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ဧရာဝတတီိိုင််းဒေသကကီ်းအိမတ်ွင််းစကမ်ှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်းဥပဒေ 

(၂၀၁၂ ခိုနှစ်၊ ဧရာဝတတီိိုင််းဒေသကကီ်းလွှတဒ်တာ် ဥပဒေအမှတ် -၉) 

(၁၃၇၄ ခိုနှစ်၊ သီတင််းကျွတ်လဆိုတ် ၃ ရက်) 

(၂၀၁၂ ခိုနှစ်၊ နိိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်) 

ဧရာဝတတီိိုင််းဒေသကကီ်းလွှတဒ်တာ်သည် ဒအာကဒ် ာ်ပပပါဥပဒေကိို ပပဋ္ဌာန််းလိိုကသ်ည်။ 

ဤဧရာဝတတီိိုင််းဒေသကကီ်း အိမ်တွင််းစက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်းဥပဒေသည် ပပဋ္ဌာန််းသည့််ဒနေ့ရက်မှစ၍ 

အာဏာတည်သည်ဟိုမှတယ်ရူမည်။ 

 

အခန််း(၁) 

အမညန်ှင အ်ဓိပပါယ်ဒ ာ်ပပခ က် 

၁။ ဤဥပဒေကိို အိမ်တငွ််းစက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်းဥပဒေဟို ဒ ေါ်တငွ်ဒစရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှဒိသာ ဒအာက်ပါစကာ်းရပ်မ ာ်းသည် ဒ ာ်ပပပါအတိိုင််း အဓိပပါယ်သက်ဒရာက်ဒစရမည-် 

(က) အိမ်တွင််းစက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်း ဆိိုသည်မှာ - မိသာ်းစိုဝင်မ ာ်းပ င့်် ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ အလိုပ် သမာ်း 

ငှာ်းရမ််းအသ ို်းပပြု၍ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ စိုဒပါင််း၍ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ ကိုန်ပစစည််းထိုတလ်ိုပ်ဒသာ ပပြုပပင်မွမ််းမ ဒသာ 

အဒသ်းစာ်း စက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းကိို ဆိိုသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တွင် ပမင််းဒကာငဒ်ရ ၀.၂၅ မှ ၅ ဒကာင် ဒအာကအ်ထိ 

အသ ို်းပပြု၍ အနည််းဆ ို်းအလိုပ်သမာ်းသ ို်းဦ်းမှကိို်းဦ်းထက်မပိိုဒသာ အဒသ်းစာ်း စက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်းနှင့်် အလိုပ်သမာ်း 

အဒရအတွက် ကန်ေ့သတ်ပ င််းမရှိဒသာ လက်မှုလိုပ်ငန််း မ ာ်းလည််း အက  ြု်းဝင်သည၊် 

( ) လိုပ်ငန််းရှင် ဆိိုသည်မှာ - ဤဥပဒေအရ၊ အိမ်တငွ််းစကမ်ှုလက်မှုလိုပ်ငန််းလိုပ်ကိိုင်ရန ်မှတ်ပ ိုတင် ွင့်် ရရိှသူကိို 

ဆိိုသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တငွ ်အဒမွစာ်းအဒမွ  ၊ တရာ်းဝငက်ိိုယ်စာ်းလှယ်နငှ့်တ်ရာ်းဝင် ဆက်   သည့်် 

အ ွ ွဲ့အစည််းတိိုေ့လည််း ပါဝငသ်ည်၊ 

(ဂ) အာ်း ဆိိုသည်မှာ - လျှပ်စစ်ဓာတအ်ာ်း၊ စကက်ိရိယာပ င့်် ပ စပွ်ာ်းဒစသည့််အာ်း သိိုေ့မဟိုတ် အပ ာ်းနည််း လမ််း 

တစ်ရပ်ရပ်ပ င့်် ပ စ်ပွာ်းဒစသည့်် အာ်းကိိုဆိိုသည်၊ 

(ဃ) အစိို်းရအ ွ ွဲ့ ဆိိုသည်မှာ - ဧရာဝတတီိိုင််းဒေသကကီ်းအစိို်းရအ ွ ွဲ့ကိို ဆိိုသည်၊ 

(င) ဝနက်ကီ်းဌာန ဆိိုသည်မှာ - ဧရာဝတတီိိုင််းဒေသကကီ်းအစိို်းရအ ွ ွဲ့ စမီ ကိန််းနငှ့််စီ်းပွာ်းဒရ်းဝနက်ကီ်းဌာနကိို ဆိိုသည်၊ 

(စ) ဝနက်ကီ်း ဆိိုသည်မှာ - ဧရာဝတတီိိုင််းဒေသကကီ်းအစိို်းရအ ွ ွဲ့ စီမ ကိန််းနှင့််စီ်းပွာ်းဒရ်းဝနက်ကီ်းဌာနဝနက်ကီ်းကိို ဆိိုသည၊် 

(ဆ) ဦ်းစီ်းဌာန ဆိိုသည်မှာ - ဧရာဝတတီိိုင််းဒေသကကီ်း အိမ်တွင််းစက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းဦ်းစီ်းဌာနကိို ဆိို သည်၊ 

(ဇ) တိိုင််းဒေသကကီ်း ဦ်းစီ်းဌာနမှ ်း ဆိိုသည်မှာ - ဧရာဝတီတိိုင််းဒေသကကီ်း သမဝါယမဦ်းစီ်းဌာန၏ တိိုင််းဒေ 

သကကီ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ ်းကိို ဆိိုသည်။ 
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အခန််း(၂) 

အဒပခခံမူမ ာ်း 

၃။ အိမ်တွင််းစက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်းကိို ဒအာက်ပါအဒပ   မူမ ာ်းနှင့်် အညီ လိုပ်ကိိုငဒ်ဆာင်ရွကရ်မည်- 

(က) ပပညတ်ွင််းထွက ်သယ ဇာတပစစည််းမ ာ်းကိို အဓကိကိုန်ကကမ််းအပ စအ်သ ို်းပပြု၍ စကမ်ှုလက်မှုကိုနက်ကမ််း 

မ ာ်းထိုတ်လိုပ်ရန်၊ 

( ) နိိုငင် ၏စီ်းပွာ်းဒရ်း အဒပ   အင်အာ်းတစ်ရပ်ပ စသ်ည့်် အဒသ်းစာ်းစက်မှုလက်မှု လိုပ်ငန််းမ ာ်း ွ ွဲ့ဖ ိြု်းဒစ ရန၊် ပိုဂဂလိက 

စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ ပိိုမိိုတိို်းတက်ဒစရနန်ငှ့်် တစ်မ ြို်းသာ်းလ ို်း အသာ်းတင်ထိုတ်လိုပ်မှု တန ိ်ို်း တွင် စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ 

ပါဝင်မှုအ  ြို်းအစာ်း ပမြှင့််တင်နိိုင်ရန်၊ 

(ဂ) ပမနမ်ာ့်ရိို်းရာ လက်မှုအနိုပညာမ ာ်း တိမ်ဒကာပဒပ ာက်မှုမရှိဒစရနန်ငှ့််  ွ ွဲ့ဖ ိြု်းတိို်းတကဒ်စရန၊် 

(ဃ) အသကဒ်မွ်းဝမ််းဒက ာင််းလိုပ်ငန််းမ ာ်း တိို်းတက်ဒပေါ်ထွန််းလာဒစရနန်ငှ့်် မိသာ်းစိုဝင်ဒငွမ ာ်း တိို်းပွာ်း ရရိှဒစရန၊် 

(င) ဒ ်းဥပါေ်အနတရာယ် ကင််းရငှ််းဖပီ်း စ   နိ်စ ညွှန််းမီသည့်် ကိုန်ပစစည််းမ ာ်းကိို စာ်းသ ို်းသူမ ာ်း ဝယယ်ူရရှိဒစ ရန၊် 

(စ) စွမ််းဒဆာင်ရညပ်မင့််မာ်းဒစဒသာ ဒ တ်မီနည််းပညာမ ာ်းအသ ို်းပပြု၍ အိမ်တွင််းစက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်း ပမြှင့််တငရ်န၊် 

(ဆ) ပပညတ်ွင််းတွင်သာမက ပပည်ပဒ ်းကွကမ် ာ်းအတကွလ်ည််း စ   နိ်စ ညွှန််းမီ ပစစည််းမ ာ်းထိုတ်လိုပ် ဒရာင််း  ရန၊် 

(ဇ) ဧရာဝတီတိိုင််းဒေသကကီ်းအတငွ််းရိှသမဝါယမအသင််းမ ာ်း  ွ ွဲ့စည််းနိိုငဒ်ရ်းအတွက် အဒထာကအ်ကူပပြု ရန၊် 

( ) အလတ်စာ်းနှင့််အကကီ်းစာ်း စက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်းအတွက် အဒထာက်အကပူပြု လိုပ်ငန််းမ ာ်းပ စဒ်ပေါ် လာဒစရန၊် 

(ည) ပတ်ဝန််းက ငက်ိို ပ က်စီ်းဒစမည့်် လိုပ်ငန််းမ ာ်း မဒပေါ်ဒပါက်ဒစဒရ်းအတကွ် ထိန််းသိမ််းဒဆာင်ရကွ်နိိုင် ရနန်ငှ့်် 

ပတ်ဝန််းက င် ထိန််းသိမ််းဒရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းကိို ကကီ်းကကပ်ဒဆာင်ရွကန်ိိုင်ရန်၊ 

(ဋ) စက်မှုဒေသအ  င််း  င််း၊ လိုပ်ငန််းရှင်အ  င််း  င််း ပူ်းဒပါင််းဒဆာင်ရွကန်ိိုင်ကကဒစရန၊် 

(ဌ) ဒက ်းရာွတစ်ရွာလျှင် အနည််းဆ ို်းထိုတ်ကိုနလ်ိုပ်ငန််းတစ် ို ထိုတ်လိုပ်နိိုငဒ်စရန။် 

 

အခန််း(၃) 

မှတ်ပံိုတင်ပခင််း 

၄။ အိမ်တွင််းစက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််း လိုပ်ကိိုငဒ်နသူ သိိုေ့မဟိုတ် လိုပ်ကိိုင်လိိုသူသည် ဤဥပဒေအရ မှတ်ပ ိုတင် လိိုလျှင် 

ဦ်းစီ်းဌာနက သတ်မှတ်သည့်် နည််းလမ််းမ ာ်းနှင့််အညီ ဒလျှာက်ထာ်းရမည်။ 

၅။ ဦ်းစီ်းဌာနသည် ပိုေ်မ ၄ အရ ဒလျှာက်ထာ်းလာသည့်် ဒလျှာက်လွှာမ ာ်းကိို စစိစ်ပ င််း၊ စစ်ဒဆ်းပ င််းပပြု လိုပ်ဖပီ်းဒနောက် 

သတ်မှတ်  က်နှင့်် ညီညတွ်ပါက ဝနက်ကီ်း၏  ွင့််ပပြု  က်နှင့်အ်ညီ မှတ်ပ ိုတငဒ်ပ်းရမည်။ 

၆။ ဦ်းစီ်းဌာနသည် မှတ်ပ ိုတငဒ်ကက်း၊ မှတ်ပ ိုတင်အသစ်လ လှယ်ဒကက်းနှင့်် မှတ်ပ ိုတင်သက်တမ််းကာလတိိုေ့ကိို 

သတ်မှတဒ်ပ်းရမည်။ ထိိုေ့ပပင် ဦ်းစီ်းဌာနက သတ်မှတဒ်ပ်းသည့်် ကာလအတငွ််း 

မှတ်ပ ိုတင်အသစ်လ လှယ်ရနပ် က်ကကွ်ပါက သတ်မှတ်သည့်် ေဏဒ်ကက်းကိိုလည််းဒပ်းဒဆာင်ရမည်။ 
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အခန််း(၄) 

လိုပ်ငန််းရှင်၏တာဝနန်ှင ် ခစံာ်းနိိုင်ခွင် မ ာ်း 

၇။ လိုပ်ငန််းရှင်၏တာဝနမ် ာ်းမှာ ဒအာက်ပါအတိိုင််းပ စသ်ည်- 

(က) မှတ်ပ ိုတငဒ်ကက်း၊ မှတ်ပ ိုတငအ်သစ်လ လှယဒ်ကက်း၊ ေဏ်ဒကက်းနငှ့််အပ ာ်းဒပ်းဒဆာငရ်နရ်ှိဒသာ အ ွန ်အ မ ာ်းကိို 

ဒပ်းဒဆာင်ပ င််း၊ 

( ) ဦ်းစီ်းဌာန၏ ကကီ်းကကပ်ပ င််းနှင့်် စစ်ဒဆ်းပ င််းကိို  ယူပ င််း၊ 

(ဂ) လိုပ်ငန််းလွှ ဒပပာင််းပ င််းနငှ့်် ဒနရပ်လိပ်စာဒပပာင််းဒရ ွဲ့ပ င််းတိိုေ့ကိို ဦ်းစီ်းဌာနသိိုေ့ ကကိြုတငအ်ဒကကာင််းကကာ်း ပ င််း၊ 

(ဃ) ဝနက်ကီ်းဌာနက ထိုတပ်ပနဒ်သာနည််းဥပဒေ၊ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမ ာ်း၊ အမနိ်ေ့ဒကကာပ်ငာစာနငှ့်် ညွှန်ကကာ်း   က်မ ာ်းကိို 

လိိုကန်ောပ င််း၊ 

(င) တည်ဆ ဥပဒေမ ာ်းကိို လိိုက်နောပ င််း။ 

၈။ လိုပ်ငန််းရှင်၏   စာ်းနိိုင် ငွ့််မ ာ်းမှာ ဒအာက်ပါအတိိုင််းပ စ်သည်- 

(က) ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မှုတိို်းတက်ဒရ်းနှင့်် ကိုန်ပစစည််းအရညအ်ဒသွ်းပမင့််မာ်းဒရ်းအတွက် ဦ်းစီ်းဌာနက သတ်မှတ်  ကပ် င့်် 

လွှ ဒပပာင််းဒပ်းဒသာနည််းပညာရပ်မ ာ်းကိို ရယူပ င််း၊ 

( ) မိမိထိုတ်လိုပ်ဒသာ စ   နိစ် ညွှန််းမီ ကိုန်ပစစည််းမ ာ်းကိို နိိုင်င ပ ာ်းဒ ်းကွကမ် ာ်းသိိုေ့ သတ်မှတ်  က်နှင့်် အညီ 

တင်ပိိုေ့ဒရာင််း  နိိုင် ငွ့််ရှပိ င််း၊ 

(ဂ) ပပည်ပသိိုေ့ ကိုန်ပစစည််းတင်ပိိုေ့ဒရာင််း  ပ င််းပ င့်် ရရိှဒသာနိိုင်င ပ ာ်းဒငွမ ာ်းကိို သတ်မှတသ်ည့််နည််းလမ််း မ ာ်းနှင့််အညီ 

ကိုန်ကကမ််း၊ စက်နငှ့််စကက်ိရိယာအရန်ပစစည််းမ ာ်း ဝယယ်နူိိုင် ွင့််ရိှပ င််း၊ 

(ဃ) အစိို်းရအ ွ ွဲ့၏  ွင့််ပပြု  က်ပ င့်် ပပည်ပနိိုင်င မ ာ်းသိိုေ့ သွာ်းဒရာက်ဒလ့်လာပ င််း၊ ဒဆွ်းဒနွ်းပွ တက်ဒရာက် ပ င််း၊ 

သင်တန််းတကဒ်ရာက်ပ င််း၊ 

(င) အစိို်းရအ ွ ွဲ့၏  ွင့််ပပြု  ကပ် င့်် ပပည်ပမှ ကျွမ််းက င်သမူ ာ်း၏ အကူအညီရယူနိိုင်ပ င််း၊ 

(စ) အစိို်းရအ ွ ွဲ့၏ သဒ ာတူညီ  က်ပ င့်် ဒ  ်းဒငွမ ာ်း၊ အဒထာက်အပ ့်မ ာ်းရယူပ င််း၊ 

(ဆ) ဦ်းစီ်းဌာနနငှ့်် အစိို်းရဌာနမ ာ်းက အ ါအာ်းဒလ ာစ်ွာ သတ်မှတဒ်ပ်းဒသာ အပ ာ်းအ ငွ့််အဒရ်းမ ာ်းကိို   စာ်း ွင့််ရှပိ င််း။ 

 

အခန််း(၅) 

တိိုင််းဒေသကကီ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ ်း၏ တာဝနန်ငှ ် လိုပ်ပိိုင်ခငွ် မ ာ်း 

၉။ တိိုင််းဒေသကကီ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ ်း၏တာဝနမ် ာ်းမှာ ဒအာက်ပါအတိိုင််းပ စ်သည-် 

(က) အဒပ   မူမ ာ်းကိို အဒကာင်အထည်ဒ ာ်ဒဆာင်ရကွ်ပ င််း၊ 

( ) အိမ်တငွ််းစကမ်ှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်း  ွ ွဲ့ဖ ိြု်းတိို်းတကဒ်ရ်းအတွက် လိိုအပဒ်သာ နည််းပညာရပ်မ ာ်းကိို သတ်မှတ်  ကပ် င့်် 

လွှ ဒပပာင််းဒပ်းပ င််း၊ 
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(ဂ) အိမ်တွင််းစက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်းနှင့််စပ်လ ဉ််း၍ တထွီင်စမ််းသပ်ပ င််းနှင့်် သိုဒတသနပပြုလိုပ်ပ င််းမှ ရရိှဒသာ 

ရလေ်မ ာ်းကိို လိုပ်ငန််းမ ာ်းတိို်းတကဒ်ရ်းအတွက် အသ ို်းပပြုဒစပ င််း၊ 

(ဃ) ဧရာဝတတီိိုင််းဒေသကကီ်း  ဏ္ဍာဒရ်းနှင့်အ် ွန်ဝန်ကကီ်းဌာနနှင့်် ညြှိနိှုင််း၍ အ ွန်သကသ်ာ ွင့််ရရှဒိရ်း အတွက် 

ဒဆာင်ရွကဒ်ပ်းပ င််း၊ 

(င) ပပညတ်ငွ််းပပည်ပ ကိုန်ပစစည််းပပပွ မ ာ်းတငွ်ဧရာဝတီတိိုင််းဒေသကကီ်း အိမ်တငွ််းစကမ်ှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်း မှ 

ထိုတ်လိုပ်ဒသာ စ   နိ်စ ညွှန််းမီကိုနပ်စစည််းမ ာ်းကိို ပပသနိိုငရ်နန်ှင့်် ဒရာင််း  နိိုင်ရန် စီစဉဒ်ဆာင်ရွကဒ်ပ်း ပ င််း၊ 

(စ) နှီ်းဒနေှာ လှယ်ပွ မ ာ်း ပပြုလိုပ်ပ င််း၊ ကျွမ််းက င်သမူ ာ်းစိုစည််းဒပ်းပ င််း၊ ပပပွ ဖပိြုင်ပွ ပပြုလိုပ်၍ ဆိုမ ာ်း  ်ီးပမြှင့်် ပ င််း၊ 

ဉာဏ်ပူဒဇာ်   ်ီးပမြှင့််ပ င််း၊ 

(ဆ) ပပညတ်ွင််းပပည်ပဒ  ်းဒငမွ ာ်းနှင့်် ဒထာက်ပ ့်ဒကက်းမ ာ်းရရှိနိိုင်ရန် ညြှိနိှုင််းဒဆာင်ရကွ်ဒပ်းပ င််း၊ 

(ဇ) အိမ်တွင််းစက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်း  ွ ွဲ့ဖ ိြု်းတိို်းတကဒ်စဒရ်းအတွက် စိုဒပါင််းလိုပ်ကိိုင်နိိုင်ရန် အသင််း အ ွ ွဲ့ 

 ွ ွဲ့စည််းဒပ်းပ င််း၊ 

( ) မဂဂဇင််း၊ ဂ ာနယ၊် စာဒစာင်၊ သတင််းစာ၊ ဒရေယီိို၊ ရိုပ်ပမင်သ ကကာ်းတိိုေ့မှတစ်ဆင့်် အိမ်တွင််းစက်မှုလက်မှု လိုပ်ငန််းမ ာ်းကိို 

အမ ာ်းပပည်သူတိိုေ့ သိရိှနိိုင်ရန် ဒဆာင်ရွကဒ်ပ်းပ င််း။ 

၁၀။ တိိုင််းဒေသကကီ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ ်း၏ လိုပ်ပိိုင် ွင့််မ ာ်းမှာ ဒအာက်ပါအတိိုင််းပ စသ်ည-် 

(က) ဤဥပဒေအရ မှတ်ပ ိုတင်သည်ပ စဒ်စ၊ မှတ်ပ ိုမတငသ်ည်ပ စ်ဒစ မည်သည့််အိမ်တွင််း စက်မှုလက်မှု 

လိုပ်ငန််းမ ာ်းကိိုမဆိို ဝငဒ်ရာက်စစဒ်ဆ်းပ င််း၊ စာရင််းမ ာ်းဒတာင််း  ပ င််း၊ 

( ) ဤဥပဒေအရ ထိုတ်ပပနဒ်သာအမနိ်ေ့ သိိုေ့မဟိုတ် ညွှန်ကကာ်း  က်ကိိုမလိိုကန်ောဒသာ လိုပ်ငန််းရှင်၏မှတ်ပ ို 

တငက်ိိုရိုပ်သိမ််းပ င််း၊ ပယ်  က်ပ င််း ပပြုနိိုင်ရန ်ဝနက်ကီ်းထ  တင်ပပပ င််း၊ 

(ဂ) အိမ်တွင််းစက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်းနှင့်် စပ်လ ဉ််း၍ ဝနက်ကီ်း၏ ွင့််ပပြု  ကပ် င့်် အမနိ်ေ့၊ ညွှန်ကကာ်း  က ်မ ာ်း 

ထိုတ်ပပန်ပ င််း၊ 

(ဃ) မိမိ၏တာဝနန်ငှ့််လိုပ်ပိိုင ်ွင့််မ ာ်းကိို ဦ်းစီ်းဌာန၏အရာရှတိစဦ််းဦ်းအာ်းပ စဒ်စ၊ အ ွ ွဲ့အာ်းပ စဒ်စလွှ အပ် ၍ 

ဒဆာင်ရွကဒ်စပ င််း။ 

 

အခန််း(၆) 

ဝနက်ကီ်း၏လိုပ်ပိိုင်ခွင်  

၁၁။ ဝနက်ကီ်းသည် အစိို်းရအ ွ ွဲ့၏ သဒ ာတူညီ  က်ပ င့်် အမ်ိတွင််းစက်မှုလက်မှု လိုပ်ငန််းနှင့်် စပ်လ ဉ််း၍ ဒအာက်ပါအတိိုင််း 

ဆ ို်းပ တ်  က်  မှတ်နိိုင်သည်- 

(က) မှတ်ပ ိုတငဒ်ပ်းပ င််း၊ 

( ) မှတ်ပ ိုတင်ပ င််းကိို ဆိိုင််းင ့်ပ င််း၊ 

(ဂ) မှတ်ပ ိုတင်ထာ်းပ င််းကိို ပယ်  က်ပ င််း။ 
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၁၂။ ဝနက်ကီ်းသည်- 

(က) အိမ်တွင််းစက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်း ပမြှင့််တငဒ်ရ်းအတွက် အစအီမ မ ာ်း  မှတ်နိိုငသ်ည်၊ 

( ) အိမ်တငွ််းစကမ်ှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်းကိို အဒထာက်အကပူပြုရန်နှင့်် ကကီ်းကကပ်နိိုင်ရန် လိိုအပသ်ည့််အ ွ ွဲ့ 

မ ာ်းကိို  ွ ွဲ့စည််းပ င််း၊ အကက ဒပ်းပိုဂဂိြုလ်မ ာ်းကိို  န်ေ့ထာ်းပ င််းပပြုနိိုင်သည်။ ထိိုသိိုေ့  ွ ွဲ့စည််းပ င််း၊  န်ေ့ထာ်းပ င််းပပြု ပါက 

ယင််းအ ွ ွဲ့နှင့်် အကက ဒပ်းပိုဂဂိြုလ်တိိုေ့၏ တာဝနန်ငှ့််လိုပ်ပိိုင် ငွ့််မ ာ်းကိို သတ်မှတဒ်ပ်းရမည။် 

၁၃။ ဝနက်ကီ်းသည-် 

(က) အိမ်တွင််းစက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််း ဟိုတ်မဟိုတ်နငှ့််စပလ် ဉ််း၍ အပငင််းပွာ်းမှုဒပေါ်ဒပါက်လာပါက အဆ ို်း အပ တ် 

ဒပ်းရမည်၊ 

( ) ပိုေ်မ ွ  (က) အရ ဝနက်ကီ်း၏ဆ ို်းပ တ်  က်သည် အဖပ်ီးအပပတ်ပ စဒ်စရမည်။ 

၁၄။ ဝနက်ကီ်းသည် လိုပ်ငန််းရငှ်ကတင်သွင််းလာဒသာ အယ ူ မှုကိို အဆ ို်းအပ တ်ဒပ်းရမည်။ 

 

အခန််း(၇) 

မှတ်ပံိုတင်ပ က်ပပယ်ပခင််း 

၁၅။ ဒအာက်ပါအဒကကာင််း တစ်ရပ်ရပ်ဒပေါ်ဒပါက်လာသည့််အ ါ မှတ်ပ ိုတင်ပ က်ပပယ်သည်- 

(က) မှတ်ပ ိုတင်သက်တမ််းကိုန်ဆ ို်းပ င််း၊ 

( ) လိုပ်ငန််းရှငက် မှတ်ပ ိုတင်ထာ်းပ င််းကိို ပယ်  ကဒ်ပ်းပါရန ်ဒလျှာက်ထာ်းပ င််းကိို  ငွ့််ပပြုပ င််း၊ 

(ဂ) မှတ်ပ ိုတင်ပယ်  က ် ရပ င််း၊ 

(ဃ) တည်ဆ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ လိုပ်ငန််းရပ်စ   ရပ င််း။ 

 

အခန််း(၈) 

စီမံခန့််ခွ ဒရ်းအရ အဒရ်းယူပခင််း 

၁၆။ လိုပ်ငန််းရှင်သည်- 

(က) ပိုေ်မ ၇ ပါ တာဝနသ်တမှ်တ်  က် တစ်ရပ်ရပ်ကိို လိိုက်နောရန်ပ ကက်ွကပ် င််းမရှိဒစရ၊ 

( ) ပိုေ်မ ၈ ပါ   စာ်းနိိုင် ွင့််တစ်ရပ်ရပ်ကိို တစ်ဆင့််လွှ ဒပပာင််းပ င််း၊ ဒရာင််း  ပ င််း၊ အလွ သ ို်းစာ်းပပြုပ င််း မပပြုလိုပ်ရ။ 

၁၇။ တိိုင််းဒေသကကီ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ ်းသည် ပိုေ်မ ၁၆ ပါ ပပဋ္ဌာန််း  က်တစ်ရပ်ရပ်ကိို ဒ ာက်  က်က  ်းလွန်ဒသာ လိုပ်ငန််းရှင်သည် 

ဒအာက်ပါစီမ  နေ့် ွ ဒရ်းဆိိုင်ရာ ပပစေ်ဏတ်စ်ရပ်ရပ်ကိို   မှတ်ရမည-် 

(က) သတဒိပ်းပ င််း၊ 

( ) (၅၀၀၀၀) က ပ် ထက်မပိိုဒသာ ေဏဒ်ကက်းဒငွကိို ဒပ်းဒဆာငဒ်စပ င််း။ 

၁၈။ ဝနက်ကီ်းသည် ပိုေ်မ ၁၆ ပါ ပပဋ္ဌာန််း  က်တစ်ရပ်ရပ်ကိို ထပ်မ ဒ ာက်  ကက်  ်းလွနသူ်လိုပ်ငန််းရှင်အာ်း 

ဒအာက်ပါစီမ  နေ့် ွ ဒရ်းဆိိုင်ရာ ပပစေ်ဏတ်စ်ရပ်ရပ်ကိို  မှတရ်မည်- 
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(က) မှတ်ပ ိုတငက်ိို နှစ်အကန်ေ့အသတ်ပ င့်် ရပ်ဆိိုင််းပ င််း၊ 

( ) မှတ်ပ ိုတင်ကိိုပယ်  ကပ် င််း။ 

၁၉။ တိိုင််းဒေသကကီ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ ်းက တပ်ရိိုကဒ်သာေဏဒ်ကက်းဒငကွိို သက်ဆိိုင်ရာလိုပ်ငန််းရငှ်က ဒပ်းဒဆာင် ရန ်

ပ က်ကကွ်လျှင် ယင််းေဏ်ဒကက်းဒငကွိို အ ွန်မဒပပက နဒ်ငပွ စ် ိသက ့်သိိုေ့ ဦ်းစီ်းဌာနကဒကာက်  ရမည်။ 

 

အခန််း(၉) 

အယူခပံခင််း 

၂၀။ လိုပ်ငန််းရှင်သည် တိိုင််းဒေသကကီ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ ်းက   မှတ်သည့််အမိန်ေ့ သိိုေ့မဟိုတ် ဆ ို်းပ တ်  ကက်ိိုမဒက  နပ်ပါက ၎င််းအမိန်ေ့ 

သိိုေ့မဟိုတ ်ဆ ို်းပ တ်  ကက်ိိုလက်  ရရိှသည့််ဒနေ့မှ ရကဒ်ပါင််း(၃၀) အတွင််း ဝနက်ကီ်းထ  အယူ  ဝင်နိိုင်သည်။ 

၂၁။ လိုပ်ငန််းရှင်သည် ဝနက်ကီ်းက  မှတ်သည့်် အမနိ်ေ့ သိိုေ့မဟိုတ် ဆ ို်းပ တ်  က်ကိို မဒက နပ်ပါက ၎င််းအမနိ်ေ့ သိိုေ့မဟိုတ် 

ဆ ို်းပ တ်  က်ကိို လက်  ရရိှသည့််ဒနေ့မှစ၍ ရကဒ်ပါင််း (၆၀) အတွင််း အစိို်းအရအ ွ ွဲ့ထ  အယူ   ဝင်နိိုင်သည်။ 

၂၂။ အစိို်းရအ ွ ွဲ့၏ ဆ ို်းပ တ်  က်သည် အဖပ်ီးအပပတ်ပ စဒ်စရမည်။ 

 

အခန််း(၁၀) 

အဒ ွဒ ွ 

၂၃။ ဤဥပဒေအ န််း ၈ အရ   မှတ်သည့်် စီမ  နေ့် ွ ဒရ်းဆိိုငရ်ာ ပပစေ်ဏတ်စ်ရပ်ရပ်သည် တည်ဆ  ပပစမ်ှုဆိိုင် 

ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ အဒရ်းယူတရာ်းစွ ဆိိုပ င််းနှင့်် သက်ဆိိုင်ပ င််းမရှိဒစရ။ 

၂၄။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန််း  ကမ် ာ်းကိို အဒကာင်အထညဒ် ာ် ဒဆာင်ရွကရ်ာတွင် ဝနက်ကီ်းဌာနသည်- 

(က) လိိုအပ်ဒသာ နည််းဥပဒေမ ာ်း၊ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းကိို အစိို်းရအ ွ ွဲ့၏ သဒ ာတညူီ  ကပ် င့်် ထိုတ် ပပနန်ိိုင်သည်၊ 

( ) လိိုအပ်ဒသာအမနိ်ေ့ဒကကာ်ပငာစာ၊ ညွှန်ကကာ်း  ကတ်ိိုေ့ကိို ထိုတ်ပပန်နိိုင်သည်။ 

ပပည်ဒထာင်စိုသမမတပမနမ်ာနိိုင်င ဒတာ်  ွ ွဲ့စည််းပ ိုအဒပ   ဥပဒေအရ ကျွန်ိုပ်လက်မှတ်ဒရ်းထိို်းသည်။ 

 
(ပ ို) သိန််းဒအာင ်

ဝနက်ကီ်း  ြုပ် 

ဧရာဝတတီိိုင််းဒေသကကီ်းအစိို်းရအ ွ ွဲ့ 


