
စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအံုေိုင်ရာ ဥေပေ 

( ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ပေည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ် ဥေပေအမှတ်   ၂၄။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပောသိုလပေည့်ပကျော်    ၅   ရက် 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ   ၂၉   ရက်) 

ပေည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ်သည် ဤဥေပေကို ပေဋ္ဌာန်းလိုကသ်ည်။ 

အခန်း( ၁ ) 

အမည်နှင့် အဓိေ္ပာယ်ပော်ပေချေက် 

၁။ ဤဥေပေကို စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံေိုင်ရာဥေပေ ဟု ပခါ်တွင်ပစရမည်။ 

၂။ ဤဥေပေတွင်ေါရိှပသာ ပအာက်ေါစကားရေ်မျေားသည် ပော်ပေေါအတုိင်း အဓိေ္ပာယ်သက်ပရာက် ပစရမည်- 

(က)  စုပေါင်းေုိင်အပောကအ်အုံ ေိုသည်မှာ ဤဥေပေအရ မှတ်ေံုတင်ေားပသာ စုပေါင်း ေုိင်ပပမတွင် 

စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုအပေစ် ပောက်လုေ်ေားပသာ ၆ ေေ်နှင့်အေက် ရှိသည့် 

အေေ်ပမင့်အပောက်အအုံကိုေိုသည်။ ယင်းစကားရေ်တွင် စုပေါင်းေိုင်သူမျေား အသုံးပေုရန် 

စီမံေားရှိသည့် စုပေါင်းေုိင်ေစ္စည်းနှင့် အိမ်ခန်းမျေားလည်း ေါဝင်သည်။ 

( ခ )  စုပေါင်းေုိင်ေစ္စည်း ေုိသည်မှာ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုနှင့် ေက်စေ်လျေက်ရိှပသာ ပအာက်ေါ 

ေစ္စည်းမျေား ေါဝင်သည်-  

  (၁) ဤဥေပေအရ မှတ်ေံုတင်ေားပသာ စုပေါင်းေိုင်ပပမ၊ 

  (၂) ယင်းစုပေါင်းေုိင်ပပမတွင် ပောက်လုေ်ေားပသာ တစ်ဦးချေင်းေုိင် အိမ်ခန်းမျေားမှအေ 

စုပေါင်းေိုင်သူအားလုံးနှင့် အကျေိုးသက်ေိုင်သည့် စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ၏ 

အစိတ်အေုိင်းမျေား၊ တေ်ေင်ေားပသာ ေစ္စည်းကရိယိာမျေား၊ 

  (၃) စုပေါင်းေုိင်သူမျေား၏အကျိေုးအတွက် အသံုးပေုရန်ပောက်လုေ်ေားပသာ သုိမ့ဟုတ် 

စီမံေားရိှပသာ အပောက်အအံုမျေား၊ ေညာပရးနှင့်ကျေန်းမာပရးေုိင်ရာ အပောက်အအံုမျေား 

နှင့်ေစ္စည်းမျေား၊ ဝင်းပခံ၊ ဥယျောဉ်နှင့် သစ်ေင်ေန်းမန်မျေား၊ ပရပေးပရး၊ အညစ်အပကကး 

စွန်ေ့စ်ပရးနှင့် သန်ရှ့င်းပရးေုိင်ရာေစ္စည်းမျေား၊ စွမ်းအင်ပေန်ပ့ေူးပရးေုိင်ရာေစ္စည်းမျေား၊ 

လမ်းတံတားနှင့် ပရပပမာင်းမျေား၊ ေကသ်ွယ်ပရးေစ္စည်းမျေား။ 

( ဂ )  စုပေါင်းေုိင်ပပမ ေုိသည်မှာ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုနှင့် စုပေါင်းေုိင်ေစ္စည်းတည်ရိှပသာ 

စုပေါင်းေိုင်သူအားလုံးက တည်ေဲဥေပေနှင့်အညီ အကျေိုးသက်ေိုင်သည့် ပပမနှင့်ပပမ 

ကကွလ်ေ်တိုက့ို ေိုသည်။ 

(ဃ)  နုိင်ငံပခားသား ေုိသည်မှာ နုိင်ငံသားမဟုတ်ပသာသူ သုိမ့ဟုတ် ဧည့်နုိင်ငံသားမဟုတ်ပသာသူ သိုမ့ဟုတ် 

နုိင်ငံသားပေုခွင့်ရသူ မဟုတ်ပသာသူကုိ ေိုသည်။  

( င )  တည်ပောင်သူ ေိုသည်မှာ ပငွပကကးရင်းနှ ီးပမှုေ်နှ ံပေီး စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ 

တည်ပောင်ပခင်းလုေ်ငန်း လုေ်ကုိင်နုိင်ရန် ဤဥေပေအရေုတ်ပေးပသာ လုေ်ငန်းလုိင်စင် ရရိှသည့် 
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ဌာန၊ အေဲွအ့စည်း သုိမ့ဟုတ် ေုဂ္ဂိုလ်ကုိ ေုိသည်။ ယင်းစကားရေ်တွင် ဘဏ်နှင့် ပငွပရးပကကးပရး 

အေွဲ အ့စည်းမျေား၊ အာမခံကုမ္ပဏီမျေား မေါဝင်။ 

( စ )  စုပေါင်းေုိင်သူ ေုိသည်မှာ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုရိှ အိမ်ခန်း သုိမ့ဟုတ် အိမ်ခန်းမျေားကုိ 

ဤဥေပေအရ တရားဝင်ေိုင်ေိုင်ပကကာင်း အိမ်ခန်းမှတ်ေုံတင်လက်မှတ် ရရှိေားသူကို 

ေိုသည်။ ယင်းစကားရေ်တွင် စုပေါင်းေုိင်သူ၏ အပမွေကခံ်သူ သိုမ့ဟုတ် တရားဝင် 

လွှဲပပောင်းရရှိသူလည်း ေါဝင်သည်။ 

(ေ)  မူလအချိုေ းသင့်ေုိင်ေုိင်မှုအစုတန်ေုိး ေုိသည်မှာ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုရိှ အိမ်ခန်း 

အသီးသီးအတွက် လွှဲပပောင်းသည့်တန်ေုိးအလုိငှ့ာလည်းပကာင်း၊ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုကုိ 

စီမံခန်ခဲွ့ပရးနှင့် ေိန်းသိမ်းပစာင့်ပရှာက်ပရးအတွက် ေည့်ဝင်ရမည့် ရန်ေံုပငွေမာဏအတွက် 

လည်းပကာင်း သက်ေိုင်ရာ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ စီမံခန်ခ့ွ ဲပရးပကာ်မတီ၏ 

သပဘာတူညီချေက်ပေင့် တည်ပောင်သူက သတ်မှတ်ေားသည့် အချိုေးသင့်ေုိင်ေုိင်မှုတန်ေုိးကုိ ေိုသည်။ 

( ဇ )  အိမ်ခန်း ေုိသည်မှာ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုတွင် ပနေုိင်ရန် သုိမ့ဟုတ် အမှုပောင် 

အေွဲ ၏့ခွင့်ပေုချေက်ပေင့် အပခားနည်းသုံးစွဲရန် တစ်ဦးချေင်းေိုင်အပေစ် သီးပခားကာရံ၍ 

ပောက်လုေ်ေားပသာ အိမ်ခန်းကို ေိုသည်။ 

( ဈ )  အသင်း ေုိသည်မှာ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုကုိ စီမံခန်ခဲွ့ရန်နှင့် ေိန်းသိမ်းပစာင့်ပရှာက်ရန် 

အလုိငှ့ာ ဤဥေပေအရေုတ်ပေးပသာ အသင်းမှတ်ေံုတင်လက်မှတ်ရရိှသည့် စုပေါင်းေုိင် 

အပောက်အအုံအသင်းကို ေိုသည်။ 

(ည)  အသင်းဝင် ေုိသည်မှာ အသင်းမှတ်ေံုတင်လက်မှတ်ရရိှပသာ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု၏ 

အိမ်ခန်းမှတ်ေုံတင်လက်မှတ်ရရိှသူကို ေိုသည်။ 

( ဋ )  အမှုပောင်အေွဲ  ့ ေိုသည်မှာ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို စီမံခန်ခ့ွဲရန်နှင့် ေိန်းသိမ်း 

ပစာင့်ပရှာက်ရန်အလုိငှ့ာ စုပေါင်းေုိင်အသင်း၏ ေဲွစ့ည်းေားပသာ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု 

အမှုပောင်အေွဲက့ို ေိုသည်။ 

( ဌ )  ယာယီအေဲွ  ့ ေုိသည်မှာ ဤဥေပေအရ ေဲွစ့ည်းပသာ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု ယာယီ 

အမှုပောင်အေွဲက့ို ေိုသည်။ 

( ဍ )  ဝန်ကကီးဌာန ေုိသည်မှာ ပေည်ပောင်စုအစုိးရအေဲွ ့ပောက်လုေ်ပရးဝန်ကကီးဌာနကုိ ေုိသည်။ 

( ဎ )  စီမံခန်ခ့ွ ဲပရးပကာ်မတီ ေိုသည်မှာ ဤဥေပေေါ ရည်ရွယ်ချေက်မျေားကို ပေသအလိုက် 

အပကာင်အေည်ပော်ပောင်ရွက်ရန် ဤဥေပေအရ ေဲွစ့ည်းပသာ တုိင်းပေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပေည်နယ် 

စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီမျေားနှင့် ပနပေည်ပတာ်ပကာင်စီ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီတုိကုိ့ ေိုသည်။ 

(ဏ)  ဦးစီးဌာန ေုိသည်မှာ ပောက်လုေ်ပရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပမို ့ပေနှင့် အိမ်ရာေံွ ့ပေိုးပရးဦးစီးဌာနကုိ 

ေိုသည်။ 

(တ)  မှတ်ေုံတင်အရာရှိ ေိုသည်မှာ စုပေါင်းေိုင်ပပမနှင့် စုပေါင်းေိုင် အပောက်အအုံေိုင်ရာ 

စာချေ ေ်စာတမ်းနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားမျေားကုိ မှတ်ေံုတင်ပေးရန် ပောက်လုေ်ပရးဝန်ကကီး ဌာနက 

ခန်အ့ေ်ေားပသာ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုေုိင်ရာ မှတ်ေံုတင်အရာရိှကုိေုိသည်။ 
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အခန်း( ၂ ) 

ရည်ရွယ်ချေကမ်ျေား 

၃။ ဤဥေပေ၏ ရည်ရွယ်ချေက်မျေားမှာ ပအာက်ေါအတိုင်းပေစ်သည်- 

 (က)  ပမို ပ့ေနှင့် ေတ်ဝန်းကျေင်ပေသ ေံွ ့ပေိုးပရးစီမံကိန်းကို အပောက်အကူပေုပစရန်၊ 

 ( ခ )  အိမ်ရာကဏ္ဍ စနစ်တကျေ ေံွ ့ပေိုးတုိးတက်လာပစပရး၊ ပေည်သူမျေား၏ လူပနမှုအေင့်အတန်း 

ေံွ ့ပေိုးတုိးတက်လာပစပရးနှင့် စီးေွားပရးေံွ ့ပေိုးတုိးတက်ပရးကုိ အပောက်အကူပေုပစရန်၊ 

 ( ဂ )  စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ၏ အိမ်ခန်းမျေားကို ဥေပေနှင့်အညီ တရားဝင်ေိုင်ေိုင်ခွင့်၊ 

အကျိေုးခံစားခွင့်နှင့် လွှဲပပောင်းခွင့်ရရှိပစရန်၊  

 (ဃ)  အိမ်ရာကဏ္ဍေံွ ့ပေိုးပရးစီမံကိန်းတွင် အပေည်ပေည်ေုိင်ရာအေဲွအ့စည်းမျေား၊ ပေသေုိင်ရာ 

အေွဲ အ့စည်းမျေား၊ ပေည်တွင်း ပေည်ေအေွဲ အ့စည်းမျေား၊ ေုဂ္ဂလိကမျေားနှင် ့ ေူးပေါင်း 

ပောင်ရွကမ်ှုကုိ တိုးပမင်ှ့အပကာင်အေည်ပော်နုိင်ရန်။ 

အခန်း( ၃ ) 

စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီ ေွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့် ယင်း၏တာဝန်နှင့် လုေ်ေိုင်ခွင့်မျေား 

၄။ ဤဥေပေေါ ပေဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကုိ ပေသအလုိက် အပကာင်အေည်ပော်နုိင်ရန် ဝန်ကကီးဌာနသည် 

ပေည်ပောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ အတည်ပေုချေက်ပေင့် တိုင်းပေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပေည်နယ် စီမံခန်ခ့ွဲပရး 

ပကာ်မတီမျေားကို ပအာက်ေါေုဂ္ဂိုလ်မျေားပေင့် အမိန်ပ့ကကာ်ပငာစာ ေုတ်ပေန်ေွဲ စ့ည်းရမည်- 

(က) တိုင်းပေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပေည်နယ်အစိုးရအေွဲ က့ တာဝန် 

ပေးအေ်ပသာ ဝန်ကကီး 

ဥက္က ဋ္ဌ 

( ခ ) တိုင်းပေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပေည်နယ် အပေွပေွအုေ်ချေုေ်ပရး 

ဦးစီးဌာနမှ ကုိယ်စားလှယ် တစ်ဦး 

အေွဲ ဝ့င် 

( ဂ ) တုိင်းပေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပေည်နယ် လယ်ယာပပမစီမံခန်ခဲွ့ပရး 

နှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် တစဦ်း 

အေွဲ ဝ့င် 

(ဃ) တိုင်းပေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပေည်နယ်စီမံကိန်းပရးေွဲပရး 

ဦးစီးဌာနမှ ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

အေွဲ ဝ့င် 

( င ) ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျေင်နီယာအသင်းမှတစ်ဦး  အေွဲ ဝ့င် 

( စ ) ပမန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်းမှတစ်ဦး အေွဲ ဝ့င် 

(ေ) ပမန်မာနုိင်ငံပောက်လုေ်ပရးေုိင်ရာ လုေ်ငန်းရှင်မျေားအသင်းမှ 

တစ်ဦး 

အေွဲ ဝ့င် 

( ဇ ) တုိင်းပေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပေည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ ကုိယ်စားလှယ် 

တစဦ်း 

အတွင်းပရးမှူး 

(ဈ) ဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် တစဦ်း    တွဲေကအ်တွင်းပရးမှူး 

၅။ ဤဥေပေေါ ပေဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကို ပေသအလိုက် အပကာင်အေည်ပော်နိုင်ရန် ပေည်ပောင်စု 

အစုိးရအေဲွသ့ည် ပနပေည်ပတာ်ပကာင်စီ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီကုိ ပအာက်ေါေုဂ္ဂိုလ်မျေားပေင့် အမိန်ပ့ကကာ်ပငာစာ 

ေုတ်ပေန်ေွဲ စ့ည်းရမည်-  
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(က) ပနပေည်ပတာ် ပကာင်စီဝင်  ဥက္က ဋ္ဌ 

( ခ ) ပနပေည်ပတာ်ပကာင်စီ၊ အပေွပေွအုေ်ချေုေ်ပရးဦးစီးဌာနမှ 

ကိုယ်စားလှယ် တစဦ်း 

အေွဲ ဝ့င် 

( ဂ ) ပနပေည်ပတာ်ပကာင်စီ၊ လယ်ယာပပမစီမံခန်ခဲွ့ပရးနှင့် စာရင်းအင်း 

ဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် တစဦ်း 

အေွဲ ဝ့င် 

(ဃ) ပနပေည်ပတာ်ပကာင်စီ၊ စီမံကိန်းပရးေွဲပရး ဦးစီးဌာနမှ 

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး   

အေွဲ ဝ့င် 

( င ) ဦးစီးဌာနက တာဝန်ပေးအေ်ပသာ ညွှန်ကကားပရးမှူး တစ်ဦး အတွင်းပရးမှူး 

( စ ) ဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် တစဦ်း    တွဲေကအ်တွင်းပရးမှူး 

၆။ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုေ်ေုိင်ခွင့်မျေားမှာ ပအာက်ေါအတိုင်း ပေစ်သည်- 

 (က)  ဤဥေပေေါလုေ်ငန်းတာဝန်မျေားကုိ သက်ေုိင်ရာပေသအတွင်း ဝန်ကကီးဌာန၏မူဝါေနှင့်အညီ 

အပကာင်အေည်ပော် ပောင်ရွကပ်ခင်း၊ 

 ( ခ )  ပမို ပ့ေပေသမျေားတွင် ပခတ်မီအပောက်အအုံမျေားနှင့် စုပေါင်းေိုင် အပောက်အအုံစနစ် 

ေံွ ့ပေိုးတိုးတကပ်စရန် ဦးပောင်စည်းရုံးပခင်းနှင့် အသိေညာပေးပခင်း၊ 

 ( ဂ )  စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံမျေား တည်ပောင်ရာတွင် ပခတ်မီတိုးတက်ပရးအတွက် 

လုေင်န်းရှင်မျေားအား လိုအေ်ပသာ အကကဉံာဏပ်ေးပခင်း၊ 

 (ဃ)  စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုမျေားပောက်လုေ်ရာတွင် သတ်မှတ်ေီဇုိင်းေံုစံ စံချိေန်စံညွှန်းနှင့် အညီ 

ပောက်လုေ်ပစရန် စစ်ပေးကကေ်မတ်ပခင်း၊ အတုိင်ေင်ခံ အရည်အပသွး စစ်ပေး 

ကကေ်မတ်ပရးအေဲွမ့ျေား ငှားရမ်းကကးီကကေ်၍ ပောက်လုေ်ပစပခင်း၊ 

 ( င )  အပေည်ပေည်ေုိင်ရာအေဲွအ့စည်းမျေား၊ ပေသေုိင်ရာအေဲွအ့စည်းမျေား၊ သက်ေုိင်ရာ အစုိးရဌာန၊ 

အစုိးရအေဲွအ့စည်းမျေား၊ အစုိးရမဟုတ်ပသာအေဲွအ့စည်းမျေား၊ ပောက်လုေ်ပရးအေဲွအ့စည်းမျေား၊ 

လုေင်န်းရှင်မျေားနှင့် ေကသ်ယွ်ပောင်ရကွ်ပခင်း၊ 

 ( စ )  စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုမျေား၏ ပဘးကင်းစိတ်ချေလံုပခုံ ပရးနှင့် သဘာဝေတ်ဝန်းကျေင်ကုိ 

ေိခုိက်မှုမရိှပစပရးအတွက် ပောက်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းစဉ်မျေားအလုိက် ကကီးကကေ်ပောင်ရွက်ပခင်း၊ 

 (ေ)  တည်ပောင်ပောက်လုေ်ပေီးပေစ်ပသာ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုမျေား ပရရှည်တည်တ့ံ ခုိင်ပမဲပရး၊ 

သန်ရှ့င်းသေ်ရေ်မှုရိှပရးနှင့် ပေ ပုေင်မွမ်းမံေိန်းသိမ်းပရးတုိအ့တွက် အစီအစဉ်မျေား ချေမှတ်၍ 

အမှုပောင်အေွဲ မ့ျေားအား လိုအေ်ပသာ ေ့ံေုိးကညူီမှုမျေားပေးပခင်း၊ 

 ( ဇ )  စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံရှိ အိမ်ခန်းအသီးသီးအတွက် တည်ပောင်သူ သိုမ့ဟုတ် 

တည်ပောင်သူမရိှသည့်အခါ သက်ေုိင်ရာ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု အမှုပောင်အေဲွက့ 

တင်ပေပသာ မူလအချိုေ းသင့်ေုိင်ေုိင်မှုအစုတန်ေုိးကုိ စိစစ်၍ သပဘာတူညီချေက်ပေးပခင်း၊ 

 ( စျေ)  အသင်း၏ ရန်ေံုပငွစာရင်းမျေားကို လိုအေ်ေါက စစ်ပေးပခင်း။ 

အခန်း (၄) 

ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်နှင့် လုေ်ေိုင်ခွင့်မျေား 
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၇။ (က)  စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကဏ္ဍေိုင်ရာ မူဝါေမျေား၊ လမ်းညွှန်ချေက်မျေားကို ပရးေွဲ၍ 

ဝန်ကကီးဌာနသို ့တင်ပေပခင်း၊ 

 ( ခ )  စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုစနစ် ေံွ ့ပေိုးတုိးတက်ပစရန် သုပတသနပေ ပုခင်း၊ ပေည်တွင်းပေည်ေမှ 

နည်းေညာမျေားကုိ ပလ့လာေည်းေူးပခင်းနှင့် နည်းေညာမျေား ပေန်ေွ့ားပစရန် ပောင်ရွက်ပခင်း၊ 

 ( ဂ )  ဤဥေပေနှင့် သက်ေုိင်သည့်ကိစ္စရေ်မျေားကုိ အပရးယူပောင်ရွက်ပခင်းနှင့် တရားစဲွေုိပခင်း။ 

အခန်း (၅) 

မှတ်ေုံတင်ပခင်းနှင့် စုပေါင်းေိုင်အပောကအ်အုံ တည်ပောင်ပခင်း 

၈။ စုပေါင်းေုိင်ပပမနှင့် စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုမျေားကုိ ဤဥေပေနှင့်အညီ မှတ်ေံုတင်ရမည်၊၊ 

၉။ တည်ပောင်သူသည် သက်ေိုင်ရာ စာချေုေ်စာတမ်းမှတ်ေုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ေုံတင်ေားပသာ 

စုပေါင်းေုိင်ပပမတွင်သာ စုပေါင်းေုိင်အပောကအ်အုံကို ပောက်လုေ်ရမည်။ 

၁၀။ စုပေါင်းေုိင်အပောကအ်အုံပောက်လုေ်ရန် အလိုငှ့ာ စုပေါင်းေုိင်ပပမအပေစ် မှတ်ေံုတင်လိုသည့် ပပမသည်- 

 (က)  တည်ေဲဥေပေတစ်ရေ်ရေ်အရ လူပနအိမ်ရာအပေစ် ပောက်လုေ်ခွင့်ရိှရမည့်အပေင် ေုိင်ေုိင်ခွင့် 

လွှဲပပောင်းနုိင်ပသာ ပပမအမျိေုးအစား ပေစ်ရမည်။ 

 ( ခ )  ပပမလက်ရှိေုိင်ေိုင်သူက သက်ေိုင်ရာ စာချေုေ်စာတမ်းမှတ်ေံုတင်ရုံးတွင် စုပေါင်းေုိင်ပပမ 

အပေစ် ေုိင်ေိုင်ခွင့် လွှဲပပောင်းပေးပေီး ပေစ်ရမည်။ 

 ( ဂ )  ပမို ့ပေစီမံကိန်းအရ သက်ေုိင်ရာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွအ့စည်းက သတ်မှတ်ေားသည့် 

အချေကမ်ျေားနှင့်အညီ ပေစ်ရမည်။ 

 (ဃ)  ပပမဧရယိာ အနည်းေုံး စတုရန်းပေ ၂၀၀၀၀ နှင့်အေက် ရှိရမည်။ 

၁၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံတစ်ခုပေစ်ရန် သတ်မှတ်အေေ်အပရအတွက်၊ 

အိမ်ခန်းအပရအတွက်၊ လံုပလာက်ပသာ ယာဉ်ရေ်နားရန်ပနရာနှင့် စုပေါင်းေုိင်သူမျေားအသံုးပေုရန် စီမံ ေားရိှရမည့် 

စုပေါင်းေုိင်ေစ္စည်းမျေားနှင့် ယင်းအပောက်အအံုနှင့်ေစ္စည်းမျေား၏ နည်းေညာအေင့်အတန်း၊ လုံပခုံပရးနှင့် 

ပဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပရးေိုင်ရာမျေား အေါအဝင် လိုအေ်သည့် စံချေိန်စံညွှန်းမျေားကို သတ်မှတ်ေားရမည်။ 

၁၂။ (က) ဤဥေပေအာဏာမတည်မီက ပောက်လုေ်ပေီးစီးပသာ အပောက်အအုံ သိုမ့ဟုတ် 

ပောက်လုေ်ေဲပေစ်ပသာ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုမျေားသည် ဤဥေပေေါ ပေဋ္ဌာန်းချေက် ေုေ်မ ၉ နှင့် 

၁၀ တုိနှ့င့်အညီ မှတ်ေံုတင်ရန် သက်ေုိင်ရာစီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီသုိ ့ပလျှောက်ေား ရမည်။  

 ( ခ ) သက်ေုိင်ရာစီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီသည် ေုေ်မခဲွ(က)အရ ပလျှောက်ေားသည့် စုပေါင်းေုိင် 

အပောက်အအုံကို ဤဥေပေအရ မှတ်ေုံတင်ပေးနိုင်ရန် ခွင့်ပေုပခင်း၊ ပငင်းေယ်ပခင်း၊ 

လိုအေ်သည့်အချေက်မျေားကို ပေင်ေင်ပောင်ရွကရ်န် ညွှန်ကကားပခင်းပေုနုိင်သည်။ 

၁၃။ (က)  စုပေါင်းေုိင်အပောကအ်အုံ တည်ပောင်သူအပေစ် လုေက်ိုင်လိုသသူည် သတ်မှတ်ေား သည့် 

အနည်းေံုး မတည်ပငွရင်းရိှရမည့်အပေင် လုေ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှရန် သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့် အညီ 

သက်ေိုင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီသို ့ပလျှောကေ်ားရမည်။ 

 ( ခ )  သက်ေုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီသည် ေုေ်မခဲွ(က)အရ လုေ်ငန်းလုိင်စင် ပလျှောက်ေားချေက်ကုိ 

စိစစ်၍ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်ညီညွတ်ေါက လုေ်ငန်းလိုင်စင်ပကကးပေးပောင်ပစပေီး 
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စည်းကမ်းချေက်မျေားသတ်မှတ်၍ ပလျှောက်ေားသူအား လုေ်ငန်းလုိင်စင်ေုတ်ပေးရမည်။ သုိမ့ဟုတ် 

သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့် မညီညွတ်ေါက လုေ်ငန်းလုိင်စင်ေုတ်ပေးရန် ပငင်းေုိ နုိင်သည်။ 

 ( ဂ )  တည်ပောင်သူသည် လုေ်ငန်းလုိင်စင် သက်တမ်းတုိးပမှင့်လုိေါက သက်ေုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့ပရး 

ပကာ်မတီသုိ ့ပလျှောကေ်ားနုိင်သည်။ 

၁၄။ (က)  တည်ပောင်သူသည် စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို တည်ပောင်လိုေါက စုပေါင်းေိုင် 

ပပမနှင့်အပောက်အအံုတစ်ခုပေစ်ရန် လုိအေ်ပသာ အပောက်အေားမျေားနှင့်အတူ ပပမနှင့် 

အပောက်အအုံေုံစံ၊ စုပေါင်းေိုင်ပပမနှင့် အပောက်အအုံတွင်ေါရှိမည့် စုပေါင်းေိုင် 

ေစ္စည်းမျေားနှင့် မူလအချိုေ းသင့်ေုိင်ေုိင်မှုအစုတန်ေုိးတုိကုိ့ ေူးတဲွတင်ပေ၍ သတ်မှတ်ချေက်မျေား နှင့်အညီ 

သက်ေိုင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီသို ့ပလျှောကေ်ားရမည်။ 

 ( ခ )  သက်ေုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီသည် ေုေ်မခဲွ(က)အရ တင်ပေပလျှောက်ေားချေက်အပေါ် 

ခွင့်ပေုချေကက်ို ေုတ်ပေးပခင်း သိုမ့ဟုတ် ပငင်းေယ်ပခင်း ပေုနိုင်သည်။ 

၁၅။ တည်ပောင်သူသည်- 

 (က)  ေုေ်မ ၁၄ အရ ေုတ်ပေးပသာ ခွင့်ပေုချေက်ရရှိေါက သက်ေိုင်ရာစာချေုေ်စာတမ်း 

မှတ်ေံုတင်ရံုးတွင် မှတ်ေံုတင်ပေီးပသာ စုပေါင်းေုိင်ပပမတွင် စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုကုိ 

သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ ပောက်လုေ်ရမည်။ 

 ( ခ )  စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု၏ ၄၀ ရာခုိင်နှုန်းေက်မေုိပသာ အိမ်ခန်းမျေားကုိ နုိင်ငံပခားသား 

မျေားအား ဤဥေပေနှင့်အညီ ပရာင်းချေနိုင်ခွင့် ရှိသည်။ 

 ( ဂ )  ပေည်ပောင်စုအစုိးရအေဲွ၏့ခွင့်ပေုချေက်ပေင့် နုိင်ငံပတာ်ေုိင်ပပမ သုိမ့ဟုတ် နုိင်ငံပတာ်ကုိယ်စား 

အစိုးရဌာန သိုမ့ဟုတ် အစိုးရအေွဲ အ့စည်း သိုမ့ဟုတ် စည်ေင်သာယာပရးပကာ်မတီ 

သိုမ့ဟုတ် စည်ေင်သာယာပရးအေွဲ တ့စ်ခုခုက ေိနး်သမိ်းပစာင့်ပရှာကခွ်င့်ပေုေားပသာ 

ပပမတစ်ခုခုအပေါ်တွင် စုပေါင်းေုိင်အပောကအ်အုံကို ဤဥေပေနှင့်အညီ တည်ပောင် 

ပောက်လုေ်နုိင်သည်။ 

အခန်း( ၆ ) 

မှတ်ေုံတင်ပခင်း 

၁၆။ (က)  ဝန်ကကီးဌာနသည် စုပေါင်းေုိင်ပပမနှင့် စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုေုိင်ရာ စာချေ ေ်စာတမ်းနှင့် 

စာတမ်းအမှတ်အသားမျေားကို ဤဥေပေနှင့်အညီ မှတ်ေုံတင်ပေးရန် သက်ေိုင်ရာ 

စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုေုိင်ရာ မှတ်ေံုတင်အရာရှိမျေားကို ခန်အ့ေ်တာဝန်ပေးရမည်။ 

 ( ခ )  တည်ပောင်သူသည် စုပေါင်းေိုင်အပောကအ်အုံတည်ပောင်သည့် စာချေုေ်စာတမ်းကို 

သက်ေုိင်ရာ မှတ်ေံုတင်အရာရှိေံတွင် မှတ်ေံုတင်ရမည်။ 

 ( ဂ )  မှတ်ေံုတင်အရာရိှသည် စုပေါင်းေိုင်အပောကအ်အုံတည်ပောင်သည့် စာချေုေ်စာတမ်းကို 

စိစစ်ပေီး သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ မှတ်ေံုတင်ပေးရမည်။ 

 (ဃ)  စုပေါင်းေုိင်ပပမကုိ မူလေုိင်ေုိင်သူက စုပေါင်းေုိင်ပပမအပေစ် အမည်လွှဲပပောင်းပရးအတွက် 

သက်ေုိင်ရာ စာချေုေ်စာတမ်း မှတ်ေံုတင်ရံုးတွင် ပောင်ရွက်ရမည်။ 

၁၇။ စုပေါင်းေုိင်ပပမအပေစ် သက်ေုိင်ရာစာချေုေ်စာတမ်းမှတ်ေံုတင်ရံုးတွင် မှတ်ေံုတင်ပေီးပသာပပမသည် 

မည်သည့်ဌာန၊ အေဲွအ့စည်း သုိမ့ဟုတ် ေုဂ္ဂိုလ်၏အမည်နှင့်မျှေ ေုိင်ေုိင်ခွင့်မရိှပစရဘဲ စုပေါင်းေုိင်သူအားလံုးနှင့် 

အကျိေုးသက်ေိုင်ပသာ စုပေါငး်ေုိင်ပပမအပေစ်သာလျှေင် တည်ရှိပစရမည်။ 
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၁၈။ တည်ပောင်သူသည် စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု ပောက်လုေ်ပေီးစီး၍ တည်ေဲဥေပေနှင့်အညီ 

ပနေိုင်ခွင့်ရရှိေါက စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံ တည်ပောင်သည့် စာချေုေ်စာတမ်းနှင့် စာတမ်း 

အမှတ်အသားမျေားကို မှတ်ေံုတင်အရာရှိေံတွင် မှတ်ေံုတင်ရမည်။ 

၁၉။ မှတ်ေံုတင်အရာရိှသည် စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု တည်ပောင်သည့် စာချေ ေ်စာတမ်းနှင့် စာတမ်း 

အမှတ်အသားမျေားကိုလည်းပကာင်း၊ စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံရှိ အိမ်ခန်းမျေားကိုလည်းပကာင်း 

သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ မှတ်ေုံတင်၍ အိမ်ခန်းအလိုက် အိမ်ခန်းမှတ်ေုံတင်လက်မှတ်မျေားကို 

တည်ပောင်သူအား ေုတ်ပေးပေီး အိမ်ခန်းမှတ်ေုံတင်လက်မှတ်မိတ္တ ူကို ေိန်းသိမ်းေားရမည်။ 

တည်ပောင်သူသည် ယင်းအိမ်ခန်းမျေားကုိ ေုေ်မ ၂၀ အရ လွှဲပပောင်းသည့်အခါ  အိမ်ခန်းလက်ခံရရိှသူသုိ ့

သက်ေိုင်ရာ အိမ်ခန်းမှတ်ေံုတင်လက်မှတ်ကုိ လွှဲပပောင်းပေးရမည်။ 

၂၀။ မှတ်ေုံတင်ေားပသာ အိမ်ခန်းကို ပအာက်ေါနည်းလမ်းတစ်ရေ်ရေ်ပေင့် ပောင်ရွက်သည့်အခါ 

လွှဲပပောင်းပေးသူနှင့် လွှဲပပောင်းလက်ခံရရှိသူတိုသ့ည် လွှဲပပောင်းသည့်ပနမ့ှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း 

သက်ေုိင်ရာ မှတ်ေံုတင်အရာရိှေံတွင် လွှဲပပောင်းသည့် စာချေုေ်စာတမ်းကုိ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ 

မှတ်ေံုတင်ရမည်- 

 (က)  ပေးကမ်းပခင်း၊ စွန်လ့ွှတ်ပခင်းနှင့် လဲလှယ်ပခင်း၊ 

 ( ခ )  ပရာင်းချေပခင်း၊ 

 ( ဂ )  ပနာက်ေုံးအတည်ပေစ်သည့် တရားရုံး၏ အမိန်  ့ သိုမ့ဟုတ် ေီကရီအရ ေိုင်ေိုင်ခွင့် 

လွှဲပပောင်းပခင်းနှင့် လွှဲအေ်ပခင်း။ 

၂၁။ (က)  တည်ပောင်သူသည် သက်ေိုင်ရာစာချေုေ်စာတမ်းမှတ်ေုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ေံုတင်သည့် 

စုပေါင်းေုိင်ပပမနှင့် စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုအပေစ် သက်ေုိင်ရာမှတ်ေံုတင်အရာရိှေံတွင် 

မှတ်ေုံတင်သည့် စာချေုေ်စာတမ်းအတွက် ပမန်မာနိုင်ငံတံေိေ်ပခါင်းအက်ဥေပေအရ 

သတ်မှတ်ေားသည့် တံေိေ်ပခါင်းခွန်ကို ေမ်းပောင် ရမည်။ 

 ( ခ )  ေုေ်မ ၂၀ ေါ  လွှဲပပောင်းပခင်းတစ်ရေ်ရေ်ပေင့် အိမခ်န်းကို လွှဲပပောင်းလက်ခံရရှိသူသည် 

လွှဲပပောင်းသည့် စာချေ ေ်စာတမ်းအတွက် ပမန်မာနုိင်ငံတံေိေ်ပခါင်းအက်ဥေပေအရ သတ်မှတ် ေားသည့် 

တံေိေ်ပခါင်းခွန်ကို ေမ်းပောင်ရမည်။ 

၂၂။ ေုေ်မ ၂၀ ေါ  လွှဲပပောင်းပခင်းတစ်ရေ်ရေ်ပေင့် လွှဲပပောင်းသည့် စာချေုေ်စာတမ်းမျေားကုိ မှတ်ေံုတင် သည့်အခါ- 

 (က)  လွှဲပပောင်းလက်ခံရရိှပသာ စုပေါင်းေုိင်သူသည် သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ မှတ်ေံုတင်ခကုိ 

ပေးပောင်ရမည်။ 

 ( ခ )  မှတ်ေံုတင်အရာရိှသည် အိမ်ခန်းလွှဲပပောင်းသည့် စာချေ ေ်စာတမ်းမျေားကုိ သီးပခားမှတ်ေံုတင် 

စာအုေ်ေွင့်လှစ်ပေီး သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ မှတ်ေံုတင်၍ အိမ်ခန်းမှတ်ေံုတင်လက်မှတ် 

ေုတ်ပေးရမည်။ 

၂၃။ စုပေါင်းေုိင်သူသည် မိမိေိုင်အိမ်ခန်းကို ေုေ်မ ၂၀ ေါ  လွှဲပပောင်းပခင်းတစ်ရေ်ရေ်ပေင့် လွှဲပပောင်း ပေီးပနာက် 

လွှဲပပောင်းသည့်စာချေ ေ်စာတမ်းကုိ သတ်မှတ်သည့် ကာလေက်ပကျော်လွန်ပေီးမှ မှတ်ေံုတင်လျှေင် မှတ်ေံုတင်ခအပေင် 

သက်ေုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီက သတ်မှတ်ပသာ ေဏ်ပကကးကုိလည်း ပေးပောင် ရမည်။ 

အခန်း( ၇ ) 

တည်ပောင်သူမျေား၏ အခွင့်အပရးနှင့် တာဝန်မျေား 
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၂၄။ တည်ပောင်သ၏ူ အခွင့်အပရးမျေားမှာ ပအာက်ေါအတိုင်းပေစ်သည်- 

 (က)  သက်ေိုင်ရာ စီမံခန်ခ့ွဲပရးပကာ်မတီ၏ ခွင့်ပေုချေက်ပေင့် ေူးတွဲတည်ပောင်သူ ခန်အ့ေ် 

ပောင်ရွကန်ိုင်ပခင်း၊ 

 ( ခ )  စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု ပောက်လုေ်မပေီးမီ အိမ်ခန်းမျေားကုိ ကကိုတင်ပရာင်းချေနုိင်ပခင်း၊ 

 ( ဂ )  စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု၏ ၄၀ ရာခုိင်နှုန်းေက်မေုိပသာ အိမ်ခန်းမျေားကုိ နုိင်ငံပခားသား 

မျေားအား ဤဥေပေနှင့်အညီ ပရာင်းချေနုိင်ပခင်း။ 

၂၅။ တည်ပောင်သ၏ူတာဝန်မျေားမှာ ပအာက်ေါအတိုင်း ပေစ်သည်- 

 (က)  သက်ေုိင်ရာစာချေ ေ်စာတမ်းမှတ်ေံုတင်ရံုးတွင် မှတ်ေံုတင်ေားပသာ စုပေါင်းေုိင်ပပမတွင်သာ 

စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုကုိ ပောက်လုေ်ပခင်း၊ 

 ( ခ )  သတ်မှတ်ေားပသာ အနည်းေုံး မတည်ပငွရင်းရှိရမည့်အပေင် လုေင်န်းလိုင်စင်ရရှိရန် 

သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ သက်ေုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီသုိ ့ပလျှောက်ေားပခင်း၊ 

 ( ဂ )  လုေ်ငန်းလုိင်စင် သက်တမ်းတုိးပမှင့်လုိေါက သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ ပောင်ရွက်ပခင်း၊ 

 (ဃ)  စုပေါင်းေုိင်ပပမကုိ သက်ေုိင်ရာ စာချေ ေ်စာတမ်း မှတ်ေံုတင်ရံုးတွင် မှတ်ေံုတင်၍ စုပေါင်းေုိင် 

အပောက်အအံုတည်ပောင်သည့် စာချေ ေ်စာတမ်းကုိ သက်ေုိင်ရာမှတ်ေံုတင်အရာရိှေံတွင် 

မှတ်ေံုတင်ပခင်း၊ 

 ( င )  စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုတည်ပောင်လုိေါက စုပေါင်းေုိင်ပပမနှင့် စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု 

တစခ်ုပေစ်ရန် လိုအေ်ပသာ အပောကအ်ေားမျေားနှင့်အတူ ပပမနှင့် အပောကအ်အုံေံုစံ 

စုပေါင်းေိုင်ပပမနှင့် စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံတွင်ေါရှိမည့် စုပေါင်းေိုင်ေစ္စည်းမျေားနှင့် 

မူလအချိုေးသင့်ေုိင်ေုိင်မှုအစုတန်ေုိးတုိကုိ့ ေူးတဲွတင်ပေ၍ ခွင့်ပေုချေက်ရရိှရန် သတ်မှတ်ချေက်မျေား နှင့်အညီ 

သက်ေိုင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီသို ့ပလျှောကေ်ားပခင်း၊ 

 ( စ )  ခွင့်ပေုချေက်ရရိှေါက မှတ်ေံုတင်ပေီးပသာ စုပေါင်းေုိင်ပပမတွင် စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုကုိ 

သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ ပောက်လုေ်ပခင်း၊ 

 (ေ)  စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု ပောက်လုေ်ပေီးစီး၍ တည်ေဲဥေပေမျေားနှင့်အညီ ပနေုိင်ခွင့် ရရှိေါက 

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံတည်ပောင်သည့် စာချေုေ်စာတမ်းနှင့် စာတမ်း 

အမှတ်အသားမျေားကို မှတ်ေံုတင်အရာရှိေံတွင် မှတ်ေံုတင်ပခင်း၊ 

 ( ဇ )  ေူးတဲွတည်ပောင်သူနှင့် သက်ေုိင်ပသာ အပကကာင်းအရာမျေားကုိ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီသုိ ့

အပကကာင်းကကားပခင်း၊ 

 ( ဈ )  အိမ်ခန်းကုိ နုိင်ငံပခားသားအား ပရာင်းချေလျှေင် စတင်ပရာင်းချေသည့်အချိေန်တွင် မှတ်ေံုတင် အရာရှိေံ 

အပကကာင်းကကားပခင်း၊ 

 (ည)  အိမ်ခန်းကုိ နုိင်ငံပခားသားအား ပရာင်းချေလျှေင် နုိင်ငံပခားမှတရားဝင်ပငွလွှဲေုိပ့သာ နုိင်ငံပခား 

ပငွပေင့်သာ ပရာင်းချေပခင်း၊ 

 ( ဋ )  စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုကုိ သတ်မှတ်စံချိေန်စံညွှန်းနှင့် ညီညွတ်ပစရန်လည်းပကာင်း၊ 

သတ်မှတ်ေားသည့် အပောက်အအံု အစိတ်အေုိင်းမျေား ပေည့်စံုစွာေါရိှပစရန်လည်းပကာင်း 

ပောင်ရွကပ်ခင်း၊ 
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 ( ဌ )  စုပေါင်းေိုင်ပပမနှင့် စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံအပေစ် မှတ်ေုံတင်သည့် စာချေုေ်စာတမ်း 

အတွက် တည်ေဲဥေပေနှင့်အညီ တံေိေ်ပခါင်းခွန် ေမ်းပောင်ပခင်း။ 

အခန်း(၈) 

စုပေါင်းေုိင်သူမျေား၏ အခွင့်အပရးနှင့် တာဝန်မျေား 

၂၆။ စုပေါင်းေုိင်သူ၏ အခွင့်အပရးမျေားမှာ ပအာက်ေါအတိုင်းပေစ်သည်- 

 (က)  ေုေ်မ ၂၀ ေါ  လွှဲပပောင်းပခင်းတစ်ရေ်ရေ်ပေင့် အိမ်ခန်းလွှဲပပောင်းသည့် စာချေ ေ်စာတမ်းကုိ 

မှတ်ေံုတင်အရာရိှေံတွင် မှတ်ေံုတင်ခွင့်ရိှသည်။ အိမ်ခန်းေုိင်ေုိင်ခွင့်ကုိ လွှဲပပောင်းလက်ခံ ရရိှသူ 

အမည်သို ့ပပောင်းလဲခွင့်ရိှသည်။ 

 ( ခ )  ဤဥေပေနှင့်အညီ အိမ်ခန်းလွှဲပပောင်းသည့် စာချေုေ်စာတမ်းကုိ မှတ်ေံုတင်ပေီးသည့်အခါ 

အိမ်ခန်းကို တရားဝင်ေုိင်ေိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

 ( ဂ )  အိမ်ခန်းကုိ နုိင်ငံသားအား တည်ေဲဥေပေနှင့်အညီ ပရာင်းချေခွင့်၊ လဲလှယ်ခွင့်၊ ပေးကမ်းခွင့်၊ 

စွန်လ့ွှတ်ခွင့်၊ ငှားရမ်းခွင့်၊ ပေါင်နံှခွင့်၊ အပမွေက်ခံခွင့်နှင့် ခွင့်ပေုချေက်ပေင့် ေားေုိင်ခွင့်မျေား ရှိသည်။ 

 (ဃ)  (၁) အိမ်ခန်းကုိ နုိင်ငံပခားသားအား တည်ေဲဥေပေနှင့်အညီ ငှားရမ်းခွင့်၊ ပေါင်နံှခွင့်နှင့် 

ခွင့်ပေုချေကပ်ေင့် ေားေိုင်ခွင့်မျေားရှိသည်။ 

   (၂) စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု၏ ၄၀ ရာခုိင်နှုန်း ေက်မေုိပသာ အိမ်ခန်းမျေားကုိ နုိင်ငံပခားသား မျေားအား 

ဤဥေပေနှင့်အညီ ပရာင်းချေနုိင်ခွင့်ရိှသည်။ 

 ( င )  အိမ်ခန်းကို ဘဏ်တွင် ပေါင်နံှခွင့်ရှိသည်။ 

 ( စ )  အမှုပောင်အေွဲ ၏့ ခွင့်ပေုချေက်ရယူ၍ မိမိေိုင်အိမ်ခန်း၏အတွင်းေိုင်းကို စုပေါင်းေိုင် 

အပောက်အအံု၏မူလေံုစံနှင့် ခုိင်ခ့ံမှုကုိ မေိခုိက်ပစဘဲ မိမိ၏စရိတ်ပေင့် ပေ ပုေင်မွမ်းမံခွင့်နှင့် 

အပသးစားပေင်ေင်ခွင့်မျေားရှိသည်။ 

 (ေ)  အသင်း၏ ရန်ေံုပငွကုိ စုပေါင်းေုိင်သူအားလံုးနှင့်အတူ သက်ေုိင်ခွင့်ရိှသည်။ 

 ( ဇ )  စုပေါင်းေုိင်ပပမကုိ အမှုပောင်အေဲွ၏့ ခွင့်ပေုချေက်ပေင့် သာပရးနာပရးကိစ္စအတွက် ယာယီ 

အသုံးပေုခွင့်ရှိသည်။ 

 ( ဈ)  အသင်း၏နှစ်ေတ်လည် အသင်းသားစုံညီအစည်းအပဝးနှင့် အသင်းသား စုံညီအေူး 

အစည်းအပဝးမျေားသုိ ့ တက်ပရာက်ခွင့်၊ အကကံပေးခွင့်၊ အေံုးအပေတ်တစ်ခုခုအတွက် မဲပေးခွင့်၊ 

အမှုပောင်အေဲွဝ့င်အပေစ် ပရွးချေယ်တင်ပပမှာက်ခံေုိင်ခွင့်နှင့် ပရွးချေယ်တင်ပပမှာက်ေုိင်ခွင့် ရှိသည်။ 

၂၇။ စုပေါင်းေုိင်သူ၏ တာဝန်မျေားမှာ ပအာက်ေါအတိုင်းပေစ်သည်- 

 (က)  စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို စီမံခန်ခ့ွ ဲပရးနှင့် ေိန်းသိမ်းပစာင့်ပရှာက်ပရးအတွက် 

မိမိ၏မူလ အချိုေ းသင့်ေုိင်ေုိင်မှုအစုတန်ေုိးအလုိက် အချိုေ းကျေသတ်မှတ်ေားပသာ ရန်ေံုပငွကုိ 

ေည့်ဝင်ရမည်။ မိမိေုိင်ေုိင်သည့်အိမ်ခန်းကုိ အငှားချေေားပခင်းပေစ်လျှေင် အငှားချေေားပခင်း ခံရသူနှင့် 

သီးပခားသပဘာတူညီချေက်မရိှေါက မိမိကသာလျှေင် ရန်ေံုပငွကုိ ေည့်ဝင်ရမည်။ 
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 ( ခ )  စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုနှင့် စုပေါင်းေုိင်ေစ္စည်းမျေား ပရရှည်တည်တ့ံခုိင်ပမဲပစပရးအတွက် 

လည်းပကာင်း၊ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု သန်ရှ့င်းပရးနှင့် လံုပခုံ ပရးစနစ် ပကာင်းမွန်ပစပရး 

အတွက်လည်းပကာင်း စုပေါင်းေိန်းသိမ်းပစာင့်ပရှာက်ရန် တာဝန်ရိှသည်။ 

 ( ဂ )  မိမိေုိင်အိမ်ခန်းကုိ ငှားရမ်းပခင်း၊ ပေါင်နံှပခင်းနှင့် တစ်ဦးဦးအား ခွင့်ပေုချေက်ပေင့်ေားပခင်း 

ပေုေါက အမှုပောင်အေဲွသ့ို ့အသိပေးရမည်။ 

 (ဃ)  အိမ်ခန်းကုိ ေုေ်မ ၂၀ ေါ  လွှဲပပောင်းပခင်းတစ်ရေ်ရေ်ပေင့် လွှဲပပောင်းပခင်းမပေုမီ သတ်မှတ်ချေက်မျေား နှင့်အညီ 

အမှုပောင်အေွဲ သ့ို ့ကကို တင်အသိပေးရမည်။  

 ( င )  မိမိပကကာင့်ပေစ်ပစ၊ အငှားချေေားပခင်းခံရသူပကကာင့်ပေစ်ပစ၊ အိမ်ခန်းကုိအပေါင်ခံ၍ လက်ပရာက် 

ရယူေားသူပကကာင့်ပေစ်ပစ၊ မိမိ၏ခွင့်ပေုချေကပ်ေင့် ပနေုိင်သူပကကာင့်ပေစ်ပစ စုပေါင်းေုိင် 

အပောက်အအံု သုိမ့ဟုတ် စုပေါင်းေုိင်ေစ္စည်း ေျေက်စီးေံုးရှုံးမှု တစ်စံုတစ်ရာပေစ်ပေါ်ေါက 

ေိုသူမျေားနှင့် သးီပခားသပဘာတူညီချေက်မရှိလျှေင် မိမိ၌သာ တာဝန်ရိှသည်။ 

 ( စ )  မိမိ၏ အိမ်ခန်းအတွင်းေိုင်းကို အမှုပောင်အေွဲ ၏့ခွင့်ပေုချေက်ပေင့် ပေုပေင်မွမ်းမံပခင်း၊ 

အပသးစားပေင်ေင်ပခင်းပေုရာတွင် အပောက်အအံု၏ မူလေံုစံနှင့်ခုိင်ခ့ံမှုကုိ မေိခုိက်ပစရ။ 

 (ေ)  အမှုပောင်အေဲွ၏့ သီးပခားခွင့်ပေုချေက်ပေင့် အိမ်ခန်းကုိ အပခားနည်းသံုးစဲွပခင်း ပေုနုိင်သည်။ 

အခန်း(၉) 

စုပေါင်းေုိင်အပောကအ်အုံကို ပေိုေျေကပ်ေီး အသစ်ပေန်လည်ပောကလ်ုေ်ပခင်း 

၂၈။ စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု တစ်ခုလံုး သုိမ့ဟုတ် အစိတ်အေုိင်းတစ်ခုခုကုိ မိမိတုိ၏့ေန္ဒအပလျောက် ပေိုေျေက်ပေီး 

အသစ်ပေန်လည်ပောက်လုေ်လုိလျှေင် အသင်း၏အသင်းသား စံုညီအစည်းအပဝး သုိမ့ဟုတ် အသင်းသား 

စံုညီအေူးအစည်းအပဝးတွင် အသင်းဝင် ၇၅ ရာခုိင်နှုန်း၏ သပဘာတူေံုးပေတ်ချေက်ပေင့် ပောင်ရွကနိ်ုင်သည်။ 

၂၉။ (က)  အမှုပောင်အေဲွသ့ည် ေုေ်မ ၂၈ အရ ချေမှတ်ပသာ သပဘာတူေံုးပေတ်ချေက်ကုိ အပကာင်အေည် 

ပော်နုိင်ရန်အလုိငှ့ာ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ သက်ေုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီသုိ ့

တင်ပေရမည်။  

 ( ခ )  သက်ေုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီသည် တင်ပေချေက်ကုိစိစစ်ပေီး လုိအေ်ေါက သက်ေုိင်ရာ 

အစုိးရဌာန၊ အေဲွအ့စည်းနှင့်ညိှနှိုင်း၍ အတည်ပေ ပုခင်း သုိမ့ဟုတ် ပငင်းေယ်ပခင်း ပေုနုိင်သည်။  

 ( ဂ )  အမှုပောင်အေွဲ သ့ည် သက်ေိုင်ရာ စီမံခန်ခ့ွဲပရးပကာ်မတီ၏ အတည်ပေုချေက်ရရှိေါက 

သက်ေိုင်သူမျေားသရိှိနုိင်ရန် သတင်းစာတွင် ပကကညာရမည်။  

၃၀။ (က)  အမှုပောင်အေဲွသ့ည် သက်ေုိင်ရာစီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီက အတည်ပေုသည့်ပနမှ့ ရက်ပေါင်း ၃၀ 

အတွင်း ယင်းအတည်ပေုချေက်မိတ္တ ူနှင့် အသင်းသား စံုညီအစည်းအပဝး သုိမ့ဟုတ် 

အသင်းသားစံုညီအေူးအစည်းအပဝး၏ သပဘာတူေံုးပေတ်ချေက် မိတ္တ ူတုိကုိ့ မှတ်ေံုတင် 

အရာရှိေံသို ့တင်ပေရမည်။ 

 ( ခ )  မှတ်ေံုတင်အရာရိှသည် သက်ေုိင်ရာ မှတ်ေံုတင်စာအုေ်တွင် လုိအေ်ပသာ ပေင်ေင်ပပောင်းလဲပခင်း 

သိုမ့ဟုတ် ေယ်ေျေကပ်ခင်း ပေုလုေ်ရမည်။ 
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၃၁။ (က)  အမှုပောင်အေွဲ သ့ည် သက်ေိုင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီ၏ အတည်ပေုချေက်နှင့်အညီ 

စုပေါင်းေိုင်အပောက်အအုံကို အသစ်ပေန်လည်ပောက်လုေ်ရာတွင် လည်းပကာင်း၊ 

စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံု တစ်ခုလံုးကုိပေစ်ပစ၊ အစိတ်အေုိင်းတစ်ခုခုကုိပေစ်ပစ ပေိုေျေက်ပေီး 

မူလေံုစံအတုိင်း အသစ်ပေန်လည်ပောက်လုေ်ရာတွင်လည်းပကာင်း ယင်းစုပေါင်းေုိင်ပပမနှင့် 

စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုမှ ေယ်ရှားပေးရန် ေျေက်ကွက်သူမျေား၏စာရင်းကုိ ဦးစီးဌာနသုိ ့

တင်ပေရမည်။ 

 ( ခ )  ဦးစီးဌာနသည် ေုေ်မခဲွ(က) အရ တင်ပေချေက်နှင့်စေ်လျေဉ်း၍ လံုပခုံ ပရးအတွက် လုိအေ်ေါက 

ပမန်မာနုိင်ငံရဲတေ်ေဲွ၏့ အကူအညီကုိ ရယူေယ်ရှားနုိင်သည်။ 

၃၂။ (က)  စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုသည် ပဘးအန္တရာယ်ရိှပသာအပောက်အအံုအပေစ် သက်ေုိင်ရာက 

သတ်မှတ်လာလျှေင် သက်ေုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီ၏ ေံုးပေတ်ချေက်အရ ပေိုေျေက်ရမည်။ 

 ( ခ )  ေုိသုိ ့ ပေိုေျေက်ခ့ဲသည့် စုပေါင်းေုိင်ပပမအပေါ်တွင် စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအံုအပေစ် ပေန်လည် 

ပောက်လုေ်ပခင်း သုိမ့ဟုတ် အပခားနည်းအသံုးပေ ပုခင်းမျေားကုိ သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းမျေား နှင့်အညီ 

ပောင်ရွကရ်မည်။ 

အခန်း(၁၀) 

ပေစ်မှုနှင့်ပေစ်ေဏ်မျေား 

၃၃။ မည်သူမေုိ ဤဥေပေအရ ေုတ်ပေန်သည့်နည်းဥေပေမျေား၊ အမိန်နှ့င့်ညွှန်ကကားချေက် တစ်ခုခုေါ 

တားပမစ်ချေက်ကုိ ပောက်ေျေက်ကျေ းလွန်ပကကာင်း သုိမ့ဟုတ် တာဝန်တစ်ရေ်ရေ်ကုိ လုိက်နာရန် ေျေက်ကွက် ပကကာင်း 

ပေစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူအား အနည်းေုံး ကျေေ်တစ်ေယ်သိန်းမှ အမျေားေုံး 

ကျေေ်သိန်းငါးေယ်အေိ ပငွေဏ်ချေမှတ်ရမည်။ 

၃၄။ မည်သူမေုိ ေုေ်မ ၂၀ အရ အိမ်ခန်းလွှဲပပောင်းသည့် စာချေ ေ်စာတမ်းကုိ မှတ်ေံုတင်ရန် ေျေက်ကွက် ပကကာင်း 

ပေစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူအား အနည်းေုံး ကျေေ်တစ်ေယ်သိန်းမှ အမျေားေုံး 

ကျေေနှ်စ်ေယ့်ငါးသိန်းအေိ ပငွေဏ်ချေမှတ်ရမည်။ 

၃၅။ မည်သူမေုိ ေုေ်မ ၃၃ နှင့် ၃၄ တုိအ့ရ ပေစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရပေီးပနာက် ေုိပေစ်မှုကုိ ေက်လက် 

ကျေ းလွန်လျှေင် ေုိသူကုိ ကျေ းလွန်သည့်ပနအ့သီးသီးအတွက် ေုိပေစ်မှုတွင်ပေဋ္ဌာန်းေားပသာ အမျေားေုံး 

ချေမှတ်နုိင်သည့် ပငွေဏ်၏ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်း ချေမှတ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၁) 

အပေွပေွ 

၃၆။ ဝန်ကကီးဌာနသည် စုပေါင်းေုိင်အပောက်အအုံ ယာယီကကီးကကေ်မှုအေွဲ  ့ နှင့်အသင်းေွဲ စ့ည်းပခင်း၊ 

အလုေ်အမှုပောင်ပကာ်မတီေဲွစ့ည်းပခင်း ယင်းတုိ၏့လုေ်ငန်းတာဝန်မျေားကုိ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ 

ပောင်ရွကရ်မည်။ 

၃၇။ စီမံခန်ခဲွ့ပရးပကာ်မတီ၏ ရုံးလုေ်ငန်းမျေားကို ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံပောင်ရွကရ်မည်။ 

၃၈။ မှတ်ေံုတင်အရာရှိသည်- 
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 (က)  ေုေ်မ ၂၃ အရ ေဏ်ပကကးပေးပောင်ရန် ေျေက်ကွက်သူေံမှ ယင်းေဏ်ပကကးကုိ ဝင်ပငွခွန် 

မပပေကျေန်ပငွပေစ်ဘိသက့ဲသုိ ့ အရပကာက်ခံပေီး သက်ေုိင်ရာ တုိင်းပေသကကီး သုိမ့ဟုတ် 

ပေည်နယ်အစုိးရအေွဲ နှ့င့် ပနပေည်ပတာ်ပကာင်စီသို ့ပေးသင်ွးရမည်။ 

 ( ခ )  ေုေ်မ ၂၇၊ ေုေ်မခွဲ(က)အရ အချေိုးကျေ သတ်မှတ်ေားသည့် ရန်ေုံပငွကို ေည့်ဝင်ရန် 

သံုးလေက်မနည်း ေျေက်ကွက်လျှေင် သုိမ့ဟုတ် ေည့်ဝင်ရန် ပငင်းေန်လျှေင် ေျေက်ကွက်သူေံမှ 

ယင်းရန်ေံုပငွကို ဝင်ပငွခွန်မပပေကျေန်ပငွပေစ်ဘိသကဲ့သို ့အရပကာကခံ်ရမည်။ 

၃၉။ ဤဥေပေေါပေဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကို အပကာင်အေည်ပော် ပောင်ရွကရ်ာတွင်- 

 (က)  ဝန်ကကီးဌာနသည် လုိအေ်ပသာ နည်းဥေပေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်းကမ်းမျေားကုိ ပေည်ပောင်စု 

အစိုးရအေဲွ၏့ သပဘာတူညီချေကပ်ေင့် ေုတ်ပေန်နိုင်သည်။ 

 ( ခ )  ဝန်ကကီးဌာန၊ သက်ေုိင်ရာ တုိင်းပေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပေည်နယ်အစုိးရအေဲွနှ့င့် ပနပေည်ပတာ် 

ပကာင်စီသည် လုိအေ်ပသာ အမိန်ပ့ကကာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန်ကကားချေက်မျေားနှင့် လုေ်ေံုးလုေ်နည်း မျေားကုိ 

ေုတ်ပေန်နုိင်သည်။ 

 ( ဂ )  ဦးစီးဌာနသည် လိုအေ်ပသာ အမိန်နှ့င့် ညွှန်ကကားချေက်မျေားကို ေုတ်ပေန်နုိင်သည်။ 

  

ပေည်ပောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံပတာ် ေဲွစ့ည်းေံုအပပခခံဥေပေအရ ကျွနု်ေ်လက်မှတ်ပရးေုိးသည်။ 

 

 

 

(ေံု) သိန်းစိန် 

နုိင်ငံပတာ်သမ္မတ 

ပေည်ပောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံပတာ် 


