စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံေိုင်ရာ ဥေပေ
( ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ပေည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ် ဥေပေအမှတ် ၂၄။)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပောသိုလပေည့်ပကျော်

၅ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်)
ပေည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ်သည် ဤဥေပေကို ပေဋ္ဌာန်းလိုကသ
် ည်။
အခန်း( ၁ )
အမည်နှင့် အဓိေ္ပာယ်ပော်ပေချေက်
၁။

ဤဥေပေကို စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံေိုင်ရာဥေပေ ဟု ပခါ်တွင်ပစရမည်။

၂။

ဤဥေပေတွင်ေါရှိပသာ ပအာက်ေါစကားရေ်မျေားသည် ပော်ပေေါအတိုင်း အဓိေ္ပာယ်သက်ပရာက် ပစရမည်(က) စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ ေိုသည်မှာ ဤဥေပေအရ မှတ်ေုံတင်ေားပသာ စုပေါင်း ေိုင်ပပမတွင်
စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံအပေစ်

ပောက်လုေ်ေားပသာ

၆

ေေ်နှင့်အေက်

ရှိသည့်

အေေ်ပမင့်အပောက်အအုံကုေ
ိ ိုသည်။ ယင်းစကားရေ်တွင် စုပေါင်းေိုင်သူမျေား အသုံးပေုရန်
စီမံေားရှိသည့် စုပေါင်းေိုင်ေစ္စည်းနှင့် အိမ်ခန်းမျေားလည်း ေါဝင်သည်။
(ခ)

စုပေါင်းေိုငေ
် စ္စည်း ေိုသည်မှာ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံနှင့် ေက်စေ်လျေက်ရှိပသာ ပအာက်ေါ
ေစ္စည်းမျေား ေါဝင်သည်( ၁ ) ဤဥေပေအရ မှတ်ေုံတင်ေားပသာ စုပေါင်းေိုင်ပပမ၊
( ၂ ) ယင်းစုပေါင်းေိုင်ပပမတွင်

ပောက်လုေ်ေားပသာ

စုပေါင်းေိုင်သူအားလုံးနှင့်

တစ်ဦးချေင်းေိုင်

အကျေိုးသက်ေိုင်သည့်

အိမ်ခန်းမျေားမှအေ

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ၏

အစိတ်အေိုင်းမျေား၊ တေ်ေင်ေားပသာ ေစ္စည်းကိရယ
ိ ာမျေား၊
( ၃ ) စုပေါင်းေိုင်သူမျေား၏အကျေိုးအတွက်
စီမံေားရှိပသာ

အပောက်အအုံမျေား၊

အသုံးပေုရန်ပောက်လုေ်ေားပသာ
ေညာပရးနှင့်ကျေန်းမာပရးေိုင်ရာ

သို ့မဟုတ်

အပောက်အအုံမျေား

နှင့်ေစ္စည်းမျေား၊ ဝင်းပခံ၊ ဥယျောဉ်နှင့် သစ်ေင်ေန်းမန်မျေား၊ ပရပေးပရး၊ အညစ်အပကကး
စွန် ့ေစ်ပရးနှင့်

သန် ့ရှင်းပရးေိုင်ရာေစ္စည်းမျေား၊

စွမ်းအင်ပေန် ့ပေူးပရးေိုင်ရာေစ္စည်းမျေား၊

လမ်းတံတားနှင့် ပရပပမာင်းမျေား၊ ေက်သွယ်ပရးေစ္စည်းမျေား။
(ဂ)

စုပေါင်းေိုင်ပပမ ေိုသည်မှာ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံနှင့် စုပေါင်းေိုင်ေစ္စည်းတည်ရှိပသာ
စုပေါင်းေိုင်သူအားလုံး က

တည်ေဲဥေပေနှင့်အညီ

အကျေိုးသက်ေိုင်သည့်

ပပမနှင့်ပပမ

ကွကလ
် ေ်တို ့ကို ေိုသည်။
(ဃ) နိုင်ငံပခားသား ေိုသည်မှာ နိုင်ငံသားမဟုတ်ပသာသူ သို ့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသားမဟုတ်ပသာသူ သို ့မဟုတ်
နိုင်ငံသားပေုခွင့်ရသူ မဟုတ်ပသာသူကို ေိုသည်။
(င)

တည်ပ ောင်သ ူ ေို သ ည် မှ ာ ပငွ ပကကးရင် း နှ ီးပမှု ေ် နှ ံပ ေီ း စု ပ ေါင်း ေို င ်အ ပောက် အအုံ
တည်ပောင်ပခင်းလုေ်ငန်း လုေ်ကိုင်နိုင်ရန် ဤဥေပေအရေုတ်ပေးပသာ လုေ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိသည့်

2
ဌာန၊ အေွဲ အစည်
့
း သို ့မဟုတ် ေုဂ္ဂိုလ်ကို ေိုသည်။ ယင်းစကားရေ်တွင် ဘဏ်နှင့် ပငွပရးပကကးပရး
အေွဲ ့အစည်းမျေား၊ အာမခံကုမ္ပဏီမျေား မေါဝင်။
(စ)

စုပေါင်းေိုင်သူ ေိုသည်မှာ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံရှိ အိမ်ခန်း သို ့မဟုတ် အိမ်ခန်းမျေားကို
ဤဥေပေအရ
ေိုသည်။

တရားဝင်ေိုင်ေိုင်ပကကာင်း

ယင်းစကားရေ်တွင်

အိမ်ခန်းမှတ်ေုံတင်လက်မှတ်

စုပေါင်းေိုင်သူ၏

အပမွေက်ခံသူ

ရရှိေားသူကို

သို ့မဟုတ်

တရားဝင်

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံရှိ

အိမ်ခန်း

လွှဲပပောင်းရရှိသူလည်း ေါဝင်သည်။
(ေ) မူလအချေိုးသင့်ေိုင်ေိုင်မှုအစုတန်ေိုး
အသီးသီးအတွက်

ေိုသည်မှာ

လွှဲပပောင်းသည့်တန်ေိုးအလို ့ငှာလည်းပကာင်း၊

စီမံခန် ့ခွဲပရးနှင့်

ေိန်းသိမ်းပစာင့်ပရှာက်ပရးအတွက်

လည်းပကာင်း

သက်ေ ိုင်ရာ

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို

ေည့်ဝင်ရမည့်

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ

ရန်ေုံပငွေမာဏအတွက်
စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီ၏

သပဘာတူညီချေက်ပေင့် တည်ပောင်သူက သတ်မှတ်ေားသည့် အချေိုးသင့်ေိုင်ေိုင်မှုတန်ေိုးကို ေိုသည်။
(ဇ)

အိမ်ခန်း ေိုသည်မှာ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံတွင် ပနေိုင်ရန် သို ့မဟုတ် အမှုပောင်
အေွဲ ့၏ခွင့်ပ ေုချေက်ပ ေင့်

အပခားနည်းသုံးစွဲရန်

တစ်ဦးချေင်းေိုင်အပေစ်

သီးပခားကာရံ၍

ပောက်လုေ်ေားပသာ အိမ်ခန်းကို ေိုသည်။
(ဈ)

အသင်း ေိုသည်မှာ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို စီမံခန် ့ခွဲရန်နှင့် ေိန်းသိမ်းပစာင်ပ့ ရှာက်ရန်
အလို ့ငှာ

ဤဥေပေအရေုတ်ပေးပသာ

အသင်းမှတ်ေုံတင်လက်မှတ်ရရှိသည့်

စုပေါင်းေိုင်

အပောက်အအုံအသင်းကို ေိုသည်။
(ည) အသင်းဝင်

ေိုသည်မှာ

အသင်းမှတ်ေုံတင်လက်မှတ်ရရှိပသာ

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ၏

အိမ်ခန်းမှတ်ေံုတင်လက်မှတ်ရရှိသူကုိ ေိုသည်။
(ဋ)

အမှုပောင်အေွဲ ့ ေိုသည်မှာ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို စီမံခန် ့ခွဲရန်နှင့် ေိန်းသိမ်း
ပစာင့်ပရှာက်ရန်အလို ့ငှာ

စုပေါင်းေိုင်အသင်း၏

ေွစည်
ဲ ့ းေားပသာ

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ

အမှုပောင်အေွဲ ့ကို ေိုသည်။
(ဌ)

ယာယီအေွဲ ့ ေိုသည်မှာ ဤဥေပေအရ ေွဲ ့စည်းပသာ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ ယာယီ
အမှုပောင်အေွဲ ့ကို ေိုသည်။

(ဍ)

ဝန်ကကီးဌာန ေိုသည်မှာ ပေည်ပောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ပောက်လုေ်ပရးဝန်ကကီးဌာနကို ေိုသည်။

(ဎ)

စီမ ံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီ ေိုသည်မှာ ဤဥေပေေါ ရည်ရွယ ်ချေက်မျေားကို ပေသအလိုက်
အပကာင်အေည်ပော်ပောင်ရွက်ရန် ဤဥေပေအရ ေွဲစည်
့ းပသာ တိုင်းပေသကကီး သို ့မဟုတ် ပေည်နယ်
စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီမျေားနှင့် ပနပေည်ပတာ်ပကာင်စီ စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီတို ့ကို ေိုသည်။

(ဏ)

ဦးစီးဌာန ေိုသည်မှာ ပောက်လုေ်ပရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပမို ့ပေနှင့် အိမ်ရာေွံပေိ့ ုးပရးဦးစီးဌာနကို
ေိုသည်။

(တ) မှတ်ေုံတင်အရာရှိ

ေိုသည်မှာ

စုပေါင်းေိုင်ပပမနှင့်

စုပေါင်းေိုင်

အပောက်အအုံေိုင်ရာ

စာချေုေ်စာတမ်းနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားမျေားကို မှတ်ေုံတင်ပေးရန် ပောက်လုေ်ပရးဝန်ကကီး ဌာနက
ခန် ့အေ်ေားပသာ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံေိုင်ရာ မှတ်ေုံတင်အရာရှိကိုေိုသည်။

3
အခန်း( ၂ )
ရည်ရွယ်ချေကမ
် ျေား
၃။

ဤဥေပေ၏ ရည်ရွယ်ချေက်မျေားမှာ ပအာက်ေါအတိုင်းပေစ်သည်(က) ပမို ့ပေနှင့် ေတ်ဝန်းကျေင်ပေသ ေွံ ့ပေိုးပရးစီမံကိန်းကို အပောက်အကူပေုပစရန်၊
(ခ)

အိမ်ရာကဏ္ဍ စနစ်တကျေ ေွံပေိ့ ုးတိုးတက်လာပစပရး၊ ပေည်သူမျေား၏ လူပနမှုအေင့်အတန်း
ေွံပေိ့ ုးတိုးတက်လာပစပရးနှင့် စီးေွားပရးေွံပေိ့ ုးတိုးတက်ပရးကို အပောက်အကူပေုပစရန်၊

(ဂ)

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ၏ အိမ်ခန်းမျေားကို ဥေပေနှင့်အညီ တရားဝင်ေိုင်ေိုင်ခွင့်၊
အကျေိုးခံစားခွင့်နှင့် လွှဲပပောင်းခွင့်ရရှိပစရန်၊

(ဃ) အိမ်ရာကဏ္ဍေွံ ့ပေိုးပရးစီမံကိန်းတွင်
အေွ ဲ ့အစည် း မျေား၊

ပေည် တ ွ င ် း

အပေည်ပေည်ေိုင်ရာအေွဲ ့အစည်းမျေား၊
ပေည် ေ အေွ ဲ ့အစည် း မျေား၊

ပေသေိုင်ရာ

ေု ဂ ္ဂ လ ိ က မျေားနှ င ် ့

ေူ း ပေါင် း

ပောင်ရွကမ
် ှုကို တိုးပမှင့်အပကာင်အေည်ပော်နိုင်ရန်။
အခန်း( ၃ )
စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီ ေွဲ ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်း၏တာဝန်နှင့် လုေ်ေိုင်ခွင့်မျေား
၄။

ဤဥေပေေါ

ပေဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကို

ပေည်ပောင်စုအစိုးရအေွဲ ့၏

ပေသအလိုက်

အတည်ပေုချေက်ပေင့်

အပကာင်အေည်ပော်နိုင်ရန်

တိုင်းပေသကကီး

သို ့မဟုတ်

ဝန်ကကီးဌာနသည်

ပေည်နယ်

စီမံခန် ့ခွဲပရး

ပကာ်မတီမျေားကို ပအာက်ေါေုဂ္ဂိုလ်မျေားပေင့် အမိန် ့ပကကာ်ပငာစာ ေုတ်ပေန်ေွဲ ့စည်းရမည်(က) တိုင်းပေသကကီး

သို ့မဟုတ်

ပေည်နယ်အစိုးရအေွဲ ့က

တာဝန်

ဥက္ကဋ္ဌ

အပေွပေွအုေ်ချေုေ်ပရး

အေွဲ ့ဝင်

လယ်ယာပပမစီမံခန် ့ခွဲပရး

အေွဲ ့ဝင်

ပေးအေ်ပသာ ဝန်ကကီး
( ခ ) တိုင်းပေသကကီး

သို ့မဟုတ်

ပေည်နယ်

ဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး
( ဂ ) တိုင်းပေသကကီး

သို ့မဟုတ်

ပေည်နယ်

နှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး
(ဃ) တို င ် းပေသကကီး

သို ့မဟု တ်

ပေည် နယ် စ ီ မံ က ိ န် း ပရးေွ ဲ ပရး

အေွဲ ့ဝင်

ဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
( င ) ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျေင်နီယ ာအသင်းမှတစ်ဦး

အေွဲ ့ဝင်

( စ ) ပမန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်းမှတစ်ဦး

အေွဲ ့ဝင်

(ေ) ပမန်မာနိုင်ငံပောက်လုေ်ပရးေိုင်ရာ

လုေ်ငန်းရှင်မျေားအသင်းမှ

အေွဲ ့ဝင်

တစ်ဦး
( ဇ ) တိုင်းပေသကကီး

သို ့မဟုတ်

ပေည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ

ကိုယ်စားလှယ်

အတွင်းပရးမှူး

တစ်ဦး
(ဈ)
၅။

ဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး

ဤဥေပေေါ

အစိုးရအေွသည်
ဲ့

ပေဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကို

ပနပေည်ပတာ်ပကာင်စီ

ေုတ်ပေန်ေွဲ ့စည်းရမည်-

ပေသအလိုက်

တွဲေက်အတွင်းပရးမှူး
အပကာင်အေည်ပော်နိုင်ရန်

စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီကို

ပအာက်ေါေုဂ္ဂိုလ်မျေားပေင့်

ပေည်ပောင်စု
အမိန် ့ပကကာ်ပငာစာ
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(က) ပနပေည်ပတာ် ပကာင်စီဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ

( ခ ) ပနပေည်ပတာ်ပကာင်စီ၊

အပေွပေွအုေ်ချေုေ်ပရးဦးစီးဌာနမှ

အေွဲ ့ဝင်

ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး
( ဂ ) ပနပေည်ပတာ်ပကာင်စီ၊

လယ်ယာပပမစီမံခန် ့ခွဲပရးနှင့်

စာရင်းအင်း

အေွဲ ့ဝင်

ဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး
(ဃ) ပနပေည် ပတာ် ပ ကာင် စ ီ၊

စီ မ ံ ကိ န် း ပရးေွ ဲ ပရး

ဦးစီ း ဌာနမှ

အေွဲ ့ဝင်

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
( င ) ဦးစီးဌာနက တာဝန်ပေးအေ်ပသာ ညွှန်ကကားပရးမှူး တစ်ဦး

အတွင်းပရးမှူး

( စ ) ဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး
၆။

တွဲေက်အတွင်းပရးမှူး

စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုေ်ေိုင်ခွင့်မျေားမှာ ပအာက်ေါအတိုင်း ပေစ်သည်(က) ဤဥေပေေါလုေ်ငန်းတာဝန်မျေားကို

သက်ေိုင်ရာပေသအတွင်း

ဝန်ကကီးဌာန၏မူဝါေနှင့်အညီ

အပကာင်အေည်ပော် ပောင်ရွကပ် ခင်း၊
(ခ)

ပမို ့ပေပေသမျေားတွင် ပခတ်မီအပောက်အအုံမျေားနှင့် စုပေါင်းေိုင် အပောက်အအုံစနစ်
ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ပစရန် ဦးပောင်စည်းရုံးပခင်းနှင့် အသိေညာပေးပခင်း၊

(ဂ)

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံမျေား

တည်ပောင်ရာတွင်

ပခတ်မီတိုးတက်ပရးအတွက်

လုေင
် န်းရှင်မျေားအား လိုအေ်ပသာ အကကံဉာဏ်ပေးပခင်း၊
(ဃ) စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံမျေားပောက်လုေ်ရာတွင် သတ်မှတ်ေီဇိုင်းေုံစံ စံချေိန်စံညွှန်းနှင့် အညီ
ပောက်လုေ်ပစရန်

စစ်ပေးကကေ်မတ်ပခင်း၊

အတိုင်ေင်ခံ

အရည်အပသွး

စစ်ပေး

ကကေ်မတ်ပရးအေွဲ ့မျေား ငှားရမ်းကကီးကကေ်၍ ပောက်လုေ်ပစပခင်း၊
(င)

အပေည်ပေည်ေိုင်ရာအေွဲအစည်
့
းမျေား၊ ပေသေိုင်ရာအေွဲအစည်
့
းမျေား၊ သက်ေိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊
အစိုးရအေွဲအစည်
့
းမျေား၊

အစိုးရမဟုတ်ပသာအေွအစည်
ဲ့
းမျေား၊

ပောက်လုေ်ပရးအေွအစည်
ဲ့
းမျေား၊

လုေင
် န်းရှင်မျေားနှင့် ေက်သယ
ွ ်ပောင်ရက
ွ ်ပခင်း၊
(စ)

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံမျေား၏

ပဘးကင်းစိတ်ချေလုံပခုံပရးနှင့်

သဘာဝေတ်ဝန်းကျေင်ကို

ေိခိုက်မှုမရှိပစပရးအတွက် ပောက်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းစဉ်မျေားအလိုက် ကကီးကကေ်ပောင်ရွက်ပခင်း၊
(ေ) တည်ပောင်ပောက်လုေ်ပေီးပေစ်ပသာ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံမျေား ပရရှည်တည်တံ့ ခိုင်ပမဲပရး၊
သန် ့ရှင်းသေ်ရေ်မှုရှိပရးနှင့်

ပေုပေင်မွမ်းမံေိန်းသိမ်းပရးတို ့အတွက်

အစီအစဉ်မျေား

ချေမှတ်၍

အမှုပောင်အေွဲ ့မျေားအား လိုအေ်ပသာ ေံ့ေိုးကူညီမှုမျေားပေးပခင်း၊
(ဇ)

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံရှိ အိမ်ခန်းအသီးသီးအတွက် တည်ပောင်သူ သို ့မဟုတ်
တည်ပောင်သူမရှိသည့်အခါ

သက်ေိုင်ရာ

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ

အမှုပောင်အေွဲ ့က

တင်ပေပသာ မူလအချေိုးသင့်ေိုင်ေိုင်မှုအစုတန်ေိုးကို စိစစ်၍ သပဘာတူညီချေက်ပေးပခင်း၊
( စျေ) အသင်း၏ ရန်ေုံပငွစာရင်းမျေားကို လိုအေ်ေါက စစ်ပေးပခင်း။
အခန်း (၄)
ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်နှင့် လုေ်ေိုင်ခွင့်မျေား
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၇။

(က) စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကဏ္ဍေိုင်ရာ

မူဝါေမျေား၊

လမ်းညွှန်ချေက်မျေားကို

ပရးေွဲ၍

ဝန်ကကီးဌာနသို ့ တင်ပေပခင်း၊
(ခ)

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံစနစ် ေွပေိ
ံ ့ ုးတိုးတက်ပစရန် သုပတသနပေုပခင်း၊ ပေည်တွင်းပေည်ေမှ
နည်းေညာမျေားကို ပလ့လာေည်းေူးပခင်းနှင့် နည်းေညာမျေား ပေန် ့ေွားပစရန် ပောင်ရွက်ပခင်း၊

(ဂ)

ဤဥေပေနှင့် သက်ေိုင်သည့်ကိစ္စရေ်မျေားကို အပရးယူပောင်ရွက်ပခင်းနှင့် တရားစွဲေိုပခင်း။
အခန်း (၅)
မှတ်ေုံတင်ပခင်းနှင့် စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ တည်ပောင်ပခင်း

၈။

စုပေါင်းေိုင်ပပမနှင့် စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံမျေားကို ဤဥေပေနှင့်အညီ မှတ်ေုံတင်ရမည်၊၊

၉။

တည်ပောင်သူသည်

သက်ေ ိုင်ရာ

စာချေုေ်စာတမ်းမှတ်ေုံတင်ရုံးတွင်

မှတ်ေုံတင်ေားပသာ

စုပေါင်းေိုင်ပပမတွင်သာ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို ပောက်လုေ်ရမည်။
၁၀။

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံပောက်လုေ်ရန် အလို ့ငှာ စုပေါင်းေိုင်ပပမအပေစ် မှတ်ေုံတင်လိုသည့် ပပမသည်(က) တည်ေဲဥေပေတစ်ရေ်ရေ်အရ

လူပနအိမ်ရာအပေစ်

ပောက်လုေ်ခွင့်ရှိရမည့်အပေင်

ေိုင်ေိုင်ခွင့်

လွှဲပပောင်းနိုင်ပသာ ပပမအမျေိုးအစား ပေစ်ရမည်။
(ခ)

ပပမလက်ရိှေိုင်ေိုင်သူက သက်ေိုင်ရာ စာချေုေ်စာတမ်းမှတ်ေုံတင်ရုံးတွင် စုပေါင်းေိုင်ပပမ
အပေစ် ေိုင်ေိုင်ခွင့် လွှဲပပောင်းပေးပေီး ပေစ်ရမည်။

(ဂ)

ပမို ့ပေစီမံကိန်းအရ သက်ေိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ ့အစည်းက သတ်မှတ်ေားသည့်
အချေကမ
် ျေားနှင့်အညီ ပေစ်ရမည်။

(ဃ) ပပမဧရိယာ အနည်းေုံး စတုရန်းပေ ၂၀၀၀၀ နှင့်အေက် ရှိရမည်။
၁၁။

ဝန်ကကီးဌာနသည်

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံတစ်ခုပေစ်ရန်

သတ်မှတ် အေေ်အပရအတွက်၊

အိမ်ခန်းအပရအတွက်၊ လုံပလာက်ပသာ ယာဉ်ရေ်နားရန်ပနရာနှင့် စုပေါင်းေိုင်သူမျေားအသုံးပေုရန် စီမံ ေားရှိရမည့်
စုပေါင်းေိုင်ေစ္စည်းမျေားနှင့်

ယင်းအပောက်အအုံနှင့်ေစ္စည်းမျေား၏

နည်းေညာအေင်အ
့ တန်း၊

လုံပခုံ ပရးနှင့်

ပဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပရးေိုင်ရာမျေား အေါအဝင် လိုအေ်သည့် စံချေိန်စံညွှန်းမျေားကို သတ်မှတ်ေားရမည်။
၁၂။

(က) ဤဥေပေအာဏာမတည်မီက

ပောက်လုေ်ပ ေီးစီးပသာ

အပောက်အအုံ

သို ့မဟုတ်

ပောက်လုေ်ေဲပေစ်ပသာ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံမျေားသည် ဤဥေပေေါ ပေဋ္ဌာန်းချေက် ေုေ်မ ၉ နှင့်
၁၀ တို ့နှင့်အညီ မှတ်ေုံတင်ရန် သက်ေိုင်ရာစီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီသို ့ ပလျှောက်ေား ရမည်။
( ခ ) သက်ေိုင်ရာစီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီသည်
အပောက်အအုံကို

ဤဥေပေအရ

ေုေ်မခွဲ(က)အရ

ပလျှောက်ေားသည့်

မှတ်ေုံတင်ပေးနိုင်ရန်

ခွင့်ပ ေုပခင်း၊

စုပေါင်းေိုင်

ပငင်းေယ်ပခင်း၊

လိုအေ်သည့်အချေက်မျေားကို ပေင်ေင်ပောင်ရွကရ
် န် ညွှန်ကကားပခင်းပေုနိုင်သည်။
၁၃။

(က) စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ တည်ပောင်သူအပေစ် လုေက
် ိုင်လိုသသ
ူ ည် သတ်မှတ်ေား သည့်
အနည်းေုံး

မတည်ပငွရင်းရှိရမည့်အပေင်

လုေ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန်

သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်

အညီ

သက်ေိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီသုိ ့ ပလျှောက်ေားရမည်။
(ခ)

သက်ေိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီသည် ေုေ်မခွဲ(က)အရ လုေ်ငန်းလိုင်စင် ပလျှောက်ေားချေက်ကို
စိစစ်၍

သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့် ညီညွတ်ေါက

လုေ်ငန်းလိုင်စင်ပကကးပေးပောင်ပစပေီး

6
စည်းကမ်းချေက်မျေားသတ်မှတ်၍ ပလျှောက်ေားသူအား လုေ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်ပေးရမည်။ သို ့မဟုတ်
သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့် မညီညွတ်ေါက လုေ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်ပေးရန် ပငင်းေို နိုင်သည်။
(ဂ)

တည်ပောင်သူသည် လုေ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးပမှင့်လိုေါက သက်ေိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲပရး
ပကာ်မတီသို ့ ပလျှောက်ေားနိုင်သည်။

၁၄။

(က) တည်ပောင်သူသည်

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို

ပပမနှင့်အပောက်အအုံတစ်ခုပေစ်ရန်
အပောက်အအုံေုံစံ၊

လိုအေ်ပသာ

စုပေါင်းေိုင်ပပမနှင့်

တည်ပောင်လိုေါက

စုပေါင်းေိုင်

အပောက်အေားမျေားနှင့်အတူ

အပောက်အအုံတွင်ေါရှိမည့်

ပပမနှင့်

စုပေါင်းေိုင်

ေစ္စည်းမျေားနှင့် မူလအချေိုးသင်ေ
့ ိုင်ေိုင်မှုအစုတန်ေိုးတို ့ကို ေူးတွဲတင်ပေ၍ သတ်မှတ်ချေက်မျေား နှင့်အညီ
သက်ေိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီသုိ ့ ပလျှောက်ေားရမည်။
(ခ)

သက်ေိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီသည် ေုေ်မခွဲ(က)အရ တင်ပေပလျှောက်ေားချေက်အပေါ်
ခွင့်ပေုချေကက
် ို ေုတ်ပေးပခင်း သို ့မဟုတ် ပငင်းေယ်ပခင်း ပေုနိုင်သည်။

၁၅။

တည်ပောင်သူသည်(က) ေုေ်မ

၁၄

အရ

မှတ်ေုံတင်ရုံးတွင်

ေုတ်ပေးပသာ

ခွင့်ပ ေုချေက်ရရှိေါက

သက်ေ ိုင်ရာစာချေုေ်စာတမ်း

စုပေါင်းေိုင်ပပမတွင်

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို

မှတ်ေုံတင်ပေီးပသာ

သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ ပောက်လုေ်ရမည်။
(ခ)

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းေက်မေိုပသာ အိမ်ခန်းမျေားကို နိုင်ငံပခားသား
မျေားအား ဤဥေပေနှင့်အညီ ပရာင်းချေနိုင်ခွင့် ရှိသည်။

(ဂ)

ပေည်ပောင်စုအစိုးရအေွ၏ခွ
ဲ ့ င့်ပေုချေက်ပေင့်
အစိုးရဌာန
သို ့မဟုတ်

သို ့မဟုတ်

နိုင်ငံပတာ်ေိုင်ပပမ

အစိုးရအေွဲ ့အစည်း

သို ့မဟုတ်

စည်ေင်သာယာပရးအေွဲ ့တစ်ခုခုက

ပပမတစ်ခုခုအပေါ်တွင်

သို ့မဟုတ်

နိုင်ငံပတာ်ကိုယ်စား

စည်ေင်သာယာပရးပကာ်မတီ

ေိနး် သိမ်းပစာင့်ပရှာက်ခွင့်ပေုေားပသာ

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကုိ

ဤဥေပေနှင့်အညီ

တည်ပောင်

ပောက်လုေ်နိုင်သည်။
အခန်း( ၆ )
မှတ်ေုံတင်ပခင်း
၁၆။

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည်

စုပေါင်းေိုင်ပပမနှင့်

စာတမ်းအမှတ်အသားမျေားကို

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံေိုင်ရာ

ဤဥေပေနှင့် အညီ

စာချေုေ်စာတမ်းနှင့်

မှတ်ေုံတင်ပေးရန်

သက်ေ ိုင် ရာ

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံေိုင်ရာ မှတ်ေုံတင်အရာရှိမျေားကို ခန် ့အေ်တာဝန်ပေးရမည်။
(ခ)

တည်ပောင်သူသည်

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံတည်ပောင်သည့်

စာချေုေ်စာတမ်းကို

သက်ေိုင်ရာ မှတ်ေုံတင်အရာရှိေံတွင် မှတ်ေုံတင်ရမည်။
(ဂ)

မှတ်ေုံတင်အရာရှိသည်

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံတည်ပောင်သည့်

စာချေုေ်စာတမ်းကို

စိစစ်ပေီး သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ မှတ်ေုံတင်ပေးရမည်။
(ဃ) စုပေါင်းေိုင်ပပမကို

မူလေိုင်ေိုင်သူက

စုပေါင်းေိုင်ပပမအပေစ်

အမည်လွှဲပပောင်းပရးအတွက်

သက်ေိုင်ရာ စာချေုေ်စာတမ်း မှတ်ေုံတင်ရုံးတွင် ပောင်ရွက်ရမည်။
၁၇။

စုပေါင်းေိုင်ပပမအပေစ်

မည်သည့်ဌာန၊

အေွအစည်
ဲ့
း

သက်ေိုင်ရာစာချေုေ်စာတမ်းမှတ်ေုံတင်ရုံးတွင်
သို ့မဟုတ်

မှတ်ေုံတင်ပေီးပသာပပမသည်

ေုဂ္ဂိုလ်၏အမည်နှင့်မျှေ ေိုင်ေိုင်ခွင့်မရှိပစရဘဲ

အကျေိုးသက်ေိုင်ပသာ စုပေါင်းေိုင်ပပမအပေစ်သာလျှေင် တည်ရှိပစရမည်။

စုပေါင်းေိုင်သူအားလုံးနှင့်
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၁၈။

တည်ပောင်သူသည်

ပနေိုင်ခွင့်ရရှိေါက

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ

စုပေါင်းေိုင် အပောက်အအုံ

ပောက်လုေ်ပေီးစီး၍

တည်ပောင်သည့်

တည်ေဲဥေပေနှင့်အညီ

စာချေုေ်စာတမ်းနှင့်

စာတမ်း

အမှတ်အသားမျေားကို မှတ်ေုံတင်အရာရှိေံတွင် မှတ်ေုံတင်ရမည်။
၁၉။

မှတ်ေုံတင်အရာရှိသည်

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ

အမှတ်အသားမျေားကိုလည်းပကာင်း၊
သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ
တည်ပောင်သူအား

တည်ပောင်သည့်

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံရှိ

မှတ်ေုံတင်၍

ေုတ်ပေးပေီး

အိမ်ခန်းအလိုက်

စာချေုေ်စာတမ်းနှင့်

စာတမ်း

အိမ်ခန်းမျေားကိုလည်းပကာင်း

အိမ်ခန်းမှတ်ေုံတင်လက်မှတ်မျေားကို

အိမ်ခန်းမှတ်ေုံတင်လက်မှတ်မိတ္တ ူကို

ေိန်းသိမ်းေားရမည်။

တည်ပောင်သူသည် ယင်းအိမ်ခန်းမျေားကို ေုေ်မ ၂၀ အရ လွှဲပပောင်းသည့်အခါ

အိမ်ခန်းလက်ခံရရှိသူသို ့

သက်ေိုင်ရာ အိမ်ခန်းမှတ်ေုံတင်လက်မှတ်ကို လွှဲပပောင်းပေးရမည်။
၂၀။

မှတ်ေုံတင်ေားပသာ

လွှဲပပောင်းပေးသူနှင့်
သက်ေိုင်ရာ

အိမ်ခန်းကို

ပအာက်ေါနည်းလမ်းတစ်ရေ်ရေ်ပေင့်

လွှဲပပောင်းလက်ခံရရှိသူတို ့သည်

မှတ်ေုံတင်အရာရှိေံတွင်

လွှဲပပောင်းသည့်ပန ့မှ

လွှဲပပောင်းသည့်

စာချေုေ်စာတမ်းကို

ပောင်ရွက်သည့်အခါ

ရက်ပေါင်း

၃၀

အတွင်း

သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ

မှတ်ေုံတင်ရမည်(က) ပေးကမ်းပခင်း၊ စွန် ့လွှတ်ပခင်းနှင့် လဲလှယ်ပခင်း၊
(ခ)
(ဂ)
၂၁။

ပရာင်းချေပခင်း၊
ပနာက်ေ ုံးအတည်ပ ေစ်သည့် တရားရုံး၏ အမိန် ့ သို ့မဟုတ် ေီကရီအရ ေိုင်ေ ိုင်ခွင့်
လွှဲပပောင်းပခင်းနှင့် လွှဲအေ်ပခင်း။

(က) တည်ပောင်သူသည်
သက်ေိုင်ရာစာချေုေ်စာတမ်းမှတ်ေုံတင်ရုံးတွင်
မှတ်ေုံတင်သည့်
စုပေါင်းေိုင်ပပမနှင့်
စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံအပေစ်
သက်ေိုင်ရာမှတ်ေုံတင်အရာရှိေံတွင်
မှတ်ေုံတင်သည့်
စာချေုေ်စာတမ်းအတွက်
ပမန်မာနိုင်ငံတံေ ိေ်ပခါင်းအက်ဥေပေအရ
သတ်မှတ်ေားသည့် တံေိေ်ပခါင်းခွန်ကုိ ေမ်းပောင် ရမည်။
(ခ)

ေုေ်မ ၂၀ ေါ

လွှဲပပောင်းပခင်းတစ်ရေ်ရေ်ပေင့် အိမခ
် န်းကို လွှဲပပောင်းလက်ခံရရှိသူသည်

လွှဲပပောင်းသည့် စာချေုေ်စာတမ်းအတွက် ပမန်မာနိုင်ငံတံေိေ်ပခါင်းအက်ဥေပေအရ သတ်မှတ် ေားသည့်
တံေိေ်ပခါင်းခွန်ကုိ ေမ်းပောင်ရမည်။
၂၂။

ေုေ်မ ၂၀ ေါ လွှဲပပောင်းပခင်းတစ်ရေ်ရေ်ပေင့် လွှဲပပောင်းသည့် စာချေုေ်စာတမ်းမျေားကို မှတ်ေုံတင် သည့်အခါ(က) လွှဲပပောင်းလက်ခံရရှိပသာ
စုပေါင်းေိုင်သူသည်
သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ
မှတ်ေုံတင်ခကို
ပေးပောင်ရမည်။
(ခ)

မှတ်ေုံတင်အရာရှိသည် အိမ်ခန်းလွှဲပပောင်းသည့် စာချေုေ်စာတမ်းမျေားကို သီးပခားမှတ်ေုံတင်
စာအုေ်ေွင့်လှစ်ပေီး

သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ

မှတ်ေုံတင်၍

အိမ်ခန်းမှတ်ေုံတင်လက်မှတ်

ေုတ်ပေးရမည်။
၂၃။

စုပေါင်းေိုင်သူသည် မိမိေိုင်အိမ်ခန်းကို ေုေ်မ ၂၀ ေါ လွှဲပပောင်းပခင်းတစ်ရေ်ရေ်ပေင့် လွှဲပပောင်း ပေီးပနာက်

လွှဲပပောင်းသည့်စာချေုေ်စာတမ်းကို သတ်မှတ်သည့် ကာလေက်ပကျော်လွန်ပေီးမှ မှတ်ေုံတင်လျှေင် မှတ်ေုံတင်ခအပေင်
သက်ေိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီက သတ်မှတ်ပသာ ေဏ်ပကကးကိုလည်း ပေးပောင် ရမည်။
အခန်း( ၇ )
တည်ပောင်သူမျေား၏ အခွင့်အပရးနှင့် တာဝန်မျေား
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၂၄။

တည်ပောင်သ၏
ူ အခွင့်အပရးမျေားမှာ ပအာက်ေါအတိုင်းပေစ်သည်(က) သက်ေိုင်ရာ

စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီ၏

ခွင့်ပေုချေက်ပေင့်

ေူးတွဲတည်ပောင်သူ

ခန် ့အေ်

ပောင်ရွကန
် ိုင်ပခင်း၊
(ခ)

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ ပောက်လုေ်မပေီးမီ အိမ်ခန်းမျေားကို ကကိုတင်ပရာင်းချေနိုင်ပခင်း၊

(ဂ)

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းေက်မေိုပသာ အိမ်ခန်းမျေားကို နိုင်ငံပခားသား
မျေားအား ဤဥေပေနှင့်အညီ ပရာင်းချေနိုင်ပခင်း။

၂၅။

တည်ပောင်သ၏
ူ တာဝန်မျေားမှာ ပအာက်ေါအတိုင်း ပေစ်သည်(က) သက်ေိုင်ရာစာချေုေ်စာတမ်းမှတ်ေုံတင်ရုံးတွင်

မှတ်ေုံတင်ေားပသာ

စုပေါင်းေိုင်ပပမတွင်သာ

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို ပောက်လုေ်ပခင်း၊
(ခ)

သတ်မှတ်ေားပသာ အနည်းေုံး မတည်ပငွရင်းရှိရမည့်အပေင် လုေင
် န်းလိုင်စင်ရရှိရန်
သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ သက်ေိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီသို ့ ပလျှောက်ေားပခင်း၊

(ဂ)

လုေ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးပမှင့်လိုေါက သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ ပောင်ရွက်ပခင်း၊

(ဃ) စုပေါင်းေိုင်ပပမကို

သက်ေိုင်ရာ

စာချေုေ်စာတမ်း

အပောက်အအုံတည်ပောင်သည့်

မှတ်ေုံတင်ရုံးတွင်

စာချေုေ်စာတမ်းကို

မှတ်ေုံတင်၍

စုပေါင်းေိုင်

သက်ေိုင်ရာမှတ်ေုံတင်အရာရှိေံတွင်

မှတ်ေုံတင်ပခင်း၊
(င)

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံတည်ပောင်လိုေါက
တစ်ခုပေစ်ရန်

လိုအေ်ပသာ

စုပေါင်းေိုင်ပပမနှင့်

စုပေါင်းေိုင်ပပမနှင့်

အပောက်အေားမျေားနှင့်အတူ

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံတွင်ေါရှိမည့်

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ

ပပမနှင့်

အပောက်အအုံေုံစံ

စုပေါင်းေိုင်ေစ္စည်းမျေားနှင့်

မူလအချေိုးသင့်ေိုင်ေိုင်မှုအစုတန်ေိုးတို ့ကို ေူးတွဲတင်ပေ၍ ခွင့်ပေုချေက်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချေက်မျေား နှင့်အညီ
သက်ေိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီသုိ ့ ပလျှောက်ေားပခင်း၊
(စ)

ခွင့်ပေုချေက်ရရှိေါက မှတ်ေုံတင်ပေီးပသာ စုပေါင်းေိုင်ပပမတွင် စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို
သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ ပောက်လုေ်ပခင်း၊

(ေ) စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ ပောက်လုေ်ပေီးစီး၍ တည်ေဲဥေပေမျေားနှင့်အညီ ပနေိုင်ခွင့် ရရှိေါက
စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံတည်ပောင်သည့်

စာချေုေ်စာတမ်းနှင့်

စာတမ်း

အမှတ်အသားမျေားကို မှတ်ေုံတင်အရာရှိေံတွင် မှတ်ေုံတင်ပခင်း၊
(ဇ)

ေူးတွဲတည်ပောင်သူနှင့် သက်ေိုင်ပသာ အပကကာင်းအရာမျေားကို စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီသို ့
အပကကာင်းကကားပခင်း၊

( ဈ ) အိမ်ခန်းကို နိုင်ငံပခားသားအား ပရာင်းချေလျှေင် စတင်ပရာင်းချေသည့်အချေိန်တွင် မှတ်ေုံတင် အရာရှိေံ
အပကကာင်းကကားပခင်း၊
(ည) အိမ်ခန်းကို

နိုင်ငံပခားသားအား

ပရာင်းချေလျှေင်

နိုင်ငံပခားမှတရားဝင်ပငွလွှဲေို ့ပသာ

နိုင်ငံပခား

ပငွပေင့်သာ ပရာင်းချေပခင်း၊
(ဋ)

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို
သတ်မှတ်ေားသည့်
ပောင်ရွကပ် ခင်း၊

သတ်မှတ်စံချေိန်စံညွှန်းနှင့်

အပောက်အအုံ

အစိတ်အေိုင်းမျေား

ညီညွတ်ပစရန်လည်းပကာင်း၊
ပေည့်စုံစွာေါရှိပစရန်လည်းပကာင်း
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(ဌ)

စုပေါင်းေိုင်ပပမနှင့် စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံအပေစ် မှတ်ေုံတင်သည့် စာချေုေ်စာတမ်း
အတွက် တည်ေဲဥေပေနှင့်အညီ တံေိေ်ပခါင်းခွန် ေမ်းပောင်ပခင်း။
အခန်း(၈)
စုပေါင်းေိုင်သူမျေား၏ အခွင့်အပရးနှင့် တာဝန်မျေား

၂၆။

စုပေါင်းေိုင်သူ၏ အခွင့်အပရးမျေားမှာ ပအာက်ေါအတိုင်းပေစ်သည်(က) ေုေ်မ

၂၀

ေါ

လွှဲပပောင်းပခင်းတစ်ရေ်ရေ်ပေင့်

အိမ်ခန်းလွှဲပပောင်းသည့်

စာချေုေ်စာတမ်းကို

မှတ်ေုံတင်အရာရှိေံတွင် မှတ်ေုံတင်ခွင့်ရှိသည်။ အိမ်ခန်းေိုင်ေိုင်ခွင့်ကို လွှဲပပောင်းလက်ခံ ရရှိသူ
အမည်သုိ ့ ပပောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

ဤဥေပေနှင့်အညီ

အိမ်ခန်းလွှဲပပောင်းသည့်

စာချေုေ်စာတမ်းကို

မှတ်ေုံတင်ပေီးသည့်အခါ

အိမ်ခန်းကို တရားဝင်ေိုင်ေိုင်ခွင့်ရိှသည်။
(ဂ)

အိမ်ခန်းကို နိုင်ငံသားအား တည်ေဲဥေပေနှင့်အညီ ပရာင်းချေခွင့်၊ လဲလှယ်ခွင့်၊ ပေးကမ်းခွင့်၊
စွန် ့လွှတ်ခွင့်၊ ငှားရမ်းခွင့်၊ ပေါင်နှံခွင့်၊ အပမွေက်ခံခွင့်နှင့် ခွင့်ပေုချေက်ပေင့် ေားေိုင်ခွင့်မျေား ရှိသည်။

(ဃ) (၁) အိမ်ခန်းကို

နိုင်ငံပခားသားအား

တည်ေဲဥေပေနှင့်အညီ

ငှားရမ်းခွင့်၊

ပေါင်နှံခွင့်နှင့်

ခွင့်ပေုချေကပ် ေင့် ေားေိုင်ခွင့်မျေားရှိသည်။
(၂) စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ေက်မေိုပသာ အိမ်ခန်းမျေားကို နိုင်ငံပခားသား မျေားအား
ဤဥေပေနှင့်အညီ ပရာင်းချေနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(င)
(စ)

အိမ်ခန်းကို ဘဏ်တွင် ပေါင်နှံခွင့်ရှိသည်။
အမှုပောင် အေွဲ ့၏ ခွင့်ပ ေုချေက်ရယူ၍ မိမိေိုင်အိမ်ခန်း၏အတွင်းေိုင်းကို စုပေါင်း ေိုင်
အပောက်အအုံ၏မူလေုံစံနှင့်

ခိုင်ခံ့မှုကို

မေိခိုက်ပစဘဲ

မိမိ၏စရိတ်ပေင့်

ပေုပေင်မွမ်းမံခွင့်နှင့်

အပသးစားပေင်ေင်ခွင့်မျေားရှိသည်။
(ေ) အသင်း၏ ရန်ေုံပငွကို စုပေါင်းေိုင်သူအားလုံးနှင့်အတူ သက်ေိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဇ)

စုပေါင်းေိုင်ပပမကို အမှုပောင်အေွဲ ့၏ ခွင့်ပေုချေက်ပေင့် သာပရးနာပရးကိစ္စအတွက် ယာယီ
အသုံးပေုခွင့်ရိှသည်။

( ဈ)

အသင်း၏နှစ်ေတ်လည် အသင်းသားစုံညီအစည်းအပဝးနှင့် အသင်းသား စုံညီအေူး
အစည်းအပဝးမျေားသို ့ တက်ပရာက်ခွင့်၊

အကကံပေးခွင့်၊

အေုံးအပေတ်တစ်ခုခုအတွက်

မဲပေးခွင့်၊

အမှုပောင်အေွဲ ့ဝင်အပေစ် ပရွးချေယ်တင်ပပမှာက်ခံေိုင်ခွင့်နှင့် ပရွးချေယ်တင်ပပမှာက်ေိုင်ခွင့် ရှိသည်။
၂၇။

စုပေါင်းေိုင်သူ၏ တာဝန်မျေားမှာ ပအာက်ေါအတိုင်းပေစ်သည်(က) စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို
မိမိ၏မူလ

စီမံခန် ့ခွဲပရးနှင့်

အချေိုးသင့်ေိုင်ေိုင်မှုအစုတန်ေိုးအလိုက်

ေိန်းသိမ်းပစာင့်ပရှာက်ပရးအတွက်
အချေိုးကျေသတ်မှတ်ေားပသာ

ရန်ေုံပငွကို

ေည့်ဝင်ရမည်။ မိမိေိုင်ေိုင်သည့်အိမ်ခန်းကို အငှားချေေားပခင်းပေစ်လျှေင် အငှားချေေားပခင်း ခံရသူနှင့်
သီးပခားသပဘာတူညီချေက်မရှိေါက မိမိကသာလျှေင် ရန်ေုံပငွကို ေည့်ဝင်ရမည်။
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(ခ)

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံနှင့် စုပေါင်းေိုင်ေစ္စည်းမျေား ပရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲပစပရးအတွက်
လည်းပကာင်း၊

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ

သန် ့ရှင်းပရးနှင့်

လုံပခုံပရးစနစ်

ပကာင်းမွန်ပစပရး

အတွက်လည်းပကာင်း စုပေါင်းေိန်းသိမ်းပစာင့်ပရှာက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
(ဂ)

မိမိေိုင်အိမ်ခန်းကို ငှားရမ်းပခင်း၊ ပေါင်နှံပခင်းနှင့် တစ်ဦးဦးအား ခွင့်ပေုချေက်ပေင့်ေားပခင်း
ပေုေါက အမှုပောင်အေွဲ ့သို ့ အသိပေးရမည်။

(ဃ) အိမ်ခန်းကို ေုေ်မ ၂၀ ေါ လွှဲပပောင်းပခင်းတစ်ရေ်ရေ်ပေင့် လွှဲပပောင်းပခင်းမပေုမီ သတ်မှတ်ချေက်မျေား နှင့်အညီ
အမှုပောင်အေွဲ ့သို ့ ကကိုတင်အသိပေးရမည်။
(င)

မိမိပကကာင့်ပေစ်ပစ၊ အငှားချေေားပခင်းခံရသူပကကာင့်ပေစ်ပစ၊ အိမ်ခန်းကိုအပေါင်ခံ၍ လက်ပရာက်
ရယူေားသူပကကာင့်ပေစ်ပစ၊

မိမိ၏ခွင့်ပေုချေကပ် ေင့်

အပောက်အအုံ

စုပေါင်းေိုင်ေစ္စည်း

သို ့မဟုတ်

ပနေိုင်သူပကကာင့်ပေစ်ပစ
ေျေက်စီးေုံးရှုံးမှု

စုပေါင်းေိုင်

တစ်စုံတစ်ရာပေစ်ပေါ်ေါက

ေိုသူမျေားနှင့် သီးပခားသပဘာတူညီချေက်မရှိလျှေင် မိမိ၌သာ တာဝန်ရှိသည်။
(စ)

မိမိ၏ အိမ်ခန်းအတွင်းေိုင်းကို အမှုပောင်အေွဲ ့၏ခွင့်ပေုချေက်ပေင့် ပေုပေင်မွမ်းမံပခင်း၊
အပသးစားပေင်ေင်ပခင်းပေုရာတွင် အပောက်အအုံ၏ မူလေုံစံနှင့်ခိုင်ခံ့မှုကို မေိခိုက်ပစရ။

(ေ) အမှုပောင်အေွဲ ၏
့ သီးပခားခွင့်ပေုချေက်ပေင့် အိမ်ခန်းကို အပခားနည်းသုံးစွပဲ ခင်း ပေုနိုင်သည်။
အခန်း(၉)
စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို ပေိုေျေကပ် ေီး အသစ်ပေန်လည်ပောက်လုေ်ပခင်း
၂၈။

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ တစ်ခုလုံး သို ့မဟုတ် အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုခုကို မိမိတို ့၏ေန္ဒအပလျောက် ပေိုေျေက်ပေီး

အသစ်ပေန်လည်ပောက်လုေ်လိုလျှေင်

အသင်း၏အသင်းသား

စုံညီအစည်းအပဝး

သို ့မဟုတ်

အသင်းသား

စုံညီအေူးအစည်းအပဝးတွင် အသင်းဝင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း၏ သပဘာတူေုံးပေတ်ချေက်ပေင့် ပောင်ရွကန
် ိုင်သည်။
၂၉။

(က) အမှုပောင်အေွဲသည်
့
ေုေ်မ ၂၈ အရ ချေမှတ်ပသာ သပဘာတူေုံးပေတ်ချေက်ကို အပကာင်အေည်
ပော်နိုင်ရန်အလို ့ငှာ

သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ

သက်ေိုင်ရာ

စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီသို ့

တင်ပေရမည်။
(ခ)

သက်ေိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီသည် တင်ပေချေက်ကိုစိစစ်ပေီး လိုအေ်ေါက သက်ေိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ အေွအစည်
ဲ့
းနှင့်ညှိနှိုင်း၍ အတည်ပေုပခင်း သို ့မဟုတ် ပငင်းေယ်ပခင်း ပေုနိုင်သည်။

(ဂ)

အမှုပောင်အေွဲ ့သည် သက်ေိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီ ၏ အတည်ပေုချေက်ရရှိေါက
သက်ေိုင်သူမျေားသိရိှနိုင်ရန် သတင်းစာတွင် ပကကညာရမည်။

၃၀။

(က) အမှုပောင်အေွဲသည်
့
သက်ေိုင်ရာစီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီက အတည်ပေုသည့်ပန ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀
အတွင်း

ယင်းအတည်ပေုချေက်မိတ္တူနှင့်

အသင်းသားစုံညီအေူးအစည်းအပဝး၏

အသင်းသား

စုံညီအစည်းအပဝး

သပဘာတူေုံးပေတ်ချေက်

မိတ္တူတို ့ကို

သို ့မဟုတ်
မှတ်ေုံတင်

အရာရှိေံသို ့ တင်ပေရမည်။
(ခ)

မှတ်ေုံတင်အရာရှိသည် သက်ေိုင်ရာ မှတ်ေုံတင်စာအုေ်တွင် လိုအေ်ပသာ ပေင်ေင်ပပောင်းလဲပခင်း
သို ့မဟုတ် ေယ်ေျေကပ် ခင်း ပေုလုေ်ရမည်။
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၃၁။

(က) အမှုပောင်အေွဲ ့သည်

သက်ေိုင်ရာ

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို
စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ
မူလေုံစံအတိုင်း

စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီ၏

အသစ်ပ ေန်လည်ပောက်လုေ်ရာတွင်

တစ်ခုလုံးကိုပေစ်ပစ၊
ေယ်ရှားပေးရန်

လည်းပကာင်း၊

အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုခုကိုပေစ်ပစ

အသစ်ပေန်လည်ပောက်လုေ်ရာတွင်လည်းပကာင်း

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံမှ

အတည်ပေုချေက်နှင့်အညီ
ပေိုေျေက်ပေီး

ယင်းစုပေါင်းေိုင်ပပမနှင့်

ေျေက်ကွက်သူမျေား၏စာရင်းကို

ဦးစီးဌာနသို ့

တင်ပေရမည်။
(ခ)

ဦးစီးဌာနသည် ေုေ်မခွဲ(က) အရ တင်ပေချေက်နှင့်စေ်လျေဉ်း၍ လုံပခုံပရးအတွက် လိုအေ်ေါက
ပမန်မာနိုင်ငံရဲတေ်ေွဲ ့၏ အကူအညီကို ရယူေယ်ရှားနိုင်သည်။

၃၂။

(က) စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံသည်

ပဘးအန္တရာယ်ရှိပသာအပောက်အအုံအပေစ်

သက်ေိုင်ရာက

သတ်မှတ်လာလျှေင် သက်ေိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီ၏ ေုံးပေတ်ချေက်အရ ပေိုေျေက်ရမည်။
(ခ)

ေိုသို ့ ပေိုေျေက်ခဲ့သည့် စုပေါင်းေိုင်ပပမအပေါ်တွင် စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံအပေစ် ပေန်လည်
ပောက်လုေ်ပခင်း သို ့မဟုတ် အပခားနည်းအသုံးပေုပခင်းမျေားကို သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းမျေား နှင်အ
့ ညီ
ပောင်ရွကရ
် မည်။
အခန်း(၁၀)
ပေစ်မှုနှင့်ပေစ်ေဏ်မျေား

၃၃။

မည်သူမေို

ဤဥေပေအရ

ေုတ်ပေန်သည့်နည်းဥေပေမျေား၊

အမိန် ့နှင့်ညွှန်ကကားချေက်

တစ်ခုခုေါ

တားပမစ်ချေက်ကို ပောက်ေျေက်ကျေူးလွန်ပကကာင်း သို ့မဟုတ် တာဝန်တစ်ရေ်ရေ်ကို လိုက်နာရန် ေျေက်ကွက် ပကကာင်း
ပေစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင်

ေိုသူအား

အနည်းေုံး

ကျေေ်တစ်ေယ်သိန်းမှ

အမျေားေုံး

ကျေေ်သိန်းငါးေယ်အေိ ပငွေဏ်ချေမှတ်ရမည်။
၃၄။

မည်သူမေို ေုေ်မ ၂၀ အရ အိမ်ခန်းလွှဲပပောင်းသည့် စာချေုေ်စာတမ်းကို မှတ်ေုံတင်ရန် ေျေက်ကွက် ပကကာင်း

ပေစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင်

ေိုသူအား

အနည်းေုံး

ကျေေ်တစ်ေယ်သိန်းမှ

အမျေားေုံး

ကျေေန
် ှစ်ေယ့်ငါးသိန်းအေိ ပငွေဏ်ချေမှတ်ရမည်။
၃၅။

မည်သူမေို ေုေ်မ ၃၃ နှင့် ၃၄ တို ့အရ ပေစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရပေီးပနာက် ေိုပေစ်မှုကို ေက်လက်

ကျေူးလွန်လျှေင်

ေိုသူကို

ကျေူးလွန်သည့်ပန ့အသီးသီးအတွက်

ေိုပေစ်မှုတွင်ပေဋ္ဌာန်းေားပသာ

အမျေားေုံး

ချေမှတ်နိုင်သည့် ပငွေဏ်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ချေမှတ်ရမည်။
အခန်း(၁၁)
အပေွပေွ
၃၆။

ဝန်ကကီးဌာနသည်

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ

အလုေ်အမှုပောင်ပကာ်မတီေွဲ ့စည်းပခင်း

ယာယီကကီးကကေ်မှုအေွဲ ့

ယင်းတို ့၏လုေ်ငန်းတာဝန်မျေားကို

နှင့်အသင်းေွဲ ့စည်းပခင်း၊
သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ

ပောင်ရွကရ
် မည်။
၃၇။

စီမံခန် ့ခွဲပရးပကာ်မတီ၏ ရုံးလုေ်ငန်းမျေားကို ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံပောင်ရွကရ
် မည်။

၃၈။

မှတ်ေုံတင်အရာရှိသည်-

12
(က) ေုေ်မ ၂၃ အရ ေဏ်ပကကးပေးပောင်ရန် ေျေက်ကွက်သူေံမှ ယင်းေဏ်ပကကးကို ဝင်ပငွခွန်
မပပေကျေန်ပငွပေစ်ဘိသကဲ့သို ့

အရပကာက်ခံပေီး

သက်ေိုင်ရာ

တိုင်းပေသကကီး

သို ့မဟုတ်

ပေည်နယ်အစိုးရအေွဲ ့နှင့် ပနပေည်ပတာ်ပကာင်စီသုိ ့ ပေးသွင်းရမည်။
(ခ)

ေုေ်မ ၂၇၊ ေုေ်မခွဲ( က)အရ အချေိုးကျေ သတ်မှတ်ေားသည့် ရန်ေုံပငွကို ေည့်ဝင်ရန်
သုံးလေက်မနည်း ေျေက်ကွက်လျှေင် သို ့မဟုတ် ေည့်ဝင်ရန်

ပငင်းေန်လျှေင် ေျေက်ကွက်သူေံမှ

ယင်းရန်ေုံပငွကုိ ဝင်ပငွခွန်မပပေကျေန်ပငွပေစ်ဘိသကဲ့သုိ ့ အရပကာက်ခံရမည်။
၃၉။

ဤဥေပေေါပေဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကို အပကာင်အေည်ပော် ပောင်ရွကရ
် ာတွင်(က) ဝန်ကကီးဌာနသည်

လိုအေ်ပသာ နည်းဥေပေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်းကမ်းမျေားကို

ပေည်ပောင်စု

အစိုးရအေွဲ ့၏ သပဘာတူညီချေကပ် ေင့် ေုတ်ပေန်နိုင်သည်။
(ခ)

ဝန်ကကီးဌာန၊ သက်ေိုင်ရာ တိုင်းပေသကကီး သို ့မဟုတ် ပေည်နယ်အစိုးရအေွဲနှ့ င့် ပနပေည်ပတာ်
ပကာင်စီသည် လိုအေ်ပသာ အမိန် ့ပကကာ်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်ကကားချေက်မျေားနှင့် လုေ်ေုံးလုေ်နည်း မျေားကို
ေုတ်ပေန်နိုင်သည်။

(ဂ)

ဦးစီးဌာနသည် လိုအေ်ပသာ အမိန် ့နှင့် ညွှန်ကကားချေက်မျေားကို ေုတ်ပေန်နိုင်သည်။

ပေည်ပောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံပတာ် ေွဲ စည်
့ းေုံအပပခခံဥေပေအရ ကျွန်ုေလ
် က်မှတ်ပရးေိုးသည်။

(ေုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံပတာ်သမ္မတ
ပေည်ပောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံပတာ်

