ရန်ကုန်မြို့ေော်စည်ပင်သာယာေရဵဥပေေ
(၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်ေိုင်ဵေေသကကီဵလွှေ်ေော်ဥပေေ အြှေ် ၅ ။ )
၁၃၈၀ ပပည်န
ဴ ှစ်၊ ပထြဝါဆိုလပပည်ေ
ဴ ကျော် ၁ ရက်
(၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန် လ ၂၈ ရက်)
ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတေ
် တာ်သည် ဤဥပေဒကိုြပဋ္ဌာန်ဵလိက
ု ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အြည်နှင်ဴအဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချေက်
၁။

(က) ဤဥပေဒကိုရန်ကုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵဥပေဒဟုေေ္ဝတွင်ေစရမည်။
(ေ)

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵအဓိပ္ပာယ်
သက်ေရာက် ေစရမည် (၁)

မြို့ေော်နယ်နိြိေ်

ဆိုသည်မှာ

ရန်ကုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ

နယ်နိမိတ်ကို ဆိုသည်။
(၂)

ေိုင်ဵေေသကကီဵ ဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵကိုဆိုသည်။

(၃)

အစိုဵရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွဲ့ ကိုဆိုသည်။

(၄)

ဝန်ကကီဵချေုပ် ဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွဲ့ ဝန်ကကီဵေျုပ်
ကိုဆိုသည်။

(၅)

မြို့ေော်ဝန် ဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတီ
၏ ဥက္ကဋ္ဌကို ဆိုသည်။

(၆)

ေကာ်ြေီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ရန်ကုန်မမို့ေတာ်
စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီ ကိုဆိုသည်။

(၇)

ေကာ်ြေီဝင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရေကာ်မတီဝင်အြဖစ် ေရွေဵေျယ်
ေန့်အပ်ြေင်ဵ ေဳရသူြဖစ်ေစ၊ ေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်ြေင်ဵ ေဳရသူြဖစ်ေစ
တစ်ဦဵဦဵကိုဆိုသည်။

(၈)

လုပ်ငန်ဵောဝန်ခဳအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ေကာ်မတီ၏ ကကီဵကကပ်မှုေအာက်တွင်
စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်

နိုင်ရန်အလိ္သင
ု ှာ

လုပ်ငန်ဵသဘာဝအလိုက်

သီဵြောဵ

ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ

အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(၉)

ေကာ်ြရှင် ဆိုသည်မှာ ေကာ်မတီဝင်မျာဵ၊ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ
ေကာ်မတီဝင်မျာဵ ေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်နိုင်ရန် အစိုဵရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်ဵ
တာဝန် ေပဵအပ်သည်ဴ ရန်ကုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာ ေရွေဵေကာက်ပွဲ
ေကာ်မရှင်ကိုဆိုသည်။

(၁ဝ) ဌာန ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်နိုင်ရန်အလိ္သင
ု ှာ ေကာ်မတီလက်ေအာက်
ရှိ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ဌာနအသီဵသီဵကို ဆိုသည်။
(၁၁) ဌာနြှူဵ

ဆိုသည်မှာ ဝန်ထမ်ဵဖွဲ့စည်ဵပုဳအရ

ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ ေကာ်မတီ

လက်ေအာက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီဵသီဵ၏ အကကီဵအကဲကို ဆိုသည်။
(၁၂) မြို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်ြေီ
မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ဆိုသည်မှာ
ေဆာင်ရွေက်ရန်

ဤဥပေဒအရ
ဖွဲ့စည်ဵထာဵ

ေသာ ေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
(၁၃) မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချေုပ်ေရဵြှူဵ

ဆိုသည်မှာ

မမို့နယ်စည်ပင်

သာယာေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကိုေဆာင်ရွေက်ရန် ေကာ်မတီက ေန့်အပ်တာဝန်
ေပဵေသာ အရာထမ်ဵကို ဆိုသည်။
(၁၄) ရန်ပုဳေငွ ဆိုသည်မှာ ေကာ်မတီ၏ ရန်ပုဳေငွကို ဆိုသည်။
(၁၅) ပစ္စညဵ် ဆိုရာတွင် ေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စညဵ် နှင်ဴ မေရွှေ့မေြပာင်ဵနိုင်ေသာ
ပစ္စညဵ် မျာဵ ပါဝင်သည်။
(၁၆) အခွန် ဆိုသည်မှာ ဥပေဒအရ စည်ဵကကပ်သည်ဴ အေွန်အရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။
(၁၇) အခ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ေဆာင်ရွေက်ေပဵြေင်ဵအတွက် ေကာက်ေဳ
သည်ဴ အေ ကို ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် အေကာက်နှင်ဴ ဒဏ်ေကကဵ
တို္သလည်ဵ ပါဝင်သည်။
(၁၈) နှစ်စဉ်ေန်ဖိုဵ ဆိုသည်မှာ ပစ္စညဵ် ေွန် စည်ဵကကပ်မည်ဴေြမနှင်ဴ အေဆာက်
အအုဳကို မည်သည်အ
ဴ သုဳဵအေဆာင်ပရိေဘာဂမျှ မပါဝင်ဘဲ ငှာဵရမ်ဵပါက
တစ်နှစ်အတွက် ရရှိနိုင်မည်ဟု ေမျှာ်မှန်ဵထာဵေသာ တန်ဖိုဵေငွကို ဆိုသည်။

ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ပစ္စညဵ် ေွန်စည်ဵကကပ်မည်ဴ ေြမနှင်ဴအေဆာက်အအုဳ
အေပ္ဝ ေကာ်မတီက အေါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ အေြေေဳ
စည်ဵကကပ်နှုန်ဵြဖင်ဴတွက်ေျက်မှုမျာဵအရ

ရရှိလာမည်ဴ

တန်ဖိုဵေငွလည်ဵ

ပါဝင်သည်။
(၁၉) ပစ္စညဵ် ခွန် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ေြမြဖစ်ေစ၊ အေဆာက်အအုဳြဖစ်ေစ၊
ေြမနှင်ဴ

အေဆာက်အအုဳေပ္ဝတွင်ြဖစ်ေစ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ရာေိုင်နှုန်ဵြဖင်ဴ

၎င်ဵတို္သ၏နှစ်စဉ်တန်ဖိုဵအေပ္ဝ

ဥပေဒနှင်ဴအညီ

ေကာက်ေဳေသာ

အေွန်ကို ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ် တွင် အေထွေထွေွန်၊ မီဵေွန်၊ ေရေွန်၊
အမှိုက်နှင်ဴ အညစ်အေကကဵေွန်တို္သ ပါဝင်သည်။
(၂၀) အေထွေထွခွန် ဆိုသည်မှာ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ အမျာဵြပည်သူ
ဆိုင်ရာ လမ်ဵမျာဵ၊ တဳတာဵမျာဵ၊ ေရေြမာင်ဵမျာဵ၊ ေစျဵမျာဵ၊ ပန်ဵခေဳမျာဵ၊
အာဵကစာဵကွင်ဵ စသည်မျာဵ တည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊ ေဖာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်
ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ တို္သအတွက် ဥပေဒနှင်ဴအညီ စည်ဵကကပ်သည်ဴ အေွန်ကို
ဆိုသည်။
(၂၁) ြီဵခွန်

ဆိုသည်မှာ

သက်ဆိုင်သည်ဴ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေနရာနှင်ဴ

အေဆာက်အအုဳမျာဵတွင်

အမျာဵြပည်သူနှင်ဴ
မီဵထွန်ဵေပဵြေင်ဵ

တို္သအတွက် ဥပေဒနှင်ဴအညီ စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳေသာ အေွန်ကို ဆိုသည်။
(၂၂)

ေရခွန်

ဆိုသည်မှာ

ေရြဖန့်ေဝြေင်ဵအတွက်

ေကာ်မတီက

ဥပေဒနှင်ဴ

အညီေကာက်ေဳသည်ဴ အေွန်ကို ဆိုသည်။
(၂၃) အြှိုက်နှင်ဴအညစ်ေ ကဵခွန်

ဆိုသည်မှာ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

အမှိုက်နှင်ဴ အညစ်ေကကဵမျာဵ စုစည်ဵသိမ်ဵဆည်ဵြေင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵ
ြေင်ဵ၊ မိလာ္ယ သန့်စင်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴေရစီဵေရလာေကာင်ဵမွန်ေစရန်
ေရေြမာင်ဵမျာဵ

ရှင်ဵလင်ဵြေင်ဵတို္သအတွက်

ဥပေဒနှင်ဴအညီ

စည်ဵကကပ်

ေကာက်ေဳသည်ဴ အေွန်ကို ဆိုသည်။
(၂၄) ပိုင်ဆိုင်ခွန် ဆိုသည်မှာ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵတွင် ေနထိင
ု ်သူမျာဵ
ပိုင်ဆိုင်သည်ဴ မေရွှေ့မေြပာင်ဵနိုင်ေသာပစ္စညဵ် ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စညဵ်
မျာဵေပ္ဝတွင် ဥပေဒနှင်ဴအညီ ေကာက်ေဳသည်အ
ဴ ေွန်ကို ဆိုသည်။

(၂၅) ေစျေဵ

ဆိုသည်မှာ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေကာ်မတီက

ဖွင်ဴလှစ်

ထာဵေသာေစျဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ သို္သမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်ရပ်က
ေစျဵအြဖစ် ဖွင်ဴလှစ်ရန် ေကာ်မတီထဳမှ လိင
ု ်စင်ရယူ၍ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵေသာ
ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေစျဵတို္သကိုဆိုသည်။
(၂၆) စည်ပင်သာယာေဈဵ ဆိုသည်မှာ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီက
ဖွင်ဴလှစ်ထာဵေသာေဈဵကို ဆိုသည်။
(၂၇) ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေစျေဵ ဆိုသည်မှာ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ
သို္သမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်ရပ်က ေစျဵအြဖစ်အသုဳဵြပုရန် ေကာ်မတီ
ထဳမှ လိင
ု ်စင်ရယူ၍ ဖွင်ဴလှစ်ေသာေစျဵကို ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင်
ေစျဵအဆင်ဴ

သတ်မှတ်သည်ဴ

ကုန်ပေဒသာဆိုင်နှင်ဴ

ကုန်တိုက်မျာဵ

လည်ဵပါဝင်သည်။
(၂၈) လြ်ဵေေဵေစျေဵဆိုင် ဆိုသည်မှာ

ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်ြဖင်ဴ မမို့ေတာ်

နယ်နိမိတ် အတွင်ဵ သတ်မှတ်ထာဵသည်ေ
ဴ နရာ၊ အေျိန်၊ စည်ဵကမ်ဵေျက်ြဖင်ဴ
ယာယီေရာင်ဵေျ ေနေသာ ေစျဵဆိုင်ကိုဆိုသည်။
(၂၉) ကျေူဵေကျော်ေစျေဵ ဆိုသည်မှာ ကျူဵေကျာ်ေစျဵသည်မျာဵ စုေဝဵေရာင်ဵေျသည်ဴ
ေနရာကို ဆိုသည်။
(၃၀) ကျေူဵေကျော်ေစျေဵသည် ဆိုသည်မှာ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ မမို့ေတာ်
နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ပျဳကျေရာင်ဵေျေနေသာ ေစျဵသည်ကို ဆိုသည်။
(၃၁) အေဆာက်အအုဳ ဆိုသည်မှာ မည်သည်ေ
ဴ ဆာက်လပ
ု ်ေရဵပစ္စညဵ် ြဖင်ဴမဆို
ယာယီ

သို္သမဟုတ်

အမမဲတမ်ဵေဆာက်လုပ်သည်ဴ

အိမ်၊

တိုက်၊

တဲ၊

တစ်ဖက်ရပ်၊ အမိုဵပါရှိေသာ အြောဵအေဆာက်အအုဳ သို္သမဟုတ် ယင်ဵတို္သ၏
အစိတ်အပိုင်ဵကို ဆိုသည်။ ယင်ဵ စကာဵရပ်တွင် အေဆာက်အအုဳနဳရဳ၊
ေြမထိန်ဵနဳရဳ၊ အကာအရဳ၊ ဝင်ဵတဳေါဵ၊ ခေဳစည်ဵရိုဵ၊ ဝင်ဵထရဳ၊ ဇာတ်ေုဳ၊ တိုင်၊
ကျာဵေထာက်နှင်ဴ အေဆာက်အအုဳ၏ အကကမ်ဵထည် တို္သလည်ဵ ပါဝင်သည်။
(၃၂) မြို့ပပအေြွအနှစ်အေဆာက်အအုဳ
အတွင်ဵရှိ

ဆိုသည်မှာ

မမို့ေတာ်

ေရှဵေဟာင်ဵလက်ရာအေဆာက်အုဳအပါအဝင်

နယ်နိမိတ်
သမိုင်ဵအရ

ြဖစ်ေစ၊ ဝိဇ္ဇာ သို္သမဟုတ် သိပ္ပဳပညာရပ်အြမင်အရ ြဖစ်ေစ၊ ဗိသုကာ

လက်ရာအရြဖစ်ေစ၊

နည်ဵပညာအရ

မနုဿေဗဒအြမင်အရြဖစ်ေစ၊
ေကကာင်ဴြဖစ်ေစ

တန်ဖိုဵရှိသည်ဴ

ဆက်စပ်တည်ရှိေနေသာ
ထိ္သအ
ု ြပင်

ြဖစ်ေစ၊

မျိုဵနွယ်စု

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်

သို္သမဟုတ်
တည်ရှိေနပုဳ

သီဵြောဵရပ်တည်ေနေသာ

သို္သမဟုတ်

အေဆာက်အအုဳအစုအဖွဲ့မျာဵကို

ဆိုသည်။

ေကာ်မတီကသက်ဆိုင်ရာ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ

ညြှေန
ိ ှိုင်ဵသတ်မှတ်သည်ဴ အေဆာက်အအုဳမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။
(၃၃) မြို့ပပအေြွအနှစ်နယ်ေပြ ဆိုသည်မှာ မမို့ြပအေမွအနှစ် အေဆာက်အအုဳ
အပါအဝင် ယင်ဵ၏နယ်နိမိတ်ကို ဆိုသည်။
(၃၄) ေေဵအန္တရာယ်ရှိအေဆာက်အအုဳ ဆိုသည်မှာ ပျက်စီဵယိုယွင်ဵေနမပီဵ မပိုကျ
နိုင်သည်ဴ အေြေအေနတွင်ရှိေသာ ေနထိင
ု ်သူမျာဵအာဵ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်
ေသာ အနီဵမှ ြဖတ်သန်ဵသွာဵလာသူမျာဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ

အနီဵ

ေနအိမ်အေဆာက်အအုဳမျာဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေဘဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေနထိင
ု ်သူ မျာဵနှင်ဴ ေဘဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိေနရာမျာဵကို
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ထိေက
ို ်ပျက်စီဵ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ အေဆာက်
အအုဳကို ဆိုသည်။
(၃၅) အေဆာက်အအုဳနယ်သေ်ြျေဉ်ဵ
ေဆာက်လပ
ု ်ေွင်ဴရရှိသည်ဴ

ဆိုသည်မှာ

ေကာ်မတီ၏

တရာဵဝင်

အေဆာက်အအုဳတစ်ေု၏မျက်နှာစာနဳရဳနှင်ဴ

လမ်ဵနယ်နိမိတ်၏အကွာအေဝဵ ကို သတ်မှတ်ထာဵေသာ မျဉ်ဵေကကာင်ဵ
ရှိရမည်ဴေနရာကိုဆိုသည်။
(၃၆) လြ်ဵ ဆိုသည်မှာ လမ်ဵမကကီဵ၊ အြမန်လမ်ဵမကကီဵ၊ ေြမေပ္ဝေြမေအာက်လမ်ဵ၊
ေြမဖို္သ လမ်ဵ၊ လမ်ဵငယ်၊ လမ်ဵသွယ်၊ လမ်ဵေြမြှောင်၊ လမ်ဵကကာဵ၊ လူသွာဵ
စကကြံလမ်ဵ၊ ေနာက်ေဖဵလမ်ဵ၊ လမ်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာနယ်နိမိတ်နှင်ဴ
လမ်ဵေဘဵေရေြမာင်ဵ၊

လူကူဵသွာဵ

နိုင်ေသာ

တဳတာဵစသည်မျာဵကို

ဆိုသည်။
(၃၇) လြ်ဵနယ်သေ်ြျေဉ်ဵေ ကာင်ဵ

ဆိုသည်မှာ

လမ်ဵနှင်ဴဆက်စပ်ေနသည်ဴ

လမ်ဵေဘဵ ဝဲယာ လမ်ဵနယ်နိမိတ်ြပမျဉ်ဵေကကာင်ဵကို ဆိုသည်။

(၃၈) လြ်ဵနယ် ဆိုသည်မှာ လမ်ဵနယ်သတ် မျဉ်ဵေကကာင်ဵနှစ်ေုကကာဵရှိ ဧရိယာကို
ဆိုသည်။
(၃၉) အြျောဵပပည်သူဆိုင်ရာလြ်ဵ

ဆိုသည်မှာ

ေကာ်မတီက

အမျာဵြပည်သူ

အသုဳဵြပုရန် ြပုြပင်၊ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာလမ်ဵ ကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵ
ရပ်တွင်

ကိုယ်ပိုင်လမ်ဵ

အြဖစ်မှ

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာလမ်ဵအြဖစ်သို္သ

ေြပာင်ဵလဲသတ်မှတ်သည်ဴလမ်ဵမျာဵ လည်ဵ ပါဝင်သည်။
(၄၀) ကိုယ်ပိုင်လြ်ဵ ဆိုသည်မှာ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်ြဖင်ဴ ကိုယ်ပိုင်သွာဵလာ
အသုဳဵြပုရန်ြဖစ်ေစ၊ အမျာဵြပည်သူသွာဵလာအသုဳဵြပုရန်ြဖစ်ေစ၊ ေဖာက်
လုပ်ထာဵေသာ လမ်ဵ ကို ဆိုသည်။
(၄၁) ေရေပြာင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေြမေပ္ဝေြမေအာက် ေရေြမာင်ဵ၊ ဥမင်လုဏ
ိ ်ေေါင်ဵ၊
တူဵေြမာင်ဵ ေရစီဵေကကာင်ဵ ေရစီဵေရလာေြမာင်ဵ စသည် တို္သကို ဆိုသည်။
(၄၂) ေရေပဵေဝပခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေကာ်မတီပိုင် ေရေလှာင်ကန်ကကီဵမျာဵ၊ အဝီစိ
တွင်ဵမျာဵ၊ အြောဵေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵမှ ေသာက်ေရ၊ သုဳဵေရ ြဖန့်ေဝ
ေပဵြေင်ဵကို ဆိုသည်။
(၄၃) ပေ်ဝန်ဵကျေင် ဆိုသည်မှာ ေြမထု၊ ေရထု၊ ေလထု၊ ရာသီဥတု၊ အသဳ၊ အနဳ့၊
အရသာတို္သပါဝင်သည်ဴ
အေကကာင်ဵအေျက်

လူသာဵတို္သပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ
မျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊

ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

တိရစ္ဆာန်နှင်ဴအပင်အမျိုဵမျိုဵ

တို္သ၏ သက်ရှိဇီဝဆိုင်ရာ အေကကာင်ဵအေျက်မျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ သမိုင်ဵ၊
ယဉ်ေကျဵမှု၊ လူမှုေရဵနှင်ဴပသာဒအလှအပ ဆိုင်ရာ အေကကာင်ဵအေျက်မျာဵ
ကိုလည်ဵေကာင်ဵ ဆိုသည်။
(၄၄) ေဆဵရုဳစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် ဆိုသည်မှာ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ နိုင်ငဳပိုင်၊
ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်၊

အသင်ဵအဖွဲ့ပိုင်

ေဆဵရုဳမျာဵ၊

ေဆဵကုသေန်ဵမျာဵနှင်ဴ

ေဆဵေပဵေန်ဵ မျာဵမှ ထွက်ရှိေသာ သို္သမဟုတ် သုဳဵစွဲမပီဵေသာ သို္သမဟုတ်
အသုဳဵမလိေ
ု သာ စွန့်ပစ် ပစ္စညဵ် မျာဵကို ဆိုသည်။
(၄၅) ကူဵစက်ေရာဂါ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵက ကူဵစက်
ေရာဂါအြဖစ် ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေရာဂါကို ဆိုသည်။

(၄၆) ကူဵစက်ပြန်ေရာဂါ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနက အေါအာဵ
ေလျာ်စွာ

အမိန့်ေကကာ်ြငာစာထုတြ် ပန်၍

ကူဵစက်ြမန်ေရာဂါအြဖစ်

သတ်မှတ်သည်ဴ ေရာဂါမျာဵ ကို ဆိုသည်။
(၄၇) ေိုင် ကာဵရြည်ဴကူဵစက်ေရာဂါ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာသို္သ ေရာဂါြဖစ်
ပွာဵေကကာင်ဵ သိရှိလျှင်သိရှိြေင်ဵ သို္သမဟုတ် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အေျိန်
ကာလအတွင်ဵ တိုင်ကကာဵရန် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီဵဌာနက အမိန့်ေကကာ်ြငာ
စာထုတြ် ပန်၍ သတ်မှတ်သည်ဴ ကူဵစက်ေရာဂါကို ဆိုသည်။
(၄၈) အစာဵအေသာက် ဆိုသည်မှာ ေဆဵဝါဵ၊ ေဆဵရွေက်ကကီဵနှင်ဴ အလှကုန်
ပစ္စညဵ် မျာဵမှအပ လူတု္သစ
ိ ာဵေသာက်နိုင်ေသာ စာဵေသာက်ဖွယရ
် ာမျာဵနှင်ဴ
ယင်ဵတို္သတွင်ပါရှိေသာပစ္စညဵ်

သို္သမဟုတ်

အစာဵအေသာက်ထပ်ြဖည်ဴ

ပစ္စညဵ် မျာဵကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနက
အေါအာဵေလျာ်စွာ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာ ထုတြ် ပန်၍ အစာဵအေသာက်ဟု
သတ်မှတ်ေသာပစ္စညဵ် မျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။
(၄၉) ထိန်ဵချေုပ်အစာဵအေသာက် ဆိုသည်မှာသက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ
ဌာနက အေါအာဵေလျာ်စွာအမိန့်ထုတြ် ပန်၍ ထိန်ဵေျုပ်အစာဵအေသာက်ဟု
သတ်မှတ်ေသာ အစာဵအေသာက်ကို ဆိုသည်။
(၅၀) လုပ်ငန်ဵ

ဆိုသည်မှာ

အစာဵအေသာက်၊

သုဳဵစွဲရန်အေထာက်အကူပစ္စညဵ် ကို
တည်ေင်ဵြေင်ဵ၊

သုဳဵစွဲရန်ပစ္စညဵ်

ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ၊

ြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵကိုဆိုသည်။

သို္သမဟုတ်

ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊

ယင်ဵစကာဵရပ်တွင်

စက်ရုဳ၊

သိုေလှာင်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳမျာဵ အြပင် ဝန်ေဆာင်မှု၊ အကျိုဵေဆာင်လပ
ု ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵမျာဵလည်ဵပါဝင်သည်။
(၅၁) အန္တရာယ်ရှိေစနိုင်ေသာလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ လူ၏အသက် သို္သမဟုတ်
ကျန်ဵမာေရဵ
ေကာင်ဵ

နှင်ဴပစ္စညဵ် မျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊

ထိေိုက်ပျက်စီဵ၊

အေနှာင်ဴအယှက်

ပတ်ဝန်ဵကျင်ကိုလည်ဵ
အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ

လုပ်ငန်ဵမျာဵကိုဆိုသည်။
(၅၂) စက်ရုဳ

ဆိုသည်မှာ

ြမင်ဵေကာင်ေရ

သုဳဵေကာင်နှင်ဴအထက်

လျှပ်စစ်၊

ေရေနွဵေငွ့အာဵ၊ စက်အာဵစသည်ဴ ြပင်ပအာဵတစ်ရပ်ရပ်ကို အကူအညီ

ရယူ၍ ကုန်ပစ္စညဵ် တစ်ေုေု သို္သမဟုတ် အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ေုေုကို သုဳဵစွဲ၊
ေဆာင်ယူ၊ ေရာင်ဵေျနိုင်ေအာင် အသစ်ေြပာင်ဵလဲြပင်ဆင် မွမ်ဵမဳ ြပုြပင်
ေေျာေမွ့ေအာင် လုပ်ကိုင်ရာေနရာကိုဆိုသည်။
(၅၃) အလုပ်ရုဳ ဆိုသည်မှာ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ရန် အတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
အြမတ်အစွန်ဵရရှိရန် အတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အဓိကလူအင်အာဵြဖင်ဴ
သာ ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲြေင်ဵ၊ မွမ်ဵမဳြပင်ဆင်ြေင်ဵ၊ အေေျာ
ကိုင်ြေင်ဵ အစရှိသည်မျာဵ ြပုလုပ်ေသာ ေနရာကို ဆိုသည်။
(၅၄) ေ ကာ်ပငာ ဆိုသည်မှာ သက်ရှိသက်မဲဴ ပစ္စညဵ် တစ်မျိုဵမျိုဵကို အသုဳဵြပု
၍ြဖစ်ေစ၊ လျှပ်စစ် သို္သမဟုတ် ကွန်ပျူတာ သို္သမဟုတ် အြောဵနည်ဵပညာ
တစ်ရပ်ရပ်ကို

အသုဳဵြပု၍ြဖစ်ေစ၊

အမျာဵသိရှိေစရန်

ေဖာ်ြပလိသ
ု ည်ဴ

အေကကာင်ဵအရာမျာဵကို ေျိတ်ဆွဲ၊ စိုက်ထ၊ူ တပ်ဆင်ေရဵသာဵထာဵြေင်ဵကို
ဆိုသည်။
(၅၅) အေနှဵယာဉ် ဆိုသည်မှာ စက်တပ်ယာဉ်မှအပ လူအာဵ သို္သမဟုတ် တိရစ္ဆာန်
အာဵကို အသုဳဵြပု၍ လူကိုြဖစ်ေစ၊ ကုန်စည်ကိုြဖစ်ေစ သယ်ယူပို္သေဆာင်
ေပဵေသာ ဆိုက်ကာဵ၊ တွန်ဵလှည်ဵ၊ ဆွဲသည်လ
ဴ ှည်ဵ သို္သမဟုတ် အြောဵဘီဵ
တပ်ယာဉ် တစ်မျိုဵမျိုဵ ကိုဆိုသည်။
(၅၆) ပန်ဵဥယျောဉ် ဆိုသည်မှာ အမျာဵြပည်သူတို္သ စိတ်ေျမ်ဵေြမဴစွာ အနာဵယူ
အပန်ဵေြဖနိုင်ရန် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်မပီဵ အရိပ်ရအပင်မျာဵ၊ နှစ်ရှညပ
် င်
မျာဵ၊

စာဵသုဳဵသီဵပင်မျာဵ၊

ပန်ဵအလှပင်မျာဵ၊

ေရကန်ငယ်ေလဵမျာဵြဖင်ဴ

လှပတင်ဴတယ်စွာ စီမဳဖန်တီဵတည်ေဆာက်ထာဵေသာ ေနရာကိုဆိုသည်။
(၅၇) ပန်ဵခခဳ ဆိုသည်မှာ အမျာဵြပည်သူတို္သ စိတ်ေျမ်ဵေြမဴစွာ အနာဵယူ အပန်ဵေြဖ
နိုင်ရန် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်မပီဵ အရိပ်ရအပင်မျာဵ၊ နှစ်ရှညပ
် င်မျာဵ၊ စာဵသုဳဵ
သီဵပင်မျာဵ၊

ပန်ဵအလှပင်မျာဵ၊

ေရကန်ငယ်

ေလဵမျာဵအြပင်ဆိုင်မျာဵ၊

နာဵေနေဆာင်မျာဵ၊ ကေလဵကစာဵကွင်ဵမျာဵြဖင်ဴ စီမဳဖန်တီဵတည်ေဆာက်
ထာဵေသာေနရာကိုဆိုသည်။
(၅၈) ရှုခင်ဵေနရာ

ဆိုသည်မှာ

အမျာဵြပည်သူ

စိတ်ေျမ်ဵေြမဴစွာ

အပန်ဵေြဖ

ရန်အတွက် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရှုေျင်စဖွယ်ြဖစ်ေစရန်အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊

မမို့ေတာ်စိမ်ဵလန်ဵ စိုြပည်လပ
ှ ေစရန် အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ သတ်မှတ်
ထာဵ ေသာေနရာကိုဆိုသည်။
(၅၉) အရန်ေပြ ဆိုသည်မှာ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရနှင်ဴ
တိုင်ဵေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွဲ့တို္သက မမို့ြပဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှုဆိုင်ရာ အနာဂတ်
စီမဳကိန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်ရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာေြမကို ဆိုသည်။
(၆၀) ပပင်ပပညာရှင် ဆိုသည်မှာ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာတစ်ေုေုကို
ပညာရှင်အဆင်ဴ တတ်ေြမာက်ကျွမ်ဵကျင်ေကကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ
တစ်ရပ်ရပ်အရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာအဖွဲ့အစည်ဵကြဖစ်ေစ၊ လူမှုနယ်ပယ်က
ြဖစ်ေစ၊ အသိအမှတ်ြပုြေင်ဵ ေဳရသူြဖစ်မပီဵ ဂုဏ်သတင်ဵထင်ရှာဵ၍ အစိုဵရ
ဌာနအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင် တာဝန် ထမ်ဵေဆာင်ဆဲ မဟုတ်သည်ပ
ဴ ုဂ္ဂိုလ်ကို
ဆိုသည်။
(၆၁) အသဳညစ်ညြ်ဵြှု ဆိုသည်မှာ စိတ်အေနှာင်ဴအယှက်ြဖစ်ေစေသာ၊ ပင်ပန်ဵ
နွမ်ဵနယ်မှုြဖစ်ေစေသာ၊

အြောဵအသဳေဳစာဵမှုကို

အေနှာင်ဴအယှက်ြဖစ်ေစ

ေသာ အသဳအတိုင်ဵအတာ တစ်ရပ်ြဖစ်ေပ္ဝေနမှုကိုဆိုသည်။
(၆၂) ဝန်ေဆာင်ြှုလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ အေေကကဵေငွ၊ အဖိုဵအေ သို္သမဟုတ်
အဖိုဵစာဵနာဵြဖင်ဴ

ေဆာင်ရွေက်ေပဵြေင်ဵကိုဆိုသည်။

ယင်ဵစကာဵရပ်တွင်

ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်ဵ၊ ေဖျာ်ေြဖမှု လုပ်ငန်ဵ၊ တည်ဵေိုေန်ဵနှင်ဴစာဵေသာက်ဆိုင်
လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ အစိုဵရအဖွဲ့က ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵြဖစ်သည်ဟု အေါအာဵ
ေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵမျာဵလည်ဵပါဝင်သည်။
(၆၃) ရင်ဵနှီဵေည်ေဆာက်သူ

ဆိုသည်မှာ

မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ၏

အေြေေဳ

အေဆာက်အအုဳတစ်ေုလဳဵု ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ ဖွဳ့မဖိုဵ
တိုဵတက်ေစရန် အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ ဒီဇိုင်ဵပုဳစဳြပုလုပ်ြေင်ဵ၊
စီစဉ်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊

အဆင်ဴြမြှေင်ဴတင်ြေင်ဵ၊

ေငွေကကဵေထာက်ပဳဴြေင်ဵ၊

ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊

စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ

မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ

ေအာင်ြမင်ေစရန် ြဖည်ဴဆည်ဵေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ တာဝန်ေဳ
ေဆာင်ရွေက်ေွင်ဴေပဵထာဵသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်သို္သမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵကို ဆိုသည်။

အခန်ဵ(၂)
ရည်ရွယ်ချေက်ြျောဵ
၂။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွေယ်ေျက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်သည်(က) စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီအဆင်ဴဆင်ဴ၏
စဉ်ဆက်မြပတ်

ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်၍

ဦဵေဆာင်မှုြဖင်ဴ

မမို့ေနလူထ၏
ု

မမို့ေတာ်ကကီဵ

လူေနမှုအဆင်ဴအတန်ဵ

ေြပာင်ဵလဲတုဵိ တက်လာေစရန်၊
(ေ)

စည်ပင်သာယာေရဵဆိုင်ရာ

အေွန်အရပ်ရပ်ကို

အြပည်ဴအဝရရှိေစရန်နှင်ဴ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ စည်ပင်သာယာဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် တည်ဆဲ
ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵ နှင်ဴအညီ စနစ်တကျ အသုဳဵြပုေစရန်၊
(ဂ)

နိုင်ငဳတကာမမို့ေတာ်ကကီဵမျာဵကဲဴသို္သ သန့်ရှင်ဵ၊ သာယာ၊ လှပ၍ ေနေျင်စဖွယ်
မမို့ေတာ်ကကီဵ

ြဖစ်လာေအာင်အဆင်ဴြမြှေင်ဴတင်ေဆာင်ရွေက်ရာတွင်

မမို့ေနလူထုမှ

ပါဝင်ကူညီ ေဆာင်ရွေက်လာကကေစရန်၊
(ဃ) စည်ပင်သာယာေရဵ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ေဳမှု၊
ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုရှိသည်ဴ ြပည်သူဗဟိုြပု စီမဳေန့်ေွဲမှုစနစ်ေပ္ဝထွန်ဵလာေစရန်၊
(င)

စည်ပင်သာယာေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေက်ရာတွင် ပိုမိုသွက်လက် ထိေရာက်
ေအာင် လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ ဌာနမျာဵ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွေက်
ရန်။
အခန်ဵ(၃)
ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ

၃။

ရန်ကုန်မမို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရဵ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ စည်ပင်သာယာေရဵ လုပ်ငန်ဵ
မျာဵကို

ထိေရာက်စွာ

ေဆာင်ရွေက်ရန်အလိ္သင
ု ှာ

စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီကို

အစိုဵရအဖွဲ့သည်

နိုင်ငဳသာဵအဖွဲ့ဝင်

၁၁

ဦဵြဖင်ဴ

ရန်ကုန်မမို့ေတာ်
ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ

ဖွဲ့စည်ဵရမည်(က) မမို့ေတာ်ဝန်

ဥက္ကဋ္ဌ

(ေ)

အစိုဵရအဖွဲ့ကေန့်အပ်တာဝန်ေပဵသူ

ေကာ်မတီဝင် ေလဵဦဵ

(ဂ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေရွေဵေကာက်

တင်ေြမြှောက်ြေင်ဵေဳရသူ
၄။

ေကာ်မတီဝင် ေြောက်ဦဵ

(က) ေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်ြေင်ဵေဳရေသာ ေကာ်မတီဝင်ေြောက်ဦဵအနက်မှ တစ်ဦဵကို
ဒုတိယမမို့ေတာ်ဝန်အြဖစ် ေကာ်မတီဝင် ၁၁ ဦဵက လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ြဖင်ဴ ေရွေဵေျယ်
ရမည်။
(ေ)

၅။

ဒုတိယမမို့ေတာ်ဝန်သည် ေကာ်မတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ြဖစ်သည်။

အစိုဵရအဖွဲ့က

ေန့်အပ်တာဝန်ေပဵသူ

ေကာ်မတီဝင်မျာဵအနက်မှ

အတွင်ဵေရဵမှူဵနှင်ဴ

တွဲဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ တို္သကို တစ်ပါတည်ဵ သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
၆။

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသည် ေအာက်ပါတာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵ ရှိသည်(က) ဥက္ကဋ္ဌအာဵတာဝန်ေဳြေင်ဵ၊
(ေ)

ဥက္ကဋ္ဌက ေပဵအပ်ေသာ တာဝန်မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ြေင်ဵ၊

(ဂ)

ေကာ်မတီလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ဥက္ကဋ္ဌအာဵအကကဳဉာဏ်ေပဵြေင်ဵနှင်ဴ အကူ
အညီေပဵြေင်ဵ၊

(ဃ) မိမိတာဝန်ယူေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏

လိအ
ု ပ်ေျက်မျာဵ၊

အေက်အေဲမျာဵနှင်ဴ

ေဆာင်ရွေက်ေျက်မျာဵကို ဥက္ကဋ္ဌအာဵတင်ြပြေင်ဵ၊
(င)

ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်နိုင်ြေင်ဵ မရှိသည်အ
ဴ ေါ ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်စာဵ တာဝန်ကို
ယာယီ ထမ်ဵေဆာင်ြေင်ဵ။

၇။

အတွင်ဵေရဵမှူဵသည် ေအာက်ပါတာဝန်နှင်ဴလုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵ ရှိသည် (က) ေကာ်မတီ၏ ရည်မှန်ဵေျက်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ၊ စီမဳေန့်ေွဲေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(ေ)

အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ
ဌာနမျာဵနှင်ဴ

ေကာ်မတီက

ေျမှတ်ထာဵေသာ

လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့မျာဵ

မူဝါဒနှင်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို

တိကျစွာလိက
ု ်နာေဆာင်ရွေက်ေစရန်

ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊
(ဂ)

ေကာ်မတီ၏ ဘဏ္ဍာေငွအရအသုဳဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵတွင် လျာထာဵေျက်အတိုင်ဵ
ရရှိေရဵ

နှင်ဴ

ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵနှင်ဴအညီ

ထိေရာက်စွာ

ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊
(ဃ) ဥက္ကဋ္ဌက ေပဵအပ်ေသာ အြောဵတာဝန်မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ြေင်ဵ။

သုဳဵစွဲေစေရဵတို္သကို

၈။

ဥက္ကဋ္ဌသည်

ဌာနမျာဵကို

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲရန်တွဲဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵအာဵ

တာဝန်

ေပဵအပ်ရမည်။
၉။

(က) မမို့ေတာ်ဝန်သည်

ဝန်ကကီဵေျုပ်အာဵ

တာဝန်ေဳရမည်။

ေကာ်မတီဝင်မျာဵသည်

မမို့ေတာ်ဝန်မှ တစ်ဆင်ဴဝန်ကကီဵေျုပ်အာဵ တာဝန်ေဳရမည်။
(ေ)
၁၀။

မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီသည် ေကာ်မတီကို တာဝန်ေဳရမည်။

မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီကို သက်ဆိုင်ရာမမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
နိုင်ငဳသာဵ မျာဵြဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵရမည်(က) မမို့နယ်အတွင်ဵရှိြပည်သူမျာဵက ေရွေဵေကာက်
တင်ေြမြှောက်ြေင်ဵေဳရသူ
(ေ)

ဥက္ကဋ္ဌ

မမို့နယ်အတွင်ဵရှိြပည်သူမျာဵကေရွေဵေကာက်
တင်ေြမြှောက်ြေင်ဵေဳရသူ

(ဂ)

အဖွဲ့ဝင် (၁)

မမို့နယ်အတွင်ဵရှိြပည်သူမျာဵကေရွေဵေကာက်
တင်ေြမြှောက်ြေင်ဵေဳရသူ

အဖွဲ့ဝင် (၂)

(ဃ) ဒုတိယမမို့နယ်အုပ်ေျုပ်ေရဵမှူဵ၊ အေထွေထွ
(င)
၁၁။

အုပ်ေျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန

အဖွဲ့ဝင်(၃)

မမို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ေျုပ်ေရဵမှူဵ

အတွင်ဵေရဵမှူဵ

(က) ေကာ်မတီ၏ သက်တမ်ဵသည် အစိုဵရအဖွဲ့၏ သက်တမ်ဵအတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်။
(ေ)

မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ

ေကာ်မတီ၏

သက်တမ်ဵသည်

ေကာ်မတီ၏

သက်တမ်ဵ အတိုင်ဵ ြဖစ်သည်။
(ဂ)

ေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်ြေင်ဵေဳရေသာ
သာယာေရဵေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵသည်
အသစ်မျာဵ

ေကာ်မတီ၀င်မျာဵ၊

မမို့နယ်စည်ပင်

ေကာ်မတီဝင်အသစ်မျာဵ၊

ေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်မပီဵသည်အ
ဴ ေျိန်အထိ

တာဝန်မျာဵကို ဆက်လက်ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။

အဖွဲ့ဝင်

မိမိတို္သ၏လုပ်ငန်ဵ

အခန်ဵ(၄ )
ေရွဵေကာက်ေင်ေပြြှောက်ပခင်ဵ၊ အစာဵထိုဵခန့်အပ်ပခင်ဵ၊ ောဝန်ြှ ရုပ်သြ
ိ ်ဵပခင်ဵ
၁၂။

အစိုဵရအဖွဲ့သည်ေကာ်မတီဝင်မျာဵ၊

မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵ

ေရွေဵေကာက် တင်ေြမြှောက်နိုင်ရန်အတွက် ေရွေဵေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
၁၃။

ေကာ်မရှင်သည်

စည်ပင်သာယာေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵကျင်ဵပေရဵအတွက်

နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

မမို့နယ်မျာဵအလိုက်

မမို့ေတာ်နယ်

မဲေပဵပိုင်ေွင်ဴရှိသူဦဵေရအေပ္ဝမူတည်၍

မဲဆန္ဒ

နယ်ေြမမျာဵကို သတ်မှတ်ရမည်။
၁၄။

ေကာ်မတီဝင်မျာဵနှင်ဴ

မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီဝင်မျာဵကို

ေရွေဵေကာက်

တင်ေြမြှောက်ရာတွင်(က) ေရွေဵေကာက်ပွဲစတင် ကျင်ဵပသည်ေ
ဴ န့ရက်၌ အသက်(၁၈)နှစ်ြပည်၍
ဴ ဥပေဒအရ
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

အရည်အေျင်ဵပျက်ယွင်ဵသူ

မဟုတ်သည်အ
ဴ ြပင်

ဆန္ဒမဲ

ေပဵပိုင်ေွင်ဴရှိေသာ နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴ ဥပေဒအရ ဆန္ဒမဲေပဵေွင်ဴ ရှိသူတိုင်ဵသည် ဆန္ဒမဲ
ေပဵေွင်ဴရှိသည်။
(ေ )

ဆန္ဒမဲ ေပဵပိုင်ေွင်ဴရှိေသာ နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴဥပေဒအရ ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ေွင်ဴ ရှိသူတိုင်ဵသည်
ေရွေဵေကာက်ပွဲတစ်ရပ်၌
ေကာ်မတီဝင်
ေကာ်မတီဝင်

မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်

မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ

ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵတစ်ဦဵနှင်ဴ

မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ

ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵသုဳဵဦဵကို

ဆန္ဒမဲတစ်မဲစီသာ

ေပဵပိုင်ေွင်ဴ

ရှိသည်။
(ဂ )
၁၅။

လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲေပဵြေင်ဵစနစ်ကို ကျင်ဴသုဳဵရမည်။

ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ေွင်ဴမရှိေစရ (က) သာသနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊
(ေ)

ေထာင်ဒဏ်ကျေဳေနရသူမျာဵ၊

(ဂ)

စိတ်ေပါဴသွပ်ေနသည်ဟု

သက်ဆိုင်ရာဥပေဒက

ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ

သတ်မှတ်ြေင်ဵ ေဳရသူမျာဵ၊
(ဃ) လူမွဲအြဖစ် ဆုဳဵြဖတ်ေကကညာေဳထာဵရြေင်ဵမှ လွတ်ေြမာက်ေွင်ဴမရေသဵသူမျာဵ၊
(င)

ေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်ြေင်ဵဆိုင်ရာ
ေဳရသူမျာဵ။

ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ

တာဵြမစ်ြေင်ဵ

၁၆။

ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵတစ်ဦဵသည် ေရွေဵေကာက်ပွဲတစ်ရပ်တွင် (က) ေကာ်မတီတစ်ရပ်အတွက်သာ ေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်ေဳပိုင်ေွင်ဴရှိသည်။
(ေ )

မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်အတွက်သာ

ေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်ေဳရန်

ယှဉ်မပိုင်ေွင်ဴ

ရှိသည်။
၁၇။

ေအာက်ပါအရည်အေျင်ဵမျာဵနှင်ဴြပည်ဴစုဳသူသည်

ရန်ကုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာ

ေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵတွင် ကိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ် ေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်ေဳပိုင်ေွင်ဴရှိသည်(က) အသက် (၂၅) နှစ်ြပည်မဴ ပီဵသူ ၊
(ေ)

နိုင်ငဳသာဵမိဘနှစ်ပါဵမှေမွဵဖွာဵေသာနိုင်ငဳသာဵြဖစ်သူ၊

(ဂ)

ေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်ေဳရသည်ဴ အေျိန်နှင်ဴတစ်ဆက်တည်ဵ သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒ
နယ်ေြမတွင် အနည်ဵဆုဳဵ ၃ နှစ် အေြေေျေနထိင
ု ်ေဲဴသူ၊

(ဃ) ရန်ကုန်မမို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရွေဵေကာက်ပွဲ နည်ဵဥပေဒတွင် သတ်မှတ်ထာဵ
သည်ဴ အရည်အေျင်ဵမျာဵနှင်ဴြပည်ဴစုဳသူ။
၁၈။

ေရွေဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ရန်ကုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာ
ေရွေဵေကာက်ပွဲ နည်ဵဥပေဒတွင်ထည်ဴသွင်ဵသတ်မှတ်ရမည်။

၁၉။

ေကာ်မရှင်သည် ေရွေဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ အြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵေပ္ဝေပါက်ေဲဴလျှင် အစိုဵရအဖွဲ့၏
သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ

ေရွေဵေကာက်ပွဲေုဳအဖွဲ့မျာဵ

ဖွဲ့စည်ဵ၍

ဆုဳဵြဖတ်ေဆာင်ရွေက်

ေပဵရမည်။
၂၀။

ေရွေဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်ေျက်မျာဵနှင်ဴ

စပ်လျဉ်ဵ၍

လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေရွေဵေကာက်ပွဲ ေုဳအဖွဲ့မျာဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်ေျက်မျာဵ၊ အမိန့်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အယူေဳမှုမျာဵ၊
ြပင်ဆင်မှုမျာဵအေပ္ဝတွင် လည်ဵေကာင်ဵ ေကာ်မရှင်၏ ဆုဳဵြဖတ်ေျက်သည် အမပီဵအြပတ်
အတည်ြဖစ်ေစရမည်။
၂၁။

(က) ေကာ်မတီဝင်မျာဵြဖစ်ေစ၊ ေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်ြေင်ဵေဳရေသာ မမို့နယ်စည်ပင်
သာယာေရဵ ေကာ်မတီဝင်မျာဵြဖစ်ေစ၊ လစ်လပ်သည်အ
ဴ ေါ အစာဵထိဵု ေရွေဵေကာက်
တင်ေြမြှောက်ြေင်ဵ၊ ေရွေဵေျယ်ေန့်အပ်ြေင်ဵြပုနိုင်သည်။
(ေ)

ပုဒ်မေွဲ (က) အရ အစာဵထိုဵေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်ြေင်ဵေဳရသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ေစ၊
ေရွေဵေျယ် ေန့်အပ်ြေင်ဵေဳရသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ေစကျန်ရှိသည်ဴ သက်တမ်ဵအတွက်သာ
တာဝန်ထမ်ဵေဆာင် ရမည်။

၂၂။

အစိုဵရအဖွဲ့သည် ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦဵဦဵကိုြဖစ်ေစ၊ ေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်ြေင်ဵေဳရေသာ
မမို့နယ် စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီဝင် တစ်ဦဵဦဵကိုြဖစ်ေစ

ေအာက်ပါအေကကာင်ဵ

တစ်ရပ်ရပ်ေကကာင်ဴ တာဝန်မှ ရုပ်သမ
ိ ်ဵေွင်ဴရှိသည် (က) နိုင်ငဳေတာ်၏ ေကျဵဇူဵသစ္စာကို ေဖာက်ဖျက်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြေေဳဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ြေင်ဵ၊

(ဂ)

အကျင်ဴသိက္ခာပျက်ြပာဵြေင်ဵ၊

(ဃ) ဥပေဒအရေပဵအပ်ထာဵေသာ တာဝန်မျာဵကိုေကျပွန်စွာ မေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ။
၂၃။

အစိုဵရအဖွဲ့သည် ေရွေဵေကာက်တင်ေြမြှောက်ြေင်ဵေဳရေသာ ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦဵဦဵကိုြဖစ်ေစ၊
မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီဝင်တစ်ဦဵဦဵကိုြဖစ်ေစ ပုဒ်မ ၂၂ ပါ အေကကာင်ဵ
တစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ တာဝန်မှရုပ်သမ
ိ ်ဵလိလ
ု ျှင် လွတ်လပ်ေသာစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ
အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်ဵ၍ ယင်ဵအဖွဲ့၏ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိေျက် နှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
အခန်ဵ(၅)
ေကာ်ြေီ၏ လုပ်ငန်ဵောဝန်ြျောဵ

၂၄။

(က) ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵနှင်ဴ
စပ်လျဉ်ဵ၍

မူဝါဒေျမှတ်ြေင်ဵ၊

လမ်ဵညွှန်မှုေပဵြေင်ဵ၊

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြေင်ဵနှင်ဴ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵတို္သြပုရမည်(၁)

မမို့ြပစီမဳကိန်ဵမျာဵ ေရဵဆွဲြေင်ဵ၊

(၂)

ေြမမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြေင်ဵနှင်ဴ

အေကာင်အထည်

ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(၃)

ေကာ်မတီကစီမဳေန့်ေွဲပိုင်ေွင်ဴရှိသည်ေ
ဴ ြမ၊
မျာဵနှင်ဴ

လမ်ဵမမျာဵေပ္ဝတွင်

ေြမကွက်လပ်မျာဵ၊

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

အရန်ေြမ

အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊

ေနအိမ်မျာဵ၊ တဲမျာဵနှင်ဴ ပစ္စညဵ် မျာဵကို ကျူဵေကျာ်ေဆာက်လပ
ု ် စုပုဳထာဵ
ရှိြေင်ဵမရှိေစရန်ကကပ်မတ်ြေင်ဵ၊ ဖျက်သိမ်ဵဖယ်ရှာဵေစြေင်ဵ၊ ဖျက်သိမ်ဵဖယ်
ရှာဵြေင်ဵနှင်ဴ ေြပာင်ဵေရွှေ့ေနရာေျထာဵေပဵြေင်ဵ၊
(၄)

ေကာ်မတီပိုင်ေြမ သို္သမဟုတ် ေကာ်မတီက စီမဳေန့်ေွဲပိုင်ေွင်ဴရှိေသာ ေြမ၊
အရန်ေြမတို္သအာဵ

မူလသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

အစီအမဳမျာဵအစာဵ

မမို့ြပ

ဖွဳ့မဖိုဵမှုအတွက်

လိအ
ု ပ်ပါက

ပိုမိုတိုဵတက်ြဖစ်ထန
ွ ်ဵမည်ဴ

အစီအမဳမျာဵ

ေြပာင်ဵလဲေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(၅)

လမ်ဵမကကီဵမျာဵတစ်ေလျှာက် လမ်ဵလယ်ကျွန်ဵမျာဵနှင်ဴစကကြံမျာဵကို အမမဲ
စိမ်ဵလန်ဵ စိုြပည်လပ
ှ ရန် စီမဳေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊

(၆)

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ ပန်ဵဥယျာဉ်၊ ပန်ဵခေဳ၊ ကစာဵကွင်ဵ၊ အပန်ဵေြဖရိပ်သာ
မျာဵနှင်ဴ ေပျာ်ပွဲရွှေင်ပွဲမျာဵကျင်ဵပနိုင်ရန် ေြမကွက်လပ်မျာဵ စီမဳထာဵရှိြေင်ဵ၊
ကကီဵကကပ်ြေင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊

(၇)

အမျာဵြပည်သူသုဳဵသန့်စင်ေန်ဵမျာဵကို

သင်ဴေလျာ်ေသာေနရာမျာဵတွင်

တည်ေဆာက်ြေင်ဵ နှင်ဴ ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊
(၈)

အေဆာက်အအုဳမျာဵေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵကို စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵနှင်ဴ ညီ မညီ
စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊ ေွင်ဴြပုြေင်ဵနှင်ဴ အေရဵယူြေင်ဵ၊

(၉)

နယ်ေြမေဒသအလိုက် ေဆာက်လပ
ု ်ရမည်ဴ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်
မှုနှင်ဴပတ်သက်၍ ဇုန်မျာဵသတ်မှတ်ြေင်ဵ၊ ကန့်သတ်ဧရိယာမျာဵ သတ်မှတ်
ြေင်ဵ၊ အေဆာက်အအုဳအမျိုဵအစာဵ၊ ပုဳစဳ၊ ပန္နက်ပုဳစဳ၊ အေဆာက်အအုဳ၏
အြမင်ဴအထပ်အေရအတွက်၊

အေဆာက်အအုဳနယ်သတ်မျဉ်ဵေကကာင်ဵနှင်ဴ

လမ်ဵနယ်သတ်မျဉ်ဵေကကာင်ဵ အကွာအေဝဵ၊ အေန်ဵတစ်ေန်ဵ၏ အနည်ဵဆုဳဵ
ရှိရမည်ဴဧရိယာ၊ အသုဳဵြပုရမည်ဴ အမျိုဵအစာဵတို္သကို သတ်မှတ်ေကကညာြေင်ဵ၊
(၁၀) ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစသည်ဴ အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ
ေနရာမျာဵကို ြပုြပင်ေစြေင်ဵနှင်ဴ ဖယ်ရှာဵြေင်ဵ၊ လိအ
ု ပ်သလို အေရဵယူ
ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(၁၁) ေကာ်မတီပိုင်အေဆာက်အအုဳမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြပုြပင်ြေင်ဵ၊
(၁၂) မမို့ြပအေမွအနှစ် အေဆာက်အအုဳမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ြေင်ဵ၊
(၁၃) သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊ မီဵသတ်စက်ကိရိယာပစ္စညဵ် မျာဵကို စီမဳထာဵရှိ
ြေင်ဵ၊ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ရှိ အေဆာက်အအုဳ နှင်ဴတဲမျာဵအာဵ ဖျက်သိမ်ဵဖယ်
ရှာဵေစြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ဖျက်သိမ်ဵြေင်ဵ၊

(၁၄) ယာဉ်မျာဵသွာဵလာြေင်ဵ၊ ရပ်နာဵြေင်ဵ၊ ယာဉ်ရပ်နာဵစေန်ဵမျာဵတည်ေဆာက်
ြေင်ဵ၊ ယာဉ်မျာဵ ဆိုက်ေရာက်၊ ရပ်နာဵ၊ ထွက်ေွာေရဵ စေန်ဵမျာဵ တည်
ေဆာက်ြေင်ဵ၊ ယင်ဵတို္သနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵ သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊
(၁၅) စည်ပင်သာယာေရဵ အေွန်အေမျာဵေကာက်ေဳြေင်ဵနှင်ဴ စည်ပင်သာယာေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်ရာတွင် ေကာ်မတီကတာဝန်ေဳေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
လိအ
ု ပ်ပါကသင်ဴေလျာ်ေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

သို္သမဟုတ်

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵအာဵ သင်ဴေလျာ်သည်က
ဴ ာလ အတွက် ကန်ထရိုက်စနစ်ြဖင်ဴ
ြဖစ်ေစ၊ ေလလဳစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ တင်ဒါစနစ်ြဖင်ဴ ြဖစ်ေစ၊ အြောဵသင်ဴ
ေလျာ်ေကာင်ဵမွန်ေသာစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ

ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှု

ရှိေစရန်

ေဆာင်ရွေက်၍ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်ြေင်ဵ၊
(၁၆) အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ

လမ်ဵမျာဵေဖာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊

ြပုြပင်ြေင်ဵ၊

ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ နှင်ဴ လူကူဵတဳတာဵမျာဵ၊ ဥမင်မျာဵ၊ ေြမေအာက်ပိုက်လုင
ိ ်ဵ
မျာဵ၊ တာရိုဵမျာဵ၊ ေကာ်မတီက စီမဳပိုင်ေွင်ဴရှိေသာ ေေျာင်ဵမျာဵ၊ ေရေြမာင်ဵ
မျာဵ ေရစီဵေရလာဆိုင်ရာ အေြေေဳအေဆာက်အအုဳမျာဵ ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊
ြပုြပင်ြေင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊
(၁၇) လမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အေြေေဳအေဆာက်အအုဳမျာဵ ေနရာေျထာဵမှုကို
စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊
(၁၈) လမ်ဵမျာဵေဖာက်လပ
ု ်မှု၊ အသုဳဵြပုမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ လမ်ဵအဂေါရပ်နှင်ဴ အညီ
စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြေင်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ြေင်ဵ၊ အေရဵယူ
ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(၁၉) လမ်ဵမျာဵကို အမည်ေပဵြေင်ဵ၊ အမှတ်စဉ်တပ်ြေင်ဵ၊ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ
ေြမမျာဵကို အမှတ်စဉ်တပ်ြေင်ဵနှင်ဴ ထိုသို္သေဆာင်ရွေက်ေျက်မျာဵကို အမျာဵ
ြပည်သူသိရှိရန်ေကကညာြေင်ဵ၊
(၂၀) စည်ပင်သာယာေဈဵမျာဵ၊ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေနရာနှင်ဴ အေဆာက်အအုဳ
မျာဵ၊ လမ်ဵမျာဵ၊ ပန်ဵခေဳမျာဵ၊ ပန်ဵဥယျာဉ်မျာဵတွင် မီဵထွန်ဵညြှေေ
ိ ပဵြေင်ဵ၊
(၂၁) မမို့ေတာ် နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ လုဳေလာက်ေသာ ေရေပဵေဝသည်ဴ လုပ်ငန်ဵကို
ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊

(၂၂)

လုေ
ဳ လာက်ေသာ ေရေပဵေဝနိုင်ရန်အတွက် ေရေလှာင်ကန်မျာဵ၊ အဝီစိ
တွင်ဵမျာဵ၊

ေရပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵ

တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ြေင်ဵနှင်ဴ

ြပုြပင်

ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊ ေရ အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို ရှာေဖွအသုဳဵြပုြေင်ဵ၊
(၂၃) အင်ဵလျာဵကန်၊ ကန်ေတာ်ကကီဵနှင်ဴ အြောဵေရကန်ကကီဵမျာဵကို အမမဲသာယာ
သန့်ရှင်ဵ ေနေစရန်အတွက် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ြေင်ဵ၊
(၂၄) ေရဆိုဵ၊

ေရညစ်မျာဵ

ထိေရာက်စွာ

စွန့်ထုတန
် ိုင်ရန်

ေရဆိုဵထုတ်

ေြမာင်ဵမျာဵ တည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊ ေဆဵေကကာြေင်ဵ၊ သန့်ရှင်ဵ
ေအာင် ြပုလုပ်ြေင်ဵ နှင်ဴ ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊
(၂၅) ေရစီဵေရလာေကာင်ဵမွန်ေစရန် ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(၂၆) ေြမေအာက်ေရတူဵေဖာ်ြေင်ဵ၊ ထုတယ
် ူသုဳဵစွဲြေင်ဵ၊ ြဖန့်ေဝြေင်ဵ စသည်တိန
ု္သ ှင်ဴ
စပ်လျဉ်ဵ၍ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊
(၂၇) ြပည်သူမျာဵ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊ ပညာေပဵ
ြေင်ဵ၊ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာကျန်ဵမာ
ေရဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ ညြှေိနှိုင်ဵေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(၂၈) ေရတွင်ဵ၊

ေရကန်၊

ေရေြမာင်ဵမျာဵနှင်ဴ

စပ်လျဉ်ဵ၍

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ

ညီညွတ်မှုရှိေစရန် လိအ
ု ပ်ေသာ အစီအမဳမျာဵ ေျမှတ်ေပဵြေင်ဵနှင်ဴ ကကီဵကကပ်
ကွပ်ကဲြေင်ဵ၊
(၂၉) ေဈဵမျာဵနှင်ဴ လမ်ဵေဘဵေဈဵဆိုင်မျာဵတွင် ေရာင်ဵေျေနေသာ စာဵေသာက်
ကုန်မျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴညီညွတ်ြေင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵကကပ်မတ်ြေင်ဵ နှင်ဴ
အေရဵယူြေင်ဵ၊
(၃ဝ) စည်ပင်သာယာေဈဵမျာဵကို တည်ေဆာက်ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊ စီမဳေန့်ေွဲ
ြေင်ဵနှင်ဴ ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေဈဵမျာဵ၊ ကုန်ပေဒသာဆိုင်မျာဵနှင်ဴ ကုန်တိုက်မျာဵကို
ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြေင်ဵ၊
(၃၁) လမ်ဵမျာဵ သန့်ရှင်ဵေစရန်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊ လမ်ဵေပ္ဝရှိ ေေွဵေလေေွဵလွင်ဴ
ရှင်ဵလင်ဵြေင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ ညစ်ညမ်ဵပစ္စညဵ် မျာဵနှင်ဴ စက်ဆုပ်ဖွယ်
ြဖစ်သည်ဴ ပစ္စညဵ် မျာဵကို သိမ်ဵဆည်ဵ၊ ဖယ်ရှာဵ၊ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ၊

(၃၂) အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ

တိရစ္ဆာန်မျာဵကို

ဖမ်ဵဆီဵ၊

ထိန်ဵသိမ်ဵ၊

သုတ်သင်ရှင်ဵလင်ဵြေင်ဵ၊ တိရစ္ဆာန်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵရုဳမျာဵ တည်ေထာင်ဖွင်ဴ
လှစ်ြေင်ဵနှင်ဴ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ် ေွင်ဴြပုြေင်ဵ၊ ေလလွင်ဴတိရစ္ဆာန်မျာဵကို
ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊
(၃၃) ကျွဲ၊

နွာဵတိရစ္ဆာန်၊

အိမ်ေမွဵတိရစ္ဆာန်မျာဵနှင်ဴ

စပ်လျဉ်ဵ၍

စည်ဵကမ်ဵ

ေျက်မျာဵ သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵနှင်ဴ အေရဵယူြေင်ဵ၊
(၃၄) အမျာဵြပည်သူ

စာဵသုဳဵရန်အလိ္သင
ု ှာ

သာဵငါဵထုတ်လုပ်ြေင်ဵ၊

ြဖန့်ြဖူဵ

ေရာင်ဵေျြေင်ဵ တို္သနှင်ဴ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊
(၃၅) စက်ဆုပ်ဖွယ်အရာ
ပစ္စညဵ် မျာဵ၊

ြဖစ်သည်အ
ဴ ြပင်

ေဘဵအန္တရာယ်

စာဵသုဳဵရန်မသင်ဴေသာ

သယ်ေဆာင်ြေင်ဵ၊

သိုေလှာင်ြေင်ဵ၊

ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ

သာဵငါဵမျာဵေရာင်ဵဝယ်ြေင်ဵ၊

ထာဵရှိြေင်ဵတို္သကို

တာဵြမစ်ြေင်ဵနှင်ဴ

စစ်ေဆဵအေရဵယူေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(၃၆) ေန့စဉ်ထက
ွ ်ရှိသည်ဴ

အမှိုက်မျာဵကို

စနစ်တကျသိမ်ဵဆည်ဵစွန့်ပစ်ြေင်ဵ၊

လိအ
ု ပ်သလို စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊
(၃၇) အမှိုက်ပုဳဵ၊

အမှိုက်ကန်၊

အမှိုက်ပုဳေနရာမျာဵ၊

ထပ်ဆင်ဴလွှဲေြပာင်ဵစနစ်

ေဆာင်ရွေက်မည်ဴ အမှိုက်စွန့်ေနရာမျာဵနှင်ဴ ေနာက်ဆုဳဵစွန့်ပစ် အမှိုက်ပုဳ
ေနရာမျာဵ သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵ၊ ပိတ်သိမ်ဵြေင်ဵ၊ အြောဵနည်ဵ
လမ်ဵြဖင်ဴ အသုဳဵြပုြေင်ဵ၊ စီမဳေန့်ေွဲ ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊
(၃၈) မမို့ေတာ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ

ေရထု၊

ေလထု၊

ေြမထု

အရည်အေသွဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵရန်နှင်ဴ ြမြှေင်ဴတင်ရန်အလိ္သင
ု ှာစက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳမျာဵ၊ ယာဉ်မျာဵ၊
ယန္တရာဵမျာဵ၊

လူ့အသုဳဵအေဆာင်ပစ္စညဵ် မျာဵမှ

ထုတလ
် ွှတသ
် ည်ဴ

အေိဵု

အေငွ့မျာဵ၊ စွန့်ထုတအ
် ရည်မျာဵနှင်ဴ စွန့်ထုတ် အစိုင်အေဲမျာဵ ထွက်ရှိမှု ရှိ
မရှိ နှင်ဴ ြပည်သူမျာဵကျန်ဵမာေရဵ ထိေိုက်မှု ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵ ကကပ်မတ်ြေင်ဵ၊
အေရဵယူြေင်ဵတို္သကို

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာနမျာဵ၊

ပညာရှင်မျာဵ

နှင်ဴ

ေပါင်ဵစပ်ညိန
ြှေ ှိုင်ဵ၍ ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(၃၉) သမဂဲုဟ်စက်မျာဵတည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊
စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ နှင်ဴ ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊

သမဂဲုဟ်ေွင်ဴြပုြေင်ဵ၊

ဂူသွင်ဵြေင်ဵ၊

(၄၀) သုသာန်ေြမမျာဵသတ်မှတ်ြေင်ဵ၊

ေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵ၊

ပိတ်သိမ်ဵြေင်ဵ၊

ဖျက်သိမ်ဵြေင်ဵ၊ ဖျက်သိမ်ဵသည်ဴ သုသာန်ေြမကို အြောဵနည်ဵအသုဳဵြပုြေင်ဵ၊
စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵနှင်ဴ ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊
(၄၁) အေနှဵယာဉ်

အမျိုဵအစာဵအလိုက်

စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵသတ်မှတ်၍

အေနှဵယာဉ် လိင
ု ်စင်နှင်ဴအေနှဵယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြေင်ဵ၊ လိုင်စင်
ကို

ကာလအကန့်အသတ်ြဖင်ဴ

ကာလအတွင်ဵ

ရုပ်သမ
ိ ်ဵြေင်ဵ

သက်တမ်ဵတိုဵရန်

ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ၊

ရပ်ဆိုင်ဵြေင်ဵ၊

ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊

သို္သမဟုတ်

ပျက်ကွက်သည်ဴ

အေနှဵယာဉ်မျာဵအာဵ

သတ်မှတ်
လိင
ု ်စင်ကို

စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊

စည်ဵကမ်ဵမဲဴေြပဵဆွဲလျက်ရှိေသာအေနှဵယာဉ်မျာဵအာဵ

သိမ်ဵဆည်ဵ စစ်ေဆဵြေင်ဵနှင်ဴအေရဵယူြေင်ဵ၊
(၄၂) လမ်ဵေဘဵေဈဵဆိုင်မျာဵနှင်ဴ

စပ်လျဉ်ဵ၍

စည်ဵကမ်ဵမျာဵသတ်မှတ်ြေင်ဵ၊

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြေင်ဵနှင်ဴ အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(၄၃) တည်ဵေိုေန်ဵမျာဵ၊

ေဘာ်ဒါေဆာင်မျာဵ၊

ပွဲရုဳလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊

ပုဂ္ဂလက
ိ

အေပါင်ဆိုင်မျာဵ နှင်ဴ အကျိုဵေဆာင်လပ
ု ်ငန်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေရေပဵေဝ
ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိုင်ေွင်ဴြပုြေင်ဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊
(၄၄) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ သို္သမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်ရပ်က ေဆာင်ရွေက်သည်ဴ
လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ

ေကကာ်ြငာတို္သအေပ္ဝ

ေွင်ဴြပုြေင်ဵ၊

ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ၊

ေွင်ဴြပု

ကာလအကန့်အသတ်ြဖင်ဴ ရုပ်သိမ်ဵြေင်ဵ၊ ပိတ်သိမ်ဵြေင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ၊
ယင်ဵတို္သနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵ သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊
(၄၅) ေကာ်မတီ၏မူဝါဒအရ
ြပစ်ဒဏ်မျာဵအာဵ

ေဆာင်ရွေက်ေျက်မျာဵ၊

ရန်ကုန်မမို့ေတာ်ေန

တာဵြမစ်ေျက်မျာဵနှင်ဴ

ြပည်သူလထ
ူ ုတစ်ရပ်လဳဵု နှင်ဴ

မမို့ေတာ်တွင်ဵ ဝင်ထက
ွ ် သွာဵလာသူ အာဵလုဵဳ မှ အေျိန်နှင်ဴတစ်ေြပဵညီ
သိရှိနိုင်ေစရန်

လူထုဆက်သွယ်ေရဵ

နည်ဵလမ်ဵမျိုဵစုဳြဖင်ဴအသိေပဵ

ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(၄၆) ေကာ်မတီပိုင် ထုတ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ ၊

(၄၇) ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ သုေတသန လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊
ေလဴလာသင်ကကာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ

ဥပေဒေရဵရာလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(၄၈) ေလလွင်ဴသွာဵလာေနေသာ စိတ်ေဝဒနာရှင်၊ ကိုယ်ေရြပာဵေရာဂါ စွဲကပ်သူ၊
ေလလွင်ဴ ကေလဵသူငယ်နှင်ဴ ေတာင်ဵရမ်ဵစာဵေသာက်သူမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵ
ေစာင်ဴေရှာက်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ။
(ေ)

ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မေွဲ (က) ပါ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵအြပင် စည်ပင်သာယာ
နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵအရသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အြောဵတာဝန်မျာဵကို
လည်ဵ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
အခန်ဵ(၆)
ေကာ်ြေီ၏လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြျောဵ

၂၅။

ေကာ်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်သည် (က) အစိုဵရအဖွဲ့၏

သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ြေင်ဵနှင်ဴ

လိအ
ု ပ်ပါက ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊
(ေ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ မမို့ြပစီမဳကိန်ဵမျာဵ ေရဵဆွဲြေင်ဵ၊

(ဂ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ ေြမမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြေင်ဵနှင်ဴ စီမဳ
ေန့်ေွဲြေင်ဵ၊

(ဃ) ြပည်တွင်ဵြပည်ပ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှင်ဴ

ဆက်သွယ်၍

မမို့ေတာ်

စည်ပင်သာယာေရဵအတွက် အေထာက်အကူြပုေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵကို တည်ဆဲ
ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ လိအ
ု ပ်သလို
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(င)

ေကာ်မတီပိုင် အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ ေြမမျာဵကို စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်၍ ငှာဵရမ်ဵြေင်ဵ၊
စာေျုပ်ပါ စည်ဵကမ်ဵေျက်တစ်ရပ်ရပ် ေဖာက်ဖျက်ပါက အေရဵယူ ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊

(စ)

လူအမျာဵေနထိင
ု ်ေသာ
ကျေရာက်သည်အ
ဴ ေါ

အေဆာက်အအုဳတ္သတ
ို ွင်

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်

လူတု္သ၏
ိ အသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရန်အလိ္သင
ု ှာ

သည်ဴ အစီအမဳမျာဵထာဵရှိရန် ညွှန်ကကာဵြေင်ဵ၊

လိအ
ု ပ်

(ဆ)

နိုင်ငဳေတာ်

ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ

သက်ဆိုင်သည်ဴ

သို္သမဟုတ်

လျှို့ဝှက်အဆင်ဴ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အေဆာက်အအုဳမျာဵမှအပ ဌာနဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုဳမျာဵ
ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင် ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵတို္သနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ဤဥပေဒနှင်ဴအညီ
စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိေျက် ကို အစိုဵရအဖွဲ့သို္သတင်ြပြေင်ဵ၊
(ဇ)

စည်ပင်သာယာေရဵ
အကကဳဉာဏ်မျာဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်
ရယူနိုင်ရန်လုအ
ိ ပ်ေသာ

ဘာသာရပ်အလိက
ု ်

ကျွမ်ဵကျင်မှု

အကကဳေပဵနှင်ဴအကကဳေပဵအဖွဲ့တို္သကို

ဖွဲ့စည်ဵ၍ တာဝန်ေပဵြေင်ဵ နှင်ဴ ယင်ဵတို္သ၏လစာစရိတ်နှင်ဴေျီဵြမြှေင်ဴေငွမျာဵကို အစိုဵရ
အဖွဲ့၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊
(ဈ)

စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ပိုမိုထေ
ိ ရာက်စွာ

ေဆာင်ရွေက်ရန်

ေေတ်မီ

တိုဵတက်သည်ဴ နည်ဵပညာနှင်ဴ နည်ဵစနစ်မျာဵကို အသုဳဵြပုေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(ည)

ေကာ်မတီက စီမဳေန့်ေွဲပိုင်ေွင်ဴရှိေသာ ေြမမျာဵတွင် မည်သည်ပ
ဴ ုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၊
ဌာန ဆိုင်ရာမျှ ကျူဵေကျာ်မှုမရှိေစရန်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ြေင်ဵ၊ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊
ကျူဵေကျာ်မှုမျာဵ အာဵ အေရဵယူြေင်ဵနှင်ဴ ဖယ်ရှာဵြေင်ဵ၊ အထူဵသြဖင်ဴေကာ်မတီမှ
စီမဳေန့်ေွဲေွင်ဴရှိေသာ အိမ်ရာ စီမဳကိန်ဵမျာဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာပန်ဵဥယျာဉ်၊
ပန်ဵခေဳနှင်ဴကစာဵကွင်ဵမျာဵအေကကာင်ဵ

အမျိုဵမျိုဵေကကာင်ဴ

ေပျာက်ကွယ်ဆုဳဵရှုဳဵမှု

မရှိေစရန် တာဝန်ယူထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊
(ဋ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

လမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

မည်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၊ ဌာနဆိုင်ရာမျှ ကျူဵေကျာ်ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ
မရှိေစရန် တာဵြမစ်ြေင်ဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵကကပ်မတ်ြေင်ဵ၊
(ဌ)

ေကာ်မတီပိုင်ေြမမျာဵတွင်ြဖစ်ေစ၊

အြောဵေြမမျာဵကိုငှာဵရမ်ဵ၍ြဖစ်ေစ

အမျာဵ

ြပည်သူအကျိုဵငှာ စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳ၊ စိုက်ပျိုဵေမွဵြမူေရဵစေန်ဵမျာဵ တည်ေထာင်
ြေင်ဵနှင်ဴ ထုတ်လပ
ု ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵ မျာဵကို စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊
(ဍ)

အရန်ေြမမျာဵတွင် မည်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၊ ဌာနဆိုင်ရာမျှ ကျူဵေကျာ်မှု
မရှိေစရန် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ြေင်ဵနှင်ဴ ယင်ဵအရန်ေြမေပ္ဝတွင် ေဆာင်ရွေက်
ရေသာ စီမဳကိန်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို စနစ်တကျစီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊

(ဎ)

အေဆာက်အအုဳမျာဵ ငှာဵရမ်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ ေြမငှာဵရမ်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ အြောဵနည်ဵြဖင်ဴ
ြဖစ်ေစရရှိသည်ဴ

နိုင်ငဳြောဵေငွကို

စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵနှင်ဴအညီ သုဳဵစွဲေွင်ဴရှိြေင်ဵ၊
(ဏ) စည်ပင်သာယာေရဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွေက်ရာတွင်

ြပည်တွင်ဵြပည်ပ

အဖွဲ့အစည်ဵ သို္သမဟုတ် ြပည်တွင်ဵြပည်ပပုဂ္ဂိုလ်တ္သန
ို ှင်ဴ ဆက်သွယ်၍ ေဆာင်ရွေက်
ေွင်ဴရှိြေင်ဵ၊
(တ) အစိုဵရထဳမှြဖစ်ေစ၊

ြပည်တွင်ဵြပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

ြပည်တွင်ဵြပည်ပပုဂ္ဂို လ်

တို္သထဳမှ ြဖစ်ေစ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵနှင်ဴအညီေငွေေျဵယူပိုင်ေွင်ဴရှိြေင်ဵ၊ အေထာက်အပဳဴ
မျာဵ ရယူပိုင်ေွင်ဴရှိြေင်ဵ၊
(ထ) ေကာ်မတီသည်လပ
ု ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို

အေြေေဳလျက်လပ
ု ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့မျာဵ

နှင်ဴ ဌာနမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵပိုင်ေွင်ဴရှိြေင်ဵ၊
(ဒ)

ဝန်ကကီဵေျုပ်က

အေါအာဵေလျာ်စွာ

ေပဵအပ်ေသာလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို

ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၇)
လုပ်ငန်ဵောဝန်ခဳအဖွဲ့ြျောဵနှင်ဴ ဌာနြျောဵ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ
၂၆။

ဤဥပေဒအရြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွေက်နိုင်ရန် အလို္သငှာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ ဌာနမျာဵကိုေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ
ဖွဲ့စည်ဵရမည် (က) လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့မျာဵ
(၁)

မမို့ြပစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့

(၂)

အေဆာက်အဦဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့

(၃)

လမ်ဵ၊ တဳတာဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့

(၄)

ေရရရှိေရဵနှင်ဴ ေရေပဵေဝေရဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့

(၅)

ေရစီဵေရလာနှင်ဴေရဆိုဵစီမဳေန့်ေွဲမှု လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့

(၆)

ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴေစျဵမျာဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့

(၇)

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳေန့်ေွဲေရဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့

(ေ)

၂၇။

ဌာနမျာဵ
(၁)

စီမဳေန့်ေွဲေရဵ၊ ြပည်သူ့ဆက်ဆဳေရဵနှင်ဴ ြပန်ကကာဵေရဵဌာန

(၂)

လုခဳ ေုဳေရဵနှင်ဴစည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဌာန

(၃)

ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴေငွစာရင်ဵဌာန

(က) ေကာ်မတီသည်

လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့မျာဵ

ဖွဲ့စည်ဵရာတွင်

လုပ်ငန်ဵအလိုက်

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ

ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦဵဦဵကို

လည်ဵေကာင်ဵ၊

ြပင်ပပညာရှင်

သုဳဵဦဵကို

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ

သက်ဆိုင်ရာ
ဥက္ကဋ္ဌ

အြဖစ်

အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ဝန်ထမ်ဵအကကီဵအမှူဵတစ်ဦဵကို

အတွင်ဵေရဵမှူဵအြဖစ်

လည်ဵေကာင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
(ေ)

လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့၏

သက်တမ်ဵသည်

ေကာ်မတီ၏

သက်တမ်ဵအတိင
ု ်ဵ

ြဖစ်သည်။
၂၈။

ေကာ်မတီသည်(က) အစိုဵရအဖွဲ့က အတည်ြပုေသာ ဝန်ထမ်ဵဖွဲ့စည်ဵပုဳနှင်ဴအညီ ဖွဲ့စည်ဵေသာ ဝန်ထမ်ဵ
အဖွဲ့ အတွက် လိုအပ်ေသာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵကို ေန့်အပ်တာဝန်ေပဵနိုင်သည်။
(ေ)

ဝန်ထမ်ဵမျာဵေန့်ထာဵရာတွင် စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ထိေရာက်စွာ
ေဆာင်ရွေက်နိုင်မည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
နှင်ဴ ညြှေိနှိုင်ဵမပီဵ ဥပေဒနှင်ဴအညီ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵရယူေန့်ထာဵနိုင်သည်။

(ဂ)

ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ လစာ၊ စရိတ်၊ ကရုဏာေကကဵနှင်ဴ ပင်စင်ေဳစာဵေွင်ဴြပုနိုင်သည်။
အခန်ဵ(၈)
မြို့ပပစီြဳကိန်ဵြျောဵေရဵဆွဲပခင်ဵ၊ဇုန်ြျောဵသေ်ြှေ်ပခင်ဵနှင်ဴ စီြဳခန့်ခွဲပခင်ဵ

၂၉။

ေကာ်မတီသည်(က) မမို့ြပစီမဳကိန်ဵမျာဵေရဵဆွဲ၍ ငါဵနှစ်တစ်ကကိမ် ြပန်လည် သုဳဵသပ်ြေင်ဵ ေဆာင်ရွေက်
ရမည်။
(ေ)

လက်ရှိ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ် အတွင်ဵ၌ ြဖစ်ေစ၊ တိုဵေျဲ့မည်ဴ ေနရာေဒသ အတွင်ဵ၌
ြဖစ်ေစ မမို့ြပစီမဳကိန်ဵမျာဵေရဵဆွဲရန်အတွက် ေြမပိုင်ဆိုင်မှု မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ ေြမအသုဳဵ
ေျြေင်ဵဆိုင်ရာ စီမဳေျက်မျာဵေရဵဆွဲရမည်။

(ဂ)

မမို့ြပအဂေါရပ်မျာဵနှင်ဴ

ညီညွတ်ြေင်ဵမရှိသည်ေ
ဴ နရာမျာဵတွင်

သက်ဆိုင်ရာဌာန

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ညြှေိနှိုင်ဵ၍ စနစ်တကျမမို့ကွက်ရိုက်ြေင်ဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာ
ေျထာဵြေင်ဵမျာဵ ြပုနိုင်သည်။
(ဃ) စည်ပင်သာယာပိုင်ေြမမျာဵ
ေကကာ်ြငာမျာဵြဖင်ဴ

ြဖစ်ေကကာင်ဵ

အသိေပဵြေင်ဵ၊

အမျာဵြပည်သူမျာဵ

သိရှိေစရန်

နယ်နိမိတ်ေကျာက်တိုင်မျာဵစိုက်ထြူ ေင်ဵ၊

ခေဳစည်ဵရိုဵကာရဳြေင်ဵ၊ ခေဳစည်ဵရိုဵပင်မျာဵ စိုက်ပျိုဵထာဵရှိြေင်ဵ၊ သတ်မှတ်ထာဵေသာ
ေနရာမျာဵတွင်

ထင်သာြမင်သာရှိေအာင်

တာဝန်ရှိ

သူမျာဵမှ

ေကကညာြေင်ဵ၊

ကျူဵေကျာ်ြေင်ဵ မြပုလုပ်နိုင်ရန် ေစာင်ဴကကည်ြဴ ေင်ဵ၊ ကျူဵေကျာ်မှုြပုလျှင် ြပုြေင်ဵ
တာဵဆီဵဖယ်ရှာဵြေင်ဵ၊

ကျူဵေကျာ်အိမ်မျာဵ၊

ကျူဵေကျာ်အေဆာက်အဦမျာဵ၊

ကျူဵေကျာ်ရပ်ကွက်မျာဵ ဖျက်သိမ်ဵြေင်ဵနှင်ဴ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ ြပုရမည်။
(င)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မမို့နယ်အသီဵသီဵနှင်ဴရပ်ကွက်မျာဵရှိ လူေနအိမ်ေြေ
မျာဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြေအေနမျာဵကို လိအ
ု ပ်သလိစ
ု စ်ေဆဵ၍ မမို့ြပအဂေါရပ်
မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညမ
ီ ှု ရှိေစရန်အတွက်ကကပ်မတ်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။

၃၀။

အစိုဵရဌာနမျာဵ၊

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ

ပုဂ္ဂလက
ိ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည်

မမို့ေတာ်နယ်

နိမိတ်အတွင်ဵ ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵကိစ္စမျာဵ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွေက်လုလ
ိ ျှင် ေကာ်မတီနှင်ဴ
ညြှေန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည် (က) မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေြမအသုဳဵေျြေင်ဵ၊ အေဆာက်အအုဳတည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊
ေြမြပုြပင်ြေင်ဵ၊
(ေ)

အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်မျာဵနှင်ဴ စက်မှုဇန
ု ်မျာဵတည်ေထာင်ြေင်ဵ၊ လုပ်ကိုင်ြေင်ဵ၊

(ဂ)

လမ်ဵနှင်ဴတဳတာဵေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵတာဝါတိုင်မျာဵ၊ လျှပ်စစ်မီဵတိုင်
မျာဵ၊ ေြမေပ္ဝေြမေအာက်ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်မျာဵ၊ နန်ဵကကိုဵမျာဵ၊ ပပန်မျာဵနှင်ဴ
ပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵ ဆက်သွယ်ြေင်ဵ၊ ေြမေအာက်ဥမင်လုဏ
ိ ်ေေါင်ဵမျာဵ ေဆာက်လပ
ု ်
ြေင်ဵ။

၃၁။

ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ယာဉ်မျာဵရပ်နာဵရန် ေနရာသတ်မှတ်ြေင်ဵ၊
စည်ဵကမ်ဵ သတ်မှတ်ြေင်ဵနှင်ဴ ကကပ်မတ်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵတို္သကိုြပုရမည်။

၃၂။

ေကာ်မတီသည်

မမို့ြပအဂေါရပ်နှင်ဴညီညွတ်ေစရန်

အစိုဵရအဖွဲ့၏

သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ

သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵနှင်ဴ

ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ၍

မမို့နယ်နှင်ဴရပ်ကွက်မျာဵတွင်အေြေေျေနထိင
ု ်

သင်ဴသည်ဴ လူဦဵေရကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၃၃။

ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

မမို့ြပအေမွအနှစ်အေဆာက်အဦမျာဵကို

မူလလက်ရာ မပျက် ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊ မွမ်ဵမဳြေင်ဵမျာဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၃၄။

ေကာ်မတီသည် စည်ပင်သာယာေရဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ မမို့ြပစီမဳကိန်ဵနှင်ဴ ေြမအသုဳဵေျ
ြေင်ဵဆိုင်ရာ စီမဳေျက်မျာဵကို ေရဵဆွဲ၍ ဇုန်နယ်ေြမမျာဵသတ်မှတ်ရမည်။

၃၅။

ေကာ်မတီသည် မမို့ြပစီမဳကိန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်ဵမျာဵကို
လိအ
ု ပ်သလို ေဆာင်ရွေက်ရမည် (က) လမ်ဵနှင်ဴတဳတာဵမျာဵတည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊
(ေ)

မိလာ္ယ ပပန်ေြမာင်ဵနှင်ဴ
စွန့်ပစ်ြေင်ဵ

ေြမြပင်ပပန်ေြမာင်ဵေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊

စသည်တ္သအ
ို တွက်

ေြမြပုြပင်ရန်နှင်ဴ

အညစ်အေကကဵ

ေရစီဵေရလာေကာင်ဵ

ေအာင်ြပုလုပ်ေပဵြေင်ဵ၊
(ဂ)

ေကာ်မတီပိုင်အေဆာက်အအုဳ၊

လမ်ဵ၊

စကကြံ၊

ပန်ဵခေဳနှင်ဴ

ေဈဵမျာဵ

ကကီဵကကပ်

ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(ဃ) ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(င)

ပန်ဵဥယျာဉ်၊ ပန်ဵခေဳ၊ အာဵကစာဵကွင်ဵ၊ ေဈဵ၊ အစိုဵရရုဳဵ ဌာန၊ လမ်ဵမကကီဵမျာဵနှင်ဴ
အနာဂတ် စီမဳကိန်ဵမျာဵအတွက် ေြမကွက်လပ်ေနရာမျာဵထာဵရှိြေင်ဵ၊

(စ)

သုသာန်မျာဵ၊ ကကီဵမာဵေသာ အိမ်သုဳဵအမှိုက်မျာဵ စွန့်ပစ်ရန်အတွက် ေနရာမျာဵ၊
စွန့်ပစ် အမှိုက်မျာဵကကာဵေဳလဲေ
ွှ ြပာင်ဵသည်ေ
ဴ နရာနှင်ဴ ေနာက်ဆုဳဵစွန့်ပစ်အမှိုက်ပုဳ
မျာဵ တည်ေဆာက်ြေင်ဵ။

၃၆။

ေကာ်မတီသည် မမို့ြပစီမဳကိန်ဵမျာဵ ေရဵဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေက်ရာတွင်
ြပည်တွင်ဵ ြပည်ပပညာရှင်မျာဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ အကကဳဉာဏ်မျာဵ၊ ကျွမ်ဵကျင်မှု
အကူအညီမျာဵနှင်ဴ

လိအ
ု ပ်ေသာ

အေထာက်အပဳဴမျာဵရရှိရန်အတွက်

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ

အစီအမဳမျာဵကို အစိုဵရအဖွဲ့၏ေွင်ဴြပုေျက်ြဖင်ဴ ရယူေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၃၇။

ေကာ်မတီသည် မမို့ြပစီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာ ေြမယာမှတ်တမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ေြမပုဳမျာဵကို ေေတ်မီ
နည်ဵစနစ် မျာဵြဖင်ဴ ြပုစုထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။

အခန်ဵ (၉)
ေပြြျောဵကိုစီြဳခန့်ခွဲပခင်ဵ
၃၈။

ေကာ်မတီသည်(က) ေကာ်မတီပိုင်ေြမ၊

ေကာ်မတီက

စီမဳေန့်ေွဲပိုင်ေွင်ဴရှိေသာေြမ၊

တည်ဆဲဥပေဒ

မျာဵနှင်ဴအညီ သိမ်ဵယူထာဵေသာေြမ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵမှ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵရ
ယူထာဵေသာ ေြမ၊ ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေြမနှင်ဴ ေြမငှာဵစာေျုပ်၊ လိုင်စင်၊ ပါမစ်တစ်ေုေုြဖင်ဴ
ပုဂ္ဂလက
ိ အာဵ ေနထိုင် အသုဳဵြပုေွင်ဴေပဵထာဵေသာ ေြမမျာဵကို ဥပေဒနှင်ဴအညီ
စီမဳေန့်ေွဲပိုင်ေွင်ဴရှိသည်။
(ေ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေွင်ဴြပုေျထာဵေပဵသည်ဴ

ေြမငှာဵစာေျုပ်၊

လိင
ု ်စင်၊

ပါမစ်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်သည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ ေပဵသွင်ဵရမည်ဴေငွမျာဵကို အေြပ
အေကျ ေကာက်ေဳေွင်ဴ ရှိသည်။
(ဂ)

ေြမငှာဵစာေျုပ်မျာဵ၊ လိင
ု ်စင်မျာဵ၊ ပါမစ်မျာဵထုတေ
် ပဵြေင်ဵ၊ သက်တမ်ဵသတ်မှတ်၍
ေနထိင
ု ်ေွင်ဴ

အသုဳဵြပုေွင်ဴေပဵြေင်ဵ၊

သက်တမ်ဵတိုဵြမြှေင်ဴေပဵြေင်ဵနှင်ဴ

စည်ဵကမ်ဵ

ေဖာက်ဖျက်ပါက ယင်ဵတို္သကို ဖျက်သိမ်ဵြေင်ဵြပုနိုင်သည်။
၃၉။

ေကာ်မတီသည် အမျာဵြပည်သူအကျိုဵအတွက် ေြမနှင်ဴအေဆာက်အအုဳမျာဵကို ရယူရန်
လိအ
ု ပ်ပါက

အစိုဵရအဖွဲ့၏

သေဘာတူညီေျက်ရယူမပီဵ

ကာလတန်ဖိုဵြဖင်ဴ

ဝယ်ယူ

နိုင်သည်။
၄၀။

ေကာ်မတီသည်

တရာဵဝင်ထတ
ု ်ေပဵထာဵေသာ

ေြမငှာဵစာေျုပ်၊

ပါမစ်နှင်ဴေွင်ဴြပု

ေျက်အမိန့်မျာဵကို အတုအပြပုလုပ်ြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြေင်ဵြပုလုပ်ေကကာင်ဵ စိစစ်ေတွ့ရှိလျှင်
ပယ်ဖျက်ရမည်။
၄၁။

ေကာ်မတီသည်(က) ေြမပိုင်ဆိုင်သူ

သို္သမဟုတ်

ယင်ဵ၏တရာဵဝင်ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖစ်ေစ၊

အေွင်ဴရ

ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖစ်ေစ ေြမကိုတင
ို ်ဵတာေပဵရန် သို္သမဟုတ် ြပန်လည်တိုင်ဵတာ
ေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵလာလျှင် သတ်မှတ်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်ေြဖင်ဴ တိုင်ဵတာေပဵ
ရမည်။

(ေ)

ေြမပိုင်ဆိုင်သူ

သို္သမဟုတ်

ယင်ဵ၏တရာဵဝင်ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖစ်ေစ၊

အေွင်ဴရ

ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖစ်ေစ သက်ေသေဳေြမပုဳမျာဵ ေရဵဆွဲေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵလာလျှင်
သတ်မှတ်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်ေြဖင်ဴ ေရဵဆွဲေပဵရမည်။
၄၂။

ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ ေြမကွက်မျာဵ ေွဲစိတ်ြေင်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍(က) ေြမကွက်ေွဲစိတ်လိုသူသည်

စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ

ေြမကွက်ေွဲစိတ်ေွင်ဴ

အတွက် ေကာ်မတီသု္သိ ကကိုတင်ေလျှာက်ထာဵရမည်။ ေကာ်မတီသည် လိအ
ု ပ်သလို
စိစစ်မပီဵ ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ ေြမကွက်ေွဲပုဳစဳအတိုင်ဵြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မတီမှ သင်ဴေလျာ်
သလို ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲထာဵသည်ဴ ေြမကွက်ေွဲ ပုဳစဳအတိုင်ဵြဖစ်ေစ ေွင်ဴြပုေျက်
ေပဵနိုင်သည်။
(ေ)

ေကာ်မတီသည်ေြမကွက်တစ်ကွက်ကို မမို့ြပစီမဳကိန်ဵအရေွဲစိတ်ရန် လိအ
ု ပ်ပါက
၎င်ဵေြမကွက်

ပိုင်ဆိုင်သူထသ
ဳ တ်မှတ်သည်ဴ

အေျိန်ကာလအတွင်ဵေြမကွက်ေွဲ

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ေျက်မျာဵ နှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွေက်တင်ြပရန် နို္သတစ်စာထုတဆ
် င်ဴ
ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။ ယင်ဵညွှန်ကကာဵေျက် နှင်ဴအညီ ပိုင်ဆိုင်သူက ေြမကွက်ေွဲပုဳစဳ
တင်ြပလာလျှင် အတည်ြပုေျက်ေပဵနိုင်သည်။
(ဂ)

ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်သူသည် နို္သတစ်စာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်က
ဴ ာလ ကုန်ဆုဳဵသည်
အထိ ေြမကွက်ေွဲစိတ်ပုဳစဳကိုတင်ြပရန်ပျက်ကွက်ေဲဴလျှင် ေကာ်မတီကေြမကွက်ေွဲ
ပုဳစဳကို သင်ဴေလျာ်သလို ေရဵဆွဲအတည်ြပုမပီဵ ထိုပုဳစဳအတိုင်ဵ လက်ေဳေဆာင်ရွေက်ရန်
ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်သူထဳ တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ အေကကာင်ဵကကာဵနိုင်သည်။

(ဃ) ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်သူသည် ပုဒ်မေွဲ (ေ) အရြဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မေွဲ (ဂ) အရြဖစ်ေစ
အတည်ြပုထာဵသည်ဴ ေြမကွက်ေွဲပုဳစဳနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ေကျနပ်မှုမရှိလျှင် အစိုဵရ
အဖွဲ့ထဳ တင်ြပေွင်ဴရှိသည်။ အစိုဵရ အဖွဲ့၏ဆုဳဵြဖတ်ေျက်သည် အတည်ြဖစ်သည်။
၄၃။

ေကာ်မတီသည် ေကာ်မတီပိုင်ေြမမျာဵနှင်ဴေကာ်မတီက စီမဳေန့်ေွဲပိုင်ေွင်ဴရှိေသာေြမမျာဵကို
စနစ်တကျတိုင်ဵတာ၍ မှတ်တမ်ဵမျာဵထာဵရှိရမည်။

၄၄။

ေကာ်မတီသည်ေကာ်မတီပိုင်စိုက်ပျိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵေြမမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ စာရင်ဵြပုစု
ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵရှိရမည်။

၄၅။

ေကာ်မတီသည်-

(က) ေြမငှာဵစာေျုပ်မျာဵ၊ ေြမငှာဵလိင
ု ်စင်မျာဵ၊ ပါမစ်မျာဵ၊ သာသနာဂရန်မျာဵ ေလျှာက်
ထာဵလာလျှင်

တည်ဆဲဥပေဒ၊

နည်ဵဥပေဒ၊

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊

လုပ်ထုဳဵ

လုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ စိစစ်ထတ
ု ်ေပဵပိုင်ေွင်ဴရှိသည်။
(ေ)

ေြမပိုင်ရှင်အမည်လွှဲေြပာင်ဵေပဵြေင်ဵမျာဵကို

တည်ဆဲဥပေဒပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်

မျာဵနှင်ဴအညီ ြပုလုပ်ေပဵပိုင်ေွင်ဴရှိသည်။
၄၆။

ေကာ်မတီသည်

တည်ဆဲဥပေဒ၊

နည်ဵဥပေဒ၊

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ

မျာဵနှင်ဴအညီ ေြမေွန်ေြမေမျာဵကို စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳရမည်။
၄၇။

ေကာ်မတီသည် မမို့ြပနှင်ဴအိမ်ရာဖွဳ့မဖိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနက လွှဲေြပာင်ဵေပဵသည်ဴ တိုဵေျဲ့အိမ်ရာ
ေြမကွက်သစ် မျာဵ၏ ေြမပုဳမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။

၄၈။

ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ပိတ်သိမ်ဵမပီဵြဖစ်သည်သ
ဴ ုသာန်ေြမမျာဵကို

မမို့ြပဖွဳ့မဖိုဵမှု စီမဳကိန်ဵနှင်ဴအညီ စီမဳေန့်ေွဲရမည်။
၄၉။

ေကာ်မတီသည် အမျာဵြပည်သူတ၏
ို္သ လိအ
ု ပ်ေျက်အရ အိမ်ရာစီမဳကိန်ဵမျာဵကို အေကာင်
အထည်ေဖာ်နိုင်ရန် ရင်ဵနှီဵြမြှေုပ်နှဳမှုမျာဵကို အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညေ
ီ ျက်ြဖင်ဴ ရှာေဖွ
နိုင်သည်။

၅၀။

ေကာ်မတီသည် ေကာ်မတီပိုင်ေြမ၊ ေကာ်မတီက စီမဳေန့်ေွဲပိုင်ေွင်ဴရှိသည်ဴ ေြမ၊ ေြမကွက်
လပ်မျာဵနှင်ဴ

အရန်ေြမမျာဵေပ္ဝတွင်

အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ

ပစ္စညဵ် မျာဵကိုကျူဵေကျာ်

ေဆာက်လပ
ု ်၊ စုပုဳထာဵေကကာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိလျှင် ထိသ
ု ို္သကျူဵေကျာ် ေဆာက်လပ
ု ်
ေနထိင
ု ် စုပုဳထာဵသူတိက
ု္သ ို ရက်ေပါင်ဵ ၃ဝ အတွင်ဵ ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵေပဵရန် အမိန့်ထုတ်
ဆင်ဴရမည်။
၅၁။

ပုဒ်မ ၅၀ အရ ထုတ်ဆင်ဴသည်အ
ဴ မိန့်ကို လိက
ု ်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင် ကျူဵေကျာ်သူ
နှင်ဴတကွ အေဆာက်အအုဳမျာဵနှင်ဴပစ္စညဵ် မျာဵကို စနစ်တကျဖယ်ရှာဵရန်အတွက် အစိုဵရ
အဖွဲ့ထဳမှ လုခဳ ေုဳေရဵနှင်ဴ အြောဵ လိုအပ်သည်ဴ အကူအညီမျာဵရယူေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။

၅၂။

ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

ဂရန်ေြမနှင်ဴပါမစ်ေြမမျာဵမှအပ

ေကာ်မတီကအငှာဵေျထာဵေသာ ေြမြဖစ်ေစ၊ ေြမနှင်ဴအေဆာက်အအုဳြဖစ်ေစ၊ ဆိုင်ေန်ဵ
ြဖစ်ေစအငှာဵေျထာဵြေင်ဵေဳရသူတက
ို္သ

အငှာဵေျထာဵသည်ဴ

စာေျုပ်ပါစည်ဵကမ်ဵေျက်

တစ်ရပ်ရပ်ကို လိက
ု ်နာရန်ပျက်ကွက်ေကကာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိလျှင် အငှာဵေျထာဵြေင်ဵ
ကိုရပ်စဲ၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ ဖယ်ရှာဵအေရဵယူေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။

၅၃။

ေကာ်မတီသည် ေကာ်မတီပိုင်ေြမ၊ ေကာ်မတီက စီမဳေန့်ေွဲပိုင်ေွင်ဴရှိသည်ေ
ဴ ြမ၊ ေြမကွက်
လပ်မျာဵနှင်ဴ အရန်ေြမမျာဵေပ္ဝတွင် ကျူဵေကျာ်သည်ဴ မည်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၊
ဌာနဆိုင်ရာကိုမဆို

ဤဥပေဒပုဒ်မ

၅၀၊

ပုဒ်မ

၅၁နှင်ဴ

ပုဒ်မ

၅၂

တို္သနှင်ဴအညီ

ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
အခန်ဵ(၁၀)
ပန်ဵဥယျောဉ်နှင်ဴအာဵကစာဵကွင်ဵြျောဵေည်ေဆာက်ပခင်ဵ၊ ပပုပပင်ထန
ိ ်ဵသိြ်ဵပခင်ဵနှင်ဴ စီြဳခန့်ခွဲပခင်ဵ
၅၄။

ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အမျာဵြပည်သူတို္သ အနာဵယူ အပန်ဵေြဖ
နိုင်ေစရန် ပန်ဵဥယျာဉ်မျာဵ၊ ပန်ဵခေဳမျာဵ၊ ေြမကွက်လပ်မျာဵ၊ ရှုေင်ဵေနရာမျာဵနှင်ဴ ကစာဵ
ကွင်ဵမျာဵကို တည်ေထာင်ြေင်ဵ၊ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵနှင်ဴ ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ တို္သကို ေဆာင်ရွေက်
ရမည်(က) သင်ဴေလျာ်သည်ေ
ဴ နရာမျာဵ၌
ရှုေင်ဵေနရာမျာဵ

နှင်ဴ

ပန်ဵဥယျာဉ်မျာဵ၊

ပန်ဵခေဳမျာဵ၊

အာဵကစာဵကွင်ဵမျာဵကို

ေြမကွက်လပ်မျာဵ၊

တည်ေဆာက်ဖွင်ဴလှစ်ြေင်ဵ၊

စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊
(ေ)

လိအ
ု ပ်ေသာေနရာမျာဵ၌ ပန်ဵဥယျာဉ်၊ ပန်ဵခေဳ၊ ေြမကွက်လပ်၊ ရှုေင်ဵေနရာမျာဵနှင်ဴ
အာဵကစာဵ ကွင်ဵမျာဵ အသစ်တည်ေဆာက်ဖွင်ဴလှစ်ြေင်ဵ၊ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊

(ဂ)

တည်ေဆာက်ထာဵရှိမပီဵြဖစ်သည်ဴ ပန်ဵဥယျာဉ်မျာဵ၊ ပန်ဵခေဳမျာဵ၊ ေြမကွက်လပ်မျာဵ၊
ရှုေင်ဵေနရာမျာဵနှင်ဴ အာဵကစာဵကွင်ဵမျာဵကို ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ။

၅၅။

ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

စိမ်ဵလန်ဵစိုြပည်လပ
ှ မှုရှိေစေရဵအတွက်

စီမဳေဆာင်ရွေက် ရမည်။
၅၆။

ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ြပည်သူမျာဵအပန်ဵေြဖေနရာမျာဵရှိ ေရကန်
မျာဵ၊

ေရကန်ေပါင်မျာဵ၊

ေရြဖန့်ေဝသည်ဴေရပန့်မျာဵ၊

ေရပိုက်မျာဵကို

ေနှာင်ဴယှက်

ဖျက်ဆီဵြေင်ဵမြပုနိုင်ရန် ကကပ်မတ်ြေင်ဵ၊ အေရဵယူြေင်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၅၇။

ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

စိမ်ဵလန်ဵစိုြပည်လပ
ှ မှုရှိေစေရဵအတွက်

အပန်ဵေြဖေနရာမျာဵ၊ လမ်ဵေဘဵမျာဵ၌စိုက်ပျိုဵထာဵေသာ သို္သမဟုတ် သဘာဝအေလျာက်
ေပါက်ေနေသာ သစ်ပင်၊ ပန်ဵပင်မျာဵကို ေုတ်လဲြှ ေင်ဵ၊ သစ်ကိုင်ဵသစ်ေက်မျာဵ ေျိုဵဖဲဴ

ေုတ်ြဖတ်ြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵမျာဵမြပုလုပ်ရန် ကကပ်မတ်ြေင်ဵ၊ စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊ အေရဵယူ
ြေင်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၅၈။

ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အပန်ဵေြဖေနရာမျာဵတွင်

သစ်သီဵဝလဳ၊

ပန်ဵမန်စိုက်ပျိုဵေရဵဆိုင်ရာြပပွဲ၊ မပိုင်ပွဲမျာဵ၊ ေပျာ်ပွဲရွှေင်ပွဲမျာဵ၊ ပညာေပဵေဟာေြပာပွဲမျာဵ၊
ပွဲလမ်ဵသဘင် ေဖျာ်ေြဖပွဲမျာဵ၊ သစ်သီဵဝလဳ၊ ပန်ဵမန်စိုက်ပျိုဵေရဵဆိုင်ရာ သင်တန်ဵမျာဵကို
ေင်ဵကျင်ဵြပုလုပ်ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည် သို္သမဟုတ် ေွင်ဴြပုနိုင်သည်။
၅၉။

ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ ပန်ဵဥယျာဉ်၊ ပန်ဵခေဳမျာဵတွင် ဖွင်ဴလှစ်ထာဵ
ရှိေသာ ဆိုင်မျာဵကို ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။

၆ဝ။

ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ(က) ေကာ်မတီပိုင် ပျိုဵခေဳမျာဵတည်ေထာင်၍ ပျိုဵပင်မျာဵကို သင်ဴေလျာ်ေသာေဈဵနှုန်ဵ
ြဖင်ဴေရာင်ဵေျနိုင်သည်။
(ေ)

စီဵပွာဵေရဵအလို္သငှာ ပျိုဵခေဳတည်ေထာင်လုသ
ိ ူမျာဵ၊ ပျိုဵပင်အေရာင်ဵဆိုင် ဖွင်ဴလှစ်
လိသ
ု ူမျာဵအာဵ သတ်မှတ်စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေွင်ဴြပုနိုင်သည်။

၆၁။

ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အမျာဵြပည်သူကျန်ဵမာ

ကကဳဴေိုင်ေပျာ်ရွှေင်

ေစေရဵအတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာေနရာမျာဵတွင် အာဵကစာဵကွင်ဵမျာဵ၊ အာဵကစာဵရုဳမျာဵ
တည်ေထာင်ြေင်ဵ၊

ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊

စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵနှင်ဴ

အေါအာဵေလျာ်စွာ

အာဵကစာဵမပိုင်ပွဲမျာဵကျင်ဵပေပဵရမည်။
၆၂။

ေကာ်မတီသည်

အာဵကစာဵကွင်ဵမျာဵ၊

အာဵကစာဵရုဳမျာဵ

တည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊

အာဵကစာဵမပိုင်ပွဲမျာဵ ကျင်ဵပြေင်ဵတို္သအတွက် အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရ
မဟုတ်သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ သို္သမဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵထဳမှ အလှူေငွမျာဵ၊ ေထာက်ပဳဴ
ေငွမျာဵ၊ ပစ္စညဵ် မျာဵနှင်ဴ အေေကကဵေငွမျာဵကို လက်ေဳ ရယူ၍ သတ်မှတ်ထာဵေသာ
စည်ဵမျဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ သုဳဵစွဲနိုင်သည်။
၆၃။

ေကာ်မတီသည် အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵ သို္သမဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵထဳမှ အာဵကစာဵကွင်ဵမျာဵ၊ အာဵကစာဵရုဳမျာဵ၊ အာဵကစာဵ
ပစ္စညဵ် မျာဵကို

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ

အသုဳဵြပုနိုင်သည်။

ရယူ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ငှာဵရမ်ဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

၆၄။

ေကာ်မတီသည်

ေပျာ်ရွှေင်ဖွယ်အာဵကစာဵပွဲမျာဵ၊

အာဵကစာဵကွင်ဵမျာဵ၊

အာဵကစာဵရုဳမျာဵ၊

ကျန်ဵမာေရဵေလဴကျင်ဴေန်ဵမမျာဵ၊

အာဵကစာဵေန်ဵမမျာဵ၊

ေရကူဵကန်မျာဵ၊

အာဵကစာဵနည်ဵပညာ သင်တန်ဵေကျာင်ဵ မျာဵအာဵ စီဵပွာဵေရဵအလို္သငှာဖွင်ဴလှစ်ြေင်ဵကို
သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ လုပ်ကိုင်ေွင်ဴြပုနိုင်သည်။
အခန်ဵ(၁၁)
အေဆာက်အအုဳြျောဵေဆာက်လပ
ု ်ပခင်ဵ၊ ပပုပပင်ထန
ိ ်ဵသိြ်ဵပခင်ဵနှင်ဴ စီြဳခန့်ခွဲပခင်ဵ
၆၅။

ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အေဆာက်အအုဳမျာဵေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵနှင်ဴ

စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွေက်ရမည်(က) စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်
ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊

ြပင်ဆင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊

လိအ
ု ပ်ေသာအေဆာက်အအုဳမျာဵ
ဖျက်သိမ်ဵြေင်ဵ၊

စစ်ေဆဵြေင်ဵနှင်ဴ

ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊
(ေ)

အေဆာက်အအုဳမျာဵကို

စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵသတ်မှတ်၍ေဆာက်လပ
ု ်ေွင်ဴြပုြေင်ဵ

သို္သမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ၊ ေဆာက်လပ
ု ်မပီဵစီဵပါက သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵကမ်ဵ
ေျက်မျာဵနှင်ဴ

ညီညွတ်မှု

ရှိ

မရှိ

စိစစ်မပီဵ

အေဆာက်အအုဳ

မပီဵစီဵေကကာင်ဵ

လက်မှတ်ထုတ်ေပဵြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ၊ ေနထိုင်ေွင်ဴြပုြေင်ဵ သို္သမဟုတ်
ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ၊
(ဂ)

အေဆာက်အအုဳမျာဵေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြေင်ဵြပုရာတွင် ေရေြမာင်ဵမျာဵကို
သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ ေကာ်မတီပိုင်ေရေြမာင်ဵမကကီဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေဖာက်
လုပ်ေစြေင်ဵ၊

(ဃ) စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳ၊ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ ေြမေပ္ဝမှစီဵဆင်ဵသည်ဴ ေရေကကာင်ဴ အမျာဵ
ြပည်သူအာဵ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ သန့်ရှင်ဵေရဵထိေက
ို ်မှုမရှိေစရန်၊ သက်ဆိုင်ရာလမ်ဵ
မျာဵနှင်ဴ

အြောဵပစ္စညဵ် မျာဵကို

ေကာင်ဵမွန်ေစရန်

ထိေက
ို ်ပျက်စီဵြေင်ဵမရှိေစရန်နှင်ဴ

ေရတဳေလျှာက်၊

ေရဆင်ဵပိုက်၊

ြပုလုပ်ေစြေင်ဵ သိ္သမ
ု ဟုတ် ြပုြပင်ေစြေင်ဵ၊

ေရေြမာင်ဵ

ေရစီဵေရလာ
စသည်တိက
ု္သ ို

(င)

အမျာဵြပည်သူအတွက်

ေနအိမ်အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊

အေန်ဵမျာဵ၊

စုေပါင်ဵပိုင်

အေဆာက် အအုဳမျာဵ ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ ပိုင်ဆိုင်ေွင်ဴ သို္သမဟုတ် တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ
ေနထိင
ု ်ေွင်ဴေပဵြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵနှင်ဴ ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊
(စ)

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည်ေ
ဴ ဂဟာနှင်ဴ တည်ဵေိုေန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာက်လပ
ု ်ေွင်ဴေပဵြေင်ဵ၊
ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ နှင်ဴ စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊

(ဆ)

မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအလွယ်တကူအဆင်ေြပစွာသွာဵလာေရဵအတွက် အမျာဵြပည်သူ
အသုဳဵြပုေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ လမ်ဵမျာဵနှင်ဴေနရာမျာဵကို ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊
ြပုြပင် ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵနှင်ဴ လိုအပ်ေသာအစီအမဳမျာဵေျမှတ်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊

(ဇ)

လမ်ဵအမည် သတ်မှတ်ြေင်ဵနှင်ဴ အေဆာက်အအုဳအမှတ် သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊

(စျ)

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ လမ်ဵမျာဵ၊ တဳတာဵမျာဵတွင် အတာဵအဆီဵမျာဵ၊ မလွတ်
မကင်ဵ အန္တရာယ်ရှိေသာအရာမျာဵနှင်ဴ အေဆာက်အအုဳမျာဵမှစွန်ဵထွက်ေသာအရာ
မျာဵကို ဖယ်ရှာဵေစြေင်ဵနှင်ဴ ဖယ်ရှာဵြေင်ဵ၊

(ည)

မမို့ေတာ်အဂေါရပ်နှင်ဴ

ညီညွတ်ေစရန်

သစ်ပင်၊

ရှင်ဵလင်ဵေစြေင်ဵ၊

ေျုဳပင်မျာဵ

ေဆဵေရာင်မျာဵ

သုတ်ေစြေင်ဵ၊

အေဆာက်အအုဳမျာဵနှင်ဴ
သန့်ရှင်ဵေစြေင်ဵနှင်ဴ

ဝင်ဵမေတ်သည်ဴ

ဝင်ဵခေဳမျာဵကို
သတ်မှတ်ေသာ

ခေဳေြမကိုဝင်ဵခေဳေတ်ေစြေင်ဵ၊

ေဟာင်ဵနွမ်ဵယိုယွင်ဵသည်ဴ ဝင်ဵခေဳ ကိုြပုြပင်ေစြေင်ဵ၊
(ဋ)

ပုဒ်မေွဲ

(ည)

အရ

ညွှန်ကကာဵထာဵသည်ကို

ပျက်ကွက်ပါကေကာ်မတီ၏

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွေက်ရန်

အစီအစဉ်ြဖင်ဴေဆာင်ရွေက်နိုင်မပီဵ

ကုန်ကျစရိတ်ကို

ေပဵရန် ပိုင်ရှင်သို္သမဟုတ် လက်ရှိေနထိုင်သူ ထဳ ေတာင်ဵဆိုြေင်ဵ၊
(ဌ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

စီမဳေန့်ေွဲနိုင်ရန် အလို္သငှာကန်ထရိုက်တာအြဖစ် မှတ်ပုဳတင်လုင
ိ ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြေင်ဵ၊
အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ဆက်နွှယ်သည်ဴ အြောဵလုပ်ငန်ဵ
မျာဵကို လိုင်စင်ထုတ်ေပဵြေင်ဵ။
၆၆။

(က) ေကာ်မတီသည်

အမျာဵြပည်သူသိရှိရန်အတွက်

ေအာက်ပါအေျက်မျာဵ

ကိုထုတ်ြပန်ေကကညာရမည် (၁)

ေဆာက်လပ
ု ်ြပုြပင်မည်ဴ အေဆာက်အအုဳမျာဵ၏ မျက်နှာစာတိုဵြမြှေင်ဴြေင်ဵ၊
ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵမျာဵအာဵ ေနရာေဒသအလိုက် ေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်

သည်ဴ ဗိသုကာဆိုင်ရာ လိအ
ု ပ်ေျက်မျာဵနှင်ဴလက
ို ်ေလျာညီေထွြဖစ်ေအာင်
ေဆာင်ရွေက်ရမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊
(၂)

တစ်သီဵတစ်ြောဵစီရှိသည်ဴ

အေဆာက်အအုဳမျာဵကိုသာ

ေဆာက်လပ
ု ်ရန်

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ နဳရဳေျင်ဵဆက်စပ်ေနလျက်ရှိေသာ အေဆာက်အအုဳ
မျာဵကိုသာ ေဆာက်လပ
ု ်ရန်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ၎င်ဵအမျိုဵအစာဵနှစ်မျိုဵ
စလုဵဳ ကို

ေဆာက်လပ
ု ်ရန်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ေွင်ဴြပုနိုင်မည်ဴေနရာ

ေဒသမျာဵ၊
(၃)

ေြမအကျယ်အဝန်ဵအလိုက်အေဆာက်အအုဳအေရအတွက် ကန့်သတ်ထာဵ
ရှိသည်ဴ နယ်ေြမေဒသမျာဵ၊

(၄)

ေဈဵဆိုင်မျာဵ၊

ကုန်ေလှာင်ရုဳမျာဵ၊

ကုန်ထတ
ု ်စက်ရုဳမျာဵ၊

တဲမျာဵ၊

ထူဵြောဵသည်ဴ ဗိသုကာ အေဆာက်အအုဳမျာဵ သို္သမဟုတ် သီဵြောဵ အသုဳဵ
ြပုရန် ရည်ရွေယ်သည်ဴ အေဆာက်အအုဳမျာဵ စသည်တက
ို္သ ို ေဆာက်လပ
ု ်ရန်
အတွက် ထူဵြောဵေသာ အေြေအေနအရ ေကာ်မတီ၏ သီဵြောဵေွင်ဴြပုမိန့်
မှတစ်ပါဵ ေဆာက်လပ
ု ်မှု မြပုနိုင်သည်လ
ဴ မ်ဵမျာဵ၊ လမ်ဵ၏အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ
သို္သမဟုတ်နယ်ေြမေဒသမျာဵ။
(ေ)

ပုဒ်မေွဲ (က) အရ ထုတ်ြပန်ေသာ ေကကညာေျက်ကိုေကျနပ်မှုမရှိလျှင် ထုတ်ြပန်
သည်ဴ ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၁၂၀ အတွင်ဵ ကန့်ကွက်လာွှ တင်သွင်ဵေွင်ဴ ရှိသည်။

(ဂ)

ေကာ်မတီသည် သတ်မှတ်ထာဵေသာကာလအတွင်ဵ လက်ေဳရရှိသည်ဴ ကန့်ကွက်
လွှာအာဵလုဵဳ ကို စိစစ်သုဳဵသပ်မပီဵ ကန့်ကွက်လာွှ တင်သွင်ဵေွင်ဴရှိသည်ဴ ေနာက်ဆုဳဵ
ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ ေကာ်မတီ၏ စိစစ်သုဳဵသပ်ေျက်မျာဵနှင်ဴအတူ
အစိုဵရအဖွဲ့ထဳတင်ြပရမည်။

(ဃ) ေကာ်မတီသည်

အစိုဵရအဖွဲ့က

ဆုဳဵြဖတ်အတည်ြပုသည်ဴအတိုင်ဵ

နိုင်ငဳေတာ်

ြပန်တမ်ဵတွင် ထုတြ် ပန်ေကကညာရမည်။ ထိေ
ု ကကညာေျက်ထတ
ု ်ြပန်သည်ဴ ေန့ရက်
မှစ၍ အာဏာတည်ေစရမည်။
၆၇။

ေကာ်မတီသည်(က) ေဖာက်လပ
ု ်မပီဵ

သို္သမဟုတ်

လမ်ဵနယ်သတ်မျဉ်ဵ

ေဖာက်လပ
ု ်မည်ဴ

သို္သမဟုတ်

အမျာဵပိုင်လမ်ဵတစ်ေုေုအတွက်

အေဆာက်အအုဳနယ်သတ်မျဉ်ဵ

သို္သမဟုတ်

နှစ်ေုစလုဵဳ ကိုသတ်မှတ်ရန် လိအ
ု ပ်ပါက အဆိုပါသတ်မှတ်ေျက်ကို အမျာဵသိေစ
ရန်ေကကညာရမည်။
(ေ)

ပုဒ်မေွဲ (က) အရ ထုတ်ြပန်ေသာ ေကကညာေျက်ကို ေကျနပ်မှုမရှိလျှင် ထုတြ် ပန်
သည်ဴ ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ ကန့်ကွက်လာွှ တင်သွင်ဵ ေွင်ဴရှိသည်။

(ဂ)

ေကာ်မတီသည်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ကန့်ကွက်လာွှ

အာဵလုဵဳ ကိုစိစစ်သုဳဵသပ်မပီဵ

ေနာက်ဆုဳဵေန့ရက်မှ

ရက်ေပါင်ဵ

၆၀

ကာလအတွင်ဵ

လက်ေဳရရှိသည်ဴ

ကန့်ကွက်လာွှ တင်သွင်ဵေွင်ဴရှိသည်ဴ

အတွင်ဵ

ေကာ်မတီ၏

စိစစ်သုဳဵသပ်

ေျက်မျာဵနှင်ဴအတူ အစိုဵရအဖွဲ့ထဳ တင်ြပရမည်။
(ဃ) ေကာ်မတီသည်

အစိုဵရအဖွဲ့က

ဆုဳဵြဖတ်အတည်ြပုသည်ဴအတိုင်ဵ

နိုင်ငဳေတာ်

ြပန်တမ်ဵတွင် ထုတြ် ပန်ေကကညာရမည်။ ထိေ
ု ကကညာေျက် ထုတြ် ပန်သည်ဴ ေန့ရက်
မှစ၍ အာဏာတည်ေစရမည်။
(င)

အတည်ြပုထာဵေသာ
မျဉ်ဵကကာဵမည်သည်ဴ

အေဆာက်အအုဳနယ်သတ်မျဉ်ဵနှင်ဴ
အေဆာက်အအုဳလုပ်ငန်ဵကိုမျှ

လမ်ဵနယ်သတ်

ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵမြပုရန်

စစ်ေဆဵကကပ်မတ်ရမည်။
၆၈။

ေကာ်မတီသည်(က) ပုဒ်မ ၆၇ အရ သတ်မှတ်ထာဵေသာလမ်ဵနယ်သတ်မျဉ်ဵကိုေကျာ်လန
ွ ်၍ မည်သည်ဴ
အေဆာက်အအုဳလပ
ု ်ငန်ဵကိုမဆို လုပ်ေဆာင်ြေင်ဵမြပုရန်စစ်ေဆဵကကပ်မတ်ရမည်။
(ေ)

ေြမရှင်တစ်ဦဵ၏ေြမအတွင်ဵ

လမ်ဵနယ်သတ်မျဉ်ဵ

ကျေရာက်ြေင်ဵေကကာင်ဴ

အေဆာက်အဦ တည်ေဆာက်ေွင်ဴဆုဳဵရှုဳဵလျှင် ယင်ဵေြမရှင်၏အကျိုဵစီဵပွာဵပျက်စီဵ
သည်အ
ဴ တွက်ေလျာ်ေကကဵ ေငွေတာင်ဵဆိုြေင်ဵကို ေွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ဂ)

လမ်ဵနယ်သတ်မျဉ်ဵအကကာဵ ကျေရာက်သည်ဴ ေြမအတွက် ေြမရှင်အာဵ ထိုက်တန်
ေသာ ေလျာ်ေကကဵေငွကိုေပဵမပီဵသည်အ
ဴ ေါ ထိုလမ်ဵနယ်ေြမအတွင်ဵ ကျေရာက်
သွာဵသည်ဴ အဆိုပါ ေြမအစိတ်အပိုင်ဵသည် ေကာ်မတီပိုင်အြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။

၆၉။

ေကာ်မတီသည်(က) လမ်ဵနှစ်လမ်ဵ၏ေထာင်ဴတွင်

ေဆာက်လပ
ု ်မည်ဴ

အေဆာက်အအုဳတစ်ေုေုကို

ဗိသုကာဆိုင်ရာ လိအ
ု ပ်ေျက်မျာဵအရ မမို့ေတာ်အဂေါရပ်နှင်ဴ ညီညွတ်ေစရန်နှင်ဴ
လမ်ဵသွာဵလမ်ဵလာ နှင်ဴ ယာဉ်မျာဵအတွက် ြမင်ကွင်ဵဖုဳဵကွယ်မှု မြဖစ်ေပ္ဝေစရန်

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ပုဳသဏ္ဍာန်ြဖစ်ေစ၊ ြမင်ကွင်ဵရရှိေစရန်ြဖစ်ေစ၊ ေနာက်ဆုတ်၍
ြဖစ်ေစ ညီညာေအာင်တိမ်ဵဖယ်ေဆာက်လုပ်ရန် ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
(ေ)

ပုဒ်မေွဲ (က) ပါညွှန်ကကာဵေျက်အတိုင်ဵ လိက
ု ်နာရသြဖင်ဴ ဆုဳဵရှုဳဵသွာဵရသည်ဴ နစ်နာ
သူ၏

ေြမအစိတ်အပိုင်ဵအတွက်ပိုင်ရှင်မှ

ေလျာ်ေကကဵေငွေတာင်ဵေဳပိုင်ေွင်ဴြပုနိုင်

သည်။ ေကာ်မတီက သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ေလျာ်ေကကဵေငွကို ပိုင်ရှင်အာဵေပဵမပီဵလျှင်
အဆိုပါေြမအစိတ်အပိုင်ဵသည် ေကာ်မတီပိုင်အြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။
၇၀။

(က) မည်သူမဆို

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လုပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ေွင်ဴရရှိေရဵ

အတွက် ေကာ်မတီထဳသို္သ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ
ေလျှာက်ထာဵရမည်။ ေကာ်မတီသည် ေလျှာက်လာွှ လက်ေဳရရှိသည်ဴ ေန့ရက်မှ
ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ စိစစ်မပီဵ ေွင်ဴြပုြေင်ဵ သိ္သမ
ု ဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
(ေ)

ပုဒ်မေွဲ (က) အရ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လုပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ေွင်ဴအတွက်
သတ်မှတ်ေျက်နှင်ဴအညီ ေလျှာက်ထာဵေဲဴ၍ ေကာ်မတီက လိအ
ု ပ်ေသာ ြပန်ကကာဵ
ေျက်တစ်စုဳတစ်ရာကို သတ်မှတ်ေသာအေျိန်ကာလအတွင်ဵ ြပန်ကကာဵြေင်ဵမရှိလျှင်
ေလျှာက်ထာဵသူသည်

လုပ်ကိုင်လုေ
ိ သာ

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ရန်

ေွင်ဴြပုေျက်ကို ေကာ်မတီထဳမှ ရရှိမပီဵြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူ၍ ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ
အေဆာက်အအုဳလပ
ု ်ငန်ဵကိုလုပ်ကိုင်ရန် ဆက်လက်ေဆာင်ရွေက်နိုင်ေွင်ဴရှိေစရမည်။
သို္သရာတွင် ဆက်လက်လပ
ု ်ကိုင်ေဆာင်ရွေက်ရာ၌ အေဆာက်အအုဳလပ
ု ်ငန်ဵဆိုင်ရာ
နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵပါ သတ်မှတ်ေျက် မျာဵကို ဆန့်ကျင်ြေင်ဵ
မရှိေစရ။
(ဂ)

(၁)

ေကာ်မတီသည် အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်မည်ဴ
သူ၏ တင်ြပေျက်၊ တည်ေဆာက်မည်ဴ အေဆာက်အအုဳ၏ အထပ်အေရ
အတွက်နှင်ဴ ထုထည်ပမာဏတို္သအေပ္ဝ မူတည်၍ မပီဵစီဵရမည်က
ဴ ာလကို
သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

(၂)

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵတစ်ေုလပ
ု ်ကိုင်ရန် ေွင်ဴြပုမိန့်
ရရှိထာဵသူ တစ်ဦဵသည်ေွင်ဴြပုမိန့်ကာလအတွင်ဵ အဆိုပါလုပ်ငန်ဵကိုမပီဵစီဵ
ေအာင် ေဆာင်ရွေက်ရမည်။

(၃)

အဆိုပါ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵကို ေွင်ဴြပုမိန့် ကာလ
အတွင်ဵ

မပီဵစီဵေအာင်

ေဆာင်ရွေက်နိုင်ြေင်ဵမရှိလျှင်

ေိုင်လဳေ
ု သာ

အေကကာင်ဵြပေျက်ြဖင်ဴ သက်တမ်ဵတိုဵေွင်ဴြပုေပဵရန် ေကာ်မတီထသ
ဳ ို္သ ထပ်မဳ
ေလျှာက်ထာဵရမည်။
(၄)

ေကာ်မတီသည် သက်တမ်ဵတိုဵေွင်ဴြပုေပဵရန် တင်ြပလာသည်ဴ အေကကာင်ဵ
ြပေျက်မျာဵကို စိစစ်၍ သက်တမ်ဵတိုဵ ေွင်ဴြပုနိုင်သည်။

၇၁။

ေကာ်မတီသည်

မည်သည်ေ
ဴ ြမပိုင်ရှင်

သို္သမဟုတ်

သက်ဆိုင်ရာ

အဖွဲ့အစည်ဵ

တစ်ရပ်ရပ်ကမဆို မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ မိမိပိုင်ေြမကွက် တစ်စုဳတစ်ရာေပ္ဝတွင်
ေကာ်မတီ၏

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

အေဆာက်အအုဳ

လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေဆာက်လပ
ု ်

လျှင်ြဖစ်ေစ၊ ေွင်ဴြပုပုဳစဳနှင်ဴကွဲလွဲ၍ ေဆာက်လပ
ု ်လျှင် ြဖစ်ေစ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵစတင်သည်နှင်ဴ
တစ်မပိုင်တည်ဵ တရာဵမဝင်ေဆာက်လပ
ု ်သူအာဵ ေွင်ဴြပုပုဳစဳအတိုင်ဵ ြပင်ဆင်ေဆာက်လပ
ု ်
ေစြေင်ဵ၊

ဖျက်သိမ်ဵေစြေင်ဵနှင်ဴ

တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ

တရာဵစွဲဆိုြေင်ဵမျာဵ

ြပုလုပ်ရမည်။
၇၂။

မည်သူမဆိုအေဆာက်အအုဳတစ်ေုေုကိုအသစ်ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊

ြပင်ဆင်မွမ်ဵမဳြေင်ဵ၊

ဖျက်သိမ်ဵြေင်ဵမျာဵြပုလုပ်ရာ၌ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေနရာမျာဵတွင်ြဖစ်လျှင် သွာဵလာ
လုပ်ကိုင်ေနထိုင်ကကသူတိ၏
ု္သ အသက်အန္တရာယ် နှင်ဴ အေနှာင်ဴအယှက် မြဖစ်ေစရန် လိအ
ု ပ်
ေသာ ကကိုတင်ြပင်ဆင်ကာကွယ်မှုမျာဵကိုေဆာင်ရွေက်ထာဵရမည်။
၇၃။

ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်ြဖင်ဴ ေဆာက်လပ
ု ်ေနသည်ဴ အေဆာက်အအုဳ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်
ရပ်ေကကာင်ဴ ကပ်လျက်ရှိသည်ဴ အေဆာက်အအုဳ သို္သမဟုတ် အေဆာက်အအုဳ အစိတ်အပိုင်ဵ
တစ်ေုေုကို

ပျက်စီဵေျို့ယွင်ဵေစေဲဴလျှင်

ပျက်စီဵသည်ဴ

အေဆာက်အအုဳကို

ပိုင်ဆိုင်သူ

သို္သမဟုတ် ေနထိင
ု ်သူက ေကာ်မတီထဳသို္သ ကန့်ကွက်စာတင်သွင်ဵနိုင်သည်။ အဆိုပါ
ကန့်ကွက်စာနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍

ေကာ်မတီကလိအ
ု ပ်သည်ဴ

စစ်ေဆဵမှုမျာဵကိုအြမန်ဆုဳဵ

ြပုလုပ်ေစရမည်။ ပျက်စီဵမှုအတွက်ေဆာက်လုပ်သူတွင်တာဝန်ရှိသည်ဟု ဆုဳဵြဖတ်ပါက
ေကာ်မတီသည်

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ

ေလျာ်ေကကဵကိုေပဵေဆာင်ရန်ညွှန်ကကာဵရမည်။

ေလျာ်ေကကဵအတွက်ပျက်စီဵသည်ဴ အေဆာက်အအုဳကို ပိုင်ဆိုင်သူ သို္သမဟုတ် ေနထိင
ု ်သူက
ေကျနပ်မှုမရှိလျှင် တည်ဆဲဥပေဒအရ ဆက်လက်ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။

၇၄။

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အေဆာက်အအုဳတစ်ေုေု သို္သမဟုတ် အစိတ်အပိုင်ဵ တစ်ရပ်
ရပ်၏ ပျက်စီဵမှုအေြေအေနသည် မမို့ေတာ်အဂေါရပ်ကို ထိေက
ို ်ေစလျှင်ြဖစ်ေစ၊ ေနာင်တွင်
အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်အထိ

အေြေအေန

ဆိုဵရွောဵလာနိုင်လျှင်ြဖစ်ေစ၊

ေကာ်မတီသည်

ပိုင်ရှင် သို္သမဟုတ် ေနထိင
ု ်သူအာဵ မူလအတိုင်ဵ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန် ဆင်ဴဆိုနိုင်သည်။
ယင်ဵအေဆာက်အအုဳပိုင်ရှင်က ြငင်ဵဆန်ြေင်ဵမရှိေစရ။
၇၅။

(က) မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ယာယီတဲ၊

ပျဉ်ေထာင်အိမ်နှင်ဴ

သုဳဵထပ်အထိ

လုဵဳ ေျင်ဵအိမ် မှတစ်ပါဵ အေဆာက်အအုဳမျာဵ ေဆာက်လပ
ု ်လုပ
ိ ါက ေကာ်မတီက
အသိအမှတ်ြပုထာဵသည်ဴ

လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ေွင်ဴလိုင်စင်ရ

ကန်ထရိုက်တာတစ်

ဦဵဦဵကိုသာ ငှာဵရမ်ဵေဆာက်လပ
ု ်ရမည်။
(ေ)

သို္သေသာ်

ဌာနဆိုင်ရာအေဆာက်အအုဳမျာဵ

ေဆာက်လပ
ု ်ရာတွင်သတ်မှတ်ထာဵ

သည်ဴ အရည်အေျင်ဵြပည်ဴမီေသာ အေဆာက်အအုဳတာဝန်ေဳ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦဵဦဵ
နှင်ဴ ေဆာက်လပ
ု ်နိုင်ေွင်ဴ ရှိသည်။ ယင်ဵသို္သေဆာက်လပ
ု ်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵ တစ်ေုလဳဵု
အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအကကီဵအကဲ တစ်ဦဵက တာဝန်ယူေကကာင်ဵ လက်မှတ်
ေရဵထိဵု မပီဵ ေကာ်မတီသု္သိ တင်ြပရမည်။
၇၆။

ေကာ်မတီသည်

အေဆာက်အအုဳလပ
ု ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ေွင်ဴလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

သတ်မှတ်

ေျက်မျာဵ၊ ကန်ထရိုက်တာ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵေရဵဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵ၊ လိုင်စင်ရ
ကန်ထရိုက်တာမျာဵ၏

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ၊

အဆင်ဴအတန်ဵ

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှင်ဴ

စပ်လျဉ်ဵ၍ လိုက်နာေဆာင်ရွေက်ရမည် (က) နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ
ထုတြ် ပန် နိုင်သည်။
(ေ)

အမိန့်ေကကာ်ြငာစာ၊

အမိန့်၊

ညွှန်ကကာဵေျက်နှင်ဴ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို

ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
၇၇။

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အေဆာက်အအုဳတစ်ေုကို

ေဆာက်လပ
ု ်သူ

သို္သမဟုတ်

ထပ်မဳေဆာက်လပ
ု ်သူ မည်သူမဆို ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်မပီဵစီဵမပီဵေနာက်
ရက်ေပါင်ဵ ၃ဝ အတွင်ဵ အေဆာက်အအုဳ မပီဵစီဵေကကာင်ဵ အစီရင်ေဳစာကို ေကာ်မတီသို္သ
တင်ြပရမည်။

ယင်ဵသို္သတင်ြပရာ၌

အေဆာက်အအုဳ

လိအ
ု ပ်ေျက်မျာဵ အာဵလုဵဳ အသင်ဴြပင်ဆင်ထာဵရမည်။

ကိုလည်ဵ

စစ်ေဆဵေဳနိုင်ရန်

၇၈။

ေကာ်မတီသည်အေဆာက်အအုဳ
ရရှိမပီဵေနာက်
စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊

၁၅

ေဆာက်လပ
ု ်မပီဵစီဵေကကာင်ဵ

ရက်အတွင်ဵ

သက်ဆိုင်ရာ

မူလေွင်ဴြပုေျက်နှင်ဴတကွ

အစီရင်ေဳစာကို

အေဆာက်အအုဳကို

လက်ေဳ

သွာဵေရာက်

သက်ဆိုင်ရာစည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴ

ကိုက်ညသ
ီ ြဖင်ဴ လူေနထိင
ု ်ေွင်ဴြပုြေင်ဵ သို္သမဟုတ် မူလေွင်ဴြပုေျက် နှင်ဴ လည်ဵေကာင်ဵ၊
သက်ဆိုင်ရာစည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ

ကွဲလွဲေနသြဖင်ဴ

ြပန်လည်ြပုြပင်

ေဆာက်လပ
ု ်ေစြေင်ဵတို္သကို လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ စီမဳေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၇၉။

(က) ေကာ်မတီသည်အေဆာက်အအုဳတစ်ေုေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ထပ်မဳေဆာက်
လုပ်ြေင်ဵ နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာက်ပါစည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်မှုတစ်ေုေုကို ကျူဵလွန်
ေကကာင်ဵေတွ့ရှိပါက လိုအပ်သည်ဴ အေရဵယူမှုမျာဵကို ြပုလုပ်ရမည်(၁)

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ အေဆာက်အအုဳေဆာက်လုပ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို
လုပ်ကိုင်ြေင်ဵ၊

(၂)

ေကာ်မတီက ထုတ်ဆင်ဴအေကကာင်ဵကကာဵစာတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ တရာဵ
ဝင် ညွှန်ကကာဵေတာင်ဵဆိုေျက်မျာဵကို ြပည်စ
ဴ ုဳေအာင် လိက
ု ်နာေဆာင်ရွေက်
ြေင်ဵ မြပုေသဵဘဲ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်
ကို ဆက်လက်လပ
ု ်ကိုင်ေနြေင်ဵ၊

(၃)

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲေဆာက်လပ
ု ်ထာဵေသာ
ထာဵေသာ

သို္သမဟုတ်

သို္သမဟုတ် ထပ်မဳေဆာက်လပ
ု ်

တိုဵေျဲ့ေဆာက်လပ
ု ်ထာဵေသာ

အေဆာက်အအုဳ

တစ်ေုတွင်ြဖစ်ေစ၊ အေဆာက်အအုဳ၏အစိတ်အပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ ဝင်ေရာက်
ေနထိင
ု ်ြေင်ဵ၊ ဝင်ေရာက်ေနထိင
ု ် ေွင်ဴြပုြေင်ဵ၊ အသုဳဵြပုြေင်ဵ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ
ေပဵြေင်ဵ။
(ေ)

ေကာ်မတီသည်

ပုဒ်မေွဲ

(က)အရ

ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုတစ်ရပ်ရပ်

ေပ္ဝေပါက်ေကကာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအေဆာက်အအုဳ သို္သမဟုတ်
အေဆာက်အအုဳ၏ အစိတ်အပိုင်ဵမှ ေဆာက်လပ
ု ်သူမျာဵကိုြဖစ်ေစ၊ ဝင်ေရာက်ေန
ထိင
ု ်သူမျာဵကိုြဖစ်ေစ

ထိေ
ု နရာမှ အြမန်ဆုဳဵဖယ်ရှာဵရန်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ

ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵကိုထုတ်ြပန်၍ အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၈၀။

ေကာ်မတီသည် မမို့နယ်အလိက
ု ် တရာဵမဝင်ေဆာက်လပ
ု ်သည်ဴ အေဆာက်အအုဳမျာဵ
အတွက်

ကကိုတင်တာဵြမစ်ြေင်ဵကို

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳအာဵ

အုတ်ြမစ်ေျရန်ေြမကကီဵ

လုပ်ငန်ဵစတင်သည်ဴ
ေကာ်မတီက

အေျိန်

ကပင်

တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ

ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
တာဝန်ရှိသူ

ယင်ဵသို္သေဆာင်ရွေက်ရာ၌

သို္သမဟုတ်

လုပ်ငန်ဵကကီဵကကပ်သူ

ဝန်ထမ်ဵမျာဵက တာဝန်ယူေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၈၁။

ေကာ်မတီသည်(က) မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အေဆာက်အအုဳတစ်ေု သို္သမဟုတ် ယင်ဵ၏အစိတ်
အပိုင်ဵ တစ်ေုေုသည် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴညီညွတ်ြေင်ဵမရှိေကကာင်ဵ၊ ေဘဵအန္တရာယ်
ကျေရာက်နိုင်ေကကာင်ဵ

သို္သမဟုတ်

လူေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုရန်

သင်ဴေလျာ်ြေင်ဵမရှိ

ေကကာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိလျှင် အဆိုပါ အေဆာက်အအုဳ၌ ေနထိင
ု ်သူ သို္သမဟုတ်
ပိုင်ရှင်အာဵ ဆက်လက်ေနထိုင်ြေင်ဵမြပုရန် တာဵြမစ်ြေင်ဵ၊ တာဵြမစ်ြေင်ဵ ကို
လိက
ု ်နာြေင်ဵမရှိပါက ယင်ဵအေဆာက်အအုဳမှ ဖယ်ရှာဵြေင်ဵ၊ ြပန်လည်ြပင်ဆင်
တည်ေဆာက်ေွင်ဴြပုြေင်ဵ သိ္သမ
ု ဟုတ် မဖိုဖျက်ေစြေင်ဵတို္သကို ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
(ေ)

အဆိုပါ

အေဆာက်အအုဳ

သို္သမဟုတ်

အေဆာက်အအုဳ၏

အစိတ်အပိုင်ဵကို

ေနာက်ဆုဳဵ ဖျက်သိမ်ဵသည်ဴ အဆင်ဴသို္သမေရာက်မီ သက်ဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုဳ
ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ မည်သည်အ
ဴ ေကကာင်ဵေကကာင်ဴ
ထိသ
ု ို္သအေရဵယူေဆာင်ရွေက်ရန် မသင်ဴေကကာင်ဵထုေေျတင်ြပလာလျှင် ထုေေျတင်ြပ
ေွင်ဴြပုရမည်။
၈၂။

ေကာ်မတီသည်(က) မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ အေဆာက်အအုဳတစ်ေုေုတွင် ြဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵ၏ နဳရဳတွင်
ြဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵ၏အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ေုတွင်ြဖစ်ေစ သစ်ပင်သစ်ကိုင်ဵမျာဵ တွယ်ကပ်
ေပါက်ေရာက်ေန၍ပျက်စီဵယိုယွင်ဵေနေကကာင်ဵ သို္သမဟုတ် အန္တရာယ်ရှိေနေကကာင်ဵ
ေတွ့ရှိပါက

လိုအပ်သလို

မဖိုဖျက်ေစရန်

ြပင်ဆင်ေစရန်

လိအ
ု ပ်ေသာ

သို္သမဟုတ်

စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵ

အေျိန်မီ

ထုတ်ြပန်၍

ဖယ်ရှာဵ
အေရဵယူ

ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
(ေ)

ပုဒ်မေွဲ

(က)

အေဆာက်အအုဳတွင်

အရ

ေနထိုင်သူမျာဵ

ေြပာင်ဵေရွှေ့ဖယ်ရှာဵသွာဵမပီဵသည်ဴ

မည်သူမျှဆက်လက်ေနထိင
ု ်ြေင်ဵ

ေနထိင
ု ်ြေင်ဵမြပုရန် ကကပ်မတ်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။

သို္သမဟုတ်

ဝင်ေရာက်

၈၃။

(က) မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

အေဆာက်အအုဳတစ်ေုေု၏

ေြမမျက်နှာြပင်သည်

နိမ်ဴလွန်ဵသြဖင်ဴ

ေရဆိုဵမျာဵ

ေရထုတ်ေြမာင်ဵမျာဵ

ေဖာက်လပ
ု ်ရန်

ေက်ေဲြေင်ဵတို္သေကကာင်ဴ

ေြမေနရာ၊

စွန့်ထုတရ
် န်ေက်ေဲြေင်ဵ၊
ပတ်ဝန်ဵကျင်

ေနထိင
ု ်သူမျာဵနှင်ဴ လမ်ဵသွာဵလမ်ဵလာမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵကို ထိေက
ို ်ေစေကကာင်ဵ၊
စိတ်မငိုြငင်မှုမျာဵကိုြဖစ်ေပ္ဝေစေကကာင်ဵ
နိမ်ဴကျေနေသာ
အဆင်အ
ဴ ထိ

ေကာ်မတီကစစ်ေဆဵေတွ့ရှိ

လျှင်

ေြမမျက်နှာြပင်ကို

သတ်မှတ်သည်ဴကာလအတွင်ဵ

သတ်မှတ်

ေြမဖို္သြေင်ဵလုပ်ငန်ဵကို

အေဆာက်အအုဳပိုင်ရှင်က

စနစ်တကျ

ေဆာင်ရွေက်ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵ ထုတ်ြပန်၍ ေဆာင်ရွေက်
ရမည်။
(ေ)

ပုဒ်မေွဲ (က) ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်အရ ေကာ်မတီ၏ ညွှန်ကကာဵေျက် သို္သမဟုတ်
လုပ်ေဆာင်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို

သက်ဆိုင်ရာ

အေဆာက်အအုဳပိုင်ရှင်

သို္သမဟုတ်

ေနထိင
ု ်သူက လိက
ု ်နာရန် ပျက်ကွက်ေဲဴလျှင် အဆိုပါအေဆာက်အအုဳနှင်ဴ ေြမေနရာ
ကို လူေနထိင
ု ်ရန် မသင်ဴေလျာ်ဟု သတ်မှတ်ေကကညာ၍ ယင်ဵအေဆာက်အအုဳတွင်
ေနထိင
ု ်သူမျာဵအာဵ ေြပာင်ဵေရွှေ့ဖယ်ရှာဵ ေစနိုင်သည်။
၈၄။

ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေဆာင်ရွေက်သည်ဴ

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ အေဆာက်အအုဳ စစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို
ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်နိုင်ရန်အလိ္သင
ု ှာ လိအ
ု ပ်ပါက သက်ဆိုင်
ရာလုပ်ငန်ဵအလိုက် ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵြဖင်ဴဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၈၅။

အေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ြပည်သူအေျင်ဵေျင်ဵ အြငင်ဵပွာဵလျှင်
အြငင်ဵပွာဵသူ မည်သူမဆိုေကာ်မတီသု္သိ ကန့်ကွက်တိုင်ကကာဵနိုင်သည်။ ယင်ဵသို္သတုိင်ကကာဵ
ရာတွင်

တိုင်ကကာဵသူက

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေနှင်ဴအာမေဳေငွကို

ေကာ်မတီထဳ ကကိုတင်ေပဵသွင်ဵရမည်။ ေကာ်မတီက ယင်ဵသို္သ ေပဵသွင်ဵမပီဵေနာက် လိအ
ု ပ်
သည်ဴ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵြပုလုပ်ရမည်။
၈၆။

(က) ပုဒ်မ ၈၅ အရ စစ်ေဆဵရာတွင် တိုင်ကကာဵသူ၏ တိုင်ကကာဵေျက် မှန်ကန်ေကကာင်ဵ
ေတွ့ရှိပါက ဥပေဒနှင်ဴအညီ ထိေရာက်သည်ဴ အေရဵယူေဆာင်ရွေက်မှုမျာဵ ြပုလုပ်
ေပဵရမည်။

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေပဵရန်အတွက်

ေပဵသွင်ဵထာဵသည်ဴ

ကကိုတင်

အာမေဳေငွကိုတင
ို ်ကကာဵသူအာဵ ြပန်လည် ထုတ်ေပဵရမည်။ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေကို
ြပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵရန်မလို။
(ေ)

တိုင်ကကာဵေျက်သည်

မှာဵယွင်ဵရုဳသာမက

မရိုဵမေြဖာင်ဴေသာသေဘာြဖင်ဴ

တိုင်ကကာဵြေင်ဵြဖစ်ေကကာင်ဵ ေကာ်မတီကစစ်ေဆဵေတွ့ရှိလျှင် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေ
နှင်ဴ အာမေဳေငွနှစ်ရပ်လဳဵု ကို ေကာ်မတီ၏ရန်ပုဳေငွအြဖစ် သိမ်ဵယူရမည်။
အခန်ဵ (၁၂)
မြို့ပပအေြွအနှစ်အေဆာက်အအုဳြျောဵကို ထိန်ဵသိြ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ပခင်ဵ
၈၇။

ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မမို့ြပအေမွအနှစ် အေဆာက်အအုဳမျာဵကို
ေရရှည်

တည်တဳဴေင
ို ်မမဲေအာင်

မူလလက်ရာမပျက်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ရန်အတွက်

အစိုဵရအဖွဲ့၏သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာနမျာဵနှင်ဴ

ပညာရှင်မျာဵ

ပါဝင်ေသာအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၈၈။

ေကာ်မတီသည် မမို့ြပအေမွအနှစ်အေဆာက်အအုဳ ကာကွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ကို

သက်ဆိုင်ရာ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာန၊

ေဒသဆိုင်ရာအုပ်ေျုပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵ၊

ြပည်တွင်ဵြပည်ပမှအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ
ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၈၉။

ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵကြဖစ်ေစ၊ အဖွဲ့အစည်ဵ
တစ်ေုေုကြဖစ်ေစ မိမိတို္သ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်သည်ဴ သို္သမဟုတ် အေမွဆက်ေဳေွင်ဴရှိသည်ဴ
မမို့ြပအေမွအနှစ်အေဆာက်အအုဳ

တစ်ေုေုကို

တရာဵဝင်အပ်နှဳလာပါက

စနစ်တကျ

စိစစ်လက်ေဳ၍ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။
၉၀။

ေကာ်မတီသည်
တစ်ေုေုသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ
ေဆွဵြမညဴ်ြေင်ဵ၊

ပျက်စီဵြေင်ဵ၊

မမို့ြပအေမွအနှစ်

အေဆာက်အအုဳ

ပုဳသဏ္ဌာန်ေြပာင်ဵလဲြေင်ဵ

သို္သမဟုတ်

ေြပာင်ဵေရွှေ့ြေင်ဵေဳရမည်ဴ အန္တရာယ်ရှိြေင်ဵကို စစ်ေဆဵေတွ့ရှိရပါက အဆိုပါအေဆာက်
အအုဳကို မူလအတိုင်ဵ တည်ရှိေစရန် သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင် သို္သမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ေွင်ဴရှိသူနှင်ဴ
အြမန်ဆုဳဵဆက်သွယ် ညြှေိနှိုင်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။

၉၁။

ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မမို့ြပအေမွအနှစ် အေဆာက်အအုဳအာဵ
ြဖစ်ေစ၊ အေဆာက်အအုဳ၏ အစိတ်အပိုင်ဵ တစ်ေုေုကိုြဖစ်ေစ မူလပုဳစဳပျက်ယွင်ဵေအာင်
ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ၊ မဖိုေျြေင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵမျာဵ မြပုလုပ်ရန် ကကီဵကကပ်ရမည်။

၉၂။

ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

မမို့ြပအေမွအနှစ်

အေဆာက်အအုဳ

ြဖစ်ေကကာင်ဵ သိရှိရန် တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ ေကကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵ၊ အမှတ်အသာဵမျာဵ၊
ခေဳစည်ဵရိုဵ၊ အကာအရဳမျာဵ စသည်တ္သက
ို ို ြဖုတ်ြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵမျာဵ
မြပုလုပ်ရန် ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၉၃။

ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

မမို့ြပအေမွအနှစ်အေဆာက်အအုဳအြဖစ်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ အေဆာက်အအုဳနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိင
ု ်
ြေင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵတစ်ေုေု လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵမျာဵမြပုလုပ်ရန် ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွေက်
ရမည်။
၉၄။

ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မမို့ြပအေမွအနှစ်အေဆာက်အအုဳမျာဵနှင်ဴ
စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ပညာေပဵ အစီအစဉ်မျာဵကို ေဆာင်ရွေက်ရမည်။

၉၅။

ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မမို့ြပအေမွအနှစ် အေဆာက်အအုဳမျာဵ
ထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ တာဝန်နှင်ဴလုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵကို အစိုဵရအဖွဲ့၏
သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။

၉၆။

ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မမို့ြပအေမွအနှစ် အေဆာက်အအုဳမျာဵကို
ထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာက်ြေင်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ အြငင်ဵပွာဵမှုြဖစ်ေပ္ဝပါက အစိုဵရအဖွဲ့၏
ေွင်ဴြပုေျက်ြဖင်ဴ တာဝန်ယူ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက် ြပုြပင်ရမည်။
အခန်ဵ(၁၃)
စည်ပင်သာယာေရဵ အခွန်၊ အခြျောဵစည်ဵ ကပ်ေကာက်ခဳပခင်ဵ

၉၇။

(က) ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၏ အေွန်၊ အေ
ဥပေဒနှင်ဴအညီ ေအာက်ပါအေွန်၊ အေမျာဵကို ေကာက်ေဳရမည် (၁)

ပစ္စညဵ် ေွန်၊ ေြမေွန်၊ ေြမေမျာဵနှင်ဴ ပိုင်ဆိုင်ေွန်မျာဵ၊

(၂)

ေရေွန်၊ ေရဖိုဵေရေ၊ မိလာ္ယ အေွန်၊ မိလာ္ယ အေ၊ အမှိုက်နှင်ဴအညစ်အေကကဵေွန်၊
အမျာဵသုဳဵ အိမ်သာေွန်နှင်ဴ အေထွေထွအေွန်မျာဵ၊

(၃)

ယာဉ်မျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ

ဘီဵေွန်၊

ညအိပ်ေွန်၊

လမ်ဵအသုဳဵြပုေနှင်ဴ

ယာဉ်ရပ်နာဵေမျာဵ၊
(၄)

ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေစျဵမျာဵ၊ ဆိုင်ေန်ဵမျာဵ၊ ရုပ်ရှင်ရုဳမျာဵ၊ ကပွဲရုဳမျာဵ၊ အပန်ဵေြဖ
ရိပ်သာမျာဵ၊

အေရာင်ဵြပေန်ဵမျာဵ၊

ကျန်ဵမာေရဵစင်တာမျာဵ၊

သင်တန်ဵ

ေကျာင်ဵမျာဵ၊ မဂေလာေန်ဵမမျာဵ၊ ရပ်နာဵေရယူထာဵေသာ ယာဉ်ရပ်နာဵ
အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်အာဵကစာဵကွင်ဵမျာဵ၊
(၅)

စက်ရုဳအလုပ်ရုဳမျာဵ၊ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ကုန်တိုက်မျာဵ၊ ဂိုေဒါင်မျာဵ၊

(၆)

ဆိပ်ကမ်ဵမျာဵ၊ ဆိပ်ကမ်ဵသေဘောကျင်ဵမျာဵ၊

(၇)

ကုမ္ပဏီမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလက
ိ ေဆဵရုဳေဆဵေန်ဵမျာဵ၊ ေဂါက်ကွင်ဵမျာဵ၊ ကိုယ်ပိုင်
ေကျာင်ဵမျာဵ၊ ေဘာ်ဒါေဆာင်မျာဵ၊ တည်ဵေိုေန်ဵမျာဵ၊ အေပါင်ဆိုင်မျာဵ၊

(၈)

စက်သုဳဵဆီအေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ၊ ဆီသိုေလှာင်ရုဳ၊ သိုေလှာင်ကန်မျာဵ၊

(၉)

ပုဂ္ဂလက
ိ ဘဏ်မျာဵ၊

ပွဲရုဳမျာဵ၊

စက်မှုဇန
ု ်ရှိအေဆာက်အအုဳအေန်ဵမျာဵ၊

စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ေသာေြမနှင်ဴ အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊
(၁၀) ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်ဵမျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေသာလူေနတိုက်ေန်ဵမျာဵ
(Service Apartments) ၊
(၁၁) လူေနတိုက်ေန်ဵမျာဵ

(Apartments)

၊

စုေပါင်ဵပိုင်အိမ်ရာမျာဵ

(Condominiums) ၊ လူေနအိမ်မျာဵ (Residential Houses) ၊
(၁၂) ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်မျာဵတည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊
(၁၃) စာဵေသာက်ဆိုင်မျာဵ၊
(၁၄) ယာဉ်ြဖင်ဴလှညဴလ
် ည်ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊
(၁၅) ယာယီဇာတ်ရုဳနှင်ဴ ေဈဵေရာင်ဵပွဲေတာ်မျာဵ၊
(၁၆) ေကကာ်ြငာမျာဵ၊
(၁၇) အေနှဵယာဉ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵ၊
(၁၈) ဝန်ေဆာင်မှုအကျိုဵေဆာင်လပ
ု ်ငန်ဵနှင်ဴ အြောဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ။
(ေ)

အေွန်၊

အေမျာဵေကာက်ေဳရာတွင်

စည်ဵကကပ် ေကာက်ေဳရမည်။
၉၈။

ေကာ်မတီသည်-

ကိစ္စရပ်တိုင်ဵအာဵ

ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင်ဴသာ

(က) မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေဆာက်အအုဳ နှင်ဴေြမမျာဵအေပ္ဝ
တွင် ပစ္စညဵ် ေွန် စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳြေင်ဵမြပုရ(၁)

ဘာသာေရဵအတွက်ြဖစ်ေသာ

အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊

ေြမကွက်မျာဵ၊

ယင်ဵတို္သနှင်ဴ ဆက်နွှယ်ေနသည်ဴ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ၊
(၂)

ေကာ်မတီပိုင်အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ ေြမမျာဵ၊

(၃)

သေဲျုင်ဵေြမမျာဵ၊

(၄)

အစိုဵရအဖွဲ့မှ ကင်ဵလွတေ
် ွင်ဴြပုရန် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အစိုဵရေဆဵရုဳ၊
ပရဟိတ ရိပ်သာ စသည်မျာဵ။

(ေ)

ေကာ်မတီက အမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵေျက်တစ်စုဳတစ်ရာ သီဵြောဵထုတ်ြပန်ထာဵြေင်ဵ
မရှိလျှင် ပုဒ်မေွဲ (က) ပုဒ်မေွဲငယ် (၁) ပါ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ ေြမမျာဵတွင်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြေအေန မျာဵရှိပါက ပစ္စညဵ် ေွန်စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳရမည်(၁)

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ေုေုလပ
ု ်ကိုင်ြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ကုန်သွယ်ေရာင်ဵဝယ်
ေဖာက်ကာဵြေင်ဵ ြပုလုပ်သည်ဴ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴေြမမျာဵ၊

(၂)

ရရှိသည်င
ဴ ှာဵရမ်ဵေကို

ဘာသာေရဵအတွက်သာ

အသုဳဵြပုသည်ြဖစ်ေစ၊

မြပုသည် ြဖစ်ေစ ငှာဵရမ်ဵေရရှိသည်ဴ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴေြမမျာဵ။
၉၉။

ပုဒ်မ ၉၈၊ ပုဒ်မေွဲ (က) အရကင်ဵလွတေ
် ွင်ဴြပုထာဵေသာ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ ေြမမျာဵ
အတွက် ေရေပဵြေင်ဵ၊ အမှိုက်သရိုက်မျာဵနှင်ဴ အညစ်အေကကဵမျာဵသိမ်ဵဆည်ဵ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ
စသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေကာ်မတီနှင်ဴ ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ၍ ထိက
ု ်သင်ဴေသာ အေေကကဵေငွမျာဵြဖင်ဴ
ေဆာင်ရွေက်ေပဵနိုင်သည်။

၁၀၀။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါေြမနှင်ဴအေဆာက်အအုဳမျာဵ
အေပ္ဝ အမှိုက်နှင်ဴ အညစ်အေကကဵေွန်စည်ဵကကပ်ရမည်(က) ေကာ်မတီက တာဝန်ယူ၍ အမှိုက်နှင်ဴအညစ်အေကကဵမျာဵ သိမ်ဵဆည်ဵေပဵမည်ဟု
ေကကညာ ထာဵေသာ ေဒသအတွင်ဵရှိ ေြမနှင်ဴအေဆာက်အအုဳမျာဵ၊
(ေ)

ေကာ်မတီ၏မိလာ္ယ ပပန်စနစ်ရှိသည်ဴ ေနရာေဒသရှိ မိလာ္ယ ပပန်နှင်ဴ ဆက်သွယ်ထာဵ
ေသာေရေြမာင်ဵ ေနရာေဒသအတွင်ဵရှိ ေြမနှင်ဴအေဆာက်အအုဳမျာဵ။

၁၀၁။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵေကာ်မတီ၏ ေရေပဵေဝြေင်ဵစနစ်မှ ရယူ
အသုဳဵြပုေနေသာ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴေြမမျာဵကို ေရေွန်စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳရမည်။

၁၀၂။ ေကာ်မတီသည်(က) ပစ္စညဵ် ေွန်ကို သက်ဆိုင်ရာအေဆာက်အအုဳ သို္သမဟုတ် ေြမကို ပိုင်ဆိုင်သူထမ
ဳ ှ
လည်ဵေကာင်ဵ၊

လက်ရှိေနထိင
ု ်သူမျာဵထဳမှလည်ဵေကာင်ဵ

စုေပါင်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊

တစ်ဦဵစီေွဲြောဵ၍ ြဖစ်ေစ စည်ဵကကပ် ေကာက်ေဳရမည်။
(ေ)

သက်ဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုဳ သို္သမဟုတ် ေြမပိုင်ဆိုင်သူနှင်ဴ လက်ရှိေနထိင
ု ်
အသုဳဵြပုသူ

တို္သအေျင်ဵေျင်ဵ

သေဘာတူညီေျက်တစ်စုဳတစ်ရာ

မထာဵရှိေဲဴေသာ်

ပစ္စညဵ် ေွန်ကို လက်ရှိ ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူထဳမှ စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳရမည်။
၁၀၃။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

ေြမနှင်ဴအေဆာက်အအုဳမျာဵအာဵ

ပစ္စညဵ် ေွန်စည်ဵကကပ် ေကာက်ေဳရာတွင် နိုင်ငဳြောဵေငွြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင်ဴြဖစ်ေစ
စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳနိုင်သည်။
၁၀၄။ ေကာ်မတီသည်(က) မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အေဆာက်အအုဳ

သို္သမဟုတ်

ယင်ဵ၏အစိတ်

အပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ ေြမ သို္သမဟုတ် ယင်ဵ၏အစိတ်အပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ အေေကကဵေငွ
ရယူ၍

ငှာဵရမ်ဵထာဵပါက

ပစ္စညဵ် ေွန်စည်ဵကကပ်ရာ၌

ငှာဵရမ်ဵေရရှိေငွေပါင်ဵ၏

သတ်မှတ်သည်ဴရာေိုင်နှုန်ဵကို ရာြပတ် တန်ဖိုဵတွင် ထပ်မဳထည်ဴသွင်ဵသတ်မှတ်မပီဵ
ပိုင်ရှင်ထမ
ဳ ှ စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳရမည်။ သို္သေသာ် နှစ်ဦဵသေဘာတူစာေျုပ်တွင်
ငှာဵရမ်ဵသူမှေပဵေဆာင်ရမည်ဟု

ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပထာဵပါက

စာေျုပ်ပါအတိုင်ဵ

စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳရမည်။
(ေ)

ပုဒ်မေွဲ (က) အရ ငှာဵရမ်ဵရာတွင် နိုင်ငဳြောဵေငွြဖင်ဴ ငှာဵရမ်ဵေရယူထာဵပါက
ငှာဵရမ်ဵသည်ဴ အေျိန်မှစ၍ နိုင်ငဳြောဵေငွြဖင်ဴ စည်ဵကကပ် ေကာက်ေဳရမည်။

၁၀၅။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ြပနှင်ဴအိမ်ရာဖွဳ့မဖိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ

အိမ်ရာစီမဳကိန်ဵမျာဵကို

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵရယူမပီဵသည်ဴ

တည်ေဆာက်ေဲဴေသာ

အေျိန်မှစတင်၍

ေြမနှင်ဴ

အေွန်စည်ဵကကပ်

ေကာက်ေဳရမည်။
၁၀၆။ ေကာ်မတီသည် အမျာဵြပည်သူအကျိုဵအတွက်အသုဳဵြပုေသာ ေြမ၊ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ
လုပ်ငန်ဵမျာဵအေပ္ဝ အေွန်အေအာဵလုဵဳ ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ အစိုဵရ
အဖွဲ့၏ေွင်ဴြပုေျက်ြဖင်ဴ ကင်ဵလွတ် ေွင်ဴြပုနိုင်သည်။

၁၀၇။ ေကာ်မတီကစည်ဵကကပ်ထာဵသည်ဴ ပစ္စညဵ် ေွန်ကို ေိုင်လဳေ
ု သာ အေကကာင်ဵအေျက် မရှိဘဲ
အေွန်ထမ်ဵ တစ်ဦဵဦဵ သို္သမဟုတ် အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာမျာဵအပါအဝင် အဖွဲ့အစည်ဵ တစ်ေုေုမှ
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အေျိန်ကာလအတွင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရန်ပျက်ကွက်လျှင် ေြမေွန်မေြပ
ကျန်ေငွြဖစ်ဘိသကဲဴသို္သအရ ေကာက်ေဳရမည်။
၁၀၈။ ေကာ်မတီသည်
သို္သမဟုတ်

ပစ္စညဵ် ေွန်ေကာက်ေဳရန်

တာဝန်ေပဵအပ်ြေင်ဵေဳရသည်ဴ

ထိသ
ု ို္သေကာက်ေဳရန်ကန်ထရိုက်စနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊

ေကာက်ေဳသူအာဵပစ္စညဵ် ေွန်ေငွကို

သတ်မှတ်သည်ဴ

ဝန်ထမ်ဵ

ေလလဳစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ

အေျိန်အတွင်ဵ

မပျက်မကွက်

ေကာက်ေဳေပဵသွင်ဵရန် ညွှန်ကကာဵရမည်။
၁၀၉။ ေကာ်မတီသည် (က) ပစ္စညဵ် ေွန် စည်ဵကကပ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်သည်ဴ နည်ဵစနစ်မျာဵနှင်ဴအညီ ေြမနှင်ဴ
အေဆာက်အအုဳမျာဵကို နှစ်စဉ်တန်ဖိုဵသတ်မှတ်ရမည်။
(ေ)

ပုဒ်မေွဲ (က) အရ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နှစ်စဉ်တန်ဖိုဵနှင်ဴ ပစ္စညဵ် ေွန်အေပ္ဝ တွင်
ြပင်ဆင် သတ်မှတ်ေပဵရန် တင်ြပလာပါက စိစစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၁၁၀။ ေကာ်မတီသည် နိုင်ငဳပိုင်အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ ေြမမျာဵအေပ္ဝတွင် ပစ္စညဵ် ေွန်ကို တိုင်ဵ
ေဒသကကီဵ၏ အေွန်၊ အေဥပေဒနှင်ဴအညီ စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳရမည်။
၁၁၁။ ေကာ်မတီသည် ြမန်မာဴဆိပ်ကမ်ဵအာဏာပိုင်ထမ
ဳ ှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ နှစ်စဉ်
ရရှိသည်ဴ အရပ်ရပ် အေွန်ဝင်ေငွ စုစုေပါင်ဵ၏ ၅% နှင်ဴ ညီမျှေသာေငွကို ပစ္စညဵ် ေွန်အြဖစ်
စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳရမည်။
အခန်ဵ(၁၄)
စစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵြျောဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ
၁၁၂။ ေကာ်မတီသည်

ဥပေဒအရ

ေကာက်ေဳရရှိမည်ဴ

ေကာက်ေဳရရှိေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အေွန်၊

လုပ်ငန်ဵမျာဵ

အေမျာဵကို

ေဆာင်ရွေက်ရာတွင်

ြပည်ဝ
ဴ စွာ
ဥပေဒ၊

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညမ
ီ ှု ရှိေစေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ စစ်ေဆဵြေင်ဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၁၃။ ေကာ်မတီသည် လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ ဌာနမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှုမျာဵကို
စနစ်တကျ မှန်ကန်စွာ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွေက်နိုင်ေရဵအတွက် အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ

ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ

လုပ်ငန်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ကို

လွတလ
် ပ်စွာ

ေဆာင်ရွေက်နိုင်ရန်

လိအ
ု ပ်ေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵ ေျမှတ်ထာဵ ရှိရမည်။
၁၁၄။ ေကာ်မတီသည် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ လွတ်လပ်စွာ စစ်ေဆဵတင်ြပေျက်အေပ္ဝ လုပ်ငန်ဵ
တာဝန်ေဳအဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ ဌာနမျာဵက အေလဵထာဵလိက
ု ်နာေစရန် ကကပ်မတ်ရမည်။
၁၁၅။ ေကာ်မတီသည် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မျာဵကို လွတလ
် ပ်စွာ တင်ြပေစရန်နှင်ဴ မှန်ကန်ေသာ
တင်ြပေျက်မျာဵ ြဖစ်ေစရန် ကကပ်မတ်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
အခန်ဵ(၁၅)
အင်ဂျေင်နီယာလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ကကီဵ ကပ်ပခင်ဵနှင်ဴ စီြဳေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ
၁၁၆။ ေကာ်မတီသည် လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ ဌာနမျာဵေဆာင်ရွေက်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ
စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ြပုစုတင်ြပေသာ လုပ်ငန်ဵေန့်မှန်ဵေြေတန်ဖိုဵတွင် ေဖာ်ြပ
ထာဵသည်ဴ လုပ်သာဵအင်အာဵ ပစ္စညဵ် ၊ စက်ယန္တရာဵ၊ လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵ၏
အေရအတွက်နှင်ဴ

တန်ဖိုဵသတ်မှတ်ေျက်မျာဵကို

ြဖစ်ေစ၊

ဒီဇိုင်ဵ၊

ပုဳစဳမျာဵကိုြဖစ်ေစ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳေျိန်၊ စဳညွှန်ဵ၊ စဳနှုန်ဵမျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညမ
ီ ှု ရှိ မရှိ စိစစ်၍ လုပ်ငန်ဵ
ေွင်ဴြပုမိန့်ေပဵြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ေရဵဆွဲေစြေင်ဵ စသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၁၇။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ နှစ်စဉ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေက်ေဲဴ
ေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ စနစ်တကျမှတ်တမ်ဵြပုစုြေင်ဵ၊ ေေတ်မီနည်ဵပညာ
မျာဵြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ စသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၁၈။ ေကာ်မတီသည်

လုပ်ငန်ဵေွင်မျာဵတွင်

အသုဳဵြပုမည်ဴ

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ၏

အရည်အေသွဵနှင်ဴ စဳေျိန်၊ စဳညွှန်ဵေကာင်ဵမွန်ေစေရဵအတွက် ေေတ်မီနည်ဵစနစ်မျာဵြဖင်ဴ
ဓာတ်ေွဲစမ်ဵသပ်ြေင်ဵ၊ သုေတသန ြပုလုပ်ြေင်ဵမျာဵကို စီမဳေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၁၉။ ေကာ်မတီသည် မိမိ၏အစီအစဉ်ြဖင်ဴ ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ် သို္သမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵတို္သနှင်ဴ
အကျိုဵတူ ပူဵေပါင်ဵ၍ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွေက်မည်ဴ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် တိုင်ဵတာပုဳ
ထုတြ် ေင်ဵ၊ လုပ်သာဵအင်အာဵ၊ ပစ္စညဵ် အင်အာဵ၊ တွက်ေျက်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကို
စနစ်တကျ စီမဳေဆာင်ရွေက်ရမည်။

အခန်ဵ(၁၆)
လြ်ဵြျောဵေဖာက်လပ
ု ်ပခင်ဵ၊ ေဳောဵြျောဵေည်ေဆာက်ပခင်ဵ၊ စကကြံြျောဵေည်ေဆာက်ပခင်ဵနှင်ဴ
ပပုပပင်ထန
ိ ်ဵသိြ်ဵပခင်ဵ
၁၂၀။ ေကာ်မတီသည် လမ်ဵမျာဵ၊ တဳတာဵမျာဵ၊ စကကြံမျာဵ ေဖာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ တည်ေဆာက်ြေင်ဵ
နှင်ဴ ြပုြပင် ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၂၁။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီပိုင် လမ်ဵမကကီဵမျာဵနှင်ဴ လမ်ဵငယ်၊
လမ်ဵသွယ်မျာဵေပ္ဝတွင် လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမှုဆိုင်ရာ အေြေေဳအေဆာက်အအုဳမျာဵ
တည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊ ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၂၂။ ေကာ်မတီသည်
လည်ဵေကာင်ဵ၊

အမျာဵြပည်သူအကျိုဵငှာ

လိအ
ု ပ်လျှင်လမ်ဵတစ်လမ်ဵလုဵဳ ကိုေသာ်

လမ်ဵ၏အစိတ်အပိုင်ဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

အေျိန်ကာလတစ်ေု

သတ်မှတ်၍ ယာယီပိတ်ထာဵေွင်ဴရှိသည်။
၁၂၃။ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အမျာဵြပည်သူသွာဵလာရန်ြဖစ်ေစ၊

ကိုယ်ပိုင်အသုဳဵြပုရန်

ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်ပိုင်လမ်ဵ တစ်ေုေုကို ေဖာက်လပ
ု ်လုလ
ိ ျှင် ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်ြဖင်ဴ
ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၂၄။ ကိုယ်ပိုင်လမ်ဵတစ်လမ်ဵကို

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာလမ်ဵအြဖစ်သတ်မှတ်ေပဵရန်

ဥပစာ

ပိုင်ရှင်မျာဵက တင်ြပလာလျှင်ေကာ်မတီသည်ဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ
စိစစ်၍ ညီညွတ်လျှင်အမျာဵြပည်သူ ဆိုင်ရာလမ်ဵအြဖစ် သတ်မှတ်ေကကညာနိုင်သည်။
၁၂၅။ ေကာ်မတီသည်

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာလမ်ဵမျာဵ၊

အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊

ေဈဵမျာဵနှင်ဴ

လိအ
ု ပ်ေသာ ေနရာမျာဵတွင် ဆက်သွယ်ေရဵအေြေေဳအေဆာက်အအုဳမျာဵ တပ်ဆင်ြေင်ဵ
အတွက် ေွင်ဴြပုြေင်ဵနှင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အေွန်အေေကာက်ေဳြေင်ဵတို္သကို ေဆာင်ရွေက်
ရမည်။
၁၂၆။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵ စိုက်ထြူ ေင်ဵကို
စနစ်တကျ ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အေွန်အေေကာက်ေဳြေင်ဵ
တို္သကို ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၂၇။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ လမ်ဵလယ်ကျွန်ဵမျာဵ၊ အဝိုင်ဵမျာဵ၊ ကတိဂဳ
မျာဵ၊ လမ်ဵလယ်ပန်ဵေုဳမျာဵ၊ စကကြံမျာဵ ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။

၁၂၈။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ လမ်ဵမျာဵတွင် လူကူဵမျဉ်ဵကကာဵမျာဵနှင်ဴ
ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက် အမှတ်အသာဵမျာဵနှင်ဴ အေျက်ြပဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵ၊
လမ်ဵညွှန်ဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵ၊

ဘတ်စ်ကာဵမှတ်တိုင်နှင်ဴ

ေရီဵသည်နာဵေိုေဆာင်မျာဵကို

စနစ်တကျ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၂၉။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ လမ်ဵမျာဵတစ်ေလျှာက် ဆက်သွယ်ေရဵ
ကကိုဵမျာဵ၊

လျှပ်စစ်မီဵကကိုဵနှင်ဴ

မလွတက
် င်ဵေသာ

သစ်ပင်သစ်ကိုင်ဵတို္သကို

ေုတ်ထင
ွ ်

ရှင်ဵလင်ဵရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမျာဵနှင်ဴ ညြှေိနှိုင်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၃၀။ ေကာ်မတီသည် လမ်ဵမျာဵ၊ တဳတာဵမျာဵ၊ စကကြံမျာဵ ေဖာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ ၊ တည်ေဆာက်ြေင်ဵ
နှင်ဴ

ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵမျာဵ

လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေဆာင်ရွေက်ရာတွင်

ကန်ထရိုက်စနစ်ြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊

ဌာနဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵအြဖစ်

အြောဵစနစ်ြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ

ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၁၃၁။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ လမ်ဵနယ်မျာဵတွင် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အေြေေဳ
အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊

ဆက်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ

အေြေေဳအေဆာက်အအုဳမျာဵ၊

ဓာတ်ေငွ့

ပိုက်လုင
ိ ်ဵနှင်ဴ အြောဵ ပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵဆိုင်ရာ အေြေေဳအေဆာက်အအုဳမျာဵကို ေြမေပ္ဝေြမ
ေအာက်တွင်

တည်ေဆာက်ြေင်ဵ

တို္သအတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာန၊

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ

ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ၍ မမို့ေတာ်အဂေါရပ်နှင်ဴညီညွတ်ေစရန် ေဆာင်ရွေက် ရမည်။
အေန်ဵ(၁၇)
ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ
၁၃၂။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အမျာဵြပည်သူေသာက်သုဳဵနိုင်ရန်အတွက်

သန့်ရှင်ဵေသာ ေရမျာဵကိုလုဳေလာက်စွာြဖန့်ြဖူဵေပဵနိုင်ရန် စီမဳေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၃၃။ ေကာ်မတီသည်

အမျာဵြပည်သူေရလုဳေလာက်စွာရရှိေစရန်အတွက်

ေရေပဵေဝေရဵ

လုပ်ငန်ဵကို ေအာက်ပါ အတိုင်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်(က) မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ၌ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ပ၌ြဖစ်ေစ မမို့ေတာ်အတွက်လုအ
ိ ပ်ေသာ
ေရေပဵေဝရန် ေရေလှာင်ကန်မျာဵ၊ စင်ြမင်ဴေရေလှာင်ကန်မျာဵ၊ စက်ေရတွင်ဵမျာဵ၊
ြမစ်ေရတင် ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵေရေပဵေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵ
မျာဵကို တည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊

(ေ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ၌ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ပ၌ြဖစ်ေစ ေရေပဵေဝေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ကို အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည်ဴ ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ်

သို္သမဟုတ်

ေရကို ဝယ်ယူ အသုဳဵြပုြေင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵအသုဳဵြပုြေင်ဵ၊ သိုေလှာင်ြေင်ဵ။
၁၃၄။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေနထိုင်သည်ဴ မမို့ေတာ်သူ မမို့ေတာ်သာဵ
တို္သအတွက် အမမဲတေစလုေ
ဳ လာက်ေသာ သန့်ရှင်ဵသည်ဴ ေသာက်သုဳဵေရမျာဵ ြဖန့်ြဖူဵေပဵ
နိုင်ရန် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ် အတွင်ဵ၌ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ပ၌ြဖစ်ေစ ေရအရင်ဵအြမစ်သစ်မျာဵ
ရှာေဖွေဖာ်ထတ
ု ်တည်ေဆာက်ြေင်ဵကို ေေတ်မီ နည်ဵစနစ်မျာဵအသုဳဵြပု၍ စီမဳေဆာင်ရွေက်
ရမည်။
၁၃၅။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊
ြပင်ဆင်ြေင်ဵ သို္သမဟုတ် တည်ေဆာက်ြေင်ဵမျာဵကို ြပုလုပ်နိုင်ရန်အလိ္သင
ု ှာ မည်သည်ဴေနရာ
တွင်မဆို ပိုင်ရှင်၏ ပစ္စညဵ် ကိုမထိေိုက်ေစဘဲ ြဖတ်သန်ဵဝင်ေရာက်ေွင်ဴနှင်ဴ စက်ပစ္စညဵ်
ကိရိယာမျာဵ သယ်ယူေွင်ဴရရှိေရဵ အတွက် သက်ဆိုင်ရာနှင်ဴညြှေိနှိုင်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၃၆။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွေက်ရမည်(က) ေရတိုဵေျဲ့ေပဵေဝနိုင်ေရဵအတွက် ေရအရင်ဵအြမစ်သစ်မျာဵ ရှာေဖွသတ်မှတ်ြေင်ဵ၊
ညြှေန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ ၊
(ေ)

ေရလွှဲေရပို္သ

ပိုက်မကကီဵမျာဵ၊

ေရတွန်ဵစက်၊

ေရပို္သစက်မျာဵ

ေရပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵ

ဆက်သွယ်တပ်ဆင်ြေင်ဵ၊

တပ်ဆင်အသုဳဵြပုြေင်ဵ၊

ယင်ဵတို္သကို

ြပုြပင်

ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊
(ဂ)

ေရပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵမှ

ေသာက်သုဳဵေရကို

ေွင်ဴြပုေျက်ြဖင်ဴ

ေနအိမ်၊

အေဆာက်

အအုဳအတွင်ဵသို္သ ေရသွယ်ပိုက်ြဖင်ဴဆက်သွယ်အသုဳဵြပုေွင်ဴေပဵြေင်ဵ၊
(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ

မညီညွတ်ေကကာင်ဵေတွ့ရှိရသည်ဴ

အမျာဵြပည်သူနှင်ဴ

သက်ဆိုင်ေသာ ေရေပဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ ကိုယ်ပိုင်ေရေပဵေရဵလုပ်ငန်ဵတို္သကို ပိတ်ပင်
တာဵြမစ်ြေင်ဵ၊
(င)

ေသာက်သုဳဵေရမျာဵကို ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့နှင်ဴ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီဵဌာန က
အေါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ စဳေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ စီမဳ
ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊

(စ)

ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် လိအ
ု ပ်သည်ေ
ဴ ြမအာဵငှာဵရမ်ဵသုဳဵစွဲြေင်ဵ၊ ပုဒ်မ
၃၉ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်နှင်ဴအညီ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ။

၁၃၇။ ေကာ်မတီသည်

ေရေပဵသွင်ဵရန်

စီမဳထာဵရှိေသာ

ေရကန်မျာဵ၊

ေရေလှာင်ကန်မျာဵ၊

ေရေပဵသွင်ဵေရဵ ဆိုင်ရာအေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ ေရပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵအာဵ ထိေိုက်ေစေသာ
သို္သမဟုတ်

အေနှာင်ဴအယှက်ြဖစ်ေစေသာ

အေဆာက်အအုဳမျာဵေဆာက်လုပ်ြေင်ဵ

သို္သမဟုတ် ပစ္စညဵ် မျာဵထာဵရှိြေင်ဵကို တာဵြမစ်ြေင်ဵနှင်ဴ ေရေလှာင်ကန်၏

ကန်ေပါင်

ဝင်ဵခေဳမျာဵကို ေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵ၊ ေြပာင်ဵလဲြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵမြပုလုပ်ရန် တာဵြမစ်ြေင်ဵနှင်ဴ
အေရဵယူြေင်ဵကို ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၃၈။ ေကာ်မတီသည်

ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ

သက်ဆိုင်သည်ဴ

အေဆာက်အအုဳ၊

ပိုက်လုင
ိ ်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ဧရိယာအဝန်ဵအဝိုင်ဵ သတ်မှတ်ဧရိယာအတွင်ဵ ယာယီြဖစ်ေစ၊
အမမဲေနထိင
ု ်ရန်ြဖစ်ေစ ကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိင
ု ်မှုမရှိေရဵအတွက် ကကပ်မတ်အေရဵယူ
ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၃၉။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ အမျာဵြပည်သူ
အကျိုဵကို ထိေက
ို ်ေစမည်ဴ ေအာက်ပါတို္သကို မြပုလုပ်ေစရန် ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊ အေရဵယူြေင်ဵ
ေဆာင်ရွေက်ရမည်(က) ေကာ်မတီပိုင် ေရကန်၊ ေရေလှာင်ကန်၊ ေရြဖန့်ေဝရာကန်၊ ေရပိုက် စသည်
တို္သတွင်ရှိေသာေရကို ညစ်ညမ်ဵေအာင်ြပုလုပ်ြေင်ဵ၊ မသန့်ရှင်ဵေအာင် ြပုလုပ်ြေင်ဵ၊
အရည်အေသွဵေြပာင်ဵလဲေအာင်ြပုလုပ်ြေင်ဵ၊ ေရြဖုန်ဵတီဵြေင်ဵ၊
(ေ)

ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ ေြမေပ္ဝတွင် ပစ္စညဵ် စုပုဳြေင်ဵ၊ ေြမတူဵဆွ
ြေင်ဵ၊ ေြမဖို္သြေင်ဵနှင်ဴ တစ်စုဳတစ်ရာ ြမြှေုပ်နှဳြေင်ဵ၊

(ဂ)

ေကာ်မတီပိုင် ေရေလှာင်ကန်အတွင်ဵသို္သ တိရစ္ဆာန်ကို ဝင်ေရာက်ေစြေင်ဵ သိ္သမ
ု ဟုတ်
ေရေလှာင်ကန်မှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အကွာအေဝဵေနရာအတွင်ဵ ေရေဆဵေကကာ
ြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ေရေျိုဵေပဵြေင်ဵ ၊

(ဃ) ေကာ်မတီပိုင် ေရေလှာင်ကန်အတွင်ဵသို္သ ေရညစ်ညမ်ဵမှုကို ြဖစ်ေစေသာ သို္သမဟုတ်
ေရ၏အရည်အေသွဵကို ကျဆင်ဵေစေသာ မည်သည်ပ
ဴ စ္စညဵ် ကိုမဆို ပစ်ေျြေင်ဵ
သို္သမဟုတ် ေမျှာေျြေင်ဵ၊

(င)

ေကာ်မတီပိုင်ေရေလှာင်ကန်တွင်ြဖစ်ေစ၊

ေရေလှာင်ကန်မှသတ်မှတ်ထာဵေသာ

အကွာအေဝဵ အတွင်ဵြဖစ်ေစ ေရေျိုဵြေင်ဵ၊ အဝတ်ေလျှာ်ြေင်ဵ၊ ငါဵဖမ်ဵြေင်ဵနှင်ဴ
ယာဉ်တစ်မျိုဵမျိုဵအာဵ ေဆဵေကကာြေင်ဵ၊
(စ)

ေရေပဵေဝေရဵ လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်သည်ဴ ေရစုကန်မျာဵ၊ ေရစစ်ကန်မျာဵနှင်ဴ
ေရေလှာင်ကန်မျာဵ အေပ္ဝတွင်ြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အကွာအေဝဵအတွင်ဵ
၌ြဖစ်ေစ အေဆာက်အဦ ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ ေြမဖို္သြေင်ဵမျာဵကို တာဵြမစ်ြေင်ဵ။

၁၄၀။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ် အတွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ပတွင်ြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မတီပိုင်
ေရေပဵေဝေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်ရန် ဌာနပိုင် အေဆာက်အအုဳ ၊ လမ်ဵ၊ တဳတာဵ၊
ေြမကိုြဖတ်သန်ဵ၍ သွယ်တန်ဵ

ြပုလုပ်လုိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမျာဵနှင်ဴ ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ

ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၄၁။ ေကာ်မတီသည်(က) မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ြပင်ပမှဆက်သွယ်သည်ဴ ေရပိုက်မကကီဵ သို္သမဟုတ်
မမို့တွင်ဵ ပင်မေရပိုက် တစ်ေုေုေပ္ဝတွင် လမ်ဵ၊ မီဵရထာဵလမ်ဵ၊ ဓာတ်ရထာဵလမ်ဵ၊
အေဆာက်အအုဳ၊ အကာအရဳကိုမျှ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵမြပုရန်
တာဵြမစ် အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ရမည်၊
(ေ)

အကယ်၍

နိုင်ငဳေတာ်အကျိုဵအတွက်

အေဆာက်အအုဳ၊

အကာအရဳ၊

လမ်ဵ၊

မီဵရထာဵ သဳလမ်ဵ၊ ဓာတ်ရထာဵသဳလမ်ဵ တစ်ေုေုကိုေဖာက်လပ
ု ်လျှင် ေကာ်မတီက
မိမိပိုင်ေရပိုက် မျာဵကို သင်ဴေလျာ်ေသာနည်ဵြဖင်ဴ ေြပာင်ဵေရွှေ့ ဖယ်ရှာဵနိုင်သည်။
ထိသ
ု ို္သဖယ်ရှာဵေပဵရသည်ဴ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ရရှိေရဵကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာန
သို္သမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ညြှေိနှိုင်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၄၂။ ေကာ်မတီပိုင် ေရေပဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွေက်ရာ၌ တစ်ဦဵတစ်ေယာက်၏ ပစ္စညဵ်
ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှု

ြဖစ်ေပ္ဝလာလျှင်

ေလျာ်ေကကဵေပဵရန်

နစ်နာသူက

ေိုင်လဳေ
ု သာ

အေထာက်အထာဵြဖင်ဴ ေကာ်မတီသု္သိ တင်ြပေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်။ တင်ြပေတာင်ဵဆိုသည်ဴ
အေျက်မှာ

မှန်ကန်သင်ဴြမတ်သည်ဟု

ေကာ်မတီကလက်ေဳလျှင်

ေလျာ်ေကကဵေငွပမာဏကို နစ်နာသူအာဵ ေပဵရမည်။

ထိက
ု ်သင်ဴသည်ဴ

၁၄၃။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ နှစ်စဉ် မိုဵရာသီတွင် ရွောသွန်ဵေသာမိုဵေရမျာဵ
စနစ်တကျ သိုေလှာင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေေတ်မီနည်ဵပညာမျာဵ အသုဳဵြပု၍
စီမဳေဆာင်ရွေက် ရမည်။
၁၄၄။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေြမေအာက်ေရ

ထုတယ
် ူသုဳဵစွဲြေင်ဵကို

ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊ ေွင်ဴြပုြေင်ဵနှင်ဴ ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
အခန်ဵ(၁၈)
ေရနုေ်ေပြာင်ဵြျောဵေဖာက်လပ
ု ်ပခင်ဵ၊ ပပုပပင်ထန
ိ ်ဵသိြ်ဵပခင်ဵ
၁၄၅။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵမှ ေရမျာဵကို စွန့်ထုတရ
် န်အတွက် အသုဳဵြပု
သည်ဴ

ေြမေပ္ဝေြမေအာက်

ေရနုတ်ေြမာင်ဵမျာဵနှင်ဴ

ဆက်စပ်လပ
ု ်ငန်ဵမျာဵကို

တည်

ေဆာက်ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ြေင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊ ကကီဵကကပ်ြေင်ဵတို္သ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၄၆။ ေကာ်မတီသည် မည်သည်စ
ဴ ွန့်ပစ်ေရကိုမဆို ြမစ်ေေျာင်ဵမျာဵအတွင်ဵသို္သ စွန့်ထုတရ
် ာတွင်
စနစ်တကျ စီမဳေန့်ေွဲ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၄၇။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ ေရေြမာင်ဵမျာဵ၊ ေေျာင်ဵမျာဵ၏ နယ်နိမိတ်
မျာဵကို သတ်မှတ်ြေင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵစီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵတို္သကို ေဆာင်ရွေက်ရမည်။ ထိ္သအ
ု ြပင်
ေရေြမာင်ဵမျာဵကို တိုဵေျဲ့ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊ တည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊ ေရေြမာင်ဵမျာဵ
ေပ္ဝတွင်

တဳတာဵေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊

ေရထုတပ် ပန်နှင်ဴေရေြမာင်ဵမျာဵကို

ေရစီဵေရလာ

ေကာင်ဵမွန်ေစရန် စီမဳြေင်ဵတို္သကိုေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၄၈။ ေကာ်မတီသည်

အသုဳဵြပုရန်

မလိအ
ု ပ်သည်ဴ

ေရေြမာင်ဵမျာဵ၊

ေရတွင်ဵမျာဵကို

ြဖတ်ေတာက်ြေင်ဵ၊ ပိတ်ဆို္သြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ေြမဖို္သြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။ ထို္သအြပင် လိအ
ု ပ်ပါက
အြောဵေရနုတ်ေြမာင်ဵ တစ်ေုကို အသုဳဵြပုေွင်ဴရေစရန် စီမဳေဆာင်ရွေက်ေပဵရမည်။
၁၄၉။ ေကာ်မတီသည် လိအ
ု ပ်ပါက စွန့်ပစ်ေရမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ စီမဳေန့်ေွဲေွင်ဴရှိသည်။
၁၅၀။ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

အေဆာက်အဦနှင်ဴ

ခေဳဝင်ဵမျာဵအတွင်ဵမှ

မိုဵေရမျာဵကို

ေကာ်မတီပိုင်ေြမာင်ဵမျာဵအတွင်ဵသို္သ စနစ်တကျ စွန့်ထုတေ
် စရမည်။
၁၅၁။ အေဆာက်အအုဳပိုင်ရှင်

သို္သမဟုတ်

ေြမပိုင်ရှင်တစ်ဦဵဦဵက

မိမိပိုင်ေရေြမာင်ဵကို

ေကာ်မတီပိုင် ေရေြမာင်ဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေဖာက်လပ
ု ်ရန် လိအ
ု ပ်ပါက ေကာ်မတီသု္သိ တင်ြပ
ေဆာင်ရွေက်ရမည်။

၁၅၂။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အေဆာက်အအုဳတစ်ေုထက်ပိုေသာ

အေဆာက်အအုဳ အစုအဖွဲ့ ေဆာက်လပ
ု ်မည်ဆိုပါက သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳေျိန်စဳညွှန်ဵ
အတိင
ု ်ဵ ေရနုတ်ေြမာင်ဵမျာဵေဖာက်လပ
ု ်ြေင်ဵကို သက်ဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုဳပိုင်ရှင်
သို္သမဟုတ် အသုဳဵြပုသူမျာဵအာဵ တာဝန်ယူေဆာင်ရွေက်ရန် ညွှန်ကကာဵရမည်။
၁၅၃။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေဖာက်လပ
ု ်ထာဵရှိေသာ

ပုဂ္ဂလိကပိုင်

ေရနုတ်ေြမာင်ဵအာဵ အြောဵြပည်သူမျာဵက အသုဳဵြပုလိုသြဖင်ဴ မူလေရေြမာင်ဵပိုင်ရှင်၏
သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ တင်ြပေလျှာက်ထာဵ လာပါက စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ ပူဵတွဲ
သုဳဵစွဲေွင်ဴြပုနိုင်သည်။
၁၅၄။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေရေြမာင်ဵေဖာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ လမ်ဵလွှြဲ ေင်ဵ၊
ေရေြမာင်ဵ အသုဳဵြပုေွင်ဴေပဵြေင်ဵ၊ ပူဵတွဲပိုင်ဆိုင်ေွင်ဴေပဵြေင်ဵ၊ ေရေြမာင်ဵ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ
ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊

ေရေြမာင်ဵမျာဵ

ပိတ်ဆို္သြေင်ဵကို

တာဵြမစ်ြေင်ဵ၊

ေရစီဵေရလာ

ေကာင်ဵမွန်ေရဵ ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵဆိုင်ရာ လိက
ု ်နာရမည်ဴ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ထုတြ် ပန်ထာဵ
ရှိရမည်။
၁၅၅။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ ေရနုတ်ေြမာင်ဵမျာဵနှင်ဴ ြမစ်ေေျာင်ဵမျာဵ
အတွင်ဵသို္သ

အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုမရှိေစေရဵ

စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊

ကကပ်မတ်ြေင်ဵနှင်ဴ

အေရဵယူ

ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵတို္သ ြပုလုပ်ရမည်။
အခန်ဵ(၁၉)
ြိလာ္လ နှင်ဴေရဆိုဵ သိြ်ဵဆည်ဵ သန့်စင်စွန့်ပစ်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵြျောဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ
၁၅၆။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

မိလာ္ယ နှင်ဴေရဆိုဵ

သိမ်ဵဆည်ဵ၊ သန့်စင်၊ စွန့်ပစ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွေက်ရမည်(က) စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳ၊ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ ေြမတို္သတွင် ေရဆွဲအိမ်သာ၊ ေရေလာင်ဵ
အိမ်သာ၊ မိလာ္ယ ပိုက်၊ ေရဆိုဵပိုက်၊ မိလာ္ယ ကန်၊ ေရဆိုဵသန့်စင်ကန် စသည်တ္သက
ို ို
စီမဳထာဵရှိေစြေင်ဵ၊
(ေ)

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲြဖစ်ေစ၊

ေွင်ဴြပုေျက်ပါ

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှင်ဴ

ညီညွတ်မှု

မရှိဘဲြဖစ်ေစ ြပုလုပ်ထာဵသည်ဴ ေရဆွဲအိမ်သာ၊ ေရေလာင်ဵအိမ်သာ၊ မိလာ္ယ ပိုက်၊

ေရဆိုဵပိုက်၊ မိလာ္ယ ကန်၊ ေရဆိုဵသန့်စင်ကန် စသည်တ္သက
ို ို ပိတ်ထာဵေစြေင်ဵ
သို္သမဟုတ် ဖျက်သိမ်ဵေစြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ေြပာင်ဵလဲ ြပင်ဆင်ေစြေင်ဵ၊
(ဂ)

မိလာ္ယ ပိုက် သို္သမဟုတ် ေရဆိုဵပိုက်အာဵ ဆက်စပ်ေနေသာ ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေြမကို
ြဖတ်၍ ေဆာင်ရွေက်ရလျှင် သက်ဆိုင်ရာ ေြမပိုင်ရှင်က ေဆာင်ရွေက်ေွင်ဴြပုေစြေင်ဵ၊

(ဃ) မိလာ္ယ ပိုက် သို္သမဟုတ် ေရဆိုဵပိုက်ကို ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင် ေြမကိုြဖတ်၍ ေဆာင်ရွေက်
ြေင်ဵေကကာင်ဴ ေြမပိုင်ရှင်တွင် နစ်နာမှုရှိလျှင် ထိုနစ်နာမှုအတွက် တန်ဖိုဵေငွကို
မိလာ္ယ ပိုက် သို္သမဟုတ် ေရဆိုဵပိုက် ဆက်သွယ်သူက နစ်နာသူအာဵ ေပဵေစြေင်ဵ၊
(င)

စွန့်ပစ်မိလ္ယာ

အရည်အေသွဵမျာဵကို

သတ်မှတ်

စဳေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ

စီမဳေဆာင်ရွေက် ေစြေင်ဵ၊
(စ)

မိလာ္ယ ၊ ေရဆိုဵ သိမ်ဵဆည်ဵ၊ သန့်စင်၊ စွန့်ပစ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ
ေြမေနရာမျာဵ၊

လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် မျာဵ၊

ပိုက်လုင
ိ ်ဵဆက်သွယ်တပ်ဆင်ေရဵ

ပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵ ဝယ်ယူြေင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵသုဳဵစွဲြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ယင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွေက်ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်သည်ဴ ေြမမျာဵအာဵ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵ
နှင်ဴအညီ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊
(ဆ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

မိလာ္ယ ကန်မျာဵ၊

ေရဆိုဵသန့်စင်ကန်မျာဵ၊

မိလာ္ယ ပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵ၊ ေရဆိုဵပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵကို စစ်ေဆဵြေင်ဵနှင်ဴ ြပုြပင် ထိန်ဵသိမ်ဵ
ြေင်ဵ၊
(ဇ)

မိလာ္ယ ၊ ေရဆိုဵသိမ်ဵဆည်ဵ၊ သန့်စင်၊ စွန့်ပစ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ကန်ထရိုက်
စနစ်ြဖင်ဴ

ြဖစ်ေစ၊

ေလလဳစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊

တင်ဒါစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ

လုပ်ကိုင်

ေဆာင်ရွေက်ေွင်ဴ ြပုြေင်ဵ၊
(ဈ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မိလာ္ယ ကန်မျာဵ၊ ေရဆိုဵသန့်စင်ကန်မျာဵ၊ မိလာ္ယ ပပန်၊
မိလာ္ယ ပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵ၊

ေရဆိုဵပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵအာဵ

ထိေိုက်ေစေသာ

သို္သမဟုတ်

အေနှာင်ဴအယှက် ြဖစ်ေစေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵ ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ သို္သမဟုတ်
ပစ္စညဵ် မျာဵထာဵရှိြေင်ဵကို တာဵြမစ်ြေင်ဵ၊
(ည)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မိလာ္ယ ၊ ေရဆိုဵသိမ်ဵဆည်ဵ၊ သန့်စင်၊ စွန့်ပစ်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ နှင်ဴ သက်ဆိုင်သည်ဴ အေဆာက်အအုဳ၊ ပိုက်လုင
ိ ်ဵ၊ ယင်ဵတို္သနှင်ဴ

ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ သတ်မှတ် နယ်ေြမအတွင်ဵကျူဵေကျာ်မှုမရှိေစေရဵအတွက်
ကကပ်မတ်ြေင်ဵနှင်ဴအေရဵယူေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
(ဋ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ၌ြဖစ်ေစ၊

ြပင်ပ၌ြဖစ်ေစမိလာ္ယ နှင်ဴေရဆိုဵ

သန့်စင်

စွန့်ထုတြ် ေင်ဵ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစနစ်မျာဵကို စီမဳေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ။
၁၅၇။ ေကာ်မတီသည်(က) မိလာ္ယ နှင်ဴေရဆိုဵစသည်ဴ အညစ်အေကကဵမျာဵကို မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ် အတွင်ဵ၌
ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ပ၌ြဖစ်ေစ၊ မည်သည်ေ
ဴ နရာ၌ြဖစ်ေစ သင်ဴေလျာ်သည်ဟု ယူဆေသာ
နည်ဵစနစ်မျာဵ အတိုင်ဵ စွန့်ထုတန
် ိုင်ေွင်ဴရှိသည်။
(ေ)

မိလာ္ယ ၊ ေရဆိုဵ စွန့်ထုတြ် ေင်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ မသင်ဴေလျာ်ေသာ ေနရာမျာဵသို္သ
စီဵဝင်ြေင်ဵ၊ စွန့်ထုတြ် ေင်ဵမျာဵကို စစ်ေဆဵေတွ့ရှိလျှင် တာဵြမစ်နိုင်သည်။

၁၅၈။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အမျာဵြပည်သူနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ေရေြမာင်ဵ၊
ေရေြမာင်ဵငယ်မျာဵတွင်

စွန့်ပစ်ေရမျာဵ၊

အညစ်အေကကဵေရမျာဵအာဵ

ေြမာင်ဵမကကီဵမှ

တစ်ဆင်ဴ ေကာင်ဵမွန်စွာ စီဵဆင်ဵေစရန် ေရေြမာင်ဵမျာဵကို ေဖာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်
ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵနှင်ဴ ေဆဵေကကာသန့်စင်ေစြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ပုဳမှန်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၅၉။ ေကာ်မတီသည် အေဆာက်အအုဳပိုင်ရှင် သို္သမဟုတ် ေနထိင
ု ်သူအာဵ မိလာ္ယ အညစ်အေကကဵ
နှင်ဴ

ေရဆိုဵမျာဵကို

စနစ်တကျစွန့်ပစ်ေရဵအတွက်

မိလာ္ယ ပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵ၊

ေရဆိုဵ

ပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵ၊ မိလာ္ယ ကန်မျာဵ၊ ေရဆိုဵသန့်စင်ကန်မျာဵ၊ သီဵြောဵတည်ေဆာက် ထာဵရှိရန်
နှင်ဴ မိုဵေရ၊ ေျိုဵေရ၊ မီဵဖိုေေျာင်မှ ထွက်သည်ေ
ဴ ရ၊ အိမ်သုဳဵေရမျာဵနှင်ဴ သန့်စင်မပီဵ ေရမျာဵ
အတွက်

သီဵြောဵေရေြမာင်ဵ

သို္သမဟုတ်

ပိုက်ေဖာက်လပ
ု ်ထာဵရှိရန်

ညွှန်ကကာဵ

ပိုင်ေွင်ဴရှိသည်။
၁၆၀။ ေကာ်မတီသည်

ေရစီဵေရလာအရေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

စွန့်ပစ်ေရေကကာင်ဴေသာ်လည်ဵ

ေကာင်ဵ၊ ေရစုေဆာင်ဵမှုေကကာင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ အမျာဵြပည်သူအတွက် အေနှာင်ဴ
အယှက်ြဖစ်ေစသည်ဟုယူဆလျှင်
ရန်ြဖစ်ေစ၊

သန့်စင်ရန်ြဖစ်ေစ

ေြမဖို္သရန်ြဖစ်ေစ၊
ပိုင်ရှင်၊

ဖုဳဵအုပ်ရန်ြဖစ်ေစ၊

ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူ

တို္သအာဵ

ေဖာက်ထတ
ု ်
လိအ
ု ပ်သလို

ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၁၆၁။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵတွင် မိလာ္ယ နှင်ဴေရဆိုဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သန့်စင်
စွန့်ပစ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵကို ထိေရာက်ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွေက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်ဴ

ေြမာင်ဵမျာဵ၊ မိလာ္ယ နှင်ဴေရဆိုဵ လုပ်ငန်ဵအသစ်မျာဵကို အေါအာဵေလျာ်စွာ စီမဳ ေဆာင်ရွေက်
ရမည်။
၁၆၂။ ေကာ်မတီသည်

မိလာ္ယ နှင်ဴေရဆိုဵမျာဵစသည်ဴ

အညစ်အေကကဵမျာဵ

သိမ်ဵဆည်ဵ

သန့်စင်စွန့်ပစ်ြေင်ဵ ေဆာင်ရွေက်ရာတွင် အမျာဵြပည်သူအာဵ အေနှာင်ဴအယှက်ြဖစ်ေစြေင်ဵ၊
စိတ်မငိုြငင်မှုြဖစ်ေစြေင်ဵမရှိေစရန် တာဝန်ယူေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၆၃။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ မိလာ္ယ နှင်ဴ ေရဆိုဵသိမ်ဵဆည်ဵ စွန့်ပစ် သည်ဴ
လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ အမျာဵြပည်သူအကျိုဵကို ထိေက
ို ်ေစမည်ဴ ေအာက်ပါတို္သကို
မြပုလုပ်ေစရန် ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊ အေရဵယူြေင်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်(က) သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေနရာ၊ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နည်ဵစနစ်နှင်ဴအညီ မဟုတ်ဘဲ
မိလာ္ယ နှင်ဴ ေရဆိုဵစသည်ဴ အညစ်အေကကဵမျာဵကို စည်ဵကမ်ဵမဲဴ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ေကာ်မတီပိုင် မိလာ္ယ ပိုက်လုင
ိ ်ဵနှင်ဴ ေရဆိုဵပိုက်လုင
ိ ်ဵအတွင်ဵသို္သ သတ်မှတ်ထာဵေသာ
စွန့်ပစ် ေရ အရည်အေသွဵထက် ပိုမိုေသာေရဆိုဵမျာဵအာဵ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ၊

(ဂ)

မိလာ္ယ နှင်ဴ ေရဆိုဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ သို္သမဟုတ် အစိတ်အပိုင်ဵ
ြဖစ်ေသာ

ေြမေပ္ဝတွင်

အရာဝတ္လုမျာဵစုပုဳထာဵြေင်ဵ၊

ေြမကိုတူဵဆွြေင်ဵ၊

ေြမတွင်တစ်စုဳတစ်ရာ ြမြှေုပ်နှဳ ထာဵြေင်ဵ၊
(ဃ) ေရဆိုဵသန့်စင်ကန်မျာဵ၊
အေနှာင်ဴအယှက်

ေရဆိုဵသန့်စင်စနစ်မျာဵထဲသို္သ

ြဖစ်ေစမည်ဴ၊

တိရစ္ဆာန်မျာဵထိန်ဵေကျာင်ဵြေင်ဵ၊

ေရဆိုဵသန့်စင်စနစ်ကို

ပျက်စီဵေစမည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊
ကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်ြေင်ဵ၊

အရာဝတ္လုမျာဵ

ပစ်ေျြေင်ဵ၊ ေမျှာေျြေင်ဵ၊ ကျေရာက်ေစြေင်ဵ၊
(င)

ေကာ်မတီက

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

အရည်အေသွဵနှင်ဴ

ကိုက်ညြီ ေင်ဵမရှိသည်ဴ

စွန့်ပစ်ေရကို ေြမာင်ဵ၊ ေေျာင်ဵနှင်ဴြမစ်မျာဵထဲသို္သ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ။
၁၆၄။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ပတွင်ြဖစ်ေစ ေကာ်မတီပိုင်
မိလာ္ယ နှင်ဴ ေရဆိုဵ သိမ်ဵဆည်ဵသန့်စင်စွန့်ပစ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ြပင်ဆင်ထိန်ဵသိမ်ဵ
ရန်၊ ေရေပဵသွင်ဵရန်၊ ေရထုတ်ရန်၊ လျှပ်စစ်မီဵဆက်သွယ်ရန်စသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ
ဆက်စပ်အသုဳဵြပုရသည်ဴ အေထာက်အကူပစ္စညဵ် မျာဵကို မည်သည်လ
ဴ မ်ဵ၊ မီဵရထာဵလမ်ဵ၊
အေဆာက်အအုဳနှင်ဴေြမကိုမဆို ြဖတ်သန်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ သွယ်တန်ဵြပုလုပ်ရာတွင် သက်ဆိုင်
ရာ ဌာန၊ ပိုင်ရှင် သို္သမဟုတ် လက်ရှိေနထိင
ု ်သူနှင်ဴ ညြှေိနှိုင်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။

၁၆၅။ ေကာ်မတီသည်(က) မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

မိလာ္ယ ပပန်မကကီဵ၊

မိလာ္ယ ပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵေပ္ဝတွင်

မည်သည်ဴ လမ်ဵ၊ မီဵရထာဵလမ်ဵ၊ ဓာတ်ရထာဵလမ်ဵ၊ အေဆာက်အအုဳ၊ အကာအရဳ
ကိုမျှ

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵမြပုရန်လုအ
ိ ပ်သလိတ
ု ာဵြမစ်ြေင်ဵ၊

အေရဵယူြေင်ဵ ေဆာင်ရွေက်ရမည်၊
(ေ)

နိုင်ငဳေတာ်အကျိုဵအတွက် အေဆာက်အအုဳ၊ အကာအရဳ၊ လမ်ဵ၊ မီဵရထာဵ သဳလမ်ဵ၊
ဓာတ်ရထာဵသဳလမ်ဵတစ်ေုေုကို

ေဖာက်လပ
ု ်လျှင်

ေကာ်မတီက

မိမိပိုင်မိလ္ယာ

ပပန်မကကီဵ၊ မိလာ္ယ ပိုက်လုင
ိ ်ဵ၊ ေရဆိုဵပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵကို သင်ဴေလျာ်ေသာနည်ဵြဖင်ဴ
ေြပာင်ဵေရွှေ့ဖယ်ရှာဵနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို္သဖယ်ရှာဵ ေပဵရသည်ဴအတွက် ကုန်ကျစရိတ်
ရရှိေရဵကို သက်ဆိုင်ရာဌာန သို္သမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵနှင်ဴ ညြှေန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွေက်
ရမည်။
၁၆၆။ ေကာ်မတီပိုင်မိလ္ယာနှင်ဴ ေရဆိုဵသိမ်ဵဆည်ဵသန့်စင်စွန့်ပစ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွေက်
ရာ၌တစ်ဦဵတစ်ေယာက်၏ ပစ္စညဵ် ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှု ြဖစ်ေပ္ဝလာလျှင် ေလျာ်ေကကဵေပဵရန်
နစ်နာသူက

ေိုင်လဳေ
ု သာ

အေထာက်အထာဵအာဵ

ေကာ်မတီသု္သိ

တင်ြပေတာင်ဵဆို

နိုင်သည်။ တင်ြပေတာင်ဵဆိုသည်အ
ဴ ေျက်မှာ မှန်ကန် သင်ဴြမတ်သည်ဟု ေကာ်မတီက
လက်ေဳလျှင် ထိုက်သင်ဴသည်ဴ ေလျာ်ေကကဵေငွ ပမာဏကို နစ်နာသူအာဵ ေပဵရမည်။
၁၆၇။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ မိလာ္ယ နှင်ဴေရဆိုဵသိမ်ဵဆည်ဵ သန့်စင်စွန့်ပစ်
ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၌ အသုဳဵြပုေသာ မိလာ္ယ ပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵမှ တရာဵမဝင် မိလာ္ယ ဆက်သွယ်
ြေင်ဵ၊ မိလာ္ယ ဆက်သွယ်စွန့်ထုတြ် ေင်ဵဆိုင်ရာပစ္စညဵ် မျာဵ စည်ဵကမ်ဵမဲဴအသုဳဵြပုြေင်ဵ၊ စွန့်ပစ်
ြေင်ဵအမျိုဵမျိုဵကို ထိေရာက်စွာ တာဵဆီဵ အေရဵယူြေင်ဵကို ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၆၈။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ မိလာ္ယ သန့်စင်စနစ်မျာဵမှ ထွက်ရှိလာသည်ဴ
အနည်

အနှစ်မျာဵနှင်ဴဓာတ်ေငွ့မျာဵကို

စိုက်ပျိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ

စွမ်ဵအင်ရရှိေရဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အသုဳဵြပုနိုင် ရန် အတွက် ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵေျနိုင်ေရဵ စီမဳေဆာင်ရွေက်ေွင်ဴ
ရှိသည်။
၁၆၉။ ေကာ်မတီသည်

မိလာ္ယ အညစ်အေကကဵမျာဵကို

သန့်စင်စွန့်ပစ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ၊

မိလာ္ယ အညစ်အေကကဵမျာဵကို အသုဳဵေျ၍ စွမ်ဵအင်ထတ
ု ်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ ေြမကသဇာထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ
စသည်ဴ ြပည်သူ့ အကျိုဵြပု လုပ်ငန်ဵမျာဵကိုြဖစ်ေစ မိမိ၏အစီအစဉ်ြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊

ကန်ထရိုက်စနစ်ြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ ေေတ်မီ နည်ဵစနစ်မျာဵ အသုဳဵြပု၍ ထုတ်လုပ်ရန် စီမဳ
ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၇၀။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ မိမိေနထိင
ု ်ေသာခေဳ၊ ေြမ၊ အေဆာက်အအုဳ
ပိုင်နက် အတွင်ဵမှ မိလာ္ယ အညစ်အေကကဵနှင်ဴ အနဳ့အသက်ဆိုဵေသာ အရာတို္သကို စီဵထွက်
စိမ်ဴဝင်စွန့်ပစ်ြေင်ဵ သို္သမဟုတ် အဆိုပါအရာမျာဵကို မိမိပိုင်နက်အတွင်ဵ စည်ဵကမ်ဵမဲဴစုပုဳ
ထာဵရှိြေင်ဵြဖင်ဴသူတစ်ပါဵအာဵ အေနှာင်ဴအယှက် ြဖစ်ေစြေင်ဵ၊ စိတ်မငိုြငင်မှု ြဖစ်ေပ္ဝေစြေင်ဵ
တို္သေပ္ဝေပါက်ကလိုအပ်သလို စစ်ေဆဵအေရဵယူရမည်။
အခန်ဵ(၂၀)
ပပည်သူ့ကျေန်ဵြာေရဵနှင်ဴေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵစီြဳေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ
၁၇၁။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

ေသာက်သုဳဵေရ၊

အစာဵအေသာက်၊

ေဆဵဝါဵနှင်ဴ အလှကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ အန္တရာယ်ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵရန် မိမိဓာတ်ေွဲေန်ဵတွင်
စစ်ေဆဵနိုင်ေသာ အမျိုဵအစာဵမျာဵအာဵ လိအ
ု ပ်သလို စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊ မစစ်ေဆဵ
နိုင်ေသာ အမျိုဵအစာဵမျာဵအာဵ သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵ နှင်ဴ ညြှေိနှိုင်ဵြေင်ဵ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၇၂။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

စက်ရုဳမျာဵ၊

အလုပ်ရုဳမျာဵစသည်တ္သက
ို ို

တည်ေဆာက် ေွင်ဴြပုရန် ေလျှာက်ထာဵရာ၌ ေကာ်မတီကေရဵဆွဲလျာထာဵေသာ မမို့ြပ
စီမဳကိန်ဵနှင်ဴေလျာ်ညြီ ေင်ဵ

မရှိေကကာင်ဵ

ေတွ့ရှိလျှင်ြဖစ်ေစ၊

ေြမကွက်ေနရာ၏

ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ လူဦဵေရသိပ်သည်ဵမှုေကကာင်ဴ မသင်ဴေလျာ်လျှင်ြဖစ်ေစ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ
လူေနရပ်ကွက်မျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵ၊ သန့်ရှင်ဵေရဵ၊ မီဵေဘဵလုဳခေုဳေရဵအရ ထိေက
ို ်ေစနိုင်
လျှင်ြဖစ်ေစ

ေဖာ်ြပပါစက်ရုဳမျာဵ၊

အလုပ်ရုဳမျာဵ

တည်ေဆာက်ေွင်ဴကို

ေကာ်မတီက

ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
၁၇၃။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

သာဵငါဵမျာဵ၊

စာဵေသာက်ကုန်မျာဵ၊

ေဆဵဝါဵမျာဵ၊ အိမ်သုဳဵပစ္စညဵ် မျာဵ၊ အလှကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ ဓာတုပစ္စညဵ် မျာဵေဖာ်စပ်ြေင်ဵ၊
ြပုြပင်ထတ
ု ်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊

သယ်ေဆာင်ြေင်ဵ၊

ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊

ေရာင်ဵေျရန်ေင်ဵကျင်ဵြေင်ဵ၊

သိုေလှာင်ြေင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ လူအမျာဵ၏ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အသက်အန္တရာယ်ကို မထိေက
ို ်
ေစရန်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာစည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵ သတ်မှတ်၍သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵ နှင်ဴ ညြှေိနှိုင်ဵ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။

၁၇၄။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

တစ်ေုေုကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ပစ္စညဵ် တစ်မျိုဵမျိုဵကို
ေကာင်ဵ

စာဵေသာက်ကုန်ပစ္စညဵ်

ေဆဵဝါဵတစ်မျိုဵမျိုဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အတုြပုလုပ်ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊

ထုတလ
် ုပ်ြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵ

သာဵငါဵနှင်ဴ

အလှကုန်

ဓာတုပစ္စညဵ် တစ်မျိုဵမျိုဵကိုေသာ်လည်ဵ

ေရာင်ဵေျရန်

မြပုလုပ်ေစရန်အတွက်

ေင်ဵကျင်ဵြေင်ဵ၊

သက်ဆိုင်ရာ

သိုေလှာင်ြေင်ဵ၊

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ

ညြှေန
ိ ှိုင်ဵစစ်ေဆဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၇၅။ ေကာ်မတီသည်
သာဵငါဵမျာဵ၊

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ
အစာဵအေသာက်မျာဵ၊

ထုတလ
် ုပ်ြဖန့်ြဖူဵ

ေဆဵဝါဵမျာဵနှင်ဴ

ေရာင်ဵေျေနေသာ

အလှကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵတွင်

အရည်အေသွဵ ညဳဖ
ဴ ျင်ဵေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵေရာစပ်ထာဵြေင်ဵရှိမရှိ၊ ေွင်ဴြပုထာဵြေင်ဵ မရှိေသာ
ဓာတုပစ္စညဵ် မျာဵပါဝင်မှု ရှိမရှိ ေကာ်မတီက သတ်မှတ် ထာဵေသာ ဓာတ်ေွဲေန်ဵတွင်
စနစ်တကျ စစ်ေဆဵ၍ လိုအပ်သလို အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၇၆။ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေဈဵ၊ အေဆာက်အအုဳ၊ ဆိုင်ေန်ဵ၊ လူအမျာဵစာဵသုဳဵသည်ဴ
ေနရာနှင်ဴ ေရာင်ဵေျရန်အတွက် ေျက်ြပုတ်ေကကာ်ေလှာ်သည်ဴ ေနရာမျာဵ၊ ယင်ဵေနရာ မျာဵရှိ
စာဵေသာက်ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ ေျက်ြပုတ်ေကကာ်ေလှာ်သည်ဴ အသုဳဵအေဆာင်မျာဵကိုြဖစ်ေစ၊
ေဆဵဝါဵပစ္စညဵ် မျာဵ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုဳဵြပုသည်ဴ အသုဳဵအေဆာင်ပစ္စညဵ် ကိရိယာ
မျာဵကို ြဖစ်ေစ ေကာ်မတီကတာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ မည်သည်ဴ ဝန်ထမ်ဵ သို္သမဟုတ်
အဖွဲ့အစည်ဵကမဆို စစ်ေဆဵနိုင်ေွင်ဴရှိသည်။
၁၇၇။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ကူဵစက်ေရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်
အတွက် ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ ကျေရာက်ေစတတ်သည်ဴ တိရစ္ဆာန်မျာဵနှင်ဴ အင်ဵဆက်ပိုဵမွှာဵ
မျာဵကို လိုအပ်သလို သုတ်သင်ရှင်ဵလင်ဵေပဵရမည်။
၁၇၈။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ လူနှင်ဴတိရစ္ဆာန် အသက်အန္တရာယ် စိုဵရိမ်ရ
သည်ဴ ကူဵစက်ြမန်ေသာ ေရာဂါဆိုဵတစ်ေုေုေပ္ဝေပါက်ြဖစ်ပွာဵလျှင် သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵ
နှင်ဴ

ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ၍

အေရဵေပ္ဝေရာဂါထိန်ဵေျုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို

အြမန်ဆုဳဵထိေရာက်စွာ

ကကပ်မတ်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။ ေဆာင်ရွေက်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ကို အမျာဵြပည်သူ သိရှိ
လိက
ု ်နာနိုင်ရန် ထုတ်ြပန်ေကကညာအသိေပဵရမည်။
၁၇၉။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်တစ်ေုေု ေပ္ဝေပါက်
ြဖစ်ပွာဵလျှင် အမျာဵြပည်သူ၏ အသက်နှင်ဴအိုဵအိမ်စည်ဵစိမ်ပစ္စညဵ် မျာဵ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမှ

ကာကွယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာနမျာဵနှင်ဴ လိအ
ု ပ်ေသာ အစီအမဳမျာဵကို ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ
ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၈၀။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ စာဵေသာက်ဆိုင်မျာဵနှင်ဴ စာဵေသာက်ကုန်
လုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ေကာ်မတီသု္သိ လိင
ု ်စင်ေလျှာက်ထာဵရာတွင် လုပ်ငန်ဵေွင်ရှိ
လုပ်သာဵမျာဵ အာဵလုဵဳ သည် ကူဵစက်တတ်ေသာ ေရာဂါကင်ဵရှင်ဵေကကာင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵ
လုပ်ကိုင်စဉ်အတွင်ဵေနရာ၌ ကူဵစက်တတ်ေသာ ေရာဂါတစ်ေုေု ြဖစ်ပွာဵလာလျှင် လိအ
ု ပ်
ေသာေဆဵကုသမှုနှင်ဴ ေရာဂါမြပန့်ပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွေက်
မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵပိုင်ရှင်ထမ
ဳ ှ ကတိေဳဝန်ေျက် ရယူထာဵရမည်။
၁၈၁။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အမျာဵြပည်သူတက
ို္သ ို

စက်ဆုပ်ဖွယ်

ြဖစ်ေစေသာ သို္သမဟုတ် စိတ်မငိုြငင်မှုြဖစ်ေစေသာ လူ၊ တိရစ္ဆာန် သို္သမဟုတ် ပတ်ဝန်ဵကျင်
ကို အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵကို ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵဝယ်ြေင်ဵ၊ သိုေလှာင်
ြေင်ဵ မြပုလုပ်ရန် ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၈၂။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေြမထုညစ်ညမ်ဵမှု၊ ေလထုညစ်ညမ်ဵမှု၊ ေရထု
ညစ်ညမ်ဵမှုနှင်ဴ အသဳညစ်ညမ်ဵမှုတက
ို္သ ို ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ညြှေိနှိုင်ဵေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၁၈၃။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

မည်သည်ေ
ဴ နရာတွင်မဆို

စိုက်ပျိုဵေရဵ

သို္သမဟုတ် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေြမဨဇာအသုဳဵြပုြေင်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေစ၊ ေြမေပ္ဝ
တွင် ေြမေဆွဵမျာဵသိုေလှာင် စုပုဳထာဵြေင်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေစ၊ ေြမေပ္ဝတွင် ေြမာင်ဵေဖာက်
လုပ်ြေင်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေစ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေနထိင
ု ်သူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵကို ထိေက
ို ်ေစနိုင်
လျှင် ယင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို တာဵြမစ်ြေင်ဵ သို္သမဟုတ် သက်ဆိုင်သူအာဵ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ
ညီညွတ်သည်အထိြပုြပင်ရန် ညွှန်ကကာဵြေင်ဵ ြပုလုပ်ရမည်။
အခန်ဵ(၂၁)
ေဈဵြျောဵေည်ေဆာက်ပခင်ဵ၊ ပပုပပင်ထန
ိ ်ဵသိြ်ဵပခင်ဵနှင်ဴ စီြဳခန့်ခွဲပခင်ဵ
၁၈၄။ ေကာ်မတီသည်

ေဈဵသစ်ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊

မွမ်ဵမဳြပင်ဆင်ြေင်ဵ၊

ြပုြပင်တိုဵေျဲ့ြေင်ဵ၊

ဆိုင်ေန်ဵ အငှာဵေျထာဵြေင်ဵ၊ အဆင်ဴြမြှေင်ဴတင်ြေင်ဵနှင်ဴပိတ်သိမ်ဵြေင်ဵ၊ ဆိုင်ေန်ဵအငှာဵေျထာဵ
ြေင်ဵကို ရပ်စဲမပီဵ ြပန်လည် ရယူြေင်ဵတို္သကို ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။

၁၈၅။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ ေကာ်မတီပိုင်ေဈဵမျာဵကို ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵ
ြေင်ဵ၊ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵနှင်ဴ လုခဳ ေုဳေရဵကိစ္စမျာဵ ကကီဵကကပ်ြေင်ဵတို္သကို
ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၈၆။ ေကာ်မတီသည်(က) အန္တရာယ်ရှိေသာေဈဵေဟာင်ဵမျာဵအာဵ

မူလေဈဵသူေဈဵသာဵမျာဵ

နစ်နာမှုမရှိ

ေအာင်စီမဳ၍ ဖျက်သိမ်ဵြေင်ဵ၊ အသစ်တည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊ အဆင်ဴြမြှေင်ဴတင်မွမ်ဵမဳ
ြပင်ဆင်ြေင်ဵ၊ တိုဵေျဲ့ြေင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵနှင်ဴ ကကီဵကကပ်ြေင်ဵတို္သကို
ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
(ေ)

ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေဈဵ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်လုသ
ိ ူမျာဵအာဵ သတ်မှတ် စည်ဵကမ်ဵေျက်
မျာဵနှင်ဴအညီ

လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြေင်ဵ၊

ကကီဵကကပ်ြေင်ဵနှင်ဴ

ရုပ်သမ
ိ ်ဵြေင်ဵတို္သကို

စနစ်တကျေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၈၇။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

သင်ဴေလျာ်သည်ေ
ဴ နရာမျာဵ၌

ဟင်ဵသီဵ

ဟင်ဵရွေက်၊ သစ်သီဵပန်ဵမန်စသည်ဴ ေရာင်ဵေျသည်ေ
ဴ ဈဵဆိုင်၊ ေဈဵတန်ဵမျာဵကိုဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိ
၍ စနစ်တကျ စီမဳကွပ်ကဲရမည်။
၁၈၈။ ေကာ်မတီသည် ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေဈဵမျာဵကို အကျယ်အဝန်ဵ၊ အေဆာက်အအုဳ အမျိုဵအစာဵ၊
ေရာင်ဵဝယ် ေဖာက်ကာဵမှုတိအ
ု္သ ေပ္ဝမူတည်၍ အဆင်ဴေွဲြောဵ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၁၈၉။ ေကာ်မတီသည် ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေဈဵတည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ေွင်ဴရရှိသူအာဵ ေအာက်ပါအေျက်
မျာဵ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွေက်ေစရန် ညွှန်ကကာဵရမည်(က) ေဈဵအေဆာက်အအုဳေိုင်ေဳဴေရဵနှင်ဴ

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ

အစီအမဳမျာဵ

ထာဵရှိရန်၊
(ေ)

ေဈဵသန့်ရှင်ဵေရဵ၊
အေထွေထွစီမဳေန့်ေွဲေရဵ

လုဳခေုဳေရဵနှင်ဴမီဵေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵ၊
တို္သအတွက်

ေကာ်မတီက

သတ်မှတ်သည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွေက်ရန်၊
(ဂ)

ေဈဵဝန်ဵကျင်တွင် ယာဉ်ရပ်နာဵရန်ေနရာမျာဵ၊ ကုန်တင်ကုန်ေျေနရာမျာဵနှင်ဴ ယာဉ်
အဝင် အထွက် ေနရာမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ပါရှိရန်။

၁၉၀။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိေဈဵမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵ
တာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွေက်ရမည် -

(က) ေဈဵသာယာေရဵ ေကာ်မတီမျာဵကို စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵနှင်ဴအညီ ဖွဲ့စည်ဵေစြေင်ဵ
နှင်ကဴ ကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊
(ေ)

သန့်ရှင်ဵေရဵနှင်ဴလုဳခေုဳေရဵ အစဉ်ေကာင်ဵမွန်ေစရန်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊

(ဂ)

ေရေပဵေဝေရဵကိစ္စမျာဵ၊

ေရဆိုဵေြမာင်ဵ

လျှပ်စစ်မီဵသွယ်တန်ဵေရဵကိစ္စမျာဵ၊

ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵကိစ္စမျာဵ၊

အမျာဵသုဳဵသန့်စင်ေန်ဵမျာဵနှင်ဴ

ေလဝင်

ေလထွက်ကိစ္စမျာဵ စနစ်တကျရှိေစေရဵအတွက် စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊
(ဃ) ေဈဵဝန်ဵကျင်တွင်

ယာဉ်ရပ်နာဵရန်ေနရာမျာဵ၊

ကုန်တင်ကုန်ေျေနရာမျာဵနှင်ဴ

ယာဉ်အဝင်အထွက် ေနရာမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵရှိြေင်ဵ၊
(င)

ကျူဵေကျာ်ေဈဵမျာဵကို ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ၊ ပိတ်သိမ်ဵြေင်ဵ၊ စစ်ေဆဵကကပ်မတ်ြေင်ဵနှင်ဴ
စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ။

၁၉၁။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

သင်ဴေလျာ်ေသာ

ေနရာမျာဵ၌

သာဵငါဵ

ေရာင်ဵေျသည်ဴ ေဈဵကကီဵမျာဵ၊ သစ်သီဵနှင်ဴပန်ဵမန် ေရာင်ဵေျသည်ဴ ေဈဵကကီဵမျာဵ၊ ဟင်ဵသီဵ
ဟင်ဵရွေက်ေရာင်ဵေျသည်ဴ ေဈဵကကီဵမျာဵ၊ လူသုဳဵကုန်ပစ္စညဵ် ေရာင်ဵေျသည်ဴ ေဈဵကကီဵမျာဵ၊
ယာဉ်အပိုပစ္စညဵ် နှင်ဴ ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵ ေရာင်ဵေျသည်ဴ ေဈဵကကီဵမျာဵကို တည်ေဆာက်
ေပဵြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵနှင်ဴ ကကီဵကကပ်ြေင်ဵတို္သ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၉၂။ ေကာ်မတီသည်

စည်ပင်သာယာေဈဵမျာဵကို

ြပင်ဆင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊

အေွန်အေ

ေကာက်ေဳြေင်ဵနှင်ဴ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵဆိုင်ရာကိစ္စမျာဵကို ေဆာင်ရွေက်ရမည်။ အေွန်အေမျာဵ
ေကာက်ေဳရာတွင်

မိမိအစီအစဉ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊

ကန်ထရိုက်စနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ

ေကာက်ေဳ

နိုင်သည်။
၁၉၃။ ေကာ်မတီသည်
ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊

စည်ပင်သာယာေဈဵပရိဝုဏ်(ပရဝဏ်)အတွင်ဵ
ေင်ဵကျင်ဵေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊

ေဆာင်ရွေက်သူမျာဵထဳမှလည်ဵ

ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ

ေျိန်တွယ်တိုင်ဵတာြေင်ဵစသည်ဴ

ဆိုင်ေွန်ဆိုင်ေနှင်ဴ

အြောဵအေမျာဵကိုလည်ဵ

စုပုဳ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ
သတ်မှတ်

ေကာက်ေဳေွင်ဴရှိသည်။
၁၉၄။ ေကာ်မတီသည်

စည်ပင်သာယာေဈဵအတွင်ဵ၌ြဖစ်ေစ၊

အသာဵထုတ်လပ
ု ်ရုဳအတွင်ဵ၌

ြဖစ်ေစ တည်ရှိသည်ဴ ဆိုင်ကကီဵ၊ ဆိုင်ငယ်၊ ခေဳ၊ တင်ဵကုပ်၊ ေလှာင်အိမ်၊ ေလှာင်ခေဳ၊ သတ်ခေဳ
သို္သမဟုတ် အြောဵ အေဆာက်အအုဳ တစ်စုဳတစ်ရာကို သင်ဴေလျာ်သည်က
ဴ ာလ အပိုင်ဵအြောဵ

အတွက် သတ်မှတ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေလလဳတင်ေရာင်ဵေျြေင်ဵ သို္သမဟုတ် အြောဵ
ေသာ နည်ဵြဖင်ဴ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်ေွင်ဴရှိသည်။
၁၉၅။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မမို့နယ်မျာဵတွင် သင်ဴေလျာ်ေသာေနရာ
မျာဵ၌ လမ်ဵေဘဵေဈဵသည်မျာဵ၊ ပျဳကျေဈဵသည်မျာဵ တည်ေင်ဵေရာင်ဵေျြေင်ဵကို စည်ဵကမ်ဵ
မျာဵသတ်မှတ်၍

ေွင်ဴြပုြေင်ဵ၊

ေြပာင်ဵေရွှေ့ြေင်ဵ၊

ပိတ်သိမ်ဵြေင်ဵ၊

ဖယ်ရှာဵြေင်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၁၉၆။ ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၁၉၅အရ ေဈဵေရာင်ဵေျေွင်ဴရရှိသူ တစ်ဦဵဦဵသည် ေကာ်မတီက
သတ်မှတ်ထာဵေသာ

အေေကကဵေငွမေပဵေဆာင်ြေင်ဵ၊

စည်ဵကမ်ဵမလိက
ု ်နာြေင်ဵမျာဵ

ေတွ့ရှိပါက ြပန်လည်သိမ်ဵယူနိုင်သည်။
၁၉၇။ သက်ဆိုင်ရာ

မမို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ေျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵမှ

ကျန်ဵမာေရဵအရာရှိနှင်ဴ

တာဝန်ရှိသူ

စည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တသ
ို္သ ည်

အပါအဝင်

ဖွင်ဴလှစ်ေရာင်ဵေျလျက်

ရှိေသာ လမ်ဵေဘဵေဈဵဆိုင်မျာဵကို ပုဳမှန်စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊ အေရဵယူြေင်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၁၉၈။ ေကာ်မတီသည်

လမ်ဵေဘဵေဈဵဆိုင်မျာဵ၊

ေရာင်ဵေျသူမျာဵ၊
စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ

ယာဉ်တစ်မျိုဵမျိုဵြဖင်ဴ

ေေါင်ဵရွေက်ဗျပ်ထုဵိ ေရာင်ဵေျသူမျာဵ၊

သိုေလှာင်လည
ှ လ
်ဴ ည်

လက်ေပွ့ေရာင်ဵေျသူမျာဵနှင်ဴ

ကျူဵေကျာ်ြေင်ဵြဖစ်ေစနိုင်ေသာကိစ္စရပ်မျာဵ၊

လမ်ဵပိတ်ဆို္သမှုြဖစ်ေစ

နိုင်ေသာကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် လိက
ု ်နာရမည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ နှင်ဴ ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵ
ကို ထုတ်ြပန်ရမည်။
၁၉၉။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိဆိပ်ကမ်ဵမျာဵ၌ဆိုက်ကပ်သည်ဴ ေလှ၊ သမ္ဗန်
စသည်တို္သြဖင်ဴ ပင်လယ်၊ ြမစ်ေေျာင်ဵတို္သမှ ဖမ်ဵဆီဵလာသည်သ
ဴ န့်ရှင်ဵလတ်ဆတ်ေသာ ငါဵ၊
ပုစွန်စသည်ေ
ဴ ရထွက် ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵကို စာဵသုဳဵသူမျာဵထဳ တိုက်ရိုက်လက်လေ
ီ ရာင်ဵေျ
ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵအာဵ စည်ဵကမ်ဵမျာဵ သတ်မှတ်၍ စနစ်တကျ ေရာင်ဵေျေွင်ဴြပုနိုင်သည်။
၂၀၀။ ေကာ်မတီက တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵသည်ဴ မည်သည်ဝ
ဴ န်ထမ်ဵကမဆို အစာဵအေသာက်၊
လူသုဳဵကုန် ပစ္စညဵ် ၊ ေဆဵဝါဵမျာဵေရာင်ဵေျေနေသာေဈဵ၊ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ ဆိုင်ကကီဵ
ဆိုင်ငယ်မျာဵတွင်

အသုဳဵြပုေနသည်ဴ

အေလဵ၊

တင်ဵေတာင်ဵ၊

အတိုင်ဵအတာနှင်ဴ

ေျိန်တွယ်သည်ဴ ပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵသည် စဳအြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ကိုက်ညီ
ြေင်ဵ ရှိ မရှိ အေျိန်မေရွေဵ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵေွင်ဴရှိသည်။ စဳေျိန်စဳညွှန်ဵ မကိုက်ညသ
ီ ည်ဴ

အေလဵ၊ တင်ဵေတာင်ဵ၊ အတိင
ု ်ဵအတာနှင်ဴေျိန်တွယ်သည်ပ
ဴ စ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵ အသုဳဵြပု
ြေင်ဵ ကိုေတွ့ရှိပါက စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ေျက်နှင်ဴအညီ အေရဵယူရမည်။
၂၀၁။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ စည်ပင်သာယာေဈဵမျာဵကို ေဈဵအဆင်ဴ
အတန်ဵ သတ်မှတ်မပီဵ ေဈဵအဆင်ဴအတန်ဵနှင်ဴအညီ ေဈဵကိုစီမဳအုပ်ေျုပ်ရန် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအရ
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

အေရအတွက်အရ

အရာထမ်ဵအမှုထမ်ဵမျာဵ

တာဝန်ေပဵအပ်၍

လုေ
ဳ လာက်ေသာ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵ ြပဋ္ဌာန်ဵ သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
၂၀၂။ ေကာ်မတီသည် စည်ပင်သာယာေဈဵမျာဵတွင် လုေ
ဳ လာက်ေသာ ေရ၊ မီဵရရှိေရဵ အတွက်
အရည်အေသွဵမီ ေရပိုက်မျာဵ၊ ေရစင်မျာဵ၊ လျှပ်စစ်မီဵမျာဵ တပ်ဆင်ေပဵြေင်ဵ၊ ေဈဵလုခဳ ေုဳ
ေအာင် ခေဳစည်ဵရိုဵကာရဳြေင်ဵ၊ ပစ္စညဵ် မျာဵလုခဳ ေုဳေရဵ၊ မီဵေဘဵလုဳခေုဳေရဵတို္သအတွက် လုခဳ ေုဳေရဵ
ဝန်ထမ်ဵထာဵရှိြေင်ဵတို္သကို စနစ်တကျ စီမဳေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၂၀၃။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေရာင်ဵေျေနေသာ သာဵငါဵနှင်ဴစာဵေသာက်
ကုန်မျာဵကို သန့်ရှင်ဵမှု ရှိ မရှိ၊ စာဵသုဳဵရန် သင်ဴေလျာ်မှု ရှိ မရှိ ပုဳမှန်စစ်ေဆဵ၍
ထိေရာက်စွာ အေရဵယူနိုင်ေရဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ပါဝင်ေသာ
စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်ေပဵရမည်။
၂၀၄။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိေဈဵမျာဵတွင်

နိုင်ငဳေတာ်က

ဥပေဒြဖင်ဴ

ြပဋ္ဌာန်ဵတာဵြမစ်ထာဵေသာ ေပါက်ကွဲေစတတ်သည်ဴ ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစ
တတ်သည်ဴ ပစ္စညဵ် မျာဵနှင်ဴ အရည်အေသွဵ စဳေျိန်မမီသည်ဴ ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ ပစ္စညဵ် အတုမျာဵ
ေင်ဵကျင်ဵေရာင်ဵေျြေင်ဵနှင်ဴ ဝယ်ယူသိုေလှာင်ြေင်ဵတို္သကို တာဵဆီဵြေင်ဵ၊ စစ်ေဆဵအေရဵယူ
ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵြပုရမည်။
အခန်ဵ(၂၂)
အသာဵထုေ်လုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵြျောဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ အိြ်ေြွဵေိရစ္ဆာန်ြျောဵေြွဵပြူပခင်ဵနှင်ဴ
အန္တရာယ်ပဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ ေိရစ္ဆာန်ြျောဵအာဵ စီြဳခန့်ခွဲပခင်ဵ
၂၀၅။ ေကာ်မတီသည်မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အမျာဵြပည်သူစာဵသုဳဵရန်အလိ္သင
ု ှာ သတ်မှတ်
စည်ဵကမ်ဵေျက် မျာဵနှင်ဴအညီ အသာဵထုတ်လပ
ု ်ေွင်ဴလိုင်စင်မျာဵကို စိစစ်ေွင်ဴြပုနိုင်သည်။

၂၀၆။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အသာဵထုတလ
် ုပ်ရုဳမျာဵ၌ တည်ဆဲ ဥပေဒ၊
သတ်မှတ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ ရှိ မရှိ ဝင်ေရာက် စစ်ေဆဵ
ကကပ်မတ်နိုင်သည်။
၂၀၇။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အသာဵထုတလ
် ုပ်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵမျာဵ၌

တိရစ္ဆာန် ညြှေဉ်ဵပန်ဵမှု မြဖစ်ေစရန် ေေတ်မီနည်ဵစနစ်မျာဵအာဵ ကျင်ဴသုဳဵရမည်။
၂၀၈။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အသာဵထုတလ
် ုပ်ရုဳမျာဵတွင်

အသာဵ

ထုတလ
် ုပ်မည်ဴ ကျွဲ၊ နွာဵတိရစ္ဆာန်မျာဵအတွက် လိုအပ်သည်ဴ အနာဵေပဵကာလ သတ်မှတ်
နိုင်သည်။
၂၀၉။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ သာဵငါဵတင်ေဆာင်ရန်အတွက် သာဵငါဵ
တင်ယာဉ်မျာဵကို သတ်မှတ်ေွင်ဴြပုြေင်ဵ၊ လုခဳ ေုဳစွာထုပ်ပိုဵသယ်ေဆာင်ေစြေင်ဵ သာဵငါဵတင်
ယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်ေွင်ဴြပုသည်ဴ လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ြေင်ဵနှင်ဴ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်
ြေင်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၁၀။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်ြပင်ပမှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵသို္သ သာဵငါဵတင်
သွင်ဵ၊ သယ်ေဆာင်၊ ြဖန့်ြဖူဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊ အေရဵယူ
ြေင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၁၁။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ သာဵငါဵထုတ်လုပ်ြေင်ဵ၊
ြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵ၊ တင်သွင်ဵြေင်ဵ၊ သယ်ေဆာင်ြေင်ဵနှင်ဴ ေရာင်ဵေျြေင်ဵတို္သကို စစ်ေဆဵအေရဵယူ
ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၁၂။ ေကာ်မတီသည်
သင်ဴေလျာ်သည်ဴ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ
နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ

ကူဵစက်ေရာဂါစွဲကပ်သည်ဴ

တိရစ္ဆာန်ကို

ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။

ယင်ဵအြပင်

ေရာဂါ စွဲကပ်ေနသည်ဴ တိရစ္ဆာန်အာဵ စာဵသုဳဵရန်နှင်ဴ ေရာင်ဵေျရန်အလိ္သင
ု ှာ သတ်ြဖတ်ြေင်ဵ၊
ေရာင်ဵေျရန် ေင်ဵကျင်ဵြေင်ဵ၊ စာဵသုဳဵရန်မသင်ဴေသာ သာဵငါဵေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျရန်
ေင်ဵကျင်ဵြေင်ဵတို္သကို စစ်ေဆဵအေရဵယူြေင်ဵ၊ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵြပုနိုင်သည်။
၂၁၃။ ေကာ်မတီသည် အသာဵထုတလ
် ုပ်ေွင်ဴြပုရာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်ဵသုဳဵ ကျွဲ၊ နွာဵမျာဵ
ြပုန်ဵတီဵမှု မရှိေစရန် တည်ဆဲဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ ကကပ်မတ်ေဆာင်ရွေက်
ရမည်။

၂၁၄။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အမျာဵြပည်သူစာဵသုဳဵရန်အလိ္သုငှာ ေမွဵြမူ
ထာဵေသာ တိရစ္ဆာန်မျာဵ၊ အိမ်ေမွဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ကူဵစက်ေရာဂါ တာဵဆီဵ
ကာကွယ်

ထိန်ဵေျုပ်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို

သီဵြောဵအစီအစဉ်ြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ၍လည်ဵေကာင်ဵ ေဆာင်ရွေက်နိုင်
သည်။
၂၁၅။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ကျွဲ၊

နွာဵတိရစ္ဆာန်မျာဵကို

တစ်ပိုင်

တစ်နိုင်ြဖစ်ေစ၊ စီဵပွာဵြဖစ်ြဖစ်ေစ ေမွဵြမူေွင်ဴမြပုသည်ဴ နယ်ေြမေဒသမျာဵ သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊
ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
၂၁၆။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ကျွဲ၊ နွာဵ တိရစ္ဆာန်နှင်ဴ အိမ်ေမွဵတိရ စ္ဆာန်
ေမွဵြမူြေင်ဵ၊

ထုတ်လုပ်ြေင်ဵ၊

တိရစ္ဆာန်အရှင်ေရာင်ဵဝယ်ေရဵ

သိုေလှာင်ြေင်ဵ၊
ေဈဵဖွင်ဴလှစ်ြေင်ဵ၊

ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊
ဖွင်ဴလှစ်ေွင်ဴြပုြေင်ဵ၊

ကျွဲနွာဵပွဲေစျဵနှင်ဴ
စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊

ကကီဵကကပ်ြေင်ဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵအေရဵယူြေင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၁၇။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ကျွဲ၊ နွာဵတိရစ္ဆာန်မျာဵနှင်ဴ အိမ်ေမွဵတိရစ္ဆာန်
မျာဵ ထိန်ဵေကျာင်ဵြေင်ဵ၊ သယ်ေဆာင်ြေင်ဵ၊ ေမာင်ဵနှင်ြေင်ဵ၊ စီဵြေင်ဵတို္သအတွက် စည်ဵကမ်ဵ
ေျက်မျာဵသတ်မှတ်၍ ေွင်ဴြပုြေင်ဵနှင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵအေရဵယူြေင်ဵကို ေဆာင်ရွေက်နိုင်
သည်။
၂၁၈။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ တိရစ္ဆာန်မျာဵကို
သင်ဴေလျာ်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵနိုင်သည်။
၂၁၉။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ တိရစ္ဆာန်ေမွဵြမူ
ြေင်ဵ၊

သိုေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵြေင်ဵ၊

ထာဵရှိြေင်ဵ၊

ေရာင်ဵေျြေင်ဵတို္သကို

စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊

တာဵြမစ်ြေင်ဵ၊ အေရဵယူြေင်ဵနှင်ဴ စီမဳ ေန့်ေွဲြေင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၂၀။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ တိရစ္ဆာန်ေဆဵကုနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵ
မျာဵကို ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊ ေဆာင်ရွေက်ေွင်ဴြပုြေင်ဵ၊ ကကပ်မတ်စစ်ေဆဵြေင်ဵနှင်ဴ အေရဵယူ ြေင်ဵ
မျာဵ ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၂၁။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ တိရစ္ဆာန်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵရုဳ တည်ေထာင်ြေင်ဵ၊
တည်ေထာင် ဖွင်ဴလှစ်ေွင်ဴြပုြေင်ဵ၊ စစ်ေဆဵကကပ်မတ်ြေင်ဵ၊ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊ အေရဵယူြေင်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။

၂၂၂။ ေကာ်မတီသည် အသာဵထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ၊ အသာဵြပုြပင်ထတ
ု ်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ အသာဵထုတလ
် ုပ်
ရုဳမျာဵ တည်ေထာင်ြေင်ဵနှင်ဴ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိုင်ေွင်ဴြပု
ြေင်ဵတို္သကို ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၂၃။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အမျာဵြပည်သူစာဵသုဳဵရန်အလိ္သင
ု ှာ သာဵငါဵ
ေရာင်ဵေျြေင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ြေင်ဵ၊

ေွင်ဴြပုြေင်ဵ၊

စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵနှင်ဴ

အေရဵယူြေင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက် နိုင်သည်။
၂၂၄။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ဘာသာေရဵနှင်ဴ အြောဵကိစ္စရပ်မျာဵ အတွက်
သက်ဆိုင်ရာ ဌာနက ထုတ်ေပဵသည်ဴ ကျွဲ၊ နွာဵတိရစ္ဆာန် သတ်ြဖတ်ေွင်ဴ အမိန့် ရရှိသူကို
သတ်မှတ်စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴ အညီ ေဆာင်ရွေက်ရန် ကကီဵကကပ်နိုင်သည်။
၂၂၅။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ကျွဲ၊ နွာဵ
တိရစ္ဆာန် တစ်စုဳတစ်ရာကို သတ်ြဖတ်ေနေကကာင်ဵ သို္သမဟုတ် သတ်ြဖတ်မပီဵြဖစ်ေကကာင်ဵ
ယုဳကကည်ရန် အေကကာင်ဵရှိလျှင် ေကာ်မတီမှ တာဝန်ေပဵအပ်ြေင်ဵေဳရေသာ ဝန်ထမ်ဵသည်
သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို္သမဟုတ် ေကျဵရွောအုပ်စုရှိ အုပ်ေျုပ်ေရဵမှူဵြဖစ်ေစ၊ ေကျဵရွော
တာဝန်ေဳ သို္သမဟုတ် ရာအိမ်မှူဵြဖစ်ေစ၊ ဆယ်အိမ်မှူဵြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦဵဦဵ အပါအဝင်
အနည်ဵဆုဳဵသက်ေသနှစ်ဦဵနှင်ဴအတူ
စစ်ေဆဵေွင်ဴ

ရှိသည်အ
ဴ ြပင်

ေန့ညမေရွေဵ

မည်သည်ေ
ဴ နရာတွင်မဆိုဝင်ေရာက်

တရာဵမဝင်သတ်ြဖတ်ထာဵသည်ဴ

ကျွဲ၊

နွာဵ

တိရစ္ဆာန်၊

ယင်ဵတို္သ၏ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ သတ်ြဖတ်ရန်အလိ္သင
ု ှာ စုစည်ဵထာဵရှိေသာ မည်သည်ဴ
တိရစ္ဆာန်အရှင်ကိုမဆို သိမ်ဵယူြေင်ဵ၊ အေရဵယူြေင်ဵ နှင်ဴ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်နိုင်
သည်။
၂၂၆။ (က) မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင်၍
ပိုင်နက်တစ်ေုေုတွင် ကျွဲ၊ နွာဵ တိရစ္ဆာန်၊ အိမ်ေမွဵတိရစ္ဆာန်နှင်ဴ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစ
နိုင်သည်ဴ တိရစ္ဆာန်ကိုထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေကကာင်ဵ ယုဳကကည်ရန် အေကကာင်ဵရှိလျှင်
ေကာ်မတီက တာဝန် ေပဵအပ်ြေင်ဵေဳရေသာ ဝန်ထမ်ဵသည် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်
သို္သမဟုတ် ေကျဵရွောအုပ်စုရှိ အုပ်ေျုပ်ေရဵမှူဵြဖစ်ေစ၊ ေကျဵရွောတာဝန်ေဳ သို္သမဟုတ်
ရာအိမ်မှူဵြဖစ်ေစ၊

ဆယ်အိမ်မှူဵြဖစ်ေစ၊

တစ်ဦဵဦဵ

အပါအဝင်

အနည်ဵဆုဳဵ

သက်ေသနှစ်ဦဵနှင်ဴအတူ ေန့ညမေရွေဵ မည်သည်ဴေနရာတွင်မဆို ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵ
ေွင်ဴနှင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵယူေဆာင်၍ သတ်မှတ်ေနရာတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေွင်ဴရှိသည်။

(ေ)

ေကာ်မတီက တာဝန်ေပဵအပ်ြေင်ဵေဳရေသာ ဝန်ထမ်ဵသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်
အတွင်ဵ မည်သည်ေ
ဴ လလွင်ဴတိရစ္ဆာန်နှင်ဴ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ တိရစ္ဆာန်ကို
မဆို အေျိန်မေရွေဵ ဖမ်ဵဆီဵအေရဵယူြေင်ဵ၊ တိရစ္ဆာန်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵရုဳသို္သ ပို္သေဆာင်
အပ်နှဳြေင်ဵနှင်ဴ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ မျာဵ ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။

(ဂ)

ေကာ်မတီသည် ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်ဴ တိရစ္ဆာန်အတွက် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ
ရှိမည်ဴ ကာလကိုသတ်မှတ်ြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြေင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိေျိန်
ကာလအတွင်ဵ လိုအပ်ေသာ ေကျွဵေမွဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵ ြပုနိုင်သည်။

(ဃ) ဖမ်ဵဆီဵအေရဵယူေျိန်နှင်ဴသတ်မှတ်ေနရာတွင်

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိေျိန်၌

တာဝန်

ထမ်ဵေဆာင်သည်ဴ ဝန်ထမ်ဵ၏ သေဘာရိုဵြဖင်ဴေဆာင်ရွေက်မှုေကကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵ
သိမ်ဵေဳရသည်ဴ တိရစ္ဆာန်တွင် တစ်စုဳတစ်ရာထိေက
ို ်၊ ပျက်စီဵ၊ ဆုဳဵရှုဳဵ၊ ေသဆုဳဵမှု
ြဖစ်ေပ္ဝြေင်ဵအတွက် ေကာ်မတီနှင်ဴ အဆိုပါဝန်ထမ်ဵအေပ္ဝတွင် တာဝန်မရှိေစရ။
(င)

မမို့ေတာ် နယ်နိမိတ်အတွင်ဵသို္သ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင်
၍

တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုဵမျိုဵကို

ေကာ်မတီသည်

သယ်ေဆာင်လာေကကာင်ဵ

ဖမ်ဵဆီဵအေရဵယူြေင်ဵ၊

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပါက

ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵနှင်ဴ

စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
အခန်ဵ(၂၃)
ပေ်ဝန်ဵကျေင်ထန
ိ ်ဵသိြ်ဵေရဵနှင်ဴသန့်ရင
ှ ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵြျောဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ
၂၂၇။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵအမှိုက်မျာဵ၊

စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊

အညစ်

အေကကဵမျာဵနှင်ဴ စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာမျာဵကို သိမ်ဵဆည်ဵသယ်ယူစွန့်ပစ်ြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ၊
စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵနှင်ဴ ေေတ်မီနည်ဵပညာ စနစ်မျာဵြဖင်ဴြပန်လည်အသုဳဵြပုနိုင်သည်ပ
ဴ စ္စညဵ် မျာဵ
ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ေကာ်မတီမှြဖစ်ေစ၊ လိုအပ်ပါက သင်ဴေလျာ်
ေသာ ြပည်တွင်ဵြပည်ပ ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵ တစ်ရပ်ရပ် သို္သမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦဵဦဵအာဵ
သင်ဴေလျာ်သည်က
ဴ ာလအတွက်

ကန်ထရိုက်စနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊

ေလလဳစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊

တင်ဒါ စနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ အြောဵသင်ဴေလျာ်ေကာင်ဵမွန်ေသာ စနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ ပွင်ဴလင်ဵ
ြမင်သာမှုရှိေစရန် ေဆာင်ရွေက်၍ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

၂၂၈။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါေနရာတို္သတင
ွ ် စွန့်ပစ်
ပစ္စညဵ် မျာဵ၊

စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵအာဵ

စနစ်တကျထာဵရှိေရဵ၊

စနစ်တကျစွန့်ပစ်ေရဵ

ညွှန်ကကာဵြေင်ဵ၊ ကကပ်မတ်ြေင်ဵ၊ အေရဵယူြေင်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်(က) အမျာဵြပည်သူနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ အေဆာက်အအုဳ၊ အဝန်ဵအဝိုင်ဵ၊
(ေ)

ပိုင်ရှင် သို္သမဟုတ် လက်ရှိေနထိင
ု ်သူရှိသည်ဴ အေဆာက်အအုဳ၊ အဝန်ဵအဝိုင်ဵ၊

(ဂ)

ပိုင်ရှင်ေနထိင
ု ်ြေင်ဵမရှိေသာ ေြမကွက်လပ်မျာဵ။

၂၂၉။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်ေနြပည်သူမျာဵအေနြဖင်ဴ မိမိပိုင်နယ်နိမိတ်ြပင်ပရှိ ေကာ်မတီပိုင်
ေြမမျာဵတွင် သုဳဵစွဲသည်ပ
ဴ စ္စညဵ် မျာဵ စုပုဳြေင်ဵ၊ ပစ္စညဵ် ေဟာင်ဵမျာဵစုပုဳြေင်ဵအာဵ အေရဵယူ
ေဆာင်ရွေက်နိုင်ေရဵ လိုအပ်ေသာ စီမဳေန့်ေွဲမှုမျာဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်။
၂၃၀။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အမှိုက်စွန့်ပစ်စနစ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ လိအ
ု ပ်
သည်ဴ မူဝါဒမျာဵ ေျမှတ်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၂၃၁။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်အဂေါရပ်နှင်ဴ ညီညွတ်ေစရန် အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ ေနာက်ေဖဵ
လမ်ဵကကာဵမျာဵ၊ လူသွာဵလမ်ဵကကာဵမျာဵ၊ ခေဳဝင်ဵနှင်ဴ ေြမကွက်လပ်မျာဵရှိ အမှိုက်မျာဵ၊
အညစ်အေကကဵမျာဵ၊

ေရဝပ်ြေင်ဵမျာဵကို

ဖယ်ရှာဵ၊

ြပုြပင်၊

ရှင်ဵလင်ဵေစရန်

ပိုင်ရှင်

သို္သမဟုတ် လက်ရှိေနထိင
ု ်သူကို ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၂၃၂။ ပုဒ်မ

၂၃၁

အရ

ညွှန်ကကာဵထာဵသည်ကို

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွေက်ရန်

ပျက်ကွက်ပါက

ေကာ်မတီ၏ အစီအစဉ်ြဖင်ဴေဆာင်ရွေက်နိုင်မပီဵ ကုန်ကျစရိတ်ကိုေပဵရန် ပိုင်ရှင် သို္သမဟုတ်
လက်ရှိေနထိင
ု ်သူထဳ ေတာင်ဵဆို နိုင်သည်။
၂၃၃။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ တည်ဵေိုေန်ဵ၊ ေဘာ်ဒါေဆာင်၊ အေန်ဵလိက
ု ်
ငှာဵေသာ

အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊

အမျာဵြပည်သူေပျာ်ပွဲရွှေင်ပွဲအတွက်

အသုဳဵြပုသည်ဴ

အေဆာက်အအုဳမျာဵနှင်ဴ ေဖျာ်ေြဖေရဵေန်ဵမမျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ညီညွတ်ေစရန်နှင်ဴ
သန့်ရှင်ဵမှုရှိေစရန်ေဆာင်ရွေက်ေစြေင်ဵနှင်ဴ ကကီဵကကပ်ြေင်ဵကို လိအ
ု ပ်သလို စီမဳေဆာင်ရွေက်
ရမည်။
၂၃၄။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အမျာဵြပည်သူသွာဵလာရာလမ်ဵမျာဵ

သန့်ရှင်ဵေစရန် လှက
ဲ ျင်ဵြေင်ဵ၊ ေရြဖန်ဵြေင်ဵ၊ ေဆဵေကကာြေင်ဵ၊ တိရစ္ဆာန်အေသေကာင်
မျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ စီမဳေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ နှင်ဴ လမ်ဵမျာဵေပ္ဝရှိစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ အညစ်

အေကကဵပစ္စညဵ် မျာဵနှင်ဴ စက်ဆုပ်ဖွယ်ြဖစ်သည်ဴ ပစ္စညဵ် မျာဵကို စုသိမ်ဵြေင်ဵ၊ ဖယ်ရှာဵြေင်ဵ၊
စွန့်ထုတြ် ေင်ဵမျာဵကိုပုဳမှန်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၂၃၅။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အမျာဵြပည်သူနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ေနရာ
မျာဵတွင် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴသန့်ရှင်ဵေရဵကိုထိေိုက်ေစသည်ဴ ေအာက်ပါလုပ်ရပ်မျာဵမည်သူမျှ
မြပုလုပ်ရန်

စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵ

ထုတြ် ပန်ြေင်ဵ၊

ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊

အေရဵယူြေင်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွေက်ရမည်(က) ဖုန်မှုန့်၊ အညစ်အေကကဵ၊ စက္ကူပုဳဵ၊ စက္ကူစ၊ ပလတ်စတစ်ပုဳဵ၊ ပလတ်စတစ်ေွက်၊
ပလတ်စတစ် အိတ် စသည်ဴအမှိုက်သရိုက်မျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်အေသေကာင်၊ အမှိုက်ပုဳဵ၊
အမှိုက်အိတ်၊

အမှိုက်ထပ
ု ်

စသည်အ
ဴ နဳ့ဆိုဵထွက်သည်ပ
ဴ စ္စညဵ် မျာဵ

သို္သမဟုတ်

မည်သည်အ
ဴ ရာဝတ္ရုကိုမဆို ထာဵရှိြေင်ဵ၊ ပစ်ေျြေင်ဵ၊ လွှင်ဴပစ်ြေင်ဵ၊ တိရစ္ဆာန်မျာဵ
အာဵ အစာေကျွဵေမွဵြေင်ဵ၊
(ေ)

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေနရာနှင်ဴ

လမ်ဵမျာဵေပ္ဝသို္သ

ကွမ်ဵတဳေတွဵေထွဵြေင်ဵ၊

အညစ်အေကကဵ စွန့်ပစ်ြေင်ဵနှင်ဴ အိမ်ေမွဵတိရစ္ဆာန်အညစ်အေကကဵမျာဵ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ၊
(ဂ)

တူဵေဖာ်ထာဵသည်ဴ
ပင်လယ်

ေရေြမာင်ဵမျာဵ၊

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵေပ္ဝတွင်

အင်ဵအိုင်၊

ေရေလှာင်ကန်၊

အမှိုက်သရိုက်မျာဵ

ြမစ်ေေျာင်ဵ၊

သို္သမဟုတ်

စက်ရုဳ၊

အလုပ်ရုဳမျာဵ၊ ေဆဵရုဳမျာဵမှထွက်ရှိမပီဵ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ဓာတုပစ္စညဵ်
မျာဵ၊ ေရဆိုဵေရညစ်မျာဵနှင်ဴ အီလက်ထေရာနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို ပစ်ေျြေင်ဵ၊
စုပုဳထာဵြေင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ။
၂၃၆။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေနထိင
ု ်ကကသူမျာဵအတွက် ကိုဵကွယ်သည်ဴ
ဘာသာအလိုက် လိအ
ု ပ်ေသာေနရာမျာဵ၌ သုသာန်၊ သေဲျုင်ဵ၊ အသုဘရှုေန်ဵမ၊ သုသာန်
မီဵသမဂဲုဟ်စက်မျာဵကို

သတ်မှတ်တည်ေဆာက်ထာဵရှိမပီဵ

စနစ်တကျ

စီမဳကွပ်ကဲ

ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၂၃၇။ ေကာ်မတီသည်
ထာဵသည်ဴ

သမဂဲုဟ်ရန်ကိစ္စအလိ္သင
ု ှာ

အေအဵတိုက်၊

အေလာင်ဵသယ်ယာဉ်၊

အသုဘရှုေန်ဵမနှင်ဴ

အေလာင်ဵယာယီ

မီဵသမဂဲုဟ်စက်တက
ို္သ ို

ထိက
ု ်သင်ဴေသာ အေေကကဵေငွကို သတ်မှတ်၍ ေကာက်ေဳရယူနိုင်သည်။

စီမဳထာဵရှိမပီဵ

၂၃၈။ ေကာ်မတီသည်

အေကကာင်ဵအမျိုဵမျိုဵေကကာင်ဴ

သမဂဲုဟ်မည်ဴသူမရှိသည်ဴ

အေလာင်ဵ

ကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ သမဂဲုဟ်စရိတ်မတတ်နိုင်သည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴဆိုင်ေသာ အေလာင်ဵကို
လည်ဵေကာင်ဵ အေမဲဴသမဂဲုဟ်ေပဵရမည်။
၂၃၉။ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရဘဲ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ သုသာန်
သေဲျုင်ဵ၏ မည်သည်ြဴ ပင်ပေနရာတွင်မဆို အေလာင်ဵအာဵေြမတူဵြမြှေုပ်နှဳြေင်ဵ၊ ဂူသွင်ဵြေင်ဵ၊
မီဵသမဂဲုဟ်ြေင်ဵတို္သကို မည်သူမျှ မည်သည်ပ
ဴ ုဳစဳနှင်ဴမျှမြပုလုပ်ရန် လိအ
ု ပ်သလို စည်ဵမျဉ်ဵ
စည်ဵကမ်ဵမျာဵ သတ်မှတ်၍ စီမဳ ကကပ်မတ် အေရဵယူေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၂၄၀။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

သီဵြောဵကိစ္စရပ်အေနြဖင်ဴ အေလာင်ဵကို

သတ်မှတ်သုသာန်သေဲျုင်ဵ၏ ြပင်ပ၌ ြမြှေုပ်နှဳြေင်ဵ၊ ဂူသွင်ဵြေင်ဵ၊ မီဵသမဂဲုဟ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵ
မျာဵကို အစိုဵရအဖွဲ့၏ ေွင်ဴြပုေျက်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၄၁။ ေကာ်မတီသည် မီဵသမဂဲုဟ်စက်ြဖင်ဴ သမဂဲုဟ်ရာ၌ ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ေနထိင
ု ်သူမျာဵ
စိတ်မငိုြငင်မှု မရှိေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵကို ထိေက
ို ်ေစမည်ဴ ေညြှော်နဳ့၊ မီဵေိုဵနှင်ဴ
ြပာမျာဵ ကင်ဵရှင်ဵေစရန် လည်ဵေကာင်ဵစီမဳေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၂၄၂။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အဓိကကူဵစက်ြမန်ေရာဂါ

သို္သမဟုတ်

တိုင်ကကာဵရမည်ဴ ကူဵစက်ေရာဂါနှင်ဴ ေသဆုဳဵသည်ဴအေလာင်ဵကို အမျာဵြပည်သူတိအ
ု္သ ာဵ
ေရာဂါကူဵစက်ြေင်ဵမှ

ကာကွယ်ရန်အတွက်

သီဵြောဵသတ်မှတ်သည်ဴ

အစီအစဉ်မျာဵ

ေျမှတ်၍ သမဂဲုဟ်ရမည်။
၂၄၃။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ သုသာန်သေဲျုင်ဵတစ်ေုေုအာဵ ပိတ်သိမ်ဵရန်
အေကကာင်ဵေိုင်လဳလ
ု ျှင် အစိုဵရအဖွဲ့၏ ေွင်ဴြပုေျက်ရယူမပီဵ အမျာဵသိရှိေစရန် တရာဵဝင်
ေကကညာ၍ ထိုသုသာန်သေဲျုင်ဵ ကို ပိတ်သိမ်ဵရမည်။
၂၄၄။ ေကာ်မတီသည်
တစ်ေုေုအာဵ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

ြပန်လည်ဖွင်ဴလှစ်ရန်

ပိတ်သိမ်ဵထာဵေသာ

လိအ
ု ပ်ပါက

အစိုဵရအဖွဲ့ထဳ

သုသာန်သေဲျုင်ဵ
ေွင်ဴြပုေျက်ရယူမပီဵ

တရာဵဝင်ေကကညာ၍ ထိုသုသာန် သေဲျုင်ဵကို ြပန်လည်ဖွင်ဴလှစ် အသုဳဵြပုနိုင်သည်။
၂၄၅။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

စက်ရုဳ၊

အလုပ်ရုဳမျာဵမှထက
ွ ်ရှိေသာ

သဘာဝ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထေ
ိ ိုက်ေစနိုင်သည်ဴ ေရဆိုဵေရညစ်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာစက်ရုဳ၊
အလုပ်ရုဳ နယ်နိမိတ် အတွင်ဵ တွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေရအရည်အေသွဵရရှိသည်အထိ
ြပုြပင်မပီဵမှသာ ြပင်ပြမစ်ေေျာင်ဵမျာဵသို္သ စွန့်ထုတေ
် စရန်ကကီဵကကပ်ညွှန်ကကာဵရမည်။

၂၄၆။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ စက်ရုဳမျာဵ၊ အလုပ်ရုဳမျာဵမှ စွန့်ထုတေ
် သာ
အေလအလွင်ဴမျာဵ၊
အရည်မျာဵသည်

စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊
ပတ်ဝန်ဵကျင်

ထိေက
ို ်မပီဵ

အမှိုက်သရိုက်မျာဵ၊

မသန့်ရှင်ဵေသာ

ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်မှုမရှိေစရန်အတွက်

အမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာေနရာမျာဵတွင် စွန့်ပစ်ြေင်ဵ၊ စီဵဝင်ေစြေင်ဵ မြပုလုပ်ရန် လိအ
ု ပ်
သလို ကကပ်မတ်စစ်ေဆဵအေရဵယူရမည်။
၂၄၇။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ စက်ရုဳမျာဵ၊ အလုပ်ရုဳမျာဵမှထတ
ု ်လတ
ွှ ်ေသာ
မီဵေိုဵမျာဵ၊

အေိုဵေငွ့မျာဵ၊

မရှိေစေရဵအတွက်

အမှုန်အမွှာဵမျာဵေကကာင်ဴ

ယင်ဵစက်ရုဳ၊

အလုပ်ရုဳမျာဵရှိ

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေလထုညစ်ညမ်ဵမှု

တာဝန်ရှိသူမျာဵအာဵ

လိုအပ်ေသာ

အစီအမဳမျာဵကို ြပုလုပ်ထာဵရှိရန် ကကီဵကကပ်ညွှန်ကကာဵရမည်။
၂၄၈။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳ တစ်ေုေုမှ မနှစ်သက်
ဖွယ်ေသာ တိရစ္ဆာန်ေသွဵ၊ အရိုဵမျာဵ၊ သာဵေရမျာဵ၊ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာအရည်၊
ေဆဵေကကာရည်မျာဵ၊ ညစ်ညမ်ဵေသာအရာမျာဵကို အမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာေနရာမျာဵသို္သ
စီဵဆင်ဵြေင်ဵ၊ စုပုဳထာဵရှိြေင်ဵ၊ ြပန့်ကျဲြေင်ဵ၊ သွန်ြေင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြေင်ဵမျာဵ မြပုလုပ်ရန်
ကကပ်မတ်စစ်ေဆဵအေရဵယူရမည်။
၂၄၉။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ မည်သည်ေ
ဴ နရာတွင်မဆို စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳ
တစ်ေုေုမှ ေလြဖင်ဴ သယ်ယူလာနိုင်သည်ဴ ြပာ၊ အေမွဵအမှင်၊ ထုဵဳ ၊ ေကျာက်၊ သဲ၊ စက္ကူ၊
အမှိုက်

စသည်ဴပစ္စညဵ် မျာဵေကကာင်ဴပတ်ဝန်ဵကျင်ထေ
ိ ိုက်မပီဵ

ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်မှု

မရှိေစရန် လိုအပ်ေသာ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵ သတ်မှတ်၍စစ်ေဆဵအေရဵယူရမည်။
၂၅၀။ ေကာ်မတီသည်

သင်ဴေလျာ်ေသာေနရာတွင်

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ

စီမဳေန့်ေွဲမှုနှင်ဴအညီ ေနာက်ဆုဳဵစွန့်ပစ်အမှိုက်ပုဳေနရာအာဵ ေရွေဵေျယ်တည်ေဆာက်နိုင်မပီဵ
စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ မည်သည်စ
ဴ ီမဳေန့်ေွဲမှုကိုမဆို ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၅၁။ ေကာ်မတီသည်
စီမဳေန့်ေွဲမှုမျာဵနှင်ဴ

သင်ဴေလျာ်ေသာေနရာတွင်
အညီ

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ

အမှိုက်ထက
ွ ်ရှိသည်ေ
ဴ နရာနှင်ဴ

ေနာက်ဆုဳဵစွန့်ပစ်သည်ေ
ဴ နရာ

အကကာဵ ၁၀ ကီလုမ
ိ ီတာအထက် ေဝဵကွာပါက စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵအာဵ ေနာက်ဆုဳဵစွန့်ပစ်
အမှိုက်ပုဳသို္သ တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်ြေင်ဵမြပုဘဲ ကကာဵေဳလဲေ
ွှ ြပာင်ဵမည်ေ
ဴ နရာအာဵ တည်ေဆာက်
နိုင်သည်။

၂၅၂။ ေကာ်မတီသည်

ကကီဵမာဵေသာအိမ်သုဳဵစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵအာဵ

မမို့ေနြပည်သူမျာဵမှ

ကိုယ်တိုင်လာေရာက် စွန့်ပစ်နိုင်ရန် သင်ဴေလျာ်ေသာေနရာတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵ
ေရဵဆိုင်ရာ စီမဳေန့်ေွဲမှုမျာဵ နှင်ဴအညီ ကကာဵေဳစွန့်ပစ်မည်ဴေနရာ တည်ေဆာက်နိုင် သည်။
၂၅၃။ ေကာ်မတီသည် ေနာက်ဆုဳဵစွန့်ပစ်အမှိုက်ပုဳမျာဵတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဆိုင်ရာ
စီမဳေန့်ေွဲမှုမျာဵနှင်ဴအညီ ေလထု၊ ေရထု၊ ေြမထုအေပ္ဝ ညစ်ညမ်ဵမှုေလျာဴနည်ဵေစရန်
ေဆာင်ရွေက်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ တည်ေဆာက်ြေင်ဵနှင်ဴ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵတို္သ ေဆာင်ရွေက်နိုင်
သည်။
၂၅၄။ ေကာ်မတီသည်

အမှိုက်မှစွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်သည်ဴ

စက်ရုဳထွက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကို

မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵသို္သ ေျိတ်ဆက်နိုင်ေရဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ
ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၅၅။ ေကာ်မတီသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ စီမဳေန့်ေွဲမှုမျာဵနှင်ဴအညီ ေနာက်ဆုဳဵ
စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုဳမျာဵမှ ထွက်ရှိေသာအရည်ကိုသတ်မှတ်စဳေျိန်စဳညွှန်ဵနှင်ဴ ကိုက်ညေ
ီ စရန်
အတွက် ြပုြပင်သန့်စင်ြေင်ဵ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၅၆။ ေကာ်မတီသည် သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်ရာတွင် အမှိုက်သိမ်ဵဆည်ဵ ြေင်ဵ၊
ေနာက်ဆုဳဵ စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုဳသို္သ သယ်ယူပို္သေဆာင်ြေင်ဵနှင်ဴ ေနာက်ဆုဳဵစွန့်ပစ်အမှိုက်ပုဳတွင်
အမှိုက်မျာဵအာဵ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် လိအ
ု ပ်သည်ဴ ကုန်ကျစရိတ်မျာဵ
အသုဳဵြပုရြေင်ဵအတွက် အေွန်၊ အေ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ေကာက်ေဳနိုင်သည်။
၂၅၇။ ေကာ်မတီသည် နိုင်ငဳြောဵသေဘောမှစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵကိုလက်ေဳ၍ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
သေဘာတူညီေျက်ပါ သတ်မှတ်ေျက်နှင်ဴအညီ အညစ်အေကကဵသန့်စင် အေဆာက်အအုဳကို
ဆိပ်ကမ်ဵတွင် တည်ေဆာက်ရန် အစိုဵရအဖွဲ့၏ ေွင်ဴြပုေျက်ကိုရယူ၍ ေဆာင်ရွေက်နိုင်
သည်။

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳသို္သ

စွန့်ပစ်ြေင်ဵတို္သအတွက်

သယ်ယူြေင်ဵ၊

သတ်မှတ်ဝန်ေဆာင်ေအြဖစ်

သန့်စင်ြေင်ဵ၊
စွန့်ပစ်ေကို

ထုပ်ပိုဵြေင်ဵ၊

သက်ဆိုင်ရာဌာန၊

အဖွဲ့အစည်ဵနှင်ဴညြှေိနှိုင်ဵ၍ နိုင်ငဳြောဵေငွြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင်ဴြဖစ်ေစ ေကာက်ေဳ
နိုင်သည်။
၂၅၈။ ေကာ်မတီသည်

ြပည်တွင်ဵသေဘောမျာဵမှထက
ွ ်ရှိသည်ဴ

အညစ်အေကကဵ၊

အရည်၊

စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ အကကင်ဵအကျန်မျာဵကို စွန့်ပစ်လုပ
ိ ါက ေကာ်မတီမှသတ်မှတ်ထာဵ
ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ ဆိုင်ရာ နည်ဵလမ်ဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွေက်ေစမပီဵမှ

စွန့်ပစ်ေနရာသို္သ စွန့်ပစ်ရမည် သို္သမဟုတ် ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴသန့်ရှင်ဵေရဵ
ဌာနသို္သ အေကကာင်ဵကကာဵလျှင် ယင်ဵစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို သယ်ေဆာင်၍ စွန့်ပစ်ေပဵနိုင်
သည်။ ထိသ
ု ို္သေဆာင်ရွေက်ရသည်အ
ဴ တွက် ဝန်ေဆာင်ေ၊ စွန့်ပစ်ေကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၊
အဖွဲ့အစည်ဵ နှင်ဴ ညြှေိနှိုင်ဵ၍ေကာက်ေဳနိုင်သည်။
၂၅၉။ ေကာ်မတီသည် အေသဵစာဵ၊ အလတ်စာဵ စက်မှုလက်မှုလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ စက်မှုဇုန်မျာဵ
အတွင်ဵရှိ

စက်ရုဳအလုပ်ရုဳမျာဵတွင်

ေကျာက်မီဵေသွဵကို

အပူေပဵေလာင်စာအြဖစ်

သုဳဵစွဲြေင်ဵအာဵ စိစစ်၍ ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵနှင်ဴအညီ
သုဳဵစွဲေွင်ဴြပုနိုင်သည်သို္သမဟုတ် ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
၂၆၀။ ေကာ်မတီသည်
မီဵေိုဵမျာဵ၊

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ

အမှုန်အမွှာဵမျာဵ၊

စက်ရုဳအလုပ်ရုဳတ္သမ
ို ှ

အေိဵု အေငွ့မျာဵ၊

ထွက်ေပ္ဝလာနိုင်သည်ဴ

ဆူညသ
ဳ ဳနှင်ဴ

အနဳ့ဆိုဵမျာဵေကကာင်ဴ

ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုအေပ္ဝ ကာကွယ်တာဵဆီဵနိုင်ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ အစီအမဳ
မျာဵ၊ လိက
ု ်နာရမည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵနှင်ဴညြှေိနှိုင်ဵ၍ ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၂၆၁။ ေကာ်မတီသည်ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ
ေဆာင်ရွေက်ရမည်။

လိအ
ု ပ်ပါက

သီဵြောဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ

စစ်ေဆဵကကပ်မတ်
ပူေပါင်ဵေဆာင်ရွေက်

နိုင်သည်။
၂၆၂။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊

အမှိုက်မျာဵကို

ြပန်လည်ြပုြပင် သန့်စင်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတွက် လိအ
ု ပ်
ေသာ စီမဳေန့်ေွဲမှုမျာဵ ြပုနိုင်သည်။
၂၆၃။ ေကာ်မတီသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ
သည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို စီမဳေန့်ေွဲနိုင်သည်။
၂၆၄။ ေကာ်မတီသည်ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ အမှိုက်မျာဵ
စီမဳေန့်ေွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ အသိပညာေပဵြေင်ဵ၊ စည်ဵရုဳဵ လှု့ဳ ေဆာ်ြေင်ဵ
မျာဵ ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၆၅။ ေကာ်မတီသည်

ေဆဵရုဳစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊

စွန့်ပစ်အရည်အမျိုဵမျိုဵ၊

စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် အမျိုဵမျိုဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ စီမဳေန့်ေွဲနိုင်သည်။

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ

၂၆၆။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ စိုက်ပျိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ
အြောဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ

ထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵအာဵ

စနစ်တကျထာဵရှိြေင်ဵ၊

စွန့်ပစ်ြေင်ဵနှင်ဴ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ တို္သကို စီမဳေန့်ေွဲနိုင်သည်။
၂၆၇။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ စက်မှုဇန
ု ်မျာဵရှိ စက်ရုဳမျာဵမှ ထွက်ရှိသည်ဴ
အမှိုက်နှင်ဴ

စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵအာဵ

အမျိုဵအစာဵေွဲြောဵြေင်ဵ၊

စနစ်တကျ

ထာဵရှိြေင်ဵ၊

စွန့်ပစ်ြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵတို္သကို စီမဳေန့်ေွဲနိုင်သည်။
၂၆၈။ ေကာ်မတီသည် အမှိုက်ပုဳဵ၊ အမှိုက်ကန်၊ ယာယီစွန့်ပစ်မည်ဴ အမှိုက်ပုဳေနရာမျာဵ ထပ်ဆင်ဴ
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵစနစ်ေဆာင်ရွေက်မည်ဴ အမှိုက်စွန့်ေနရာမျာဵနှင်ဴ ေနာက်ဆုဳဵစွန့်ပစ် အမှိုက်ပုဳ
ေြမေနရာမျာဵ သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵ၊ ပိတ်သိမ်ဵြေင်ဵ၊ အြောဵနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ
အသုဳဵြပုြေင်ဵနှင်ဴ စီမဳေန့်ေွဲကကီဵကကပ်ြေင်ဵ ေဆာင်ရွေက် နိုင်သည်။
အခန်ဵ(၂၄)
စီြဳခန့်ခွဲေရဵလုပ်ငန်ဵြျောဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ
၂၆၉။ ေကာ်မတီသည်

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို

အေြေေဳလျက်

လိုအပ်ေသာ

ဖွဲ့စည်ဵပုဳကို

ေရဵဆွဲမပီဵ အစိုဵရအဖွဲ့၏ အတည်ြပုေျက်ရယူ၍ ဝန်ထမ်ဵအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵထာဵရှိရမည်။
၂၇၀။ ေကာ်မတီသည်

မိလာ္ယ ၊

ေရဆိုဵ၊

ေရေြမာင်ဵမျာဵ

သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊

အသာဵ

ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵ၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာနှင်ဴအညစ်အေကကဵမျာဵကိုင်တွယ် ေဆာင်ရွေက်
ရသည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵ၊

အန္တရာယ်ရှိေစေသာ

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်သည်ဴ

ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် သင်ဴေလျာ်သည်ဴ အကျိုဵေဳစာဵေွင်ဴမျာဵကို သီဵြောဵသတ်မှတ် ြပဋ္ဌာန်ဵ
နိုင်သည်။
၂၇၁။ ေကာ်မတီက တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ စည်ပင်သာယာ အရာထမ်ဵကြဖစ်ေစ၊ နှစ်ဦဵထက်
ပိုေသာ စည်ပင်သာယာအမှုထမ်ဵကြဖစ်ေစ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ စည်ပင်သာယာ
ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵကကည်ရ
ဴ ှုရန် သို္သမဟုတ် ေြမတိုင်ဵတာရန် ကိစ္စနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍
သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင် သို္သမဟုတ် လက်ရှိ ေနထိင
ု ်သူထသ
ဳ ို္သ ကကိုတင်အေကကာင်ဵကကာဵမပီဵ
ေနထွက်ေျိန်နှင်ဴေနဝင်ေျိန်အကကာဵ မည်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵေွင်၊ အေဆာက်အအုဳ သို္သမဟုတ်
ေနရာအတွင်ဵသို္သမဆို ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵပိုင်ေွင်ဴရှိသည်။

၂၇၂။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်သန့်ရှင်ဵသာယာလှပမှုနှင်ဴဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေစေရဵအတွက်

သင်တန်ဵမျာဵ ဖွင်ဴလှစ်ပို္သေျြေင်ဵ၊ နိုင်ငဳြောဵတိုင်ဵြပည်မျာဵသို္သ သွာဵေရာက်ေလဴလာေစြေင်ဵ၊
ြပည်တွင်ဵ ြပည်ပမှ ပညာရှင်မျာဵ ၏ အကကဳဉာဏ်နှင်ဴေထာက်ပဳဴမှုမျာဵကို ရယူြေင်ဵစသည်ဴ
ထိေရာက်ေသာ နည်ဵစနစ်မျာဵေျမှတ်၍ စီမဳေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၇၃။ ေကာ်မတီသည်

ဝန်ထမ်ဵအဖွဲ့အစည်ဵတွင်ပါရှိသည်ဴ

ဌာနအကကီဵအကဲမျာဵနှင်ဴတကွ

ေအာက်ေြေ အဆင်ဴအထိ တာဝန်ယူေဆာင်ရွေက်ကကသည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ တာဝန်ယူမှု၊
တာဝန်ေဳမှု၊

တာဝန်သိမှု၊

လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မှုတို္သကို

အမမဲမြပတ်ေလဴလာသုဳဵသပ်၍

ပိုမိုထေ
ိ ရာက်ေအာင်ြမင်ေသာ ဝန်ထမ်ဵအဖွဲ့အစည်ဵ ြဖစ်ေစရန်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ
အေထာက်အပဳဴမျာဵ၊ လမ်ဵညွှန်မှုမျာဵ၊ ြပုြပင်မှုမျာဵကို ထိေရာက်စွာ စီမဳေဆာင်ရွေက်
နိုင်သည်။
၂၇၄။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတီမျာဵ
၏

တာဝန်နှင်ဴလုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊

ဘဏ္ဍာေငွသဳဵု စွဲေွင်ဴတ္သန
ို ှင်ဴ

စပ်လျဉ်ဵ ၍

လွတလ
် ပ်စွာ

ေဆာင်ရွေက်နိုင်ရန် ေွဲေဝ သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
၂၇၅။ ေကာ်မတီသည် မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတီရုဳဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်
မှုမျာဵကို အေါအာဵေလျာ်စွာ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ၍ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ပိုမိုထေ
ိ ရာက် ေစရန်နှင်ဴ
အေွန်အေမျာဵ အြပည်ဴအဝ ေကာက်ေဳရရှိေစရန်အတွက် လိုအပ်သလို စစ်ေဆဵ ကကပ်မတ်
ရမည်။
၂၇၆။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိေသာ

ေဘာ်ဒါေဆာင်၊

အေဆာင်၊ တည်ဵေိုေန်ဵ၊ စာဵေသာက်ဆိုင်၊ ေဆဵေန်ဵနှင်ဴသတ်မှတ်ထာဵေသာ အြောဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြေင်ဵ၊ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြေင်ဵ၊ စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊
အေရဵယူြေင်ဵစသည်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို စနစ်တကျစီစဉ်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၂၇၇။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေွင်ဴြပုထာဵေသာ လိင
ု ်စင်မျာဵ၊ ေကကာ်ြငာ
မျာဵအာဵ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြေင်ဵ၊ စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊ အေရဵယူြေင်ဵ စသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ တာဝန်မျာဵ
ကို စနစ်တကျစီစဉ်ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၇၈။ ေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွေက်ရြေင်ဵေကကာင်ဴ လူတစ်ဦဵ
တစ်ေယာက်အာဵ နစ်နာေစလျှင် သို္သမဟုတ် မေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်သည်ပ
ဴ စ္စညဵ် မျာဵ တန်ဖိုဵ

ေလျာဴနည်ဵသွာဵေစလျှင်

နစ်နာသူ

သို္သမဟုတ်

ပစ္စညဵ် ပိုင်ရှင်အာဵ

သင်ဴေလျာ်ေသာ

ေလျာ်ေကကဵေငွမျာဵေပဵနိုင်သည်(က) စည်ပင်သာယာေရေြမာင်ဵမျာဵ ေဖာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ စွန့်ထုတြ် ေင်ဵ၊ ေြပာင်ဵလဲြေင်ဵ၊
ရပ်စဲလုက
ိ ်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ေရေြမာင်ဵမျာဵ ေလဝင်ေလထွက်ရရှိေစေသာ ပပန်မျာဵ တပ်ဆင်ြေင်ဵ၊

(ဂ)

အမှိုက်သရိုက်မျာဵနှင်ဴ

စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာအညစ်အေကကဵမျာဵကို

စုပုဳထာဵြေင်ဵ၊

စွန့်ထုတြ် ေင်ဵ၊
(ဃ) ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစတတ်ေသာ သို္သမဟုတ် ကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါြဖစ်ပွာဵရန်
အေြေအေန ေပ္ဝေပါက်လာေသာေကကာင်ဴ အေရဵေပ္ဝေဆာင်ရွေက်ရြေင်ဵ၊
(င)

မမို့ေတာ်အဂေါရပ်မျာဵနှင်ဴ ညီညွတ်ေစရန်ေဆာင်ရွေက်ရြေင်ဵ။

၂၇၉။ ေကာ်မတီက ညြှေိနှိုင်ဵသတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ နစ်နာေကကဵကို ကာယကဳရှင်မျာဵက လက်မေဳ
လျှင်ြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မတီက ညြှေန
ိ ှိုင်ဵသတ်မှတ်ေပဵနိုင်ြေင်ဵမရှိလျှင်ြဖစ်ေစ နစ်နာသူသည်
နစ်နာေကကဵရရှိရန် တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵသိ္သု ေလျှာက်ထာဵ
နိုင်သည်။
၂၈၀။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

မိမိပိုင်ေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်ေသာပစ္စညဵ် ၊

မေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵကို ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြေင်ဵတို္သကို ြပုလုပ်လိုပါက
အစိုဵရအဖွဲ့၏ ေွင်ဴြပုေျက်ရယူမပီဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ
ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၂၅)
စီြဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလြ်ဵအရ အေရဵယူပခင်ဵ
၂၈၁။ သက်ဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့၊

ဌာနသည်

ဤဥပေဒအရ

ထုတ်ေပဵေသာ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ရရှိသူကြဖစ်ေစ၊ မှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်ရရှိသူကြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မတီ၏
ေွင်ဴြပုမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို

ရရှိထာဵသူကြဖစ်ေစ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

စည်ဵကမ်ဵေျက်

တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်လျှင် ေအာက်ပါ စီမဳေန့်ေွဲေရဵ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ေျမှတ်နိုင်သည် (က) ဒဏ်ေကကဵေငွ တပ်ရိုက်ြေင်ဵ၊

(ေ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၊ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် သို္သမဟုတ် ေွင်ဴြပုမိန့်ကို ကာလအကန့်
အသတ်ြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵြေင်ဵ၊

(ဂ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၊ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် သို္သမဟုတ် ေွင်ဴြပုမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ။

၂၈၂။ ပုဒ်မ ၂၈၁ ပါ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ေျမှတ်ြေင်ဵေဳရသူသည် ေကျနပ်မှုမရှိလျှင် ရက်ေပါင်ဵ၃၀
အတွင်ဵ

ေကာ်မတီထဳသို္သ

အယူေဳဝင်နိုင်သည်။

ေကာ်မတီ၏

ဆုဳဵြဖတ်ေျက်သည်

အမပီဵအြပတ် ြဖစ်ေစရမည်။
၂၈၃။ ေကာ်မတီက မမို့ေတာ်သန့်ရှင်ဵ၊ သာယာ၊ လှပေရဵနှင်ဴစည်ပင်သာယာေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွေက်ရန် အလို္သငှာထုတြ် ပန်သည်ဴ ညွှန်ကကာဵေျက်တစ်ရပ်ရပ်အာဵ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵ
လွန်ေကကာင်ဵ သို္သမဟုတ် လိက
ု ်နာရန် ပျက်ကွက်ေကကာင်ဵ စိစစ်ေတွ့ရှိလျှင် ထိသ
ု ူကို
စီမဳေန့်ေွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူနိုင်သည်။
အခန်ဵ(၂၆)
ပပည်သူ့ဆက်ဆဳေရဵနှင်ဴပပန် ကာဵေရဵလုပ်ငန်ဵြျောဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ
၂၈၄။ ေကာ်မတီသည်
နှိုဵေဆာ်ေျက်မျာဵ၊

ေကာ်မတီ၏ဦဵတည်ေျက်မျာဵ၊
အမိန့်ေကကညာေျက်မျာဵ၊

စည်ပင်သာယာဆိုင်ရာ
လိုက်နာရမည်ဴ

ပညာေပဵ

ြပည်သူ့နီတိမျာဵကို

ြပည်သူအမျာဵသိရှိရန် သတင်ဵမီဒီယာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ အသိပညာေပဵြေင်ဵ၊ စည်ဵရုဳဵ
လှု့ဳ ေဆာ်ြေင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၂၈၅။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်သူ မမို့ေတာ်သာဵတို္သ၏သာယာေပျာ်ရွှေင်မှုရှိေစရန် ပန်ဵဥယျာဉ်၊
ပန်ဵခေဳမျာဵအတွင်ဵ

အမငိမ်ဴ၊

ဇာတ်သဘင်၊

အက၊

ဂီတမျာဵြဖင်ဴ

ေဖျာ်ေြဖပွဲမျာဵကို

အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ြပင်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ေပါင်ဵစပ်ညိန
ြှေ ှိုင်ဵ ေဆာင်ရွေက်
ေပဵနိုင်သည်။
၂၈၆။ ေကာ်မတီသည် နိုင်ငဳေတာ်မှကျင်ဵပေသာ အေမ်ဵအနာဵမျာဵနှင်ဴ ေကာ်မတီက တာဝန်ယူ
ကျင်ဵပေသာ အေမ်ဵအနာဵမျာဵ၌ အမျာဵြပည်သူတအ
ို္သ တွက်ေဖျာ်ေြဖပွဲမျာဵ၊ ေပျာ်ပွဲရွှေင်ပွဲ
မျာဵေဆာင်ရွေက်ရာတွင်

သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵနှင်ဴ

ေပါင်ဵစပ်ညိန
ြှေ ှိုင်ဵ၍

တာဝန်ယူ

လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့မျာဵ၊

ဌာနမျာဵနှင်ဴ

ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၂၈၇။ ေကာ်မတီသည်

ေကာ်မတီလက်ေအာက်ရှိ

မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီမျာဵမှ

စည်ပင်သာယာဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵ

ေဆာင်ရွေက်ေနမှုကို

အမျာဵြပည်သူမျာဵ

သိရှိနာဵလည်ေစရန်

သတင်ဵမီဒီယာမှ

တစ်ဆင်ဴအသိေပဵတင်ြပြေင်ဵ၊ ြဖန့်ေျိြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို စီမဳေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၂၈၈။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵကကီဵမျာဵ အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်ေနမှုမျာဵကို

သတင်ဵမီဒီယာမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ

သတင်ဵထုတြ် ပန်နိုင်ေရဵ

စီစဉ်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။ ဓာတ်ပုဳ၊ ဗီဒီယို၊ မှတ်တမ်ဵမျာဵရိုက်ကူဵရယူ၍ ေေတ်မီနည်ဵစနစ်
မျာဵ နှင်ဴအညီ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။
၂၈၉။ ေကာ်မတီသည်
ပုဳနှိပ်ြေင်ဵဆိုင်ရာ

ေကာ်မတီလက်ေအာက်ရှိ

လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေဳအဖွဲ့မျာဵ၊

ကိစ္စရပ်မျာဵေဆာင်ရွေက်နိုင်ရန်

ေကာ်မတီပိုင်

ဌာနမျာဵ၏
ပုဳနှိပ်စက်မျာဵ

တည်ေထာင်ြေင်ဵ၊ ထပ်မဳတိုဵေျဲ့ြေင်ဵမျာဵကို စီမဳေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၉၀။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွေက်ေနမှုမျာဵ၊ လုဳခေုဳေရဵ
ကိစ္စရပ်မျာဵ၊

ယာဉ်စည်ဵကမ်ဵ၊

လမ်ဵစည်ဵကမ်ဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ

ြပည်သူမျာဵ

အေျိန်နှင်ဴတစ်ေြပဵညီ သိရှိလိုက်နာ ေဆာင်ရွေက်နိုင်ေစရန် ေရဒီယိုနှင်ဴရုပ်ြမင်သဳကကာဵ
လိင
ု ်ဵမျာဵတည်ေထာင်၍နှိုဵေဆာ်ြေင်ဵ၊

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ြေင်ဵ၊

သတင်ဵထုတလ
် ွှင်ဴြေင်ဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၉၁။ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်သည်ဴ သတင်ဵ
အေျက်အလက်မျာဵကို
အသုဳဵြပု၍

စုစည်ဵြပုစု၍

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို

ေေတ်မီသတင်ဵအေျက်နည်ဵပညာမျာဵကို

ေဆာင်ရွေက်ေပဵြေင်ဵ၊

ေကာ်မတီဝင်မျာဵ၊

လုပ်ငန်ဵ

တာဝန်ေဳအဖွဲ့မျာဵ၊ ဌာနမျာဵနှင်ဴ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတီမျာဵ အဆင်ဴထိ
သတင်ဵကွန်ရက်စနစ် ေျိတ်ဆက်နိုင်ေအာင် စီမဳေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၂၉၂။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်သူမမို့ေတာ်သာဵမျာဵနှင်ဴ

ေကာ်မတီ

အဆင်ဴဆင်ဴတ္သအ
ို ကကာဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်ရာတွင် ေအာင်ြမင်ေစရန်အတွက် e-Government လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ကို အသုဳဵြပု၍ စီမဳေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၂၉၃။ ေကာ်မတီသည် သတင်ဵမီဒီယာလုပ်ငန်ဵ၊ ရုပ်သဳဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်ရာ
တွင် လုပ်ငန်ဵတစ်ေုလဳဵု ကိုြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်ဵတစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ ြပည်တွင်ဵြပည်ပ
အဖွဲ့အစည်ဵကုမ္ပဏီမျာဵ၊

လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှင်ဴ

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳ

ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊ ဖက်စပ်လပ
ု ်ကိုင်ြေင်ဵမျာဵကို ဆက်သွယ်ညိန
ြှေ ှိုင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေက်
နိုင်သည်။

၂၉၄။ ေကာ်မတီသည် သတင်ဵမီဒီယာလုပ်ငန်ဵ၊ ရုပ်သဝ
ဳ န်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍
အစိုဵရရုဳဵ၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ြပင်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ သတင်ဵေအဂျင်စီမျာဵနှင်ဴ
သတင်ဵအေျက်အလက်မျာဵ ဖလှယ်ြေင်ဵ၊ ရယူြေင်ဵနှင်ဴ လိအ
ု ပ်ပါက အေေကကဵေငွြဖင်ဴ
ဝယ်ယူြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ညြှေိနှိုင်ဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၉၅။ ေကာ်မတီသည် သတင်ဵမီဒီယာထုတလ
် ွှင်ဴမှုမျာဵ၊ ြဖန့်ေျိမှုမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ြပည်တွင်ဵ
ြပည်ပနှင်ဴ အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်ရယူေဆာင်ရွေက်ရာတွင် ြပည်တွင်ဵြပည်ပမှ သတင်ဵ
နှင်ဴဆက်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ

နည်ဵပညာနှင်ဴပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵကို

အကူအညီရယူြေင်ဵ၊

အေထာက်အပဳဴရယူြေင်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၂၉၆။ ေကာ်မတီသည်

အီလက်ထေရာနစ်နည်ဵစနစ်သုဳဵ

တိုဵတက်ေစေရဵအတွက်

စီမဳေန့်ေွဲေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ြပည်တွင်ဵြပည်ပနည်ဵပညာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

ဖွဳ့မဖိုဵ

ကုမ္ပဏီမျာဵ၊

လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ၊ အေထာက်အပဳဴရယူြေင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳ
ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵမျာဵကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
အခန်ဵ(၂၇)
လုခဳ ခုဳေရဵနှင်ဴ စည်ဵကြ်ဵထိန်ဵသိြ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵြျောဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ
၂၉၇။ ေကာ်မတီသည်

မိမိပိုင်အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊

ရုဳဵမျာဵ၊

ပစ္စညဵ် မျာဵ၊

ေရေလှာင်

ကန်ကကီဵမျာဵနှင်ဴ အြောဵေသာ ပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵ၏ လုဳခေုဳေရဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ဤဥပေဒ
နှင်ဴေကာ်မတီမှ ထုတြ် ပန်ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵ
ေျက်မျာဵကို
ေဆာင်ရွေက်ရန်

မမို့သူမမို့သာဵမျာဵက

လိက
ု ်နာကျင်ဴသုဳဵေစေရဵကို

လည်ဵေကာင်ဵ

လုခဳ ေုဳေရဵနှင်ဴစည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဌာနကို

ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်

၂၉၈။ (က) ေကာ်မတီသည်လဳခု ေုဳေရဵနှင်ဴစည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဌာနကို

သင်ဴေလျာ်ေသာ

ေပဵအပ်ရမည်။
ဝန်ထမ်ဵ မျာဵြဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
(ေ)

ပုဒ်မေွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်ဵရာတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵဖွဲ့စည်ဵ
လိပ
ု ါက

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနသို္သ

အစိုဵရအဖွဲ့သို္သ တင်ြပရမည်။

တင်ြပညြှေိနှိုင်ဵစီစဉ်ေဆာင်ရွေက်ေပဵနိုင်ရန်

၂၉၉။ ေကာ်မတီသည်

မိမိပိုင်

ေရေလှာင်ကန်မျာဵ၊

ေရကန်ကကီဵမျာဵ၏

လုဳခေုဳေရဵနှင်ဴ

ေရညစ်ညမ်ဵမှုမြဖစ်ေစေရဵ တို္သအတွက် တာဵြမစ်ြေင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊ အေရဵယူြေင်ဵ
တို္သကို ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၃၀၀။ ေကာ်မတီသည် လမ်ဵေဘဵေဈဵသည်မျာဵအာဵ အေါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်
သည်ဴ

စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ

စနစ်တကျေရာင်ဵေျေစရန်အတွက်

လိအ
ု ပ်သလို

ကကပ်မတ်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၃၀၁။ ေကာ်မတီသည်

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ယာဉ်မျာဵရပ်နာဵြေင်ဵ၊

ယာဉ်စည်ဵကမ်ဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊ လူကူဵမျဉ်ဵကျာဵမှ စနစ်တကျလမ်ဵြဖတ်ကူဵြေင်ဵနှင်ဴ တည်ေဆာက်ထာဵ
သည်ဴ

လူကူဵေုဳဵေကျာ်တဳတာဵမျာဵ၊

ြဖတ်ကူဵြေင်ဵ

စသည်ဴ

ေြမေအာက်လမ်ဵမျာဵမှ

စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ

စည်ဵကမ်ဵနှင်ဴအညီ
ကို

ထိေရာက်စွာ

ေဆာင်ရွေက်နိုင်ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊ အမိန့်နှင်ဴညွှန်ကကာဵ
ေျက်မျာဵ ထုတ်ြပန်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၃၀၂။ ေကာ်မတီသည်

အစိုဵရအဖွဲ့မှ

အေါအာဵေလျာ်စွာ

တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ

မမို့ေတာ်

လုခဳ ေုဳေရဵနှင်ဴ စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာဌာန
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ ညြှေိနှိုင်ဵေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၃၀၃။ ေကာ်မတီသည် ဤဥပေဒအရလည်ဵေကာင်ဵ၊ ဤဥပေဒအရထုတ်ြပန်သည်ဴ နည်ဵဥပေဒ
မျာဵအရ လည်ဵေကာင်ဵ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုမျာဵ မေပ္ဝေပါက်ေစရန်နှင်ဴ ထိေရာက်စွာ
အေရဵယူနိုင်ရန်အတွက် စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအပိုင်ဵတွင် လိအ
ု ပ်ေသာ စီမဳေျက်မျာဵ
ေျမှတ် ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
အခန်ဵ(၂၈)
ေဏ္ဍာေရဵနှင်ဴရန်ပုဳေငွ ထိန်ဵသိြ်ဵပခင်ဵ
၃၀၄။ ေကာ်မတီသည် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွအစီအစဉ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွေက်မပီဵ
ေကာ်မတီ၏ ရန်ပုဳေငွြဖင်ဴ ရပ်တည်ရမည်။
၃၀၅။ ေကာ်မတီသည် ရန်ပုဳေငွကို ေအာက်ပါရေငွမျာဵြဖင်ဴ ထူေထာင်နိုင်သည်(က) စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳရရှိသည်ဴ အေွန်၊ အေမျာဵ စီမဳေန့်ေွဲမှုဒဏ်ေကကဵနှင်ဴ တရာဵရုဳဵ
ဒဏ်ေငွမျာဵ၊

(ေ)

စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမှရရှိသည်ဴ

ငှာဵရမ်ဵေ၊

ဝန်ေဆာင်ေ၊

ပစ္စညဵ် မျာဵ

ေရာင်ဵရေငွ နှင်ဴ အြောဵနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ရရှိသည်ေ
ဴ ငွမျာဵ၊
(ဂ)

ေကာ်မတီပိုင်

လမ်ဵမျာဵေပ္ဝတွင်

ေြပဵဆွဲေနေသာယာဉ်မျာဵေပ္ဝမှ

စည်ဵကကပ်

ေကာက်ေဳရရှိ သည်ဴ ဝင်ေငွမျာဵ၊
(ဃ) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေ၊ သက်တမ်ဵတိုဵြမြှေင်ဴေ၊ ေွင်ဴြပုေျက်ေပဵသည်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေ နှင်ဴ
လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာအေွန်အေမျာဵ၊
(င)

မတည်ပစ္စညဵ် မျာဵ ေရာင်ဵေျရေငွနှင်ဴ မတည်အသုဳဵစရိတ်မှ ရေငွမျာဵ၊

(စ)

အစိုဵရအဖွဲ့ ေထာက်ပဳဴေငွမျာဵ၊

(ဆ)

ရန်ပုဳေငွမှရင်ဵနှီဵြမြှေုပ်နှဳ၍

လုပ်ကိုင်ေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵမှရရှိေသာဝင်ေငွမျာဵနှင်ဴ

အကျိုဵအြမတ်မျာဵ၊
(ဇ)

ဝင်ေငွေွန်ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵအရ ေကာ်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မမို့နယ်
ြပည်တွင်ဵအေွန်မျာဵ ဦဵစီဵဌာနအသီဵသီဵက ေပဵသွင်ဵသည်ဴ ဝင်ေငွေွန်ေဝစုမျာဵ၊

(စျ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ
စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ

မေရွှေ့မေြပာင်ဵနိုင်ေသာ

ေျုပ်ဆိုရာတွင်

ပစ္စညဵ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵသည်ဴ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

အေွန်တဳဆိပ်ေေါင်ဵ

တန်ဖိုဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵေသာရာေိုင်နှုန်ဵအရ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနက
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵေသာ ေငွမျာဵ၊
(ည)

ြမန်မာဴဆိပ်ကမ်ဵအာဏာပိုင်က နှစ်စဉ်ရရှိေသာအရပ်ရပ်အေွန်ဝင်ေငွ စုစုေပါင်ဵ၏
သတ်မှတ် ထာဵေသာ ရာေိုင်နှုန်ဵအရ လွှဲေြပာင်ဵေပဵေသာေငွမျာဵ၊

(ဋ)

ြပည်တွင်ဵြပည်ပမှ လှူဒါန်ဵေထာက်ပဳဴေငွမျာဵနှင်ဴ ပစ္စညဵ် မျာဵ၊

(ဌ)

အေဆာက်အအုဳမျာဵ ငှာဵရမ်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ ေြမမျာဵငှာဵရမ်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ အြောဵနည်ဵြဖင်ဴ
ြဖစ်ေစ ရရှိသည်ဴ နိုင်ငဳြောဵေငွမျာဵ။

၃၀၆။ ေကာ်မတီသည်(က) နှစ်စဉ် အရအသုဳဵေန့်မှန်ဵေြေေငွစာရင်ဵကို ေရဵဆွဲမပီဵ အစိုဵရအဖွဲ့သို္သ တင်ြပရမည်၊
(ေ)

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဘဏ္ဍာေငွအရအသုဳဵဆိုင်ရာ

ဥပေဒအရ

အတည်ြပု

ထာဵေသာ ရသုဳဵမှန်ဵေြေေငွစာရင်ဵနှင်ဴအညီသာ ေကာက်ေဳသုဳဵစွဲနိုင်ေွင်ဴ ရှိသည်၊

(ဂ)

မမို့ေတာ်

နယ်နိမိတ်ြပင်ပရှိ

အကျိုဵငှာ

အမှန်တကယ်

လုပ်ငန်ဵကိစ္စတစ်ေုေုအတွက်
သုဳဵစွဲရန်လုအ
ိ ပ်သည်က
ဴ ိစ္စမျာဵတွင်

အမျာဵြပည်သူ
အစိုဵရအဖွဲ့၏

ေွင်ဴြပုေျက်ြဖင်ဴ ရန်ပုဳေငွမှ သုဳဵစွဲနိုင်သည်၊
(ဃ) ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ရန်ပုဳေငွအစီအစဉ်ြဖင်ဴ

ဘဏ်စာရင်ဵဖွင်ဴလှစ်၍

ေဆာင်ရွေက်ရမည်၊ ေကာ်မတီ၏ ရေငွမျာဵအာဵလုဵဳ ကိုထိုဘဏ်စာရင်ဵသို္သ ေပဵသွင်ဵ
မပီဵ အသုဳဵစရိတ်မျာဵကိုလည်ဵ နှစ်စဉ်အရအသုဳဵေန့်မှန်ဵေြေေငွစာရင်ဵပါ ေွင်ဴြပုေျက်
အတိင
ု ်ဵတည်ဆဲဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ သုဳဵစွဲရမည်၊
(င)

ရရှိေသာနိုင်ငဳြောဵေငွကို

သီဵြောဵဘဏ်စာရင်ဵ

ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိမပီဵ

ထိုဘဏ်

စာရင်ဵသို္သ ေပဵသွင်ဵရမည်၊ နှစ်စဉ်ရရှိေသာ နိုင်ငဳြောဵသုဳဵေငွမျာဵကိုကျပ်ေငွြဖင်ဴ
လဲလှယ်၍ ေကာ်မတီ ရန်ပုဳေငွသု္သိ ေပဵသွင်ဵရမည်၊
(စ)

မမို့ေတာ်ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအတွက် ေဆာင်ရွေက်ရာတွင် မိမိတို္သ၏ဘဏ္ဍာေငွနှင်ဴ
မလုေ
ဳ လာက်၍ ရန်ပုဳေငွ ထပ်မဳလုအ
ိ ပ်ပါက ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရမှ ေထာက်ပဳဴ
နိုင်ရန် အစိုဵရအဖွဲ့ထဳ တင်ြပ ေွင်ဴရှိသည်၊

(ဆ)

နှစ်စဉ် အရအသုဳဵေန့်မှန်ဵေြေေငွစာရင်ဵမှ ကျေဳသုဳဵစွဲသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် တိုဵတက်မှုအစီရင်ေဳစာကို အစိုဵရအဖွဲ့သို္သ လစဉ်
တင်ြပရမည်။

၃၀၇။ ေကာ်မတီသည် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိက
ု ်ေွင်ဴြပုရန်ပုဳေငွအတွင်ဵမှ ေဆာင်ရွေက်မည်ဴစည်ပင်
သာယာေရဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ

ပုဳမှန်စစ်ေဆဵြေင်ဵနှင်ဴ

ကကီဵကကပ်ြေင်ဵတို္သ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၃၀၈။ ေကာ်မတီသည်

သတ်မှတ်ထာဵေသာေငွစာရင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

ညွှန်ကကာဵေျက်နှင်ဴအညီ

ရန်ပုဳေငွစာရင်ဵ မျာဵကို ြပုစုထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။
၃၀၉။ ေကာ်မတီသည် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်ဆုဳဵမပီဵေနာက် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေငွစာရင်ဵ
လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ြပုစုေရဵဆွဲထာဵသည်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ နှစ်ေျုပ်စာရင်ဵ
မျာဵအာဵ ရန်ကုန်တိုင်ဵ ေဒသကကီဵစာရင်ဵစစ်ေျုပ်ရုဳဵ၏ စစ်ေဆဵြေင်ဵကို ေဳယရ
ူ မည်။

အခန်ဵ(၂၉)
ောဵပြစ်ချေက်ြျောဵ
၃၁၀။ မမို့ြပစီမဳကိန်ဵနှင်ဴေြမမျာဵစီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵဆိုင်ရာတာဵြမစ်ေျက်မျာဵ
(က) မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵေကာ်မတီ၏ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ေျက်မျာဵ
နှင်ဴအညီ ေြမငှာဵစာေျုပ်၊ လိုင်စင်၊ ပါမစ်၊ ေွင်ဴြပုေျက်မျာဵ မရရှိဘဲ လူေနထိင
ု ်ရန်
အေဆာက်အအုဳမျာဵေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ စက်မှုလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵလုပ်ကိုင်ြေင်ဵ၊ စိုက်ပျိုဵ
ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိုင်ြေင်ဵ သို္သမဟုတ် အြောဵလုပ်ငန်ဵ တစ်ရပ်ရပ်
ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေကာ်မတီက

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်၍

ေွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ ေြမငှာဵစာေျုပ်၊ လိုင်စင်၊ ပါမစ်မျာဵသက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမပီဵေနာက်
အသစ်ထပ်မဳေလျှာက်ထာဵ ရယူြေင်ဵမရှိဘဲ ပုဒ်မေွဲ (က) ပါ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို
ဆက်လက်လပ
ု ်ကိုင်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ဂ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ မိမိပိုင်ေြမကို အေဆာက်အအုဳေဆာက်
လုပ်ရန်အတွက်ြဖစ်ေစ၊

အြောဵသူအာဵေရာင်ဵေျရန်အတွက်ြဖစ်ေစ၊

ေွဲစိတ်လို၍

ြဖစ်ေစ ေြမတိုင်ဵတာြေင်ဵကို ေကာ်မတီက ဖွဲ့စည်ဵေပဵသည်ဴ ေြမတိုင်ဵတာေရဵ
အဖွဲ့ သို္သမဟုတ် အရာထမ်ဵမှလဲ၍
ွ အြောဵမည်သည်အ
ဴ ဖွဲ့ သို္သမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်နှင်ဴမျှ
တိုင်ဵတာြေင်ဵမြပုရ၊
(ဃ) မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီက စီမဳေန့်ေွဲပိုင်ေွင်ဴရှိေသာ ေြမနှင်ဴ
ေကာ်မတီက ေြမငှာဵစာေျုပ်၊ လိင
ု ်စင်၊ ပါမစ်ထတ
ု ်ေပဵထာဵေသာ ေြမအတွင်ဵသို္သ
ေကာ်မတီ ၏ ေွင်ဴြပုေျက်အရ ေဆာင်ရွေက်ေသာ ေြမတိုင်ဵတာေရဵအဖွဲ့ သို္သမဟုတ်
အရာရှိအာဵ ဟန့်တာဵေနှာင်ဴယှက်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(င)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ မမို့ေတာ်အဂေါရပ်နှင်ဴ ညီညွတ်ြေင်ဵ မရှိသည်ဴ
ေနရာမျာဵကို ေကာ်မတီက စနစ်တကျမမို့ကွက်ရိုက်ြေင်ဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာေျ
ထာဵြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်ရာတွင် တာဵြမစ်ြေင်ဵ၊ ေနှာင်ဴယှက်ြေင်ဵမြပုရ၊

(စ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီပိုင်ေြမမျာဵ သို္သမဟုတ် စီမဳကိန်ဵ
ေြမမျာဵြဖစ်ေကကာင်ဵ စိုက်ထထ
ူ ာဵသည်ဴ ဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵ၊ နယ်နိမိတ် ေကျာက်တိုင်
မျာဵ၊ ခေဳစည်ဵရိုဵ နှင်ဴ ခေဳစည်ဵရိုဵပင်မျာဵကို ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵမြပုရ၊

(ဆ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီပိုင်ေြမနှင်ဴ ေကာ်မတီက စီမဳေန့်ေွဲပိုင်ေွင်ဴရှိသည်ဴ ေြမမျာဵေပ္ဝ
တွင် ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ ေနအိမ်မျာဵနှင်ဴတဲမျာဵကို
ကျူဵေကျာ်ေဆာက်လပ
ု ်ေနထိင
ု ်ြေင်ဵနှင်ဴ

လုပ်ငန်ဵတစ်ေုေု

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွေက်

ြေင်ဵမြပုရ၊
(ဇ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီပိုင်ေြမနှင်ဴ ေကာ်မတီက စီမဳေန့်ေွဲပိုင်ေွင်ဴရှိသည်ဴ ေြမမျာဵေပ္ဝ
တွင် တရာဵမဝင်ကျူဵေကျာ်ြေင်ဵမြပုနိုင်ရန်တာဵြမစ်ြေင်ဵ၊ တရာဵမဝင်ကျူဵေကျာ်
ေဆာက်လပ
ု ်ထာဵသည်ဴ

အေဆာက်အအုဳမျာဵကိုဖယ်ရှာဵြေင်ဵ၊

တရာဵမဝင်ကျူဵ

ေကျာ်သူမျာဵအာဵ ဖယ်ရှာဵြေင်ဵ၊ ကျူဵေကျာ်လပ
ု ်ကိုင်ေနေသာ လုပ်ငန်ဵတစ်ေုေုကို
ဖယ်ရှာဵြေင်ဵစသည်ဴ ေဆာင်ရွေက်မှုမျာဵကို ဟန့်တာဵေနှာင်ဴယှက်ြေင်ဵမြပုရ၊
(စျ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵအသုဳဵြပုြေင်ဵမရှိေသာ ပိတ်သိမ်ဵမပီဵြဖစ်သည်ဴ
သုသာန် ေြမမျာဵနှင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် တစ်ေုေုေကကာင်ဴ ပျက်စီဵသွာဵ၍
ေပ္ဝေပါက်လာေသာ ေြမမျာဵေပ္ဝတွင် ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ကျူဵေကျာ်
ေနထိင
ု ်ြေင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵ တစ်ရပ်ရပ် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ မြပုရ။

၃၁၁။ ပန်ဵဥယျာဉ်နှင်ဴကစာဵကွင်ဵမျာဵဆိုင်ရာ တာဵြမစ်ေျက်မျာဵ
(က) မည်သူမျှမမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေကာ်မတီက

စီမဳြပုလုပ်ထာဵေသာ

လမ်ဵလယ်ကျွန်ဵ၊ ြမက်ေင်ဵအဝိုင်ဵ၊ ကတိဂဳြမက်ေင်ဵ၊ ပျိုဵခေဳပန်ဵဥယျာဉ်၊ ကွက်လပ်
ေြမေနရာ သို္သမဟုတ် လမ်ဵလယ် ပန်ဵေုဳ၊ ပန်ဵအိုဵ၊ စိုက်ပျိုဵထာဵ သည်ဴြမက်ေင်ဵ၊
အပင် သို္သမဟုတ် ပစ္စညဵ် တစ်ေုေုယူြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ပျက်စီဵေစြေင်ဵ
မြပုလုပ်ရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေကာ်မတီကစီမဳြပုလုပ်ထာဵေသာ

လမ်ဵလယ်ကျွန်ဵ၊ ြမက်ေင်ဵအဝိုင်ဵ၊ ေြမကွက်လပ်၊ ေြမေနရာ၊ ကတိဂဳ ြမက်ေင်ဵ၊
ပျိုဵခေဳ၊ ပန်ဵဥယျာဉ်၊ အာဵကစာဵကွင်ဵေနရာ၊ ကိုယ်လက် ကျန်ဵမာကကဳဴေိုင်ေရဵ
ေြမေနရာ၊

ေြမယာရှုေင်ဵေနရာ

မျာဵတွင်

ဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵ

စိုက်ထြူ ေင်ဵ၊

ကျူဵေကျာ်ေင်ဵကျင်ဵြေင်ဵ၊ ဝင်ေရာက်ေနထိင
ု ်ြေင်ဵ၊ ေဈဵေရာင်ဵေျြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဂ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

သို္သမဟုတ်

ရှုေင်ဵေနရာအတွင်ဵရှိ

ပန်ဵဥယျာဉ်၊

ေရကန်၊

ကွက်လပ်ေြမေနရာ

ေရကန်ေပါင်၊

ေရြဖန့်ေဝသည်ဴ

ေရပန့်မျာဵ၊ ေရပိုက်မျာဵ သို္သမဟုတ် ေရေလှာင်ကန်ကို ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ၊ တူဵဆွြေင်ဵ
သို္သမဟုတ် ပျက်စီဵေစြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဃ) မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

သဘာဝအေလျာက်

ေပါက်ေရာက်

လျက်ရှိေသာ သစ်ပင်၊ စိုက်ပျိုဵထာဵေသာသစ်ပင်မျာဵကို ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်
မရှိဘဲ ေုတ်ထွင်ြေင်ဵ၊ ေျိုဵဖဲဴြေင်ဵ၊ ေျိုင်ြေင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ေုတ်လဲြှ ေင်ဵ
မြပုရ၊
(င)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ မမို့ေတာ်
စိမ်ဵလန်ဵစိုြပည်ေရဵအတွက် စိုက်ပျိုဵထာဵေသာအပင်မျာဵမှ အသီဵအပွင်ဴ၊ အရွေက်၊
အကိုင်ဵအေက် တို္သကိုေူဵယူြေင်ဵ၊ ေျိုဵဖဲဴြေင်ဵ၊ ပျက်စီဵေစြေင်ဵမြပုရ၊

(စ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ပန်ဵဥယျာဉ်မျာဵ၊ ရှုေင်ဵမျာဵနှင်ဴေြမကွက်
လပ်ေနရာမျာဵတွင်

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊

စာဵေသာက်ဆိုင်မျာဵ

ဖွင်ဴလှစ်ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊ အပင်စိုက်ပျိုဵြေင်ဵ၊ အာဵကစာဵကွင်ဵြပုလုပ်ြေင်ဵ သို္သမဟုတ်
ြပပွဲ၊ မပိုင်ပွဲမျာဵ၊ ေပျာ်ပွဲရွှေင်ပွဲမျာဵ၊ ပွဲလမ်ဵသဘင်မျာဵ၊ အေမ်ဵအနာဵမျာဵ ကျင်ဵပြေင်ဵ
မြပုရ၊
(ဆ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အစိုဵရဌာန အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက ေဆာင်ရွေက်
သည်ဴ ကိစ္စမှအပ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ စီဵပွာဵေရဵ အလို္သငှာ ေပျာ်ရွှေင်ဖွယ်
အာဵကစာဵကွင်ဵမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵေလဴကျင်ဴေန်ဵ အာဵကစာဵကွင်ဵမျာဵ၊ အာဵကစာဵ
ရုဳမျာဵ၊

အာဵကစာဵ

ေန်ဵမမျာဵ၊

ေရကူဵကန်မျာဵနှင်ဴ

အာဵကစာဵနည်ဵပညာ

သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ ဖွင်ဴလှစ် လုပ်ကိုင်ြေင်ဵ မြပုလုပ်ရ၊
(ဇ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေကာ်မတီကတာဝန်ယူ

တည်ေထာင်

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ ပန်ဵဥယျာဉ်မျာဵ၊ ရှုေင်ဵေနရာမျာဵ၊ ပျိုဵခေဳမျာဵ၊ ကွက်လပ်ေြမ
ေနရာမျာဵ၊ အာဵကစာဵကွင်ဵမျာဵကို တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ၊ ပျက်စီဵ
ေစြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဈ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ စီဵပွာဵေရဵ
အလို္သငှာ ပျိုဵခေဳတည်ေထာင်ြေင်ဵ၊ ပျိုဵပင်အေရာင်ဵဆိုင် ဖွင်ဴြေင်ဵ မြပုရ၊

(ည)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီက တည်ေထာင်ဖွင်ဴ လှစ်ထာဵသည်ဴ ပန်ဵဥယျာဉ်၊ ပန်ဵခေဳမျာဵ
အတွင်ဵ အမှိုက်မီဵရှို့ြေင်ဵ၊ သစ်ပင်ေုတ်ထွင်ြေင်ဵ၊ တိရစ္ဆာန်မျာဵ ကို ဖမ်ဵဆီဵြေင်ဵ
မြပုရ၊

(ဋ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီကဖွင်ဴလှစ်ထာဵေသာ ပန်ဵခေဳမျာဵအတွင်ဵရှိ ေရကန်အတွင်ဵသို္သ
လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေကာ်မတီက

စီမဳေန့်ေွဲေသာ

လည်ဵေကာင်ဵ၊

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ

လည်ဵေကာင်ဵ၊

သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ေရကန်ကကီဵအတွင်ဵသို္သ

ေရဆိုဵမျာဵကိုတက
ို ်ရိုက်ေသာ်
သန့်စင်ြေင်ဵမြပုဘဲ

စီဵဝင်

ေစြေင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ဌ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီက စီမဳြပုလုပ်ထာဵေသာ ပန်ဵခေဳ၊
ပန်ဵ ဥယျာဉ်မျာဵအတွင်ဵ အမျာဵြပည်သူအပန်ဵေြဖလမ်ဵေလျှာက်ရန် အတွက်သာ
သတ်မှတ်

ထာဵေသာလမ်ဵေပ္ဝတွင်

မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ

အသုဳဵြပုသည်ဴ

ယာဉ်ကိရိယာမျာဵမှအပ စက်တပ်ယာဉ် ေမာင်ဵနှင်ြေင်ဵ၊ စက်မဲဴယာဉ် စီဵနင်ဵြေင်ဵ
နှင်ဴ စကိတ်စီဵြေင်ဵမြပုရ။
၃၁၂။ အေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာတာဵြမစ်ေျက်မျာဵ
(က) မည်သူမျှ

ေကာ်မတီ၏

အေဆာက်အအုဳ

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ
လုပ်ကိုင်ြေင်ဵမြပုရ၊

အာဵေပဵ

ကူညြီ ေင်ဵ မြပုရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီက အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်
ြေင်ဵမြပုရန် တာဵြမစ်ထာဵေသာ အေဆာက်အအုဳကို ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင်
ြေင်ဵမြပုရ၊

(ဂ)

(၁)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီက အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ေွင်ဴကို ကာလအကန့်
အသတ်ြဖင်ဴ ရပ်ဆိုင်ဵထာဵေသာ အေဆာက်အအုဳကို ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊
ြပင်ဆင်ြေင်ဵမြပုရ၊

(၂)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီက အမပီဵအြပတ်ပယ်ဖျက်ထာဵေသာ အေဆာက်အအုဳ
ကို ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြေင်ဵမြပုရ၊

(ဃ) မည်သူမျှ ေကာ်မတီက ေွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ အေဆာက်အအုဳေွင်ဴြပုမိန့်၊ အေဆာက်
အအုဳပုဳစဳနှင်ဴ ကွဲလွဲြောဵနာဵသည်ဴ အေဆာက်အအုဳကို ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵ
လုပ်ကိုင်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(င)

မည်သူမျှေဆာက်လပ
ု ်မပီဵေသာ

အေဆာက်အအုဳတစ်ေုတွင်ြဖစ်ေစ၊

ယင်ဵ

အေဆာက်အအု၏
ဳ အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ေုတွင်ြဖစ်ေစ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ
ဝင်ေရာက်ေနထိင
ု ်ြေင်ဵ၊ အသုဳဵြပုြေင်ဵမြပုရ၊
(စ)

မည်သူမျှ

လူေနထိင
ု ်ရန်အတွက်ေဆာက်လပ
ု ်ထာဵေသာ

အေဆာက်အအုဳတွင်

ေကာ်မတီက ေွင်ဴမြပုသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ဆ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ပစ္စညဵ် သိုေလှာင်ရန်အတွက် ေဆာက်လပ
ု ်
ထာဵသည်ဴ အေဆာက်အအုဳတွင် လူေနထိုင်ြေင်ဵမြပုရ၊

(ဇ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီက ထုတ်ေပဵထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ေွင်ဴ လိင
ု ်စင်မရှိဘဲ
မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ကန်ထရိုက်တာ
အြဖစ် ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ မြပုရ၊

(စျ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီက လူေနထိင
ု ်ြေင်ဵမြပုရန် တာဵြမစ်သေကေတ အမှတ်အသာဵ
ေရဵမှတ်

ထာဵသည်ဴ

အေဆာက်အအုဳ

သို္သမဟုတ်

အေဆာက်အအုဳ၏

တစ်စိတ်တစ်ေဒသအတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ေနထိင
ု ်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ည)

မည်သူမျှ

ေကာ်မတီကမဖိုဖျက်ထာဵသည်ဴ

အန္တရာယ်ရှိ

အေဆာက်အအုဳရှိရာ

ေြမကွက် အတွင်ဵဝင်ေရာက်ေနထိင
ု ်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ဋ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

စမုတ်ေဆာင်၊

လသာေဆာင်၊

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာလမ်ဵေပ္ဝတွင်

ဆင်ဝင်ေလှေါဵ၊

ေနကာ၊

တဳစက်မမိတ်၊

ေလှကာဵထစ်၊ အုတ်ေုဳ၊ အုတ်ြမစ်၊ ဆင်ေြေေလျှာ၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်၊ ဓာတ်ဆီပန့်၊
မိလာ္ယ ကန်၊

လူကူဵေုဳဵေကျာ်တဳတာဵ၊

ယာယီမဏ္ဍပ်

သို္သမဟုတ်

အြောဵ

အေဆာက်အအုဳကို ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဌ)

မည်သူမျှေကာ်မတီက ယာယီအာဵြဖင်ဴ ေွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ အတိုင်ဵအတာထက်ပို၍
အမျာဵ ြပည်သူဆိုင်ရာလမ်ဵေပ္ဝတွင် ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ စုပုဳထာဵြေင်ဵ
မြပုရ၊

(ဍ)

မည်သူမျှ

ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

ေကကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုတ်

စိုက်ထြူ ေင်ဵ၊

တပ်ဆင်ြေင်ဵ၊ ကပ်ြေင်ဵ၊ ေျိတ်ဆွဲြေင်ဵ သိ္သမ
ု ဟုတ် ေရဵဆွဲြေင်ဵမြပုရ၊
(ဎ)

မည်သူမျှ

ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

နိမ်ဴသွာဵေစြေင်ဵ၊

မူလနိမ်ဴသည်ေ
ဴ ြမ၊

မူလရှိေသာေြမအြမင်ဴကိုနှိမ်ဴြေင်ဵ၊

မူလေျိုင်ဴဝှမ်ဵ

သို္သမဟုတ်

မူလေရအိုင်၊

ေရကန်ကိုေြမဖို္သြေင်ဵ၊ ပုဳသဏ္ဌာန်ေြပာင်ဵလဲြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဏ) မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵအေဆာက်အအုဳမျာဵ ေဆာက်လပ
ု ်ရာတွင်
အေဆာက်အအုဳမှကျဆင်ဵေသာေရမျာဵကို စွန့်ထုတရ
် န်အတွက် ေရနုတ်ေြမာင်ဵ
မျာဵေဖာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေရေြမာင်ဵနှင်ဴဆက်သွယ်ြေင်ဵစသည်ဴ

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵကို တိကျစွာ လိုက်နာြေင်ဵမရှိဘဲ အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်
ြေင်ဵ မြပုရ၊
(တ) မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ လူေနရပ်ကွက်မျာဵ၌ အေဆာက်အအုဳ
မျာဵေဆာက်လပ
ု ်ရာတွင်
အကွယ်ေပဵရန်

အမျာဵြပည်သူ

ထုတြ် ပန်ထာဵသည်ဴ

အေနှာင်ဴအယှက်ြဖစ်ြေင်ဵကို
ေကာ်မတီ၏

အကာ

ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵကို

ေဖာက်ဖျက်ြေင်ဵမြပုရ။
၃၁၃။ မမို့ြပအေမွအနှစ်အေဆာက်အအုဳမျာဵဆိုင်ရာ တာဵြမစ်ေျက်မျာဵ
(က) မည်သူမျှမမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

မမို့ြပအေမွအနှစ်အေဆာက်အအုဳကို

ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ မူလပုဳစဳပျက်ယွင်ဵေစရန် ြပင်ဆင်ြေင်ဵ၊ မဖိုဖျက်
ြေင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵ မျာဵ မြပုရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

မမို့ြပအေမွအနှစ်

အေဆာက်အအုဳ

ြဖစ်ေကကာင်ဵ သို္သမဟုတ် အေမွအနှစ်နယ်ေြမြဖစ်ေကကာင်ဵ အမျာဵြပည်သူသိရှိရန်
တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ ေကကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵ၊ ခေဳစည်ဵရိုဵအကာအရဳမျာဵ စသည်
တို္သကို ြဖုတ်ြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵမြပုရ၊
(ဂ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

မမို့ြပအေမွအနှစ်

တည်ရှိရာ

နယ်နိမိတ်အတွင်ဵကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိင
ု ်ြေင်ဵ၊

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ လုပ်ငန်ဵ တစ်ေုေု လုပ်ကိုင်ြေင်ဵမြပုရ။
၃၁၄။ အေွန်၊ အေမျာဵ စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳြေင်ဵဆိုင်ရာ တာဵြမစ်ေျက်မျာဵ

အေဆာက်အအုဳ
ေကာ်မတီ၏

(က) မည်သူမျှ ေကာ်မတီက တာဝန်ေပဵအပ်ြေင်ဵမရှိဘဲ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ
စည်ပင် သာယာဆိုင်ရာ အေွန်၊ အေမျာဵ ေကာက်ေဳြေင်ဵ မြပုရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ေမာ်ေတာ်
ယာဉ် ရပ်နာဵေ ေကာက်ေဳြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဂ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေကာ်မတီက

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ေနရာနှင်ဴ လမ်ဵ မှအပ ေကာ်မတီပိုင်လမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ေြမမျာဵေပ္ဝတွင် (၃) တန်
အထက် ကုန်တင်ယာဉ်မျာဵ၊ ကုန်ေသတ္ရာတင် ေနာက်တွဲယာဉ်မျာဵကို ညအိပ်
ရပ်နာဵြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ဝင်ေရာက်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဃ) မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ မိမိပိုင်
ေြမနှင်ဴ ယင်ဵေြမေပ္ဝရှိအေဆာက်အအုဳ သို္သမဟုတ် မိမိလက်ဝယ်ရှိ ေြမနှင်ဴယင်ဵေြမ
ေပ္ဝရှိ အေဆာက်အအုဳကို အေေကကဵေငွယ၍
ူ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တစ်နည်ဵနည်ဵ
ြဖင်ဴ

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ပိုင်ေွင်ဴ

ေပဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ယာဉ်ရပ်နာဵစေန်ဵ

သို္သမဟုတ် ယာဉ်ေမာင်ဵသင်ကွင်ဵ အြဖစ် မြပုရ၊
(င)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ မိမိပိုင်ေြမ
သို္သမဟုတ်

ယင်ဵေြမေပ္ဝရှိ

လည်ဵေကာင်ဵ၊

အေဆာက်အအုဳကို

တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ

အေေကကဵေငွယူ၍ေသာ်

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ပိုင်ေွင်ဴေပဵ၍ေသာ်

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေရီဵသည်တင်ေျြပုလုပ်သည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်လက်မှတ်ေရာင်ဵရန်
ေနရာ သို္သမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ဝင်ထက
ွ ် ရပ်နာဵ ဂိတ်ထိုဵရန်ေနရာအြဖစ်
မြပုရ၊
(စ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေကာ်မတီ၏

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

ေကာ်မတီပိုင်လမ်ဵ၊ လမ်ဵနယ် သို္သမဟုတ် လူသွာဵစကကြံတတ
ို္သ ွင် အေနှဵယာဉ်ရပ်နာဵ
ရန် ေနရာအြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေရီဵသည် တင်ေျြပုလုပ်သည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်
လက်မှတ်ေရာင်ဵရန် ေနရာ သို္သမဟုတ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ဝင်ထက
ွ ်ရပ်နာဵ ဂိတ်ထုဵိ
ရန် ေနရာအြဖစ်မြပုရ၊
(ဆ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီကထုတ်ေပဵေသာ အေနှဵယာဉ်
မှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်နှင်ဴ အေနှဵယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင်မရှိဘဲ လမ်ဵေပ္ဝတွင်အေနှဵ
ယာဉ်နင်ဵြေင်ဵ၊ တွန်ဵြေင်ဵ၊ ဆွဲြေင်ဵ၊ ေမာင်ဵနှင်ြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဇ)

မည်သူမျှမမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီကသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နယ်ေြမ
နှင်ဴလမ်ဵမျာဵ ေပ္ဝတွင် ကန့်သတ်ကာလအေျိန်အတွင်ဵ၌ အေနှဵယာဉ်ကို နင်ဵြေင်ဵ၊
တွန်ဵြေင်ဵ၊ ဆွဲြေင်ဵ၊ ေမာင်ဵနှင်ြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဈ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီကထုတ်ေပဵေသာ လိင
ု ်စင်မရှိဘဲ
ပုဂ္ဂလက
ိ အေသဵစာဵေငွေေျဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ြေင်ဵမြပုရ၊

(ည)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီကထုတ်ေပဵေသာ လိင
ု ်စင်မရှိဘဲ
ကူဵတို္သ လုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ြေင်ဵ မြပုလုပ်ရ၊

(ဋ)

မည်သူမျှမမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵေကာ်မတီ၏

ေွင်ဴြပုေျက်လုင
ိ ်စင်မရှိဘဲ

အကျိုဵေဆာင်လုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ မြပုရ။
၃၁၅။ လမ်ဵ၊ တဳတာဵ၊ စကကြံနှင်ဴေရေြမာင်ဵမျာဵဆိုင်ရာတာဵြမစ်ေျက်မျာဵ
(က) မည်သူမျှ

ေကာ်မတီ၏

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အမျာဵြပည်သူ ဆိုင်ရာလမ်ဵြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်ပိုင်လမ်ဵြဖစ်ေစ ေဖာက်လပ
ု ်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ေြမေအာက်ကြဖစ်ေစ၊ ေြမေပ္ဝက ြဖစ်ေစ
တဳတာဵမျာဵ၊ လမ်ဵမျာဵေဖာက်လပ
ု ်ြေင်ဵမြပုရ၊

(ဂ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ လမ်ဵ၊ တဳတာဵ
သို္သမဟုတ် စကကြံ တို္သကို တူဵေဖာ်ြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵမြပုရ၊

(ဃ) မည်သူမျှ

ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

လမ်ဵ၏ေြမြပင်အေနအထာဵကို

ေြပာင်ဵလဲေစ သည်ဴ တူဵဆွြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ေြမဖို္သြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ြပုြပင်ြေင်ဵ
မြပုရ၊
(င)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ လမ်ဵ၊ စကကြံအေပ္ဝ
အုပ်မိုဵ၍

ြဖစ်ေစ၊

အစွန်ဵထွက်၍ြဖစ်ေစ

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊

ေဈဵဆိုင် ဖွင်ဴလှစ်ေရာင်ဵေျြေင်ဵ မြပုရ၊
(စ)

မည်သူမျှ

ေကာ်မတီ၏

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာလမ်ဵ၊

စကကြံ

အေပ္ဝတွင် ကုန်ပစ္စညဵ် ၊ ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵပစ္စည်ဵ၊ အိမ်ေထာင်ပရိေဘာဂ၊ ပစ္စညဵ်
မျာဵစုပုဳြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊ ေင်ဵကျင်ဵြေင်ဵ၊ ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြေင်ဵ၊ ထာဵရှိြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဆ)

မည်သူမျှ
လမ်ဵအမည်၊

ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ
လမ်ဵအမှတ်နှင်ဴ

ေကာ်မတီကတပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ

လမ်ဵညွှန်အမှတ်အသာဵမျာဵကို

ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ၊

ေရွှေ့ေြပာင်ဵတပ်ဆင်ြေင်ဵ

သို္သမဟုတ်

အြောဵအမည်ေြပာင်ဵလဲေရဵသာဵြေင်ဵ၊

တပ်ဆင်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ဇ)

မည်သူမျှ

ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ

လမ်ဵမျာဵ၊

စကကြံမျာဵ၊ တဳတာဵမျာဵနှင်ဴ လမ်ဵတဳတာဵဆိုင်ရာ အတာဵအဆီဵမျာဵကို ဖယ်ရှာဵ
ြေင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵ၊ ပိတ်ဆို္သြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ၊ မဖိုဖျက်ြေင်ဵ၊ ပိုင်ဵြဖတ်ြေင်ဵ၊
ညစ်ညမ်ဵေစြေင်ဵမြပုရ၊
(ဈ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ လမ်ဵနှင်ဴစကကြံမျာဵေပ္ဝတွင် ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် ၊ ညစ်ညမ်ဵေစသည်ပ
ဴ စ္စညဵ် ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် နှင်ဴ အြောဵပစ္စညဵ်
မျာဵကို စွန့်ပစ်ြေင်ဵ၊ ဖိတ်စင်ေစြေင်ဵ မြပုရ၊

(ည)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ လမ်ဵနှင်ဴစကကြံမျာဵေပ္ဝတွင် အညစ်အေကကဵ
စွန့်ြေင်ဵ၊ ေရေျိုဵြေင်ဵ၊ အဝတ်ေလျှာ်ြေင်ဵ၊ အဝတ်လှန်ဵြေင်ဵနှင်ဴ ကစာဵြေင်ဵမြပုရ၊

(ဋ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ လမ်ဵနှင်ဴစကကြံမျာဵေပ္ဝတွင် ယာဉ်တစ်မျိုဵ
မျိုဵကို ေရေဆဵြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြေင်ဵ၊ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ညအိပ်ရပ်နာဵြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဌ)

မည်သူမျှေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ေကာ်မတီကသတ်မှတ်သည်ဴ လမ်ဵတွင်
ေမာင်ဵနှင်ေွင်ဴမြပုေသာ

ယာဉ်အမျိုဵအစာဵြဖစ်ေစ၊

ေွင်ဴြပုသည်ဴ

ဝန်ထက်ပို၍

တင်ေဆာင်ထာဵေသာ ယာဉ်ြဖစ်ေစ ေမာင်ဵနှင်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ဍ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာလမ်ဵေပ္ဝတွင်

အေကကာင်ဵမဲဴ ကကာြမင်ဴစွာ ယာဉ်ရပ်တန့်ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ြေင်ဵ၊ ထာဵရှိြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဎ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာလမ်ဵေပ္ဝတွင်

ယာဉ်သွာဵလာ ြေင်ဵ၊ ရပ်နာဵြေင်ဵကို အေနှာင်ဴအယှက်ြဖစ်ေစသည်ဴ အတာဵအဆီဵ
မြပုရ၊
(ဏ) မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အေဆာက်အအုဳဥပစာမှ အမျာဵြပည်သူ
ဆိုင်ရာလမ်ဵသို္သ

ယာဉ်ဝင်ထက
ွ ်ရန်ေနရာကို

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

ြပုလုပ်ြေင်ဵ၊

ေွင်ဴြပုသတ်မှတ်ပုဳစဳနှင်ဴ ကွဲလွဲ ြပုလုပ်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(တ) မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

မီဵစက်နှင်ဴအြောဵပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵကို

အမျာဵ ြပည်သူဆိုင်ရာလမ်ဵ၊ စကကြံမျာဵေပ္ဝတွင် ေျထာဵြေင်ဵ၊ သုဳဵစွဲြေင်ဵ မြပုရ။
၃၁၆။ ေရရရှိေရဵနှင်ဴ ေရေပဵေဝေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵဆိုင်ရာ တာဵြမစ်ေျက်မျာဵ

(က) မည်သူမျှ

ေကာ်မတီက

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေသာက်သုဳဵေရေန့စဉ်ြဖန့်ြဖူဵေပဵသည်ဴ

ေနထိင
ု ်သူမျာဵအတွက်

လုပ်ငန်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍

ဤဥပေဒပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵေျက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ

ေကာ်မတီ၏

ဆက်သွယ်ြေင်ဵြဖစ်ေစ၊

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ
ေရဆက်သွယ်ြေင်ဵ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေရ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵြဖစ်ေစ

လုပ်ကိုင်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဂ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေအာက်ပါေရ
ဆက်သွယ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵတစ်ေုေု လုပ်ကိုင်ြေင်ဵ မြပုရ (၁)

ေရပိုက်ကိုေဖာက်ြေင်ဵ၊ ေရပိုက်ကိုေဖာက်၍ ေနအိမ်အတွင်ဵသို္သ ဆက်သွယ်
ရယူြေင်ဵ၊

(၂)

ေွင်ဴြပုထာဵေသာေရသွယ်ပိုက်မှ

ဆင်ဴပွာဵပိုက်ဆက်ြဖင်ဴ

တပ်ဆင်

ဆက်သွယ်ြေင်ဵ၊
(၃)

ေွင်ဴြပုထာဵေသာ ေရသွယ်ပိုက်မှ ေရကို ပိုမိုရရှိရန် လျှပ်စစ် သို္သမဟုတ်
စွမ်ဵအင် တစ်မျိုဵမျိုဵကို အသုဳဵြပု၍ြဖစ်ေစ၊ လက်နှိပ်တုဳကင်အသုဳဵြပု၍
ြဖစ်ေစေရကို ရယူ သုဳဵစွဲြေင်ဵ၊

(၄)

ေွင်ဴြပုေျက်ြဖင်ဴ မူလတပ်ဆင်ထာဵေသာ ေရနှင်ဴသန့်ရှင်ဵမှုဆိုင်ရာ ပစ္စညဵ်
အမျိုဵအစာဵ၊ အရွေယ်အစာဵနှင်ဴ အေရအတွက်တက
ို္သ ို ြဖည်စ
ဴ ွက် ေြပာင်ဵလဲ
တပ်ဆင်ြေင်ဵ သိ္သမ
ု ဟုတ် တိုဵေျဲ့တပ်ဆင်ြေင်ဵ၊

(ဃ) မည်သူမျှ ေကာ်မတီကတပ်ဆင်ထာဵေသာ ေရမီတာကို တရာဵမဝင် ြပုြပင်ြေင်ဵ၊
ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ၊ ြဖုတ်သိမ်ဵြေင်ဵ၊ တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ ေြပာင်ဵလဲ တပ်ဆင်ြေင်ဵ၊
တပ်ဆင်ထာဵ ေသာ ေရမီတာကိုအသုဳဵမြပုဘဲ ေရ ဆက်သွယ်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(င)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီကြဖန့်ေဝေပဵေသာ ေရေပဵေဝ
ေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာက်ပါတို္သကို ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵမြပုရ (၁)

ေသာက်သုဳဵေရကို တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ ညစ်ညမ်ဵေအာင်ြပုြေင်ဵ၊

(၂)

ေရြဖုန်ဵတီဵြေင်ဵ၊ တစ်ဆင်ဴြဖန့်ေဝေပဵြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵစာဵြေင်ဵ၊

(၃)

ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ ေြမေပ္ဝတွင် ပစ္စညဵ် စုပုဳြေင်ဵ၊
ေြမတူဵဆွြေင်ဵ၊ ေြမဖို္သြေင်ဵနှင်ဴ ြမြှေုပ်နှဳြေင်ဵ၊

(၄)

ေရေလှာင်ကန်အတွင်ဵသို္သ

တိရစ္ဆာန်ဝင်ေရာက်ေစြေင်ဵ၊

သတ်မှတ်ထာဵ

ေသာ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေရေဆဵေကကာြေင်ဵ၊ ေရေျိုဵြေင်ဵ၊
(၅)

ေရေလှာင်ကန်အတွင်ဵသို္သ ေရညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေစေသာ၊ ေရအရည်အေသွဵ
ကျဆင်ဵေစေသာ မည်သည်ပ
ဴ စ္စညဵ် မဆိုပစ်ြေင်ဵ၊

(၆)

ေရေလှာင်ကန်၏ သတ်မှတ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ သစ်ပင်၊ သစ်ေတာထိေက
ို ်
ပျက်စီဵမှုမရှိေစရန်

ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ

စည်ဵကမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို

ေဖာက်ဖျက် ကျူဵလွန်ြေင်ဵ၊
(စ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီက ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိေသာ
ေရကန်နှင်ဴ ေရေလှာင်ကန်၏ ကန်ေပါင်၊ ဝင်ဵခေဳနယ်နိမိတ်၊ ပိုက်လုင
ိ ်ဵ နယ်နိမိတ်
အတွင်ဵ ကျူဵေကျာ် ေနထိင
ု ်ြေင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵတစ်စုဳတစ်ရာ လုပ်ကိုင်ြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဆ)

မည်သူမျှ ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်သည်ဴ ေရစုကန်မျာဵ၊ ေရစစ်ကန်
မျာဵနှင်ဴ ေရေလှာင်ကန်မျာဵ အေပ္ဝတွင် ြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အကွာ
အေဝဵအတွင်ဵ၌ ြဖစ်ေစ အေဆာက်အဦ ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ ေြမဖို္သြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဇ)

မည်သူမျှ ကန်ေပါင်နှင်ဴဝင်ဵခေဳ၊ ေရပိုက်နှင်ဴ ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို ေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵ၊
ြပင်ဆင်ြေင်ဵ၊ ေြပာင်ဵလဲြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ မြပုရ၊

(စျ)

မည်သူမျှေရေလှာင်ကန်ကကီဵမျာဵနှင်ဴ

ေရပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵတွင်

တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ

ေရတဳေါဵကို ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ဖွင်ဴြေင်ဵ၊ ပိတ်ြေင်ဵ၊ အတိုဵအေလျှာဴြပုလုပ်ြေင်ဵ၊
အသစ်တပ်ဆင်ြေင်ဵ၊ ေရတဳေါဵအာဵ ြဖုတ်သိမ်ဵြေင်ဵ၊ ေနရာေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵ မြပုရ၊
(ည)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ မမို့ေတာ် နယ်နိမိတ်ြပင်ပမှ ဆက်သွယ်
သည်ဴ ေရပို္သပိုက်မကကီဵ၊ မမို့တွင်ဵ ပင်မေရပိုက်မျာဵ ေပ္ဝတွင် လမ်ဵ၊ သဳလမ်ဵ၊
တဳတာဵ၊ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြေင်ဵ၊ တိုဵေျဲ့ြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဋ)

မည်သူမျှ ေရေလှာင်ကန်မျာဵတွင် ေလှေလှာ်ြေင်ဵ၊ ေရကူဵြေင်ဵ၊ ငါဵဖမ်ဵြေင်ဵ၊
အဝတ်ေလျှာ်ြေင်ဵ၊ ေရေျိုဵြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဌ)

မည်သူမျှ ေရေလှာင်ကန်၏ သတ်မှတ်ထာဵေသာ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေရေျိုဵြေင်ဵ၊
အဝတ်ေလျှာ်ြေင်ဵ၊ ေြမတူဵြေင်ဵ၊ ေြမဖို္သြေင်ဵ၊ ယာဉ်မျာဵေရေဆဵြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဍ)

မည်သူမျှ ခေဳ၊ ေြမ၊ အေဆာက်အအုဳ၊ စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳ၊ အထပ်ြမင်ဴမျာဵရှိ မိလာ္ယ ပိုက်၊
ေရဆိုဵပိုက်မျာဵအတွင်ဵမှ အမျာဵြပည်သူကို အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ၊ မငိုြငင်ေစမှု

ကို ြဖစ်ေစေသာအရာနှင်ဴ အညစ်အေကကဵ၊ အနဳ့ဆိုဵထွက်ေသာ အရာမျာဵကို
ပတ်ဝန်ဵကျင်သို္သ စီဵထွက်ေစြေင်ဵ၊ စိမ်ဴထွက်ေစြေင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဎ)

မည်သူမျှ

အေဆာက်အအုဳ၊

ေရဆိုဵကို

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

အဝန်ဵအဝိုင်ဵမှ

ထွက်ရှိေသာ

ေကာ်မတီကစီမဳေန့်ေွဲေသာ

အညစ်အေကကဵ၊
မိလာ္ယ ပပန်စနစ်သို္သ

ဆက်သွယ်စွန့်ပစ်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဏ) မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေနထိင
ု ်သည်ဴ

ြပည်သူမျာဵအတွက်

ေသာက်သုဳဵေရ လုေ
ဳ လာက်ေစရန် ေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵရှာေဖွြေင်ဵ၊ ြပင်ပ ပုဂ္ဂလက
ိ
ကုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵစသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေနှာင်ဴယှက်ြေင်ဵ၊
တာဵဆီဵြေင်ဵမြပုရ။
၃၁၇။ ေရနုတ်ေြမာင်ဵမျာဵဆိုင်ရာ တာဵြမစ်ေျက်မျာဵ
(က) မည်သူမျှ

ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်

အတွင်ဵရှိ

သဘာဝြမစ်ေေျာင်ဵ၊ ြမစ်ထက
ွ ်ေပါက်ကိုြဖစ်ေစ၊ ယင်ဵ၏အစိတ်အပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊
ေရေြမာင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊

ေြမေအာက်ေရေြမာင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊

သဘာဝေရစီဵေကကာင်ဵ

ကိုြဖစ်ေစ တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ ပိတ်ဆို္သြေင်ဵ၊ ေရလမ်ဵေကကာင်ဵေြပာင်ဵလဲေစြေင်ဵ၊
ေရစီဵေရလာကိုအေနှာင်ဴအယှက်ြဖစ်ေစြေင်ဵ၊ ေြမဖို္သြေင်ဵ၊ လွှဲေြပာင်ဵ စီဵဆင်ဵေစ
ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

ေရေြမာင်ဵငယ်၊

ေရေြမာင်ဵကကီဵ၊

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ

ြမစ်နှင်ဴြမစ်ထက
ွ ်ေပါက်မျာဵ၊

လမ်ဵေဘဵ
ေေျာင်ဵမျာဵ

အတွင်ဵသို္သ စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ ေရဆိုဵမျာဵစီဵဝင်ေစြေင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ၊ ပိ တ်ဆို္သ
ေစြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဂ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အေဆာက်အအုဳပရိဝုဏ်အတွင်ဵမှ ထွက်ရှိ
လာေသာ ေရဆိုဵမျာဵကို အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေရေြမာင်ဵမျာဵ၊ ြမစ်ေေျာင်ဵမျာဵ
အတွင်ဵသို္သ ေွင်ဴြပုေျက် မရှိဘဲ စွန့်ထုတြ် ေင်ဵ၊ ေဖာက်ထတ
ု ်ြေင်ဵ၊ စီဵဆင်ဵေစြေင်ဵ
မြပုရ၊

(ဃ) မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေရေြမာင်ဵ၊
ေရထုတ်ပပန်၊

ေရတဳေါဵ၊

ေေျာင်ဵကာနဳရဳ၊

ေရကန်ကာနဳရဳ၊

အသစ်တည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ မြပုရ။

ေြမထိန်ဵနဳရဳတိက
ု္သ ို

၃၁၈။ မိလာ္ယ နှင်ဴေရဆိုဵ သိမ်ဵဆည်ဵ၊ သန့်စင်၊ စွန့်ပစ်ြေင်ဵဆိုင်ရာ တာဵြမစ်ေျက်မျာဵ
(က) မည်သူမျှ ေရဆွဲအိမ်သာ၊ ေရေလာင်ဵအိမ်သာ၊ မိလာ္ယ ပိုက်၊ ေရဆိုဵပိုက်၊ မိလာ္ယ ကန်၊
မိလာ္ယ

နှင်ဴေရဆိုဵသန့်စင်စနစ်မပါဘဲ

စက်ရုဳ၊

အလုပ်ရုဳ၊

အေဆာက်အအုဳမျာဵ

ေဆာက်လုပ်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ

မိလာ္ယ ကန်၊

မိလာ္ယ ကန်ငယ်၊

ေရဆိုဵသန့်စင်ကန်၊

မိလာ္ယ ပပန်၊

မိလာ္ယ နှင်ဴေရဆိုဵသန့်စင်ကန်၊

မိလာ္ယ ပိုက်လုင
ိ ်ဵ၊

ေရဆိုဵပိုက်လုင
ိ ်ဵမျာဵအာဵ

ထိေက
ို ်ေစေသာ၊ အေနှာင်ဴအယှက် ြဖစ်ေစေသာ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်
ြေင်ဵ၊ ပစ္စညဵ် မျာဵစုပုဳထာဵြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဂ)

မည်သူမျှ

ေကာ်မတီကသတ်မှတ်ထာဵေသာ

အရည်အေသွဵနှင်ဴ

ကိုက်ညြီ ေင်ဵ

မရှိသည်ဴ မိလာ္ယ နှင်ဴ ေရဆိုဵမျာဵကို ေရေြမာင်ဵမျာဵ၊ ြမစ်ေေျာင်ဵမျာဵထဲသို္သ စည်ဵကမ်ဵ
မဲဴစွန့်ပစ်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဃ) မည်သူမျှ ေရဆိုဵသန့်စင်စနစ် ပျက်စီဵေစရန် လုပ်ေဆာင်ြေင်ဵ မြပုရ။
၃၁၉။ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ တာဵြမစ်ေျက်မျာဵ
(က) မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေရာဂါြဖစ်ေစနိုင်ေသာ၊

အရည်အေသွဵ

မြပည်ေ
ဴ သာ၊ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴညီညွတ်ြေင်ဵမရှိေသာ၊ လူအမျာဵစာဵသုဳဵရန် မသင်ဴ
ေသာ သာဵငါဵ၊ အစာဵအေသာက် ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျရန်
ေင်ဵကျင်ဵြေင်ဵ၊ သိုေလှာင်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အစာဵအေသာက် ထုတလ
် ုပ်ေသာ ေနရာ၊
သိုေလှာင်ေသာေနရာ၊

ေရာင်ဵေျေသာေနရာသို္သ

အစာဵအေသာက်

မှတစ်ဆင်ဴ

ကူဵစက်နိုင်ေသာ ေရာဂါရှိသူကို ဝင်ေရာက်ေစြေင်ဵ၊ အလုပ် လုပ်ကိုင်ေစြေင်ဵ
မြပုရ၊
(ဂ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေနထိင
ု ်သူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ
ကိထ
ု ိေက
ို ်နိုင်သည်ဴ
ေကာ်မတီက

စိုက်ပျိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ

တာဵြမစ်ြေင်ဵ၊

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴညီညွတ်သည်အထိ

ညွှန်ကကာဵြေင်ဵတို္သကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက် ြေင်ဵမရှိေစရ။
၃၂၀။ ေဈဵမျာဵဆိုင်ရာတာဵြမစ်ေျက်မျာဵ

ြပုြပင်ရန်

(က) မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေဈဵမျာဵမှအပ

အြောဵ

ေကာ်မတီက

ေွင်ဴြပုဖွင်ဴလှစ်ထာဵေသာ

မည်သည်ေ
ဴ နရာတွင်မှေဈဵတည်ေထာင်

ဖွင်ဴလှစ်ြေင်ဵ၊

ေရာင်ဵေျြေင်ဵ မြပုရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာ

ေဈဵဧရိယာအတွင်ဵရှိ

ေဈဵရုဳမျာဵတွင်

မှတ်ပုဳတင်ေွင်ဴြပု ထာဵေသာ ေဈဵသည်မျာဵမှအပေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ေဈဵေရာင်ဵြေင်ဵ၊
ေင်ဵကျင်ဵြေင်ဵ၊ ေကကာ်ြငာြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဂ)

မည်သူမျှ

စည်ပင်သာယာေဈဵမျာဵအတွင်ဵ

ဆိုင်ေန်ဵမျာဵတွင်

ေကာ်မတီမှ

ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိေသာ

မှတ်ပုဳတင်

တရာဵဝင်ေရာင်ဵေျေွင်ဴြပုထာဵသူမျာဵမှ

အပ

ေဈဵေရာင်ဵေျြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဃ) မည်သူမျှ

စည်ပင်သာယာေဈဵမျာဵအတွင်ဵ

ေကာ်မတီကတရာဵဝင်

အငှာဵေျ

ထာဵေပဵေသာ ဆိုင်ေန်ဵကို ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ တဆင်ဴ ငှာဵရမ်ဵ ြေင်ဵ၊
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြေင်ဵ မြပုရ၊
(င)

မည်သူမျှ စည်ပင်သာယာေဈဵမျာဵအတွင်ဵ မမှန်ကန်သည်ဴ အေလဵ၊ ေျိန်ေွင်၊
အေျိန်အတွယ်၊ အတိင
ု ်ဵအတာတို္သြဖင်ဴ ေရာင်ဵေျြေင်ဵမြပုရ၊

(စ)

မည်သူမျှေဈဵမျာဵအတွင်ဵစာဵသုဳဵရန်မသင်ဴေသာ

သာဵငါဵ၊

ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွေက်၊

အသီဵအနှဳ စသည်ဴ အစာဵအေသာက်မျာဵ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵက တာဵြမစ်ထာဵ
သည်ဴ

ေဆဵဝါဵ၊

အစာဵအေသာက်၊

အလှကုန်၊

လူသုဳဵကုန်

ပစ္စညဵ် မျာဵကို

ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊ တည်ေင်ဵြေင်ဵ၊ သိုေလှာင်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဆ)

စည်ပင်သာယာေဈဵရှိ မှတ်ပုဳတင်ဆိုင်ေန်ဵတွင် ေရာင်ဵေျသူသည် ေဈဵရုဳ အလိုက်၊
ဆိုင်ေန်ဵအလိုက် သတ်မှတ်ေွင်ဴြပုထာဵေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵမှအပ အြောဵကုန်
ပစ္စညဵ် မျာဵ ေရာင်ဵေျြေင်ဵမြပုရ၊

(ဇ)

မည်သူမျှ စည်ပင်သာယာေဈဵအတွင်ဵ ယာယီ သို္သမဟုတ် အမမဲတမ်ဵ အေဆာက်
အအုဳကို ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵမြပုရ၊

(ဈ)

မည်သူမျှ စည်ပင်သာယာေဈဵ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵြဖစ်ေစ၊ ေဈဵရုဳအတွင်ဵြဖစ်ေစ၊
ဆိုင်ဥပစာတွင်ြဖစ်ေစ၊

ညအိပ်ေနထိင
ု ်ြေင်ဵ၊

မီဵဖိုြေင်ဵ၊

အမှိုက်မီဵရှို့ြေင်ဵ၊

ေျက်ြပုတ်ေကကာ်ေလှာ်ြေင်ဵ၊ မီဵေလာင်ကျွမ်ဵမှုြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ ကိစ္စရပ်တစ်ေုေုကို
လုပ်ေဆာင်ြေင်ဵ၊ ေရေျိုဵြေင်ဵ၊ အဝတ်ေလျှာ်ြေင်ဵ မြပုရ၊

(ည)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ စည်ပင်သာယာေဈဵအတွင်ဵ လျှပ်စစ်နှင်ဴ
ေရ ဆက်သွယ်သုဳဵစွဲြေင်ဵမြပုရ၊

(ဋ)

မည်သူမျှ

ေကာ်မတီ၏

ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

စည်ပင်သာယာေဈဵအတွင်ဵ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ကို သတ်မှတ်ေွင်ဴြပုထာဵသည်ထက် ပိုမိုသုဳဵစွဲြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဌ)

မည်သူမျှ စည်ပင်သာယာေဈဵအတွင်ဵ ေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ
ေနရာမှအပ အြောဵေနရာတွင် အစာဵအစာအလို္သငှာ တိရစ္ဆာန်မျာဵကိုသတ်ြေင်ဵ၊
အေမွဵနုတ်ြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျရန်အတွက် ြပင်ဆင်ြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဍ)

မည်သူမျှစည်ပင်သာယာေဈဵအတွင်ဵ

သတ်မှတ်ေနရာမှအပအြောဵေနရာတွင်

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် နှင်ဴ ယာဉ်တစ်မျိုဵမျိုဵ ယူေဆာင်ြေင်ဵ၊ ေမာင်ဵနှင် စီဵနင်ဵြေင်ဵ
မြပုရ၊
(ဎ)

မည်သူမျှစည်ပင်သာယာေဈဵမျာဵတွင်

ေကာ်မတီကတာဝန်ေပဵသည်ဴ

ဝန်ထမ်ဵ

သို္သမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵမှအပ အေွန်အေ ေကာက်ေဳြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဏ) မည်သူမျှ စည်ပင်သာယာေဈဵမျာဵတွင် ေဈဵရုဳ၊ အေဆာက်အအုဳ၊ ေစျဵဆိုင်ေန်ဵ၊
ခေဳစည်ဵရိုဵ သို္သမဟုတ် ၎င်ဵတို္သ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်
မရှိဘဲ ြပင်ဆင်ြေင်ဵ၊ တိုဵေျဲ့ြေင်ဵ၊ မဖိုဖျက်ြေင်ဵမြပုရ၊
(တ) မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ စည်ပင်သာယာေဈဵအတွင်ဵ အလှူေငွ
ေကာက်ေဳြေင်ဵ၊ ေဖျာ်ေြဖပွဲမျာဵြပုလုပ်ြေင်ဵ၊ ေဟာေြပာြေင်ဵ၊ အြောဵပွဲမျာဵ ကျင်ဵပ
ြေင်ဵမြပုရ၊
(ထ) မည်သူမျှ စည်ပင်သာယာေဈဵအတွင်ဵ အမျာဵြပည်သူအေနှာင်ဴအယှက် ြဖစ်ေစ
ေသာ ြပုလုပ်မှု တစ်ေုေုကို လုပ်ေဆာင်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ဒ)

စည်ပင်သာယာေဈဵတွင် ေကာ်မတီေွင်ဴြပုေျက်ြဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ေဈဵသာယာ
ေရဵအဖွဲ့ကို ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ြပင်ဆင်တိုဵေျဲ့ဖွဲ့စည်ဵြေင်ဵမြပုရ။

၃၂၁။ တိရစ္ဆာန်မျာဵေမွဵြမူြေင်ဵ၊ အသာဵထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵဆိုင်ရာ တာဵြမစ်ေျက်မျာဵ
(က) မည်သူမျှမမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ အမျာဵြပည်သူ
ဆိုင်ရာ ေနရာနှင်ဴ ေကာ်မတီကအေါ အာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည်ဴ နယ်ေြမ
ေဒသတွင် ကျွဲ၊ နွာဵ တိရစ္ဆာန်ကိုြဖစ်ေစ၊ အိမ်ေမွဵတိရစ္ဆာန်မှအပေကာ်မတီက
သတ်မှတ်သည်ဴ

အြောဵတိရစ္ဆာန်

တစ်မျိုဵမျိုဵကိုြဖစ်ေစ၊

ေမွဵြမူြေင်ဵ၊

သိုေလှာင်ြေင်ဵ၊

ထိန်ဵေကျာင်ဵြေင်ဵ၊

ေမာင်ဵနှင်ြေင်ဵ၊

ဆွဲယူြေင်ဵ၊

စီဵြေင်ဵ၊

သယ်ေဆာင်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီက ထုတ်ေပဵသည်ဴ မှတ်ပုဳတင်
လက်မှတ် သို္သမဟုတ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မရှိဘဲ အိမ်ေမွဵတိရစ္ဆာန် ေမွဵြမူြေင်ဵ၊
ထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ၊ သိုေလှာင်ြေင်ဵ၊ သယ်ေဆာင်ြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဂ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ တိရစ္ဆာန်
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵရုဳ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ြေင်ဵမြပုရ၊

(ဃ) မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ တိရစ္ဆာန်
ေဆဵကုနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵမြပုရ၊
(င)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ တိရစ္ဆာန်မျာဵကို
ေမွဵြမူြေင်ဵ၊ ထာဵရှိြေင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊ သိုေလှာင်ြေင်ဵ၊ သယ်ေဆာင်ြေင်ဵ၊
ေရာင်ဵေျြေင်ဵ မြပုရ၊

(စ)

သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်က

ဘာသာေရဵနှင်ဴ

အြောဵကိစ္စရပ်မျာဵအတွက်

သတ်ြဖတ်ေွင်ဴ အမိန့်ထုတေ
် ပဵသည်က
ဴ ိစ္စမှအပ မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်
အတွင်ဵ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက် မရှိဘဲ ကျွဲ၊ နွာဵတိရစ္ဆာန်မျာဵကို သတ်ြဖတ်ြေင်ဵ၊
အသာဵထုတလ
် ုပ်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဆ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

အသာဵ

သိုေလှာင် ြပုြပင်ထတ
ု ်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ အသာဵထုတလ
် ုပ်ရုဳ တည်ေထာင် ဖွင်ဴလှစ်ြေင်ဵ
မြပုရ၊
(ဇ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အမျာဵြပည်သူစာဵသုဳဵရန် အတွက် ကျွဲ၊ နွာဵ
တိရစ္ဆာန်တိက
ု္သ ို ေကာ်မတီကတည်ေထာင်၊ ေွင်ဴြပုထာဵေသာ အသာဵထုတလ
် ုပ်ရုဳ
မျာဵမှအပ

အြောဵေနရာတွင်

သတ်ြဖတ်ြေင်ဵ၊

ထုတ်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊

ြပုြပင်ြေင်ဵ၊

ြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵ၊ သယ်ေဆာင်ြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ မြပုရ၊
(စျ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ကျွဲနွာဵပွဲေစျဵ
မျာဵ ဖွင်ဴလှစ်ြေင်ဵမြပုရ၊

(ည)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ေကာ်မတီပိုင် အသာဵထုတလ
် ုပ်ရုဳနှင်ဴ
အသာဵ ထုတ်လပ
ု ်ရုဳဝင်ဵအတွင်ဵသို္သ ဝင်ေရာက်ြေင်ဵမြပုရ။

၃၂၂။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ တာဵြမစ်ေျက်မျာဵ
(က) မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေြမထုညစ်ညမ်ဵမှု၊

ေလထုညစ်ညမ်ဵမှု၊

ေရထု ညစ်ညမ်ဵမှုနှင်ဴ အသဳညစ်ညမ်ဵမှုစသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထေ
ိ ိုက်ေစနိုင်ေသာ
မည်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျှ လုပ်ကိုင်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ဓာတုပစ္စညဵ် နှင်ဴ

ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် ၊

ဓာတ်ေရာင်ြေည်သင်ဴေစေသာပစ္စညဵ် ၊

ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေစသည်ဴ

အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစသည်ဴ

ပစ္စညဵ် ၊

အီလက်ထေရာနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို

သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵေျက် မျာဵနှင်ဴအညီ ေကာ်မတီက ေွင်ဴြပုထာဵေသာ
ေနရာမှအပမည်ဴသည်ေ
ဴ နရာတွင်မျှ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဂ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳနှင်ဴ ေဆဵရုဳမျာဵမှ
ပိုင်ရှင် ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်သူြဖစ်ေစ ေဘဵြဖစ်ေစတတ်ေသာ အရည်၊
စက်ဆုပ်ဖွယ် အရာမျာဵနှင်ဴ ေဆဵရုဳစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို အမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ
ေနရာမျာဵသို္သ စီဵဆင်ဵ ြေင်ဵ၊ စီဵထွက်ေစြေင်ဵ၊ စုပုဳထာဵရှိြေင်ဵ၊ ြဖန့်ကကဲြေင်ဵ၊
သွန်ြေင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဃ) မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ
စက်ရုဳ၊

အလုပ်ရုဳ

ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေစ၊

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်သူြဖစ်ေစ

မိမိတို္သ၏

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှုေကကာင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင် ညစ်ညမ်ဵမှု မြဖစ်ေစရန်အတွက်
လိအ
ု ပ်ေသာ အစီအမဳမျာဵ ေျမှတ်ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ တာဝန်ကို ပျက်ကွက်ြေင်ဵ
မရှိေစရ၊
(င)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ ေဆဵရုဳမျာဵသည် ေဆဵရုဳစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ လူေန္ဓာ
ကိုယ်

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵစွန့်ပစ်ရာတွင်

ေကာ်မတီကသတ်မှတ်ထာဵေသာ

စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိုက်နာြေင်ဵမရှိဘဲ စွန့်ပစ်ြေင်ဵမြပုရ၊
(စ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊

စက်ရုဳနှင်ဴအလုပ်ရုဳမျာဵမှ

ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် ၊ ေရဆိုဵမျာဵ စီဵဆင်ဵမှုေကကာင်ဴြဖစ်ေစ၊ ေြမေအာက်သို္သ
စိမ်ဴဝင်မှုေကကာင်ဴြဖစ်ေစ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေရတွင်ဵ၊ ေရကန်၊ အဝီစိတွင်ဵ၊ ေရေြမာင်ဵ
နှင်ဴြမစ်ေေျာင်ဵမျာဵ

ညစ်ညမ်ဵမှု

ပျက်ကွက်ြေင်ဵ မရှိေစရ၊

မြဖစ်ေစေရဵအတွက်

ေဆာင်ရွေက်ရန်တာဝန်

(ဆ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳတည်ေထာင်
လိသ
ု ူသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကို လိက
ု ်နာ
ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵမြပုဘဲ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳ တည်ေထာင်ြေင်ဵ
မြပုရ၊

(ဇ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵေကာ်မတီက အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ
အမှိုက်ပုဳဵ၊ အမှိုက်ကန်နှင်ဴ အမှိုက်ပုဳရန်ေနရာမျာဵမှအပ အြောဵေနရာတွင် မည်သူ
မျှ အမှိုက်စွန့်ပစ်ြေင်ဵ မြပုရ၊

(စျ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီပိုင်ေြမမျာဵတွင် ပစ္စညဵ် မျာဵစုပုဳြေင်ဵ မြပုရ၊

(ည)

မည်သူမျှ

အေဆာက်အအုဳေြမညီထပ်နှင်ဴ

အထပ်အလွှာအဆင်ဴဆင်ဴမှ

အမှိုက်

သို္သမဟုတ် စက်ဆုပ်ဖွယ်အရာကို ေရေြမာင်ဵအတွင်ဵသို္သြဖစ်ေစ၊ အမျာဵြပည်သူနှင်ဴ
သက်ဆိုင်ေသာ လမ်ဵေပ္ဝသို္သြဖစ်ေစ၊ ခေဳဝင်ဵအတွင်ဵသို္သြဖစ်ေစ၊ ေနာက်ေဖဵလမ်ဵ
ကကာဵသို္သြဖစ်ေစ လှေ
ဲ ျြေင်ဵ၊ ပစ်ေျြေင်ဵ၊ သွန်ေျြေင်ဵ၊ ကျေရာက်ေစြေင်ဵ သို္သမဟုတ်
စွန့်ပစ်ေစြေင်ဵမြပုရ၊
(ဋ)

မည်သူမျှ ပန်ဵဥယျာဉ်၊ ပန်ဵခေဳ၊ အာဵကစာဵကွင်ဵမျာဵအတွင်ဵသို္သ အမှိုက် သို္သမဟုတ်
စက်ဆုပ်ဖွယ်အရာကို ပစ်ေျြေင်ဵ၊ သွန်ေျြေင်ဵ၊ ကျေရာက်ေစြေင်ဵ သို္သမဟုတ်
စွန့်ပစ်ြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဌ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵထာဵရှိေသာ

အမှိုက်ပုဳဵ၊

အမှိုက်ကန်နှင်ဴ

အမှိုက်ပုဳရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာေနရာမျာဵကို ေရွှေ့ေြပာင်ဵြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵ
မြပုရ၊
(ဍ)

မည်သူမျှ

အမှိုက်ပုဳရန်သတ်မှတ်ထာဵေသာေနရာတွင်

ေြမေဆွဵအြဖစ်

ေြပာင်ဵလဲအသုဳဵြပုရန်ြဖစ်ေစ၊

စုပုဳထာဵေသာအမှိုက်ကို

အြောဵနည်ဵအသုဳဵြပုရန်ြဖစ်ေစ

ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက် မရှိဘဲ ယူေဆာင်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ဎ)

မည်သူမျှ စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳနှင်ဴစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်မှ စွန့်ပစ်ေသာေရဆိုဵ
မျာဵကို သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳေျိန်စဳညွှန်ဵနှင်ဴအညီ သန့်စင်ေစရန် ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵ
မရှိဘဲ ေရေြမာင်ဵမျာဵနှင်ဴ ြမစ်ေေျာင်ဵမျာဵအတွင်ဵသို္သ စွန့်ထုတြ် ေင်ဵ၊ စီဵဆင်ဵ
ေစြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဏ) မည်သူမျှ

စက်ရုဳ၊

အလုပ်ရုဳနှင်ဴ

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်မှ

ေလထု

ညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေစနိုင်ေသာ အေိဵု အေငွ့မျာဵကို သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳေျိန်စဳညွှန်ဵ
နှင်ဴအညီ သန့်စင်ေစရန် ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵမရှိဘဲ ေလထုအတွင်ဵသို္သ စွန့်ထုတြ် ေင်ဵ
မြပုရ၊
(တ) မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ သုသာန်တွင်ေြမြမြှေုပ်ထာဵေသာ၊ ဂူသွင်ဵ
ထာဵေသာအေလာင်ဵကို တူဵေဖာ်ြေင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အေအဵတိုက်အတွင်ဵ
တွင် ထာဵရှိေသာအေလာင်ဵကို ြပန်လည်ယူေဆာင်ြေင်ဵေသာ် လည်ဵေကာင်ဵ
မြပုရ၊
(ထ) မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ သေဲျုင်ဵဂူကို ေဖာက်ထင
ွ ်ဵြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵ
ြေင်ဵ၊ ေြပာင်ဵေရွှေ့ြေင်ဵ သို္သမဟုတ် ြပင်ဆင်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ဒ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ (၁)

သုသာန်မှအပ အြောဵေနရာတွင် အေလာင်ဵကိုသမဂဲုဟ်ြေင်ဵ မြပုရ၊

(၂)

သုသာန်မှအပ အြောဵေနရာတွင် အေလာင်ဵကို အေအဵေန်ဵြဖင်ဴ ထာဵသို
ြေင်ဵ မြပုရ၊

(၃)

မိမိပိုင်အေဆာက်အအုဳကို အေအဵတိုက်၊ အသုဘရှုအေဆာင် သို္သမဟုတ်
မီဵသမဂဲုဟ်စက်အြဖစ်

တည်ေထာင်ြေင်ဵ၊

အသုဳဵြပုြေင်ဵ

သို္သမဟုတ်

လုပ်ကိုင်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဓ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ အသုဘယာဉ်လပ
ု ်ငန်ဵ၊ ေေါင်ဵ အမျိုဵမျိုဵ
ြပုလုပ်ြေင်ဵ နှင်ဴ ေရာင်ဵေျြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ြေင်ဵမြပုရ၊

(န)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ယာဉ်မျာဵကို

ေကာ်မတီက

အေလာင်ဵသယ်ယာဉ်မျာဵနှင်ဴ

သတ်မှတ်သည်ဴေနရာမှအပ

အသုဘ

အြောဵေနရာတွင်

ထာဵရှိြေင်ဵ မြပုရ၊
(ပ)

မည်သူမျှ မည်သည်ဴ စွန့်ပစ်အမှိုက် အမျိုဵအစာဵကိုမဆို ေကာ်မတီက သတ်မှတ်
ေသာ ေနရာမှအပ စုပုဳြေင်ဵ၊ မီဵရှို့ြေင်ဵမြပုရ၊

(ဖ)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵကို သိမ်ဵဆည်ဵြေင်ဵနှင်ဴ
စွန့်ပစ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵမြပုရ၊

(ဗ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ
ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေစ၊

အေဆာက်အအုဳအသစ်မျာဵတည်ေဆာက်ပါက

တည်ေဆာက်သူြဖစ်ေစ

ေကာ်မတီက

ညွှန်ကကာဵထာဵသည်ဴ

အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုစနစ်အာဵ ပါဝင်တည်ေဆာက်ြေင်ဵနှင်ဴ အဆိုပါ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှု
စနစ်အာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြေင်ဵ၊ အသစ်လလ
ဲ ှယ်ြေင်ဵတို္သ နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ
သည်ဴ လိုအပ်ေသာအစီအမဳမျာဵကို ေဆာင်ရွေက်ရန် ပျက်ကွက်ြေင်ဵ မရှိေစရ၊
(ဘ)

အမျာဵြပည်သူနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴ အေဆာက်အအုဳ၊ အဝန်ဵအဝိုင်ဵမျာဵတွင် စွန့်ပစ်
ပစ္စညဵ် မျာဵ၊

စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵအာဵ

စနစ်တကျထာဵရှိေရဵ၊

စနစ်တကျ

စွန့်ပစ်ေရဵအတွက် ေကာ်မတီ၏ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရန်နှင်ဴ လိအ
ု ပ်
သည်အ
ဴ စီအမဳမျာဵ ေျမှတ်ေဆာင်ရွေက်ရန် တာဝန်ကို ပျက်ကွက်ြေင်ဵ မရှိေစရ၊
(မ)

မည်သူမျှ

အမျာဵြပည်သူနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာေနရာမျာဵတွင်

ဖုန်မှုန့်၊

အညစ်

အေကကဵ၊ စက္ကူပုဳဵ၊ စက္ကူစ၊ ပလတ်စတစ်ပုဳဵ၊ ပလတ်စတစ်ေွက်၊ ပလတ်စတစ်
အိတ်စသည်ဴ အမှိုက်သရိုက် မျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်အေသေကာင်၊ အမှိုက်ပုဳဵ၊ အမှိုက်အိတ်၊
အမှိုက်ထပ
ု ်စသည်ဴ အနဳ့ဆိုဵ ထွက်သည်ဴ ပစ္စညဵ် မျာဵ သို္သမဟုတ် မည်သည်ဴ
အရာဝတ္လုကိုမဆိုထာဵရှိြေင်ဵ၊

ပစ်ေျြေင်ဵ၊

လွှင်ဴပစ်ြေင်ဵ၊

တိရစ္ဆာန်မျာဵအာဵ

အစာဵအစာ ေကျွဵေမွဵြေင်ဵမြပုရ၊
(ယ) မည်သူမျှ

အမျာဵြပည်သူနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴ

ေနရာနှင်ဴလမ်ဵမျာဵေပ္ဝသို္သ

ကွမ်ဵတဳေတွဵေထွဵြေင်ဵ၊ အညစ်အေကကဵစွန့်ပစ်ြေင်ဵနှင်ဴ အိမ်ေမွဵတိရစ္ဆာန်အညစ်
အေကကဵမျာဵ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(ရ)

မည်သူမျှ

တူဵေဖာ်ထာဵသည်ေ
ဴ ရေြမာင်ဵမျာဵ၊

အင်ဵအိုင်၊

ေရေလှာင်ကန်၊

ြမစ်ေေျာင်ဵ၊ ပင်လယ်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵေပ္ဝတွင် အမှိုက်သရိုက်မျာဵ သို္သမဟုတ်
စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳမျာဵ၊ ေဆဵရုဳမျာဵမှ ထွက်ရှိမပီဵ ေဘဵအန္တရာယ် ြဖစ်ေစေသာ ဓာတု
ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ ေရဆိုဵေရညစ် မျာဵနှင်ဴ အီလက်ထေရာနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို
ပစ်ေျြေင်ဵ၊ စုပုဳထာဵြေင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ မြပုရ၊
(လ) မည်သူမျှ

စက်ရုဳ၊

အလုပ်ရုဳမှထွက်ရှိေသာ

တိရစ္ဆာန်ေသွဵ၊

အရိုဵ၊

သာဵေရ၊

ေဘဵြဖစ်ေစေသာ အရည်၊ ေဆဵေကကာရည်၊ ညစ်ညမ်ဵေသာအရာမျာဵကို ေကာ်မတီ
က သတ်မှတ်သည်ဴ ေနရာမှအပ အမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ေနရာမျာဵသို္သ စီဵဆင်ဵ
ေစြေင်ဵ၊ စုပုဳြေင်ဵ၊ ြဖန့်ြေင်ဵ၊ သွန်ြေင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ မြပုရ၊

(ဝ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ဆိပ်ကမ်ဵမျာဵသို္သဝင်ေရာက်သည်ဴ နိုင်ငဳြောဵ သေဘော
မျာဵသည် ယင်ဵသေဘောမျာဵမှထက
ွ ်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ အရည်မျာဵကို
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ စုစည်ဵထာဵရန်နှင်ဴ လိအ
ု ပ်
ေသာအစီအမဳမျာဵေျမှတ်၍ စွန့်ပစ်ရန် ပျက်ကွက်ြေင်ဵ မရှိေစရ၊

(သ)

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ြပည်တွင်ဵေရေကကာင်ဵသွာဵသေဘော၊

ေရယာဉ်မျာဵ

သည် ယင်ဵတို္သမှ ထွက်ရှိေသာ အညစ်အေကကဵအရည်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် ၊ အကကင်ဵ
အကျန်မျာဵကို ေကာ်မတီက သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ဆိုင်ရာ နည်ဵလမ်ဵနှင်ဴ အညီ ေဆာင်ရွေက်မပီဵမှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စွန့်ပစ်
ေနရာသို္သ စွန့်ပစ်ရန် သို္သမဟုတ် ေကာ်မတီသု္သိ အေကကာင်ဵကကာဵ၍ စွန့်ပစ်သည်ဴ
အစီအမဳမျာဵ ေဆာင်ရွေက်ရန် တာဝန်ကို ပျက်ကွက်ြေင်ဵ မရှိေစရ၊
(ဟ) မည်သူမျှ စက်ရုဳအလုပ်ရုဳထွက်အမှိုက်၊ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵထွက်အမှိုက်၊
စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵထွက်အမှိုက်၊

ေဆဵရုဳေဆဵေန်ဵစွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊

ေဘဵ

အန္တရာယ်ြဖစ်ေစေသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ၊ အီလက်ထေရာနစ် စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ
နှင်ဴ

စက်ဆုပ်ဖွယ်အရာမျာဵကို

ေကာ်မတီက

သီဵသန့်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ညွှန်ကကာဵေျက်အတိင
ု ်ဵ စွန့်ပစ်ြေင်ဵမှအပ သာမန် အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် စီမဳထာဵရှိ
သည်အ
ဴ မှိုက်ပုဳဵ၊ အမှိုက်ကန်နှင်ဴ အမှိုက်ပုဳရန် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေနရာတွင်
လည်ဵေကာင်ဵ၊ အြောဵေနရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ စွန့်ပစ်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ဠ)

မည်သူမျှ ခေဳထက
ွ ်အမှိုက်မျာဵနှင်ဴ မီဵဖိုေေျာင်ထက
ွ ်အမှိုက်မဟုတ်ေသာ အိမ်သုဳဵ
စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို ေကာ်မတီကသီဵသန့်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ညွှန်ကကာဵေျက်
အတိင
ု ်ဵ စွန့်ပစ်ြေင်ဵမှအပ သာမန်အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် စီမဳ ထာဵရှိသည်ဴ အမှိုက်ပုဳဵ၊
အမှိုက်ကန်နှင်ဴ

အမှိုက်ပုဳရန်

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ေနရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အြောဵေနရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ စွန့်ပစ်ြေင်ဵ မြပုရ။
၃၂၃။ စီမဳေန့်ေွဲေရဵဆိုင်ရာတာဵြမစ်ေျက်မျာဵ
(က) မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်လုင
ိ ်စင်မရှိဘဲ

ေဘာ်ဒါေဆာင်နှင်ဴ တည်ဵေိုေန်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ေ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေကာ်မတီ၏

စာဵေသာက်ဆိုင် လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ြေင်ဵမြပုရ၊

ေွင်ဴြပုေျက်လုင
ိ ်စင်မရှိဘဲ

(ဂ)

မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်လုင
ိ ်စင်မရှိဘဲ

အလှကုန်ပစ္စညဵ် ထုတ်လပ
ု ်ြေင်ဵ၊ အထည်ေျုပ်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ြေင်ဵ၊ ေဆဵေန်ဵ
ဖွင်ဴလှစ်ြေင်ဵ၊

ပုဳနှိပ်လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ြေင်ဵ၊

အာဵကစာဵေလဴကျင်ဴေရဵ

လုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ြေင်ဵမြပုရ၊
(ဃ) မည်သူမျှ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ပရိေဘာဂလုပ်ငန်ဵ၊

ေကာ်မတီ၏

ေွင်ဴြပုေျက်လုင
ိ ်စင်မရှိဘဲ

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြပုြပင်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်

အေရာင်ဵြပေန်ဵနှင်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ပစ္စညဵ် ေရာင်ဵဝယ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ြေင်ဵ
မြပုရ၊
(င)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ ယာယီ
ဇာတ်ရုဳေဆာက်လပ
ု ်ြေင်ဵမြပုရ၊

(စ)

မည်သူမျှ

ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ကုန်

ပေဒသာဆိုင်၊ ကုန်တိုက်မျာဵ ဖွင်ဴလှစ်ေရာင်ဵေျြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဆ)

မည်သူမျှ

ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်လုင
ိ ်စင်မရှိဘဲ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေဈဵ ဖွင်ဴလှစ်ေရာင်ဵေျြေင်ဵ မြပုရ၊
(ဇ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေွင်ဴြပုသည်ဴ ေနရာ၊
အေျိန် တို္သမှအပ လမ်ဵေဘဵေဈဵဆိုင် ဖွင်ဴလှစ်ေရာင်ဵေျြေင်ဵမြပုရ၊

(စျ)

မည်သူမျှ

ေကာ်မတီ၏

ေွင်ဴြပုေျက်လုင
ိ ်စင်မရှိဘဲ

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ယာဉ် တစ်မျိုဵမျိုဵကို အသုဳဵြပု၍ လှညလ
်ဴ ည်ေကကာ်ြငာြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ မြပုရ၊
(ည)

မည်သူမျှ ေကာ်မတီ၏ေွင်ဴြပုေျက်မရှိဘဲ အမျာဵြပည်သူသိရှိေစရန် အမှတ်အသာဵ
တပ်ဆင်ြေင်ဵ၊ ေရဵဆွဲြေင်ဵ၊ ေကကာ်ြငာြေင်ဵမြပုရ၊

(ဋ)

မည်သူမျှ မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အြောဵမည်သည်ဴ ေွင်ဴြပုမိန့်၊ မှတ်ပုဳတင်
လက်မှတ်၊

လိင
ု ်စင်တစ်မျိုဵမျိုဵရှိေစကာမူ

ထုတေ
် ပဵနိုင်ေသာ

လုပ်ငန်ဵ

တစ်ရပ်ရပ်ကို

လိင
ု ်စင်မရှိဘဲ ေဆာင်ရွေက်ြေင်ဵမြပုရ။

ေကာ်မတီကေွင်ဴြပုေျက်လုင
ိ ်စင်
ေကာ်မတီကထုတေ
် ပဵေသာ

အခန်ဵ (၃၀)
ပပစ်ြှုနှင်ဴပပစ်ေဏ်ြျောဵ
၃၂၄။ မည်သူမဆို ေနာက်ဆက်တွဲဇယာဵ၏ စာတိုင် ၂ ပါ ပုဒ်မမျာဵနှင်ဴ စာတိုင် ၃ ပါ ပုဒ်မေွဲ
မျာဵကို

လိက
ု ်နာရန်

ပျက်ကွက်ေကကာင်ဵ

သို္သမဟုတ်

ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ

ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို ေနာက်ဆက်တွဲဇယာဵ၏ စာတိုင် ၅ နှင်ဴ ၆ တို္သ
တွင် ပါရှိေသာ ယှဉ်တွဲပါ ြပစ်ဒဏ်မျာဵ ေျမှတ်ရမည်။
အခန်ဵ(၃၁)
အေထွေထွ
၃၂၅။ ေကာ်မတီသည်

မူဝါဒသေဘာပါရှိေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊

မမို့ေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

အေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်မည်ဴ စီမဳကိန်ဵမျာဵ၊ နှစ်ရှညရ
် င်ဵနှီဵြမြှေပ်နှဳ၍ လုပ်ကိုင်ရမည်ဴ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ သတ်မှတ်ရန်ပုဳေငွထက် ေကျာ်လန
ွ ်သုဳဵစွဲရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေေျဵေငွ
ရယူမှုတို္သကို အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီေျက် ရယူ၍ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၃၂၆။ ေကာ်မတီသည်

ကိုယ်ပိုင်အမည်၊

တဳဆိပ်ြဖင်ဴေဆာင်ရွေက်ပိုင်ေွင်ဴ

စဉ်ဆက်မြပတ်

ဆက်ေဳေဆာင်ရွေက် ပိုင်ေွင်ဴ၊ တရာဵစွဲဆိုနိုင်ေွင်ဴနှင်ဴ တရာဵစွဲဆိုေဳနိုင်ေွင်ဴတ္သို ရှိသည်။
၃၂၇။ တိုင်ဵေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴေန့ ေနာက်တစ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၉ဝ
အတွင်ဵ ရန်ကုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵ ကျင်ဵပြပုလုပ်ရမည်။
၃၂၈။ ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို သေဘာရိုဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွေက်ေကကာင်ဵ ထင်ရှာဵလျှင်
ေကာ်မတီဝင်မျာဵ၊ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီဝင်မျာဵ၊ ဤဥပေဒအရ ေန့်အပ်
ထာဵသည်ဴ သို္သမဟုတ် တာဝန် ေပဵအပ်ထာဵသည်ဴ အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵမျာဵအေပ္ဝ
တရာဵမေကကာင်ဵအရေသာ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရာဇဝတ် ေကကာင်ဵ အရေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ
တာဝန်မရှိေစရ။
၃၂၉။ ဤဥပေဒအရ စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွေက်ရန် တာဝန်ေပဵအပ်ြေင်ဵ
ေဳရသူ မည်သူမဆို နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵဥပေဒကို ဒုတိယအကကိမ် ြပင်ဆင်သည်ဥ
ဴ ပေဒ ပုဒ်မ ၂ ၊
ပုဒ်မေွဲ (ည) ၊ ပုဒ်မေွဲငယ် (၈) အရ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်ဵ ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၃၃၀။ ဤဥပေဒအရ

ေကာ်မတီက

ေပဵအပ်ထာဵေသာ

တာဝန်နှင်ဴ

လုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵကို

အလွဲသုဳဵစာဵြပုသူ မည်သူ့ကိုမဆို နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵ ဥပေဒအရြဖစ်ေစ၊ အြောဵတည်ဆဲဥပေဒ
တစ်ရပ်ရပ်အရြဖစ်ေစ အေရဵယူ ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။
၃၃၁။ ေကာ်မတီက ေန့်အပ်တာဝန်ေပဵထာဵေသာ ဓာတ်ေွဲစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵသူ၏ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိ
ေျက်၊ ထင်ြမင်ေျက်နှင်ဴ အစီရင်ေဳစာတို္သကို တရာဵရုဳဵတွင် သက်ေသေဳေျက်အြဖစ် တင်သွင်ဵ
ေွင်ဴရှိသည်။
၃၃၂။ (က) ဤဥပေဒအရ

အေရဵယူေသာြပစ်မှုကို

ရဲအေရဵပိုင်ေွင်ဴရှိေသာ

ြပစ်မှုအြဖစ်

သတ်မှတ်သည်၊
(ေ)

ဤဥပေဒအရစွဲဆိုေသာ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ စွဲဆိုသည်က
ဴ ိစ္စတွင် ြပစ်မှု
ကျူဵလွန်သည်ေ
ဴ န့ရက်မှ

သုဳဵနှစ်အတွင်ဵ

သို္သမဟုတ်

ြပစ်မှုကျူဵလွန်သည်ကို

သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူအရာရှိ သို္သမဟုတ် အမှုထမ်ဵတစ်ဦဵဦဵက သိရှိသည်ေ
ဴ န့မှ
သုဳဵနှစ်အတွင်ဵ

တိုင်တန်ဵေျက်အရ

မဟုတ်လျှင်

မည်သည်ဴ

တရာဵရုဳဵကမျှ

အေရဵမယူရ။
၃၃၃။ ဤဥပေဒအရ

ေပဵအပ်ေသာတာဝန်နှင်ဴလုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵကို

ကျင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွေက်ရာတွင်

လိအ
ု ပ်ပါက ေကာ်မတီသည် သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာေရဵ

အရာရှိနှင်ဴ တရာဵစွဲ

တာဝန်ေဳတစ်ဦဵဦဵကို လွှဲအပ်ေဆာင်ရွေက် ေစနိုင်သည်။
၃၃၄။ ဤဥပေဒအရ ြပစ်မှုမျာဵကို စစ်ေဆဵစီရင်နိုင်ရန် အလို္သငှာ ေကာ်မတီသည် မမို့ေတာ်
နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ သင်ဴေလျာ်သည်ေ
ဴ နရာမျာဵ၌ စည်ပင်သာယာတရာဵရုဳဵမျာဵနှင်ဴ စည်ပင်
သာယာဥပေဒရုဳဵမျာဵကို ထူေထာင် ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိနိုင်ေရဵအတွက် အစိုဵရအဖွဲ့မှတစ်ဆင်ဴ
ြပည်ေထာင်စုတရာဵ

တ်ေတာ်ေျုပ်နှင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနေျုပ်ရုဳဵ နှင်ဴ

လည်ဵေကာင်ဵ တင်ြပေဆာင်ရွေက်ရမည်။
၃၃၅။ ဤဥပေဒမတိုင်မီထုတ်ြပန်ေဲဴသည်ဴ တည်ဆဲစည်ပင်သာယာေရဵဆိုင်ရာဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵ
ဥပေဒမျာဵ၊

စည်ဵမျဉ်ဵဥပေဒမျာဵ၊

စည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊

အမိန့်

ေကကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်နှင်ဴ ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵကို ဤဥပေဒနှင်ဴ မဆန့်ကျင်သေရွေ့ ကျင်ဴသုဳဵ
နိုင်သည်။
၃၃၆။ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေက်ရာတွင် ေကာ်မတီ
သည်-

(က) နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို အစိုဵရအဖွဲ့၏သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ
ထုတြ် ပန် နိုင်သည်၊
(ေ)

အမိန့်ေကကာ်ြငာစာ၊

အမိန့်၊

ညွှန်ကကာဵေျက်နှင်ဴ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို

ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
၃၃၇။ ၂၀၁၃ ေုနှစ် ရန်ကုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵဥပေဒကို ဤဥပေဒြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵလိက
ု ်
သည်။
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြေေဳဥပေဒအရ

ေရဵထိဵု သည်။

(ပုဳ) မဖိုဵမင်ဵသိန်ဵ
ဝန်ကကီဵေျုပ်
ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွဲ့

ကျွန်ုပ်လက်မှတ်

