ယဉ်ေ

ျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ

ာ

ွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၆။)
၁၃၈၀ ပပညဴန
် ှစ်၊ တပို့တဲလ
ွေ ပပညဴ်ေ

ျော် ၉ ရ

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊ ၂၈ ရ

)်

်)

ပပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ပပဋ္ဌာန်ဵလိက
ု ်သည်။
အခန်ဵ(၁)
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချေ
၁။

်

ဤဥပေဒကို ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒဟု ေေ္ဒတွေင်ေစ
ရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွေင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျောဵသည် ေဖာ်ပပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်
ေစရမည်(က) ယဉ်ေ

ျေဵမှုအေမွေအနှစ်

ဆိုသည်မှာ

သမိုင်ဵအရပဖစ်ေစ၊

ေရှဵေဟာင်ဵသုေတ

သနအရပဖစ်ေစ၊

မနုဿေဗဒအရပဖစ်ေစ၊

ဘူမိေဗဒအရပဖစ်ေစ၊

ေသာေ ကာငဴ်

ယဉ်ေကျေဵမှုအရပဖစ်ေစ၊

အနုပညာလက်ရာေပမာက်မှုအရပဖစ်ေစ၊
ဇီဝေဗဒအရပဖစ်ေစ

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရန်လုအ
ိ ပ်သညဴ်

တန်ဖိုဵကကီဵမာဵ

ေရှဵေဟာင်ဵေနရာ

သို္ဓမဟုတ်

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳကို ဆိုသည်။
(ေ)

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်ယဉ်ေ

ျေဵမှုအေမွေအနှစ်

ဆိုသည်မှာ

သေဘာတူညီေျေက်ပဖငဴ်

အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာထုတပ် ပန်၍

ဝန်ကကီဵဌာနက
သတ်မှတ်သညဴ်

အစိုဵရအဖွေဲ့၏
ယဉ်ေကျေဵမှု

အေမွေအနှစ်ကို ဆိုသည်။
(ဂ)

မ္ဘာဴအေမွေအနှစ် ဆိုသည်မှာ ကုလသမဂ္ဂပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုအဖွေဲ့ (UNESCO)
၏ သေဘာတူညီေျေက်ပဖငဴ် ထုတပ် ပန်ေ ကညာသညဴ် ၁၉၇၂ ေုနှစ်၊ ကမ္ဘာဴယဉ်ေကျေဵမှုနှငဴ်
သဘာဝအေမွေ

အနှစ်ဆိုင်ရာ

ကွေန်ဗင်ဵရှင်ဵအရ

စာရင်ဵသွေင်ဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ကို ဆိုသည်။
(ဃ) ယဉ်ေ

ျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်သညဴ် ယဉ်ေကျေဵမှု

အေမွေအနှစ်မျောဵ တည်ရှိရာေဒသနှငဴ် ကာဵေဳေဒသကို ဆိုသည်။
(င)

ယဉ်ေ

ျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵတည်ရှိရာေဒသ ဆိုသည်မှာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳ

မျောဵပဖစ်ေစ၊ ေရှဵေဟာင်ဵေနရာမျောဵပဖစ်ေစ တည်ရှိသညဴ် ဤဥပေဒအရ တိကျေစွော သတ်မှတ်
ေဖာ်ပပထာဵေသာ ေဒသကို ဆိုသည်။

(စ)

က

ာဵခဳေဒသ ဆိုသည်မှာ ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵ တည်ရှိရာေဒသကို ထိေက
ို ်ပျေက်စီဵမှု

မရှိေစေရဵအတွေက် ဤဥပေဒအရတိကျေစွော သတ်မှတ်ေဖာ်ပပထာဵေသာေဒသကို ဆိုသည်။
(ဆ)

ေရှဵေဟာင်ဵေနရာ

ဆိုသည်မှာ

ဦဵစီဵဌာနက

ေရှဵေဟာင်ဵေနရာ

ဟုတ်

မဟုတ်

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵသညဴ် ေန့ရက် မတိုင်မီ နှစ်ေပါင်ဵ ၁၀၀ နှငဴ် အထက် သက်တမ်ဵရှိေသာ
သို္ဓမဟုတ် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်အပဖစ် သတ်မှတ်ေသာ တူဵေဖာ်ဆဲပဖစ်သညဴ် သိုမ
္ဓ ဟုတ်
တူဵေဖာ်ပေင်ဵမပပုရေသဵသညဴေ
် နရာ၊ သဘာဝအရ ပဖစ်ေပ္ဒေနသညဴ် ေကျောက်ပဖစ်ရုပ်ကကင်ဵ
မျောဵ၊ ေကျောက်လက်နက်မျောဵ ေတွေ့ရှိရာေနရာ၊ ေရှဵေေတ်လတ
ူ ို္ဓ အေပေေျေေနထိင
ု ်ေဲဴေသာ
သို္ဓမဟုတ် နာဵေိုေဲဴေသာေနရာကို ဆိုသည်။
(ဇ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာ

်အအုဳ ဆိုသည်မှာ ေပမေပ္ဒ သို္ဓမဟုတ် ေပမေအာက်တွေင်ပဖစ်ေစ၊

ေရေပ္ဒ သို္ဓမဟုတ်

ေရေအာက်တွေင်ပဖစ်ေစ

သေဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်ေနရာ

ေကျောက်ပဖစ်ရုပ်ကကင်ဵမျောဵေတွေ့ရှိရာ

မျောဵအပါအဝင်

ဘူမိ

လူသာဵတို္ဓေနထိင
ု ်ပပုလုပ်သုဳဵစွေဲ

တည်ေဆာက်ေဲဴသညဴန
် ှစ်ေပါင်ဵ ၁၀၀ နှငဴ်အထက် သက်တမ်ဵရှိသညဴ် ေအာက်ပါအေဆာက်
အအုဳေနရာမျောဵကို ဆိုသည်(၁)

ေစတီ၊

ပုထုဵိ ၊

ဂူဘုရာဵ၊

ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျောင်ဵ၊

အုတ်ေကျောင်ဵ၊

ဇရပ်၊

သိမ်အပါအဝင်သာသနိကဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုဳမျောဵ၊ ယုဳ ကည်ကိုဵကွေယ်မှုဆိုင်ရာ
အေဆာက်အအုဳမျောဵ၊

အုတ်ကုန်ဵမျောဵ၊

ပပိုကျေပျေက်စီဵသွောဵပပီဵပဖစ်သညဴ်

အပျေက်

အစီဵမျောဵ၊
(၂)

ေရှဵပမို့ေဟာင်ဵ၊ နန်ဵေတာ်၊ ပမို့ရိုဵ၊ ကျေုဳဵ၊ ေပမကတုတ်၊ တဳေါဵ၊ မုေ်ဝ၊ ပမို့ဝင်ေပါက်၊
ေဳတပ်မျောဵ၊ လူေနအေဆာက်အအုဳမျောဵ၊ လူေနရာဌာန၊ ဥယျောဉ်၊ အလုပ်လုပ်ရာ
ဌာနနှငဴ်လူသာဵတို္ဓေနထိင
ု ်ေဲဴသညဴ်

ကုန်ဵေဟာင်ဵမျောဵ၊

ယင်ဵတို္ဓ၏

အကကင်ဵအကျေန်မျောဵ၊
(၃)

သဘာဝအေလျောက်တည်ရှိသညဴ် သို္ဓမဟုတ် လူတု္ဓဖ
ိ န်တီဵသညဴ် ေိုေအာင်ဵေနထိင
ု ်ေဲဴ
ေသာ ဂူ၊ သဘာဝလိုဏ်ဂ၊ူ ေရှဵေဟာင်ဵေကျောက်ဂူ၊ အပောဵေနထိင
ု ်ရာ ေနရာနှငဴ်
လူသာဵတို္ဓသွောဵလာေနထိင
ု ်ေဲဴသညဴ် ကုန်ဵ၊ ရိုဵ၊ ေျေိုငဴ်၊ ကျေင်ဵ၊ လျှိုေပမာင်၊ ပမစ်ကမ်ဵဆငဴ်
နှငဴ် ပရိုင်ဵမိတ်မျောဵ၊ အပောဵေကျောက်ပဖစ်ရုပ်ကကင်ဵမျောဵ ေတွေ့ရှိရာေနရာမျောဵ အပါ
အဝင်ဘူမိသဘာဝ ပတ်ဝန်ဵကျေင်ေနရာမျောဵ၊

(၄)

လူသာဵတို္ဓအသုဳဵအေဆာင်ပစ္စညဵ် မျောဵ ပပုလုပ်သညဴေ
် နရာ၊ အိုဵဖို၊ စဉဴ်ဖို၊ သဳေျေက်ဖို၊
ဖန်ေျေက်ဖိုနှငဴ် အပောဵသတ္တုကျေိုေျေက်သညဴ် ဖိုမျောဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေနရာမျောဵ၊

(၅)

ေရှဵေေတ်အေဆာက်အအုဳ၊ လမ်ဵ၊ တဳတာဵ၊ တူဵေဖာ်ထာဵေသာေနရာ၊ ေရတွေင်ဵ၊
ေရကန်၊

ေရအိုင်၊

ဆည်ေပမာင်ဵနှငဴ်

အထိမ်ဵအမှတ်အပဖစ်

ပပုလုပ်ထာဵေသာ

ေကျောက်ပုဳ၊

ေကျောက်တိုင်၊

ေကျောက်စု၊

သေချေုင်ဵ၊

ေပမပမှုပ်သပဂခုဟ်ေသာေနရာ၊

သပဂခုလ်ေသာအေဆာက်အအုဳ၊ ဂူ၊ ပပာသာဒ်၊
(၆)

ကမ္ပညဵ် ေကျောက်စာ၊ ေမာ်ကွေန်ဵစသည်တန
ို္ဓ ှငဴ် ၎င်ဵတို္ဓကိုထာဵရှိရာ အေဆာက်အအုဳ
သို္ဓမဟုတ်

ေကျောက်စာဂူ၊

အထိမ်ဵအမှတ်အပဖစ်

ပပုလုပ်စိုက်ထထ
ူ ာဵသညဴ်

အရာဝတ္ထုမျောဵ၊ တိုင်မျောဵ၊ ေကျောက်ေျေပ်မျောဵ။
ခခင်ဵချေ

်။

ေရှဵေဟာင်ဵစာရင်ဵဝင်

အေဆာက်အအုဳမျောဵနှငဴ်

အေဆာက်အအုဳအပဖစ်

ယဉ်ေကျေဵမှု၊

သမိုင်ဵ၊

သတ်မှတ်သငဴ်သညဴ်

ဗိသုကာ၊

အနုပညာလက်ရာ

တန်ဖိုဵပမငဴ်မာဵ၍ နိုင်ငဳေတာ်က ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက် အအုဳကဲဴသို္ဓ ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵ
သိမ်ဵသငဴ်သညဴ်

အေဆာက်အအုဳမျောဵကို

နှစ်ေပါင်ဵ

၁၀၀

သက်တမ်ဵမပပညဴ်

ေသာ်လည်ဵ ဝန်ကကီဵဌာနက အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာထုတပ် ပန် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ဈ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာ

်အအုဳပရဝဏ်

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒအရသတ်မှတ်ေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵ အေဆာက်အအုဳ၏ နယ်နိမိတ်ကို ဆိုသည်။
(ည)

မမို့ပပ ဆိုသည်မှာ ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအတွေင်ဵ တည်ဆဲဥပေဒအရ သက်ဆိုင်ရာ
ဝန်ကကီဵဌာန အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာထုတပ် ပန်၍ ပမို့ေပမအပဖစ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴန
် ယ်ေပမကို
ဆိုသည်။

(ဋ)

ေ

ျေဵရွာ ဆိုသည်မှာ ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအတွေင်ဵ တည်ဆဲဥပေဒအရ သက်ဆိုင်

ရာဝန်ကကီဵဌာနက

အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာထုတပ် ပန်၍

ရွာေပမအပဖစ်

သတ်မှတ်ထာဵ

သညဴန
် ယ်ေပမကို ဆိုသည်။
(ဌ)

ယဉ်ေ

ျေဵမှုအေမွေအနှစ်အခင်ဵအ

လူမှုဓေလဴမျောဵ

ျေင်ဵ ဆိုသည်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်တွေင် ပဒပ်ရှိပဒပ်မဲဴ

ေပါင်ဵစပ်ဖွေဲ့စည်ဵ

ပဖစ်တည်လျေက်ရှိသညဴ်

နယ်ေပမနှငဴ်

ယင်ဵတို္ဓ၏ပဖစ်တည်မှုကို ေပ္ဒလွေင် ထင်ရှာဵစွော ေတွေ့ပမင်မှတ်သာဵနိုင်သညဴ် ရှုပမင်ကွေင်ဵကို
ဆိုသည်။
(ဍ)

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်ေ

ာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖွေဲ့စည်ဵသညဴ် အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်

ယဉ်ေကျေဵမှု အေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
(ဎ)

တိုင်ဵေဒသက

ီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေ

ာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာဴအေမွေ

အနှစ်ေဒသနှငဴ် အမျေိုဵသာဵအဆငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတို္ဓအတွေက်
အရဖွေဲ့စည်ဵသညဴ်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ်

ဤဥပေဒ

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵ

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
(ဏ) ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

ာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်ေဒသနှငဴ် အမျေိုဵသာဵ

အဆငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမှအပ ကျေန်ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသ တစ်ေုေျေင်ဵ

အတွေက် ဤဥပေဒအရ ဖွေဲ့စည်ဵသညဴ် ေဒသဆိုင်ရာယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵ ကာကွေယ်
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
(တ) အစိုဵရအဖွေဲ့

ဆိုသည်မှာ

ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရ

အဖွေဲ့ကို ဆိုသည်။
(ထ) ဝန်က

ီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရ သာသနာေရဵနှငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုဝန်ကကီဵဌာနကို

ဆိုသည်။
(ဒ)

ဦဵစီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနနှငဴ် အမျေိုဵသာဵပပတိုက်ဦဵစီဵဌာနကို ဆိုသည်။
အခန်ဵ (၂)
ရည်ရွယ်ချေ

၃။

်

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ေျေက်မျောဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵပဖစ်သည်(က) ေရှဵနှစ်ေပါင်ဵမျောဵစွောက

တည်ရှိေဲဴေသာ

တည်တေ
ဳဴ စေရဵအတွေက်

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵ

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပေင်ဵဆိုင်ရာမူဝါဒကို

အဓွေန့်ရှညစ
် ွော

ပမှငဴ်တင်အေကာင်

အထည်ေဖာ်ရန်၊
(ေ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵနှငဴ်

ယင်ဵေဒသအတွေင်ဵရှိ

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵ

အာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေ ကာငဴ်ပဖစ်ေစ၊ လူတု္ဓ၏
ိ ပပုလုပ်မှုေ ကာငဴ်ပဖစ်ေစ၊ သစ်ပင်
သစ်ဥေ ကာငဴ်ပဖစ်ေစ၊ ပိုဵမွှာဵမျောဵ၊ ငှက်၊ တိရစ္ဆာန်မျောဵေ ကာငဴ်ပဖစ်ေစ ယိုယွေင်ဵဆုဳဵရှုဳဵပျေက်စီဵ
ပေင်ဵမရှိေစေရဵအတွေက် ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရန်၊
(ဂ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵကို

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပေင်ဵပဖငဴ်

နိုင်ငဳသာဵမျောဵ

အမျေိုဵဂုဏ်၊ ဇာတိ ဂုဏ်ပမငဴ်မာဵေစရန်နှငဴ် ပပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်ပမက်
ေစရန်၊
(ဃ) ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵအာဵ

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပေင်ဵ၏

တန်ဖိုဵကကီဵမာဵမှုကို

အမျောဵပပည်သူ တို္ဓနာဵလည်ေဳယူနိုင် ကေစရန်၊
(င)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ ဖျေက်ဆီဵမှုမေဳရေစေရဵအတွေက် အကာအကွေယ်ေပဵရန်၊

(စ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍

နိုင်ငဳေတာ်က

လက်ေဳသေဘာတူေသာ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာကွေန်ဗင်ဵရှင်ဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရန်၊
(ဆ)

ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငဳတကာအဖွေဲ့အစည်ဵမျောဵ၊ ပပည်တွေင်ဵပပည်ပ အဖွေဲ့အစည်ဵမျောဵ
နှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်၊

(ဇ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအတွေင်ဵ
လုပ်ငန်ဵနှငဴ်

ေဒသေဳမျောဵ၏

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်

လူမှုေရဵ၊

ဟန်ေျေက်ညစ
ီ ွော ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်။

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ

စီဵပွောဵေရဵဖွေဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကို

အခန်ဵ (၃)
အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်ေ
၄။

ာ်မတီဖွေဲ့စည်ဵပခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

အစိုဵရအဖွေဲ့သည်(က) အမျေိုဵသာဵအဆငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီကို
သငဴ်ေလျော်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵပဖငဴ် ဖွေဲ့စည်ဵရမည်။
(ေ)

၅။

ေကာ်မတီကို လိအ
ု ပ်ပါက ပပင်ဆင်ဖွေဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵ မဟုတ်ေသာ အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်ေကာ်မတီဝင်မျောဵ၏ ေျေီဵပမှငဴ်ေငွေ
နှငဴ်စရိတ်မျောဵကို အစိုဵရအဖွေဲ့၏ သေဘာတူညီေျေက်ပဖငဴ် သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

၆။

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵပဖစ်သည်(က) ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵကို

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပေင်ဵနှငဴ်

စီမဳေန့်ေွေဲပေင်ဵပပုရန်

မူဝါဒမျောဵ၊ လမ်ဵညွှန်ေျေက်မျောဵ ေျေမှတ်ေပဵပေင်ဵနှငဴ် ကကီဵ ကပ်ပေင်ဵ၊
(ေ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီမျောဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်
မှုမျောဵကို ညှန
ိ ှိုင်ဵေပါင်ဵစပ်ေပဵပေင်ဵ၊

(ဂ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉဵ် ၍ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ
တို္ဓ၏ နှစ်စဉ်အစီရင်ေဳစာကို စိစစ်ပပီဵ အစိုဵရအဖွေဲ့သို္ဓ တင်ပပပေင်ဵ။

(ဃ) အစိုဵရအဖွေဲ့က

အေါအာဵေလျော်စွော

ေပဵအပ်ေသာ

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် စပ်လျေဉဵ် သညဴ် အပောဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵကို ထမ်ဵေဆာင်
ပေင်ဵ။
အခန်ဵ (၄)
တိုင်ဵေဒသက

ီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

၇။

ာ်မတီမျောဵနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ

ာ်မတီမျောဵ ဖွေဲ့စည်ဵပခင်ဵ

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်ေကာ်မတီသည်(က) ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်

ေဒသကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်

ေဒသကိုလည်ဵေကာင်ဵ ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွေဲ့နှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍ ေအာက်ေဖာ်ပပပါ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵပါဝင်ေသာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ ေကာ်မတီကို ဖွေဲ့စည်ဵရမည်-

(၁)
(၂)

(၃)

(၄)
(၅)
(၆)
(၇)
(၈)

(၉)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ဝန်ကကီဵေျေုပ်

ဥက္ကဌ

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွေဲ့က တာဝန်ေပဵ
အပ်ေသာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ဝန်ကကီဵတစ်ဦဵ
ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်အေထွေေထွေအုပ်ေျေုပ်ေရဵ
ဦဵစီဵဌာန
ဒုတိယညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ်လယ်ယာေပမ

စီမဳေန့်ေွေဲေရဵနှငဴ် စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာန

(၁၂)

အဖွေဲ့ဝင်

အဖွေဲ့ဝင်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ဦဵစီဵမှူဵ၊ ပမို့ပပနှငဴ် အိမ်ရာဖွေဳ့ပဖိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန အဖွေဲ့ဝင်
ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ်ဟိုတယ်နှငဴ်

ေရီဵ

သွောဵလာေရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖွေဲ့
တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ်ဦဵစီဵမှူဵ၊

ပတ်ဝန်ဵကျေင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ်ေရအရင်ဵအပမစ်နှငဴ်

ပမစ်ေေျောင်ဵမျောဵ ဖွေဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဦဵစီဵဌာန

(၁၀) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန
(၁၁)

ဒုတိယဥက္ကဌ

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပေင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍

ကျွမ်ဵကျေင်သူ

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵကိုေဆာင်ရွက်ေနေသာ

(၁၃) သက်ဆိုင်ရာ ဦဵစီဵဌာနေွေဲ တာဝန်ေဳ
(ေ)

အဖွေဲ့ဝင်
အဖွေဲ့ဝင်

အဖွေဲ့ဝင်
အဖွေဲ့ဝင်

သုဳဵဦဵ

ေဒသေဳ အနည်ဵဆုဳဵသုဳဵဦဵမှ အမျောဵဆုဳဵငါဵဦဵထိ

အဖွေဲ့ဝင်

အဖွေဲ့ဝင်

အဖွေဲ့ဝင်
အတွေင်ဵေရဵမှူဵ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေကာ်မတီကို လိအ
ု ပ်သလို ပပင်ဆင်
ဖွေဲ့စည်ဵ နိုင်သည်။

(ဂ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီတွေင်

ပါဝင်သညဴ်

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵ မဟုတ်ေသာ အဖွေဲ့ဝင်မျောဵ၏ ေျေီဵပမှငဴ်ေငွေနှငဴ် စရိတ်မျောဵကို သတ်မှတ်ေပဵရ
မည်။
၈။

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွေဲ့ သို္ဓမဟုတ် ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီ
သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ေျေုပ်ေွေငဴ်ရတိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ေျေုပ်ေွေငဴ်ရေဒသ ဦဵစီဵအဖွေဲ့သည်(က) ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်ေဒသနှငဴ်

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵမှအပ

ကျေန်ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵကို ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရန် ေအာက်ေဖာ်ပပပါပုဂ္ဂိုလ်
မျောဵပါဝင်ေသာ ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီကို ဖွေဲ့စည်ဵရမည်-

(၁) ေရိုင် သို္ဓမဟုတ် ပမို့နယ် အေထွေေထွေအုပ်ေျေုပ်ေရဵ ဦဵစီဵဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦဵ
(၂)

(၃)

ေရိုင်

သို္ဓမဟုတ်

ပမို့နယ်

ေကျေဵလက်ေဒသ

ဖွေဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ

အရာရှိတစ်ဦဵ
ေရိုင် သို္ဓမဟုတ် ပမို့နယ် လယ်ယာေပမစီမဳေန့်ေွေဲေရဵနှငဴ် စာရင်ဵအင်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ
အရာရှိတစ်ဦဵ

(၄) ပမို့နယ် စည်ပင်သာယာေရဵအဖွေဲ့မှ အရာရှိတစ်ဦဵ
(၅)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵကို ေဆာင်ရွက် ေနေသာ
ေဒသေဳတစ်ဦဵ

(၆) သက်ဆိုင်ရာ ဦဵစီဵဌာနေွေဲ တာဝန်ေဳ

ဥက္ကဌ
အဖွေဲ့ဝင်

အဖွေဲ့ဝင်
အဖွေဲ့ဝင်
အဖွေဲ့ဝင်
အတွေင်ဵေရဵမှူဵ

(ေ)

ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီကို လိအ
ု ပ်သလို ပပင်ဆင်ဖွေဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

(ဂ)

ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီတွေင်ပါဝင်သညဴ် နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵ မဟုတ်ေသာ အဖွေဲ့ဝင်
မျောဵ၏ ေျေီဵပမှငဴ်ေငွေနှငဴ် စရိတ်မျောဵကို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
အခန်ဵ (၅)
ယဉ်ေ

၉။

ျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသသတ်မှတ်ပခင်ဵ

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ယဉ်ေကျေဵမှု အေမွေအနှစ်ေဒသအပဖစ် ေအာက်ပါေဒသအမျေိုဵအစာဵ တစ်ေုေု
ကိုပဖစ်ေစ၊ တစ်ေုထက်ပို၍ပဖစ်ေစ နယ်နိမိတ်ေဖာ်ပပ၍ အစိုဵရအဖွေဲ့၏ သေဘာတူညေ
ီ ျေက်ပဖငဴ်
အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ ထုတပ် ပန်သတ်မှတ်နိုင်သည်(က) ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵ တည်ရှိရာေဒသ၊

(ေ)
၁၀။

ကာဵေဳေဒသ။

ဝန်ကကီဵဌာနသည်

လိအ
ု ပ်လျှင်

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵ

တည်ရှိရာေဒသနှငဴ်

ကာဵေဳေဒသအတွေင်ဵ တွေင် ေပမယာစီမဳေန့်ေွေဲေရဵအတွေက် ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) အစိုဵရဌာန

သို္ဓမဟုတ်

အစိုဵရအဖွေဲ့အစည်ဵတစ်ေုေု၏

စီမဳေန့်ေွေဲမှုေအာက်တွေင်ရှိေသာ

ေပမပဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန သိမ
ု္ဓ ဟုတ် အစိုဵရအဖွေဲ့အစည်ဵနှငဴ် ကကိုတင်ညိန
ှ ှိုင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊ လိအ
ု ပ်ပါက အစိုဵရအဖွေဲ့သို္ဓ တင်ပပ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊
(ေ)

ပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ် ပုဂ္ဂလက
ိ အဖွေဲ့အစည်ဵက စိုက်ပျေိုဵလုပ်ကိုင်ေွေငဴ်၊ လက်ဝယ်ထာဵေွေငဴ်၊
အသုဳဵပပုေွေငဴ်၊ အကျေိုဵေဳစာဵေွေငဴ်၊ ဆက်ေဳေွေငဴ် သို္ဓမဟုတ် လွှေ
ဲ ပပာင်ဵေွေငဴ်ရှိေသာ ေပမပဖစ်ပါက
သက်ဆိုင်ရာ

ဥပေဒနှငဴ်အညီ

သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်၊

ပုဂ္ဂလက
ိ အဖွေဲ့အစည်ဵနှငဴ်

ညှန
ိ ှိုင်ဵ

ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ။
အခန်ဵ (၆)
ယဉ်ေ
၁၁။

ျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသ

ာ

ွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေကာ်မတီမျောဵသည် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵတွေင် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် အေင်ဵအကျေင်ဵ
ကို အဟန့်အတာဵ၊ အေနှာငဴ်အယှက်ပဖစ်ေစသညဴ် မည်သညဴအ
် ေဆာက်အအုဳမျှ ေဆာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ
မပပုရန် တာဵဆီဵပေင်ဵ၊ ကျေူဵေကျော်ေဆာက်လပ
ု ်ထာဵမှုမျောဵကို ဖယ်ရှာဵေစပေင်ဵတို္ဓကို သတ်မှတ်
ေျေက်မျောဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

၁၂။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေကာ်မတီမျောဵသည်

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသ

တစ်ေုေျေင်ဵအလိုက်

အေဆာက်အအုဳ

ေဆာက်လပ
ု ်ရာ၌ လိက
ု ်နာရမညဴ် စည်ဵကမ်ဵေျေက်မျောဵနှငဴ် သတ်မှတ်ေျေက်မျောဵကို ဝန်ကကီဵဌာန၏
သေဘာတူညီေျေက်ပဖငဴ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၁၃။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေကာ်မတီမျောဵသည် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင် ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကို
သတ်မှတ် ေျေက်မျောဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၁၄။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေကာ်မတီမျောဵသည်

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအတွေင်ဵ၌

ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျောဵကို

ေဆာင်ရွက်ရန် လိအ
ု ပ်ပါက ဝန်ကကီဵဌာန၏သေဘာတူညီေျေက်ရယူရမည်(က) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏ ပရဝဏ်ကို သတ်မှတ်ပေင်ဵ၊
(ေ)

ပုဒ်မေွေဲ (က) အရ သတ်မှတ်သညဴ်ပရဝဏ်အတွေင်ဵ ေဆာင်ရွက်သညဴ် ကိစ္စရပ်မျောဵအတွေက်
လိက
ု ်နာရမညဴ် စည်ဵကမ်ဵေျေက်မျောဵ သတ်မှတ်ပေင်ဵ၊

(ဂ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳအာဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအဖွေဲ့မျောဵ

ဖွေဲ့စည်ဵ၍

ထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာငဴ်ေရှာက်ပေင်ဵ။
အခန်ဵ (၇)
ဝန်က
၁၅။

ီဵဌာန၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

ဝန်ကကီဵဌာန၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵပဖစ်သည်(က) ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ၊ ေဖာ်ထတ
ု ်ေရဵနှငဴ် သုေတသန
ပပုလုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊
(ေ)

ထင်ရှာဵေကျော် ကာဵ၍
မျောဵနှငဴ်

ယဉ်ေကျေဵမှုတန်ဖိုဵပမငဴ်မာဵေသာ

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသ

ပျေက်စီဵယိုယွေင်ဵေနေသာ ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵကို

ဦဵစာဵေပဵထိန်ဵသိမ်ဵ

ေစာငဴ်ေရှာက်ပေင်ဵ၊
(ဂ)

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသ
အတွေင်ဵ ေရှဵေဟာင်ဵေနရာနှငဴ် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳမျောဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ အစိုဵရ
အဖွေဲ့၏ သေဘာတူညီ ေျေက်ပဖငဴ် သတ်မှတ်ပေင်ဵ၊

(ဃ) ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵကို ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်စာရင်ဵတွေင် ပါဝင်နိုင်ေရဵအတွေက် အစိုဵရ
အဖွေဲ့၏ သေဘာတူညီေျေက်ပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊
(င)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအတွေင်ဵမှ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵ ပပည်ပသို္ဓ မေရာက်ရှိ
ေစေရဵနှငဴ် ပပည်ပသိ္ဓေ
ု ရာက်ရှိသွောဵေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵ ပပန်လည်ရရှိေရဵ
တို္ဓအတွေက် လိအ
ု ပ်သလို ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊ ပပည်ပမှ ပပန်လည်ရရှိလာေသာ ေရှဵေဟာင်ဵ
ဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵကို

တက်နိုင်သမျှ

မူလတည်ရှိေဲဴရာေဒသ၌

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရန်

ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊
(စ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵ
ကို တန်ဖိုဵထာဵဂုဏ်ယူတတ်ေစေရဵအတွေက် အသိပညာေပဵေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊

(ဆ)

အစိုဵရအဖွေဲ့က အေါအာဵေလျော်စွော သတ်မှတ်ေသာ ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် ကာကွေယ်
ထိန်ဵသိမ်ဵပေင်ဵ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵကို ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊

(ဇ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵ
ေရဵေကာ်မတီမျောဵ၏ တင်ပပေျေက်မျောဵကို ဥပေဒနှငဴ်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊

(ဈ)

ပုဒ်မ ၄၉၊ ပုဒ်မေွေဲ (က) အရ အယူေဳမှုအေပ္ဒ အတည်ပပုပေင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ပယ်ဖျေက်ပေင်ဵ၊

(ည)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် ထိေက
ို ်မှုတွေင် ထိေက
ို ်ေအာင်ေဆာင်ရွက်သူက ေပဵေလျော်ေစရန်
ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မှ အကျေိုဵအပမတ်ရရှိသညဴ် အဖွေဲ့အစည်ဵမျောဵက ရန်ပုဳေငွေထညဴဝ
် င်ေစ

ရန်၊ အကျေိုဵအပမတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵအာဵ ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျောဵတွေင် ထညဴ်ဝင်ေစရန် သတ်မှတ်ပေင်ဵ၊
(ဋ)

နိုင်ငဳေတာ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွေမှ ရေငွေအပပင် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
မျောဵ ထိေရာက်စွောအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွေက် နိုင်ငဳေတာ်၏ဘဏ္ဍာ
ေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵမျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် စီမဳေန့်ေွေဲမှု ရန်ပုဳေငွေ
တစ်ရပ်ကို တည်ေထာင် ထာဵရှိပေင်ဵ။
အခန်ဵ (၈)
တိုင်ဵေဒသက

ီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

၁၆။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ

ာ်မတီမျောဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ၏

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵမှာ

ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵပဖစ်သည်(က) ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်နှငဴ် အမျေိုဵသာဵအဆငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
နှငဴ် စီမဳေန့်ေွေဲေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကို ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊
(ေ)

ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵအတွေက် ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ် စာရင်ဵတင်သွေင်ဵစဉ်က အတည်ပပု
ထာဵသညဴ် ဘက်စုဳလွှမ်ဵခေုဳေသာ စီမဳေန့်ေွေဲေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊

(ဂ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် ေဒသအတွေင်ဵရှိ ေဒသေဳမျောဵ၏ အနာဂတ်ပမို့ပပ၊ ေကျေဵရွာဖွေဳ့ပဖိုဵေရဵ
စီမဳကိန်ဵမျောဵ ေျေမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊

(ဃ) ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်နှငဴ် အမျေိုဵသာဵအဆငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် ေဒသအတွေင်ဵရှိပမို့ပပ၊
ေကျေဵရွာမျောဵတွေင် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျောဵကို ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊ စိစစ်၍ ေွေငပဴ် ပုပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ပငင်ဵပယ်ပေင်ဵ(၁)

အေဆာက်အအုဳကို တည်ေဆာက်ပေင်ဵ၊ တိုဵေျေဲ့ေဆာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊
ဝင်ဵခေဳနယ်နိမိတ် တိုဵေျေဲ့ပေင်ဵ၊

(၂)

မူလရှိပပီဵ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧညဴေ
် ဂဟာ၊ တည်ဵေိုရိပ်သာ သို္ဓမဟုတ် စက်မှုလပ
ု ်ငန်ဵ
အေဆာက်အအုဳကို ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊

(၃)

ေဒသေဳမျောဵက ေဆာင်ရွက်သညဴ် စီဵပွောဵေရဵ၊ လူမှုေရဵကိစ္စရပ်မျောဵကို ဤဥပေဒပါ
ပပဋ္ဌာန်ဵေျေက်မျောဵ နှငဴ်အညီ ထိန်ဵသိမ်ဵ ကပ်မတ် ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊

(၄)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏

ဝင်ဵခေဳနယ်နိမိတ်ကို

ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊

တိုဵေျေဲ့ပေင်ဵ

လုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊
(၅)

လမ်ဵေဖာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ၊ တဳတာဵ၊ ဆည်ေပမာင်ဵ၊ တာတမဳ ေဆာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ၊ လျှပ်စစ်
နှငဴ် ဆက်သွေယ်ေရဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊

(၆)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵရပ်မျောဵအတွေက်

မပဖစ်မေနလိအ
ု ပ်ေသာ အေဆာက်အအုဳ၊ လူအမျောဵသုဳဵ အေပေေဳအေဆာက်အအုဳ
မျောဵေဆာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ၊
(၇)

သတ်မှတ်ေျေက်နှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှုမရှိသညဴ် အေဆာက်အအုဳမျောဵကို ပပန်လည်ပပင်ဆင်
ေစပေင်ဵ၊ ဖျေက်သိမ်ဵေစပေင်ဵ။

(င)

ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်နှငဴ်

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵအတွေင်ဵရှိ

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် စီမဳေန့်ေွေဲေရဵ ကိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် သညဴ်
အစီရင်ေဳစာကို အမျေိုဵသာဵ အဆငဴ်ေကာ်မတီသု္ဓိ နှစ်စဉ် အစီရင်ေဳတင်ပပပေင်ဵ။
၁၇။

ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵပဖစ်သည်(က) ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင်

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်

စီမဳေန့်ေွေဲေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကို

ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊
(ေ)

ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵအတွေက် ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ် စာရင်ဵတင်သွေင်ဵစဉ်က အတည်ပပု
ထာဵသညဴ် ဘက်စုဳလွှမ်ဵခေုဳေသာ စီမဳေန့်ေွေဲေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊

(ဂ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအတွေင်ဵရှိ ေဒသေဳမျောဵ၏ အနာဂတ်ပမို့ပပေကျေဵရွာ ဖွေဳ့ပဖိုဵေရဵ
စီမဳကိန်ဵမျောဵ ေျေမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊

(ဃ) သတ်မှတ်ေျေက်နှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှုမရှိသညဴ် အေဆာက်အအုဳမျောဵကို ပပန်လည်ပပင်ဆင်ေစပေင်ဵ၊
ဖျေက်သိမ်ဵေစပေင်ဵ၊
(င)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် စီမဳေန့်ေွေဲေရဵ
ကိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉဵ် သညဴ် အစီရင်ေဳစာကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ်

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်ေကာ်မတီသို္ဓ

နှစ်စဉ်အစီရင်ေဳ

တင်ပပပေင်ဵ။
၁၈။

ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီသည်
ေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ညဴ်

ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျောဵကို

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင်
ဝန်ကကီဵဌာန၏

သေဘာတူညီေျေက်ပဖငဴ်

ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊ စိစစ်၍ ေွေငပဴ် ပုပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပေင်ဵ(က) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳနှငဴ် ယင်ဵဝင်ဵခေဳနယ်နိမိတ်ကို ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊ တိုဵေျေဲ့ပေင်ဵ၊
(ေ)

လမ်ဵေဖာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ၊ တဳတာဵ၊ ေရေပမာင်ဵ၊ တာေဘာင်ေဆာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ၊ လျှပ်စစ်နှငဴ်
ဆက်သွေယ်ေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျောဵေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊

(ဂ)

စီမဳေန့်ေွေဲမှုအရ မပဖစ်မေနလိအ
ု ပ်ေသာ အေဆာက်အအုဳ၊ လူအမျောဵသုဳဵ အေပေေဳအေဆာက်
အအုဳမျောဵ ေဆာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ။

၁၉။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေကာ်မတီသည်

ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်

ေလျှာက်ထာဵလာမှုမျောဵကို

အေမွေအနှစ်

ထိေက
ို ်နိုင်မှု

ဆန်ဵစစ်ေျေက် ပပုလုပ်ေစပပီဵ ေတွေ့ရှိေျေက်ရလဒ်ေပ္ဒမူတည်၍ ပုဒ်မ ၂၉ ပါ ပပဋ္ဌာန်ဵေျေက်မျောဵနှငဴ်အညီ
စိစစ်ရမည်။
၂၀။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေကာ်မတီမျောဵသည် ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်ေပဵထာဵသညဴ် ကိစ္စရပ်မျောဵကို ေွေငဴ်ပပုစဉ်က သတ်မှတ်ေပဵ
ထာဵသညဴ် စည်ဵကမ်ဵေျေက်မျောဵအတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵမရှိလျှင် ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်ကို ပပန်လည်
ရုပ်သိမ်ဵနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၉)
က

၂၁။

ိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေ

ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵ

် ေလျှော

တစ်ရပ်ရပ်ကို

်ထာဵပခင်ဵ၊ စိစစ်ပခင်ဵနှငဴ် ထုတေ
် ပဵပခင်ဵ
ေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ူသည်

တည်ဆဲဥပေဒမျောဵပါ

ပပဋ္ဌာန်ဵ

ေျေက်မျောဵကို လိက
ု ်နာရမညဴ်အပပင် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵအေပ္ဒ ထိေိုက်မှုမရှိေ ကာင်ဵ
ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်ရရှိရန်

ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်ေဒသ

သို္ဓမဟုတ်

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်ယဉ်ေကျေဵမှု

အေမွေအနှစ် ေဒသအတွေင်ဵပဖစ်ပါက တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ
သို္ဓလည်ဵေကာင်ဵ၊ ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်ေဒသ သို္ဓမဟုတ် အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်
ေဒသမှအပ ကျေန်ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် ေဒသအတွေင်ဵပဖစ်ပါက ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေကာ်မတီသို္ဓလည်ဵေကာင်ဵ သတ်မှတ်ေျေက်မျောဵ နှငဴ်အညီ ေလျှာက်ထာဵရမည်(က) ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵ တည်ရှိရာေဒသအတွေင်ဵရှိ ပမို့ပပနှငဴ် ေကျေဵရွာတွေင်(၁)

အေဆာက်အအုဳ တည်ေဆာက်ပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တိုဵေျေဲ့ေဆာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ၊

(၂)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳမှတစ်ပါဵ

အပောဵအေဆာက်အအုဳကို

ပပင်ဆင်ပေင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ၏ ဝင်ဵခေဳနယ်နိမိတ်ကို ကာရဳပေင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
တိုဵေျေဲ့ပေင်ဵ၊
(၃)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵကို

မထိေက
ို ်သညဴ်

သာသနိကအေဆာက်အအုဳမျောဵ၊

ပညာေရဵ၊ ကျေန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အေပေေဳအေဆာက်အအုဳမျောဵ ပပုပပင်မွေမ်ဵမဳပေင်ဵ၊
အသစ်တည်ေဆာက်ပေင်ဵ၊
(၄)

လမ်ဵမျောဵတိုဵေျေဲ့ပေင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊ ဆိပ်ေဳေဘာတဳတာဵမျောဵ ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊

(၅)

ေရတွေင်ဵ၊

ေရကန်၊

ေရကူဵကန်၊

ေရေလှာင်ကန်၊

ေမွေဵပမူေရဵကန်မျောဵ၊

ေမွေဵပမူေရဵခေဳမျောဵ၊ နှစ်ရှညပ
် င် စိုက်ပျေိုဵပေင်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊ တိုဵေျေဲ့ပေင်ဵ၊
ပပုပပင်မွေမ်ဵမဳပေင်ဵ၊
(၆)

လက်မှုလပ
ု ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အလုပ်ရုဳမျောဵ အသစ်တည်ေဆာက်ပေင်ဵ၊ တိုဵေျေဲ့ပပုပပင်ပေင်ဵ၊

(၇)

စီဵပွောဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စာဵေသာက်ဆိုင်မျောဵ၊ အမှတ်တရပစ္စညဵ် အေရာင်ဵဆိုင်
မျောဵ၊ ေရီဵသွောဵ လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာမျောဵ တည်ေဆာက်ပေင်ဵ၊ တိုဵေျေဲ့
ပပုပပင်ပေင်ဵ၊

(၈)

ပပေန်ဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုဳအသစ် ေဆာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ၊ တိုဵေျေဲ့ပပုပပင်ပေင်ဵ၊

(၉)

မူလရှိပပီဵ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧညဴေ
် ဂဟာ၊ တည်ဵေိုရိပ်သာ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် အေသဵစာဵ၊
အလတ်စာဵ၊ စက်မှုလပ
ု ်ငန်ဵအေဆာက်အအုဳကို ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊

(၁၀) ရဟတ်ယာဉ်၊ လူစီဵမီဵပုဳဵပျေဳမျောဵ၊ အပောဵစက်တပ်၊ စက်မဲဴယာဉ် ပျေဳသန်ဵပေင်ဵ။
(ေ)

ကာဵေဳေဒသတွေင်(၁)

လမ်ဵေဖာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ၊
ရထာဵဘူတာရုဳ၊

ဆိပ်ေဳေဘာတဳတာဵ၊

အာဵကစာဵရုဳ၊

ယာဉ်ရပ်နာဵစေန်ဵ၊

အာဵကစာဵကွေင်ဵမျောဵ၊

ရထာဵလမ်ဵ၊

အေဆာက်အအုဳနှငဴ်

တဳတာဵမျောဵ အသစ်တည်ေဆာက်ပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵတို္ဓကို တိုဵေျေဲ့ပေင်ဵ၊
(၂)

ဆက်သွေယ်ေရဵတာဝါတိုင်မျောဵ၊
ဓာတ်အာဵကကိုဵမျောဵ၊

ေပမေအာက်လပ
ု ်ငန်ဵမျောဵ၊

လျှပ်စစ်

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵမျောဵ၊

ေပမေအာက်
ဓာတ်အာဵေွေဲရုဳမျောဵ၊

ဓာတ်တိုင်မျောဵ၊ ဓာတ်ေငွေ့ပိုက်လုင
ိ ်ဵမျောဵ တည်ေဆာက် စိုက်ထပူ ေင်ဵ၊
(၃)

ရဟတ်ယာဉ်၊

လူစီဵမီဵပုဳဵပျေဳမျောဵ၊

ေမာင်ဵသူမဲဴေလယာဉ်

ပဖတ်သန်ဵပျေဳသန်ဵပေင်ဵ

လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊
(၄)

ဇာတ်ရုဳကဲဴသို္ဓေသာ

ေဖျော်ေပဖေရဵဆိုင်ရာ

အေဆာက်အအုဳမျောဵ၊

တည်ဵေိုေရဵ

အေဆာက်အအုဳမျောဵ၊ နာဵေနစေန်ဵမျောဵ၊ ပမင်ဵစီဵစေန်ဵ ပပိုင်ကွေင်ဵမျောဵနှငဴ် အေပေေဳ
အေဆာက်အအုဳမျောဵ တည်ေဆာက်ပေင်ဵ။
(ဂ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင်(၁)

လယ်ေပမ၊ ယာေပမမျောဵအေပ္ဒတွေင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျေင်ပမင်ကွေင်ဵ
ကို ထိေက
ို ် ေစေသာ နှစ်ရှညပ
် င်မျောဵ စိုက်ပျေိုဵပေင်ဵ၊

(၂)

မူလေပမမျေက်နှာသွေင်ပပင်ကို

ပျေက်စီဵေစနိုင်သညဴ်

ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵမျောဵကို

ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ(ကက)ေရွှေကျေင်ပေင်ဵ၊ သဲထတ
ု ်ပေင်ဵ၊ ေကျောက်ထတ
ု ်ပေင်ဵ၊ အုတ်ဖုတ်ပေင်ဵ၊ အမှိုက်မျောဵ
စုပုဳစွေန့်ပစ်ပေင်ဵ၊ ေရဆိုဵထုတ်ပေင်ဵ၊
(ေေ) သဘာဝကုန်ဵကမူမျောဵနှငဴ်

ေတာင်ကုန်ဵမျောဵ

ပဖိုဖျေက်ပေင်ဵ၊

ေပမတူဵပေင်ဵနှငဴ် ေရစီဵေရလာ ပိတ်ဆို္ဓတာဵဆီဵပေင်ဵ၊
(ဂဂ) ကန်၊ ေေျောင်ဵ၊ ဆည်ေပမာင်ဵ၊ တာတမဳ၊ လျှို၊ ေျေိုငဴ်မျောဵ ေပမဖို္ဓပေင်ဵ။

ေပမညှိပေင်ဵ၊

(၃)

လက်ရှိေပါက်ေရာက်ေနသညဴ် ေဒသမျေိုဵရင်ဵ သဘာဝသစ်ပင်မျောဵကို ေုတ်ထင
ွေ ်ပေင်ဵ၊
ေင်တန်ဵမျောဵကို

ဖျေက်ဆီဵပေင်ဵ၊

ေဒသမျေိုဵရင်ဵမဟုတ်ေသာ

မျေိုဵစိတ်မျောဵ၊

နှစ်ရှညပ
် င်မျောဵ စိုက်ပျေိုဵပေင်ဵ၊
(၄)

ဝင်ဵခေဳတစ်ေုေုအတွေင်ဵကျေေရာက်ေနသညဴ် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳမျောဵ၊ ေနရာ
မျောဵ၏ ပမင်ကွေင်ဵကို တမင်ဖုဳဵကွေယ်ပေင်ဵ၊ အလွေယ်တကူဝင်ေရာက်သွောဵလာ ကညဴရ
် ှု
မရေအာင် ပိတ်ဆို္ဓတာဵဆီဵပေင်ဵ၊ ခေဳေတ်ကာရဳပေင်ဵ။

၂၂။

(က) ပုဒ်မ ၂၁ အရ ေလျှာက်ထာဵေျေက်နှငဴ် စပ်လျေဉဵ် ၍(၁)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီသည် သတ်မှတ်ေျေက်
နှငဴ်အညီ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွေင်ဵ စိစစ်ဆုဳဵပဖတ်ရမည်။

(၂)

ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီသည် သတ်မှတ်ေျေက်နှငဴ်အညီ ရက်ေပါင်ဵ
၃၀ အတွေင်ဵ စိစစ် ေဆာက်ရွက်ရမည်။

(ေ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီသည် ပုဒ်မေွေဲ(က) ၊ ပုဒ်မေွေဲ
ငယ် (၁) အရ စိစစ်ပပီဵ ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်ထတ
ု ်ေပဵပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေိုင်လဳေ
ု သာ
အေ ကာင်ဵပပေျေက်ပဖငဴ် ပငင်ဵပယ်ပေင်ဵ ပပုနိုင်သည်။

(ဂ)

ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီသည် ပုဒ်မေွေဲ (က)၊ ပုဒ်မေွေဲငယ် (၂) အရ စိစစ်ပပီဵ
ကကိုတင်

ေွေငဴ်ပပုေျေက်

ပငင်ဵပယ်ပေင်ဵ

ထုတေ
် ပဵပေင်ဵ

ပပုနိုင်သည်။

သို္ဓမဟုတ်

လိအ
ု ပ်ပါက

ေိုင်လဳေ
ု သာ

ဝန်ကကီဵဌာနသို္ဓ

အေ ကာင်ဵပပေျေက်ပဖငဴ်

သေဘာထာဵမှတ်ေျေက်ပဖငဴ်

တင်ပပနိုင်သည်။
၂၃။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မေွေဲ (ဂ) အရ တင်ပပေျေက်ကို စိစစ်၍ လိအ
ု ပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ
အစိုဵရဌာန၊ အဖွေဲ့အစည်ဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵ(က) ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက် ထုတေ
် ပဵသငဴ်ေ ကာင်ဵ ေတွေ့ရှိလျှင် ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ ကကိုတင်
ေွေငဴ်ပပုေျေက် ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ေ)

ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက် ထုတေ
် ပဵရန် မသငဴ်ေ ကာင်ဵ ေတွေ့ရှိလျှင် ေလျှာက်ထာဵေျေက်ကို ေိုင်လဳု
ေသာ အေ ကာင်ဵပပေျေက်ပဖငဴ် ပငင်ဵပယ်ရမည်။

၂၄။

(က) ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင် ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ူသည်
ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵအေပ္ဒ
ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်ေဒသ
အတွေင်ဵပဖစ်ပါက

သို္ဓမဟုတ်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ထိေက
ို ်မှုမရှိေ ကာင်ဵ

ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်ရရှိရန်

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသ
သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီသို္ဓ

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်ေဒသ သို္ဓမဟုတ် အမျေိုဵသာဵအဆငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေ
အနှစ်ေဒသမှအပ

ကျေန်ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအတွေင်ဵပဖစ်ပါက

ေဒသဆိုင်ရာ

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီသု္ဓိလည်ဵေကာင်ဵ

သတ်မှတ်ေျေက်မျောဵနှငဴ်အညီ

ေလျှာက်ထာဵရ

မည်(၁)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏

မူလေရှဵေဟာင်ဵ

ပုဳသဏ္ဌာန်ကိုပဖစ်ေစ၊

မူလ

ေရှဵေဟာင်ဵလက်ရာကိုပဖစ်ေစ ေပပာင်ဵလဲပေင်ဵမရှိေစဘဲ ပပုပပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမှုလပ
ု ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ၏ ဝင်ဵခေဳနယ်နိမိတ်ကို ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊ တိုဵေျေဲ့ပေင်ဵ၊
(၂)

ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနဆိုင်ရာ တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊

(၃)

ပပတိုက်မျောဵ တည်ေဆာက်ပေင်ဵ၊ ဖွေငဴ်လှစ်ပေင်ဵ၊

(၄)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵရပ်မျောဵအတွေက်

မပဖစ်မေနလိအ
ု ပ်ေသာ အေဆာက်အအုဳ၊ လူအမျောဵသုဳဵ အေပေေဳ အေဆာက်အအုဳ
မျောဵ ေဆာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ။
(ေ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီသည် ယင်ဵတို္ဓ၏ သေဘာထာဵမှတ်ေျေက်နှငဴ်အတူ ဝန်ကကီဵဌာနသို္ဓ
ဆက်လက်တင်ပပရမည်။

၂၅။

ဝန်ကကီဵဌာနသည်

ပုဒ်မ

၂၄

အရ

ေလျှာက်ထာဵေျေက်ကို

ဦဵစီဵဌာနအာဵ

စိစစ်ေစပေင်ဵ၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵ
ေရဵေကာ်မတီထဳ သေဘာထာဵပပန် ကာဵပေင်ဵမျောဵ ပပုလုပ်ရမည်။
၂၆။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ်

ေကာ်မတီသည်

ပုဒ်မ

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ
၂၄၊

ပုဒ်မေွေဲ

(က)

သို္ဓမဟုတ်

ပါလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ်

ေဒသဆိုင်ရာ
စပ်လျေဉဵ် ၍

ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာထာဵ ပပန် ကာဵေျေက်အရ(က) ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက် ထုတေ
် ပဵသငဴ်ေ ကာင်ဵ ေတွေ့ရှိလျှင် ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ ကကိုတင်
ေွေငဴ်ပပုေျေက် ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ေ)

ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက် ထုတေ
် ပဵရန်မသငဴ်ေ ကာင်ဵ ေတွေ့ရှိလျှင် ေလျှာက်ထာဵေျေက်ကို ေိုင်လဳု
ေသာ အေ ကာင်ဵပပေျေက်ပဖငဴ် ပငင်ဵပယ်ရမည်။

၂၇။

ဝန်ကကီဵဌာနသည်(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

ေကာ်မတီနှငဴ်

ဝန်ကကီဵဌာနတို္ဓ

သေဘာထာဵကွေဲလွေဲလျှင်

ဝန်ကကီဵဌာန၊

ဦဵစီဵဌာနနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီတို္ဓမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျောဵပါဝင်ေသာ အစည်ဵအေဝဵ
ေေ္ဒယူကျေင်ဵပ၍ ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆွေဵေနွေဵပပီဵ ဆုဳဵပဖတ်ရမည်။
(ေ)

လိအ
ု ပ်ပါက ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆွေဵေနွေဵေျေက်ကို အစည်ဵအေဝဵမှတ်တမ်ဵနှငဴ်အတူ အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်
ေကာ်မတီသို္ဓ တင်ပပ၍ အတည်ပပုဆုဳဵပဖတ်ေျေက် ရယူရမည်။

၂၈။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵ
ေရဵေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မေွေဲ (ေ)၊ (ဂ) နှငဴ် ပုဒ်မ ၂၆၊ ပုဒ်မေွေဲ (ေ) တို္ဓအရ ကကိုတင်
ေွေငဴ်ပပုေျေက်ေပဵရန် ပငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵဆုဳဵပဖတ်လျှင် မည်သညဴအ
် ေ ကာင်ဵေ ကာငဴ် ပငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ
ေလျှာက်ထာဵသူထဳ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

၂၉။

ဝန်ကကီဵဌာနက သေဘာထာဵပပန် ကာဵရာတွေင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီမျောဵသည် ပုဒ်မ ၂၂ နှငဴ် ၂၆
တို္ဓအရ ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်ေပဵရန် စိစစ်ရာတွေင်လည်ဵေကာင်ဵ ေအာက်ပါအေျေက်မျောဵကို အေပေေဳ၍
စိစစ်ရမည်(က) ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်ေဒသနှငဴ် အမျေိုဵသာဵအဆငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵအတွေက်
ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ် စဳနှုန်ဵသတ်မှတ်ေျေက်မျောဵ၊ စီမဳေန့်ေွေဲေရဵအစီအစဉ်မျောဵနှငဴ် ညီညွေတ်မှု ရှိ
မရှိ၊
(ေ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်အေင်ဵအကျေင်ဵနှငဴ် ေဂဟစနစ်ကို ထိေက
ို ်ပျေက်ယွေင်ဵေစနိုင်ပေင်ဵ ရှိ
မရှိ၊

(ဂ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသ၏ ပမင်ကွေင်ဵကို ထိေက
ို ်ပျေက်စီဵေစနိုင်ပေင်ဵ ရှိ မရှိ၊

(ဃ) ပတ်ဝန်ဵကျေင်သဘာဝပမင်ကွေင်ဵကို အဟန့်အတာဵ၊ အေနှာငဴ်အယှက် ပဖစ်နိုင်ပေင်ဵ ရှိ မရှိ၊
(င)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳ သို္ဓမဟုတ် ေရှဵေဟာင်ဵေနရာနှငဴ် လွေတက
် င်ဵပေင်ဵ ရှိ မရှိ၊

(စ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏ ထည်ဝါေန့်ညာဵမှုကို ထိေက
ို ်ေစနိုင်ပေင်ဵ ရှိ မရှိ၊

(ဆ)

ေပမေပ္ဒေပမေအာက်၊

ေရေပ္ဒေရေအာက်ရှိ

ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵကို

ထိေက
ို ် ပျေက်စီဵ ေစနိုင်ပေင်ဵ ရှိ မရှိ၊
(ဇ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵ၏ လုခဳ ေုဳမှုကို ထိေက
ို ်ေစနိုင်ပေင်ဵ ရှိ မရှိ၊

(ဈ)

ပတ်ဝန်ဵကျေင်ကို ညစ်ညမ်ဵမှုပဖစ်ေစနိုင်ပေင်ဵ ရှိ မရှိ၊

(ည)

ဤဥပေဒအရ ထုတပ် ပန်ထာဵေသာ နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵမျောဵ၊ အမိန့်
ေ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵေျေက်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျောဵနှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှုရှိ မရှိ။

၃၀။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေကာ်မတီမျောဵသည်

ပုဒ်

၂၁

နှငဴ်

ပုဒ်မ

၂၄၊

ပုဒ်မေွေဲ

(က)

တို္ဓပါ

ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်

ေလျှာက်ထာဵေသာ ကိစ္စမျောဵ အာဵလုဵဳ နှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ အေမွေအနှစ်ထေ
ိ ိုက်နိုင်မှု ဆန်ဵစစ်ေျေက်
ေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် ေွေငဴ်ပပုပပီဵ ကိစ္စမျောဵတွေင် သတ်မှတ်စည်ဵကမ်ဵေျေက်မျောဵ လိက
ု ်နာမှု ရှိ မရှိကို
ဦဵစီဵဌာနက ေစာငဴ် ကညဴ်၍ ပပန်လည် တင်ပပရန်ညွှန် ကာဵရမည်။ လိက
ု ်နာမှုမရှိပါက ေွေငဴ်ပပုမိန့်ကို
ပယ်ဖျေက်ရမည်။

အခန်ဵ (၁၀)
တာဵပမစ်ချေ
၃၁။

်မျောဵ

မည်သူမျှ ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵ တည်ရှိရာေဒသအတွေင်ဵရှိ ပမို့ပပနှငဴ် ေကျေဵရွာတွေင် ေအာက်ပါ
ကိစ္စရပ်မျောဵကို

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ

သို္ဓမဟုတ်

ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ၏ ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်မရဘဲ မပပုလုပ်ရ(က) အေဆာက်အအုဳ တည်ေဆာက်ပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တိုဵေျေဲ့ေဆာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ၊
(ေ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳမှတစ်ပါဵ အပောဵအေဆာက်အအုဳကို ပပင်ဆင်ပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ယင်ဵ၏ ဝင်ဵခေဳနယ်နိမိတ်ကို ကာရဳပေင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တိုဵေျေဲ့ပေင်ဵ၊

(ဂ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵကို မထိေက
ို ်သညဴ် သာသနိကအေဆာက်အအုဳမျောဵ၊ ပညာေရဵ၊
ကျေန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အေပေေဳအေဆာက်အအုဳမျောဵ ပပုပပင်မွေမ်ဵမဳပေင်ဵ၊ အသစ်တည်ေဆာက်
ပေင်ဵ၊

(ဃ) လမ်ဵမျောဵတိုဵေျေဲ့ပေင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊ ဆိပ်ေဳေဘာတဳတာဵမျောဵပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊
(င)

ေရတွေင်ဵ၊ ေရကန်၊ ေရကူဵကန်၊ ေရေလှာင်ကန်၊ ေမွေဵပမူေရဵကန်မျောဵ၊ ေမွေဵပမူေရဵခေဳမျောဵ၊
နှစ်ရှညပ
် င် စိုက်ပျေိုဵပေင်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊ တိုဵေျေဲ့ပေင်ဵ၊ ပပုပပင်မွေမ်ဵမဳပေင်ဵ၊

(စ)

လက်မှုလပ
ု ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အလုပ်ရုဳမျောဵ အသစ်တည်ေဆာက်ပေင်ဵ၊ တိုဵေျေဲ့ပပုပပင်ပေင်ဵ၊

(ဆ)

စီဵပွောဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

စာဵေသာက်ဆိုင်မျောဵ၊

အမှတ်တရပစ္စညဵ် အေရာင်ဵဆိုင်မျောဵ၊

ေရီဵသွောဵ လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာမျောဵ တည်ေဆာက်ပေင်ဵ၊ တိုဵေျေဲ့ပပုပပင်ပေင်ဵ၊
(ဇ)

ပပေန်ဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုဳအသစ်ေဆာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ၊ တိုဵေျေဲ့ပပုပပင်ပေင်ဵ၊

(ဈ)

မူလရှိပပီဵဟိုတယ်၊

မိုတယ်၊

ဧညဴေ
် ဂဟာ၊

တည်ဵေိုရိပ်သာ

သိမ
ု္ဓ ဟုတ်

အေသဵစာဵ၊

အလတ်စာဵ၊ စက်မှုလပ
ု ်ငန်ဵ အေဆာက်အအုဳကို ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊
(ည)
၃၂။

ရဟတ်ယာဉ်၊ လူစီဵမီဵပုဳဵပျေဳမျောဵ၊ အပောဵစက်တပ်၊ စက်မဲဴယာဉ် ပျေဳသန်ဵပေင်ဵ။

မည်သူမျှ

ကာဵေဳေဒသတွေင် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျောဵကို တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ၏ ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်
မရဘဲ မပပုလုပ်ရ(က) လမ်ဵေဖာက်လပ
ု ်ပေင်ဵ၊

ဆိပ်ေဳေဘာတဳတာဵ၊

ယာဉ်ရပ်နာဵစေန်ဵ၊

ရထာဵလမ်ဵ၊

ရထာဵဘူတာရုဳ၊ အာဵကစာဵရုဳ၊ အာဵကစာဵကွေင်ဵမျောဵ၊ အေဆာက်အအုဳနှငဴ် တဳတာဵမျောဵ
အသစ်တည်ေဆာက်ပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵတို္ဓကို တိုဵေျေဲ့ပေင်ဵ၊
(ေ)

ဆက်သွေယ်ေရဵတာဝါတိုင်မျောဵ၊ ေပမေအာက်လပ
ု ်ငန်ဵမျောဵ၊ ေပမေအာက် ဓာတ်အာဵကကိုဵမျောဵ၊
လျှပ်စစ် မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵမျောဵ၊ ဓာတ်အာဵေွေဲရုဳမျောဵ၊ ဓာတ်တိုင်မျောဵ၊ ဓာတ်ေငွေ့ပိုက်
လိင
ု ်ဵမျောဵ တည်ေဆာက် စိုက်ထပူ ေင်ဵ၊

(ဂ)

ရဟတ်ယာဉ်၊

လူစီဵမီဵပုဳဵပျေဳမျောဵ၊

ေမာင်ဵသူမဲဴေလယာဉ်ပဖတ်သန်ဵပျေဳသန်ဵပေင်ဵ

လုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊
(ဃ) ဇာတ်ရုဳကဲဴသို္ဓေသာ

ေဖျော်ေပဖေရဵဆိုင်ရာ

အေဆာက်အအုဳမျောဵ၊

တည်ဵေိုေရဵအေဆာက်

အအုဳမျောဵ၊ နာဵေနစေန်ဵမျောဵ၊ ပမင်ဵစီဵစေန်ဵ ပပိုင်ကွေင်ဵမျောဵနှငဴ် အေပေေဳအေဆာက်အအုဳမျောဵ
တည်ေဆာက်ပေင်ဵ။
၃၃။

မည်သူမျှ ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင် ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ၏
ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်မရရှိဘဲ မပပုလုပ်ရ(က) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏ မူလေရှဵေဟာင်ဵ ပုဳသဏ္ဌာန်ကိုပဖစ်ေစ၊ မူလေရှဵေဟာင်ဵ
လက်ရာကိုပဖစ်ေစ ေပပာင်ဵလဲပေင်ဵမရှိေစဘဲ ပပုပပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမှုလပ
ု ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ၏ဝင်ဵခေဳ နယ်နိမိတ်ကိုပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊ တိုဵေျေဲ့ပေင်ဵ၊
(ေ)

ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနဆိုင်ရာ တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ၊

(ဂ)

ပပတိုက်မျောဵတည်ေဆာက်ပေင်ဵ၊ ဖွေငဴ်လှစ်ပေင်ဵ၊

(ဃ) ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵရပ်မျောဵအတွေက်

မပဖစ်မေန

လိအ
ု ပ်ေသာ အေဆာက်အအုဳ၊ လူအမျောဵသုဳဵအေပေေဳအေဆာက်အအုဳမျောဵ ေဆာက်လပ
ု ်
ပေင်ဵ။
၃၄။

မည်သူမျှ

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင်

ဤဥပေဒအရထုတ်ေပဵသညဴ်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ၏
ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက် မရရှိဘဲ ေအာက်ပါပပုလုပ်မှု တစ်ေုေုမပပုလုပ်ရ(က) မူလရှိပပီဵ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧညဴေ
် ဂဟာ၊ တည်ဵေိုရိပ်သာ သို္ဓမဟုတ် စက်မှုလပ
ု ်ငန်ဵ
အေဆာက်အအုဳကို ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊
(ေ)

လယ်ေပမ၊

ယာေပမမျောဵေပ္ဒတွေင်

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်နှငဴ်

ပတ်ဝန်ဵကျေင်ပမင်ကွေင်ဵကို

ထိေိုက်ေစေသာ နှစ်ရှညပ
် င်မျောဵ စိုက်ပျေိုဵပေင်ဵ၊
(ဂ)

မူလေပမမျေက်နှာသွေင်ပပင်ကို ပျေက်စီဵေစနိုင်သညဴ် ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵမျောဵကို ေဆာင်ရွက်
ပေင်ဵ(၁)

ေရွှေကျေင်ပေင်ဵ၊

သဲထတ
ု ်ပေင်ဵ၊

ေကျောက်ထတ
ု ်ပေင်ဵ၊

အုတ်ဖုတ်ပေင်ဵ၊

အမှိုက်မျောဵ

စုပုဳစွေန့်ပစ်ပေင်ဵ၊ ေရဆိုဵထုတ်ပေင်ဵ၊
(၂)

သဘာဝကုန်ဵကမူမျောဵနှငဴ် ေတာင်ကုန်ဵမျောဵ ပဖိုဖျေက်ပေင်ဵ၊ ေပမညှိပေင်ဵ၊ ေပမတူဵပေင်ဵ
နှငဴ် ေရစီဵေရလာ ပိတ်ဆို္ဓတာဵဆီဵပေင်ဵ၊

(၃)

ကန်၊ ေေျောင်ဵ၊ ဆည်ေပမာင်ဵ၊ တာတမဳ၊ လျှို၊ ေျေိုငဴ်မျောဵ ေပမဖို္ဓပေင်ဵ။

(ဃ) လက်ရှိေပါက်ေရာက်ေနသညဴ်

ေဒသမျေိုဵရင်ဵ

သဘာဝသစ်ပင်မျောဵကို

ေုတ်ထင
ွေ ်ပေင်ဵ၊

ေင်တန်ဵမျောဵကို ဖျေက်ဆီဵပေင်ဵ၊ ေဒသမျေိုဵရင်ဵမဟုတ်ေသာ မျေိုဵစိတ်မျောဵ၊ နှစ်ရှညပ
် င်မျောဵ
စိုက်ပျေိုဵပေင်ဵ၊
(င)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳမျောဵနှငဴ် ပရဝဏ်မျောဵအတွေင်ဵ တိရစ္ဆာန်မျောဵ လွှတေ
် ကျောင်ဵပေင်ဵ၊

(စ)

ဝင်ဵခေဳတစ်ေုေုအတွေင်ဵ ကျေေရာက်ေနသညဴ် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳမျောဵ၊ ေနရာမျောဵ၏
ပမင်ကွေင်ဵကို တမင်ဖုဳဵကွေယ်ပေင်ဵ၊ အလွေယ်တကူဝင်ေရာက်သွောဵလာ

ကညဴ်ရှုမရေအာင်

ပိတ်ဆိုတ
္ဓ ာဵဆီဵပေင်ဵ၊ ခေဳေတ်ကာရဳပေင်ဵ။
၃၅။

မည်သူမျှ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ၏

ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်မရရှိဘဲ

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင်

ေအာက်ပါ တစ်ေုေုကိုမပပုလုပ်ရ(က) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳကိုပဖစ်ေစ၊ အေဆာက်အအုဳ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုပဖစ်ေစ
ဖျေက်ဆီဵပေင်ဵ၊
(ေ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏

မူလေရှဵေဟာင်ဵပုဳသဏ္ဌာန်ကိုပဖစ်ေစ၊

မူလေရှဵေဟာင်ဵ

လက်ရာကိုပဖစ်ေစ၊ မူလေရှဵေဟာင်ဵအမည်ကိုပဖစ်ေစ ေပပာင်ဵလဲေစရန် တမင်ပပုလုပ်ပေင်ဵ၊
(ဂ)

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ရှာေဖွေရန် တူဵေဖာ်ပေင်ဵ၊

(ဃ) ေရနဳ၊

သဘာဝဓာတ်ေငွေ့၊

ေကျောက်မျေက်ရတနာ

သို္ဓမဟုတ်

ဓာတ်သတ္ထုရှာေဖွေရန်

တူဵေဖာ်ပေင်ဵ။
၃၆။

မည်သူမျှ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ၏

ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်မရရှိဘဲ

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအတွေင်ဵရှိ

သတ်မှတ်သညဴ် နယ်နိမိတ်တွေင် ထွေန်ယက်စိုက်ပျေိုဵပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ကို
ထိေက
ို ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵမပပုရ။
အခန်ဵ (၁၁)
ပပစ်မှုနှငဴ် ပပစ်ဒဏ်မျောဵ
၃၇။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၁

သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၃ ပါတာဵပမစ်ေျေက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျေက်

ကျေူဵလွေန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵတစ်နှစ်မှ အမျောဵဆုဳဵ
သုဳဵနှစ်အထိ

ေထာင်ဒဏ်

ေျေမှတ်ရမညဴအ
် ပပင်

အနည်ဵဆုဳဵကျေပ်တစ်ဆယ်သိန်ဵမှ

အမျောဵဆုဳဵ

ကျေပ်သိန်ဵ ၅၀ အထိ ေငွေဒဏ်လည်ဵ ေျေမှတ်နိုင်သည်။
၃၈။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၂

သို္ဓမဟုတ်

ပုဒ်မ ၃၆

ပါတာဵပမစ်ေျေက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

ေဖာက်ဖျေက်

ကျေူဵလွေန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵေပောက်လမှ အမျောဵဆုဳဵ

တစ်နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ် ေျေမှတ်ရမညဴ်အပပင် အနည်ဵဆုဳဵကျေပ် တစ်ဆယ်သိန်ဵမှ အမျောဵဆုဳဵ
ကျေပ်သိန်ဵ ၃၀ အထိ ေငွေဒဏ်လည်ဵ ေျေမှတ်နိုင်သည်။
၃၉။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၄ ပါတာဵပမစ်ေျေက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျေက်ကျေူဵလွေန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵ
စီရင်ပေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို တစ်နှစ်ထေ
ိ ထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျေပ်သိန်ဵ ၃၀ အထိေငွေဒဏ်ပဖစ်ေစ၊
ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ပဖစ်ေစ ေျေမှတ်နိုင်သည်။

၄၀။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၅ ပါတာဵပမစ်ေျေက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျေက်ကျေူဵလွေန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵ
စီရင်ပေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵ သုဳဵနှစ်မှ အမျောဵဆုဳဵငါဵနှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ေျေမှတ်
ရမညဴအ
် ပပင် အနည်ဵဆုဳဵ ကျေပ်တစ်ဆယ်သိန်ဵမှ အမျောဵဆုဳဵကျေပ်သိန်ဵ ၅၀ အထိေငွေဒဏ်လည်ဵ
ေျေမှတ်နိုင်သည်။

၄၁။

မည်သူမဆို ဤဥပေဒပါ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အရ ပပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ပေင်ဵေဳရလျှင် တရာဵရုဳဵသည်
ထိသ
ု ူကို ေအာက်ပါအမိန့်တစ်ေုေုကို ဤဥပေဒအရ ထုတပ် ပန်သညဴ် နည်ဵဥပေဒပဖငဴ် သတ်မှတ်
ထာဵသညဴက
် ာလအတွေင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန် အမိန့်ေျေမှတ်ရမည်(က) တည်ေဆာက်ထာဵသညဴအ
် ေဆာက်အအုဳကို ဖျေက်သိမ်ဵေစပေင်ဵ၊
(ေ)

တိုဵေျေဲ့ထာဵသညဴ်

အေဆာက်အအုဳ

သို္ဓမဟုတ်

ဝင်ဵခေဳနယ်နိမိတ်ကို

မူလအတိုင်ဵ

ပပန်လည်ပပင်ဆင်ေစပေင်ဵ၊
(ဂ)

ပုဳသဏ္ဌာန်ေပပာင်ဵလဲပပင်ဆင်ထာဵသညဴ်

အေဆာက်အအုဳ

သို္ဓမဟုတ်

ေပမကို

မူလပုဳ

သဏ္ဌာန်အတိုင်ဵ ပပန်လည်ပပင်ဆင်ေစပေင်ဵ၊
(ဃ) သက်ေသေဳပစ္စညဵ် မျောဵကို ပပည်သူ့ဘဏ္ဍာအပဖစ်သိမ်ဵဆည်ဵပေင်ဵ။
၄၂။

မည်သူမဆို

ပုဒ်မ

၄၁

ေဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်ပပီဵ

အရ

ေျေမှတ်သညဴအ
် မိန့်ကို

သတ်မှတ်ကာလအတွေင်ဵ

သတ်မှတ်ကာလအတွေင်ဵ

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရန်

လိက
ု ်နာ

ပျေက်ကွေက်ပါက

ထိသ
ု ူကို ပျေက်ကွေက်သညဴ် ေန့ရက် အသီဵသီဵအတွေက် တစ်ေန့လျှင် ေငွေဒဏ် အနည်ဵဆုဳဵကျေပ်
တစ်သိန်ဵေပဵေဆာင်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၁၂)
ယဉ်ေ
၄၃။

ျေဵမှုအေမွေအနှစ်စီမဳခန့်ခွေဲမှု ရန်ပုဳေငွေထူေထာင်ပခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွေဲပခင်ဵ

ဝန်ကကီဵဌာနသည်

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ

ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကို

ထိေရာက် ေအာင်ပမင်စွော အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွေက် အစိုဵရအဖွေဲ့၏
သေဘာတူညီေျေက်အရ ရန်ပုဳေငွေတစ်ရပ်ကို ေအာက်ပါရေငွေမျောဵပဖငဴ် ထူေထာင်ထာဵရှိရမည်(က) ပပည်တွေင်ဵ၊ ပပည်ပ အစိုဵရ၊ အဖွေဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် ေစတနာရှင်မျောဵ၏ လှူဒါန်ဵေငွေမျောဵ၊
(ေ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵတွေင်

ေကာက်ေဳသညဴ်

အေေ ကဵေငွေနှငဴ်ဝင်ေ ကဵမျောဵ

အေပ္ဒ ရာေိုင်နှုန်ဵ အေျေိုဵအစာဵ သတ်မှတ်ေျေက်အရ ရရှိသညဴ် ေငွေေ ကဵမျောဵ၊

(ဂ)

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေကာ်မတီမျောဵက ေကာက်ေဳရရှိသညဴ် ဒဏ်ေ ကဵေငွေမျောဵ၊

(ဃ) ရန်ပုဳေငွေမှရရှိသညဴ် တရာဵဝင်တိုဵပွောဵေငွေမျောဵ။
၄၄။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ရန်ပုဳေငွေထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် စီမဳေန့်ေွေဲေရဵတို္ဓအတွေက် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီမျောဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်
မျောဵနှငဴ် သငဴ်ေလျော်သူမျောဵပါဝင်သညဴ် ရန်ပုဳေငွေထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် စီမဳေန့်ေွေဲေရဵအဖွေဲ့ကို ဖွေဲ့စည်ဵရ
မည်။

၄၅။

ပုဒ်မ ၄၄ အရ ဖွေဲ့စည်ဵသညဴ် ရန်ပုဳေငွေ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် စီမဳေန့်ေွေဲေရဵအဖွေဲ့သည်(က) ရန်ပုဳေငွေမှ သငဴ်ေလျော်သညဴေ
် ထာက်ပဳဴေငွေမျောဵကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ပပည်နယ်

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ်

ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

ေကာ်မတီမျောဵသို္ဓ

ေွေဲေဝေပဵနိုင်သည်။
(ေ)

ရန်ပုဳေငွေကို

ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျေဉ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ

ထိန်ဵသိမ်ဵပေင်ဵ၊

စီမဳေန့်ေွေဲပေင်ဵနှငဴ်

သုဳဵစွေဲပေင်ဵတို္ဓ ပပုရမည်။
(ဂ)

မိမိ၏ရေငွေသုဳဵေငွေမျောဵကို ပပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ေျေုပ်ရုဳဵ၏ စစ်ေဆဵမှု ေဳယူရမည်။

(ဃ) နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေရဵရှင်ဵတမ်ဵနှငဴ် အရအသုဳဵေငွေစာရင်ဵ ရှင်ဵတမ်ဵမျောဵပပုစု၍ ဝန်ကကီဵဌာနသို္ဓ
တင်ပပရမည်။
အခန်ဵ (၁၃)
အေထွေေထွေ
၄၆။

နိုင်ငဳေတာ်၏ အကျေိုဵစီဵပွောဵအလို္ဓငှာ ေရနဳ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွေ့၊ ေကျောက်မျေက်ရတနာ သို္ဓမဟုတ်
ဓာတ်သတ္ထု တူဵေဖာ်ပေင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍(က) ကမ္ဘာဴအေမွေအနှစ်အပဖစ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသနှငဴ် အမျေိုဵသာဵ
အဆငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵတွေင် ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵကို တာဵပမစ်သည်။
(ေ)

ပုဒ်မေွေဲ (က) ပါယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ် ေဒသမျောဵမှတစ်ပါဵ အပောဵယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်
ေဒသမျောဵတွေင် အစိုဵရအဖွေဲ့၏ ေွေငဴ်ပပုေျေက်ပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

(ဂ)

ပုဒ်မေွေဲ (ေ) အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွေင် ထိေက
ို ်ပျေက်စီဵနိုင်သညဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်
မျောဵကိုလည်ဵ

နိုင်ငဳတကာလုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ

သတ်မှတ်ေျေက်မျောဵနှငဴ်အညီ

ေပပာင်ဵေရွှေ့

အစာဵထိဵု ထိန်ဵသိမ်ဵ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၇။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေကာ်မတီမျောဵသည်
ေဆာင်ရွက်ရမည်-

ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျောဵအတွေက်

ဝန်ကကီဵဌာန၏

သေဘာတူညီေျေက်ပဖငဴ်

(က) ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵတွေင် အေေ ကဵေငွေေကာက်ေဳပေင်ဵနှငဴ် ဝင်ေ ကဵသတ်မှတ်
ေကာက်ေဳပေင်ဵ၊
(ေ)

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ကို

ထိေက
ို ်ေစမညဴေ
် ဆာင်ရွက်မှုမျောဵ၊

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအတွေက် ဒဏ်ေ ကဵေငွေ သတ်မှတ်ပေင်ဵနှငဴ် ေကာက်ေဳပေင်ဵ။
၄၈။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ်

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီသည်
စည်ဵကမ်ဵေျေက်

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ

ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်ပါ

တစ်ရပ်ရပ်ကို

သို္ဓမဟုတ်

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်

လိက
ု ်နာပေင်ဵမရှိေ ကာင်ဵ

ေဒသဆိုင်ရာ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

စစ်ေဆဵေတွေ့ရှိလျှင်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ဝန်ကကီဵဌာန သို္ဓမဟုတ် ဦဵစီဵဌာန သို္ဓမဟုတ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵ
ေရဵေကာ်မတီ

သို္ဓမဟုတ်

ေဒသဆိုင်ရာ

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီမျောဵက

ထုတပ် ပန်ေသာ

စည်ဵကမ်ဵေျေက်၊ အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵေျေက်မျောဵကို လိက
ု ်နာရန် ပျေက်ကွေက်လျှင်
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ထိသ
ု ူကို ေအာက်ပါစီမဳေန့်ေွေဲေရဵ ဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေျေမှတ်နိုင်
သည်(က) သတိေပဵပပီဵ

စည်ဵကမ်ဵေျေက်နှငဴ်အညီ

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ေစပေင်ဵ၊

ေဳဝန်ေျေက်ေရဵထိဵု

ေစပေင်ဵ၊
(ေ)

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဒဏ်ေ ကဵေငွေေပဵေဆာင်ေစပပီဵ စည်ဵကမ်ဵေျေက်နှငဴ်အညီ လိက
ု ်နာ
ေဆာင်ရွက် ေစပေင်ဵ၊

(ဂ)
၄၉။

ကကိုတင်ေွေငဴ်ပပုေျေက်ကို ပပန်လည်ရုပ်သမ
ိ ်ဵပေင်ဵ။

(က) ပုဒ်မ ၄၈ အရ ေျေမှတ်ေသာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေကျေနပ်မှုမရှိသူသည် ထိအ
ု မိန့်ေျေမှတ်
သညဴ် ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွေင်ဵ ဝန်ကကီဵဌာနသို္ဓ အယူေဳဝင်ေရာက်ေွေငဴ် ရှိသည်။
(ေ)

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ပုဒ်မေွေဲ (က) အရ အယူေဳမှုကို စိစစ်ပပီဵ ယင်ဵအမိန့်ကို အတည်ပပုပေင်ဵ၊
ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊ သို္ဓမဟုတ် ပယ်ဖျေက်ပေင်ဵပပုနိုင်သည်။

(ဂ)
၅၀။

ဝန်ကကီဵဌာန၏ အဆုဳဵအပဖတ်သည် အပပီဵအပပတ်ပဖစ်သည်။

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ အမျေိုဵသာဵအဆငဴ် ေကာ်မတီဝင်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီဝင်နှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေကာ်မတီဝင်မျောဵ၏ ေျေီဵပမှငဴ်ေငွေနှငဴ်
စရိတ်မျောဵကို ဝန်ကကီဵဌာနက ကျေေဳရမည်။

၅၁။

ဤဥပေဒပါ ပပစ်မှုမျောဵကို ရဲအေရဵယူပိုင်ေွေငဴ်ရှိေသာ ပပစ်မှုမျောဵအပဖစ် သတ်မှတ်သည်။

၅၂။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵေျေက်မျောဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွေင်
ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵတည်ရှိရာေဒသနှငဴ် ကာဵေဳေဒသအတွေင်ဵရှိ ပမို့ပပနှငဴ် ေကျေဵရွာမျောဵ၏
လူမှုေရဵ၊ စီဵပွောဵေရဵနှငဴ် ဖွေဳ့ပဖိုဵေရဵကိစ္စရပ်မျောဵကို မထိေက
ို ်ေစဘဲ ညှန
ိ ှိုင်ဵသတ်မှတ်ေပဵရမည်။

၅၃။

ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵေျေက်မျောဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွေင်-

(က) ဝန်ကကီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵမျောဵကို အစိုဵရအဖွေဲ့၏ သေဘာ
တူညီေျေက်ပဖငဴ် ထုတပ် ပန်နိုင်သည်။
(ေ)

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်

ေကာ်မတီ၊

ဝန်ကကီဵဌာန၊

ဦဵစီဵဌာန၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ ေကာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေကာ်မတီတို္ဓသည်
အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵေျေက်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျောဵကို ထုတပ် ပန်နိုင်သည်။
၅၄။

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်ေအဵေျေမ်ဵသာယာ
ေရဵနှငဴ် ဖွေဳ့ပဖိုဵေရဵေကာင်စီဥပေဒ အမှတ် ၉/ ၁၉၉၈) အရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေရှဵေဟာင်ဵ
အထိမ်ဵအမှတ် အေဆာက်အအုဳ တည်ရှိရာဇုန်နှငဴ် ေရှဵေဟာင်ဵေနရာဇုန်တက
ို္ဓ ို ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေ
အနှစ်မျောဵ တည်ရှိရာေဒသဟု လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ ဇုန်ကို ကာဵေဳ
ေဒသဟုလည်ဵေကာင်ဵ မှတ်ယူရမည်။

၅၅။

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်ေအဵေျေမ်ဵသာယာ
ေရဵနှငဴ် ဖွေဳ့ပဖိုဵေရဵေကာင်စီ ဥပေဒအမှတ် ၉/ ၁၉၉၈) အရ ထုတပ် ပန်ေဲဴေသာ နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊
လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျောဵ၊ အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာမျောဵ၊ အမိန့်မျောဵနှငဴ် ညွှန် ကာဵေျေက်မျောဵကို ဤဥပေဒနှငဴ်
မဆန့်ကျေင်သေရွ့ ဆက်လက် ကျေငဴ်သုဳဵနိုင်သည်။

၅၆။

ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ ကာကွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်ေအဵေျေမ်ဵသာယာ
ေရဵနှငဴ် ဖွေဳ့ပဖိုဵေရဵေကာင်စီဥပေဒ အမှတ် ၉/ ၁၉၉၈) ကိုဤဥပေဒပဖငဴ် ရုပ်သမ
ိ ်ဵလိက
ု ်သည်။

ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဖွေဲ့စည်ဵပုဳအေပေေဳဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထိဵု သည်။

(ပု)ဳ ဝင်ဵပမငဴ်
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ
ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

