ပပည်ေောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
သာသနာေရဵနှငဴ်ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာန
(ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေေသမျောဵ ြာြွေယ်ေန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေေမျောဵ)
အမိန့်ေ ြာ်ပငာစာအမှတ် ၁၁/ ၂၀၂၀
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ သီတင်ဵြျွတ်လဆန်ဵ ၇ ရြ်
(၂၀၂၀ ပပညဴန
် ှစ်၊ ေအာြ်တိုဘာလ ၂၃ ရြ်)
သာသနာေရဵနှငဴ်ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာနသည်

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ

ြာြွေယ်

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၃၊ ပုဒ်မခွေဲ(ြ)အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွေငဴ်ြိုြျေငဴ်သုဳဵ၍ ပပည်ေထာင်စု
အစိုဵရအဖွေဲ့၏သေဘာတူညီချေြ်ပဖငဴ် ဤနည်ဵဥပေဒမျောဵြို ထုတပ် ပန်လုြ
ိ ်သည်။
အခန်ဵ(၁)
အမည်နှငဴ်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချေြ်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျောဵြို

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေေသမျောဵြာြွေယ်ေန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေေမျောဵ

ဟု ေခါ်တွေင်ေစရမည်။
၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျောဵတွေင် ပါရှိေသာစြာဵရပ်မျောဵသည် ေဖာ်ပပပါအတိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစ
ရမည် (ြ) ဥပေေ

ဆိုသည်မှာ

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵြာြွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒြို

ဆိုသည်။
(ခ)

ညွှန် ြာဵေရဵမှူဵချေုပ်

ဆိုသည်မှာ

ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနနှငဴ်

အမျေိုဵသာဵပပတိုြ်ဦဵစီဵဌာန၏ ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချေုပ်ြို ဆိုသည်။
(ဂ)

ေလျှောြ်ောဵသူ ဆိုသည်မှာ ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအပဖစ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ
ေဒသအမျေိုဵ

အစာဵ

လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ြို

တစ်ခုခုတွေင်
ေဆာင်ရွြ်ရန်

ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ေလျှောြ်ထာဵေသာ
ေလျှောြ်ထာဵသညဴပ
် ုဂ္ဂိုလ်၊

အဖွေဲ့အစည်ဵြို

ဆိုသည်။
(ဃ) ပုဳစဳ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျောဵတွေင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴပ
် ုဳစဳြို ဆိုသည်။
(င)

ေိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာြ်ေရဵအဖွေဲ့ ဆိုသည်မှာ တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵ
သိမ်ဵေရဵေြာ်မတီနှငဴ်

ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီတို့ြ

ေရှဵေဟာင်ဵ

အေဆာြ်အအုဳြို ထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာငဴ်ေရှာြ်ရန် ဝန်ကြီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချေြ်ပဖငဴ်
ဖွေဲ့စည်ဵထာဵေသာ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာြ်ေရဵအဖွေဲ့ အသီဵသီဵ
ြို ဆိုသည်။

(စ)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေခ
ိ ိုြ်နိုင်မှုဆန်ဵစစ်ချေြ်
ေဒသတွေင်

ဆိုသည်မှာ

ေဆာင်ရွြ်မညဴ်လပ
ု ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်သည်

မည်သိုထ
့ ိခြ
ို ်နိုင်မှုရှိေကြာင်ဵ၊

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်အေပါ်

မည်သညဴအ
် ချေြ်တြ
ို့ ို

လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ပါြ

ထိခြ
ို ်မှုေလျောဴနည်ဵသြ်သာနိုင်ေကြာင်ဵနှငဴ် အဆိုပါ ြိစ္စအာဵ ေဆာင်ရွြ်သငဴ်ေကြာင်ဵ
သို့မဟုတ်

ေဆာင်ရွြ်ရန်မသငဴ်ေကြာင်ဵ

ဦဵစီဵဌာန၊

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

သို့မဟုတ်

ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီ သို့မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီတို့ြ
တာဝန်ေပဵအပ်ေသာအဖွေဲ့၏ ြွေင်ဵဆင်ဵဆန်ဵစစ်ချေြ်ြိုဆိုသည်။
(ဆ)

မူလရှိပပီဵ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧညဴေ
် ေဟာ၊ တည်ဵခိုရိပ်သာ သိမ
ု့ ဟုတ် အေသဵစာဵ၊
အလတ်စာဵ

စြ်မှုလုပ်ငန်ဵအေဆာြ်အအုဳ

တည်ဆဲဥပေဒမျောဵနှငဴ်အညီ
ဧညဴေ
် ဂဟာ၊

ဆိုသည်မှာ

ဥပေဒပပဋ္ဌာန်ဵပခင်ဵမပပုမီြ

တည်ေဆာြ်ဖွေငဴ်လှစ်လျေြ်ရှိသညဴ်

တည်ဵခိုရိပ်သာ

သို့မဟုတ်

အေသဵစာဵ၊

ဟိုတယ်၊

အလတ်စာဵ၊

မိုတယ်၊

စြ်မှုလုပ်ငန်ဵ

အေဆာြ်အအုဳြို ဆိုသည်။ ပုဂဳေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေြျေဵမှုနယ်ေပမစီမဳခန့်ခွေဲေရဵ အဖွေဲ့၏
ခွေငဴ်ပပုချေြ်ပဖငဴ် တည်ေဆာြ်ထာဵသညဴ် ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်ဵခိုရိပ်သာ သို့မဟုတ်
အေသဵစာဵ၊ အလတ်စာဵ၊ စြ်မှုလုပ်ငန်ဵအေဆာြ်အအုဳမျောဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။
အခန်ဵ(၂)
ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေေသသတ်မှတ်ပခင်ဵ
၃။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၉ အရ ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအပဖစ် ေဒသအမျေိုဵအစာဵ
တစ်ခုခုြိုပဖစ်ေစ၊ တစ်ခုထြ်ပိုေသာေဒသြိုပဖစ်ေစ နယ်နိမိတ်ေဖာ်ပပ၍ အမိန့်ေကြာ်ပငာစာ
ထုတပ် ပန် သတ်မှတ်နိုင်ေရဵအတွေြ် ကြိုတင်ေဆာင်ရွြ်ရမညဴ်လုပ်ငန်ဵမျောဵြို ေဆာင်ရွြ်ပပီဵ
ပပန်လည်တင်ပပရန် ဦဵစီဵဌာနြို တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

၄။

ဦဵစီဵဌာနြ တာဝန်ေပဵအပ်သညဴဝ
် န်ထမ်ဵ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်ဵအဖွေဲ့သည် သြ်ဆိုင်ရာနယ်ေပမ
အတွေင်ဵ ြွေင်ဵဆင်ဵေလဴလာပခင်ဵ၊ ေပမတိုင်ဵတာပခင်ဵ၊ ေပမပုဳထုတ်ပခင်ဵ၊ ေပမရာဇဝင်စုဳစမ်ဵပခင်ဵနှငဴ်
ေဒသအမျေိုဵအစာဵ

ခွေဲပခာဵပခင်ဵတို့ြို

ေနာြ်ဆြ်တွေဲ

(ြ)

ပါ

ေယဘုယျေသတ်မှတ်ချေြ်

မျောဵနှငဴ်အညီ စိစစ်ပပီဵ အေထာြ်အထာဵ စာရွြ်စာတမ်ဵမျောဵနှငဴ်အတူ ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချေုပ်ထဳ
တင်ပပရမည်။ ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချေုပ်သည် တင်ပပချေြ်မျောဵြိုစိစစ်ပပီဵ ဝန်ကြီဵဌာနသို့ ဆြ်လြ်
တင်ပပရမည်။
၅။

ဝန်ကြီဵဌာနသည်
အမိန့်

အစိုဵရအဖွေဲ့၏

သေဘာတူညီချေြ်ပဖငဴ်

ေကြာ်ပငာစာထုတပ် ပန်သတ်မှတ်သညဴ်

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအပဖစ်

ေပမေပါ်တွေင်

ဦဵစီဵဌာနြ

အမှတ်အသာဵ

ေြျောြ်တိုင် သို့မဟုတ် ထင်ရှာဵေသာအမှတ်အသာဵတစ်ခုခုြို စိုြ်ထပူ ခင်ဵနှငဴ် ေကြညာပခင်ဵ
တို့ြို ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

၆။

(ြ) ဝန်ကြီဵဌာနသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀ နှငဴ်အညီ ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင် ေပမယာစီမဳ
ခန့်ခွေဲ ေရဵအတွေြ်လုအ
ိ ပ်လျှေင် အစိုဵရဌာန သို့မဟုတ် အစိုဵရအဖွေဲ့အစည်ဵ တစ်ခုခု၏
စီမဳခန့်ခွေဲမှုေအာြ်တွေင်ရှိေသာ

ေပမြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊

ပုဂ္ဂိုလ်

သို့မဟုတ်

ပုဂ္ဂလြ
ိ

အဖွေဲ့အစည်ဵပိုင် ေပမြိုလည်ဵေြာင်ဵ သြ်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန သို့မဟုတ် အစိုဵရအဖွေဲ့
အစည်ဵ

သို့မဟုတ်

သြ်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်

သို့မဟုတ်

ပုဂ္ဂလြ
ိ

အဖွေဲ့အစည်ဵနှငဴ်

ကြိုတင်ညိန
ှ ှိုင်ဵေဆာင်ရွြ်ရန် ဦဵစီဵဌာနြို တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် သြ်ဆိုင်ရာေပမနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် သညဴ် ေပမပုဳ၊ ေပမရာဇဝင်၊ ေပမြို စီမဳခန့်ခွေဲ
နိုင်သညဴ် ခိုင်လဳေ
ု သာအေကြာင်ဵပပချေြ်မျောဵေဖာ်ပပ၍ ဝန်ကြီဵဌာနသို့ ဆြ်လြ်တင်ပပ
ရမည်။ ဝန်ကြီဵဌာနသည် လိအ
ု ပ်ပါြ အစိုဵရအဖွေဲ့သို့ တင်ပပေဆာင်ရွြ်ရမည်။

(ဂ)

ဝန်ကြီဵဌာန၏ ခွေငဴ်ပပုချေြ်ရရှိပါြ ဦဵစီဵဌာနသည် အဆိုပါေပမအာဵ စီမဳခန့်ခွေဲပခင်ဵနှငဴ်
ပိုင်ဆိုင်မှု လွှေ
ဲ ပပာင်ဵပခင်ဵတို့ြို ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

၇။

ေပမြိုစီမဳခန့်ခွေဲရန် အေထာြ်အထာဵခိုင်လဳမ
ု ှုရှိ၍ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀ ပုဒ်မခွေဲ (ခ) အရ သြ်ဆိုင်ရာ
ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလြ
ိ အဖွေဲ့အစည်ဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွြ်ေသာ်လည်ဵ ပိုင်ဆိုင်သူြ ေပဵအပ်
ရန် ပငင်ဵဆန်ပါြ ဝန်ကြီဵဌာနသည် အစိုဵရအဖွေဲ့၏ခွေငဴ်ပပုချေြ်အရ ေပမသိမ်ဵဆည်ဵပခင်ဵ၊ ပပန်လည်
ေနရာချေထာဵပခင်ဵနှငဴ်

ပပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ပခင်ဵဆိုင်ရာဥပေဒနှငဴ်အညီ

ေပမယာစီမဳခန့်ခွေဲပခင်ဵ၊

လိအ
ု ပ်ပါြ ေလျော်ေကြဵ၊ နစ်နာ ေကြဵေပဵပခင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
အခန်ဵ(၃)
ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေေသြာြွေယ်ေန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ
၈။

တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေြာ်မတီမျောဵသည်

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵတွေင်

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသ

အခင်ဵအြျေင်ဵြို အဟန့် အတာဵအေနှာငဴ်အယှြ်ပဖစ်ေစသညဴ် မည်သညဴအ
် ေဆာြ်အအုဳြိုမဆို
ေဆာြ်လပ
ု ်ပခင်ဵမပပုရန် တာဵဆီဵ ပခင်ဵ၊ ြျေူဵေြျော်ေဆာြ်လပ
ု ်ထာဵမှုမျောဵြို ဖယ်ရှာဵပခင်ဵတို့ြို
ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည် (ြ) သတ်မှတ်ချေြ်မျောဵနှငဴ်အညီ အမိန့်ထတ
ု ်ပပန်ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။
(ခ)

အစိုဵရဌာန

သို့မဟုတ်

အစိုဵရအဖွေဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုပိုင်

အေဆာြ်အအုဳပဖစ်ပါြ

အစိုဵရအဖွေဲ့မှ တစ်ဆငဴ် သြ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီဵဌာနနှငဴ်ညှိနှိုင်ဵ၍ တာဵဆီဵဖယ်ရှာဵနိုင်သည်။
(ဂ)

ပုဂ္ဂလြ
ိ ပိုင်အေဆာြ်အအုဳပဖစ်ပါြ

ပိုင်ရှင်သို့

နို့တစ်စာေပဵပို့ြာ

တာဵဆီဵဖယ်ရှာဵ

နိုင်သည်။ တာဵဆီဵဖယ်ရှာဵမှုြို မလိြ
ု ်နာပါြ သြ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒနှငဴ်အညီ ဆြ်လြ်
ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။

၉။

တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေြာ်မတီ မျောဵြ ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအတွေင်ဵ၌ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၄ ပါ ြိစ္စရပ်မျောဵြို
ေဆာင်ရွြ်ရန် ဝန်ကြီဵဌာနသို့ သေဘာတူညီချေြ်ေတာင်ဵခဳလာပါြ ဝန်ကြီဵဌာနသည် ေအာြ်ပါ
အတိင
ု ်ဵ စိစစ်တင်ပပရန် ဦဵစီဵ ဌာနသို့ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည် (ြ) ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ပရဝဏ်ြို

သတ်မှတ်ရန်အတွေြ်

ဓာတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵမျောဵ၊

အေသဵစိတ် ပုဳဆွေဲမှတ်တမ်ဵမျောဵနှငဴ် သမိုင်ဵေကြာင်ဵမှတ်တမ်ဵ အေထာြ်အထာဵမျောဵြို
ပပုစုတင်ပပေစပခင်ဵ၊
(ခ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏ ပရဝဏ်အတွေင်ဵ ေဆာင်ရွြ်သညဴ် ြိစ္စရပ်မျောဵအတွေြ်
လိြ
ု ်နာ ရမညဴ်စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵသတ်မှတ်ရန် လျောထာဵတင်ပပေစပခင်ဵ၊

(ဂ)

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳအာဵ မူလပုဳသဏ္ဌာန်၊ မူလလြ်ရာမျောဵအာဵ မေပျောြ်ပျေြ်
ေစဘဲ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာြ်နိုင်ရန် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵလမ်ဵဆိုင်ရာ အကြဳပပုချေြ်မျောဵ
တင်ပပေစပခင်ဵ။

၁၀။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၉ အရ ဦဵစီဵဌာနြ စိစစ်တင်ပပလာေသာြိစ္စရပ်မျောဵြို စိစစ်ပပီဵ
သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကြီဵ

သို့မဟုတ်

ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီနှငဴ်

ေဒသဆိုင်ရာ

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေြာ်မတီမျောဵသို့ သေဘာထာဵပပန်ကြာဵရမည်။
၁၁။

သြ်ဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာြ်ေရဵအဖွေဲ့မျောဵသည်
ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏
လြ်ရာြိုပဖစ်ေစ

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင်

မူလေရှဵေဟာင်ဵပုဳသဏ္ဌာန်ြိုပဖစ်ေစ၊

ေပပာင်ဵလဲပခင်ဵမရှိေစဘဲ

မူလေရှဵေဟာင်ဵ

ပပုပပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ

သို့မဟုတ် ယင်ဵ၏ ဝင်ဵခခဳ နယ်နိမိတ်ြို ပပင်ဆင်ပခင်ဵ၊ တိုဵချေဲ့ပခင်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွြ်လုပ
ိ ါြ
ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ ပုဒ်မခွေဲ (ြ) အရ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ရရှိရန် ပုဳစဳ (၃၇) ပဖငဴ် ေလျှောြ်ထာဵရမည်။
၁၂။

ဝန်ကြီဵဌာန၊ တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ
ထိန်ဵသိမ်ဵ

ေရဵေြာ်မတီမျောဵသည်

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအတွေင်ဵရှိ

ေရှဵေဟာင်ဵ

အေဆာြ်အအုဳနှငဴ် ေရှဵေဟာင်ဵေနရာမျောဵ လုခဳ ခုဳမှုရှိေစရန် လိအ
ု ပ်သညဴစ
် ီမဳမှုမျောဵပဖငဴ် ြာြွေယ်
ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာြ်ရမည်။
အခန်ဵ(၄)
ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ေလျှောြ်ောဵပခင်ဵ၊ စိစစ်ပခင်ဵနှငဴ် ေုတေ
် ပဵပခင်ဵ
၁၃။

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအတွေင်ဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ တွေင်ေဖာ်ပပထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်
နှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵအေပါ် ထိခြ
ို ်မှုမရှိေကြာင်ဵ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ရရှိရန်
တိုင်ဵေဒသကြီဵ

သို့မဟုတ်

ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီ

သိုမ
့ ဟုတ်

ေဒသဆိုင်ရာ

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေြာ်မတီသု့ိ ေလျှောြ်ထာဵရာတွေင်ပဖစ်ေစ၊ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ် ထုတေ
် ပဵရာ
တွေင်ပဖစ်ေစ ေအာြ်ေဖာ်ပပပါ ပုဳစဳမျောဵြို အသုဳဵပပု၍ ေဆာင်ရွြ်ရမည် (ြ) ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵတည်ရှိရာေဒသအတွေင်ဵရှိ ပမို့ပပနှငဴ် ေြျေဵရွာတွေင် အေဆာြ်
အအုဳြို တည်ေဆာြ်ပခင်ဵ သို့မဟုတ် တိုဵချေဲ့ေဆာြ်လပ
ု ်ပခင်ဵပပုလုပ်လိုပါြ ပုဳစဳ (၁) ပဖငဴ်
ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၂) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ခ)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵတည်ရှိရာေဒသအတွေင်ဵရှိ ပမို့ပပနှငဴ် ေြျေဵရွာတွေင် ေရှဵေဟာင်ဵ
အေဆာြ် အအုဳမှတစ်ပါဵ အပခာဵအေဆာြ်အအုဳြိုပပင်ဆင်ပခင်ဵ သို့မဟုတ် ယင်ဵ၏
ဝင်ဵခခဳနယ်နိမိတ်ြိုြာရဳပခင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပခင်ဵ သို့မဟုတ် တိုဵချေဲ့ပခင်ဵ ပပုလုပ်လိုပါြ ပုဳစဳ (၃)
ပဖငဴ်ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၄) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵရမည်။

(ဂ)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵတည်ရှိရာေဒသအတွေင်ဵရှိ ပမို့ပပနှငဴ် ေြျေဵရွာတွေင် ယဉ်ေြျေဵမှု
အေမွေအနှစ်

မျောဵြို

မထိခြ
ို ်သညဴ်

သာသနိြ

အေဆာြ်အအုဳမျောဵ၊

ပညာေရဵ၊

ြျေန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အေပခခဳအေဆာြ်အအုဳမျောဵ ပပုပပင်မွေမ်ဵမဳပခင်ဵ၊ အသစ်တည်ေဆာြ်
ပခင်ဵ ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ ပုဳစဳ (၅) ပဖငဴ် ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို
ပုဳစဳ (၆) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ဃ) ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵတည်ရှိရာေဒသအတွေင်ဵရှိ

ပမို့ပပနှငဴ်ေြျေဵရွာတွေင်

လမ်ဵမျောဵ

တိုဵချေဲ့ပခင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပခင်ဵ၊ ဆိပ်ခဳေဘာတဳတာဵမျောဵပပင်ဆင်ပခင်ဵ ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ ပုဳစဳ (၇)
ပဖငဴ် ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၈) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵရမည်။
(င)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵတည်ရှိရာေဒသအတွေင်ဵရှိ ပမို့ပပနှငဴ် ေြျေဵရွာတွေင် ေရတွေင်ဵ၊
ေရြန်၊ ေရြူဵြန်၊ ေရေလှာင်ြန်၊ ေမွေဵပမူေရဵြန်၊ ေမွေဵပမူေရဵခခဳမျောဵ၊ နှစ်ရှညပ
် င်
စိုြ်ပျေိုဵပခင်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွြ် ပခင်ဵ၊ တိုဵချေဲ့ပခင်ဵ၊ ပပုပပင်မွေမ်ဵမဳပခင်ဵမျောဵ ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ ပုဳစဳ
(၉) ပဖငဴ် ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၁၀) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵ
ရမည်။

(စ)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵတည်ရှိရာေဒသအတွေင်ဵရှိ

ပမို့ပပနှငဴ်ေြျေဵရွာတွေင်

လြ်မှု

လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အလုပ်ရုဳမျောဵအသစ်တည်ေဆာြ်ပခင်ဵ၊ တိုဵချေဲ့ပပုပပင်ပခင်ဵ ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ
ပုဳစဳ (၁၁) ပဖငဴ် ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၁၂) ပဖငဴ်
ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ဆ)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵတည်ရှိရာေဒသအတွေင်ဵရှိ ပမို့ပပနှငဴ် ေြျေဵရွာတွေင် စီဵပွောဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာစာဵေသာြ်ဆိုင်မျောဵ၊

အမှတ်တရပစ္စည်ဵအေရာင်ဵဆိုင်မျောဵ၊

ခရီဵသွောဵ

လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ်မှုဆိုင်ရာမျောဵ တည်ေဆာြ်ပခင်ဵ၊ တိုဵချေဲ့ပပုပပင်ပခင်ဵ ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ
ပုဳစဳ (၁၃) ပဖငဴ်ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၁၄) ပဖငဴ်
ထုတေ
် ပဵရမည်။

(ဇ)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵတည်ရှိရာေဒသအတွေင်ဵရှိ

ပမို့ပပနှငဴ်ေြျေဵရွာတွေင်

ပပခန်ဵ

လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အေဆာြ်အအုဳအသစ်ေဆာြ်လပ
ု ်ပခင်ဵ၊ တိုဵချေဲ့ပပုပပင်ပခင်ဵပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ
ပုဳစဳ (၁၅) ပဖငဴ် ေလျှောြ်ထာဵ ရမည်။

ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၁၆) ပဖငဴ်

ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ဈ)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵတည်ရှိရာေဒသအတွေင်ဵရှိ

ပမို့ပပနှငဴ်ေြျေဵရွာတွေင်

မူလရှိပပီဵ

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧညဴေ
် ဂဟာ၊ တည်ဵခိုရိပ်သာ သို့မဟုတ် အေသဵစာဵ၊ အလတ်စာဵ
စြ်မှုလုပ်ငန်ဵ

အေဆာြ်

အသစ်ေဆာြ်လပ
ု ်ပခင်ဵတို့ြို

အအုဳြို

တိုဵချေဲ့ေဆာြ်လပ
ု ်ပခင်ဵ၊

ခွေငဴ်ပပုမည်မဟုတ်ဘဲ

အေဟာင်ဵြိုဖျေြ်၍

ပပင်ဆင်ပခင်ဵြိုသာ

ေဆာင်ရွြ်

နိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ပပင်ဆင်ပခင်ဵ ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြပုဳစဳ (၁၇) ပဖငဴ် ေလျှောြ်ထာဵ ရမည်။
ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၁၈) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ည)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵတည်ရှိရာေဒသအတွေင်ဵရှိ ပမို့ပပနှငဴ် ေြျေဵရွာတွေင် ရဟတ်ယာဉ်၊
လူစီဵမီဵပုဳဵပျေဳမျောဵ၊ အပခာဵစြ်တပ်၊ စြ်မဲဴယာဉ်ပျေဳသန်ဵပခင်ဵပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ ပုဳစဳ (၁၉) ပဖငဴ်
ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၂၀) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵရမည်။

(ဋ)

ကြာဵခဳေဒသတွေင်လမ်ဵေဖာြ်လပ
ု ်ပခင်ဵ၊

ဆိပ်ခဳေဘာတဳတာဵ၊

ယာဉ်ရပ်နာဵစခန်ဵ၊

ရထာဵလမ်ဵ၊ ရထာဵ ဘူတာရုဳ၊ အာဵြစာဵရုဳ၊ အာဵြစာဵြွေင်ဵမျောဵ၊ အေဆာြ်အအုဳနှငဴ်
တဳတာဵမျောဵ အသစ်တည်ေဆာြ်ပခင်ဵ သို့မဟုတ် ယင်ဵတို့ြိုတဵို ချေဲ့ပခင်ဵ ပပုလုပ်လိုပါြ
ပုဳစဳ (၂၁) ပဖငဴ် ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင် ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၂၂) ပဖငဴ်
ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ဌ)

ကြာဵခဳေဒသတွေင် ဆြ်သွေယ်ေရဵတာဝါတိုင်မျောဵ၊ ေပမေအာြ်လပ
ု ်ငန်ဵမျောဵ၊ ေပမေအာြ်
ဓာတ်အာဵကြိုဵမျောဵ၊ လျှေပ်စစ်မဟာဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵမျောဵ၊ ဓာတ်အာဵခွေဲရုဳမျောဵ၊ ဓာတ်တိုင်မျောဵ၊
ဓာတ်ေငွေ့ပိုြ်လုင
ိ ်ဵမျောဵ

တည်ေဆာြ်စိုြ်ထပူ ခင်ဵ

ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ

ပုဳစဳ

(၂၃)

ပဖငဴ်

ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင် ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၂၄) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ဍ)

ကြာဵခဳေဒသတွေင်

ရဟတ်ယာဉ်၊

လူစီဵမီဵပုဳဵပျေဳမျောဵ၊

ေမာင်ဵသူမဲဴေလယာဉ်ပဖတ်သန်ဵ

ပျေဳသန်ဵပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ ပုဳစဳ (၂၅) ပဖငဴ် ေလျှောြ်ထာဵရမည်။
ခွေငဴ်ပပုပါြကြိုတင် ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၂၆) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ဎ)

ကြာဵခဳေဒသတွေင်

ဇာတ်ရုဳြဲဴသို့ေသာ

ေဖျော်ေပဖေရဵဆိုင်ရာအေဆာြ်အအုဳမျောဵ၊

တည်ဵခိုေရဵ အေဆာြ်အအုဳမျောဵ၊ နာဵေနစခန်ဵမျောဵ၊ ပမင်ဵစီဵစခန်ဵပပိုင်ြွေင်ဵမျောဵနှငဴ် အေပခခဳ
အေဆာြ်အအုဳမျောဵတည်ေဆာြ်ပခင်ဵ ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ ပုဳစဳ (၂၇) ပဖငဴ် ေလျှောြ်ထာဵရမည်။
ခွေငဴ်ပပုပါြကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၂၈) ပဖငဴ်ထုတ်ေပဵရမည်။
(ဏ) ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင် လယ်ေပမ၊ ယာေပမမျောဵအေပါ်၌ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျေင်
နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵြျေင်ပမင်ြွေင်ဵြို ထိခြ
ို ်ေစေသာ နှစ်ရှညပ
် င်မျောဵ စိုြ်ပျေိုဵပခင်ဵပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ

ပုဳစဳ (၂၉) ပဖငဴ် ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၃၀) ပဖငဴ်
ထုတေ
် ပဵရမည်။
(တ) ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင် မူလေပမမျေြ်နှာသွေင်ပပင်ြို ပျေြ်စီဵေစနိုင်သညဴ် ေရွှေြျေင်
ပခင်ဵ၊ သဲထတ
ု ်ပခင်ဵ၊ ေြျောြ်ထတ
ု ်ပခင်ဵ၊ အုတ်ဖုတ်ပခင်ဵ၊ အမှိုြ်မျောဵစုပုဳ စွေန့်ပစ်ပခင်ဵ၊
ေရဆိုဵထုတ်ပခင်ဵ၊

သဘာဝြုန်ဵြမူမျောဵ၊

ေတာင်ြုန်ဵမျောဵပဖိုဖျေြ်ပခင်ဵ၊

ေပမညှပိ ခင်ဵ၊

ေပမတူဵပခင်ဵ၊ ေရစီဵေရလာပိတ်ဆို့ပခင်ဵ၊ ြန်၊ ေချောင်ဵ၊ ဆည်ေပမာင်ဵ၊ တာတမဳ၊ လျှေို၊ ချေိုငဴ်မျောဵ
ေပမဖို့ပခင်ဵမျောဵ

ပပုလုပ်လိုပါြ

ပုဳစဳ

(၃၁)

ပဖငဴ်

ေလျှောြ်ထာဵရမည်။

ခွေငဴ်ပပုပါြ

ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၃၂) ပဖငဴ် ထုတ်ေပဵရမည်။
(ထ) ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင် လြ်ရှိေပါြ်ေရာြ်ေနသညဴ် ေဒသမျေိုဵရင်ဵ သဘာဝ
သစ်ပင်မျောဵြို ခုတ်ထင
ွေ ်ပခင်ဵ၊ ခင်တန်ဵမျောဵြိုဖျေြ်ဆီဵပခင်ဵ၊ ေဒသမျေိုဵရင်ဵ မဟုတ်ေသာ
မျေိုဵစိတ်မျောဵ၊

နှစ်ရှညပ
် င်မျောဵ

စိုြ်ပျေိုဵပခင်ဵမျောဵ

ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ

ပုဳစဳ

(၃၃)

ပဖငဴ်

ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၃၄) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ဒ)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင် ဝင်ဵခခဳတစ်ခုခုအတွေင်ဵ ြျေေရာြ်ေနသညဴ် ေရှဵေဟာင်ဵ
အေဆာြ်အအုဳမျောဵ၊

ေနရာမျောဵ၏

ပမင်ြွေင်ဵြို

တမင်ဖုဳဵြွေယ်ပခင်ဵ၊

အလွေယ်တြူ

ဝင်ေရာြ်သွောဵလာ ကြညဴ်ရှုမရ ေအာင် ပိတ်ဆို့တာဵဆီဵပခင်ဵ၊ ခခဳခတ် ြာရဳပခင်ဵမျောဵ
ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ ပုဳစဳ (၃၅) ပဖငဴ်ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ
(၃၆) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵရမည်။
၁၄။

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ ပုဒ်မခွေဲ (ြ) တွေင် ေဖာ်ပပထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵ
တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵအေပါ် ထိခြ
ို ်မှုမရှိေကြာင်ဵ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပု
ချေြ်ရရှိရန် တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီ သို့မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီသု့ိ ေလျှောြ်ထာဵရာတွေင်ပဖစ်ေစ၊ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ် ထုတေ
် ပဵရာတွေင်
ပဖစ်ေစ ေအာြ်ေဖာ်ပပပါ ပုဳစဳမျောဵြို အသုဳဵပပု၍ ေဆာင်ရွြ်ရမည်(ြ) ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင်

ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာြ်အအုဳ၏

မူလေရှဵေဟာင်ဵ

ပုဳသဏ္ဌာန်ြို ပဖစ်ေစ၊ မူလေရှဵေဟာင်ဵလြ်ရာြိုပဖစ်ေစ ေပပာင်ဵလဲပခင်ဵမရှိေစဘဲ ပပုပပင်
ထိန်ဵသိမ်ဵမှုလပ
ု ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ သို့မဟုတ် ယင်ဵ၏ဝင်ဵခခဳနယ်နိမိတ်ြို ပပင်ဆင်ပခင်ဵ၊
တိုဵချေဲ့ပခင်ဵ

ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ

ပုဳစဳ

(၃၇)

ပဖငဴ်

ေလျှောြ်ထာဵရမည်။

ခွေငဴ်ပပုပါြ

ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၃၈) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ခ)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင်

ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနဆိုင်ရာ

တူဵေဖာ်မှုလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ ပုဳစဳ (၃၉) ပဖငဴ် ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်
ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၄၀) ပဖငဴ် ထုတ်ေပဵရမည်။

(ဂ)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင်

ပပတိုြ်မျောဵတည်ေဆာြ်ပခင်ဵ၊

ဖွေငဴ်လှစ်ပခင်ဵ

ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ ပုဳစဳ (၄၁) ပဖငဴ် ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ
(၄၂) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ဃ) ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသတွေင်
လုပ်ငန်ဵရပ်မျောဵအတွေြ်

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ြာြွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ

မပဖစ်မေနလိအ
ု ပ်ေသာ

အေပခခဳအေဆာြ်အအုဳမျောဵ

(လုခဳ ခုဳေရဵရုဳဵ၊

အေဆာြ်အအုဳ၊

အမျောဵသုဳဵအိမ်သာ၊

လူအမျောဵသုဳဵ
စီမဳခန့်ခွေဲေရဵရုဳဵ၊

ပပန်ကြာဵေရဵရုဳဵ၊ လူအမျောဵနာဵေနခန်ဵမျောဵ) ေဆာြ်လပ
ု ်ပခင်ဵ ပပုလုပ်လုပ
ိ ါြ ပုဳစဳ (၄၃)
ပဖငဴေ
် လျှောြ်ထာဵရမည်။ ခွေငဴ်ပပုပါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြို ပုဳစဳ (၄၄) ပဖငဴ် ထုတေ
် ပဵရမည်။
၁၅။

(ြ) ဝန်ကြီဵဌာနသည် ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ရရှိရန် ေလျှောြ်ထာဵချေြ်ြို စိစစ်နိုင်ေရဵအတွေြ်
ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ထခ
ိ ိုြ်နိုင်မှုဆန်ဵစစ်ချေြ်

ေဆာင်ရွြ်ရန်

ဦဵစီဵဌာနသို့

ညွှန်ကြာဵရမည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒခွေဲ (ြ) အရ ညွှန်ကြာဵချေြ်ြိုရရှိသညဴအ
် ခါ ဌာနတွေင်ဵ
အဖွေဲ့ဖွေဲ့၍လည်ဵေြာင်ဵ၊ သြ်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ြျွမ်ဵြျေင်သညဴအ
် ဖွေဲ့ြို တာဝန်ေပဵအပ်
၍လည်ဵေြာင်ဵ ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။

၁၆။

နည်ဵဥပေဒ ၁၅ (ခ) ပါ အဖွေဲ့မျောဵသည် ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ထခ
ိ ိုြ်နိုင်မှုဆန်ဵစစ်ချေြ်ြို
စိစစ်ရာ၌ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၉ ပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချေြ်မျောဵြို အေပခခဳ၍ထညဴ်သွေင်ဵစိစစ်ရမည်။

၁၇။

တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေြာ်မတီမျောဵသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၄၈ ပုဒ်မခွေဲ (ခ) အရ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်ရန် ြွေင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပပီဵ
ဒဏ်ေကြဵေငွေြို စိစစ်သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
အခန်ဵ( ၅ )
ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်စီမဳခန့်ခွေဲမှု ရန်ပုဳေငွေေူေောင်ပခင်ဵ၊ ေိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွေဲပခင်ဵ

၁၈။

ဝန်ကြီဵဌာနသည်(ြ) ဥပေဒပုဒ်မ ၄၃ ပါ ရေငွေမျောဵပဖငဴ် ထူေထာင်ထာဵသညဴ် ရန်ပုဳေငွေမျောဵြို ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ်
စီမဳခန့်ခွေဲ ပခင်ဵပပုရန်အတွေြ် ရန်ပုဳေငွေထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွေဲေရဵအဖွေဲ့ြို ေအာြ်ပါ
ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵပဖငဴ် ဖွေဲ့စည်ဵရမည်-

(၁)

ဒုတိယဝန်ကြီဵ သာသနာေရဵနှငဴ် ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာန

ဥြ္ကဋ္ဌ

(၂)

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကြီဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီမှ ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵ

အဖွေဲ့ဝင်

(၃)

ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကြီဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီမှ ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵ

အဖွေဲ့ဝင်

(၄)

မေြွေဵတိုင်ဵေဒသကြီဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီမှ ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵ

အဖွေဲ့ဝင်

(၅)

စစ်ြိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကြီဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီမှ ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵ

အဖွေဲ့ဝင်

(၆)

ရခိုင်ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီမှ ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵ

အဖွေဲ့ဝင်

(၇)

(၈)

(၉)

(၁၀)

(၁၁)

(၁၂)

(၁၃)

(၁၄)

(၁၅)

(၁၆)

ရန်ြုန်တိုင်ဵေဒသကြီဵ၊ အေနာြ်ပိုင်ဵခရိုင် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေြာ်မတီမှ ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵ
တနသောရီတိုင်ဵေဒသကြီဵ၊

ထာဵဝယ်ခရိုင်

ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

ေြာ်မတီမှ ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵ
ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကြီဵ၊

ေပမာင်ဵပမခရိုင်

ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

ေြာ်မတီမှ ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵ
ြချေင်ပပည်နယ်၊

ပမစ်ကြီဵနာဵခရိုင်

ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

ေြာ်မတီမှ ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵ
ြရင်ပပည်နယ်၊

ဘာဵအဳခရိုင်

ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီမှ

ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵ
မွေန်ပပည်နယ်၊ ေမာ်လပမိုင်ခရိုင် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီမှ
ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵ
ရှမ်ဵပပည်နယ်၊ ေတာင်ကြီဵခရိုင် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီမှ
ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵ
ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချေုပ်

ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနနှငဴ်

အမျေိုဵသာဵပပတိုြ်ဦဵစီဵဌာန
ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ

ဌာနတွေင်ဵစာရင်ဵစစ်နှငဴ်

ဘဏ္ဍာေရဵဌာနခွေဲ

သာသနာေရဵနှငဴ် ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာန
ဒုတိယညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ စီမဳ/ ဘဏ္ဍာဌာနခွေဲ ေရှဵေဟာင်ဵသုေတသနနှငဴ်
အမျေိုဵသာဵပပတိုြ်ဦဵစီဵဌာန
(ခ)

အဖွေဲ့ဝင်

အဖွေဲ့ဝင်

အဖွေဲ့ဝင်

အဖွေဲ့ဝင်

အဖွေဲ့ဝင်

အဖွေဲ့ဝင်

အဖွေဲ့ဝင်

အဖွေဲ့ဝင်

အတွေင်ဵေရဵမှူဵ

တွေဲဖြ်အတွေင်ဵေရဵမှူဵ

နည်ဵဥပေဒခွေဲ(ြ)အရ ဖွေဲ့စည်ဵသညဴ် အဖွေဲ့ြို လိအ
ု ပ်ပါြ ပပင်ဆင်ဖွေဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

၁၉။

ရန်ပုဳေငွေေြာြ်ခဳပခင်ဵ၊ ထညဴ်ဝင်ပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ ေအာြ်ပါအတိုင်ဵေဆာင်ရွြ်ရမည်(ြ) ဝန်ကြီဵဌာနသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၄၃ တွေင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ် ပပည်တွေင်ဵ၊ ပပည်ပအစိုဵရ၊
အဖွေဲ့အစည်ဵမျောဵနှင်ဴ ေစတနာရှင်မျောဵ၏ လှူဒါန်ဵေငွေမျောဵ၊ ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသ
မျောဵတွေင် ေြာြ်ခဳသည်ဴ အခေကြဵေငွေနှင်ဴ ဝင်ေကြဵမျောဵအေပါ် ရာခိုင်နှုန်ဵ အချေိုဵအစာဵ
သတ်မှတ်ချေြ်အရရရှိသည်ဴ ေငွေေကြဵမျောဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေြာ်မတီမျောဵြ ေြာြ်ခဳ
ရရှိသည်ဴ ဒဏ်ေကြဵေငွေမျောဵနှငဴ် ရန်ပုဳေငွေမှရရှိသည်ဴ တရာဵဝင် တိုဵပွောဵေငွေမျောဵြို ရန်ပုဳေငွေ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲေရဵအဖွေဲ့၏ ေငွေစာရင်ဵသို့ ေပဵသွေင်ဵရမည်။
(ခ)

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

သို့မဟုတ်

ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီနှငဴ်

ေဒသဆိုင်ရာ

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီမျောဵသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၄၇ ပုဒ်မခွေဲ (ခ) တွေင်ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်
ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ြို

ထိခြ
ို ်ေစသညဴ်

ေဆာင်ရွြ်မှုမျောဵ၊

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေ

အနှစ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵအတွေြ် ဒဏ်ေကြဵေငွေ သတ်မှတ်ပခင်ဵနှင်ဴ ေြာြ်ခဳပခင်ဵမှ ရရှိသညဴ်
ရန်ပုဳေငွေမျောဵြို

ရန်ပုဳေငွေထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲေရဵအဖွေဲ့၏

ေငွေစာရင်ဵသို့

ေပဵသွေင်ဵ

ရမည်။
(ဂ)

တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵ
ေရဵ ေြာ်မတီမျောဵသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၄၇ ပုဒ်မခွေဲ (ြ) တွေင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ် ယဉ်ေြျေဵမှု
အေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵတွေင် အခေကြဵေငွေေြာြ်ခဳပခင်ဵနှင်ဴ ဝင်ေကြဵ သတ်မှတ်ေြာြ်ခဳ
ပခင်ဵတို့မှ ေြာြ်ခဳရရှိသညဴ်ေငွေမျောဵြို သြ်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်
ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွေသု့ိ ေပဵသွေင်ဵရမည်။

၂၀။

ရန်ပုဳေငွေထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲေရဵအဖွေဲ့သည် ရန်ပုဳေငွေမှ သငဴ်ေလျော်သညဴ် ေထာြ်ပဳဴေငွေမျောဵြို
သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကြီဵ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

သို့မဟုတ်

ေြာ်မတီမျောဵသို့

ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီနှငဴ်

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်မျောဵ

ေဒသဆိုင်ရာ

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ

ေဆာင်ရွြ်ရန် ပပန်လည်ခွေဲေဝ ေပဵရာ၌ ေအာြ်ပါအေပခအေနမျောဵြို မူတည်၍ ဦဵစာဵေပဵအဆငဴ်
သတ်မှတ်ပပီဵ ခွေဲေဝေပဵရမည် (ြ) သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေကြာငဴ် ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေြျေဵမှုေနရာမျောဵ၊ ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေြျေဵ
မှု အေဆာြ်အအုဳမျောဵ လတ်တေလာပပိုြျေပျေြ်စီဵမှုအေပခအေန၊
(ခ)

သမိုင်ဵတွေင် အေရဵပါမှုအေပခအေန၊

(ဂ)

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုဵပမငဴ်မာဵမှုအေပခအေန၊

(ဃ) ဗိသုြာနှငဴ်အနုလြ်ရာ ပါဝင်မှုအေပခအေန၊
(င)
၂၁။

တည်ေနရာနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵြျေင်အေပခအေန။

ရန်ပုဳေငွေထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲေရဵအဖွေဲ့သည် -

(ြ) ရန်ပုဳေငွေမျောဵြို ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွေဲပခင်ဵတို့နှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျေဉ်ဵြို
ပပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချေုပ်ရုဳဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေရဵဆွေဲရမည်။
(ခ)

ေရဵဆွေဲထာဵသညဴ်

ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျေဉ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ

ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ၊

သုဳဵစွေဲပခင်ဵနှငဴ်

စီမဳခန့်ခွေဲပခင်ဵတို့ ပပုရမည်။
(ဂ)

ရန်ပုဳေငွေြို သတ်မှတ်ထာဵေသာဘဏ်တွေင် အဖွေဲ့ဝင်သုဳဵဦဵအမည်ပဖငဴ် အပ်နှဳထာဵရှိရမည်။

(ဃ) ရန်ပုဳေငွေတွေင် နိုင်ငဳပခာဵေငွေပါရှိပါြ သီဵပခာဵဘဏ်စာရင်ဵဖွေငဴ်လှစ်၍ ဘဏ္ဍာေရဵ စည်ဵမျေဉ်ဵ၊
စည်ဵြမ်ဵ မျောဵနှငဴ်အညီ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ၊ သုဳဵစွေဲပခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွေဲပခင်ဵတို့ ပပုရမည်။
(င)

ရန်ပုဳေငွေစာရင်ဵမျောဵြို ပပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချေုပ်ရုဳဵ၏ စစ်ေဆဵမှုြို ခဳယူရမည်။

(စ)

ရန်ပုဳေငွေထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ၊ သုဳဵစွေဲပခင်ဵတို့နှငဴ်စပ်လျေဉဵ် ၍ နှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာြို ဘဏ္ဍာေရဵ
စည်ဵမျေဉ်ဵမျောဵ နှငဴ်အညီ ဝန်ကြီဵဌာနမှတစ်ဆငဴ် အစိုဵရအဖွေဲ့သို့ တင်ပပရမည်။
အခန်ဵ(၆)

ေေသအမျေိုဵအစာဵအလိုြ် လိြ
ု ်နာရမညဴ်တာဵပမစ်ချေြ်မျောဵ ေ ြညာပခင်ဵနှငဴ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ
၂၂။

တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီ သို့မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵ
ေရဵေြာ်မတီသည် ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအတွေင်ဵ ေဒသအမျေိုဵအစာဵအလိုြ် သတ်မှတ်
ထာဵေသာ တာဵပမစ်ချေြ်မျောဵြို သြ်ဆိုင်ရာေဒသအတွေင်ဵတွေင်

ေကြာ်ပငာဆိုင်ဵဘုတ်မျောဵပဖငဴ်

အသိေပဵေကြညာထာဵရမည်။
၂၃။

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

သို့မဟုတ်

ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီ

သို့မဟုတ်

ေဒသဆိုင်ရာ

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေြာ်မတီသည် ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသအတွေင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ေနေသာြိစ္စရပ်
မျောဵြို ဥပေဒနှငဴ် ညီညွေတ်ပခင်ဵ ရှိ မရှိ ပုဳမှန်စစ်ေဆဵပခင်ဵနှငဴ် ေရှာင်တခင်စစ်ေဆဵပခင်ဵမျောဵ ပပုလုပ်
ရမည်။
အခန်ဵ(၇)
အေေွေေေွေ
၂၄။

တရာဵရုဳဵသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၄၁ ပုဒ်မခွေဲ (ြ) အရ တည်ေဆာြ်ထာဵသညဴ် အေဆာြ်အအုဳြို
ဖျေြ်သိမ်ဵေစရာတွေင်

ေအာြ်ေဖာ်ပပပါသတ်မှတ်ထာဵသညဴြ
် ာလအတွေင်ဵ

ေဆာင်ရွြ်ေစရန်

အမိန့်ချေမှတ် ရမည်(ြ) ြျေပ်သိန်ဵ ၁၀၀၀ ေအာြ်တန်ဖိုဵရှိသညဴအ
် ေဆာြ်အအုဳပဖစ်ပါြ သုဳဵလအတွေင်ဵ၊
(ခ)

ြျေပ်သိန်ဵ ၁၀၀၀ မှ ြျေပ်သိန်ဵ ၅၀၀၀ ေအာြ် တန်ဖိုဵရှိသညဴ် အေဆာြ်အအုဳပဖစ်ပါြ
ြိုဵလ အတွေင်ဵ၊

(ဂ)

ြျေပ်သိန်ဵ ၅၀၀၀ မှ ြျေပ်သိန်ဵ ၁၀၀၀၀ ေအာြ် တန်ဖိုဵရှိသညဴအ
် ေဆာြ်အအုဳပဖစ်ပါြ
၁၂ လ အတွေင်ဵ၊

(ဃ) ြျေပ်သိန်ဵ ၁၀၀၀၀ မှ ြျေပ်သိန်ဵ ၅၀၀၀၀ ေအာြ် တန်ဖိုဵရှိသညဴ် အေဆာြ်အအုဳ
ပဖစ်ပါြ ၁၈ လ အတွေင်ဵ၊
(င)
၂၅။

ြျေပ်သိန်ဵ ၅၀၀၀၀ နှငဴ် အထြ် တန်ဖိုဵရှိသညဴအ
် ေဆာြ်အအုဳပဖစ်ပါြ၂၄လ အတွေင်ဵ။

တရာဵရုဳဵသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၄၁ ပုဒ်မခွေဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) တို့အရ တိုဵချေဲ့ထာဵသညဴ် အေဆာြ်အအုဳ
သို့မဟုတ်

ဝင်ဵခခဳနယ်နိမိတ်ြို

မူလအတိုင်ဵ

ပပန်လည်ပပင်ဆင်ေစပခင်ဵေဆာင်ရွြ်ရာတွေင်

လည်ဵေြာင်ဵ၊ ပုဳသဏ္ဌာန်ေပပာင်ဵလဲ ပပင်ဆင်ထာဵသညဴ် အေဆာြ်အအုဳ သို့မဟုတ် ေပမြို
မူလပုဳသဏ္ဌာန်အတိုင်ဵ ပပန်လည်ပပင်ဆင်ေစပခင်ဵေဆာင်ရွြ်ရာတွေင်လည်ဵေြာင်ဵ ေအာြ်ေဖာ်ပပ
ပါ သတ်မှတ်ထာဵသညဴြ
် ာလ အတွေင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်ရမည် (ြ) ြျေပ်သိန်ဵ ၁၀၀၀ ေအာြ်တန်ဖိုဵရှိသညဴအ
် ေဆာြ်အအုဳပဖစ်ပါြ နှစ်လအတွေင်ဵ၊
(ခ)

ြျေပ်သိန်ဵ ၁၀၀၀ မှ ြျေပ်သိန်ဵ ၅၀၀၀ ေအာြ် တန်ဖိုဵရှိသညဴ် အေဆာြ်အအုဳပဖစ်ပါြ
ေပခာြ်လအတွေင်ဵ၊

(ဂ)

ြျေပ်သိန်ဵ ၅၀၀၀ မှ ြျေပ်သိန်ဵ ၁၀၀၀၀ ေအာြ် တန်ဖိုဵရှိသညဴအ
် ေဆာြ်အအုဳပဖစ်ပါြ
၁၂ လအတွေင်ဵ၊

(ဃ) ြျေပ်သိန်ဵ ၁၀၀၀၀ မှ ြျေပ်သိန်ဵ ၅၀၀၀၀ ေအာြ် တန်ဖိုဵရှိသညဴ် အေဆာြ်အအုဳ
ပဖစ်ပါြ ၁၅ လ အတွေင်ဵ၊
(င)
၂၆။

ြျေပ်သိန်ဵ ၅၀၀၀၀ နှငဴ် အထြ် တန်ဖိုဵရှိသညဴအ
် ေဆာြ်အအုဳပဖစ်ပါြ ၁၈ လ အတွေင်ဵ။

နည်ဵဥပေဒ

၂၄

အရ

ဖျေြ်သိမ်ဵပခင်ဵ၊

နည်ဵဥပေဒ

၂၅

အရ

ေဆာင်ရွြ်ရာတွေင် အေဆာြ်အအုဳ၏တန်ဖိုဵြို သတ်မှတ်ရာ၌

ပပန်လည်ပပင်ဆင်ေစပခင်ဵ
တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ်

ပပည်နယ်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီ သို့မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီတို့၏ ဆုဳဵပဖတ်
ချေြ်အတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
၂၇။

ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြာလအတွေင်ဵ

လုပ်ငန်ဵပပီဵစီဵေအာင်

မေဆာင်ရွြ်နိုင်၍

သြ်တမ်ဵတိုဵ

လိပ
ု ါြ ကြိုတင်ခွေငဴ်ပပုချေြ်ြာလမြုန်ဆုဳဵမီ ရြ် (၆၀) ကြိုတင်၍ သြ်တမ်ဵတိုဵခွေငဴ်ပပန်လည်
ေလျှောြ်ထာဵရ မည်။
၂၈။

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်ေြာ်မတီ၊ တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီနှငဴ်
ေဒသ

ဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီတို့၏

သြ်တမ်ဵသည်

အစိုဵရအဖွေဲ့သြ်တမ်ဵအတိင
ု ်ဵ

ပဖစ်သည်။
၂၉။

အမျေိုဵသာဵအဆငဴ်ေြာ်မတီ၏
သို့မဟုတ်

ရုဳဵလုပ်ငန်ဵြို

ဝန်ကြီဵဌာနြလည်ဵေြာင်ဵ၊

ပပည်နယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီနှငဴ်

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

ေဒသဆိုင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မတီတို့၏

ရုဳဵလုပ်ငန်ဵ တာဝန်မျောဵြို သြ်ဆိုင်ရာဦဵစီဵဌာနခွေဲြလည်ဵေြာင်ဵ တာဝန်ယူေဆာင်ရွြ်ေပဵ
ရမည်။
၃၀။

သာသနာေရဵနှငဴ်ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာနြ အမိန့်ေကြာ်ပငာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၁ ပဖငဴ် ထုတပ် ပန်ခဲဴ
ေသာ

ယဉ်ေြျေဵမှုအေမွေအနှစ်ေဒသမျောဵ

ြာြွေယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ

ဤနည်ဵဥပေဒမျောဵ ပဖင်ဴ ရုပ်သိမ်ဵလိြ
ု ်သည်။

သူရဦဵေအာင်ြို
ပပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵ
သာသနာေရဵနှငဴ်ယဉ်ေြျေဵမှုဝန်ကြီဵဌာန

နည်ဵဥပေဒမျောဵြို

