ပပည်ေထာင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
သာသနာေရဵနှင်ဴ ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာန
(ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒမျောဵ)
အမိန့်ေ ြာ်ပငာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၆
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ြဆုန်လပပည်ဴေြျော် ၁၀ ရြ်
(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၁ ရြ်)
သာသနာေရဵနှင်ဴ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ

ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာနသည်

ပုဒ်မ

၃၄၊

ပုဒ်မခွဲ

(ြ)အရ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵ
အပ်နှင်ဵထာဵေသာ

ြာြွယ်

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြိုြျေင်ဴသုဳဵ၍

ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချေြ်ပဖင်ဴ ေအာြ်ပါနည်ဵဥပေဒမျောဵြို ထုတပ် ပန်လုြ
ိ ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချေြ်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျောဵြို ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒမျောဵ
ဟု ေခ္ဒတွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ပါရှိေသာ စြာဵရပ်မျောဵသည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵ ြာြွယ်
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒတွင် ပါရှိသည်အ
ဴ တိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်။ ထိ္ဓပု ပင် ေအာြ်ပါ
စြာဵရပ်မျောဵသည် ေဖာ်ပပပါအတိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်(ြ) ဥပေဒဆိုသည်မှာ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵ

ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒြို

ဆိုသည်။
(ခ)

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

အချေိန်ြာလသတ်မှတ်၍

အမိန့်ေ ြာ်ပငာစာ

ထုတပ် ပန်ဖွဲ့စည်ဵေသာ

ပညာရှင်မျောဵ ပါဝင်သည်ဴ အဖွဲ့ြို ဆိုသည်။
(ဂ)

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ နည်ဵဥပေဒ ၁၇ အရ ဦဵစီဵဌာနြ ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်ေပဵအပ်
ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို ဆိုသည်။

(ဃ) အြျေိုဵခဳစာဵခွင်ဴရှိသူ ဆိုသည်မှာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ သို္ဓမဟုတ် ယဉ်ေြျေဵမှု
အေမွအနှစ်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုဵရှိသည်ဴ အေဆာြ်အအုဳအတွြ် ဝန်ကြီဵဌာနြ ေပဵအပ်ေသာ
ချေီဵပမှင်ဴေငွြို

ခဳစာဵခွင်ဴရှိသည်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳတစ်ခုခု ေတွ့ရှိသူ၊ သတင်ဵပို္ဓ

သူ သို္ဓမဟုတ် အပ်နှဳသူြို ဆိုသည်။

(င)

ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵ ဆိုသည်မှာ ဝန်ကြီဵဌာနြလြ်ခဳပပီဵ ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွအနှစ်အပဖစ်
ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳအတွြ် ေပဵအပ်သည်ဴ သမိုင်ဵ
ယဉ်ေြျေဵမှုဆိုင်ရာ ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵချေီဵပမှင်ဴေငွြိုဆိုသည်။

(စ)

အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ ဆိုသည်မှာ ေရှဵေဟာင်ဵ
အေဆာြ်

အအုဳ၏

ပိုင်ရှင်

သို္ဓမဟုတ်

ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴရှိသူ၏

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်မှု

အေပခအေနသည် ေရှဵေဟာင်ဵ အေဆာြ်အအုဳြို တစ်နည်ဵနည်ဵပဖင်ဴ ထိခြ
ို ်ေစနိုင်ပခင်ဵ၊
ေဆွဵပမည်ေ
ဴ စနိုင်ပခင်ဵ၊

ပျေြ်စီဵေစနိုင်ပခင်ဵ၊

မူလေရှဵေဟာင်ဵပုဳသဏ္ဌာန်ြိုပဖစ်ေစ၊

မူလ

ေရှဵေဟာင်ဵလြ်ရာြိုပဖစ်ေစ ေပပာင်ဵလဲေစနိုင်ပခင်ဵ၊ ေရွှေ့ေပပာင်ဵခဳရမည်ဴ အန္တရာယ်ရှိပခင်ဵ
တိပု္ဓ ဖစ်ေပ္ဒေစေသာအေပခအေနတွင်

ေရာြ်ရှိေနေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵ

အေဆာြ်အအုဳ

သို္ဓမဟုတ် အေ ြာင်ဵေ ြာင်ဵေ ြာင်ဴ ပျေြ်စီဵနိုင်သည်ဟု ဝန်ကြီဵဌာနြ ထင်ပမင် ယူဆ
ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို ဆိုသည်။
(ဆ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ

ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ်

ဆိုသည်မှာ

အန္တရာယ်

ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို ြိုယ်ပိုင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵရှိနိုင်ရန်
ဦဵစီဵဌာနြ ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ်ြို ဆိုသည်။
(ဇ)

ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိသူ

ဆိုသည်မှာ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳနှငဴ်

စပ်လျေဉဵ် ၍

ေဆာင်ရွြ်မှု တစ်ခုခုြို ပပုလုပ်နိုင်ရန် ဦဵစီဵဌာနြ ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ် ထုတေ
် ပဵ
ထာဵေသာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ြို ဆိုသည်။
(ဈ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပရဝဏ် ဆိုသည်မှာ ေရှဵေဟာင်ဵ
အေဆာြ်အအုဳနှငဴ် ထိစပ်လျေြ်ရှိေသာ ေပမနယ်နိမိတ်အဝန်ဵအဝိုင်ဵြို ဆိုသည်။

(ည)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏

သတ်မှတ်ထာဵေသာဧရိယာ

ဆိုသည်မှာ

ေရှဵေဟာင်ဵ

အေဆာြ်အအုဳ၏ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပရဝဏ်မှ ေပ ၁၂၀ အတွင်ဵရှိေသာ ေပမနယ်နိမိတ်
အဝန်ဵအဝိုင်ဵြို ဆိုသည်။
(ဋ)

ပုဳစဳ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ပါရှိသည်ဴ ပုဳစဳတစ်မျေိုဵမျေိုဵြို ဆိုသည်။
အခန်ဵ(၂)
ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ

၃။

ဝန်ကြီဵဌာနသည်

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵြို

ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵနိုင်ေရဵအတွြ်

ြိုယ်တိုင် သိရှိချေြ်အရပဖစ်ေစ၊ သြ်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု၏ တင်ပပချေြ်
အရပဖစ်ေစ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳတည်ရှိေ ြာင်ဵ သိရှိပါြ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို
စစ်ေဆဵတင်ပပရန် ဦဵစီဵဌာနြို ညွှန် ြာဵနိုင်သည်။

၄။

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၃ အရ ဝန်ကြီဵဌာန၏ ညွှန် ြာဵချေြ်ရရှိလျှင်ပဖစ်ေစ၊ သြ်ဆိုင်ရာ
ပမို့နယ်အုပ်ချေုပ်ေရဵမှူဵ၏

အေ ြာင်ဵ ြာဵချေြ်ြို

လြ်ခဳရရှိလျှင်ပဖစ်ေစ

ေရှဵေဟာင်ဵ

အေဆာြ်အအုဳြို စစ်ေဆဵတင်ပပရန် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။
၅။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳနှငဴ် စပ်လျေဉဵ် ၍ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ တင်ပပချေြ်အရ(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳစစ်မှန်ေ ြာင်ဵ
ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ
ဝန်ကြီဵဌာနြ

ဆုဳဵပဖတ်လျှင်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊

စစ်မှန်ပခင်ဵမရှိေ ြာင်ဵ

ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴမရှိေသာ

ဆုဳဵပဖတ်လျှင်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳပဖစ်ေ ြာင်ဵ

ေတွ့ရှိလျှင်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ သေဘာထာဵ မှတ်ချေြ်ပဖင်ဴ ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။
(ခ)

ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူ မရှိေ ြာင်ဵ ေတွ့ရှိရလျှင် ယင်ဵေရှဵေဟာင်ဵ
အေဆာြ်အအုဳြို

နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်အပဖစ်

သတ်မှတ်၍

ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵနိုင်ရန်

ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပ ရမည်။
(ဂ)

အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳပဖစ်ပပီဵ နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်အပဖစ်
သတ်မှတ် ၍ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵသင်ဴေ ြာင်ဵ ေတွ့ရှိလျှင် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏
မျေြ်ပမင်အေပခအေနြို သေဘာထာဵမှတ်ချေြ်ပဖင်ဴ ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။

(ဃ) ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူရှိပပီဵ ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴ
ေရှာြ်သူြ မိမိြိုယ်ပိုင် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်လုေ
ိ ြာင်ဵ တင်ပပလျှင် ေရှဵေဟာင်ဵ
အေဆာြ်အအုဳထန
ိ ်ဵသိမ်ဵခွင်ဴ လြ်မှတ် ေလျှာြ်ထာဵရယူ၍ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်ခွင်ဴ
ရှိေ ြာင်ဵနှငဴ် နိုင်ငဳေတာ်ပိုင် အေဆာြ်အအုဳ အပဖစ် အပ်နှဳလိုြ အပ်နှဳနိုင်ေ ြာင်ဵ
ရှင်ဵပပရမည်။
(င)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(ဃ) အရ ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူြ ေရှဵေဟာင်ဵ
အေဆာြ်အအုဳ

ြို

နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်အပဖစ်

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ပိုင်ရှင်

ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ

သို္ဓမဟုတ်

အပ်နှဳပါြ

ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴရှိသူြို

လြ်ခဳ၍

အြျေိုဵခဳစာဵခွင်ဴ

ရှိသူအပဖစ် သတ်မှတ်ပပီဵ သင်ဴေလျော်ေသာ ထပ်ေဆာင်ဵ တန်ဖိုဵ ချေီဵပမှင်ဴနိုင်ရန် ဝန်ကြီဵဌာန
သို္ဓ တင်ပပရမည်။
(စ)

ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူရှိေသာ်လည်ဵ အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်
ေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳပဖစ်သည်ဟု

ထင်ပမင်ယူဆပါြ

ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ

လွှေ
ဲ ပပာင်ဵ၍ ြာြွယ် ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴပပုသင်ဴေ ြာင်ဵနှငဴ် ယင်ဵသို္ဓ လွှေ
ဲ ပပာင်ဵေပဵပါြ
ဝန်ကြီဵဌာနြ

ပပုပပင်မွမ်ဵမဳ

ထိန်ဵသိမ်ဵ

ေစာင်ဴေရှာြ်နိုင်သည်ဴ

လည်ဵေြာင်ဵ၊ ေရှဵေဟာင်ဵ အေဆာြ်အအုဳြို ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ

အေပခအေနတို္ဓြို
လွှေ
ဲ ပပာင်ဵေပဵပါြ

သြ်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴရှိသူြို ထိြ
ု ်တန်ေသာ ြာလ တန်ဖိုဵအပပင်
ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵ ချေီဵပမှင်ဴမည်ပဖစ်ေ ြာင်ဵြို လည်ဵေြာင်ဵ ရှင်ဵပပရမည်။

(ဆ)

ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူရှိပပီဵ ယင်ဵပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵ
ေစာင်ဴေရှာြ်သူြ

အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို

ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ လွှေ
ဲ ပပာင်ဵေပဵ အပ်ရန် သေဘာတူလျှင် သြ်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ်
ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴရှိသူြို ထိြ
ု ်တန်ေသာ ြာလ တန်ဖိုဵအပပင် ထပ်ေဆာင်ဵ တန်ဖိုဵချေီဵပမှင်ဴနိုင်ရန်
ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။
၆။

ဝန်ကြီဵဌာနသည်(ြ) နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်အပဖစ် သတ်မှတ်၍ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရမည်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ
ပဖစ်ပါြ သြ်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍

ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵရန် ဦဵစီဵဌာနအာဵ ညွှန် ြာဵရမည်။
(ခ)

နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်အပဖစ်သတ်မှတ်၍ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရမည်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ
သည်

အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳပဖစ်ပါြ

မူလ

ေရှဵေဟာင်ဵပုဳသဏ္ဌာန်ြိုပဖစ်ေစ၊ မူလေရှဵေဟာင်ဵလြ်ရာြိုပဖစ်ေစ ေပပာင်ဵလဲပခင်ဵမရှိေစ
ဘဲ ပပုပပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရန် ဦဵစီဵဌာနအာဵ ညွှန် ြာဵရမည်။
(ဂ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူြ လွှေ
ဲ ပပာင်ဵ
ေပဵအပ်ရန် သေဘာတူေ ြာင်ဵ ဦဵစီဵဌာန၏ တင်ပပချေြ်ြို လြ်ခဳရရှိလျှင် သြ်ဆိုင်ရာ
ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴရှိသူြို ထိြ
ု ်တန်ေသာ ြာလတန်ဖိုဵအပပင် ထပ်ေဆာင်ဵ
တန်ဖိုဵေပဵအပ်၍ လွှဲ ေပပာင်ဵရယူရန် ဦဵစီဵဌာနအာဵ ညွှန် ြာဵရမည်။

(ဃ) ေရှဵေဟာင်ဵအေမွအနှစ်ဆိုင်ရာ

တန်ဖိုဵပမင်ဴမာဵေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ

ပဖစ်သည်ဟု အတည်ပပုလျှင် ယင်ဵေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရန်နှငဴ်
ပပည်သူလထ
ူ ု ေလဴလာ ြည်ဴရှုနိုင်ေရဵ ေဆာင်ရွြ်ရန် ဦဵစီဵဌာနအာဵ ညွှန် ြာဵရမည်။
(င)

ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴရှိသူြ မိမိ သို္ဓမဟုတ် မိမိဘိုဵဘွာဵစဉ်ဆြ် သို္ဓမဟုတ် မိမိ၏
မိသာဵစုတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦဵဦဵနှငဴ်ပတ်သြ်၍ သင်ဴေလျော်ေသာ အေ ြာင်ဵပပချေြ်ပဖင်ဴ
ြိုယ်ပိုင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိလိုေ ြာင်ဵ ေလျှာြ်ထာဵပါြ စိစစ်၍ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်
အအုဳ ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴ လြ်မှတ်ထုတ်ေပဵရန် ဦဵစီဵဌာနအာဵ ညွှန် ြာဵရမည်။

၇။

ဝန်ကြီဵဌာနသည်
သို္ဓမဟုတ်

အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ

ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴရှိသူြ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို

ြိုယ်ပိုင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵရှိလိုေ ြာင်ဵ

ပိုင်ရှင်

ေလျှာြ်ထာဵလျှင်

စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵ သတ်မှတ်၍ ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴပပုနိုင်သည်။
၈။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳတည်ရှိေ ြာင်ဵ
ြိုယ်တိုင်သရ
ိ ှိချေြ်အရပဖစ်ေစ၊ ဦဵစီဵဌာန၏ တင်ပပချေြ်အရပဖစ်ေစ သိရှိလျှင်(ြ) ယင်ဵေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ တည်ရှိသည်ေ
ဴ နရာသို္ဓ သွာဵေရာြ်စစ်ေဆဵရန် ဦဵစီဵဌာန
အာဵ ညွှန် ြာဵရမည်။

(ခ)

သြ်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴရှိသူထဳ ထိြ
ု ်တန်ေသာ ြာလတန်ဖိုဵအပပင်
ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵချေီဵပမှင်ဴ၍ လွှေ
ဲ ပပာင်ဵရယူ ထိန်ဵသိမ်ဵရမည်။

(ဂ)

သြ်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင်ြ သင်ဴေလျော်ေသာ အေ ြာင်ဵပပချေြ်ပဖင်ဴ ြိုယ်ပိုင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵရှိ
လိေ
ု ြာင်ဵ တင်ပပေလျှာြ်ထာဵလျှင် ယင်ဵေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳအတွြ် ြာြွယ်
ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵဆိုင်ရာ

စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵ

သတ်မှတ်၍

ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ်ပဖင်ဴ

ခွင်ဴပပုနိုင်သည်။
၉။

ဦဵစီဵဌာနသည် သြ်ဆိုင်ရာ ေဂါပြအဖွဲ့ြ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်လျေြ်ရှိေသာ ေရှဵေဟာင်ဵ
အေဆာြ်အအုဳပဖစ်ပါြ ဓာတ်ပုဳမျောဵ၊ အေသဵစိတ် ပုဳဆွဲမှတ်တမ်ဵမျောဵနှငဴ် သမိုင်ဵမှတ်တမ်ဵ
အေထာြ်အထာဵမျောဵြို ပပုစု၍ ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။

၁၀။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၉ အရ ဦဵစီဵဌာန၏ တင်ပပချေြ်အရ လိအ
ု ပ်လျှင် ေရှဵေဟာင်ဵ
အေဆာြ်အအုဳြို မူလေရှဵေဟာင်ဵပုဳသဏ္ဌာန်နှငဴ် မူလေရှဵေဟာင်ဵလြ်ရာမျောဵ ေပပာင်ဵလဲ ပခင်ဵ
မရှိေစဘဲ ပပုပပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်ရန် သြ်ဆိုင်ရာ ေဂါပြအဖွဲ့အာဵ ညွှန် ြာဵနိုင်သည်။

၁၁။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵနိုင်ရန်အလိ္ဓင
ု ှာ ထိန်ဵသိမ်ဵ
ပပုပပင်ပခင်ဵ၊ ြာြွယ်ပခင်ဵနှငဴ် ကြိုတင်ြာြွယ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵြို ဦဵစီဵဌာနအာဵတာဝန်ေပဵ
ရမည်။

၁၂။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ ထိန်ဵသိမ်ဵပပုပပင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်
ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ေအာြ်ပါအချေြ်အလြ်မျောဵြို အေပခခဳ၍ ဦဵစာဵေပဵအဆင်ဴ
ခွဲပခာဵ သတ်မှတ်ေဆာင်ရွြ်ရမည်(ြ) လတ်တေလာပပိုြျေ ပျေြ်စီဵနိုင်မှုအေပခအေန၊
(ခ)

သမိုင်ဵတွင် အေရဵပါမှုအေပခအေန၊

(ဂ)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွအနှစ်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုဵပမင်ဴမာဵမှု အေပခအေန၊

(ဃ) ဗိသုြာနှငဴ် အနုလြ်ရာ တည်ရှိမှု အေပခအေန၊

၁၃။

(င)

ဘာသာေရဵအရ အေလဵထာဵမှုမျောဵနှငဴ် ဆြ်နွှယ်ပခင်ဵမျောဵ၊

(စ)

ယဉ်ေြျေဵမှုပမင်ြွင်ဵ အေနအထာဵ၊

(ဆ)

တည်ေနရာနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵြျေင်အေပခအေန။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ ထိန်ဵသိမ်ဵပပုပပင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵြို ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်
ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏

မူလပုဳသဏ္ဌာန်နှငဴ်

မူလလြ်ရာြို

ေပပာင်ဵလဲပခင်ဵမရှိေစဘဲ

အဓွန့်ရှည် တည်တေ
ဳဴ စရန် ထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်ေသာ နည်ဵစနစ်ြျွမ်ဵြျေင်သူမျောဵပါဝင်သည်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵ
ပပုပပင်ေရဵ အဖွဲ့မျောဵြို ဖွဲ့စည်ဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။
၁၄။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ ထိန်ဵသိမ်ဵပပုပပင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵြို ေဆာင်ရွြ်
ရာတွင် -

(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၌

အသုဳဵပပုထာဵေသာ

အမျေိုဵအစာဵတူ၊

ပစ္စညဵ် မျောဵြိုသာ အသုဳဵပပုရမည်။ အစာဵထိဵု ပဖည်ဴစွြ်ထာဵေသာ
ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏

ြျေန်ရှိေနေသာ

အရွယ်အစာဵတူ
အစိတ်အပိုင်ဵသည်

အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ်

ကြဳဴခိုင်မှုအရ

ေြာင်ဵမွန်စွာ တွဲဆြ်ေနရမည်အ
ဴ ပပင် လြ်ရာ အရေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ အသွင်အပပင်
နှငဴ် အေရာင်အေသွဵအရ ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ သာမန်အာဵပဖင်ဴ ြွဲပပာဵပခာဵနာဵပခင်ဵမရှိဘဲ
လိြ
ု ်ေလျောညီညွတ်မှု ရှိေစရမည်။
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနနည်ဵပညာအရ မူရင်ဵြျေန်ရှိေသာ အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် အစာဵထိဵု
ပဖည်စ
ဴ ွြ်ထာဵေသာ အစိတ်အပိုင်ဵတို္ဓြို ခွဲပခာဵသိပမင်နိုင်ေစပခင်ဵပဖင်ဴ မူလြျေန်ရှိသည်ဴ
ေရှဵေဟာင်ဵ အေဆာြ်အအုဳ၏ ကြဳဴခိုင်မှုနှငဴ် ေရှဵေဟာင်ဵလြ်ရာတန်ဖိုဵြို ထိခြ
ို ်မှု
မရှိေစရန် ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

(ဂ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ အစိတ်အပိုင်ဵမျောဵအာဵ မူလပါရှိေသာ အစိတ်အပိုင်ဵ၊ ပုဳစဳ၊
ြိုယ်စာဵပပု ေခတ်လြ်ရာဟန်မျောဵအတိုင်ဵသာ ထိန်ဵသိမ်ဵပပုပပင်ရမည်။

(ဃ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ြျေန်ရှိေသာ အဆင်တန်ဆာလြ်ရာမျောဵအနြ် ပျေြ်စီဵ
ေသာ သို္ဓမဟုတ် ေပျောြ်ဆုဳဵေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျောဵေနရာတွင် ထပ်မဳပဖည်စ
ဴ ွြ်ပခင်ဵ
မပပုဘဲ ြျေန်ရှိသည်ဴ အေန အထာဵအတိင
ု ်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵပပုပပင်ရမည်။
(င)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ထူဵပခာဵထင်ရှာဵေသာ ဝိေသသလြ္ခဏာမျောဵ မေပျောြ်
ပျေြ်ေစရန် ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

(စ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ကြင်ဵြျေန်ေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျောဵြို ပျေြ်စီဵမှုအနည်ဵဆုဳဵ
ပဖစ်ေအာင် စနစ်တြျေေဖာ်ထတ
ု ်၍ ရရှိေသာ အုတ်၊ ေြျောြ် စသည်ပ
ဴ စ္စညဵ် မျောဵြို မူလ
ေနရာမျောဵတွင် ပပန်လည်ေရွဵချေယ် ထည်ဴသွင်ဵအသုဳဵပပုရမည်။

(ဆ)

ရိုဵရာနည်ဵလမ်ဵမျောဵ၊

ေခတ်မီနည်ဵစနစ်မျောဵြို

တွဲဖြ်ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။

မူလလြ်ရာြို ထိခြ
ို ်ပခင်ဵ မရှိေစဘဲ အတွင်ဵပိုင်ဵတွင်ပဖစ်ေစ၊ အပပင်ပိုင်ဵတွင်ပဖစ်ေစ
မသိသာမထင်ရှာဵေသာ အသွင် အပပင်ပဖင်ဴ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(ဇ)

လုဵဳ ဝမြျေန်ရှိေတာဴသည်ဴ နဳရဳေဆဵေရဵပန်ဵချေီမျောဵ၊ အဂေေတပန်ဵမျောဵနှငဴ် ဗိသုြာလြ်ရာ
အစိတ် အပိုင်ဵမျောဵြို စိတ်ြူဵပဖင်ဴ မှန်ဵဆ၍ ပဖည်စ
ဴ ွြ်ပခင်ဵြို ေရှာင် ြဉ်ရမည်။

(ဈ)

ထုဵဳ သုတ်ပခင်ဵ၊

ေရွှေေဆဵသုတ်ပခင်ဵ၊

ေရေဆဵ၊

ဆီေဆဵသုတ်ပခင်ဵနှငဴ်

အသစ်အေချော

ြိုင်ပခင်ဵတို္ဓြို ေရှာင် ြဉ်ရမည်။
(ည)

အလွယ်တြူပဖုတ်ယူနိုင်ေသာ အနုလြ်ရာပစ္စညဵ် မျောဵြို စနစ်တြျေ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵ
သိမ်ဵရမည်။

လိအ
ု ပ်ပါြ မှတ်တမ်ဵတင်၍ ပဖုတ်ယူသိမ်ဵဆည်ဵပပီဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵပပသရမည်။

ပပတိုြ်မျောဵတွင်

(ဋ)

ထူဵပခာဵေြာင်ဵမွန်ေသာ

အဂေေတပန်ဵလြ်ရာမျောဵ၊

နဳရဳပန်ဵချေီ စသည်တ္ဓြ
ို ို

လူနှငဴ်

တိရစ္ဆာန်မျောဵ အလွယ်တြူ ထိေတွ့ြိုင်တွယ်ပခင်ဵမှ ြာြွယ်နိုင်ရန် သဳပန်ဵ၊ သဳဆန်ခါ
စသည်ဴ အရဳအတာဵမျောဵ ပပုလုပ်ထာဵရမည်။
(ဌ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏

ပတ်ဝန်ဵြျေင်တွင်

ေရစီဵေရလာေြာင်ဵမွန်ေစေရဵနှငဴ်

သန့်ရှင်ဵ သာယာလှပေစေရဵအတွြ် အပမဲစစ်ေဆဵ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(ဍ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏

ေရရှညတ
် ည်တမ
ဳဴ ှုအတွြ်

မိုဵကြိုဵလွှတ
ဲ ပ်ဆင်ပခင်ဵနှငဴ်

မီဵေဘဵ၊ ေရေဘဵနှငဴ် ေလေဘဵြဲဴသို္ဓေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျောဵမှ ြာြွယ်နိုင်ေရဵ
အစီအမဳမျောဵြို ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳအာဵ ထိခိုြ်မှုနှငဴ် ပမင်ြွင်ဵထိခြ
ို ်မှုမရှိေသာ
နည်ဵလမ်ဵပဖင်ဴေဆာင်ရွြ် ရမည်။
အခန်ဵ(၃)
ပညာရှင်အဖွဲ့နှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ
၁၅။

ဝန်ကြီဵဌာနသည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ စစ်မှန်ပခင်ဵရှိ မရှိ အပငင်ဵပွာဵမှုေပ္ဒေပါြ်လျှင် အဆုဳဵအပဖတ်
ေပဵနိုင်ရန် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြျွမ်ဵြျေင်သူမျောဵနှငဴ် သမာသမတ်ရှိ၍ သင်ဴေလျော်
ေသာ ပုဂ္ဂိုလ် ငါဵဦဵ ပါဝင်ေစလျေြ် ပညာရှင်အဖွဲ့ြို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ ပညာရှင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်ဵရာတွင် ဥြ္ကဋ္ဌနှငဴ် အတွင်ဵေရဵမှူဵတို္ဓြို
သတ်မှတ် ေပဵရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ြ)

အရ

ဖွဲ့စည်ဵေသာ

ပညာရှင်အဖွဲ့ြို

လိအ
ု ပ်သလို

ပပင်ဆင်

ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
၁၆။

ပညာရှင်အဖွဲ့သည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ အပငင်ဵပွာဵမှုြို မျောဵရာဆန္ဒမဲပဖင်ဴ အဆုဳဵ
အပဖတ် ေပဵရမည်။
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ အပငင်ဵပွာဵမှုအေပ္ဒ အဆုဳဵအပဖတ်ေပဵရန်
တင်ပပ ချေြ်ြို လြ်ခဳရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ အဆုဳဵအပဖတ်ေပဵရမည်။

(ဂ)

အပငင်ဵပွာဵမှုအတွြ်

ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်ြို

သြ်ဆိုင်ရာဌာန၊

အဖွဲ့အစည်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပုဂ္ဂိုလ်ထဳ အေ ြာင်ဵ ြာဵရမည်။ ယင်ဵဆုဳဵပဖတ်ချေြ်မိတ္တူြို ဝန်ကြီဵဌာနနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ
ေပဵပို္ဓရမည်။
၁၇။

ဦဵစီဵဌာနသည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵ ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ၊ အပ်နှဳပခင်ဵ၊ လြ်ခဳပခင်ဵနှငဴ်
စပ်လျေဉဵ် ၍ပဖစ်ေစ၊

ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်

ေလျှာြ်ထာဵပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ပဖစ်ေစ၊

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ

စစ်မှန်ပခင်ဵ

ရှိ

မရှိနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ပဖစ်ေစ

စစ်ေဆဵရန်

လိအ
ု ပ်ပါြ သင်ဴေလျော်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ ပါဝင်ေစလျေြ် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို ဖွဲ့စည်ဵ
ရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ဖွဲ့စည်ဵရာတွင် သင်ဴေလျော်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵြို
အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်အပဖစ် သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို လိအ
ု ပ်သလို ပပင်ဆင်
ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

၁၈။

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵပဖစ်သည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ အမှန်တြယ်တည်ရှိပခင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ တည်ရှိရာေနရာသို္ဓ သွာဵေရာြ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊

(ဂ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊

(ဃ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို သိပ္ပဳနည်ဵြျေ သြ်တမ်ဵတွြ်ချေြ်ပခင်ဵနှငဴ်

စစ်ေဆဵ

မှတ်တမ်ဵ တင်ပခင်ဵ၊
(င)

ဝန်ကြီဵဌာနြ

ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴရှိေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ

ဟုတ်

မဟုတ်

စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊
(စ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳသည် ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူ ရှိ မရှိ
စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊

(ဆ)

အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ ဟုတ် မဟုတ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ
နှငဴ် မှတ်တမ်ဵတင်ပခင်ဵ၊

(ဇ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ခန့်မှန်ဵြာလတန်ဖိုဵ တွြ်ချေြ်ပခင်ဵ၊

(ဈ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ခန့်မှန်ဵထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵ တွြ်ချေြ်ပခင်ဵ၊

(ည)

ေရှဵေဟာင်ဵအေမွအနှစ်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုဵပမင်ဴမာဵေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ ဟုတ်
မဟုတ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊

(ဋ)

ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိသူသည် ခွင်ဴပပုချေြ်ပါ စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵြို လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ ရှိ
မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊

(ဌ)
၁၉။

ဦဵစီဵဌာနြ ေပဵအပ်ေသာ အပခာဵတာဝန်မျောဵြို ေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ။

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ တစ်ခုလဳဵု သို္ဓမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵြို
ပပင်ဆင်ပခင်ဵ၊ ပပုပပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ၊ အဂေေတသရွတ်ြိုင်ပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် မွမ်ဵမဳပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွြ်ရန် ခွင်ဴပပုချေြ် ေလျှာြ်ထာဵပခင်ဵအတွြ် ေအာြ်ပါတို္ဓြို ေဆာင်ရွြ်ရမည်-

(ြ) ေဆာင်ရွြ်မည်ဴ ပုဳစဳဒီဇိုင်ဵ၊ အသုဳဵပပုမည်ဴ ပစ္စညဵ် အမျေိုဵအစာဵနှငဴ် အချေိုဵအစာဵမျောဵသည်
မူလတည် ရှိသည်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၌ အသုဳဵပပုခဲဴေသာ ပစ္စညဵ် အမျေိုဵအစာဵနှငဴ်
အချေိုဵအစာဵတို္ဓနှငဴ် တူညီပခင်ဵရှိ မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ အစိတ်အပိုင်ဵမျောဵြို မူလအစိတ်အပိုင်ဵပုဳစဳနှငဴ် ေရှဵေဟာင်ဵ
အေဆာြ်အအုဳ

စတင်တည်ရှိခဲဴသည်ဴ

ေခတ်အတိုင်ဵ

ပပင်ဆင်ပပုပပင်ရန်

စီမဳ

ေဆာင်ရွြ်ထာဵပခင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊
(ဂ)

အစာဵထိဵု ပဖည်ဴစွြ်မည်ဴ အစိတ်အပိုင်ဵသည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ြျေန်ရှိေသာ
အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ်

တွဲစပ်ရာတွင်

ြွဲပပာဵပခာဵနာဵမှုနှငဴ်

ကြဳဴခိုင်မှုရှိပပီဵ

အေရာင်အေသွဵ၊

အသွင်အပပင်

လိြ
ု ်ေလျောညီေထွမှု ရှိေစေရဵအတွြ် စီမဳေဆာင်ရွြ်ထာဵပခင်ဵ ရှိ

မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊
(ဃ) ပပင်ဆင်ပဖည်စ
ဴ ွြ်သည်ဴ အစိတ်အပိုင်ဵေ ြာင်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ေရရှည်
တည်တကဳဴ ြဳဴခိုင်မှုနှငဴ် တန်ဖိုဵြို မထိခြ
ို ်ေစေရဵအတွြ် စီမဳေဆာင်ရွြ်ထာဵပခင်ဵ ရှိ မရှိ
စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊
(င)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ထူဵပခာဵထင်ရှာဵေသာ ဝိေသသလြ္ခဏာမျောဵ ေပျောြ်ပျေြ်
နိုင်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵ။

၂၀။

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည်

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို

ထုဵဳ သုတ်ပခင်ဵ၊

ေဆဵသုတ်ပခင်ဵ၊

ေရွှေသြေန်ဵြပ်ပခင်ဵ၊ ထီဵတင်ပခင်ဵ၊ စိန်ဖူဵေတာ်၊ ငှြ်ပမတ်နာဵေတာ် စသည်တ္ဓို တင်လူှ ပခင်ဵပပုရန်
ခွင်ဴပပုမိန့်ေလျှာြ်ထာဵပခင်ဵ အတွြ် ေအာြ်ပါတို္ဓြို ေဆာင်ရွြ်ရမည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ မူလအေရာင်အေသွဵနှငဴ် ပုဳစဳြို ေပပာင်ဵလဲေစနိုင်ပခင်ဵ ရှိ
မရှိစစ်ေဆဵပခင်ဵ၊
(ခ)

မူလေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳတွင် မရှိေသာ ထီဵ၊ စိန်ဖူဵေတာ်၊ ငှြ်ပမတ်နာဵေတာ်တိြ
ု္ဓ ို
တင်လူှ ရန် ေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ ဟုတ် မဟုတ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ။

၂၁။

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳအနီဵ၌ သိမ်၊ ေြျောင်ဵ၊ ဇရပ်၊ မုခ်ဦဵ၊ တဳတိုင်ဵ၊
ပဂိုဟ်တိုင်၊ တဳခွန်တိုင်၊ ေရြန်၊ ရုပ်တု၊ နတ်ရုပ်၊ ဘာသာေရဵဆိုင်ရာ အေဆာြ်အအုဳနှငဴ်
အပခာဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵ

အသစ်တည်ေဆာြ်ပခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ယင်ဵတို္ဓြို

တိုဵချေဲ့ပခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ဝင်ဵခခဳြာရဳပခင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရန် ခွင်ဴပပုမိန့် ေလျှာြ်ထာဵပခင်ဵအတွြ် ေအာြ်ပါတို္ဓြို
ေဆာင်ရွြ် ရမည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ထူဵပခာဵထင်ရှာဵေသာ ဝိေသသလြ္ခဏာနှငဴ် ယဉ်ေြျေဵမှု
တန်ဖိုဵြို ထိခြ
ို ်ေစနိုင်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ

စတင်တည်ရှိခဲဴသည်ဴ

ေခတ်နှငဴ်မူလလြ်ရာ၊

အေရာင်အေသွဵ မျောဵနှငဴ် လိြ
ု ်ေလျောညီေထွမှု ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊

ပုဳစဳ၊

(ဂ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏

ပမင်ြွင်ဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊

ပတ်ဝန်ဵြျေင်

သဘာဝ

ပမင်ြွင်ဵြိလ
ု ည်ဵေြာင်ဵ အဟန့်အတာဵ၊ အေနှာင်ဴအယှြ်ပဖစ်ေစပခင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵ
ပခင်ဵ။
၂၂။

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၄၁ အရ ေလျှာြ်ထာဵချေြ်ြို လြ်ခဳရရှိလျှင် ေအာြ်ပါ အချေြ်
အလြ်မျောဵ မှန်ြန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ ြွင်ဵဆင်ဵ ြည်ဴရှုစစ်ေဆဵရန် စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့အာဵ တာဝန်ေပဵ
အပ်ရမည်(ြ) တိုဵချေဲ့မည်ေ
ဴ နရာသည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပရဝဏ်အဆုဳဵ
မှ ေပ ၁၂၀ ြွာေဝဵပခင်ဵ ရှိ မရှိ၊
(ခ)

ပမို့၊ ရပ်ြွြ်၊ ေြျေဵရွာအတွင်ဵရှိ လူေနအိမ်၊ အေဆာြ်အအုဳမျောဵသည် အပမင်ဴေပ ၃၀
ထြ် ပိုမိုပမင်ဴမာဵပခင်ဵ ရှိ မရှိ၊

(ဂ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏

ပမင်ြွင်ဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊

ပတ်ဝန်ဵြျေင်

သဘာဝ

ပမင်ြွင်ဵြို လည်ဵေြာင်ဵ အဟန့်အတာဵ၊ အေနှာင်ဴအယှြ်ပဖစ်ေစပခင်ဵ ရှိ မရှိ၊
(ဃ) မီဵေဘဵ၊

ေရေဘဵနှငဴ်

ေလေဘဵစေသာ

သဘာဝအန္တရာယ်လဳခု ခုဳေရဵ

အစီအမဳမျောဵ

ေဆာင်ရွြ်ထာဵပခင်ဵ ရှိ မရှိ၊
(င)
၂၃။

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ တည်ရှိမှုြို ပျေြ်ယွင်ဵေစနိုင်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ။

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် စစ်ေဆဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ြို ေဆာင်ရွြ်ပပီဵပါြ ေတွ့ရှိချေြ် အစီရင်
ခဳစာြို ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ခုနစ်ရြ်အတွင်ဵ တင်ပပရမည်။
အခန်ဵ(၄)
ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို စစ်ေဆဵပခင်ဵ

၂၄။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳတစ်ခုခုနှငဴ် စပ်လျေဉဵ် ၍ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ
စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်ရန်လုအ
ိ ပ်ပါြ နည်ဵဥပေဒ ၁၇ အရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို
တာဝန်ေပဵ

စစ်ေဆဵေစပပီဵ

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချေြ်အေပ္ဒ

အေပခခဳ၍

အဆုဳဵအပဖတ်ေပဵရမည်။ ယင်ဵဆုဳဵပဖတ်ချေြ်မိတ္တူြို သြ်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင်၊ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴ
ေရှာြ်သူ၊ ေတွ့ရှိသူ သို္ဓမဟုတ် တူဵေဖာ်ရှာေဖွခွင်ဴရရှိသူအာဵ ေပဵဆပ်ရမည်။
၂၅။

ပိုင်ရှင်၊

ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူ၊

ေတွ့ရှိသူ

သို္ဓမဟုတ်

တူဵေဖာ်ရှာေဖွခွင်ဴ

ရရှိသူသည်

ေရှဵေဟာင်ဵ အေဆာြ်အအုဳ စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိနှငဴ် စပ်လျေဉဵ် ၍ နည်ဵဥပေဒ ၂၄ အရ ဦဵစီဵဌာန၏
ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်ြို မေြျေနပ်လျှင် ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်ချေမှတ်သည်ေ
ဴ န့မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ပညာရှင်
အဖွဲ့သို္ဓ တင်ပပ၍ အဆုဳဵအပဖတ်ခဳယူနိုင်သည်။

၂၆။

ပညာရှင်အဖွဲ့ဥြ္ကဋ္ဌသည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ
အဆုဳဵအပဖတ်ေပဵရန်

တင်ပပချေြ်ြို

စစ်မှန်ပခင်ဵ

လြ်ခဳရရှိလျှင်

ရှိ မရှိ အပငင်ဵပွာဵမှုြို

အဆုဳဵအပဖတ်ေပဵနိုင်ေရဵအတွြ်

ပညာရှင်အဖွဲ့ အစည်ဵအေဝဵြို အပမန်ဆုဳဵ ေခ္ဒယူေဆာင်ရွြ်ရမည်။
၂၇။

ပညာရှင်အဖွဲ့သည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ စစ်မှန်ပခင်ဵရှိ မရှိ နှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ ဦဵစီဵဌာန၏
ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်နှငဴ်

ပညာရှင်အဖွဲ့၏

ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်တို္ဓ

ြွဲလွဲပါြ

အဆုဳဵအပဖတ်ခဳယူရန်

ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပနိုင်သည်။
၂၈။

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိနှငဴ် စပ်လျေဉဵ် ၍ ဝန်ကြီဵဌာန၏ ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်သည်
အပပီဵအပပတ်ပဖစ်သည်။
အခန်ဵ(၅)
ြာလတန်ဖိုဵ၊ ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵတွြ်ချေြ်ပခင်ဵနှငဴ်
ေရှဵေဟာင်ဵအေမွအနှစ်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုဵပမင်ဴမာဵေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ သတ်မှတ်ပခင်ဵ

၂၉။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် လာေရာြ်အပ်နှဳေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို ပဖစ်ေစ၊ အန္တရာယ်
ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြိုပဖစ်ေစ၊

ပမို့နယ်အုပ်ချေုပ်ေရဵမှူဵ၏

အေ ြာင်ဵ ြာဵချေြ်အရ သိရှိရေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြိုပဖစ်ေစ၊ ေပမေပ္ဒေပမေအာြ်
ေရေပ္ဒေရေအာြ်မှတူဵေဖာ်ပခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ရှာေဖွပခင်ဵပပုလုပ်ရာမှရရှိေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵ

အေဆာြ်အအုဳြိုပဖစ်ေစ၊ တစ်နည်ဵနည်ဵပဖင်ဴ သိရှိရေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို ပဖစ်ေစ
ြာလတန်ဖိုဵနှငဴ် ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ ပပုလုပ်နိုင်ေရဵအတွြ် ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵ
တွြ်ချေြ်တင်ပပရန် ဦဵစီဵဌာနြို တာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။
၃၀။

ေရှဵေဟာင်ဵအေမွအနှစ်ဆိုင်ရာ

ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵသတ်မှတ်ရာတွင် ေအာြ်ပါအချေြ်မျောဵြို

အေပခခဳ၍ စိစစ်ပပီဵ သတ်မှတ်ရမည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ေနာြ်ခဳသမိုင်ဵေ ြာင်ဵအေပခအေန၊
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ယဉ်ေြျေဵမှုသမိုင်ဵေ ြာင်ဵ အေပခအေန၊

(ဂ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို ပပုလုပ်ထာဵသည်ဴ ပစ္စညဵ် အမျေိုဵအစာဵ၊

(ဃ) အနုပညာလြ်ရာေပမာြ်မှု အဆင်ဴအတန်ဵ၊

၃၁။

(င)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ သြ်တမ်ဵ၊

(စ)

ြာလတန်ဖိုဵ။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ြာလတန်ဖိုဵနှငဴ် ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵတွြ်ချေြ်
တင်ပပရန် သြ်ဆိုင်ရာစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

၃၂။

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည်
ြာလတန်ဖိုဵနှငဴ်

ဦဵစီဵဌာန၏

တာဝန်ေပဵချေြ်အရ

ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏

တွြ်ချေြ်တင်ပပရာတွင်

ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ

ခန့်မှန်ဵတွြ်ချေြ်ပပီဵ တွြ်ချေြ်မှုပုဳစဳနှငဴ်အတူ ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳတွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ ေရွှေ၊ ေငွ သို္ဓမဟုတ် ေြျောြ်မျေြ်
ရတနာတို္ဓမှ တစ်ပါဵ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ြာလတန်ဖိုဵြို ခန့်မှန်ဵတွြ်ချေြ်
ရမည်။
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳတွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ ေရွှေ၊ ေငွ သို္ဓမဟုတ် ေြျောြ်မျေြ်
ရတနာမျောဵ၏ အရည်အေသွဵနှငဴ် အေလဵချေိန်ြို စစ်ေဆဵ၍ ြာလတန်ဖိုဵ သတ်မှတ်နိုင်
ရန်

ပမန်မာဴေြျောြ်မျေြ်

ရတနာေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵဌာနသို္ဓ

အေ ြာင်ဵ ြာဵ

စစ်ေဆဵရမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ခ)

အရ

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချေြ်ြို

ပမန်မာဴေြျောြ်မျေြ်ရတနာေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵဌာန၏

အေပခခဳ၍

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏

ြာလတန်ဖိုဵြို

ခန့်မှန်ဵတွြ်ချေြ် ရမည်။
(ဃ) နည်ဵဥပေဒ

၃၀

ပါ

အချေြ်မျောဵြို

အေပခခဳ၍

စိစစ်ပပီဵ

ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵြို

ခန့်မှန်ဵတွြ်ချေြ် ရမည်။
၃၃။

ဦဵစီဵဌာနသည်

နည်ဵဥပေဒ

၃၂

အရ

စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချေြ်အေပ္ဒ

သေဘာထာဵမှတ်ချေြ်ပဖင်ဴ ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။
၃၄။

ဝန်ကြီဵဌာနသည်

ဦဵစီဵဌာနြ

တင်ပပေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏

ြာလတန်ဖိုဵ

တွြ်ချေြ်မှုနှငဴ် ထပ်ေဆာင်ဵတန်ဖိုဵ သတ်မှတ်မှုတြ
ို္ဓ ို အတည်ပပုပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပပင်ဆင်ပခင်ဵ
ပပုနိုင်သည်။
၃၅။

ေအာြ်ေဖာ်ပပပါ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵသည် ေရှဵေဟာင်ဵအေမွအနှစ်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုဵ
ပမင်ဴမာဵေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵပဖစ်သည်(ြ) ေစတီ၊ ပုထုဵိ ၊ ဂူဘုရာဵ၊ ဘုန်ဵေတာ်ကြီဵေြျောင်ဵ၊ အုတ်ေြျောင်ဵ၊ ဇရပ်၊ သိမ် အပါအဝင်
သာသနိြဆိုင်ရာ အေဆာြ်အအုဳမျောဵ၊
(ခ)

ေရှဵပမို့ေဟာင်ဵ၊ နန်ဵေတာ်၊ ပမို့ရိုဵ၊ ြျေုဳဵ၊ မုခ်ဝ၊ ပမို့ဝင်ေပါြ်နှငဴ် ခဳတပ်မျောဵ၊

(ဂ)

ေရွှေ၊

ေငွ

သို္ဓမဟုတ်

အဖိုဵတန်ေြျောြ်မျေြ်မျောဵနှငဴ်

လြ်မှုအနုပညာပစ္စညဵ် မျောဵ

တပ်ဆင်ထာဵေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵ၊
(ဃ) ထူဵပခာဵရှာဵပါဵသည်ဴ အနုပညာလြ်ရာမျောဵ သို္ဓမဟုတ် လြ်မှုအနုပညာမျောဵ ပါဝင်ေသာ
ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵ၊
(င)

နှစ်ေပါင်ဵတစ်ရာနှငဴ်အထြ်

သြ်တမ်ဵရှိသည်ဴ

ေရှဵေခတ်လူတို္ဓ

ပပုလုပ်သည်ဴ ေနရာမျောဵ၊ တိုင်မျောဵနှငဴ် ေြျောြ်ချေပ်မျောဵ၊

အသုဳဵအေဆာင်မျောဵ

(စ)

ပရိုင်ဵမိတ်မျောဵနှငဴ် အပခာဵေြျောြ်ပဖစ်ရုပ်ကြင်ဵမျောဵေတွ့ရှိရာ ေနရာမျောဵ၊

(ဆ)

ဝန်ကြီဵဌာနြ အခါအာဵေလျော်စွာ သတ်မှတ်ေသာ အေဆာြ်အအုဳမျောဵ။
အခန်ဵ(၆)
ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳေတွ့ရှိေ ြာင်ဵ သတင်ဵပို့ပခင်ဵ

၃၆။

မည်သူမဆို

ဦဵစီဵဌာန၏

ပပည်သူဆိုင်ရာ

ခွင်ဴပပုချေြ်မရှိဘဲ

ေနရာတစ်ခုတွင်ပဖစ်ေစ၊

မိမိလြ်ဝယ်ရှိ

ေပမေပ္ဒတွင်ပဖစ်ေစ၊

ဝန်ကြီဵဌာနတစ်ခုခုြ

အမျောဵ

စီမဳခန့်ခွဲပိုင်ခွင်ဴရှိေသာ

ေပမတွင်ပဖစ်ေစ၊ အပခာဵေပမတွင်ပဖစ်ေစ၊ အေ ြာင်ဵတစ်ခုခုေ ြာင်ဴ ေပမြို တူဵေဖာ်ရာမှပဖစ်ေစ၊
အပခာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုခု ေဆာင်ရွြ်ရာမှ ပဖစ်ေစ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳဟု ယူဆရေသာ
အေဆာြ်အအုဳတစ်ခုခုြို ေတွ့ရှိရပါြ(ြ) ေဆာြ်ရွြ်ဆဲြိစ္စရပ်ြို ေခတ္တရပ်ဆိုင်ဵပပီဵ သြ်ဆိုင်ရာ ရပ်ြွြ် သို္ဓမဟုတ် ေြျေဵရွာ
အုပ်စု အုပ်ချေုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵသိ္ဓု ချေြ်ချေင်ဵ သတင်ဵပို္ဓရမည်။
(ခ)

တူဵေဖာ်ေတွ့ရှိေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို

ဓာတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵ

ရိုြ်ယူထာဵ

နိုင်သည်။
(ဂ)

ေနရာေရွှေ့ေပပာင်ဵ ဖယ်ရှာဵပခင်ဵမပပုဘဲ မူလအတိုင်ဵ ထာဵရှိရမည်။

(ဃ) ဦဵစီဵဌာန၏ ညွှန် ြာဵချေြ်နှငဴ်အညီ ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
၃၇။

ဦဵစီဵဌာနသည်(ြ) သြ်ဆိုင်ရာ

ပမို့နယ်အုပ်ချေုပ်ေရဵမှူဵ၏

အေ ြာင်ဵ ြာဵချေြ်ြို

လြ်ခဳရရှိလျှင်

ေရှဵေဟာင်ဵ အေဆာြ်အအုဳ ေတွ့ရှိသည်ဴေနရာသို္ဓ ချေြ်ချေင်ဵသွာဵေရာြ် ြည်ရ
ဴ ှုရမည်။
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ စစ်မှန်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်ရန် လိအ
ု ပ်ပါြ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို
စစ်ေဆဵရန် တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။
အခန်ဵ(၇)
ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ် ေလျှောြ်ထာဵပခင်ဵ

၃၈။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳအနီဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ နယ်ေပမအတွင်ဵ တုန်ခါမှု
ပဖစ်ေပ္ဒေစေသာ
ဓာတ်ေငွ့

ယန္တရာဵကြီဵမျောဵအသုဳဵပပုပခင်ဵ၊

ထုတလ
် ွှတသ
် ည်ဴ

ယာဉ်အမျေိုဵမျေိုဵသွာဵလာပခင်ဵ၊

ြိစ္စမျောဵေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ၊

ဓာတုပစ္စညဵ် နှငဴ်

မီဵပုဳဵပျေဳြဲဴသို္ဓ

အမှိုြ်သရိုြ်မျောဵ

စွန့်ပစ်ပခင်ဵမျောဵ အပါအဝင် နည်ဵဥပေဒ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၁ နှငဴ် ၄၂ တို္ဓအရ ေလျှာြ်ထာဵပခင်ဵမျောဵြို
စိစစ်ပပီဵ ဝန်ကြီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချေြ်ပဖင်ဴ ခွင်ဴပပုပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။

၃၉။

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ ေအာြ်ပါပပုလုပ်မှု တစ်ခုခုြို ေဆာင်ရွြ်လုေ
ိ သာ
ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု သို္ဓမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵသည် ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိရန် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ
ပုဳစဳ (၁) ပဖင်ဴေလျှာြ်ထာဵရမည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳတစ်ခုလဳဵု

သို္ဓမဟုတ်

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵြို

ပပင်ဆင်ပခင်ဵ၊

ပပုပပင်ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝင်ဵခခဳနယ်နိမိတ် ပပပပင်ေပပာင်ဵလဲပခင်ဵ၊
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို

အဂေေတသရွတ်ြိုင်ပခင်ဵ၊

မွမ်ဵမဳပခင်ဵ၊

ထုဵဳ သုတ်ပခင်ဵ၊

ေဆဵသုတ်ပခင်ဵ၊ ေရွှေသြေန်ဵြပ်ပခင်ဵ၊ ထီဵတင်ပခင်ဵ၊ စိန်ဖူဵေတာ် သို္ဓမဟုတ် ငှြ်ပမတ်နာဵ
ေတာ် စသည်တ္ဓို တင်လူှ ပခင်ဵ၊
(ဂ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳအနီဵ၌ သိမ်၊ ေြျောင်ဵ၊ ဇရပ်၊ တန်ေဆာင်ဵ၊ မုခ်ဦဵ၊ တဳတိုင်ဵ၊
ပဂိုဟ်တိုင်၊ တဳခွန်တိုင်၊ေရြန်၊ ရုပ်တုမျောဵ၊ နတ်ရုပ်မျောဵ၊ ဘာသာေရဵဆိုင်ရာ အေဆာြ်
အအုဳမျောဵနှငဴ် အပခာဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵ အသစ်တည်ေဆာြ်ပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵတို္ဓြို
တိုဵချေဲ့ပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝင်ဵခခဳြာရဳ ပခင်ဵ၊

(ဃ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို မူလလြ်ရာအတိင
ု ်ဵ ပပန်လည်ပဖည်စ
ဴ ွြ် တည်ေဆာြ်
ပခင်ဵ၊
(င)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ

တည်ရှိရာေနရာမျောဵသို္ဓ

ြွင်ဵဆင်ဵေလဴလာရှာေဖွပခင်ဵနှငဴ်

တူဵေဖာ် သုေတသနပပုပခင်ဵ။
၄၀။

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို ေဂါပြ သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ ဖွဲ့စည်ဵ၍ ြာြွယ်
ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵပပုလုပ်လိုသူ သို္ဓမဟုတ် အန္တရာယ်ြျေေရာြ်ခဳရနိုင်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်
အအုြ
ဳ ို ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိလိုသူသည် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ပုဳစဳ (၃)
ပဖင်ဴ ေလျှာြ်ထာဵရမည်။

၄၁။

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဧရိယာအတွင်ဵ၌ ေအာြ်ပါပပုလုပ်မှုတစ်ခုခု
ြို ေဆာင်ရွြ်လုသ
ိ ူသည် ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိရန် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ပုဳစဳ (၅)ပဖင်ဴ ေလျှာြ်ထာဵ
ရမည်(ြ) ပမို့၊ ရပ်ြွြ်၊ ေြျေဵရွာမျောဵြို တိုဵချေဲ့ပခင်ဵ၊
(ခ)

ဟိုတယ်မျောဵ၊ စြ်ရုဳအလုပ်ရုဳမျောဵ၊ လူေနအေဆာြ်အအုဳမျောဵအပါအဝင် အေဆာြ်အအုဳ
အသစ်မျောဵ တည်ေဆာြ်ပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တိုဵချေဲ့ပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပပင်ဆင်ပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ဝင်ဵခခဳြာရဳပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ချေဲ့ထွင်ပခင်ဵ၊

(ဂ)

ေရနဳ၊

သဘာဝဓာတ်ေငွ့၊

ေြျောြ်မျေြ်ရတနာ

သို္ဓမဟုတ်

ဓာတ်သတ္တုရှာေဖွရန်

တူဵေဖာ်ပခင်ဵ၊ ေရနဳ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ့ပိုြ်လုင
ိ ်ဵမျောဵ သွယ်တန်ဵပခင်ဵ၊ စြ်ရုဳ အလုပ်ရုဳမျောဵ
တည်ေဆာြ်ပခင်ဵ၊ မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵမျောဵ သွယ်တန်ဵပခင်ဵ၊ ဆြ်သွယ်ေရဵတာဝါတိုင်
မျောဵ ေဆာြ်လပ
ု ်ပခင်ဵ၊ လမ်ဵေဖာြ် လုပ်ပခင်ဵ၊ တဳတာဵတည်ေဆာြ်ပခင်ဵ၊ ေလယာဉ်ြွင်ဵ

တည်ေဆာြ်ပခင်ဵ၊

ဆည်ေပမာင်ဵ၊

တာတမဳ

စေသာ

အေပခခဳအေဆာြ်အအုဳမျောဵ

တည်ေဆာြ်ပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တိုဵချေဲ့ပခင်ဵ၊
(ဃ) ေပမေအာြ်တွင်

လျှပ်စစ်သွယ်တန်ဵပခင်ဵ၊

ဆြ်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ

သွယ်တန်ဵပခင်ဵနှငဴ်

အပခာဵ ေပမေအာြ်လုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ၊
(င)

ေရတွင်ဵ၊ ေရြန်၊ တူဵေပမာင်ဵ၊ ေမွဵပမူေရဵြန်မျောဵ တူဵေဖာ်ပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တိုဵချေဲ့ပခင်ဵ၊

(စ)

ေပမမျေြ်နှာသွင်ပပင် ပျေြ်စီဵေစသည်ဴ ေရွှေြျေင်ပခင်ဵ၊ ေပမတူဵေဖာ်ပခင်ဵ၊ အုတ်ဖုတ်ပခင်ဵ၊
ေရတွင်ဵ၊ ေရြန်၊ ေချောင်ဵ၊ ေပမာင်ဵ၊ လျှို၊ ချေိုင်ဴမျောဵတူဵပခင်ဵ၊ ဖို္ဓပခင်ဵ၊ ေပမညှိပခင်ဵ၊ မိုင်ဵခွဲပခင်ဵ၊
ေြျောြ်တူဵပခင်ဵ၊ ေြျောြ်စရစ်၊ သဲထတ
ု ်ယူပခင်ဵ၊ ြုန်ဵမျောဵ၊ ေတာင်မျောဵပဖိုဖျေြ်ပခင်ဵ၊

(ဆ)

ပုဂ္ဂလြ
ိ
ပိုင်ဆိုင်သည်ဴ အဝန်ဵအဝိုင်ဵ၊ ဧရိယာအတွင်ဵတွင် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ
မျောဵြို ထည်ဴသွင်ဵပခင်ဵ၊ ခခဳစည်ဵရိုဵခတ်ပခင်ဵ။

၄၂။

ဝန်ကြီဵဌာနြ

ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ

သို္ဓမဟုတ်

ေရှဵေဟာင်ဵ စာရင်ဵဝင်အေဆာြ်အအုဳမှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဧရိယာအတွင်ဵတွင် စီဵပွာဵေရဵ
အလို္ဓငှာ ဓာတ်ပုဳ၊ ဗီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်ရိုြ်ြူဵပခင်ဵ၊ ပုဳတူပွာဵပခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဳစဳငယ်ပပုလုပ်ပခင်ဵြို
ေဆာင်ရွြ်လုသ
ိ ူသည် ကြိုတင် ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိရန် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ေလျှာြ်ထာဵရမည်။
၄၃။

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၁ နှငဴ် ၄၂တို္ဓအရ ေလျှာြ်ထာဵချေြ်ြို လြ်ခဳရရှိလျှင်(ြ) ေလျှာြ်လာွှ တွင် အချေြ်အလြ်မျောဵပပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်စွာ ပဖည်စ
ဴ ွြ်ေဖာ်ပပပခင်ဵရှိ မရှိြို
လည်ဵေြာင်ဵ၊ ပူဵတွဲပါရှိရမည်ဴ အေထာြ်အထာဵမျောဵ ပပည်စ
ဴ ုဳစွာပါရှိပခင်ဵ ရှိ မရှိြို
လည်ဵေြာင်ဵ စိစစ်ရမည်။
(ခ)

ေလျှာြ်လာွှ ပါအချေြ်မျောဵနှငဴ်

ပူဵတွဲပါရှိရမည်ဴ

အေထာြ်အထာဵမျောဵ

မှန်ြန်ပပည်စ
ဴ ုဳ

ေ ြာင်ဵ ေတွ့ရှိပါြ ဦဵစီဵဌာန၏ သေဘာထာဵမှတ်ချေြ်ပဖင်ဴ ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။
(ဂ)

ေလျှာြ်လာွှ ပါအချေြ်မျောဵနှငဴ် ပူဵတွဲပါရှိရမည်ဴ အေထာြ်အထာဵမျောဵ ပပည်စ
ဴ ုဳစွာပါရှိပခင်ဵ
မရှိပါြ

လိအ
ု ပ်ေသာအချေြ်မျောဵြို

ပပင်ဆင်ပဖည်စ
ဴ ွြ်၍

ထပ်မဳေလျှာြ်ထာဵနိုင်ရန်

သြ်ဆိုင်ရာ ေလျှာြ်ထာဵသူထဳ အေ ြာင်ဵ ြာဵ၍ ေလျှာြ်လာွှ ြို ပပန်လည်ေပဵအပ်
ရမည်။
(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ ပပန်လည်ေပဵအပ်ေသာ ေလျှာြ်လာွှ ြို ေလျှာြ်ထာဵသူြ
လိအ
ု ပ်သလို ပပင်ဆင်ပခင်ဵနှငဴ် ပဖည်စ
ဴ ွြ်ပခင်ဵတို္ဓ ေဆာင်ရွြ်ပပီဵ ထပ်မဳေလျှာြ်ထာဵလျှင်
ယင်ဵေလျှာြ်ထာဵချေြ်ြို လြ်ခဳ၍စိစစ်ရမည်။ ေလျှာြ်လာွှ ပါ အချေြ်မျောဵနှငဴ် ပူဵတွဲ
ပါရှိရမည်အ
ဴ ချေြ်မျောဵ ပပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်လျှင် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) ပါအတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(င)

ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်ပါ စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵြိုလိုြ်နာရန် ပျေြ်ြွြ်ေ ြာင်ဵ စစ်ေဆဵ
ေတွ့ရှပ
ိ ါြ ခွင်ဴပပုချေြ်ြို ပပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵနိုင်သည်။

၄၄။

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၃၉၊ ၄၀နှငဴ် ၄၁တို္ဓအရ ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ် ေလျှာြ်ထာဵပခင်ဵြို
စိစစ်ပပီဵ(ြ) နည်ဵဥပေဒ ၃၉ အရ ေလျှာြ်ထာဵပခင်ဵြို ခွင်ဴပပုလျှင် ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ(၂) ပဖင်ဴ
ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၄၀ အရ ေလျှာြ်ထာဵပခင်ဵြို ခွင်ဴပပုလျှင် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ
ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴ လြ်မှတ်ြို ပုဳစဳ (၄) ပဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒ ၄၁ အရ ေလျှာြ်ထာဵပခင်ဵြို ခွင်ဴပပုလျှင် ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၆) ပဖင်ဴ
ထုတေ
် ပဵရမည်။
အခန်ဵ(၈)
ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိသူ သို့မဟုတ် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ
ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူ၏ တာဝန်မျောဵ

၄၅။

ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်ရရှိသူ

သို္ဓမဟုတ်

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ

ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴလြ်မှတ်

ရရှိသူသည်(ြ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို အဓွန့်ရှညတ
် ည်တေ
ဳဴ စရန် အေလဵထာဵေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(ခ)

ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်တွင် ခွင်ဴပပုေသာေနရာနှငဴ် လုပ်ငန်ဵြိုသာ ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴရှိသည်။

(ဂ)

ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်အရ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ရာတွင်

တစ်နည်ဵနည်ဵပဖင်ဴ

ေရှဵေဟာင်ဵ

အေဆာြ်အအုဳ သို္ဓမဟုတ် ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္ထုပစ္စညဵ် တစ်ခုခုြို ေတွ့ရှိလျှင် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ
ချေြ်ချေင်ဵသတင်ဵပို္ဓရမည်။
(ဃ) ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်ပါလုပ်ငန်ဵြို ေဆာင်ရွြ်ရာတွင် လုပ်ငန်ဵလိအ
ု ပ်ချေြ်မှအပ ေပမြို
တူဵဆွ ပခင်ဵ၊ တူဵေဖာ်ပခင်ဵမပပုရ။
(င)

ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်ေပဵပခင်ဵသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ရာ၌

အပခာဵသူတစ်ဦဵ၏

အခွင်ဴ

အေရဵြို ထိခြ
ို ်နစ်နာေစပခင်ဵေ ြာင်ဴ နစ်နာေ ြဵ ေပဵေလျော်ရပခင်ဵနှငဴ် သြ်ဆိုင်ပခင်ဵ
မရှိေစရ။
(စ)

ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်ပါလုပ်ငန်ဵြို

ေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵေ ြာင်ဴေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊

အေ ြာင်ဵေ ြာင်ဴေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳြို

အပခာဵ

ထိခြ
ို ်ပျေြ်စီဵ

ေစပခင်ဵပဖစ်ေပ္ဒပါြ ဝန်ကြီဵဌာနြ သတ်မှတ်သည်ဴ ပပုပပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵစရိတ်ြို ေပဵေလျော်
ရမည်။
(ဆ)

ဦဵစီဵဌာန၏ တာဝန်ေပဵချေြ်အရ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ လာေရာြ်စစ်ေဆဵပခင်ဵြို ခွင်ဴပပု
ရမည်။

(ဇ)

ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်ပါ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ပပီဵစီဵပါြ လုပ်ငန်ဵပပီဵဆုဳဵေ ြာင်ဵ အစီရင်ခဳစာ
ြို ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။

(ဈ)

ဦဵစီဵဌာန၏ ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ်ပါ စည်ဵြမ်ဵမျောဵြို လိြ
ု ်နာရမည်။
အခန်ဵ (၉)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳတည်ရှိေသာေပမြို ြာြွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်ပခင်ဵ
၄၆။

ဝန်ကြီဵဌာနသည်

နိုင်ငဳေတာ်၏

ေပမေအာြ်တစ်ေနရာရာတွင်

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ

တည်ရှိေ ြာင်ဵ တစ်နည်ဵနည်ဵပဖင်ဴသိရှိလျှင် သွာဵေရာြ် ြည်ဴရှုစစ်ေဆဵရန် ဦဵစီဵဌာနြို တာဝန်
ေပဵနိုင်သည်။
၄၇။

ဦဵစီဵဌာနသည် ဝန်ကြီဵဌာန၏ တာဝန်ေပဵချေြ်အရ သတင်ဵရရှိသည်ေ
ဴ နရာသို္ဓ ေဆာလျေင်စွာ
သွာဵေရာြ်ပပီဵ ေပမပပင်အေပခအေန စစ်ေဆဵပခင်ဵနှငဴ် သမိုင်ဵယဉ်ေြျေဵမှုဆိုင်ရာ အေထာြ်
အထာဵမျောဵရှာေဖွပခင်ဵတို္ဓြို

ပပုလုပ်ပပီဵ

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳတည်ရှိပခင်ဵရှိ

မရှိအေပ္ဒ

သေဘာထာဵ မှတ်ချေြ်ပဖင်ဴ ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ တင်ပပရမည်။
၄၈။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် ဦဵစီဵဌာန၏ တင်ပပချေြ်အရ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ တည်ရှိသည်ဟု
ေပ္ဒေပါြ်ေသာ

ေပမ

သို္ဓမဟုတ်

ထိေ
ု ပမ၏

တစ်စိတ်တစ်ေဒသြို

တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ

ထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာြ်နိုင်ေရဵအတွြ် သြ်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီဵဌာန၊ တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို္ဓမဟုတ်
ပပည်နယ်အစိုဵရ အဖွဲ့တို္ဓနှငဴ်ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွြ်ရမည်။
အခန်ဵ(၁၀)
အေထွေထွ
၄၉။

ဦဵစီဵဌာနသည်

ဥပေဒပုဒ်မ

၂၅

အရ

အေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ပပီဵပါြ

သြ်ဆိုင်ရာ

တရာဵရုဳဵြ

ချေမှတ်သည်အ
ဴ မိန့်ြို

ေဆာင်ရွြ်ပပီဵစီဵမှုအေပခအေနြို

ဝန်ကြီဵဌာနသို္ဓ

အစီရင်ခဳတင်ပပရမည်။
၅၀။

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳတည်ရှိရာေနရာမျောဵသို္ဓ

ြွင်ဵဆင်ဵေလဴလာရှာေဖွပခင်ဵနှငဴ်

တူဵေဖာ်

သုေတသနပပုပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴရေသာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည်
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ပပီဵသည်အ
ဴ ခါတိုင်ဵ

ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်

မပဖစ်မေန ေဆာင်ရွြ်ရမည်(ြ) စာတမ်ဵေရဵသာဵဖတ် ြာဵပခင်ဵ၊
(ခ)

ပုဳနှိပ်ထတ
ု ်ေဝပခင်ဵ၊

(ဂ)

အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ။

ညှန
ိ ှိုင်ဵလျေြ်

ေအာြ်ေဖာ်ပပပါတို္ဓြို

၅၁။

သြ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီဵဌာနမျောဵသည်

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵအတွင်ဵတွင်

နိုင်ငဳေတာ်

အြျေိုဵစီဵပွာဵအလို္ဓငှာ ေရနဳ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ့၊ ေြျောြ်မျေြ်ရတနာ သို္ဓမဟုတ် ဓာတ်သတ္တု
တူဵေဖာ်ရန် အေ ြာင်ဵေပ္ဒေပါြ်လျှင် သာသနာေရဵနှငဴ် ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာနနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍
ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရ အဖွဲ့၏ ခွင်ဴပပုချေြ်ပဖင်ဴ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

သူရေအာင်ြို၊
ပပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵ၊
ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၊
သာသနာေရဵနှင်ဴ ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာန။

