ပပည်ေောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
သာသနာေရဵနှင်ဴ ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာန
(ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵ ြာြွယ်ေိန်ဵသိမ်ဵေရဵ နည်ဵဥပေေမျောဵ)
အမိန့်ေ ြာ်ပငာစာအမှတ် ၁၄/၂၀၁၆
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ြဆုန်လပပည်ဴေြျော် ၁၀ ရြ်
(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၁ ရြ်)
သာသနာေရဵနှင်ဴ

ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာနသည်

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵ

ြာြွယ်

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ြ) အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြိုြျေင်ဴသုဳဵ၍ ပပည်
ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏သေဘာတူညီချေြ်ပဖင်ဴ ေအာြ်ပါနည်ဵဥပေဒမျောဵြို ထုတပ် ပန်လုြ
ိ ်သည်။
အခန်ဵ(၁)
အမည်နှငဴ်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချေြ်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျောဵြို ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵ ြာြွယ်ေန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေေမျောဵ ဟု
ေခ္ဒ တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒမျောဵတွင် ပါရှိေသာ စြာဵရပ်မျောဵသည် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵ
သိမ်ဵေရဵဥပေဒတွင်ပါရှိသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်။ ထိ္ဓပု ပင် ေအာြ်ပါစြာဵ
ရပ်မျောဵသည် ေဖာ်ပပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်(ြ) ဥပေေ

ဆိုသည်မှာ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵ

ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒြို

ဆိုသည်။
(ခ)

ပညာရှင်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အဆုဳဵအပဖတ်ေပဵရန်
ဝန်ကြီဵဌာနြ

အချေိန်ြာလသတ်မှတ်၍

အမိန့်ေ ြာ်ပငာစာထုတပ် ပန်ဖွဲ့စည်ဵေသာ

ပညာရှင်မျောဵပါဝင်သည်အ
ဴ ဖွဲ့ြို ဆို သည်။
(ဂ)

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့

ဆိုသည်မှာ

နည်ဵဥပေဒ

၁၁

အရ

ဦဵစီဵဌာနြ

ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်

ေပဵအပ်ေသာ ေရှဵ ေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို ဆိုသည်။
(ဃ) ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို မူလပိုင်ဆိင
ု ်သူ၊ အေမွဆြ်ခဳခွင်ဴရှိသူ၊
ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴ ရှိ သူ သို္ဓမဟုတ် တစ်နည်ဵနည်ဵပဖင်ဴ လြ်ဝယ်ထာဵပိုင်ခွင်ဴရှိသူြို ဆိုသည်။
(င)

ေပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်ပစ္စညဵ် အပဖစ် သတ်မှတ်လြ်ခဳရရှိေသာ
ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် အတွြ်

သာသနာေရဵနှငဴ်ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာနြ

ေသာ သမိုင်ဵယဉ်ေြျေဵမှုဆိုင် ရာ ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵချေီဵပမှင်ဴေငွြို ဆိုသည်။

ေပဵအပ်

(စ)

အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ဆိုသည်မှာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထု
ပစ္စညဵ် ၏ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴရှိသူ၏ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်နိုင်မှု အေပခအေန
သည်

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို

တစ်နည်ဵနည်ဵပဖင်ဴ

ထိခြ
ို ်ေစနိုင်ပခင်ဵ၊

ေဆွဵပမည်ဴ

ေစနိုင်ပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပျေြ်စီဵေစနိုင်ပခင်ဵ ြို ပဖစ်ေပ္ဒေစေသာ အေပခအေနတွင် ေရာြ်ရှိ
ေနေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို ဆိုသည်။
(ဆ)

တူဵေဖာ်ရှာေဖွခွင်ဴရရှိသူ

ဆိုသည်မှာ

ေရေပ္ဒေရ

တူဵေဖာ်ပခင်ဵ

ေအာြ်မှ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို
သို္ဓမဟုတ်

ေပမေပ္ဒေပမေအာြ်၊

ရှာေဖွပခင်ဵပပုလုပ်ရန်

ဦဵစီဵဌာန၏

ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိသူြို ဆိုသည်။
(ဇ)

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ်

ေိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ်

ဆိုသည်မှာ

အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳ

ရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြိုေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ တစ်နည်ဵနည်ဵပဖင်ဴလြ်ဝယ်ရှိ
သည်ဴ သို္ဓမဟုတ် အေမွဆြ်ခဳရရှိသည်ပ
ဴ စ္စညဵ် ြိုေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ြိုယ်ပိုင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵ
ထာဵရှိနိုင်ရန် ဦဵစီဵဌာနြ ထုတေ
် ပဵထာဵ ေသာ ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ်ြို ဆိုသည်။
(ဈ)

ပုဳစဳ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ပါရှိသည်ဴ ပုဳစဳတစ်မျေိုဵမျေိုဵြို ဆိုသည်။
အခန်ဵ(၂)
ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို ြာြွယ်ေန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ

၃။

ဝန်ကြီဵဌာနသည်

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵြို

ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵနိုင်ေရဵအတွြ်

ြိုယ်တိုင်သိ ရှိချေြ်အရပဖစ်ေစ၊ သြ်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု၏ တင်ပပချေြ်
အရပဖစ်ေစ

ေရှဵေဟာင်ဵ

ဝတ္ထုပစ္စညဵ် တည်ရှိေ ြာင်ဵ

သိရှိပါြ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ်

နှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ စစ်ေဆဵတင်ပပရန် ဦဵစီဵ ဌာနြို ညွှန် ြာဵနိုင်သည်။
၄။

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၃ အရ ဝန်ကြီဵဌာန၏ ညွှန် ြာဵချေြ်ရရှိလျှင်ပဖစ်ေစ၊ သြ်ဆိုင်ရာ မမို့
နယ်အုပ်ချေုပ်ေရဵမှူဵ၏

အေ ြာင်ဵ ြာဵချေြ်ြို

လြ်ခဳရရှိလျှင်ပဖစ်ေစ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထု

ပစ္စည်ဵြို စစ် ေဆဵတင်ပပရန် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။
၅။

ဦဵစီဵဌာနသည် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ တင်ပပချေြ်အရ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် သည်(ြ) စစ်မှန်ပခင်ဵမရှိေ ြာင်ဵ ဆုဳဵပဖတ်လျှင်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ ဝန်ကြီဵဌာနြ ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴ
မရှိေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ပဖစ်ေ ြာင်ဵ ေတွ့ရှိလျှင်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ သေဘာ
ထာဵမှတ်ချေြ်ပဖင်ဴ ဝန်ကြီဵ ဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။
(ခ)

ပိုင်ရှင်မရှိပါြ ယင်ဵေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်ပစ္စညဵ် အပဖစ် သတ်မှတ်
လြ်ခဳ၍ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵနိုင်ရန် ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။

(ဂ)

အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ
အပဖစ်

သတ်မှတ်လြ်ခဳ၍

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ပဖစ်မပီဵ

ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵသင်ဴပါြ

နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်ပစ္စညဵ်

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ၏

မျေြ်ပမင်အေပခအေနြို သ ေဘာထာဵမှတ်ချေြ်ပဖင်ဴ ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။
(ဃ) ပိုင်ရှင်ရှိမပီဵ

ပိုင်ရှင်ြ

ယင်ဵေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို

မိမိြိုယ်ပိုင်ထိန်ဵသိမ်ဵ

ေစာင်ဴေရှာြ် လိေ
ု ြာင်ဵ တင်ပပလျှင် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ်
ေလျှာြ်ထာဵရယူ၍ ထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာြ်ခွင်ဴရှိေ ြာင်ဵနှငဴ် နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်ပစ္စညဵ် အပဖစ်
အပ်နှဳလိုလျှင် လွှေ
ဲ ပပာင်ဵေပဵအပ်နိုင်ေ ြာင်ဵ ရှင်ဵပပရမည်။
(င)

ပိုင်ရှင်ရှိေသာ်လည်ဵ အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ပဖစ်သည်ဟု
ထင်ပမင်ယူဆပါြ

ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ

လွှေ
ဲ ပပာင်ဵေပဵအပ်သင်ဴေ ြာင်ဵနှငဴ်

ယင်ဵသို္ဓ

လွှေ
ဲ ပပာင်ဵေပဵအပ်ပါြ ဝန်ကြီဵ ဌာနြ ပပုပပင်မွမ်ဵမဳ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်နိုင်သည်ဴ
အေပခအေနတို္ဓြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊ ေရှဵေဟာင်ဵ ဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ အပ်နှဳပါြ
လွှေ
ဲ ပပာင်ဵေပဵအပ်သူြို အြျေိုဵခဳစာဵခွင်ဴရှိသူအပဖစ် သတ် မှတ်၍ ြာလတန်ဖိုဵအပပင်
ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵ ချေီဵပမှင်ဴမည်ပဖစ်ေ ြာင်ဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ ရှင်ဵပပရမည်။
(စ)

ပိုင်ရှင်ရှိမပီဵ ပိုင်ရှင်ြ နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်ပစ္စညဵ် အပဖစ် အပ်နှဳရန်သေဘာတူလျှင် ထိသ
ု ူြို
အြျေိုဵခဳစာဵ

ခွင်ဴရှိသူအပဖစ်

သတ်မှတ်မပီဵ

ထိြ
ု ်တန်ေသာ

ြာလတန်ဖိုဵအပပင်

ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵချေီဵပမှင်ဴနိုင်ေရဵအ တွြ် ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။
၆။

ဝန်ကြီဵဌာနသည်(ြ) နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်ပစ္စညဵ် အပဖစ် သတ်မှတ်လြ်ခဳ၍ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရမည်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵ
ဝတ္ထုပစ္စညဵ် ပဖစ်ပါြ သြ်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှငဴ်
ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိ

မည်ေ
ဴ နရာနှငဴ်

ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနည်ဵလမ်ဵမျောဵြို

အတည်ပပုဆုဳဵပဖတ်၍ ယင်ဵအတည်ပပုဆုဳဵ ပဖတ်ချေြ်နှငဴ်အညီ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရန်
ဦဵစီဵဌာနြို ညွှန် ြာဵရမည်။
(ခ)

နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်ပစ္စညဵ် အပဖစ် သတ်မှတ်လြ်ခဳ၍ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရမည်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵ
ဝတ္ထုပစ္စညဵ် သည်

အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ပဖစ်ပါြ

ယင်ဵေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ၏မူလေရှဵေဟာင်ဵပုဳသဏ္ဌာန်ြိုပဖစ်ေစ၊ မူလေရှဵေဟာင်ဵ
လြ်ရာြိုပဖစ်ေစ ေပပာင်ဵလဲပခင်ဵမရှိဘဲ ပပုပပင် ထိန်ဵသိမ်ဵရန် ဦဵစီဵဌာနြို ညွှန် ြာဵ
ရမည်။
(ဂ)

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို
တင်ပပချေြ်ြို
သတ်မှတ်မပီဵ

ပိုင်ရှင်ြ

လြ်ခဳရရှိလျှင်
ထိြ
ု ်တန်ေသာ

အပ်နှဳရန်

သေဘာတူေ ြာင်ဵ

သြ်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်ြို
လြ်ရှိ

အြျေိုဵခဳစာဵခွင်ဴရှိသူအပဖစ်

ြာလတန်ဖိုဵအပပင်

ေပဵအပ်၍ လွှေ
ဲ ပပာင်ဵရယူရန် ဦဵစီဵဌာနြိုညွှန် ြာဵရမည်။

ဦဵစီဵဌာန၏

ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵေငွ

(ဃ) ေရှဵေဟာင်ဵအေမွအနှစ်ဆိုင်ရာ

ထူဵပခာဵရှာဵပါဵ၍

တန်ဖိုဵပမင်ဴမာဵေသာ

ဝတ္ထုပစ္စညဵ်

ပဖစ်သည်ဟု အတည်ပပုလျှင် ယင်ဵေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵြို အမျေိုဵသာဵပပတိုြ်နှငဴ်
သာသနာေရဵနှငဴ် ယဉ်ေြျေဵမှု ဝန်ကြီဵဌာန ပပတိုြ်မျောဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိပခင်ဵနှငဴ်
ခင်ဵြျေင်ဵပပသပခင်ဵပပုလုပ်ရန် ဦဵစီဵဌာနြို ညွှန် ြာဵရမည်။
(င)

ပိုင်ရှင်ြ

မိမိ

သို္ဓမဟုတ်

မိမိ၏ဘိုဵဘွာဵစဉ်ဆြ်

သို္ဓမဟုတ်

မိမိ၏မိသာဵစုတွင်

ပါဝင်သူတစ်ဦဵဦဵ နှငဴ် ပတ်သြ်၍ သင်ဴေလျော်ေသာ အေ ြာင်ဵပပချေြ်ပဖင်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵ
ဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵြို ြိုယ်ပိုင်ထန
ိ ်ဵ သိမ်ဵထာဵရှိလိုေ ြာင်ဵ ေလျှာြ်ထာဵပါြ စိစစ်၍
ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ် ထုတေ
် ပဵရန် ဦဵစီဵဌာနြို ညွှန် ြာဵ
ရမည်။
၇။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ၊ တစ်နည်ဵနည်ဵပဖင်ဴ
လြ်ဝယ်ရရှိသည်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် သို္ဓမဟုတ် အေမွဆြ်ခဳရရှိသည်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထု
ပစ္စညဵ် ြို

ြိုယ်ပိုင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵရှိလိုေ ြာင်ဵ

ေလျှာြ်ထာဵလျှင်

စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵ

သတ်မှတ်၍ ထိန်ဵသိမ်ဵ ခွင်ဴပပုနိုင်သည်။
၈။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် တည်ရှိေ ြာင်ဵ ြိုယ်
တိုင်သိရှိချေြ်အရပဖစ်ေစ၊ ဦဵစီဵဌာန၏ တင်ပပချေြ်အရပဖစ်ေစ သိရှိလျှင်(ြ) ယင်ဵပစ္စညဵ် တည်ရှိသည်ေ
ဴ နရာသို္ဓ သွာဵေရာြ်စစ်ေဆဵရန် ဦဵစီဵဌာနြို ညွှန် ြာဵရမည်။
(ခ)

သြ်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင်ထဳ ထိြ
ု ်တန်ေသာ ြာလတန်ဖိုဵအပပင် ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵချေီဵပမှင်ဴ၍
လွှေ
ဲ ပပာင်ဵ ရယူ ထိန်ဵသိမ်ဵရမည်။

(ဂ)

သြ်ဆိုင်ရာ

ပိုင်ရှင်ြ

သင်ဴေလျော်ေသာ

အေ ြာင်ဵပပချေြ်ပဖင်ဴ

ြိုယ်ပိုင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵ

ထာဵရှိလို ေ ြာင်ဵတင်ပပေလျှာြ်ထာဵလျှင် ယင်ဵပစ္စညဵ် အတွြ် ြာြွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵ
ပခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵ သတ်မှတ်၍ ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ်ပဖင်ဴ ခွင်ဴပပုနိုင်သည်။
အခန်ဵ(၃)
ပညာရှင်အဖွဲ့နှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ
၉။

ဝန်ကြီဵဌာနသည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ အပငင်ဵပွာဵမှုေပ္ဒေပါြ်လျှင် အဆုဳဵအပဖတ်
ေပဵနိုင်ရန် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြျွမ်ဵြျေင်သူမျောဵနှငဴ် သမာသမတ်ရှိ၍ သင်ဴေလျော်ေသာ
ပုဂ္ဂိုလ် ငါဵဦဵပါဝင်ေသာ ပညာရှင်အဖွဲ့ြို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ ပညာရှင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵရာတွင် ဥြ္ကဋ္ဌနှငဴ် အတွင်ဵေရဵမှူဵတို္ဓြို
သတ်မှတ် ေပဵရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ြ)

အရ

ဖွဲ့စည်ဵေသာ

ပညာရှင်အဖွဲ့ြို

လိအ
ု ပ်သလို

ပပင်ဆင်

ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
၁၀။

ပညာရှင်အဖွဲ့သည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ အပငင်ဵပွာဵမှုြို မျောဵရာဆန္ဒမဲပဖင်ဴ အဆုဳဵ
အပဖတ်ေပဵရ မည်။
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ အပငင်ဵပွာဵမှုအေပ္ဒ အဆုဳဵအပဖတ်ေပဵရန်
တင်ပပချေြ်ြို လြ်ခဳရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ အဆုဳဵအပဖတ်ေပဵရမည်။

(ဂ)

အပငင်ဵပွာဵမှုအတွြ်

ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်ြို

သြ်ဆိုင်ရာဌာန၊

အဖွဲ့အစည်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပုဂ္ဂိုလ်ထဳအ ေ ြာင်ဵ ြာဵရမည်။ ယင်ဵဆုဳဵပဖတ်ချေြ်မိတ္တူြို ဝန်ကြီဵဌာနနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ
ေပဵပို္ဓရမည်။
၁၁။

ဦဵစီဵဌာနသည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵ

ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ၊

အပ်နှဳပခင်ဵ၊

လြ်ခဳပခင်ဵနှငဴ်

စပ်လျေဉဵ် ၍ပဖစ်ေစ၊ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ နှငဴ် စပ်လျေဉဵ် ၍ပဖစ်ေစ
စစ်ေဆဵရန်လုအ
ိ ပ်ပါြ

သင်ေ
ဴ လျော်ေသာ

ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵပါဝင်ေသာ

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို

ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵရာတွင် သင်ဴေလျော်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦဵြို အဖွဲ့ ေခါင်ဵေဆာင်အပဖစ် သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို လိအ
ု ပ်သလို ပပင်ဆင်
ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

၁၂။

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵ ပဖစ်သည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် အမှန်တြယ် တည်ရှိပခင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် တည်ရှိရာေနရာနှငဴ် ေတွ့ရှိသည်ဴ ေနရာတို္ဓြို စစ်ေဆဵပခင်ဵနှငဴ်
မှတ်တမ်ဵ တင်ပခင်ဵ၊

(ဂ)

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊

(ဃ) ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို သိပ္ပဳနည်ဵြျေ သြ်တမ်ဵတွြ်ချေြ်ပခင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵမှတ်တမ်ဵ
တင် ပခင်ဵ၊
(င)

ဝန်ကြီဵဌာနြ ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴရှိေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ဟုတ် မဟုတ် စစ်ေဆဵ
ပခင်ဵ၊

(စ)

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် သည် ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ်
စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊

ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူ ရှိ မရှိ

(ဆ)

အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ဟုတ် မဟုတ် စစ်ေဆဵပခင်ဵနှငဴ်
မှတ် တမ်ဵတင်ပခင်ဵ၊

(ဇ)

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ၏ ခန့်မှန်ဵြာလတန်ဖိုဵ တွြ်ချေြ်ပခင်ဵ၊

(ဈ)

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် အတွြ် ခန့်မှန်ဵထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵ တွြ်ချေြ်ပခင်ဵ၊

(ည)

ေရှဵေဟာင်ဵအေမွအနှစ်ဆိုင်ရာ

တန်ဖိုဵပမင်ဴမာဵေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ်

ဟုတ်

မဟုတ် စစ် ေဆဵပခင်ဵ၊
(ဋ)

ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိသူသည် ခွင်ဴပပုချေြ်ပါ စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵြို လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ ရှိ
မရှိ စစ် ေဆဵပခင်ဵ၊

(ဌ)
၁၃။

ဦဵစီဵဌာနြ ေပဵအပ်ေသာ အပခာဵတာဝန်မျောဵြို ေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ။

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် စစ်ေဆဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ် ေဆာင်ရွြ်မပီဵပါြ ေတွ့ရှိချေြ်အစီရင်ခဳစာ
ြို ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ခုနစ်ရြ်အတွင်ဵ တင်ပပရမည်။
အခန်ဵ(၄)
ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို စစ်ေဆဵပခင်ဵ

၁၄။

ဦဵစီဵဌာနသည် ဝတ္ထုပစ္စညဵ် တစ်ခုခုနှငဴ် စပ်လျေဉဵ် ၍ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ
စိစစ်ရန်လုအ
ိ ပ်ပါြ နည်ဵဥပေဒ ၁၁ အရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို တာဝန်ေပဵ
စစ်ေဆဵေစမပီဵ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချေြ်အေပ္ဒ အေပခခဳ၍ အဆုဳဵအပဖတ်ေပဵ
ရမည်။ ယင်ဵဆုဳဵပဖတ်ချေြ် မိတ္တူြို သြ်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်၊ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူ၊ ေတွ့ရှိသူ
သို္ဓမဟုတ် တူဵေဖာ်ရှာေဖွခွင်ဴ ရရှိသူ အာဵ ေပဵအပ်ရမည်။

၁၅။

ပိုင်ရှင်၊

ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူ၊

ေတွ့ရှိသူ

သို္ဓမဟုတ်

တူဵေဖာ်ရှာေဖွခွင်ဴ

ရရှိသူသည်

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ နှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ နည်ဵဥပေဒ ၁၄ အရ ဦဵစီဵဌာန၏
ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်ြို

မေြျေနပ်လျှင်

ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်ချေမှတ်သည်ေ
ဴ န့မှ

ရြ်ေပါင်ဵ

၃၀

အတွင်ဵ

ပညာရှင်အဖွဲ့သို္ဓ တင်ပပအဆုဳဵအပဖတ် ခဳ ယူနိုင်သည်။
၁၆။

ပညာရှင်အဖွဲ့ဥြ္ကဋ္ဌသည် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵရှိမရှိ အပငင်ဵပွာဵမှုအေပ္ဒ အဆုဳဵအ
ပဖတ်ေပဵရန် တင်ပပချေြ်လြ်ခဳရရှိလျှင် အဆုဳဵအပဖတ်ေပဵနိုင်ရန် ပညာရှင်အဖွဲ့ အစည်ဵအေဝဵြို
အပမန် ဆုဳဵ ေခ္ဒယူေဆာင်ရွြ်ရမည်။

၁၇။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ နှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ ဦဵစီဵဌာန၏ ဆုဳဵပဖတ်
ချေြ်နှငဴ် ပညာရှင်အဖွဲ့၏ ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်တို္ဓ ြွဲလွဲမှုရှိပါြ အဆုဳဵအပဖတ်ခဳယူရန် ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ
တင်ပပ နိုင်သည်။

၁၈။

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ နှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ ဝန်ကြီဵဌာန၏ ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်သည်
အမပီဵ အပပတ်ပဖစ်သည်။

အခန်ဵ(၅)
ြာလတန်ဖိုဵ၊ ေပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵတွြ်ချေြ်ပခင်ဵနှငဴ်
ေရှဵေဟာင်ဵအေမွအနှစ်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုဵပမင်ဴမာဵေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် သတ်မှတ်ပခင်ဵ
၁၉။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် လာေရာြ်အပ်နှဳေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြိုပဖစ်ေစ၊ အန္တရာယ်ြျေေရာြ်
ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြိုပဖစ်ေစ၊ မမို့နယ်အုပ်ချေုပ်ေရဵမှူဵ၏ အေ ြာင်ဵ ြာဵချေြ်
အရ သိရှိရေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြိုပဖစ်ေစ၊ ေပမေပ္ဒေပမေအာြ် ေရေပ္ဒေရေအာြ်မှ
တူဵေဖာ်ပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရှာေဖွပခင်ဵ ပပုလုပ်ရာမှရရှိေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြိုပဖစ်ေစ၊
တစ်နည်ဵနည်ဵပဖင်ဴ သိရှိရေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြိုပဖစ်ေစ ြာလတန်ဖိုဵနှငဴ် ထပ်ေဆာင်ဵ
တန်ဖိုဵသတ်မှတ်ပခင်ဵ ပပုလုပ်နိုင် ေရဵအတွြ် ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵ တွြ်ချေြ်တင်ပပရန် ဦဵစီဵဌာနြို
တာဝန်ေပဵရသည်။

၂၀။

ေရှဵေဟာင်ဵအေမွအနှစ်ဆိုင်ရာ ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵသတ်မှတ်ရာတွင် ေအာြ်ပါအချေြ်မျောဵြို အ
ေပခခဳ၍ စိစစ်မပီဵ သတ်မှတ်ရမည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ၏ ေနာြ်ခဳသမိုင်ဵေ ြာင်ဵ အေပခအေန၊
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို ပပုလုပ်ထာဵသည်ဴ ပစ္စညဵ် အမျေိုဵအစာဵ၊

(ဂ)

အနုပညာလြ်ရာေပမာြ်မှုအဆင်ဴအတန်ဵ၊

(ဃ) ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ၏ သြ်တမ်ဵ၊
(င)
၂၁။

ြာလတန်ဖိုဵ။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ၏ ြာလတန်ဖိုဵနှငဴ် ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵ တွြ်ချေြ်
တင်ပပ ရန် သြ်ဆိုင်ရာစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

၂၂။

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် ဦဵစီဵဌာန၏ တာဝန်ေပဵချေြ်အရ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စည်ဵ၏ ြာလ
တန်ဖိုဵ နှငဴ် ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵ တွြ်ချေြ်တင်ပပရာတွင် ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵ ခန့်မှန်ဵတွြ်ချေြ်မပီဵ
တွြ်ချေြ်မှု ပုဳစဳနှငဴ်အတူ ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်(ြ) ေရွှေ၊ ေငွ သို္ဓမဟုတ် ေြျောြ်မျေြ်ရတနာတို္ဓပါဝင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မှတစ်ပါဵ
အပခာဵ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ၏ ြာလတန်ဖိုဵြို ခန့်မှန်ဵတွြ်ချေြ်ရမည်။
(ခ)

ေရွှေ၊

ေငွ

သို္ဓမဟုတ်

ေြျောြ်မျေြ်ရတနာပါဝင်ေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ၏

အရည်အေသွဵနှငဴ် အေလဵချေိန်ြို စစ်ေဆဵ၍ ြာလတန်ဖိုဵသတ်မှတ်နိုင်ရန်

ပမန်မာဴ

ေြျောြ်မျေြ်ရတနာ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵဌာနသို္ဓ ေပဵပို္ဓစစ်ေဆဵရမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ခ)

အရ

ပမန်မာဴေြျောြ်မျေြ်ရတနာေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵဌာန၏

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိ ချေြ်ြို အေပခခဳ၍ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ၏ ြာလတန်ဖိုဵြို ခန့်မှန်ဵ
တွြ်ချေြ်ရမည်။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒ ၂၀ ပါ အချေြ်မျောဵြို အေပခခဳ၍ စိစစ်မပီဵ ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵြို ခန့်မှန်ဵ
တွြ်ချေြ်ရ မည်။
၂၃။

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၂ အရ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချေြ်အေပ္ဒ သေဘာထာဵ
မှတ်ချေြ်ပဖင်ဴ ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။

၂၄။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် ဦဵစီဵဌာနြ တင်ပပေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ၏ ြာလတန်ဖိုဵတွြ်ချေြ်မှု
နှငဴ် ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵ သတ်မှတ်မှုတြ
ို္ဓ ို အတည်ပပုပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပပင်ဆင်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။

၂၅။

ေအာြ်ေဖာ်ပပပါ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵသည်

ေရှဵေဟာင်ဵအေမွအနှစ်ဆိုင်ရာ

တန်ဖိုဵ

ပမင်ဴမာဵေသာ ပစ္စညဵ် မျောဵပဖစ်သည်(ြ) ပမန်မာမင်ဵခမ်ဵေတာ်ပစ္စညဵ် နှငဴ် နန်ဵတွင်ဵအသုဳဵအေဆာင်မျောဵ၊
(ခ)

ေရွှေ၊ ေငွ သို္ဓမဟုတ်

အဖိုဵတန်ေြျောြ်မျေြ်ရတနာမျောဵပါဝင်ေသာ

လြ်မှုအနုပညာ

ပစ္စညဵ် မျောဵ၊
(ဂ)

ထူဵပခာဵရှာဵပါဵသည်ဴ အနုပညာလြ်ရာမျောဵ သို္ဓမဟုတ် လြ်မှုအနုပညာမျောဵ၊

(ဃ) နှစ်ေပါင်ဵ ၅၀၀ နှငဴ်အထြ် သြ်တမ်ဵရှိသည်ဴ ဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵ၊
(င)

လူနှငဴ်တိရစ္ဆာန်အမျေိုဵမျေိုဵတို္ဓ၏ ေြျောြ်ပဖစ်ရုပ်ကြင်ဵမျောဵ၊

(စ)

ဝန်ကြီဵဌာနြ အခါအာဵေလျော်စွာ သတ်မှတ်ေသာပစ္စညဵ် မျောဵ။
အခန်ဵ(၆)
ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ေတွ့ရှိေ ြာင်ဵသတင်ဵပို့ပခင်ဵ

၂၆။

မည်သူမဆို ဦဵစီဵဌာန၏ ခွင်ဴပပုချေြ်မရှိဘဲ မိမိလြ်ဝယ်ရှိ ေပမေပ္ဒတွင်ပဖစ်ေစ၊ အမျောဵပပည်သူဆိုင်
ရာ

ေနရာတစ်ခုတွင်ပဖစ်ေစ၊

ဝန်ကြီဵဌာနတစ်ခုခုြ

စီမဳခန့်ခွဲပိုင်ခွင်ဴရှိေသာ

ေပမတွင်ပဖစ်ေစ၊

အပခာဵေပမတွင်ပဖစ်ေစ၊ အေ ြာင်ဵတစ်ခုခုေ ြာင်ဴ ေပမြိုတူဵေဖာ်ရာမှပဖစ်ေစ၊ အပခာဵလုပ်ငန်ဵ
တစ်ခုခု ေဆာင်ရွြ်ရာမှပဖစ်ေစ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ဟု ယူဆရေသာ ပစ္စညဵ် တစ်ခုခုြို
ေတွ့ရှိပါြ(ြ) ေဆာင်ရွြ်ဆဲြိစ္စရပ်ြို ေခတ္တရပ်ဆိုင်ဵမပီဵ သြ်ဆိုင်ရာ ရပ်ြွြ် သို္ဓမဟုတ် ေြျေဵရွာ
အုပ်ချေုပ်ေရဵ မှူဵရုဳဵသိ္ဓု ချေြ်ချေင်ဵသတင်ဵပို္ဓရမည်။
(ခ)

တူဵေဖာ်ေတွ့ရှိေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵြို

ဓာတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵ

ရိုြ်ယူ

ထာဵနိုင်သည်။
(ဂ)

ေရွှေ့ေပပာင်ဵသယ်ယူရန် ခြ်ခဲေသာ ပစ္စညဵ် ပဖစ်ပါြ ေနရာေရွှေ့ေပပာင်ဵ ဖယ်ရှာဵပခင်ဵမပပုဘဲ
မူလအတိင
ု ်ဵ ထာဵရှိရမည်။

(ဃ) ဦဵစီဵဌာန၏ ညွှန် ြာဵချေြ်နှငဴ်အညီ ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
၂၇။

ဦဵစီဵဌာနသည်-

(ြ) သြ်ဆိုင်ရာ

မမို့နယ်အုပ်ချေုပ်ေရဵမှူဵ၏

အေ ြာင်ဵ ြာဵချေြ်ြို

လြ်ခဳရရှိလျှင်

ေရှဵေဟာင်ဵ ဝတ္ထုပစ္စညဵ် ေတွ့ရှိသည်ေ
ဴ နရာသို္ဓ ချေြ်ချေင်ဵသွာဵေရာြ် ြည်ဴရှုရမည်။
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵ စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်ရန် လိအ
ု ပ်ပါြ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို
စစ်ေဆဵ ရန် တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။
အခန်ဵ(၇)
ခွင်ဴပပုချေြ်ေလျှောြ်ောဵပခင်ဵ

၂၈။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို ေပမေပ္ဒေပမေအာြ်၊ ေရေပ္ဒေရေအာြ်မှ တူဵေဖာ်ပခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ရှာေဖွပခင်ဵပပုလုပ်ခွင်ဴ၊ သယ်ယူပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵပပုလုပ်ခွင်ဴ၊ စီဵပွာဵေရဵ
အလို္ဓငှာ ဓာတ်ပုဳ၊ ဗီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်ရိုြ်ြူဵပခင်ဵ၊ မိတ္တူပွာဵယူပခင်ဵ၊ ပုဳတူပွာဵပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဳတူ
ြူဵယူပခင်ဵပပုလုပ်ခွင်ဴ

ေလျှာြ်ထာဵပခင်ဵမျောဵအေပ္ဒ

စိစစ်မပီဵ

ဝန်ကြီဵဌာန၏

သေဘာတူညီ

ချေြ်ပဖင်ဴ ခွင်ဴပပုပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။
၂၉။

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် နှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍(ြ) တူဵေဖာ်ပခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ရှာေဖွပခင်ဵပပုလုပ်လုေ
ိ သာ

ဌာန၊

အဖွဲ့အစည်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ သည် တူဵေဖာ်ခွင်ဴ သို္ဓမဟုတ် ရှာေဖွခွင်ဴရရှိေရဵအတွြ် ဦဵစီဵဌာန သို္ဓမဟုတ်
ဦဵစီဵဌာနသည် လွှအ
ဲ ပ်တာ ဝန်ေပဵပခင်ဵခဳရသည်ဴ ဌာနသို္ဓ ပုဳစဳ (၁) ပဖင်ဴ ေလျှာြ်ထာဵရမည်။
(ခ)

အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ
လြ်ဝယ်ရရှိ

သည်ဴ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵ၊

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ်
ြိုယ်ပိုင်

သို္ဓမဟုတ်

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိလိုလျှင်

တစ်နည်ဵနည်ဵပဖင်ဴ
အေမွဆြ်ခဳရရှိသည်ဴ
ဦဵစီဵဌာန

သို္ဓမဟုတ်

ဦဵစီဵဌာနြ လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵပခင်ဵခဳရသည်ဴ ဌာနသို္ဓ ပုဳစဳ (၃) ပဖင်ဴေလျှာြ်ထာဵရမည်။
(ဂ)

မည်သူမဆို နိုင်ငဳအချေင်ဵချေင်ဵ ယဉ်ေြျေဵမှုဖလှယ်ေရဵအစီအစဉ်အရ ပပပွဲတွင် ခင်ဵြျေင်ဵ
ပပသရန်၊ သုေတသနပပုရန် သို္ဓမဟုတ် ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵပပုရန် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထု
ပစ္စညဵ် ြို ပပည်ပသိ္ဓု သယ်ယူ ပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵ ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ ဦဵစီဵဌာန
သို္ဓမဟုတ် ဦဵစီဵဌာနြ လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵပခင်ဵ ခဳရသည်ဴ ဌာနသို္ဓ ပုဳစဳ (၅) ပဖင်ဴ ေလျှာြ်
ထာဵရမည်။

(ဃ) ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို

ပပည်တွင်ဵတွင်

တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသို္ဓ

ေပပာင်ဵေရွှေ့

သယ်ယူပခင်ဵ သို္ဓမ ဟုတ် ပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵပပုလုပ်လုသ
ိ ူသည် ဦဵစီဵဌာန သို္ဓမဟုတ် ဦဵစီဵဌာနြ
လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵပခင်ဵခဳရသည်ဴ ဌာနသို္ဓ ပုဳစဳ (၇) ပဖင်ဴ ေလျှာြ်ထာဵရမည်။
(င)

ဦဵစီဵဌာနလြ်ဝယ်တွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵြို စီဵပွာဵေရဵ
အလို္ဓငှာ ဓာတ်ပုဳ၊ ဗီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်ရိုြ်ြူဵပခင်ဵ၊ မိတ္တူပွာဵယူပခင်ဵ၊ ပုဳတူပွာဵပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ပုဳတူြူဵယူပခင်ဵ

ပပုလုပ်

လိသ
ု ူသည်

ဦဵစီဵဌာန

သို္ဓမဟုတ်

ဦဵစီဵဌာနြ

လွှအ
ဲ ပ်

တာဝန်ေပဵပခင်ဵခဳရသည်ဴ ဌာနသို္ဓ ပုဳစဳ (၉) ပဖင်ဴ ေလျှာြ်ထာဵရမည်။
၃၀။

ဦဵစီဵဌာန သို္ဓမဟုတ် ဦဵစီဵဌာနြ လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵပခင်ဵခဳရသည်ဴ ဌာနသည်(ြ) နည်ဵဥပေဒ ၂၉ အရ ေလျှာြ်ထာဵချေြ်မျောဵတွင် ပပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်စွာ ပဖည်ဴစွြ်ေဖာ်ပပပခင်ဵ ရှိ
မရှိ ြို လည်ဵေြာင်ဵ၊ ပူဵတွဲပါရှိရမည်ဴ အေထာြ်အထာဵမျောဵ ပပည်စ
ဴ ုဳစွာ ပါရှိပခင်ဵ ရှိ မရှိ
ြို လည်ဵေြာင်ဵ စိစစ် ရမည်။
(ခ)

ေလျှာြ်လာွှ ပါ အချေြ်မျောဵနှငဴ် ပူဵတွဲပါရှိရမည်ဴ အေထာြ်အထာဵမျောဵ မှန်ြန်ပပည်စ
ဴ ုဳ
ေ ြာင်ဵ ေတွ့ရှိပါြ ဦဵစီဵဌာန၏ သေဘာထာဵမှတ်ချေြ်ပဖင်ဴ ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။

(ဂ)

ေလျှာြ်လာွှ ပါ အချေြ်မျောဵနှငဴ် ပူဵတွဲပါရှိရမည်ဴ အေထာြ်အထာဵမျောဵ ပပည်စ
ဴ ုဳစွာပါရှိပခင်ဵ
မရှိပါြ လိအ
ု ပ်ေသာ အချေြ်မျောဵြို ပပင်ဆင်ပဖည်ဴစွြ်၍ ထပ်မဳေလျှာြ်ထာဵနိုင်ရန်
သြ်ဆိုင်ရာ ေလျှာြ်ထာဵသူထဳ အေ ြာင်ဵ ြာဵ၍ ေလျှာြ်လာွှ ြို ပပန်လည်ေပဵအပ်
ရမည်။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ ပပန်လည်ေပဵအပ်ေသာ ေလျှာြ်လာွှ ြို ေလျှာြ်ထာဵသူြ
လိအ
ု ပ်သလို ပပင်ဆင်ပခင်ဵနှငဴ် ပဖည်စ
ဴ ွြ်ပခင်ဵတို္ဓ ေဆာင်ရွြ်မပီဵ ထပ်မဳေလျှာြ်ထာဵလျှင်
ယင်ဵေလျှာြ်ထာဵချေြ်ြို

လြ်ခဳ၍

စိစစ်ရမည်။

ေလျှာြ်လာွှ ပါ

အချေြ်မျောဵနှငဴ်

ပူဵတွဲပါရှိရမည်ဴအချေြ်မျောဵ ပပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်လျှင် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွြ်
ရမည်။
(င)

ခွင်ဴပပုချေြ်ပါ စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵြိုလိုြ်နာရန် ပျေြ်ြွြ်ေ ြာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပါြ
ခွင်ဴပပုချေြ် ြို ပပန်လည်ရုပ်သမ
ိ ်ဵနိုင်သည်။

၃၁။

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၃၀၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ တင်ပပချေြ်ြို ဝန်ကြီဵဌာနြ ခွင်ဴပပုလျှင်(ြ) တူဵေဖာ်ခွင်ဴ သို္ဓမဟုတ် ရှာေဖွခွင်ဴ ေလျှာြ်ထာဵသည်ြ
ဴ ိစ္စပဖစ်ပါြ ခွင်ဴပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၂)
ပဖင်ဴ ထုတ် ေပဵရမည်။
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ်
ြိစ္စပဖစ်ပါြ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ်

ရရှိေရဵအတွြ် ေလျှာြ်ထာဵသည်ဴ

ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ်ြို

ပုဳစဳ

(၄)

ပဖင်ဴ

ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ဂ)

နိုင်ငဳအချေင်ဵချေင်ဵ

ယဉ်ေြျေဵမှုဖလှယ်ေရဵအစီအစဉ်အရ

ပပပွဲတွင်

ခင်ဵြျေင်ဵပပသရန်၊

သုေတသနပပုရန် သို္ဓမဟုတ် ြာြွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵပပုရန် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို
ပပည်ပသို္ဓ

သယ်ယူပခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵပပုေရဵအတွြ်

ပဖစ်ပါြ ခွင်ဴပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၆) ပဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵရ မည်။

ေလျှာြ်ထာဵပခင်ဵ

(ဃ) ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို

ပပည်တွင်ဵတွင်

တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသို္ဓ

သယ်ယူခွင်ဴ

သို္ဓမဟုတ် ပို္ဓ ေဆာင်ခွင်ဴရရှိေရဵအတွြ် ေလျှာြ်ထာဵပခင်ဵပဖစ်ပါြ ခွင်ဴပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၈)
ပဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵရမည်။
(င)

ဦဵစီဵဌာနလြ်ဝယ်တွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵြို စီဵပွာဵေရဵ
အလို္ဓငှာ ဓာတ်ပုဳ၊ ဗီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်ရိုြ်ြူဵပခင်ဵ၊ မိတ္တူပွာဵယူပခင်ဵ၊ ပုဳတူပွာဵပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ပုဳတူြူဵပခင်ဵပပုေရဵအ တွြ်ေလျှာြ်ထာဵပခင်ဵပဖစ်ပါြ ခွင်ဴပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၁၀) ပဖင်ဴ
ထုတေ
် ပဵရမည်။
အခန်ဵ(၈)
ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိသူ၏တာဝန်မျောဵ

၃၂။

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို တူဵေဖာ်ရှာေဖွခွင်ဴရရှိသူသည်(ြ) ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိသည်ေ
ဴ ဒသ၌ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် တူဵေဖာ်ပခင်ဵ၊ ရှာေဖွပခင်ဵလုပ်ငန်ဵြို
ခွင်ဴပပုချေြ်ပါ

စည်ဵြမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ

ဦဵစီဵဌာန၏

တာဝန်ရှိပုဂို္ဂ လ်မျောဵနှငဴ်

ပူဵေပါင်ဵ

ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(ခ)

တူဵေဖာ်ရှာေဖွရရှိသည်ဴ ပစ္စညဵ် မျောဵြို ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်
နိုင်ရန် ဦဵစီဵ ဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။

(ဂ)

ဦဵစီဵဌာန၏ တာဝန်ေပဵချေြ်အရ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် တူဵေဖာ်ရှာေဖွပခင်ဵ ပပုလုပ်
သည်ေ
ဴ နရာသို္ဓ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြ ဝင်ေရာြ်စစ်ေဆဵပခင်ဵြို ခွင်ဴပပုရမည်။

(ဃ) တူဵေဖာ်ရှာေဖွရရှိသည်ဴ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵြို

စာရင်ဵပပုစု၍

နိုင်ငဳေတာ်သို္ဓ

အပ်နှဳရမည်။
(င)

တူဵေဖာ်ရှာေဖွခွင်ဴပပုပခင်ဵသည်

တူဵေဖာ်ရှာေဖွသည်ေ
ဴ နရာ၌

အပခာဵသူတစ်ဦဵ၏

အခွင်ဴအေရဵြို ထိခိုြ်နစ်နာေစပခင်ဵေ ြာင်ဴ နစ်နာေ ြဵေပဵေလျော်ရပခင်ဵနှငဴ် သြ်ဆိုင်
ပခင်ဵမရှိေစရ။
(စ)

လုပ်ငန်ဵေန့စဉ်မှတ်တမ်ဵြို အပတ်စဉ် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။

(ဆ)

လုပ်ငန်ဵမပီဵဆုဳဵပါြ

အမပီဵသတ်အစီရင်ခဳစာနှငဴ်

ေငွစာရင်ဵရှင်ဵတမ်ဵတို္ဓြို

ပပုစုမပီဵ

ရြ်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။
(ဇ)

တူဵေဖာ်ရှာေဖွပခင်ဵ
ေဝပခင်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵမပီဵဆုဳဵပါြ

တူဵေဖာ်ရရှိသည်ဴ

စာတမ်ဵေရဵသာဵဖတ် ြာဵပခင်ဵ၊

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵြို

ပုဳနှိပ်ထတ
ု ်

ခင်ဵြျေင်ဵပပသပခင်ဵစသည်ဴ

အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျောဵြို ဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(ဈ)

ဦဵစီဵဌာန၏ခွင်ဴပပုချေြ်ပါ စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵနှငဴ် ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနဆိုင်ရာ တူဵေဖာ်မှု
လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျောဵြို လိြ
ု ်နာရမည်။

၃၃။

အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ၊ တစ်နည်ဵနည်ဵပဖင်ဴ လြ်ဝယ်ရရှိသည်ဴ
ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် သို္ဓမဟုတ် အေမွဆြ်ခဳရရှိသည်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို ြိုယ်ပိုင်
ထိန်ဵ သိမ်ဵထာဵရှိရန် ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိသူသည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵအတွြ် ဦဵစီဵဌာနြ သတ်မှတ်
သည်ဴ အခ ေ ြဵေငွြို ေပဵသွင်ဵရမည်။
(ခ)

မိမိထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် နှငဴ် စပ်လျေဉဵ် ၍ ဦဵစီဵဌာနြ အခါအာဵ
ေလျော်စွာ စစ်ေဆဵပခင်ဵြို ခဳယူရမည်။

၃၄။

ပပပွဲတွင် ခင်ဵြျေင်ဵပပသပခင်ဵ၊ သုေတသနပပုပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵပပုရန် ေရှဵ
ေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို

ပပည်ပသို္ဓပဖစ်ေစ၊

ပပည်တွင်ဵ၌

တစ်ေနရာမှ

တစ်ေနရာသို္ဓပဖစ်ေစ

သယ်ယူခွင်ဴ သို္ဓမ ဟုတ် ပို္ဓေဆာင်ခွင်ဴရရှိသူသည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိထာဵမပီဵပဖစ်ရမည်။
(ခ)

သယ်ယူပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ ခိုင်လဳေ
ု သာအေ ြာင်ဵရှိရမည်။

(ဂ)

ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိထာဵေသာေနရာ သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳမှတစ်ပါဵ အပခာဵေနရာ သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳသို္ဓ
ေရှဵ ေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို သယ်ယူပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပို္ဓေဆာင်ပခင်ဵမပပုရ။

(ဃ) ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို ထိခြ
ို ်ပခင်ဵ၊ ပျေြ်စီဵပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေပျောြ်ဆုဳဵပခင်ဵမရှိေစရန်
အေလဵ ထာဵ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(င)

ဦဵစီဵဌာန၏ခွင်ဴပပုချေြ်ပါ စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵနှငဴ် ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနဆိုင်ရာ တူဵေဖာ်မှု
လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျောဵြို လိြ
ု ်နာရမည်။

၃၅။

ဦဵစီဵဌာနလြ်ဝယ်တွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် မျောဵြို စီဵပွာဵေရဵအလို္ဓငှာ
ဓာတ်ပုဳ၊

ဗီဒီယို၊

ရုပ်ရှင်ရိုြ်ြူဵပခင်ဵ၊

မိတ္တူပွာဵယူပခင်ဵ၊

ပုဳတူပွာဵပခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပုဳတူ

ြူဵယူပခင်ဵအတွြ် ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိသူသည်(ြ) ဦဵစီဵဌာနြ

သတ်မှတ်သည်ဴ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြိုသာ

ဓာတ်ပုဳ၊

ဗီဒီယို၊

ရုပ်ရှင်ရိုြ်ြူဵပခင်ဵ၊ မိတ္တူပွာဵယူပခင်ဵ၊ ပုဳတူပွာဵပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဳတူြူဵယူပခင်ဵပပုရမည်။
(ခ)

မိတ္တူပွာဵယူပခင်ဵ၊
အသုဳဵပပုေသာ

ပုဳတူပွာဵပခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို

ပုဳတူြူဵယူပခင်ဵပပုလုပ်သသ
ူ ည်

မူရင်ဵပဖစ်သည်ဟု

မိမိ

သတ်မှတ်ေ ြညာပခင်ဵ

ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထု ပစ္စညဵ် ၏ မူပိုင်ခွင်ဴအခွင်ဴအေရဵြို လွှေ
ဲ ပပာင်ဵ
ရယူသည်ဟုေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ မှတ်ယူပခင်ဵမပပုရ။
(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနြ သတ်မှတ်သည်ဴ အခေ ြဵေငွြို ေပဵသွင်ဵရမည်။

(ဃ) ဦဵစီဵဌာန၏

ခွင်ဴပပုချေြ်ပါ

စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵနှငဴ်

တူဵေဖာ်မှု လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျောဵြို လိြ
ု ်နာရမည်။

ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနဆိုင်ရာ

အခန်ဵ(၉)
ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် တည်ရှိသည်ဟု ေပါ်ေပါြ်ေသာေပမြို
ေိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်ပခင်ဵ
၃၆။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် နိုင်ငဳေတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ မည်သည်ေ
ဴ နရာ၌မဆို ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ်
တည်ရှိေ ြာင်ဵ

တစ်နည်ဵနည်ဵပဖင်ဴသိရှိလျှင်

သွာဵေရာြ် ြည်ဴရှုစစ်ေဆဵရန်

ဦဵစီဵဌာနြို

တာဝန်ေပဵနိုင် သည်။
၃၇။

ဦဵစီဵဌာနသည် ဝန်ကြီဵဌာန၏ တာဝန်ေပဵချေြ်အရ သတင်ဵရရှိသည်ေ
ဴ နရာသို္ဓ ေဆာလျေင်စွာ သွာဵ
ေရာြ်မပီဵ ေပမပပင်အေပခအေန စစ်ေဆဵပခင်ဵနှငဴ် သမိုင်ဵယဉ်ေြျေဵမှုဆိုင်ရာ အေထာြ်အထာဵ
မျောဵရှာေဖွ

ပခင်ဵတို္ဓြို

ပပုလုပ်မပီဵ

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် တည်ရှိပခင်ဵ

ရှိ

မရှိ

အေပ္ဒ

သေဘာထာဵမှတ်ချေြ်ပဖင်ဴ ဝန် ကြီဵဌာနသို္ဓတင်ပပရမည်။
၃၈။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် ဦဵစီဵဌာန၏ တင်ပပချေြ်အရ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် တည်ရှိသည်ဟုေပ္ဒေပါြ်
ေသာ ေပမ သို္ဓမဟုတ် ထိေ
ု ပမ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြို တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ ထိန်ဵသိမ်ဵ
ေစာင်ဴေရှာြ်

နိုင်ေရဵအတွြ်

သြ်ဆိုင်ရာ

ဝန်ကြီဵဌာန၊

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ်အစိုဵရတို္ဓနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
အခန်ဵ(၁၀)
သြ်ေသခဳ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို ြာြွယ်ေန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ
၃၉။

ပမန်မာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖွဲ့စခန်ဵမျောဵသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇ နှငဴ် ၁၈ ပါ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ြျေူဵ
လွန်သူြို အေရဵယူရာတွင် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို သြ်ေသခဳပစ္စညဵ် အပဖစ် သိမ်ဵဆည်ဵ
ရမိလျှင် သြ်ဆိုင်ရာမမို့နယ်အုပ်ချေုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵမှတစ်ဆင်ဴ ဦဵစီဵဌာန သို္ဓမဟုတ် ဦဵစီဵဌာနြ
လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵ ပခင်ဵခဳရသည်ဴ ဌာနသို္ဓ ၂၄ နာရီအတွင်ဵ အေ ြာင်ဵ ြာဵရမည်။

၄၀။

ဦဵစီဵဌာန သို္ဓမဟုတ် ဦဵစီဵဌာနြ လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵပခင်ဵခဳရသည်ဌ
ဴ ာနသည်(ြ) သြ်ေသခဳေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ်

တည်ရှိရာေနရာသို္ဓ

ချေြ်ချေင်ဵသွာဵေရာြ်မပီဵ

စနစ်တြျေ လွှဲ ေပပာင်ဵရယူနိုင်သည်။
(ခ)

သြ်ေသခဳပစ္စညဵ် သည် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵဆုဳဵပဖတ်၍
ယင်ဵဆုဳဵ ပဖတ်ချေြ်ြို သြ်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့စခန်ဵသို္ဓ ခုနစ်ရြ်အတွင်ဵ ေပဵပို္ဓရမည်။

(ဂ)

သြ်ေသခဳေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် သည်
ပစ္စညဵ် ပဖစ်ပါြ

တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ

ယင်ဵသြ်ေသခဳပစ္စညဵ် ြို

မည်ြဲဴသို္ဓ

တင်ပို္ဓရန်

မလွယ်ြူေသာ

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေ ြာင်ဵ

အစီရင်ခဳစာ သို္ဓမဟုတ် အပခာဵစာရွြ်စာ တမ်ဵ အေထာြ်အထာဵမျောဵပဖင်ဴ သြ်ဆိုင်ရာ
တရာဵရုဳဵသိ္ဓု တင်ပပနိုင်သည်။

(ဃ) သြ်ေသခဳပစ္စညဵ် သည် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ မရှိေ ြာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိ ပါြ ပ
ညာရှင်အဖွဲ့သို္ဓ တင်ပပ၍ အဆုဳဵအပဖတ် ခဳယူရမည်။
(င)

ပညာရှင်အဖွဲ့၏ ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်အရ သြ်ေသခဳပစ္စညဵ် မှာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ
မရှိေ ြာင်ဵေတွ့ရှိပါြ

ယင်ဵဆုဳဵပဖတ်ချေြ်မျောဵြို

သြ်ဆိုင်ရာ

ရဲတပ်ဖွဲ့

စခန်ဵသို္ဓ

၁၀

ရြ်အတွင်ဵ ပပန် ြာဵရမည်။ ပပန် ြာဵစာမိတ္တူြို သြ်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်အုပ်ချေုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵသိ္ဓု
ေပဵပို္ဓရမည်။
(စ)

သြ်ေသခဳပစ္စညဵ် မှာ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ နှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ ဦဵစီဵဌာန၏
ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်နှငဴ် ပညာရှင်အဖွဲ့၏ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်ြွဲလွဲပါြ ဝန်ကြီဵဌာန၏ အဆုဳဵအပဖတ်နှငဴ်အညီ
သြ်

ဆိုင်ရာ

ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်ဵသို္ဓ

၁၅

ရြ်အတွင်ဵ

ပပန် ြာဵရမည်။

ပပန် ြာဵစာမိတ္တူြို

သြ်ဆိုင်ရာ မမို့နယ် အုပ်ချေုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵသို္ဓ ေပဵပို္ဓရမည်။
အခန်ဵ(၁၁)
အေေွေေွ
၄၁။

ဦဵစီဵဌာနြပဖစ်ေစ၊ တူဵေဖာ်ရှာေဖွခွင်ဴ ရရှိသူြပဖစ်ေစ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို တူဵေဖာ်ရှာေဖွ
ရာ၌ အခွင်ဴအေရဵထိခြ
ို ်နစ်နာသူြို သင်ဴေလျော်ေသာ နစ်နာေ ြဵေပဵအပ်ရန် ပျေြ်ြွြ်လျှင်
ပဖစ်ေစ၊ ေပဵအပ်ေသာ နစ်နာေ ြဵြို မေြျေနပ်လျှင်ပဖစ်ေစ အခွင်ဴအေရဵ ထိခြ
ို ်နစ်နာသူြ
ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပနိုင်သည်။

၄၂။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် အခွင်ဴအေရဵထိခြ
ို ်နစ်နာသူ၏ တင်ပပချေြ်ြို လြ်ခဳရရှိလျှင် လိအ
ု ပ်သလို
စိစစ်၍ အခွင်ဴအေရဵထိခြ
ို ်နစ်နာသူ၏ နစ်နာမှုြို ညှန
ိ ှိုင်ဵေပဖရှင်ဵေပဵပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ
ေပဖရှင်ဵေပဵရန် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ တာဝန်ေပဵပခင်ဵ ပပုလုပ်ရမည်။

၄၃။

ဝန်ကြီဵဌာနသည်

ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို

ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵပပုနိုင်ရန်ပဖစ်ေစ၊

ေရှဵ

ေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ဝယ်ယူရန်ပဖစ်ေစ ေစတနာအေလျောြ် လှူဒါန်ဵေသာေငွြို လြ်ခဳနိုင်သည်။
၄၄။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် ေစတနာအေလျောြ် လှူဒါန်ဵေငွမျောဵြို စနစ်တြျေလြ်ခဳ၍ ေရှဵေဟာင်ဵ
ဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ၊ ဝယ်ယူပခင်ဵနှငဴ် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် ြို စီဵပွာဵေရဵ
အလို္ဓငှာ ေရာင်ဵချေရန် ရည်ရွယ်ချေြ်ပဖင်ဴ စုေဆာင်ဵထာဵရှိပခင်ဵ၊ လြ်ဝယ်ထာဵရှိပခင်ဵ၊ ေရာင်ဵချေပခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ဝယ်ယူပခင်ဵပပုေ ြာင်ဵ သတင်ဵေပဵသူ၊ အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵ
ဝတ္ထုပစ္စညဵ် တည်ရှိေ ြာင်ဵ သတင်ဵေပဵသူ၊ ခွင်ဴပပုချေြ်မရှိဘဲ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် တူဵေဖာ်
ရှာေဖွေ ြာင်ဵ သတင်ဵေပဵ သူတိြ
ု္ဓ ို ဆုေ ြဵေငွချေီဵပမှင်ဴပခင်ဵမျောဵအတွြ် ြျေခဳသုဳဵစွဲနိုင်သည်။
သူရေအာင်ြို၊
ပပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵ၊
ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၊
သာသနာေရဵနှင်ဴ ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာန။

