ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်

ကယောားပြည်နယ်လွှတ်ထတော်

ကယောားပြည်နယ်
အမ္်တွငား် စက်မ္ှုလက်မ္ှုလုြင
် န်ားဥြထေ

( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကယောားပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ဥြထေအမ္ှတ် ၁၃။ )
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြြီလ ၄ ရက်

ကယ ားပြည်နယ် အမ္်တွင်ားစက်မ္ှုလက်မ္ှုလုြ်ငန်ားဥြထေ

ကယ ားပြည်နယ် အိမတ
် ွင်ားစက်မှုလက်မှုလုြ်ငန်ားဥြကေ
( ၂၀၁၉ ခုနစ်၊ ပြည်နယ်လတ
ွှ က
် တ ဥ
် ြကေအမတ် ၁၃ ။ )
၁၃၈၀ ပြည်န
့် စ်၊ တကြေါင်ားလပြည်ထက ော် ၁၅ ရက်

မ တိက
စဉ်

အက က င်ားအရ

၁။

အခန်း(၁) အမညနှင့် အဓိပ္ပာယဖ ာပပ္ချက

၁

၂။

အခန်း(၂) အခ ြေြေံမှုမ ျား

၃

၃။

အခန်း(၃) ခ

၄

၄။

အခန်း(၄) ဝန့်က

၅။

အခန်း(၅) ပည့်နယ့်ဦျားစီျားမှ ျား၏ တ ဝန့်နင
ှ ့် လုပ့်ပုင့်ြေင့်မ ျား

၆

၆။

အခန်း(၆) မှတ့်ပံုတင့် ြေင့်ျား

၈

၇။

အခန်း(၇) မှတ့်ပံုတင့် ပ

၈။

အခန်း(၈) လုပ့်ငန့်ျားရှင့်၏ တ ဝန့်နင
ှ ့် ြေံစ ျားြေင့်မ ျား

၉

၉။

အခန်း(၉) စီမံြေန့်ြေခရျား နည့်ျားလမ့်ျားအရ အခရျားယူ ြေင့်ျား

၁၁

၁၀။

အခန်း(၁၀) အယူြေံ ြေင့်ျား

၁၂

၁၁။

အြေန့်ျား(၁၁) တ ျား မစ့်ြေ

၁၂။

အြေန့်ျား(၁၂) အခ

့်မတီဖွဲ့စည့်ျား ြေင့်ျားနှင့် လုပ့်ငန့်ျားတ ဝန့်မ ျား
ီျား၏ လုပ့်ပုင့်ြေင့်မ ျား

ခ

့် ပယ့် ြေင့်ျား

့်နှင့် ပစ့်ဒဏ့်မ ျား

( ၂၀၁၉ ခုနစ်၊ ဧပြြီလ ၄ ရက် )

စ မျက်နှာ

ကယာ်းပပ္ညနယလွှတဖတာသည ဤဥပ္ဖေကိို ပပ္ဌာန်းလိိုကသည။

အခန်ား (၁)
အမည်နင့်် အဓိြပ ယ်က

၅

၉

၁။

ဤဥပ္ဖေကိို

ကယ ားပြည်နယ်အိမ်တင
ွ ်ားစက်မှုလက်မှုလုြ်ငန်ား

ဥြကေဟို ဖခေါ်တွငဖေရမည။
၂။

ဤဥပ္ဖေတွငပ္ါရိဖသာ ဖအာကပ္ါေကာ်းရပ္မျာ်းသည ဖ ာပပ္ပ္ါ

အတိင
ို ်းအဓိပ္ပာယ သကဖရာကဖေရမည(က)

ပြည်နယ် ဆိိုသညမာ ကယ ားပြည်နယ် ကိို ဆိိုသည။

(ခ)

အစိုားရအ ွဲ့ွ ဆိိုသညမာ ကယ ားပြည်နယ် အစိုားရအ ွဲ့ွ ကိို
ဆိိုသည။

(ဂ)

ဝန်ကကြီားဌ န ဆိိုသညမာ ကယ ားပြည်နယ်၊ စိုကြ
် ျိ ားကရား၊
ကမွားပမြူကရားနင့််ဆည်ကပမ င်ား ဝန်ကကြီားဌ န ကိိုဆိိုသည။

၁၂
၁၃

်ပြချက်

(ဃ)

ဝန်ကကြီားဆိိုသညမာ

ကယ ားပြည်နယ်

စိုကြ
် ျိ ားကရား၊

ကမွားပမြူကရားနင့််ဆည်ကပမ င်ားဝန်ကကြီား ဌ နဝန်ကကြီား ကိို ဆိို
သည။

၂
(င)

၃

ကက ်မတြီ ဆိိုသညမာ ဤဥပ္ဖေအရ ွွဲ့ေည်းထာ်းဖသာ

(ဋ)

ဦားစြီားဌ န

ဆိိုသညမာ

ကယ ားပြည်နယ်

အက

ားစ ား

အခန်ား (၂)

စက်မှုလက်မှုလုြ်ငန်ားဦားစြီားဌ န ကိို ဆိိုသည။
(ဆ)

ပြည်နယ်ဦားစြီားမြူား
အက

ဆိိုသညမာ

ကယ ားပြည်နယ်

ားစ ားစက်မှုလက်မှုလုြင
် န်ားဦားစြီားဌ န၊

ပြည်နယ်

ဦားစြီားမြူား ကိို ဆိိုသည။
(ဇ)

အိမ်တွင်ားစက်မှုလက်မှုလုြ်ငန်ား ဆိိုသညမာ မိသာ်းေိုဝင

အကပခခမူမျ ား
၃။

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်းကိို

(က)

လကမှု ကိုနဖချာမျာ်း ထိုတလိုပ္ရန၊
(ခ)

အဖပခခအငအာ်း

တေရပ္ပ ေသည့်

အိမတွင်းေကမှုလကမှု လိုပ္ငန်းမျာ်း ွွဲ့ဖ ိြု်းဖေရန၊ ပ္ိုဂဂလိက

အသို်းပပ္ြုသည့် အလိုပ္သမာ်း (၉)ဦ်းထကမပ္ိိုဖသာ စက်မှု

ေကမှုလကမှုကဏ္ဍ ပ္ိိုမိိုတိို်းတကဖေရနနင့် တေမျိြု်းသာ်းလို်း
အသာ်းတင ထိုတလိုပ္မှုတန ိို်းတွင ေကမှုလကမှုကဏ္ဍ
ပ္ါဝငမှု အချိြု်းအော်း ပမြှင့်တငနိိုငရန၊

လုြ်ငန်ားမျာ်း ကိို ဆိိုသည။
လုြ်ငန်ားရင် ဆိိုသညမာ ဤဥပ္ဖေအရ အိမတွင်းေကမှု

(ဂ)

ဆိိုသည။ ယင်းေကာ်းရပ္တွငအဖမွော်းအဖမွခ၊ တရာ်းဝင
ကိိုယော်းလယနင့် တရာ်းဝငဆကခသည့် အ ွဲ့ွ အေည်း

“တိုင်ားရင်ား

(ဃ)

တေရပ္ရပ္ပ င့် ပ ေဖပ္ေါ်ဖေဖသာအာ်းကိို ဆိိုသည။

မိသာ်းေိုဝငဖငွမျာ်း

အဖထာကအကူပပ္ြုနည်းပ္ညာ

တိို်းတကဖပ္ေါ်ထွန်း
တိို်းပ္ွာ်းရရိဖေရနနင့်

လွှဖပပ္ာင်းသငတန်းမျာ်း

ွင့်လေရန၊

အ ား ဆိိုသညမာ လူနင့် တိရေဆာနတိ၏
ိုို့ ကာယအာ်းပ င့်
ပ င့် ပ ေဖပ္ေါ်ဖေဖသာအာ်း သိမ
ိုို့ ဟိုတ အပခာ်းနည်းလမ်း

လကမှုအနိုပ္ညာမျာ်း

အသကဖမွ်းဝမ်းဖကျာင်းလိုပ္ငန်းမျာ်း
လာဖေရန၊

တိလ
ိုို့ ည်း ပ္ါဝငသည။

ပ ေဖပ္ေါ်ဖေဖသာအာ်းမအပ္ လျှပ္ေေဓါတအာ်း၊ ေကကိရိယာ

ားမျ ား၏ရိုားရ ”

တိမဖကာပ္ဖပ္ျာကမှု မရဖ
ိ ေရန နင့် ွွဲ့ဖ ိြု်းတိို်းတကဖေရန၊

လကမှုလိုပ္ငန်း လိုပ္ကိိုငရန မတပ္ိုတငခွင့် ရရိသူကိို

(ည)

နိိုငင၏ေီ်းပ္ွာ်းဖရ်း

လျှြ်စစ်ကမ ်တ ပမင်ားကက င်ကရ ၅ ကက င်အ ားနင့််ကအ က်
လုြ်ငန်ားနင့် အလိုပ္သမာ်း (၃)ဦ်းနင့် အထကရိဖသာ လက်မှု

( ေျ)

ပပ္ညတွင်းထွကနင့် ပပ္ညပ္မတငသွင်းဖသာ သယဇာတ
ပ္ေစည်းမျာ်းကိို အဓိကကိုနကကမ်းအပ ေ အသို်းပပ္ြု၍ ေကမှု

ေိုဖပ္ါင်း၍ဖသာလည်းဖကာင်း၊

ကိုနပ္ေစည်း ထိုတလိုပ္သည့် သိမ
ိုို့ ဟိုတ ပပ္ြုပပ္ငမွမ်းမသည့်

ဖအာကပ္ါအဖပခခမူမျာ်း

နင့်အညီ လိုပ္ကိင
ို ဖဆာငရွကရမည-

မျာ်းပ င့် ဖသာလည်းဖကာင်း၊ အလိုပ္သမာ်းငါ်းရမ်းအသို်းပပ္ြု
၍ဖသာလည်းဖကာင်း၊

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်း

လိုပ္ကိင
ို ခွင့်ပပ္ြုသည့် မတပ္တ
ို ငကိို ဆိိုသည။

အိမ်တွင်ားစက်မှုလက်မှုလုြ်ငန်ားကက ်မတြီ ကိို ဆိိုသည။
(ေ)

မတ်ြုတင်ဆို ည်မ

(င)

ဖ

်းဥပ္ေအနတရာယ

ကိုနပ္ေစည်းမျာ်းကိို

ကင်းရင်းဖပ္ီ်း

ေချိနေညွှန်းမီသည့်

ထိုတလိုပ္တတဖပမာကဖေရနနင့်

ော်းသို်းသူမျာ်း ဝယယူရရဖ
ိ ေရန၊

၄
(ေ)

၅

ေွမ်းဖဆာငရည ပမင့်မာ်းဖေဖသာ ဖခတမီနည်းပ္ညာမျာ်း
အသို်းပပ္ြု၍

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်း

၅။

ွွဲ့ဖ ြုိ ်း

ဖကာမတီ၏ လိုပ္ငန်းတာဝနမျာ်းမာ ဖအာကပ္ါအတိိုင်း ပ ေသည(က)

တိို်းတကဖေရန၊
(ဆ)

ပပ္ညတွင်းသာမက

ပပ္ညပ္ဖေျ်းကွကမျာ်းအတွကလည်း
ထိုတလိုပ္ဖရာင်းချရနနင့်

ပပ္ညတွင်းပပ္ညပ္ ဖေျ်းကွကရရိဖရ်း ဖ ာဖဆာငနိင
ို ရန၊

(ခ)

အဖပခခမူမျာ်းကိို အဖကာငအထညဖ ာ ဖဆာငရွကပခင်း၊

(ဂ)

မတပ္ိုတငသကတမ်း သတမတပခင်း၊ မတပ္တ
ို ငနှုန်းထာ်း
မျာ်း ညြှိနိှုင်းသတမတပခင်း၊

သမဝါယမအသင်းမျာ်း ွွဲ့ေည်းဖရ်းအတွက အဖထာကအကူ

(ဃ)

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်း

(င)

ွွဲ့ဖ ိြု်းတိို်းတကဖရ်း

(ေ)

ရန၊

(ဆ)

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်း ွွဲ့ဖ ိြု်းတိို်းတကဖရ်းနင့်
ေပ္လျဉ်းသည့် ဖဆာငရွကသင့်သညမျာ်းကိို အေိို်းရအ ွဲ့ွ

ကျင ထိန်းသိမ်းဖရ်းလိုပ္ငန်းမျာ်းကိို ကကီ်းကကပ္ဖဆာငရွက

သိိုို့ အကကပပ္ြုတငပပ္ပခင်း၊

နိိုငရန၊

(ဇ)

ေကမှုဖေသအချင်းချင်း၊ လိုပ္ငန်းရငအချင်းချင်း ပ္ူ်းဖပ္ါင်း

အေိို်းရအ ွွဲ့က အခါအာ်းဖလျာေွာ ဖပ္်းအပ္ဖသာ တာဝန
မျာ်းကိို ထမ်းဖဆာငပခင်း။

ဖဆာငရွကနိင
ို ကကဖေရန။

၄။

ဥပ္ဖေနင့်အညီ ေီမခနို့ခွဖရ်းနည်းအရ အဖရ်းယူဖဆာငရွက
ပခင်း၊

ပ္တဝန်းကျငကိို ပ္ျကေီ်းဖေမည့် လိုပ္ငန်းမျာ်း မဖပ္ေါ်ဖပ္ါက
ဖေဖရ်းအတွက ထိန်းသိမ်းဖဆာငရွကနိင
ို ရနနင့် ပ္တဝန်း

(ဋ)

လိုပ္ငန်းရငမျာ်း၏ ခော်းနိိုငခွင့်မျာ်းရရိဖရ်း ကူညီဖဆာငရွက
ပခင်း၊

အတွက အဖထာကအကူပပ္ြုလိုပ္ငန်းမျာ်း ပ ေဖပ္ေါ်လာဖေ

(ည)

ပ္ညာဖပ္်းလိုပ္ငန်းမျာ်းနင့် နည်းပ္ညာလွှဖပပ္ာင်းဖပ္်းပခင်း
လိုပ္ငန်းမျာ်းဖဆာငရွကပခင်း၊

ပ ေဖေရန၊
( ေျ)

အခန်ား (၃)

အခန်ား(၄)

ကက ်မတြီ ွွဲ့စည်ားပခင်ားနင့််လုြင
် န်ားတ ဝန်မျ ား

ဝန်ကကြီား၏ လုြ်ြိုင်ခွင့််မျ ား

ဖကာမတီ၏ ဥကကဋ္ဌအပ ေ ဝနကကီ်းမလည်းဖကာင်း၊ အတွင်းဖရ်းမ ်း

အပ ေ ပပ္ညနယဦ်းေီ်းမ ်းမလည်းဖကာင်း တာဝနယူ၍ အ ွွဲ့ဝငမျာ်းအပ ေ
“ပြည်နယ်အစိုားရအ ွဲ့ွ မ

ွွဲ့ဖ ိြု်းတိို်းတကဖေဖရ်း

အတွက ကကီ်းကကပ္ဖဆာငရွကပခင်း၊

ေချိနေညွှန်းမီပ္ေစည်းမျာ်း

(ဇ)

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်း

တ်မတ်ကြားက

က်ဆင
ို ်ရ ပြည်နယ်အဆင့််

ပြည်နယ်ဦားစြီားမြူားမျ ားနင့််”လိုပ္ငန်းရငမျာ်းပ္ါဝငသည့် ဖကာမတီဝင (၇)ဦ်း
သိမ
ိုို့ ဟိုတ (၉) ဦ်းပ င့် ွဲ့ွ ေည်းရမည။

၆။

ဝနကကီ်းသည ဖကာမတီနင့် ဦ်းေီ်းဌာနကိို ဦ်းဖဆာင၍ ဖအာကပ္ါ

လိုပ္ငန်းမျာ်းကိို ဖဆာငရွကရမည(က)

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်း
အေီအမမျာ်း ချမတပခင်း၊

ွွဲ့ဖ ိြု်းဖရ်းအတွက

၆
(ခ)

(ဂ)

၇

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်းကိို အဖထာကအကူပပ္ြု

(ခ)

အတွက လိိုအပ္ဖသာ နည်းပ္ညာရပ္မျာ်း ဖ ာထိုတပခင်း၊

ပခင်း၊ အကကဖပ္်းပ္ိုဂဂိြုလမျာ်းကိို ခနထ
ို့ ာ်းပခင်း၊

ေမ်းသပ္တီထွငပခင်း၊ နည်းပ္ညာသငတန်း အေီအေဉနင့်
သတင်းအချကအလက

ွွဲ့ေည်းခနထ
ို့ ာ်းပခင်းပပ္ြုဖသာအ ွဲ့ွ နင့် အကကဖပ္်းပ္ိုဂဂိြုလတိိုို့

အဖပခခမူမျာ်းကိို အဖကာငအထညဖ ာရာတွင၊ အပခာ်း
ဖသာ

(င)

ဝနကကီ်းဌာနမျာ်းနင့်

ဆကေပ္ညြှိနှုင
ိ ်း

(ဂ)

ပ္ူ်းဖပ္ါင်း

ေမ်းသပ္ပခင်းနင့် သိုဖတသနပပ္ြုလိုပ္ပခင်းမရရိဖသာ ရလေ

ပပ္ညနယဦ်းေီ်းမ ်းမ တငပပ္ဖသာ မတပ္ိုတငလိုပ္ငန်းမျာ်းကိို

အသို်းပပ္ြုပခင်းနင့် လိုပ္ငန်းရငမျာ်းသိိုို့ ပ နို့ဖဝဖရ်း ေီေဉ

ထ ားနင်အ
့် ညြီ” ဆို်းပ တ

လိုပ္ငန်းမျာ်းတိတ
ို ကဖရ်းအတွက

ဌာနတွင်း

ဖဆာငရွကပခင်း၊
(ဃ)

ပပ္ညတွင်းပပ္ညပ္ ကိုနပ္ေစည်းပပ္ပ္ွမျာ်းတွင အိမတွင်းေကမှု
လကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်းမ

ထိုတလိုပ္ဖသာ

ေချိနေညွှန်းမီ

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်း ဟိုတ/မဟိုတနင့် ေပ္လျဉ်း

ကိုနပ္ေစည်းမျာ်းကိို ပပ္သနိိုငရနနင့် ဖရာင်းချနိိုငရန ေီေဉ

၍ အပငင်းပ္ွာ်းမှု ဖပ္ေါ်ဖပ္ါကလာပ္ါက“ကက ်မတြီ အစည်ား

ဖဆာငရွကဖပ္်းပခင်း၊

အကဝားကျင်ားြ၍ စိစစ်ဆုားပ တ်ပခင်ား” ၊
ဝနကကီ်းသည

အေိို်းရအ ွဲ့ွ ၏

သဖ

(င)
ာတူညခ
ီ ျကပ င့်

ဖရ်းထိို်းပခင်း။
အခန်ား (၅)

ွွဲ့ဖ ိြု်းတိို်းတကဖေဖရ်း

နိိုငရန အသင်း၊ အ ွဲ့ွ ွွဲ့ေည်းဖပ္်းပခင်း၊
(ေ)

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်းကိို

အမျာ်းပပ္ညသူတိိုို့

သိရိနိိုငရနနင့် ပပ္ညတွင်း ပပ္ညပ္ အ ွဲ့ွ အေည်းမျာ်းနင့်

ပြည်နယ်ဦားစြီားမြူား၏ တ ဝန်နင့်် လုြ်ြိုင်ခွင့််မျ ား

ဆကေပ္နိင
ို ရန သတင်းအချကအလက ပပ္နို့ပ္ွာ်းဖေမည့်
နည်းလမ်းမျာ်း အသို်းပပ္ြု၍ ဝနကကီ်း၏ သဖ

ပပ္ညနယဦ်းေီ်းမ ်း၏ တာဝနမျာ်းမာ ဖအာကပ္ါအတိင
ို ်းပ ေသည-

ာတူညီချက

ပ င့် ဖဆာငရွကဖပ္်းပခင်း၊

အဖပခခမူမျာ်းကိဖ
ို ကာမတီ၏ဆို်းပ တချကပ င့် အဖကာင
အထညဖ ေါ်ဖဆာငရွကပခင်း၊

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်း

အတွက ဝနကကီ်း၏ အတညပပ္ြုချကပ င့် ေိုဖပ္ါင်းလိုပ္ကိင
ို

ပပ္ညပ္အကူအညီ ရယူနင
ိို ပခင်း၊ န ်းလညမှု ောချွနလွှာ

(က)

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်းနင့်ေပ္လျဉ်း၍ တီထွင
မျာ်းကိို

ပခင်း ၊

၇။

ဖကာမတီ၏

ဖဆာငရွက၍ အေီအမမျာ်း ချမတဖဆာငရွကပခင်း၊

ရပ္ေပခင်းတက
ိိုို့ ိို “ကက ်မတြီ၏ က

(ဆ)

ပ နပို့ ်းပခင်းနင့်

ဆို်းပ တချကမျာ်းကိို ဖ ာဖဆာငပခင်း၊

ကကီ်းကကပ္ပခင်း၊ မတပ္ိုတငကိိုဆိိုင်းင့်ပခင်း၊ ပ္ယ ျကပခင်းနင့်

(ေ)

ွွဲ့ဖ ိြု်းတိို်းတကဖရ်း

နိိုငရနနင့် ကကီ်းကကပ္နိိုငရန လိိုအပ္သည့်အ ွွဲ့မျာ်းကိို ွွဲ့ေည်း

၏ တာဝနနင့်လိုပ္ပ္ိိုငခွင့်မျာ်းကိို သတမတဖပ္်းပခင်း၊
(ဃ)

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်း

(ဆ)

ဖကာမတီမ ဖပ္်းအပ္ဖသာ တာဝနမျာ်းကိို ဖဆာငရွကပခင်း။

၈
၈။

၉
အခန်ား (၇)

ပပ္ညနယဦ်းေီ်းမ ်း၏ လိုပ္ပ္ိိုငခွင့်မျာ်းမာ ဖအာကပ္ါအတိိုင်းပ ေသည(က)

မတပ္ိုတငထာ်းဖသာ အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်း
ကိို ေေဖဆ်းပခင်းနင့် ောရင်းမျာ်း ဖတာင်းခပခင်း၊

(ခ)

ဤဥပ္ဖေအရ ထိုတပပ္နဖသာ အမိနို့ သိမ
ိုို့ ဟိုတ ညွှနကကာ်း

မတ်ြုတင် ြျက်ပြယ်ပခင်ား
၁၂။

ပ္ျကပပ္ယသည-

ချကကိို မလိိုကန ဖသာ လိုပ္ငန်းရင၏ မတပ္ိုတငကိို
“ကက ်မတြီ ိုို့ တင်ပြအဆုားအပ တ်ရယူပခင်ား” ၊
(ဂ)

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်းကိို ကွင်းဆင်းကကည့်ရှု
၍ လိိုအပ္သညမျာ်း ကူညဖ
ီ ဆာငရွကပခင်း၊

(ဃ)

(က)

မတပ္ိုတငသကတမ်းကိုနဆို်းပခင်း၊

(ခ)

တညဆဥပ္ဖေ တေရပ္ရပ္အရ လိုပ္ငန်းရပ္ေခရပခင်း၊

(ဂ)

မတပ္ိုတင ပ္ယ ျကခရပခင်း၊

(ဃ)

လိုပ္ငန်းရငက မတပ္တ
ို ငထာ်းပခင်းကိို ပ္ယ ျကဖပ္်းရန
ဖလျှာကထာ်းမှုကိို ခွင့်ပပ္ြုပခင်း။

နေအလိိုက ထိုတပပ္နထာ်းဖသာ ပပ္ညဖထာငေို၏ အခွန
အဖကာကဥပ္ဖေနငအ
့် ညီ

အသေထူဖထာငထာ်းဖသာ

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းမျာ်းအတွက

အခန်ား (၈)

အခွနကင်း

လွတခွင့်ရရိဖေရန ကူညီဖဆာငရွကဖပ္်းပခင်း။

လုြ်ငန်ားရင်၏ တ ဝန်နင့်် ခစ ားခွင့််မျ ား
၁၃။

အခန်ား (၆)

လိုပ္ငန်းရင၏ တာဝနမျာ်းမာ ဖအာကပ္ါအတိင
ို ်း ပ ေသည (က)

မတ်ြုတင်ပခင်ား
၉။

ဖအာကပ္ါအဖကကာင်းတေရပ္ရပ္ ဖပ္ေါ်ဖပ္ါကလာသညအ
့် ခါ မတပ္တ
ို င

မတပ္တ
ို ငဖကက်း၊ မတပ္တ
ို ငအသေလလယဖကက်း၊ ေဏဖကက်း

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်း လိုပ္ကိိုငဖနသူ သိမ
ိုို့ ဟိုတ လိုပ္ကိိုင

နင့် အပခာ်းဖပ္်းဖဆာငရနရဖ
ိ သာ အခွနအခမျာ်းကိို ဖပ္်းဖဆာင

လိိုသူသည ဤဥပ္ဖေအရ မတပ္ိုတငသည့်အခါဦ်းေီ်းဌာနက သတမတသည့်
နည်းလမ်းမျာ်းနင့်အညီ ဦ်းေီ်းဌာနသိိုို့ ဖလျှာကထာ်းရမည။
၁၀။

ဦ်းေီ်းဌာနသည

ဖလျှာကထာ်းလာသည့်

(ဂ)

ခွင့််ပြ ချက်ပ င့်် သတမတဖပ္်းရမည။

လိုပ္ငန်းအမျိြု်းအော်း

ဖပပ္ာင်းလပခင်း၊

လိုပ္ငန်းရင

လွှဖပပ္ာင်းပခင်း၊ လိုပ္ငန်းတညဖနရာ ဖပပ္ာင်းဖရွဲ့ပခင်းတိက
ိုို့ ိို
ဦ်းေီ်းဌာနသိိုို့ ကကိြုတငအဖကကာင်းကကာ်းပခင်းနင့် မတပ္ိုတင

ပပ္ညနယဦ်းေီ်းမ ်းသည မတပ္ိုတငဖကက်း၊ မတပ္ိုတငအသေ လလယ

ဖကက်းနင့် မတပ္တ
ို ငသကတမ်းကာလတိက
ိုို့ ိို ကက ်မတြီ၏

ဦ်းေီ်းဌာန၏ အကူအညီဖပ္်းပခင်း၊ အကကဉာဏဖပ္်းပခင်းနင့်
ေေဖဆ်းပခင်းကိို ခယူပခင်း၊

ဖလျှာကလွှာမျာ်းကိို

“ကက ်မတြီ” ခွင့်ပပ္ြုချကအရ မတပ္ိုတငဖပ္်းရမည။
၁၁။

ပခင်း၊
(ခ)

ေိေေပခင်း၊ ေေဖဆ်းပခင်းပပ္ြုလိုပ္ဖပ္ီ်းဖန က သတမတချကနင့် ညီညွတပ္ါက

မိမိလိုပ္ကိင
ို ဖနဖသာ အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းကိို

က

တူ

ဖလျှာကထာ်းပခင်း၊
(ဃ)

ဝနကကီ်းဌာနနင့်ဦ်းေီ်းဌာနတိက
ိုို့ အခါအာ်းဖလျာေွာ ထိုတပပ္န
ဖသာ အမိနန
ို့ င့် ညွှနကကာ်းချကမျာ်းကိို လိိုကန ပခင်း၊

၁၀
(င)

၁၁

လိုပ္ငန်းနင့်ေပ္လျဉ်းဖသာ

အပခာ်းတညဆဥပ္ဖေမျာ်းကိို

(ဆ)

လိိုကန ပခင်း။
၁၄။

သတမတဖပ္်းဖသာ အပခာ်းအခွင့်အဖရ်းမျာ်းကိို ခော်းပခင်း၊
(ဇ)

လိုပ္ငန်းရင၏ ခော်းခွင့်မျာ်းမာ ဖအာကပ္ါအတိိုင်း ပ ေသည(က)

ဦ်းေီ်းဌာနက

ဖခေါ်ယူမှုမျာ်းတွင ဝငဖရာကယဉဖပ္ိြုငပခင်း၊

သတမတချကပ င့်

( ေျ)

လွှဖပပ္ာင်းဖပ္်းဖသာ နည်းပ္ညာရပ္မျာ်း ရယူနင
ိို ရန ဖကာမတီ

ေချိနေညွှန်းမီ

(ည)

ကိုနပ္ေစည်းမျာ်းကိို

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်း လိုပ္ငန်းေတငဖသာ နေ
အပ္ါအဝင တေဆကတည်း (၃)နေ အတွင်း “အခွန်

နိိုငငပခာ်းဖေျ်းကွကမျာ်းသိိုို့ သတမတချကနငအ
့် ညီ တငပ္ိို့ို

ကင်ားလွတ်ခင
ွ ့််ပြ ပခင်ား” ၊

ဖရာင်းချနိိုငရန ဖကာမတီသိိုို့ အကူအညီဖတာင်းခပခင်း၊
(ဂ)

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလိုပ္ငန်းရငမျာ်း ေိုဖပ္ါင်း၍ အလိုပ္ရို
ဖဆွ်းဖနွ်းပ္ွမျာ်း၊ အဖရာင်းပပ္ပ္ွမျာ်း ဖဆာငရွကပခင်း၊

သိိုို့ အကူအညီ ဖတာင်းခပခင်း၊
မိမိထိုတလိုပ္ဖသာ

ဦ်းေီ်းဌာနတွင မတပ္ိုတငဖပ္ီ်းဖသာပ္ေစည်းမျာ်းကိို ပပ္ညတွင်း၌
လွတလပ္ေွာ ထိုတလိုပ္ဖရာင်းချနိိုငဖပ္ီ်း ပပ္ညတွင်းတငေါ

ကိုနထိုတလိုပ္မှုတိို်းတကဖရ်းနင့် ကိုနပ္ေစည်းအရညအဖသွ်း
ပမင့်မာ်းဖရ်းအတွက

(ခ)

ဖကာမတီ၏ ကူညမ
ီ ှုပ င့် အေိို်းရဌာနမျာ်းက အခါအာ်းဖလျာေွာ

(ဋ)

ပပ္ညပ္သိိုို့ ကိုနပ္ေစည်းတငပ္ိဖ
ို့ို ရာင်းချပခင်းပ င့် ရရိဖသာ

လိုပ္ငန်းရငသည မိမိလိုပ္ငန်းကိို ဥပ္ဖေနင့်အညီ တဆင့်
လွှဖပပ္ာင်းပခင်း၊ ဖရာင်းချပခင်း ပပ္ြုလိုပ္ပခင်း။

နိိုငငပခာ်းဖငွမျာ်းကိို သတမတသည့် နည်းလမ်းမျာ်းနင့်အညီ
ကိုနကကမ်း၊ ေကနင့်ေကကိရယ
ိ ာအရနပ္ေစည်းမျာ်း ဝယယူ

အခန်ား (၉)

နိိုငရန ဖကာမတီသိိုို့ အကူအညီဖတာင်းခပခင်း၊
(ဃ)

စြီမခန်ို့ခွကရား နည်ားလမ်ားအရ အကရားယူပခင်ား

ဖကာမတီ၏ကူညီမှုပ င့် ပပ္ညပ္နိိုငငမျာ်းသိိုို့ သွာ်းဖရာက
ဖလ့်လာပခင်း၊

ဖဆွ်းဖနွ်းပ္ွတကဖရာကပခင်း၊

သငတန်း

၁၅။

(က)

တကဖရာကပခင်း၊
(င)

ဖကာမတီ၏ကူညီမှုပ င့်

ပပ္ညပ္မကျွမ်းကျငသူမျာ်း၏

ောချြုပ္မျာ်း ချြုပ္ဆိိုလိုပ္ကိင
ို ပခင်း၊
ဖကာမတီ၏ ကူညီမှုပ င့် နည်းပ္ညာ၊ ဖချ်းဖငွနင့် အဖထာက
အပ့္်မျာ်း ရယူပခင်း၊

ပ္ိုေမ ၁၃ ပ္ါ တာဝနသတမတချကတေရပ္ရပ္ကိို လိိုကန
ရန ပ္ျကကွကပခင်း မရိဖေရ၊

အကူအညီရယူနင
ိို ပခင်းနင့် ပပ္ညပ္နင့် ေီ်းပ္ွာ်းဖရ်းလိုပ္ငန်း

(ေ)

လုြ်ငန်ားရင်သည-

(ခ)
၁၆။

ပ္ိုေမ ၁၄ ပ္ါ ခော်းနိိုငခွင့်တေရပ္ရပ္ကိို အလွသို်းော်းမပပ္ြုရ။

ပပ္ညနယဦ်းေီ်းမ ်းသည ပ္ိုေမ ၁၅ ပ္ါ ပပ္ဌာန်းချကတေရပ္ရပ္ကိို

ဖ ာက ျကကျ ်းလွနဖသာ လိုပ္ငန်းရငအာ်း ဖအာကပ္ါေီမခနို့ခဖရ်းဆိ
ွ
ိုငရာ
ပပ္ေေဏတေရပ္ရပ္ကိို ချမတနိိုငသည-

၁၂

၁၃
အခန်ား (၁၂)

(က)

သတိဖပ္်းပခင်း၊

(ခ)

ကျပ္ငါ်းဖသာင်းထကမပ္ိိုဖသာ ေဏဖကက်းဖငွကိို ဖပ္်းဖဆာင
ဖေပခင်း၊

၂၁။

(ဂ)

မတပ္ိုတငကိို ယာယီရပ္ဆိိုင်းပခင်း၊

(ဃ)

မတပ္ိုတငကိို ပ္ယ ျကပခင်း။

ဤဥပ္ဖေအရ ပပ္ညနယဦ်းေီ်းမ ်းက ချမတသည့် ေီမခနခ
ို့ ွဖရ်းဆိိုငရာ

ပပ္ေေဏတေရပ္ရပ္သည တညဆဥပ္ဖေတေရပ္ရပ္အရ အဖရ်းယူ တရာ်းေွ
ဆိိုပခင်းနင့် သကဆိင
ို ပခင်း မရိဖေရ။
၂၂။

ပ္ိုေမ ၁၉ နင့် ၂၀ ပ္ါတာ်းပမေချကမျာ်းကိို ဖ ာက ျကလျှင

သကဆိိုငရာပပ္ညနယဦ်းေီ်းမ ်း

အခန်ား (၁၀)

သိိုို့မဟိုတ

ပပ္ညနယဦ်းေီ်းမ ်းက တာဝန

ဖပ္်းအပ္သူတေဦ်းဦ်းက ဖမိြုွဲ့နယတရာ်းရို်းသိိုို့ ဦ်းတိိုကဖလျှာကထာ်း တရာ်းေွ

အယူခပခင်ား
၁၇။

အကထွကထွ

ဆိိုရမည။

ပပ္ညနယဦ်းေီ်းမ ်းကချမတသည့် ဆို်းပ တချကကိို လိုပ္ငန်းရငက

မဖကျနပ္ပ္ါက ယင်းဆို်းပ တချကကိို လကခရရိသည့်ဖနို့မ ရကဖပ္ါင်း“(၆၀)”

၂၃။

ပ္ိုေမ

၁၆၊

၁၉၊

၂၀

အရပပ္ေမှုထငရာ်း

ေီရငပခင်းခရသူက

အတွင်း ဝနကကီ်းထ အယူခနိိုငသည။

ဖငွေဏမဖဆာင ပ္ျကကွကပ္ါက ဖပမခွနမဖပပ္ကျနဖငွက့်သိိုို့ ဖကာကခရမည။

၁၈။

၂၄။

ဝနကကီ်းသည လိုပ္ငန်းရငက တငသွင်းလာဖသာ အယူခဝငမှုကိို

အဆို်းအပ တဖပ္်းရမညပ ေဖပ္ီ်း ယင်းအဆို်းအပ တသည အဖပ္ီ်းအပပ္တပ ေဖေ

ဤဥပ္ဖေပ္ါ ပပ္ဋ္ဌ န်းချကမျာ်းကိို ဖဆာငရွကနိင
ို ရန(က)

ရမည။

မျာ်း၊ ေည်းမျဉ်းနင့် ေည်းကမ်းမျာ်းကိို ထိုတပပ္နနိင
ို သည။
(ခ)

အခန်ား (၁၁)

မညသူမဆိို

မတပ္ိုတငပခင်းမရိ

ဤဥပ္ဖေအရ

လိုပ္ကိိုငပခင်း မပပ္ြုရ။ ဤတာ်းပမေချကကိို ဖ ာက ျက

ကျ ်းလွနဖကကာင်း ပပ္ေမှုထငရာ်း ေီရငပခင်းခရလျှင “ကငွေဏ် အနည်ားဆုား
ကျြ်

ုား ိန်ားမ အမျ ားဆုား ကျြ် ငေါား ိန်ား အထိ'' ချမတနိင
ို သည။

၂၀။

မညသူမဆိို ပ္ိုေမ ၁၉ အရ ပပ္ေမှုထငရာ်းေီရငပခင်းခရဖပ္ီ်းဖန က
ဆ

့်လ

့်ခဖ

့်ဖ

ျားလန့်ပခင်းပပ္ြုသည့် ဖနို့အသီ်းသီ်းအတွက ထိိုသူကိို တေဖနို့လျှင “ကငွေဏ်
ကျြ် ုားက

င်ား” ချမတရမည။

ဤဥပ္ဖေနင့်အညီ

သကဆိိုငသည့်

လိုပ္နည်းမျာ်းကိို ထိုတပပ္နနိင
ို သည။

အိမတွင်းေကမှုလကမှုလပ္
ို ငန်းကိို

ယင်းပပ္ေမှုကိို ဆကလကဖ ာက ျကကျ ်းလွနပါ

ဝနကကီ်းဌာနသည

အမိနဖ
ို့ ကကာပငာော၊ အမိန၊ို့ ညွှနကကာ်းချကနင့် လိုပ္ထို်း

တ ားပမစ်ချက်နင့်် ပြစ်ေဏ်မျ ား
၁၉။

အေိို်းရအ ွွဲ့သည ဤဥပ္ဖေနင့်သကဆိိုငသည့် နည်းဥပ္ဖေ

့်

ပပ္ညဖထာငေိုသမမတပမနမာနိင
ို ငဖတာ

ွွဲ့ေည်းပ္ိုအဖပခခဥပ္ဖေ

အရ ကျွနိုပ္လကမတဖရ်းထိို်းသည။

(ပံု) အယလဖ ာင်းရိှု
ဝနကကီ်းချြုပ္
ကယာ်းပပ္ညနယအေိို်းရအ ွဲ့ွ

