
ရနက်နုတ်ိုင်းေဒသကးီအိမ်တင်ွးစကမ်လကမ်လုပ်ငန်းဥပေဒ 

(၂၀၁၉ ခုစှ၊် ရနက်နုတ်ိုင်းေဒသကးီလတေ်တာ်ဥပေဒအမှတ်       ။) 

၁၃၈၁ ခုစှ၊် ဝါဆိုလဆန်း       ရက ်

(၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဇလုိူင်လ       ရက်) 

အခနး်(၁) 

အမည်ှင့် အဓပိာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပေဒကုိ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ဥပေဒဟုေခတွင် 

ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓပိါယ် 

သကေ်ရာကေ်စရမည်- 

 (က) အိမ်တွင ် းစက်မ လက်မလုပ ်ငန ်းဆိ ုသည်မှာ  မိသားစ ုဝင်များြဖင် ့ 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားငာှးရမ်း အသံုးြပ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

စေုပါင်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သည့် သိုမဟုတ် 

ြပြပင်မွမ်းမံသည့် ြမင်းေကာင်ေရ ၀.၂၅ င့်ှအထက၊် ၅ ေကာင်အားှင့် 

ေအာက် အသုံးြပသည့်  အလုပ်သမား(၉)ဦးထက်မပုိေသာ အိမ်တွင်းစက်မ 

လုပ်ငန်းှင့် အလုပ်သမား ၃ ဦးှင့် အထက်ရိှေသာ အိမ်တွင်းလက်မလုပ်ငန်း 

များကုိဆုိသည်။ 

 (ခ ) အစိုးရအဖဲွဆိုသည်မှာ ရနက်နုတ်ိုင်းေဒသကးီအစိုးရအဖွဲကိုဆိုသည်။  

 (ဂ ) ဝန်ကီးဆုိသည်မှာ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွက တာဝန်ေပးအပ်ေသာ 

ဝန်ကးီကိုဆိုသည်။ 

 (ဃ) ဦးစီးဌာနဆုိသည်မှာ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း 

ဦးစးီဌာနကိုဆိုသည်။ 

 (င ) တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအေသးစား 

စကမ်လက်မလုပ်ငနး်ဦးစးီဌာန တိုင်းေဒသကးီဦးစးီမှးကိုဆိုသည်။ 

 (စ ) လုပ်ငန်းရှင်ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အိမ်တင်ွးစကမ်လကမ်လုပ်ငနး် 

လုပ်ကိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိသူကိုဆိုလိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

ယင်းတို၏ အေမွစား အေမွခံ၊ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ှင့် တရားဝင် 

ဆကခ်သံည့်အဖဲွအစည်းတိုလည်းပါဝင်သည်။ 



   
 

 (ဆ) အားဆိုသည်မှာ ကာယစမ်ွးအားြဖင့် ြဖစပွ်ားေစသည့် အားမပါဝင်ဘဲ 

လပ်စစဓ်ါတ်အား၊ စကက်ရိိယာြဖင့် ြဖစပွ်ားေစသည့် အား သုိမဟတု် အြခား 

နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ြဖစပွ်ားေစသည့်အားကိုဆိုသည်။  

အခနး် (၂) 

ရည်ရ�ယ်ချက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရ�ယ်ချကမ်ျားမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစသ်ည်- 

 (က) ြပည်တွင်းထွက် သယံဇာတပစည်းများကုိ အဓိကကုန်ကမ်းအြဖစ် အသံုးြပ၍ 

စကမ်လက်မကနုေ်ချာများ ထုတလု်ပ်ရန၊် 

 (ခ ) ုိင်ငံ၏ စီးပွားေရး အေြခခံအင်အားတစ်ရပ်ြဖစ်သည့် အိမ်တွင်းစက်မလက်မ 

လုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးေစရန်၊ ပုဂလိကစက်မလက်မက ပုိမုိတုိးတက်ေစရန်ှင့် 

တစမ်ျိးသားလံုး အသားတင်ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိးတင်ွ စကမ်လကမ်က 

ပါဝင်မ အချိးအစားြမင့်တင်ိုင်ရန၊် 

 (ဂ ) ြမနမ်ာ့ိုးရာလက်မအုပညာများ တမ်ိေကာပေပျာကမ်မရိှေစရန်င့်ှ ဖံွဖိး 

တိုးတကေ်စရန၊်  

 (ဃ) အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ေပထွန်းလာေစရန်ှင့် 

မိသားစဝုင်ေငွများ တိုးပွားရရိှေစရန်၊ 

 (င ) အိမ်တင်ွးစက်မလကမ်လုပ်ငနး်များ ြဖစေ်ပလာေစရနအ်တွက် အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းသင်တနး်များင့်ှ  နည်းပညာလဲေြပာင်းသင်တနး်များ ဖွင့်လှစ် 

ေပးရန၊်  

 (စ ) ေဘးဥပဒ်အရာယ်ကင်းရှင်းပီး စခံျနိစ်ံနး်မီသည့် ကနုပ်စည်းများကို 

ထုတလု်ပ်တတေ်စရန်ှင့် စားသံုးသူများဝယ်ယူရရိှေစရန၊် 

 (ဆ) စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားေစေသာ ေခတ်မီနည်းပညာများ  အသံုးြပ၍ အိမ်တွင်း 

စကမ်လက်မလုပ်ငနး်များ ြမင့်တင်ရန၊်  

 (ဇ ) ြပည်တွင်းသာမက ြပည်ပေစျးကွက်များအတွက်လည်း စံချနိ်စံန်းမီ 

ပစည်းများ ထုတလု်ပ်ေရာင်းချရန၊် 

 (စျ ) သမဝါယမအသင်းများ ဖဲွစည်းေရးအတကွ် အေထာက်အကြူဖစေ်စရန၊်  

 (ည) အေသးစား၊ အလတ်စားှင့်အကီးစားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက် 

အေထာကအ်ကြူပ လုပ်ငနး်များ ြဖစေ်ပလာေစရန၊် 



   
 

 (ဋ ) ပတဝ်နး်ကျင်ထိခိုကမ်မရိှေစေရးအတကွ် ကးီကပေ်ဆာင်ရ�က်ိုင်ရနှ်င့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများကုိ ကးီကပ်ေဆာင်ရ�က်ိင်ုရန်၊ 

 (ဌ) အိမ်တင်ွးစက်မလကမ်လုပ်ငနး်ရှင်အချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ိုင်က 

ေစရန။် 

အခနး် (၃) 

မှတပံု်တင်ြခင်း 

၄။ အိမ်တင်ွးစက်မလကမ်လုပ်ငနး် လုပ်ကိုင်ေနသူ သုိမဟတု် လုပ်ကိုင်လိုသသူည် 

ဤဥပေဒအရ မှတပံု်တင်သည့်အခါ ဦးစးီဌာနက သတမှ်တ်သည့် နည်းလမ်းများင့်ှအညီ 

ေလာက်ထားရမည်။ 

၅။ ဦးစးီဌာနသည် ပုဒ်မ ၄ အရ ေလာက်ထားလာသည့် ေလာက်လာများကို စစိစြ်ခင်း၊ 

စစေ်ဆးြခင်း ြပလုပ်ပီးေနာက် သတမှ်တခ်ျက်င့်ှ ညီတွပ်ါက မှတပံု်တင်ေပးရမည်။ 

၆။ ဦးစးီဌာနသည် မှတပံု်တင်ေကး၊ မှတပံု်တင်အသစ်လဲလယ်ှေကးတိုကို ဝန်ကးီထံ 

တင်ြပ၍ အစိုးရအဖဲွ၏ သေဘာတူညီချကြ်ဖင့် သတမှ်တေ်ပးရမည်။  

၇။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းမှတ်ပံုတင်သက်တမ်းကာလကုိ မှတ်ပံုတင်ခွင့်ြပသည့် 

ေန�မှစ၍ (၂) စှသ်တမှ်တရ်မည်။ 

အခနး် (၄) 

လုပ်ငန်းရှင်၏ တာဝနှ်င့် ခစံားိင်ုခင့်ွများ 

၈။ လုပ်ငနး်ရှင်၏ တာဝနမ်ျားမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုးြဖစသ်ည်- 

 (က) မိမိလုပ်ကိုင်ေနေသာ အိမ်တင်ွးစက်မလကမ်လုပ်ငနး်ကို မှတပံု်တင်ြခင်း၊ 

သကတ်မ်းတိုးြခင်းှင့် ေပးေဆာင်ရန်ရိှေသာ အခနွအ်ခများကို ေပးေဆာင် 

ြခင်း၊ 

 (ခ ) ဦးစးီဌာနက သတမှ်တ်ေပးသည့် ကာလအတွင်း မှတပံု်တင်သကတ်မ်း 

တိုးရန် ပျကက်ွကပ်ါက သတမှ်တ်သည့် ဒဏေ်ကးကိုေပးေဆာင်ြခင်း၊ 

 (ဂ ) လုပ်ငနး်လဲေြပာင်းြခင်းှင့် ေနရပ်လိပ်စာေြပာင်းေရ�ြခင်းတိုကို ဦးစးီဌာနသုိ 

ကိတင်အေကာင်းကားြခင်း၊ 

 (ဃ) ဦးစီးဌာနက ဤဥပေဒှင့်အညီထုတ်ြပန်ေသာ အမိန်�ှင့် န်ကားချက်များကုိ 

လုိကန်ာြခင်း၊ 

 (င ) တည်ဆဥဲပေဒများကို လုိကန်ာြခင်း။ 



   
 

၉။ လုပ်ငနး်ရှင်၏ ခစံားိုင်ခင့်ွများမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစသ်ည်- 

 (က) ကုန်ထုတ်လုပ်မတိုးတက်ေရးှင့် ကုန်ပစည်းအရည်အေသွးြမင့်မားေရး 

အတကွ် ဦးစးီဌာနက သတမှ်တခ်ျကြ်ဖင့် လဲေြပာင်းေပးေသာ နည်းပညာ 

ရပ်များကို ရယူခင့်ွရိှြခင်း၊ 

 (ခ ) မိမိထုတ်လုပ်ေသာ စံချန်ိစံန်းမီ ကုန်ပစည်းများကုိ ုိင်ငံြခား ေစျးကွက်များ 

သုိ သတမှ်တခ်ျက်ှင့်အညီ တင်ပုိေရာင်းချခင့်ွရိှြခင်း၊ 

 (ဂ ) ြပည်ပသုိ ကနုပ်စည်းတင်ပုိေရာင်းချြခင်းြဖင့် ရရှိေသာိုင်ငံြခားေငွများကုိ 

သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများှင့်အညီ ကုန်ကမ်း၊ စက်ှင့်စက်ကိရိယာ 

အရန်ပစည်းများ ဝယ်ယူခင့်ွရိှြခင်း၊ 

 (ဃ) အစိုးရအဖဲွ၏ အစအီစဉ်ြဖင့်ြဖစေ်စ၊ မိမိတို၏ အစအီစဉြ်ဖင့်ြဖစေ်စ၊ ြပည်ပ 

ုိင်ငံများသုိ သွားေရာက်ေလ့လာြခင်း၊  ေဆွးေွးပဲွတက်ေရာက်ြခင်း၊ သင်တန်း 

တကေ်ရာကခ်ွင့်ရိှြခင်း၊ 

 (င ) ြပည်ပမှကမ်းကျင်သူများ၏ အကူအညီရယူခွင့်ရှ ိြခင်း၊ အစိုးရအဖွဲ၏ 

သတမှ်တခ်ျက်င့်ှအညီ ြပည်ပှင့် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်စာချပ်များ ချပ်ဆုိ 

လုပ်ကိုင်ခင့်ွရိှြခင်း၊ 

 (စ ) အစုိးရအဖဲွ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ြပည်ပေချးေငွများှင့် အေထာက်အပ့ံများ 

ရယူခွင့်ရှြိခင်း၊ 

 (ဆ) ဦးစီးဌာန၊ အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ 

အြခားအဖွဲအစည်းများက အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေပးေသာ အြခား 

အခင့်ွအေရးများကို ခစံားခင့်ွရိှြခင်း၊ 

 (ဇ ) ဦးစးီဌာနတင်ွ မှတပံု်တင်ပီးေသာပစည်းများကို တည်ဆဥဲပေဒများှင့်အညီ 

ြပည်တွင်း၌ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချုိင်ပီး ြပည်တွင်းတင်ဒါေခယူမ 

များတင်ွ ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်ခင့်ွရိှြခင်း၊ 

 (စျ ) အိမ်တင်ွးစက်မလကမ်လုပ်ငနး်ရှင်များ စေုပါင်း၍ အလုပ်ုံေဆးွေးွပဲွများ၊ 

အေရာင်းြပပဲွများ ေဆာင်ရ�က်ခင့်ွရိှြခင်း။ 

 



   
 

အခနး် (၅) 

တိုင်းေဒသကီးဦးစးီမှး၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၁၀။ တိုင်းေဒသကးီဦးစးီမှး၏ တာဝနမ်ျားမှာ ေအာကပ်ါအတိင်ုးြဖစ်သည်- 

 (က) ရည်ရ�ယ်ချကမ်ျားကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း၊ 

 (ခ ) အိမ်တင်ွးစက်မလကမ်လုပ်ငနး်များ ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးအတကွ် လုိအပ်ေသာ 

နည်းပညာရပ်များေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ စမ်းသပ်တီထွင်ြခင်း၊ နည်းပညာသင်တန်း 

အစအီစဉ်ှင့် သတင်းအချကအ်လက် ြဖန�်ြဖးြခင်းများကို ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း၊ 

 (ဂ ) အိမ်တင်ွးစက်မလကမ်လုပ်ငနး်များင့်ှ စပ်လျဉး်၍ တထွီင်စမ်းသပ်ြခင်းင့်ှ 

သုေတသနြပလုပ်ြခင်းမှ ရရိှေသာရလဒမ်ျားကို လုပ်ငနး်များတိုးတက်ေရး 

အတကွ် အသံုးြပြခင်း၊ 

 (ဃ) လုပ်ငနး်ရှင်များ၏ အခနွသ်က်သာခင့်ွရရိှေရးအတကွ် အဆင့်ဆင့်တင်ြပ 

ေဆာင်ရ�ကေ်ပးြခင်း၊ 

 (င ) ြပည်တွင်းြပည်ပ ကုန်ပစည်းြပပဲွများတွင် အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများမှ 

ထုတလု်ပ်ေသာ စခံျနိစ်ံနး်မီ ကနုပ်စည်းများကို ြပသိုင်ရန်င့်ှ ေရာင်းချ 

ိုင်ရန် စစီဉေ်ဆာင်ရ�ကေ်ပးြခင်း၊ 

 (စ ) ှီးေှာဖလှယ်ပွဲများ ြပလုပ်ြခင်း၊ ကမ်းကျင်သူများ စုစည်းေပးြခင်း၊ 

ြပပဲွပိင်ပွဲ ြပလုပ်၍ ဆမုျားချးီြမင့်ြခင်း၊ ာဏပူ်ေဇာ်ခချးီြမင့်ြခင်း၊ 

 (ဆ) ြပည်တွင်းြပည်ပေချးေငွများှင့် ေထာက်ပံ့ေကးများရရှိိုင်ရန် ညိင်း 

ေဆာင်ရ�ကေ်ပးြခင်း၊  

 (ဇ ) အိမ်တင်ွးစက်မလကမ်လုပ်ငနး်များ ဖံွဖိးတုိးတကေ်စေရးအတကွ် စေုပါင်း 

လုပ်ကိုင်ိုင်ရန် အသင်း၊ အဖဲွဖဲွစည်းေပးြခင်း၊ 

 (စျ ) အိမ်တင်ွးစက်မလကမ်လုပ်ငနး်များကို အများြပည်သူတို သိရိှိုင်ရန်င့်ှ 

ြပည်တွင်းြပည်ပအဖဲွအစည်းများှင့် ဆက်စပ်ုိင်ရန် သတင်းအချက်အလက် 

ြပန�်ပွားေစမည့် နည်းလမ်းများအသံုးြပ၍ ေဆာင်ရ�ကေ်ပးြခင်း၊ 

 (ည) တိုင်းေဒသကးီဦးစးီမှးသည် ပုဒမ်ခွဲ(စ)င့်ှ ပုဒမ်ခွဲ(ဆ)တိုကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရာတွင် ဝန်ကးီ၏ သေဘာတညူခီျကက်ို ရယူရမည်။ 

 



   
 

၁၁။ တိုင်းေဒသကးီဦးစးီမှး၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်များမာှ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစသ်ည်- 

 (က) ပုဒ်မ ၅ အရ မှတပံု်တင်ထားေသာ အိမ်တင်ွးစကမ်လက်မလုပ်ငနး်များကို 

စစေ်ဆးြခင်းင့်ှ စာရင်းများေတာင်းခြံခင်း၊  

 (ခ ) မိမိ၏ တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဦးစီးဌာနရှိ အရာရှိတစ်ဦးဦးအား 

ြဖစေ်စ၊ အဖဲွအားြဖစေ်စ လဲအပ်၍ ေဆာင်ရ�ကေ်စြခင်း၊ 

 (ဂ) အခါအားေလျာ်စွာ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်း 

ကည့်၍ လုိအပ်သည်များ ကညီူေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း။ 

အခနး် (၆) 

ဝန်ကးီ၏ လုပ်ပိင်ုခင့်ွများ 

၁၂။ ဝန်ကးီသည် အိမ်တွင်းစကမ်လက်မလုပ်ငနး်များင့်ှ စပ်လျဉး်၍ ေအာကပ်ါအမိန�် 

များကို  ချမှတ်ိုင်သည်-   

 (က ) မှတပံု်တင်ြခင်းကို ဆိုင်းင့ံြခင်း၊ 

 (ခ  ) မှတပံု်တင်ကို ပ်ုသမ်ိးြခင်း၊  

 (ဂ ) မှတပံု်တင်ထားြခင်းကို ပယ်ဖျကြ်ခင်း။ 

၁၃။ ဝန်ကးီသည်- 

 (က) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ြမင့်တင်ေရးအတွက် အစီအမံများ ချမှတ် 

ိုင်သည်။ 

 (ခ ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများကို အေထာက်အကူြပိ ုင်ရန်ှင့် 

ကီးကပ်ုိင်ရန် လုိအပ်သည့်အဖဲွများကုိ ဖဲွစည်းြခင်း၊ အ�ကံေပးပုဂိလ်များကုိ 

ခန�်ထားြခင်းြပိုင်သည်။ ထုိသုိ ဖဲွစည်းြခင်း၊ ခန�်ထားြခင်း ြပလုပ်ပါက 

ယင်းအဖဲွင့်ှ အ�ကေံပးပုဂိလ်တို၏တာဝန်ှင့် လုပ်ပုိင်ခင့်ွများကို သတမှ်တ ်

ေပးရမည်။ 

၁၄။ ဝန်ကးီသည်- 

 (က) အိမ်တင်ွးစက်မလကမ်လုပ်ငနး် ဟတု ် မဟတု်င့်ှ စပ်လျဉး်၍ အြငင်းပာွးမ 

ေပေပါက်လာပါက အဆုံးအြဖတေ်ပးရမည်။ 

 (ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ဝန်ကးီသည် အစိုးရအဖဲွသုိ တင်ြပပီး သေဘာတူညီမ 

ရယူ၍ ချမှတ်ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ် ြဖစသ်ည်။ 

 



   
 

အခနး် (၇) 

မှတပံု်တင်ပျကြ်ပယ်ြခင်း 

၁၅။ ေအာက်ပါအေကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ေပေပါက်လာသည့်အခါ မှတ်ပံုတင်ပျက်ြပယ်သည်- 

 (က) မှတပံု်တင်သကတ်မ်းကုနဆ်ုံးြခင်း၊ 

 (ခ) လုပ်ငန်းရှင်က မှတ်ပံုတင်ထားြခင်းကုိ ပယ်ဖျက်ေပးပါရန် ေလာက်ထားြခင်းကုိ 

ခင့်ွြပြခင်း၊ 

 (ဂ ) မှတပံု်တင် ပယ်ဖျကခ်ရံြခင်း၊ 

 (ဃ) တည်ဆဥဲပေဒတစရ်ပ်ရပ်အရ လုပ်ငနး်ရပ်စခဲံရြခင်း။ 

အခနး် (၈) 

စမံီခန�်ခွဲေရး နည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း 

၁၆။ လုပ်ငနး်ရှင်သည်- 

 (က) ပုဒ်မ ၈ ပါ တာဝန်သတ်မှတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လုိက်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်း 

မရိှေစရ၊ 

 (ခ ) ပုဒ်မ ၉ ပါ ခံစားုိင်ခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ တစ်ဆင့်လဲေြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ 

အလဲွသံုးစားြပြခင်း မြပလုပ်ရ။ 

၁၇။ ပုဒ်မ ၁၆ ပါ ြပာနး်ချကတ်စရ်ပ်ရပ်ကို ေဖာကဖ်ျကက်ျးလွနေ်သာ လုပ်ငနး်ရှင် 

အေပ တိုင်းေဒသကးီဦးစးီမှးသည်  ဝန်ကးီ၏ ခင့်ွြပချကြ်ဖင့် ေအာက်ပါစမံီခန�်ခွဲေရးဆိုင်ရာ 

ြပစဒ်ဏ်တစရ်ပ်ရပ်ကို ချမှတ်ိုင်သည်- 

 (က) သတေိပးြခင်း၊ 

 (ခ ) ကျပ်ငါးေသာင်းထက် မပုိေသာ ဒဏေ်ကးေငွကို ေပးေဆာင်ေစြခင်း၊ 

 (ဂ ) မှတပံု်တင်ကို စှအ်ကန�်အသတြ်ဖင့် ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ 

 (ဃ) မှတပံု်တင်ကို ပယ်ဖျကြ်ခင်း။ 

၁၈။ တိုင်းေဒသကးီဦးစးီမှးက ပုဒမ် (၁၇) (ခ) အရ တပ်ိုကေ်သာ ဒဏေ်ကးေငွကုိ 

သကဆ်ိုင်ရာလုပ်ငနး်ရင်ှက ေပးေဆာင်ရန်  ပျကက်ကွလ်င် ယင်းဒဏ်ေကးေငွကို အခနွမ်ေြပ 

ကျနေ်ငွ ြဖစဘ်သိကဲ့သုိ ဦးစးီဌာနက ေကာကခ်ရံမည်။ 

 

 



   
 

အခနး် (၉) 

အယူခြံခင်း 

၁၉။ ပုဒ်မ ၁၇ အရ စမံီခန�်ခွဲြခင်းဆိုင်ရာ ချမှတသ်ည့် ြပစဒ်ဏတ်စ်ရပ်ရပ်အေပ 

ေကျနပမ်မရိှပါက  ယင်းအမိန�် သုိမဟတု ်ဆုံးြဖတခ်ျကက်ို လကခ်ရံရိှသည့် ေန�မှ ရကေ်ပါင်း ၃၀ 

အတင်ွး အစိုးရအဖဲွသုိ အယူခံိင်ုသည်။  

၂၀။ ပုဒ်မ ၁၉ ပါ အယူခမံင့်ှ စပ်လျဉး်၍ ဝန်ကီးသည် အစိုးရအဖဲွသုိ တင်ြပပီး 

သေဘာတူညီမရယူ၍ ချမှတ်ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်အတည် ြဖစသ်ည်။ 

အခနး် (၁၀) 

အေထွေထွ 

၂၁။ ဤဥပေဒအရ ဦးစီးဌာနက ချမှတ်သည့် စီမံခန်�ခဲွေရးဆုိင်ရာ အေရးယူမ တစရ်ပ်ရပ် 

သည် တည်ဆြဲပစမ်ဆိုင်ရာဥပေဒတစရ်ပ်ရပ်အရ အေရးယူတရားစွဲဆိုြခင်းင့်ှ သကဆ်ိုင်ြခင်း 

မရိှေစရ။ 

၂၂။ ဤဥပေဒပါ  ြပာနး်ချကမ်ျားကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�ကရ်ာတင်ွ- 

 (က) ဝန်ကီးသည် လုိအပ်ေသာ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းှင့် စည်းကမ်းများကုိ 

အစိုးရအဖဲွ၏ သေဘာတညီူချကြ်ဖင့် ထုတြ်ပန်ိုင်သည်။   

 (ခ ) ဦးစးီဌာနသည် လုိအပ်ေသာ အမိန�်ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန�်၊ န်ကားချက်ှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတြ်ပန်ိုင်သည်။  

  

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ ကု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

   

    

  ဝန်ကးီချပ် 

  ရနက်နုတ်ိုင်းေဒသကးီအစိုးရအဖဲွ 

 


