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!ပည်%ထာင်စု!မန်မာိုင်ငံ%တာ် 

ိုင်ငံ%တာ်%အးချမ်းသာယာ%ရးှင့်ဖွံဖိး%ရး%ကာင်စီ 

အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း!မင့်တင်%ရးဥပ%ဒကို!ပင်ဆင်သည့်ဥပ%ဒ 

(ိုင်ငံ%တာ်%အးချမ်းသာယာ%ရးှင့် ဖွံဖိး%ရး%ကာင်စီ ဥပ%ဒအမှတ် ၁၄/၂၀၁၁) 

၁၃၇၂ ခုှစ်၊ !ပာသိုလ!ပည့်%ကျာ် ၈ ရက် 

(၂၀၁၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်) 

ိုင်ငံ'တာ်'အးချမ်းသာယာ'ရးှင့်ဖံွဖိး'ရး'ကာင်စီသည် ဤဥပ'ဒကုိ Aပာန်းလုိက်သည်။ 

 

၁။ ဤဥပ'ဒကုိ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရးဥပ'ဒကုိ Aပင်ဆင်သည့်ဥပ'ဒ ဟု'ခတွင် 'စရမည်။ 

၂။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရးဥပ'ဒတွင်ပါရိှ'သာ “အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ 

“အ'သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း” ဆုိသည့်စကားရပ်Aဖင့် အသီးသီးအစားထုိး ရမည်။ 

၃။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရးဥပ'ဒပုဒ်မ ၁ ကုိ 'အာက်ပါအတုိင်းအစားထုိးရမည်- 

“၁။ ဤဥပ'ဒကုိ အ'သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရး ဥပ'ဒဟု 'ခတွင်'စရမည်။” 

၄။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရး ဥပ'ဒပုဒ်မ၂ တွင်- 

(က) ပုဒ်မခဲွ (က) ကုိ 'အာက်ပါအတုိင်းအစားထုိးရမည်- 

“(က) အ'သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဆုိသည်မှာ မိသားစုဝင်များAဖင့်'သာ်လည်း'ကာင်း၊ အလုပ်သ မား 

ငှားရမ်းအသံုးAပ၍'သာ်လည်း'ကာင်း၊ စု'ပါင်း၍'သာ်လည်း'ကာင်း ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သည့် သုိမဟုတ် 

AပAပင်မွမ်းမံသည့် Aမင်း'ကာင်'ရ ၀.၂၅ှင့်အထက်၊ ၅ 'ကာင်အားှင့်'အာက် အသံုးAပသည့် အလုပ်သမား 

၉ဦးထက်မပုိ'သာ အိမ်တွင်းစက်မလုပ်ငန်းှင့် အလုပ်သမား ၃ ဦးှင့်အထက်ရိှ'သာ အိမ် 

တွင်းလက်မလုပ်ငန်းများကုိ ဆုိသည်။” 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ(ဂ) တွင် “ယင်းစကားရပ်တွင် ကာယစွမ်းအားAဖင့် Aဖစ်ပွား'စသည့်အားမပါဝင်။” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ကုိAဖည့်စွက်ရမည်။ 

၅။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရး ဥပ'ဒပုဒ်မ ၃ တွင်- 

(က) ပုဒ်မခဲွ (ခ) ကုိ 'အာက်ပါအတုိင်းအစားထုိးရမည်- 

“(ခ) ိုင်ငံ၏စီးပွား'ရး အ'Aခခံအင်အားတစ်ရပ်Aဖစ်သည့် အ'သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိး 'စရန်၊ 

ပုဂလိက စက်မလက်မကပုိမုိတုိးတက်'စရန်ှင့် တစ်မျိးသားလံုးအသားတင်ထုတ်လုပ်မတန် ဖုိးတွင် 

စက်မလက်မကပါဝင်မ အချိးအစားAမင့်တင်ိုင်ရန်။” 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ (ဇ) ၏'နာက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဈ) ၊ (ည) ှင့် (ဋ) တုိအAဖစ် 'အာက်ပါအတုိင်း Aဖည့်စွက်ရမည်- 

“(ဈ) အလတ်စားှင့်အကီးစား စက်မလက်မလုပ်ငန်းများအတွက် အ'ထာက်အကူAပ လုပ်ငန်းများ 
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Aဖစ်'ပလာ'စရန်၊ 

(ည) ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ပျက်စီး'စမည့် လုပ်ငန်းများ မ'ပ'ပါက်'စ'ရးအတွက် ထိန်းသိမ်း'ဆာင်ရွက် ိုင်ရန်ှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း'ရးလုပ်ငန်းများကုိ ကီးကပ်'ဆာင်ရွက်ိုင်ရန်၊ 

(ဋ) စက်မ'ဒသအချင်းချင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်း ပူး'ပါင်း'ဆာင်ရွက်ိုင်က'စရန်။” 

၆။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရးဥပ'ဒပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခဲွ (င) ၌ပါရိှ'သာ “အကူအညီရယူ ိုင်Aခင်း” 

ဆုိသည့်စကားရပ်၏ 'နာက်တွင် “ှင့် Aပည်ပှင့် စီးပွား'ရးလုပ်ငန်းစာချပ်များချပ်ဆုိလုပ် ကုိင်Aခင်း” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ကုိ Aဖည့်စွက်ရမည်။ 

၇။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရးဥပ'ဒပုဒ်မ ၉ တွင်- 

(က) ပုဒ်မခဲွ (ခ) ကုိ 'အာက်ပါအတုိင်းအစားထုိးရမည်- 

“(ခ) အ'သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးတုိးတက်'ရးအတွက် လုိအပ်'သာ နည်းပညာရပ်များ 

'ဖာ်ထုတ်Aခင်း၊ စမ်းသပ်တီထွင်Aခင်း၊ နည်းပညာသင်တန်းအစီအစ်ှင့် သတင်းအချက်အလက် Aဖန့်Aဖး Aခင်းများကုိ 

'ဆာင်ရွက်Aခင်း။” 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ(ဃ)၌ ပါရိှ'သာ “စီမံကိန်းှင့် ဘာ'ရးဝန်ကီးဌာန” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “ဘာ'ရး 

ှင့်အခွန်ဝန်ကီးဌာန” ဆုိသည့် စကားရပ်Aဖင့် အစားထုိးရမည်။ 

(ဂ) ပုဒ်မခဲွ (ဈ) ကုိ 'အာက်ပါအတုိင်း အစားထုိးရမည်- 

“(ဈ) အ'သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများကုိ အများAပည်သူတုိသိရိှိုင်ရန်ှင့် Aပည်တွင်းAပည်ပအဖဲွအ စည်းများှင့် 

ဆက်စပ်ိုင်ရန် သတင်းအချက်အလက် Aပန့်ပွား'စမည့် နည်းလမ်းများအသံုးAပ၍ 'ဆာင်ရွက်'ပးAခင်း။” 

၈။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရးဥပ'ဒပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခဲွ (က) ကုိ 'အာက်ပါအတုိင်းအစား ထုိးရမည်- 

“(က) ပုဒ်မ ၅ အရ မှတ်ပံုတင်'ပးထား'သာ အ'သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများကုိ စစ်'ဆးAခင်းှင့် 

စာရင်းများ'တာင်းခံAခင်း။” 

၉။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရးဥပ'ဒတွင်- 

(က) ပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ကုိ ပယ်ဖျက်ရမည်၊ 

(ခ) ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင်ပါရိှ'သာ “ကျပ်တစ်'သာင်း” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “ကျပ်ငါး'သာင်း” ဆုိသည့် 

စကားရပ်Aဖင့် အစားထုိးရမည်။ 

၁၀။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရးဥပ'ဒ အခန်း (၉) ၏ 'ခါင်းစ် “တားAမစ်ချက် ှင့်Aပစ် ဒဏ်” 

ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “စီမံခန့်ခွဲ'ရးနည်းလမ်းအရ အ'ရးယူAခင်း” ဆုိသည့်စကားရပ်Aဖင့် အစား ထုိးရမည်။ 

၁၁။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရးဥပ'ဒ အခန်း (၉)၏ 'နာက်၌ အခန်း(၁၀) အAဖစ် 'အာက်ပါအတုိင်း 

Aဖည့်စွက်ရမည်- 
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“အခန်း(၁၀) (ပစ်မှင့်(ပစ်ဒဏ်များ ၂၂။ မည်သူမဆုိ ဤဥပ?ဒအရ မှတ်ပံုတင်(ခင်းမရိှဘဲ အ?သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းကုိ 

လုပ်ကုိင် ?ကာင်း (ပစ်မထင်ရှားစီရင်(ခင်းခံရလင်ထုိသူကုိ ?ငွဒဏ်အနည်းဆံုးကျပ်ငါး?သာင်းမှ အများ ဆံုး ကျပ်တစ်သိန်းအထိ 

ချမှတ်ရမည်။ ၂၃။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၂၂ အရ (ပစ်မထင်ရှားစီရင်(ခင်းခံရပီး?နာက် ယင်း(ပစ်မကုိ ဆက်လက်?ဖာက် 

ဖျက်ကျးလွန်ပါက ဆက်လက်?ဖာက်ဖျက်ကျးလွန်(ခင်း(ပသည့်?န့အသီးသီးအတွက် ထုိသူကုိ တစ်?န့ လင် ?ငွဒဏ် ကျပ်ငါးရာ 

ချမှတ်ရမည်။”   

၁၂။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရးဥပ'ဒ အခန်း(၁၀) ကုိ အခန်း (၁၁) အAဖစ်လည်း 'ကာင်း၊ ပုဒ်မ ၂၂ ှင့် ၂၃ 

တုိကုိ ပုဒ်မ ၂၄ ှင့် ၂၅ တုိအAဖစ်လည်း'ကာင်း အသီးသီးAပန်လည် အမှတ်စ် ရမည်။ 

၁၃။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းAမင့်တင်'ရးဥပ'ဒတွင် Aပန်လည်အမှတ်စ်ထား'သာ ပုဒ်မ ၂၅ ကုိ 'အာက်ပါအတုိင်း 

အစားထုိးရမည်- 

“၂၅။ ဤဥပ'ဒပါ Aပာန်းချက်များကုိ အ'ကာင်အထည်'ဖာ်'ဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝန်ကီးဌာနသည် လုိအပ်'သာ နည်းဥပ'ဒများကုိ အစုိးရအဖဲွ၏ သ'ဘာတူညီချက်Aဖင့်လည်း 'ကာင်း၊ 

လုိအပ်'သာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်'ကာ်Aငာစာ၊ အမိန့်ှင့် န်ကားချက်များကုိလည်း 'ကာင်း 

ထုတ်Aပန်ိုင်သည်။ 

(ခ) ဦးစီးဌာနသည် လုိအပ်'သာ အမိန့်ှင့် န်ကားချက်များကုိ ထုတ်Aပန်ိုင်သည်။” 

 

(ပံု) သန်း'ရ 

ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

ဥက 

ိုင်ငံ'တာ်'အးချမ်းသာယာ'ရးှင့်ဖံွဖိး'ရး'ကာင်စီ 


