
ချင်းြပည်နယ်အိမ်တွင်းစက်မ�လက်မ�လုပ်ငန်းဥပေဒ 

( ၂၀၁၇ခု�ှစ်၊ ချင်းြပည်နယ်လ!တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်၊ ၃ ) 

၁၃၇၉ခု�ှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း ၃ ရက် 

( ၂၀၁၇ခု�ှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက် ) 

 

ချင်းြပည်နယ်လတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကုိ ြပဌာန်းလုိက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်�ှင့် အဓိပ/ာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို ချင်းြပည်နယ်အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းဥပေဒဟု ေခတွင်ေစ 

ရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတုိင်း အဓိပာယ် 

သက်ေရာက်ေစရမည်- 

 (က) ြပည်နယ ်ဆုိသည်မာှ ချင်းြပည်နယ် ကို ဆုိသည်၊ 

 (ခ) အစုိးရအဖဲွ2 ဆုိသည်မှာ ချင်းြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ2 ကို ဆုိသည်၊ 

(ဂ) ဝန်3ကးီ ဆုိသည်မှာ ချငး်ြပည်နယ်အေသးစားစက်မ�လက်မ�လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

ကို တာဝန်ယူသည့်ဝန်ကီးကို ဆုိသည်၊ 

(ဃ) ေကာ်မတီ ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲစည်းထားေသာ အိမ်တွင်းစက်မ�လက်မ� 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ဆုိသည်၊ 

(င) ဦးစီးဌာန ဆုိသည်မှာ ချင်းြပည်နယ်အေသးစားစက်မ�လက်မ�လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

ကို ဆုိသည်၊ 

(စ) ြပည်နယ်ဦးစီးမှ8း ဆုိသည်မာှ ချင်းြပည်နယ်အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာန၊ ြပည်နယ်ဦးစီးမှးကုိ ဆုိသည်၊ 
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(ဆ) အိမ်တွင်းစက်မ�လက်မ�လုပ်ငန်း ဆုိသည်မာှ မိသားစုဝင်များြဖင့်ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ အလုပ်သမားငှားရမ်းအသုံးြပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စုေပါင်း၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သည့် သုိမဟုတ် ြပြပင်မွမ်းမံသည့် 

လ9ပ်စစ်ေမာ်ေတာ်ြမင်းေကာင်ေရ (၅)ေကာင်အား�ှင့်ေအာက ် အသုံးြပသည့် 

အလုပ်သမား(၉)ဦးထက် မပုိေသာ စက်မ�လုပ်ငန်းှင့် အလုပ်သမား(၃)ဦးှင့် 

အထက်ရိှေသာ လက်မ�လုပ်ငန်းများကုိ ဆုိသည်၊ 

(ဇ) လုပ်ငန်းရှင် ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း 

လုပ်ကုိင်ရန် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရိှသူကို ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အေမွစား 

အေမွခံ၊ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ှင့် တရားဝင်ဆက်ခံသည့် အဖဲွအစည်းတုိ 

လည်းပါဝင်သည်၊ 

(ဈ) အလုပ်သမား ဆုိသည်မှာ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ေဆာင် 

ရDက်ေနသည့် အလုပ်သမားှင့် မိသားစုဝင်များကို ဆုိသည်၊ 

(ည) အား ဆုိသည်မှာ လူှင့် တိရိစEာန်တုိ၏ ကာယအားြဖင့် ြဖစ်ေပေစေသာအားမှ 

အပ လပ်စစ်ဓါတ်အား၊ စက်ကိရိယာြဖင့် ြဖစ်ပွားေစသည့်အား သုိမဟုတ် 

အြခားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ြဖစ်ပွားေစသည့်အားကို ဆုိသည်။ 

 

အခန်း(၂) 

အေြခခံမူများ 

၃။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများကို ေအာက်ပါအေြခခံမူများှင့်အညီ လုပ်ကိုင် 

ေဆာင်ရDက်ရမည်- 

(က) ြပည်တွင်းထွက်ှင့် ြပည်ပမှ တင်သွင်းေသာ သယံဇာတပစည်းများကို အဓိက 

ကုန်ကမ်းအြဖစ် အသံုးြပ၍ စက်မလက်မ ကုန်ေချာများထုတ်လုပ်ရန်၊ 

(ခ) ုိင်ငံ၏ စီးပာွးေရးအေြခခံအင်အားတစ်ရပ်ြဖစ်သည့် အိမ်တွင်းစက်မလက်မ 

လုပ်ငန်းများဖွံဖိးေစရန်၊ ပုဂလိက စက်မလက်မက ပိုမိုတုိးတက်ေစရန်ှင့် 
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တစ်မျိးသားလံုး အသားတင် ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိးတွင် စက်မလက်မကပါဝင် 

မ အချိးအစားြဖင့် တင်ုိင်ရန်၊ 

(ဂ) ြမန်မာ့ိုးရာ လက်မအုပညာများ တိမ်ေကာပေပျက်မမရိှေစရန်ှင့် ဖံွဖိးတုိး 

တက်ေစရန်၊ 

(ဃ) အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများ တုိးတက်ေပထွန်းလာေစရန်၊ မိသားစု 

ဝင်ေငွများတုိးပွားရရိှေစရန်ှင့် အေထာက်အကူြပနည်းပညာ လဲေြပာင်းသင် 

တန်းများဖွင့်လှစ်ရန်၊ 

(င) ေဘးဥပါဒ်အNရာယ်ကင်းရှင်းပီး စံချန်ိစံန်းမီသည့် ကုန်ပစည်းများကုိ ထုတ် 

လုပ်တတ်ေြမာက်ေစရန်ှင့် စားသုံးသူများ ဝယ်ယူရရိှေစရန်၊ 

(စ) စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားေစေသာ ေခတ်မီနည်းပညာများ အသုံးြပ၍ အိမ်တွင်း 

စက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်၊ 

(ဆ) ြပည်တွင်းသာမက ြပည်ပေဈးကွက်များအတွက်လည်း စံချန်ိစံန်းမီပစည်း 

များ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန်ှင့် ြပည်တွင်းြပည်ပေဈးကွက်ရရိှေရး ေဖာ်ေဆာင် 

ုိင်ရန်၊ 

(ဇ) သမဝါယမအသင်းများ ဖဲွစည်းေရးအတွက် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်၊ 

(ဈ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက ် အေထာက်အကူြပ 

လုပ်ငန်းများ ြဖစ်ေပလာေစရန်၊ 

(ည) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခုိက်ပျက်စီးေစမည့် လုပ်ငန်းများမေပေပါက်ေစ 

ေရးအတွက် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရDက်ုိင်ရန်ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးလုပ်ငန်းများကုိ ကီးကပ်ေဆာင်ရDက်ုိင်ရန်၊ 

(ဋ) စက်မေဒသအချင်းချင်း၊ လုပ်ငန်းအချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရDက်ုိင်က 

ေစရန်။ 
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အခန်း (၃) 

ေကာ်မတီဖဲွ2စည်းြခင်း�ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။ ေကာ်မတီကို ဝန်ကီးမှ ဥကအြဖစ်ှင့် ြပည်နယ်ဦးစီးမှးမှ အတွင်းေရးမှးအြဖစ် 

တာဝန်ယူကာ သက်ဆုိင်ရာဌာနများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များမှ အဖဲွဝင်အြဖစ် ပါဝင်၍ ေကာ်မတီ 

(၇)ဦး သိုမဟုတ် (၉)ဦးြဖင့် ဖဲွစည်းရမည်။ 

၅။ ေကာ်မတိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမာှ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစပ်ါသည်- 

(က) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတုိးတက်ေစေရးအတွက် ကီးကပ် 

ေဆာင်ရDက်ြခင်း၊ 

(ခ) အေြခခံမူများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရDက်ြခင်း၊ 

(ဂ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း သတ်မှတ်ြခင်း၊ မှတ်ပုံတင်န်းထားများ ညိိင်းသတ်မှတ် 

ြခင်း၊ 

(ဃ) ပညာေပးလုပ်ငန်းများှင့် နည်းပညာလဲေြပာင်းေပးြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင် 

ရDက်ြခင်း၊ 

(င) လုပ်ငန်းရှင်များှင့် အလုပ်သမားများ၏ ခံစားခွင့်များရရိှေရး ကူညီေဆာင်ရDက် 

ြခင်း၊ 

(စ) ဥပေဒှင့်အညီ စီမံခန်ခဲွေရးနည်းအရ အေရးယူုိင်ရန် ေဆာင်ရDက်ြခင်း၊ 

(ဆ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတုိးတက်ေရးှင့် စပ်လျ်းသည့် 

ေဆာင်ရDက်သင့်သည်များကို အစုိးရအဖဲွသုိ အXကံြပတင်ြပြခင်း၊ 

(ဇ) အစုိးရအဖဲွက အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင် 

ြခင်း။ 
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အခန်း(၄) 

ဝန်3ကီး၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၆။ ဝန်ကီးသည် ေကာ်မတီှင့် ဦးစီးဌာနကုိ ဦးေဆာင်၍ ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင် 

ရDက်ရမည်- 

(က) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးေရးအတွက် အစီအမံများ ချမှတ် 

ြခင်း၊ 

(ခ) အေြခခံမူများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အြခားေသာဝန်ကီး 

ဌာနများှင့် ဆက်စပ်ညိိင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရDက်၍ အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင် 

ရDက်ြခင်း၊ 

(ဂ) ြပည်နယ်ဦးစီးမှးမှ တင်ြပေသာ မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများကို ကီးကပ်ြခင်း၊ 

မှတ်ပုံတင်ကုိ ဆုိင်းင့ံြခင်း၊ ုပ်သိမ်းြခင်းှင့် မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းကုိ ပယ်ဖျက် 

ြခင်းတုိှင့် စပ်လျ်း၍ ဆုံးြဖတ်ေပးြခင်း၊ 

(ဃ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ဟုတ်မဟုတ်ှင့် စပ်လျ်း၍ အြငင်းပွားမေပ 

ေပါက်လာပါက ြပည်နယ်ဦးစီးမှး၏ တင်ြပချက်များကို စိစစ၍် ဆုံးြဖတ်ြခင်း၊ 

(င) ဝန်ကီးသည် အစုိးရအဖဲွ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ြပည်ပအကူအညီ ရယူုိင် 

ြခင်း၊ နZးလည်မစာခန်လာေရးထုိးြခင်း။ 

 

အခန်း(၅) 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှ8း၏ တာဝန်�ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၇။ ြပည်နယ်ဦးစီးမှး၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က) အေြခခံမူများကို ေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် 

ရDက်ြခင်း၊ 

(ခ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ 

နည်းပညာရပ်များ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ စမ်းသပ်တီထွင်ြခင်း၊ နည်းပညာသင်တန်း 
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အစီအစ်ှင့် သတင်းအချက်အလက်ြဖန်ြဖးြခင်းများကို ေဆာင်ရDက်ြခင်းှင့် 

ေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

(ဂ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများှင့် စပ်လျ်း၍ တီထွင်စမ်းသပ်ြခင်းှင့် 

သုေတသနြပလုပ်ြခင်းမှ ရရိှေသာ ရလဒ်များကို လုပ်ငန်းများတုိးတက်ေရး 

အတွက် ဌာနတွင်းအသုံးြပြခင်းှင့် လုပ်ငန်းရှင်များသုိ ြဖန်ေဝေရး စီစ်ေဆာင် 

ရDက်ြခင်း၊ 

(ဃ) ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပကုန်ပစည်းြပပဲွများတွင် အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ 

မှ ထုတ်လုပ်ေသာ စံချန်ိစံန်းမီ ကုန်ပစည်းများကို ြပသုိင်ရန်ှင့် ေရာင်းချ 

ုိင်ရန် စီစ်ေဆာင်ရDက်ေပးြခင်း၊ 

(င) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတုိးတက်ေစေရးအတွက် ဝန်ကီး၏ 

အတည်ြပချက်ြဖင့် စုေပါင်းလုပ်ကိုင်ုိင်ရန် အသင်းအဖဲွ ဖဲွစည်းေပးြခင်း၊ 

(စ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများကုိ အများြပည်သူတုိ သိရှိုိင်ရန်ှင့် 

ြပည်တွင်းြပည်ပ အဖွဲအစည်းများှင့် ဆက်စပ်ုိင်ရန် သတင်းအချက်အလက် 

ြပန်ပွားေစမည့် နည်းလမ်းများအသုံးြပ၍ ဝန်ကီး၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ေဆာင်ရDက်ြခင်း၊ 

(ဆ) ေကာ်မတီမှ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကုိ ေဆာင်ရDက်ြခင်း။ 

၈။ ြပည်နယ်ဦးစီးမှး၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က) မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများကို စစ်ေဆးြခင်းှင့် 

စာရင်းများေတာင်းခံြခင်း၊ 

(ခ) ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်ေသာ အမိန် သုိမဟုတ် န်ကားချက်ကို မလိုက်နZ 

ေသာ လုပ်ငန်းရှင်၏ မှတ်ပုံတင်ကို ဝန်ကီး၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ဆုိင်းင့ံြခင်း၊ ုပ် 

သိမ်းြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

(ဂ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများကုိ ကွင်းဆင်းကည့်၍ လိုအပ်သည်များ 

ကူညီေဆာင်ရDက်ြခင်း၊ 
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(ဃ) ှစ်အလိုက် ထုတ်ြပန်ထားေသာ ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက် ဥပေဒှင့် 

အညီ အသစ်ထူေထာင်ထားေသာ စက်မလက်မလုပ်ငန်းများ အခွန်ကင်းလွတ် 

ခွင့်ရရှိေစရန် ကူညီေဆာင်ရDက်ေပးြခင်း။ 

 

အခန်း(၆) 

မှတ်ပုံတင်ြခင်း 

၉။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနသူ သုိမဟုတ် လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဤ 

ဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများှင့်အညီ 

ဦးစီးဌာနသုိ ေလာက်ထားရမည်။ 

၁၀။ ဦးစီးဌာနသည် ေလာက်ထားလာသည့် ေလာက်လာများကုိ စိစစ်ြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်း 

ြပလုပ်ပီးေနZက် သတ်မှတ်ချက်ှင့် ညီွတ်ပါက ေကာ်မတီ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့် မှတ်ပုံတင် 

ေပးရမည်။ 

၁၁။ ြပည်နယ်ဦးစီးမှးသည် မှတ်ပုံတင်ေကး၊ မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ြခင်းှင့် မှတ်ပုံတင် 

သက်တမ်းကာလတုိကို ေကာ်မတီ၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

 

အခန်း(၇) 

မှတ်ပုံတင်ပျက်ြပယ်ြခင်း 

၁၂။ ေအာက်ပါအေကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေပေပါက်လာသည့်အခါ မှတ်ပုံတင်ပျက်ြပယ်သည်- 

 (က) မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်း၊ 

(ခ) လုပ်ငန်းရှင်က မှတ်ပုံတင်ြခင်းကုိ ပယ်ဖျက်ေပးရန် ေလာက်ထားမကို ခွင့်ြပ 

ြခင်း၊ 

(ဂ) မှတ်ပုံတင် ပယ်ဖျက်ခံရြခင်း၊ 

(ဃ) တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ လုပ်ငန်းရပ်စဲခံရြခင်း။ 
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အခန်း(၈) 

လုပ်ငန်းရှင်၏ တာဝန်�ှင့် ခံစားခွင့်များ 

၁၃။ လုပ်ငန်းရှင်၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(က) မိမိလုပ်ကိုင်ေသာ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းကုိ မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ မှတ်ပုံ 

တင်ေကး၊ မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ေကး၊ ဒဏ်ေကးှင့် အြခားေပးေဆာင် 

ရန်ရိှေသာ အခွန်အခများကုိ ေပးေဆာင်ြခင်း၊ 

(ခ) ေကာ်မတီမှ အကူအညီေပးြခင်း၊ အXကံ_ာဏ်ေပးြခင်းှင့် စစ်ေဆးြခင်းကုိ ခံယူ 

ြခင်း၊ 

(ဂ) လုပ်ငန်းအမျိးအစားေြပာင်းလဲြခင်း၊ လုပ်ငန်းလဲေြပာင်းြခင်း၊ လုပ်ငန်းတည် 

ေနရာေြပာင်းေရ̀ြခင်းတုိကုိ ဦးစီးဌာနသုိ ကိတင်အေကာင်းကားြခင်းှင့် မှတ် 

ပုံတင်ေလာက်ထားြခင်း၊ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာနှင့် ဦးစီးဌာနတိုက အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ေသာ အမိန်ှင့် 

န်ကားချက်များကို လုိက်နZြခင်း၊ 

(င) လုပ်ငန်းှင့် စပ်လျ်းေသာ အြခားတည်ဆဲဥပေဒများကို လိုက်နZြခင်း။ 

၁၄။ လုပ်ငန်းရှင်၏ ခံစားခွင့်များမာှ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ကုန်ထုတ်လုပ်မတုိးတက်ေရးှင့် ကုန်ပစည်းအရည်အေသွး ြမင့်မားေရး 

အတွက် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ချက်ြဖင့် လဲေြပာင်းေပးေသာ နည်းပညာရပ် 

များရယူုိင်ရန် ေကာ်မတီသုိ အကူအညီေတာင်းခံခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(ခ) မိမိထုတ်လုပ်ေသာ စံချန်ိစံန်းမီ ကုန်ပစည်းများကုိ ုိင်ငံြခားေစျးကွက်များ 

သုိ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ တင်ပုိေရာင်းချုိင်ရန် ေကာ်မတီသုိ  အကူအညီ 

ေတာင်းခံခွင့်ရိှြခင်း၊ 
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(ဂ) ြပည်ပသုိ ကုန်ပစည်းတင်ပုိေရာင်းချြခင်းြဖင့် ရရိှေသာ ုိင်ငံြခားေငွများကုိ 

သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများှင့်အညီ ကုန်ကမ်း၊ စက်ှင့် စက်ကိရိယာအရန် 

ပစည်းများ ဝယ်ယူုိင်ရန် ေကာ်မတီသုိ အကူအညီေတာင်းခံခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(ဃ) ေကာ်မတီ၏ ကူညီမြဖင့် ြပည်ပုိင်ငံများသုိ သွားေရာက်ေလ့လာြခင်း၊ ေဆွး 

ေွးပဲွတက်ေရာက်ြခင်း၊ သင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့်ရိှြခင်း၊ 

(င) ေကာ်မတီ၏ ကူညီမြဖင့် ြပည်ပမှ ကမ်းကျင်သူများ၏ အကူအညီရယူုိင်ြခင်း 

ှင့် ြပည်ပှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစာချပ်များ ချပ်ဆုိလုပ်ကုိင်ခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(စ) ေကာ်မတီ၏ ကူညီမြဖင့် ေချးေငွများ၊ အေထာက်အပ့ံများ ရယူခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(ဆ) ေကာ်မတီ၏ ကူညီမြဖင့် အစုိးရဌာနများမှ အခါအားေလျာ်စာွ သတ်မှတ်ေပး 

ေသာ အြခားအခွင့်အေရးများကို ခံစားခွင့်ရိှြခင်း၊ 

(ဇ) ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ပီးေသာ ပစည်းများကို ြပည်တွင်း၌ လွတ်လပ်စွာ 

ထုတ်လုပ်ေရာင်းချုိင်ပီး ြပည်တွင်းတင်ဒါေခယူမများတွင် ဝင်ေရာက် 

ယှ်ပိင်ခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(ဈ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များ စုေပါင်း၍ အလုပ်ုံေဆွးေွးပဲွများ၊ 

အေရာင်းြပပဲွများ ေဆာင်ရDက်ခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(ည) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းစတင်ေသာ ှစ်မှစ၍ ြပည်ေထာင်စု၏ 

အခွန်အေကာက်ဥပေဒှင့်အညီ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရိှြခင်း၊ 

(ဋ) လုပ်ငန်းရှင်သည် မိမိလုပ်ငန်းကို ဥပေဒှင့်အညီ တဆင့်လဲေြပာင်းြခင်း၊ 

ေရာင်းချြခင်းများ ြပလုပ်ခွင့်ရိှြခင်း။ 
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အခန်း(၉) 

စီမံခန်?ခဲွေရးနည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း 

၁၅။ လုပ်ငန်းရှင်သည်- 

(က) ပုဒ်မ ၁၃ ပါ တာဝန်သတ်မှတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နZရန် ပျက်ကွက်ြခင်း 

မရှိေစရန်၊ 

(ခ) ပုဒ်မ ၁၄ ပါ ခံစားုိင်ခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ အလွဲသုံးစားမြပရ။ 

၁၆။ ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၁၅ပါ ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေသာ 

လုပ်ငန်းရှင်အား ေအာက်ပါစီမံခန်ခဲွေရးဆုိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ချမှတ်ုိင်သည်- 

 (က) သတိေပးြခင်း၊ 

 (ခ) ကျပ်ငါးေသာင်းထက်မပိုေသာ ဒဏ်ေကးေငွကို ေပးေဆာင်ေစြခင်း၊ 

 (ဂ) မှတ်ပုံတင်ကုိ ယာယီရပ်ဆုိင်ြခင်း၊ 

 (ဃ) မှတ်ပုံတင်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

 

အခန်း(၁၀) 

အယူခံြခင်း 

၁၇။ ြပည်နယ်ဦးစီးမှးက ချမှတ်သည့်ဆုံးြဖတ်ချက်ကို လုပ်ငန်းရှင်က မေကျနပ်ပါက ယင်း 

ဆုံးြဖတ်ချက်ကို လက်ခံရရိှသည့်ေနမှ ရက်ေပါင်း (၃၀)အတွင်း ဝန်ကီးထံ အယူခံုိင်သည်။ 

၁၈။ ဝန်ကီးသည် လုပ်ငန်းရှင်က တင်သွင်းလာေသာ အယူခံဝင်မကို အဆုံးအြဖတ်ေပး 

ရမည်။ 

၁၉။ ဝန်ကီး၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်အတည်ြဖစ်ေစရမည်။ 
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အခန်း(၁၁) 

တားြမစ်ချက်�ှင့် ြပစ်ဒဏ်များ 

၂၀။ မည်သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ြခင်းမရိှဘဲ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းကုိ 

လုပ်ကုိင်ြခင်းမြပရ။ 

၂၁။ ပုဒ်မ ၂၀ပါ ြပဌာန်းချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရှင်ြခင်းခံရ 

လင် ထိုသူကို ေငွဒဏ်အနည်းဆုံးကျပ်ငါးေသာင်းမှ အများဆုံးကျပ်တစ်သိန်းထိ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၂။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၂၁အရ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပီးေနZက် ယင်းြပစ်မကုိ 

ဆက်လက်ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ပါက ဆက်လက်ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ြခင်းြပသည့်ေန 

အသီးသီးအတွက် ထိုသူကုိ တစ်ေနလင် ေငွဒဏ်ကျပ်ငါးေထာင် ချမှတ်ရမည်။ 

 

အခန်း(၁၂) 

အေထွေထွ 

၂၃။ ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကုိ ေဆာင်ရDက်ိုင်ရန်- 

(က) အစုိးရအဖဲွသည် ဤဥပေဒှင့် သက်ဆုိင်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ်းှင့် 

စည်းကမ်းချက်ကို ထုတ်ြပန်ုိင်သည်၊ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနသည် ဤဥပေဒှင့်အညီ သက်ဆုိင်သည့် အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ 

အမိန်၊ န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်ုိင်သည်။ 

 

******************************************************************** 
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ ကု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးသည်။ 

 

 

      (ပုံ)xxxx 

 

 

(ဆလုိင်းလျန်လွယ်) 

ဝန်3ကီးချCပ် 

ချင်းြပည်နယ်အစုိးရအဖွဲ2 

 

 

 

 

 

 

 

 


