခု ခ ထရ်းဝန့်
(ခ)

လတစ့်လနှင့်စြ့်လျဉ့််း၍

န့််းသမ့််းထစောင့်ထရှောက့်သူ၊

မင့််းချက့်၊

မ့််း၊ သမဟု
ု
တ့် အပခော်းအမ့်အကူ ကုဆုသည့်။

“ငစ ်းကွေက့် ှိ

ငခ ်းငငွေ

ိုင့် ော

အတို်းနှုန့််း”ဆုသည့်မှော

ထအောက့်ြါ တစ့်ရြ့်ရြ့်ကု ဆုသည့် −
(၁)

အလုြ့်ရှင့်သည့် စီ်းြွော်းပြစ့်ထဆောင့်ရွက့်သည့် ဘဏ့်တစ့်ခုပြစ့်ြါက အဆုြါလ
အတွင့််း ပမန့်မောနုင့်ငထတော့် ဗဟုဘဏ့်က စီ်းြွော်းပြစ့်လုြက
့် ုင့်သည့် ဘဏ့်မျော်းသု
ခွင့်ပြ ထြ်းသည့်

ထချ်းထငွမျော်းနှင့်

တစ့်ဆင့်ထလျှောနှုန့််းထချ်းထငွ

(rediscount

facilities) မျော်း အထြေါ်တွင့် အတု်းနှုန့််း၊
(၂)

အပခော်းမည့်သည့်အလုြ့်ရှငအ
့် တွက့်မဆု အဆုြါလအတွင့််း ပမန့်မောနုင့်ငတွင့်
တည့်ရှထနသည့် စီ်းြွော်းပြစ့်ထချ်းငှော်းသည့် အနမ့်ဆု်း အတု်းနှုန့််း။

(ဂ)

“ငမော့်ငတော့်ယောဉ့်”ဆုသည့်မှော
သယ့်ထဆောင့်ရန့် ရည့်ရွယ့်

တစ့်တန့်ထအောက့်ဝန့်နှင့်

တ
ု ့်လုြ့်

ခရီ်းသည့်ကု်းဦ်းထအောက့်ကု

ော်းသည့် ထမော့်ထတော့်ယောဉ့်တစ့်စီ်း ကုဆုသည့်။
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(ဃ)

ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ “လစောကောလ” ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါတစ့်ရြ့်ရြ့်ကု

ဆုသည့် −
(၁)

ယင့််းဝန့်

မ့််းကု လစော လစဉ့်ထြ်းထချြါက ပြကခေန့်လတစ့်လ၊

(၂)

ယင့််းဝန့်

မ့််းကု လစော နှစ့်လတစ့်ကကမ့် ထြ်းထချြါက နှစ့်လတောကောလ၊

(၃)

ယင့််းဝန့်

မ့််းကု လစော နှစ့်ြတ့်တစ့်ကကမ့် ထြ်းထချြါက နှစ့်ြတ့်တောကောလ၊

(၄)

ယင့််းဝန့်

မ့််းကု လစော အြတ့်စဉ့် ထြ်းထချြါက တစ့်ြတ့်တောကောလ၊

(၅)

ယင့််းဝန့်

မ့််းကု အ

က့်ြါ အြုေ့် (က) မှ (ဃ) အ

ကောလမျော်းမဟုတ့်သည့်

ကောလတစ့်ရြ့်အတွက့်

တွင့် သတ့်မှတ့်
ထြ်းထချြါက

ော်းသည့်
ုအပခော်း

ကောလ။
(င)

“ဝန့်င

ောင့်မှုမ ော်း” ဆုရောတွင့် ြစစည့််းကု အသု်းပြ ပခင့််းနှင့် မည့်သည့်အထဆောက့်အအု

ကုမဆု ရရှအသု်းပြ နုင့်ထစပခင့််းလည့််း ြါဝင့်သည့်။
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ဇယော်း ၃
ကင့််းလွေတ့်ခွေင့်ပြ

ော်းသည့် ဝင့်ငငွေ

(ြုေ့်မ ၁၉)
အြိုင့််း ( ၁ )
အစို်း ၊ နိုငင
့် ပခော်းအစို်း မ ော်းနှင့် နိုငင
့် တကော အ ွေွဲွဲ့အစည့််းမ ော်း
၁။

ထအောက့်ြါတုသည့် ကင့််းလွတ့်ခွငပ့် ြ
(က)

ော်းသည့် ဝင့်ထငွမျော်းပြစ့်ကကသည့် −

ြုမှန့်အြ
ု ့်ချ ြ့်မှုဆုင့်ရောလုြ့်ငန့််းမျော်း ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််းမှ ထြေါ်ထြါက့်လောသည့် နုငင
့် ထတော့်
၏ ဝင့်ထငွ၊

(ခ)

ပမန့်မောနုင့်ငထတော့် ဗဟုဘဏ့်၏ ဝင့်ထငွ၊

(ဂ)

ထေသအဆင့် အောဏောြုင့်အြွွဲွံ့အစည့််း၏ ဝင့်ထငွ၊

(ဃ) သတမန့်ဆုင့်ရော ကင့််းလွတ့်ခွင့်ဥြထေတစ့်ရြ့် သမဟု
ု
တ့် အလော်းတူဥြထေတစ့်ရြ့်၊
သမဟု
ု
တ့် နုငင
့် တကော သထဘောတူညီချက့်တစ့်ရြ့်အရ ခွင့်ပြ ထြ်း
အတောအ
(င)

ော်းသည့် အတုင်း့်

ပြည့်ြနုင့်ငတစ့်ခု သမဟု
ု
တ့် ပြည့်ြနယ့်ထပမတစ့်ခုမှ အစု်းရ၏ ဝင့်ထငွ၊

သတမန့်ဆုငရ
့် ော ကင့််းလွတ့်ခွင့်ဥြထေတစ့်ရြ့် သမဟု
ု
တ့် အလော်းတူဥြထေတစ့်ရြ့်၊
ကုလသမဂ္၏ အ

ူ်းအခွင့်အထရ်းမျော်းနှင့် ကင့််းလွတ့်ခွင့်မျော်းဆုငရ
့် ော သထဘောတူညီ

ချက့်နှင့် ကုလသမဂ္၏ အ

ူ်းပြ ထအဂျင့်စီမျော်း၏ အ

ူ်းအခွင့်အထရ်းမျော်းနှင့် ကင့််း

လွတ့်ခွင့်မျော်းဆုငရ
့် ော သထဘောတူညီချက့်တုအထြေါ် အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစသည့် ဥြထေ
တစ့်ရြ့်၊ သမဟု
ု
တ့် နုငင
့် တကောသထဘောတူညီချက့်တစ့်ရြ့်အရ ခွင့်ပြ ထြ်း
အတုင်း့် အတောအ

ော်းထသော

ပြစ့်သည့် နုငင
့် တကောအြွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ရြ့်၏ ဝင့်ထငွ။
အြိုင့််း ( ၂ )
တစ့်ဦ်းခ င့််းြုဂ္ိ လ့်မ ော်း

၁။

ထအောက့်ြါတုသည့် ကင့််းလွတ့်ခွငပ့် ြ

ော်းသည့် ဝင့်ထငွမျော်းပြစ့်ကကသည့် −

(က)

အထပခခကုန့်ကျစရတ့် သုမဟုတ့် ကထလ်းစရတ့်ထ

ောက့်ြထငွ၊

(ခ)

တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသု ချီ်းပမင့်သည့် တကကသုလ့်၊ ထကောလြ့်၊ သမဟု
ု
တ့် အပခော်း
အဆင့်ပမင့် ြညောသင့်ကကော်းထရ်းဌောနတစ့်ခုတွင့် အချန့်ပြည့် ြညောသင့်ယူခွင့်အတွက့်
ြညောသင့်စရတ့်၊
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(ဂ)

သတမန့်ဆုင့်ရော ကင့််းလွတ့်ခွငဥ
့် ြထေတစ့်ရြ့် သမဟု
ု
တ့် အလော်းတူဥြထေတစ့်ရြ့်၊
ကုလသမဂ္၏ အ

ူ်းအခွင့်အထရ်းမျော်းနှင့် ကင့််းလွတ့်ခွင့်မျော်းဆုငရ
့် ော သထဘောတူညီ

ချက့်နှင့် ကုလသမဂ္၏ အ

ူ်းပြ ထအဂျင့်စီမျော်း၏ အ

ူ်းအခွင့်အထရ်းမျော်းနှင့် ကင့််း

လွတ့်ခွင့်မျော်းဆုငရ
့် ော သထဘောတူညီချက့်တအထြေါ်
ု
အကျ ်းသက့်ထရောက့်ထစသည့်ဥြထေ
တစ့်ရြ့်၊ သမဟု
ု
တ့် နုင့်ငတကောသထဘောတူညီချက့်တစ့်ရြ့်အရ ခွင့်ပြ ထြ်း
အတုင်း့် အတောအ
(ဃ)

ဝန့်
(၁)

ော်းသည့်

ပြစ့်သည့် တစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်း၏ဝင့်ထငွ၊

မ့််းတစ့်ဦ်းက ရရှသည့် ထငွသော်းမဟုတ့်သည့် ထအောက့်ြါအကျ ်းခစော်းခွင့်မျော်း −
အလုြ့်ရှငက
့်
အလော်းတူအကျ ်းခစော်းခွင့်မျော်းကု ထြ်းအြ့်သည့် အကကမ့်အထရ
အတွက့်ကု

ည့်သွင်း့် စဉ့််းစော်းဖြီ်းထနောက့် အကျ ်းခစော်းခွင့်တစ့်ရြ့်၏ တန့်ြု်း

သည့် အလွန့်နည့််းြါ်းထန၍ ယင့််းကု စောရင့််းမှတ့်သော်းရန့် ကျ ်းထကကောင့််း မဆီ
ထလျော့်ပခင့််း သမဟု
ု
တ့် စီမအုြ့်ချ ြ့်မှုနည့််းလမ့််းအရ လက့်ထတွွံ့မထဆောင့်ရွက့်
နုငပ့် ခင့််း၊
(၂)

ဝန့်

မ့််းမျော်း၏ အကျ ်းခစော်းခွင့်အတွက့် သီ်းသန့်ရည့်ရွယ့်လျက့် အလုြ့်ရှင့်

တစ့်ဦ်းက သမဟု
ု
တ့် ယင့််း၏ကုယ့်စော်း ြွင့်လှစ့်ထြ်း

ော်းသည့် စော်းထသောက့်

တန့််း၊ ကုယ့်တုင့်ယူ စော်းထသောက့်ဆုင့်၊ သုမဟုတ့်

မင့််းစော်းခန့််းတွင့် ထက ်းထမွ်း

ပခင့််း ပြစ့်သည့်အပြင့် ယောယီမဟုတ့်သည့် ဝန့်

မ့််းမျော်းအော်းလ်းု တစ့်ထပြ်းညီ

ရရှနုင့်သည့် တစ့်နြ့်စောအစော်းအစော သုမဟုတ့် အဆောထပြစော်းသု်းမှု၊
(၃)

ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းကု ထြ်းအြ့်

ော်းသည့် ထန

င
ု ့်ရန့်ထနရော သမဟု
ု
တ့် အမ့်ရော

အတွက့် အမှန့်တကယ့် ထြ်းထဆောင့်ရြွယ့်ရှသည့် အမ့်လခ၏ ပြင့်ြထစျ်းကွက့်
ထြါက့်ထစျ်းသည့် ကျြ့် ၁၀ သန့််းထအောက့် ထလျောနည့််းြါက ယင့််းထန

ုငရ
့် န့်

ထနရော သမဟု
ု
တ့် အမ့်ရော၊
(င)

အလုြ့်ရှငတ
့် စ့်ဦ်းက

ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းကုယ့်စော်း

ထြ်းထချသည့်

ကျန့််းမောထရ်းအောမခ

ြရီမီယနှင့် ထဆ်းကုသမှုအသု်းစရတ့်မျော်း၊
(စ)

အြန့်တလွဲလွဲမဟုတ့်ဘွဲ တစ့်ခါတစ့်ရရရှသည့်ထငွ၊ သထသော့်
ု
အထပခြစစည့််းမှ ပမတ့်စွန့််း
ထငွနှင့် လုြ့်ငန့််းတစ့်ရြ့်ရြ့်မဝ
ှ င့်ထငွတမြါဝင့်
ု
ထစရ။
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အြိုင့််း ( ၃ )
အမငိမ့််းစော်းယူမှုအတွေက့် စုင
၁။

ထအောက့်ြါတုသည့် ကင့််းလွတ့်ခွငပ့် ြ

ောင့််းငငွေနှင့်

ုတ့်ငြ်းငငွေမ ော်း

ော်းသည့် ဝင့်ထငွမျော်းပြစ့်ကကသည့် −

(က)

အဖငမ့််းစော်းယူမှုအတွက့် အလုြ့်ရှငမ
့် ှ

ည့်ဝင့်ထငွမျော်း၊

(ခ)

အလုြ့်မှ အဖငမ့််းစော်းယူသည့်အခါ သမဟု
ု
တ့် ရြ့်စွဲသည့်အခါ ဆနဒအထလျောက့် ပြစ့်ထစ၊
သထဘောတူညီချက့်အရပြစ့်ထစ၊ ဥြထေထကကောင့််းအရတရော်းစွွဲဆုမှု၏ ရလေ့်အပြစ့်ပြစ့်ထစ
ထြ်းအြ့်ပခင့််းပြစ့်ဖြီ်း လုြ့်သော်းထလျှောချမှု သမဟု
ု
တ့် အလုြ့်အကုင့် ဆု်းရှု်းမှုအတွက့်
ရရှသည့် မည့်သည့် နစ့်နောထကက်းမဆု အြါအဝင့် ဝန့်

မ့််းက အလုြ့်ရှင့်

ဆုထကက်း၊

အလုြ့်ရြ့်စွဲမှုအတွက့်ထြ်းထငွ၊

လုြ့်သက့်ဆုထငွ၊

အဖငမ့််းစော်းခွင့်ပြ ထငွ၊

မှရရှသည့်

လုြ့်သော်းထလျှောချမှုအတွက့် ထြ်းထငွ၊ သမဟု
ု
တ့် အပခော်းအလော်းတူ ထငွထကက်းြမောဏ၊
(ဂ)

ဝန့်

မ့််းက အလုြ့်ရှင့်

နှစ့်စဉ့်ထကက်းအထြေါ်တွင့်

မှ ရရှသည့် ြင့်စင့်၊ နှစ့်စဉ့်ထကက်း၊ သမဟု
ု
တ့် ြင့်စင့် သမဟု
ု
တ့်
ြ့်ထဆောင့််းထြ်းထငွ။
အြိုင့််း ( ၄ )

အပမတ့်ငဝစုမ ော်းနှင့် အတို်း
၁။

ပြည့်တွင့််းထန ကုမပဏီတစ့်ခုမှ ပြည့်တွင်း့် ထန ြုဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းသု ထြ်းထချသည့် အပမတ့်ထဝစုသည့်

ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ

ော်းသည့် ဝင့်ထငွမျော်းပြစ့်သည့်။ သရောတွ
ု
င့် ဤအြုေ့်သည့် အကျ ်းအပမတ့်မယူသည့်

အြွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခုပြစ့်သည့် ပြည့်တွင်း့် ထနကုမပဏီတစ့်ခု၊ သမဟု
ု
တ့် ယခင့်က အကျ ်းအပမတ့်မယူ
သည့် အြွွဲွံ့ အစည့််းတစ့်ခု ပြစ့်ခွဲသည့် ပြည့်တွင်း့် ထနကုမပဏီ တစ့်ခုက ဤဇယော်း၏ အြုင့််း ( ၅ ) အြုေ့်
(၁)၊ အြုေခ
့် ွွဲ (က) အရ ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ
သက့်ထရောက့်ပခင့််းမရှထစရ။

ော်းသည့်ဝင့်ထငွမှ ထြ်းထချသည့် အပမတ့်ထဝစုအထြေါ်

ဤရည့်ရွယ့်ချက့်အလငှ
ု ော

အကျ ်းအပမတ့်မယူသည့်အြွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခု

သမဟု
ု
တ့် ယခင့်က အကျ ်းအပမတ့်မယူသည့် အြွွဲွံ့အစည့််းပြစ့်ခွဲသည့် အြွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခုက ထြ်းထချ
သည့် အပမတ့်ထဝစုကု ဤအြုေ့်အရ ကင့််းလွတ့်ခွင့်ပြ

ော်းသည့်ဝင့်ထငွမှ ဦ်းစွောထြ်းထချသည့်ဟု

မှတ့်ယရ
ူ မည့်။
အြိုင့််း ( ၅ )
လူမူင ်း
၁။

ိုင့် ော မူဝါေနှင့် အစို်း နှင့် နည့််းြညော

ထအောက့်ြါတုသည့် ကင့််းလွတ့်ခွငပ့် ြ

ိုင့် ော အကူအညီ

ော်းသည့် ဝင့်ထငွမျော်းပြစ့်ကကသည့် −
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(က)

အကျ ်းအပမတ့်မယူသည့် အြွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခုမှရရှဖြီ်း ယင့််းအကျ ်းအပမတ့်မယူသည့်
အြွွဲွံ့အစည့််း၏ အဓကလုြ့်ထဆောင့်ချက့်နှင့် တုက့်ရက
ု ့်ဆက့်စြ့်ပခင့််းမရှသည့် လုြ့်ငန့််း
မှ ဝင့်ထငွမဟုတ့်သည့် ဝင့်ထငွ၊

(ခ)

အစု်းရသပြစ့်
ု ထစ၊ တတယြုဂ္ လ့်သပြစ့်
ု ထစ တစ့်စုတစ့်ရောထသောကုန့်စည့်မျော်း

သုမ

ဟုတ့် ဝန့်ထဆောင့်မှုမျော်းကု ထြ်းသွင့််းပခင့််းအတွက့် အပြန့်အလှန့်သထဘောပြင့်ပြစ့်ထစ၊
ယင့််းနှင့် ဆက့်စြ့်လျက့်ပြစ့်ထစမဟုတ့်ဘွဲ အစု်းရကထြ်းထချသည့် ထလျှောထြါ သက့်သော
ထြ်းထငွ၊ ခွင့်ပြ ထငွ၊ အလု်းအရင့််းထြ်းထငွ၊ သုမဟုတ့် အလော်းတူစီ်းြွော်းထရ်း ဆုင့်ရောြြု်းမှု၊
(ဂ)

ဝန့်

မ့််းတစ့်ဦ်းအော်း အလုြ့်သမော်းထလျော့်ထကက်းဥြထေ(Workmen’s Compensation

Law) အရ ထြ်းအြ့်သည့် နစ့်နောထကက်း၊
(ဃ)

အသစ့်

ူထ

ောင့်ထသော

လုြ့်ငန့််းမျော်းအတွက့်

ုတ့်လုြ့်မှုကု

လုြ့်ငန့််းစတင့်ထသောနှစ့်အြါအဝင့်

ကောလအတွင့််း စည့််းကကြ့်
(င)

မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းနှင့်

အထပခခသည့်အထသ်းစော်း၊

တစ့်ဆက့်တည့််း

ုက့်ထသောဝင့်ထငွ ကျြ့်သန့််း ၁၀၀

စတ့်ကုထပြောင့််းလွဲထစတတ့်ထသော

အလတ့်စော်း
သု်းနှစ့်

၊

ထဆ်းဝါ်းမျော်းဆုင့်ရောဥြထေအရ

ြမ့််းဆီ်းရမှုအထြေါ် ချီ်းပမင့်သည့် ဆုထကက်းထငွ၊
(စ)

တရော်းမဝင့်ြစစည့််းမျော်း ြမ့််းဆီ်းရမှုအထြေါ် ချီ်းပမင့်သည့် ဆုထကက်းထငွ၊

(ဆ)

နုငင
့် ထတော့်မှ ချီ်းပမင့်ထသော ဘွွဲွံ့

(ဇ)

ထရှ်းထဟောင့််းြစစည့််းမျော်း ထတွွံ့ရှမှုအထြေါ် နုင့်ငထတော့်မှ ဂုဏပ့် ြ ချီ်းပမင့်ထငွ။

ူ်းဂုဏ့်

်းူ တဆြ့်မျော်းနှင့်အတူ ရရှသည့် ချီ်းပမင့်ထငွမျော်း၊

အြိုင့််း ( ၆ )
အဓိြပောယ့် ွေင့်
၁။

ဤဇယော်းတွင့်

ိုခ က့်မ ော်း

“နိုငင
့် တကောသငဘောတူစောခ ြ့်”ဆုသည့်မှော

ထအောက့်ြါသထဘောတူစောချ ြ့်

တစ့်ရြ့်ရြ့်ကု ဆုသည့် −
(က)

ပမန့်မောနုင့်ငအစု်းရနှင့် နုင့်ငပခော်းအစု်းရတစ့်ရြ့် သုမဟုတ့် အစု်းရမျော်းအကကော်း၊

(ခ)

ပမန့်မောနုင့်ငအစု်းရနှင့် နုင့်ငတကော အြွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခုအကကော်း။
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ဇယော်း ၄
တန့် ို်းငလ ောနှုန့််းမ ော်း
(ြုေ့်မ ၂၆)
၁။

အြုေ့် ၂ နှင့် မဆန့်ကျင့်ထစဘွဲ တန့်ြု်းထလျောနုငသ
့် ည့် ရရန့်ြုင့်ခွင့်မျော်းအထြေါ် သက့်ထရောက့်သည့်

တန့်ြု်းထလျောနှုန့််းမျော်းမှော ထအောက့်ြါဇယော်းတွင့် သတ့်မှတ့်

တန့် ို်းငလ ောနိုင့်သည့်

ော်းသည့်အတုင့််း ပြစ့်သည့် −

န့်ြိုင့်ခွေင့်

မ ဉ့််းငပ ောင့်
စနစ့်နှုန့််း

တန့် ို်းအ

င့် ငလ ောက
သည့်နှုန့််း

ထမော့်ထတော့်ယောဉ့်မျော်း၊ ခရီ်းသည့် ၃၀ ဦ်းထအောက့် တင့်ထဆောင့်

၂၅%

၄၀%

၂၀%

၃၀%

၁၂.၅%

၂၀%

နုငသ
့် ည့် ဘတ့်စ့်ကော်းမျော်းနှင့် မီနီဘတ့်စ့်မျော်း၊ ခုနစ့်တန့်
ထအောက့် ဝန့်တင့်နုင့်သည့် ကုန့်တင့်ယောဉ့်မျော်း၊ ကွန့်ြျ တော
မျော်းနှင့် အချက့်အလက့် ကုင့်တွယ့်သည့် ကရယောမျော်း၊
ထဆောက့်လုြ့်ထရ်းနှင့် ထပမသယ့်သည့် ယနတရော်းမျော်း။
ခရီ်းသည့် ၃၀ ဦ်းနှငအ
့်

က့် တင့်ထဆောင့်နုင့်သည့် ဘတ့်စ့်

ကော်းမျော်း၊ ခုနစ့်တန့်နှင့်အ
ဟုတ့် ဆွွဲယူရန့် ရည့်ရွယ့်
ယောဉ့်မျော်း၊ အ

ူ်းသု်း

က့် ဝန့်ကုသယ့်ထဆောင့် သုမ
တ
ု ့်လုြ့်

ရြ့်ကော်းမျော်း၊

ော်းသည့် ကုန့်တင့်
ွန့်စက့်မျော်း၊ ထနောက့်

တွွဲယောဉ့်မျော်းနှင့် ထနောက့်တွွဲယောဉ့် တြ့်ဆင့်
ထသတတောယောဉ့်မျော်းနှင့် ကုန့်

ော်းသည့် ကုန့်

ုတ့်လုြ့်မ၊ှု ဓောတ့်သတတ သုမ

ဟုတ့် ထကျောက့်မျက့်ရတနော တူ်းထြော့်

ုတ့်လုြ့်မှု သမ
ု ဟုတ့်

လယ့်ယောစုက့်ြျ ်းထရ်းသု်း စက့်ရုမျော်းနှင့် စက့်ြစစည့််းမျော်း။
သထဘေောမျော်း၊ တွွဲသထဘေောမျော်း၊ တွန့််းသထဘေောမျော်းနှင့် အလော်း
တူ ထရထကကောင့််းြုထဆောင့်ထရ်း ယောဉ့်ယနတရော်းမျော်း၊ ထလယောဉ့်၊
ရ်းု သ်းု ြရထဘောဂ၊

တြ့်ဆင့်ြစစည့််းမျော်းနှင့်

ကရယောမျော်း၊

င့်
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အပခော်းအမျ ်းအစော်းတွင့်

မြါဝင့်သည့်

မည့်သည့်တန့်ြု်း

ထလျောနုင့်သည့် ြစစည့််းမဆု။
ြွွဲွံ့စည့််းတည့်ထဆောက့်မှုဆုင့်ရော ထဆောင့်ရွက့်ချက့်။
၂။

၅%

−

ကုန့်ကျစရတ့် ကျြ့် ၅ သန့််း ထအောက့် ထလျောနည့််းသည့် တန့်ြု်းထလျောနုငသ
့် ည့် ရရန့်ြုငခ
့် ွင့်

တစ့်ခုအတွက့် တန့်ြု်းထလျောနှုန့််းသည့် ၁၀၀ ရောခုင့်နှုန့််း ပြစ့်သည့်။
၃။

လုြ့်ငန့််းဆုငရ
့် ော ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြင
ု ခ
့် ွင့်မျော်းအတွက့် တန့်ြု်းထလျောနှုန့််းမှော ထအောက့်ြါအတုင်း့် ပြစ့်

သည့် −
(က)

ကနဦ်းအသု်းစရတ့်အတွက့် ၂၅ ရောခုငန
့် ှုန့််း၊

(ခ)

အြုေ့် (က) တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့် လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြုငခ
့် ွင့်မှလွွဲ၍ အသု်းဝင့်မှု

သက့်တမ့််း ၁၀ နှစ့်အ

က့်ရှသည့် လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြင
ု ခ
့် ွငတ
့် စ့်ခု အတွက့်

၁၀ ရောခုငန
့် ှုန့််း၊
(ဂ)

အပခော်းမည့်သည့် လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော ပေြ့်မရရန့်
ွဲ
ြုင့်ခွင့်အတွက့်မဆု ၁၀၀ ရောခုငန
့် ှုန့််းကု
ယင့််းပေြ့်မွဲရရန့်ြုင့်ခွင့်၏ အသု်းဝင့်မှုသက့်တမ့််းနှင့် စော်းလေ့်။
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ဇယော်း ၅
လူြုဂ္ိ လ့်

ိုင့် ော ခွေင့်ပြ ငငွေမ ော်း

( ြုေ့်မ ၃၁ )
၁။

ပြည့်တွင့််းထနတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်မျော်းအတွက့် လူြုဂ္ လ့်ဆင
ု ရ
့် ော ခွင့်ပြ ထငွမျော်း၏ နှုန့််း

ော်းမှော

ထအောက့်ြါအတုင်း့် ပြစ့်သည့် (က)

အထပခခသက့်သောခွင့်ပြ ထငွအတွက့်ပြစ့်ြါက ၂၀ ရောခုငန
့် ှုန့််း၊

(ခ)

အမ့်ထ

(ဂ)

သော်း၊ သမီ်းတစ့်ဦ်းလျှင့် ကျြ့် ၅ သန့််းစီ၊

(ဃ)

အတူထနမဘအတွက့် ခွင့်ပြ ထငွ ကျြ့် ၁၀ သန့််းစီ၊

(င)

လူမှုြူလထ
ု ရ်း

(စ)

ယင့််းတစ့်ဦ်းချင့််းြုဂ္ လ့်နှင့်အမ့်ထ

ောင့်ြက့်တစ့်ဦ်းအတွက့်သောလျှင့် ကျြ့် ၁၀ သန့််း၊

ြရီမီယထကက်း
(ဆ)

ည့်ဝင့်ထငွအတွက့် အမှန့်

ောင့်ြက့်၏ အသက့်အောမခ၊

ည့်ဝင့်ထငွအတွက့် အမှန့်

ြင့်စင့်ရန့်ြုထငွသု
လစော၏ ၅ ရောခုငန
့် ှုန့််း

ည့်ဝင့်သည့်ြမောဏ၊

ည့်ဝင့်သည့်ြမောဏ၊

ည့်ဝင့်ထငွအတွက့် အမှန့်
က့် မြထ
ု စရ) ။

ည့်ဝင့်သည့် ြမောဏ (သရောတွ
ု
င့်

157

ဇယော်း ၆
သယဇောတတူ်းင ော့်

ုတ့်လုြ့်သည့် လုြ့်ငန့််းကဏ္ဍမ ော်း

အခွေန့်နှုန့််းမ ော်း
၁။

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းနှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် ဝင့်ထငွခွန့်နှုန့််းမှော ၂၅ % ပြစ့်သည့်။

၂။

ြုေမ
့် ၁၂၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (က)၊ ြုေမ
့် ခွွဲငယ့် (၂) အရ လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းနှင့် အကျ ်းဝင့်သည့် ဝင့်ထငွခွန့်

နှုန့််းမျော်းမှော ထအောက့်ြါအတုင့််းပြစ့်သည့် −
(က)

အောမခြရီမီယအတွက့် ၅ ရောခုငန
့် ှုန့််း၊

(ခ)

အတု်း၊ ခုင့်ထကက်း၊ နှစထ
့် ကက်း၊ စီမခန့်ခွွဲမှုအခ၊ နည့််းြညောအခ၊ သယဇောတဆုငရ
့် ော
ထငွထကက်းြမောဏအတွက့် ၁၅ ရောခုငန
့် ှုန့််း၊

(ဂ)
၃။

မည့်သည့်အပမတ့်ထဝစုအတွက့်မဆု ၁၅ ရောခုငန
့် ှုန့််း။

အြုေ့် ၄ အရ

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််း အမျ ်းအစော်းမျော်းမှ ရရှသည့် ပမတ့်စွန့််းထငွမျော်းအတွက့် အထပခ

ြစစည့််းမှ ပမတ့်စွန့််းခွန့်နှုန့််းသည့် ၁၀ ရောခုင့်နှုန့််း ပြစ့်သည့်။
၄။

အြုေ့် ၃ တွင့် ထြော့်ပြ

ော်းသည့်

ုခွွဲထရောင့််းချမှု အမျ ်းအစော်းမျော်းမှော ထအောက့်ြါအတုင်း့်

ပြစ့်သည့် −
(က)

ထရနတူ်းထြော့်
ကုမဆု

(ခ)

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်အရ မည့်သည့်အကျ ်းစီ်းြွော်း

ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််း၊

ကုမပဏီတစ့်ခုရှ အြွွဲွံ့ဝင့်အကျ ်းစီ်းြွော်းတစ့်ရြ့်၏ တန့်ြု်း၏ ၅၀ ရောခုငန
့် ှုန့််း အ
လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းက ြုင့်ဆုင့်

ော်းသည့် ထရနတူ်းထြော့်

က့်ကု

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်

အထရ်းတစ့်ရြ့် သုမဟုတ့် အခွင့်အထရ်းမျော်းမှ တုက့်ရက
ု ့်ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ သွယ့်ဝုက့်
၍ထသော့်လည့််းထကောင့််း ရရှပခင့််းပြစ့်လျှင့် ြုေမ
့် ၆၉ အရ ယင့််းြုငဆ
့် ုင့်မှု အကျ ်းစီ်းြွော်းကု
ုခွွဲထရောင့််းချပခင့််း။
ပြန့်လည့် ယူနိုင့်ပခင့််းမ ှိသည့် ကုန့်က စ ိတ့်မ ော်း(non-recoverable cost)အတွေက့် နုတ့်ြယ့်ပခင့််း
၅။

ြုေမ
့် ၆၄၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (ဂ) နှင့် ြုေမ
့် ၆၅၊ ြုေမ
့် ခွွဲ (င) တတွ
ု င့် မည့်သြင့်
ု ဆုထစကောမူ −
(က)

ရှောထြွပခင့််းအတွက့်

ထငွထကက်းထ

ောက့်ြပခင့််းဆုငရ
့် ော

ကုန့်ကျစရတ့်မျော်း(financing

cost) ကု ြုေမ
့် ၂၆ နှင့် ြုေမ
့် ၂၇ တနှ
ု င့်အညီ ကနဦ်းအသု်းစရတ့် ပြစ့်ဘသကွဲသု
ထသော့်လည့််းထကောင့််း၊ ြုေမ
့် ၂၀ နှငအ
့် ညီ ထသော့်လည့််းထကောင့််း နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့်၊
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(ခ)

သယဇောတတူ်းထြော့်

ုတ့်ယူပခင့််းအတွက့်

ထငွထကက်းထ

ောက့်ြပခင့််းဆုင့်ရော

ကုန့်ကျ

စရတ့်မျော်းကု ြုေ့်မ ၂၆ နှင့် ြုေမ
့် ၂၇ သုမဟုတ့် ြုေ့်မ ၂၀ နှင့်အညီ နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့်၊
(ဂ)

ခုင့်ထကက်းမျော်းကု ယင့််းတုသည့် နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့် လုြ့်ငန့််းဆုင့်ရော အခွန့်ထြ်းထဆောင့်
ထငွမျော်း ပြစ့်ဘသကွဲသု ြုေ့်မ ၂၀ နှင့်အညီ နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့်၊

(ဃ)

လင
ု စ
့် င့်ရရှသူတစ့်ဦ်းက ထြ်းထချသည့်

ုတ့်လုြ့်မှုဆုင့်ရော မည့်သည့်ဆုထကက်းထငွကမ
ု ဆု

ြုေမ
့် ၂၀ နှင့်အညီ နုတ့်ြယ့်နုင့်သည့်။
အဓိြပောယ့် ွေင့်
၆။

ိုခ က့်မ ော်း

ဤဇယော်းတွင့် −
(က)

သယဇောတ တူ်းင ော့်

ုတ့်ယူမှုအတွေက့် ငငွေင က်းင

ဆုသည့်မှော ထရနတူ်းထြော့်
တူ်းထြော့်

ောက့်ြပခင့််း

ိုင့် ော ကုန့်က စ ိတ့်

တ
ု ့်လုြ့်မဆ
ှု ုငရ
့် ော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်အရ သယဇောတ

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းလုြ့်ငန့််းမျော်းကု

ထငွထကက်းထ

ောက့်ြရန့်အတွက့်

ကျခရသည့်

အကျ ်းစီ်းြွော်း အသု်းစရတ့်မျော်း ကုဆုသည့်။
(ခ)

ှောင ွေပခင့််းအတွေက့် ငငွေင က်းင
တူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်မှုဆုင့်ရော

ထငွထကက်းထ
(ဂ)

ုတ့်လုြ့်မှု
(၁)

ောက့်ြပခင့််း

ိုင့် ော ကုန့်က စ ိတ့် ဆုသည့်မှော ထရန

အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်အရ

ရှောထြွပခင့််းလုြ့်ငန့််းမျော်းကု

ောက့်ြရန့်အတွက့်ကျခရသည့် အကျ ်းစီ်းြွော်း အသု်းစရတ့်မျော်း ကုဆုသည့်။
ိုင့် ော

ုင က်းငငွေ ဆုသည့်မှော ထအောက့်ြါထြ်းထချမှုမျော်း ကုဆုသည့် −

ပမန့်မောထရနနှင့် သဘောဝဓောတ့်ထငွွံ့လုြ့်ငန့််း သမဟု
ု
တ့် လျှြစ
့် စ့်နှင့် စွမ့််းအင့်
ဝန့်ကကီ်းဌောနက သတ့်မှတ့်မည့် တရော်းဝင့်ရြ့်တည့်မှုရှသည့် အပခော်းအလော်းတူ
ြုဂ္ လ့်သု ထြ်းထချပခင့််း၊၊

(၂)

လင
ု စ
့် င့်ရသည့်

နယ့်ထပမတစ့်ခုနှင့်

စြ့်လျဉ့််း၍

ထရနတူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်မှု

ဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်အရ ထြ်းထချပခင့််း၊
(၃)

ထအောက့်ြါတစ့်ခုခုနှင့် စြ့်လျဉ့််း၍ ထြ်းထချပခင့််း −
(ကက) ထရနစမ့််း သမဟု
ု
တ့် သဘောဝဓောတ့်ထငွွံ့စီ်းြွော်းပြစ့် ရှောထြွထတွွံ့ရှမှု
တစ့်ရြ့်အတွက့် ြွွံ့ဖြ ်းတု်းတက့်ထအောင့် ထဆောင့်ရွက့်မည့် အစီအစဉ့်
တစ့်ရြ့်ကု အတည့်ပြ ပခင့််း၊
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(ခခ)

ယင့််းကွဲသထသော
ု
လင
ု စ
့် င့်ရသည့်နယ့်ထပမမှ ထရနစမ့််း သမဟု
ု
တ့်
သဘောဝဓောတ့်ထငွွံ့

(ဃ)

ုတ့်လုြ့်မှု။

ခိုင့်င က်း ဆုသည့်မှော ထရနစမ့််း သမဟု
ု
တ့် သဘောဝဓောတ့်ထငွွံ့ကု လင
ု စ
့် င့်ရသည့် နယ့်ထပမ
မှ ထရနတူ်းထြော့်

တ
ု ့်လုြ့်ပခင့််းဆုင့်ရော အခွင့်အထရ်းတစ့်ရြ့်အရ တူ်းထြော့်

ုတ့်လုြ့်ခွင့်

အတွက့် အပြန့်အလှန့်အထနပြင့် ပမန့်မောနုင့်ငအစု်းရသု ထငွသော်းပြင့်ပြစ့်ထစ၊ အပခော်း
နည့််းပြင့်ပြစ့်ထစ ထြ်းထချမှု ကုဆုသည့်။

