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မွတ္ခ်က္ 

ဤမူဝါဒတြင ္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းမႈမ်ားရိွပါက 
အဆုိပါတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသာ အတည္ျဖစ္သည္။ 
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အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ယူေက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အက္ဥပေဒ ၂၀၁၀ 

ယူေက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အက္ဥပေဒ ၂၀၁၀ သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ 

အသက္ဝင္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကိုကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ေကာ္ပိုရိတ္က်ဴးလြန္မႈကို 

ဖန္တီးသည္။ အကယ္၍ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို ကာကြယ္ရန္ ေရးဆြဲထားသည့္ လံုေလာက္ေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေနရာတက်ရွိပါက အျပည့္အဝ ကာကြယ္မႈရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ရယူရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္၊ ထိုအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ 

စီးပြားေရးအားသာခ်က္ရရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ တစ္စံ ုတစ္ေယာက္သည္ 

အျခားတစ္ေယာက္ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈျပဳလုပ္လွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ပါသည္။ 

ဤအက္ဥပေဒသည္ ယူေကႏို္င္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္မ်ားရွိ ကိုယ္ပိုင္နွင့္ အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေပၚသက္ေရာက္ပါသည္။ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္ အျမင့္ဆံုး ၁၀ ႏွစ္၊ ေငြဒဏ္ 

အကန္႔အသတ္မဲ့၊ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းယူျခင္း၊ အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္း စာခ်ဳပ္မ်ား 

ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ ဒါရိုက္တာမ်ား အရည္အခ်င္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို ႔ ပါဝင္ပါသည္။ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ 

အဓိကအားျဖင့္ယူေကကုမၸဏီမ်ား၏ ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားအေပၚ အမ်ားဆံုးခ်မွတ္သည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား  

စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား  ေနရာအႏွံ႔တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေနေသာ ယူေကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲဖက္မ်ား 

သို႔မဟုတ္ ယူေကႏို္င္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားကမုၸဏီမ်ားႏွင့္ လက္တြဖဲက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ပက္သက္ေနသူမ်ား   အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စား အလုပ္လုပ္ေပးေသာ 

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၊ စပ္တူလုပ္ငန္းေဖာ္မ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားပါဝင္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအား ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ေသာ တင္သြင္းသူမ်ား မပါဝင္ပါ။ 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ  သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းသို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေစရန္ 

အျခားသူမ်ားအား ေငြေၾကးျဖစ္ေစ အျခားအက်ိဳးစီးပြားတစ္ခုျဖစ္ေစ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ကတိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေပးကမ္းျခင္း၊ အျခားသူမ်ားထံမွ ရယူရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ လက္ခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရန္ သေဘာတူျခင္း။ 

သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား  လူထုသဘာဝအရ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လူတစ္ေယာက္၏ အလုပ္အကိုင္အရ ျပဳလုပ္ရေသာ လႈပ္ရွားမႈအားလံုး၊ လူအမ်ားစုဖြဲ ႔ထားေသာ 

ကိုယ္စားျပဳသူ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ကိုယ္စားျပဳသူအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
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မမွန္ကန္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား  ပုဂ ၢ ိဳလ္တစ္ဦးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကတိကဝတ္၊ သမာသမတ္က်မႈ၊ 

ယံုၾကည္မႈ ထားရွိႏိုင္မည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ စြမ္းေဆာင္မႈဟု အက်ဥ္းခ်ံဳးႏိုင္သည္။ 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အက္ဥပေဒ ၂၀၁၀ သည္ ေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသမေရြး ယူေကႏိုင္ငံႏွင္ ့  
ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ ပက္သက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ယူေကႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား၊ လက္တြဲေဖာ္မ်ားႏွင့္ 
ပက္သက္ေနေသာ IVL ဝန္ထမ္းအားလံုးအေပၚသက္ေရာက္သည္။ 

တားျမစ္ထားျခင္းမ်ား : 

 အက်ိဳးျပဳမႈတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈကို 

မသင့္ေတာ္သည့္ပံ ုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ေစရန္အတြက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ထံမွ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ 

အျခားဆုလာဘ္မ်ား လက္ခံျခင္း၊ ေတာင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုသူကို ေပးကမ္းျခင္း။ 

 ဝိုင္၊ လက္ပတ္နာရီ၊ ေခ်ာကလက္၊ ေငြသား စသည့္ လက္ေဆာင္မ်ားကို တင္သြင္းသူမ်ား၊  

ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ လက္ခံျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း။ 

 တင္ဒါ ေခၚယူျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ အစားအစာ၊ ျပဇာတ္၊ 

ဂီတ၊အားကစားပြၾဲကည့္ခြင့္မ်ားကို တင္သြင္းသူမ်ား၊ေဖာက္သည္မ်ားထံမွလက္ခံျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း။* 

 ပံုမွန္စီးပြားေရး အသြားအလာထက္ပိုေသာ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ (ဥပမာ။ ။ပိတ္ရက္မ်ား၊ အခ်ိန္တို 

အနားေပးျခင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီးသြားျခင္းမ်ား) သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားႏွင့္ 

ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈမ်ားကို တင္သြင္းသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ 

လက္ခံျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း။ 

ခြင့္ျပဳထားျခင္းမ်ား : 

 ေတာ္သင့္ေသာ၊ အေၾကာင္းအရင္းဆီေလ်ာ္ေသာ၊ ရံဖန္ရံခါ ကမ္းလွမ္းေသာ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈသည္ 

စီးပြားေရးအရ ပက္သက္မႈတြင္ လက္ခံႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သူတို႔လက္ခံရရွိေသာ 

ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ျခင္း ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို လုိင္းမန္ေနဂ်ာမ်ားထံ အသိေပးသင့္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားမွ  

ျပန္လည ္ကမ္းလွမ္းလိုပါကလည္း လိုင္းမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္သည္။* 

 ေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားေသာ တန္ဖိုးသင့္ IVL ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး လက္ေဆာင္မ်ားကို  

ေဖာ္သည္မ်ားထံ လိုင္းမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေပးကမ္းႏို္င္သည္။* 

*အျငင္းပြားဖြယ္သံသယ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါက ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ျခင္းကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား၊ 
လက္ေဆာင္မ်ား လက္မခံမီ သို႔မဟုတ္ ကတိမျပဳမီ သူတုိ႔၏ လိုင္းမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင္ ့တိုင္ပင္သင့္သည္။ စီးပြားေရး 
အဖြဲ ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးကို ကန္႔သတ္ေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား  
ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 


