ြပည်ေောင်စုြြန်ြာနိုင်ငဳေော်အစိုဵရ
ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန
(လြ်ဵြကကီဵြျာဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေေြျာဵ)
အြိန့်ေ ကာ်ြငာစာအြှေ် ၁/၂၀၀၂
ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၃၆၄ ခုနှစ်၊ နေ်ေော်လြပည်ဴေကျာ် ၁ ရက်
(၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်)
[ ြပင်ဆင် : 13.08.2015 ]
ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် လမ်ဵမကကီဵမျာဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်ဵ
ထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴကို ကျင်ဴသုဳဵ၍ အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ ေအာက်ပါနည်ဵဥပေဒမျာဵကို
ထုတြ် ပန်လုက
ိ ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အြည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို လြ်ဵြကကီဵြျာဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေေြျာဵ ဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်ပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵသည် လမ်ဵမကကီဵမျာဵဥပေဒတွင် ပါရှိသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ
အဓိပ္ပာယ်

သက်ေရာက်ေစရမည်။

ထိ့ြု ပင်

ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည်

ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ

အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်ေစရမည်(က) သက်ဆိုင်ရာ

လြ်ဵဦဵစီဵဌာန

ဆိုသည်မှာ

ြပည်နယ်၊

တိုင်ဵ၊

ခရိုင်နှငဴ်

မမို့နယ်

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနတို့ကိုဆိုသည်။
(ခ)

အေဆာက်အအုဳ

ဆိုသည်မှာ

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵ

ပစ္စညဵ် တစ်ခုခုြဖင်ဴ

ယာယီြဖစ်ေစ၊

အမမဲတမ်ဵြဖစ်ေစ ေဆာက်လပ
ု ်သည်ဴ အိမ်၊ တိုက်၊ တဲ၊ တစ်ဖက်ယပ်၊ အမိုဵပါရှိေသာ
အြခာဵအေဆာက်အအုဳ သို့မဟုတ် ယင်ဵ တို့၏ အစိတ်အပိုင်ဵကို ဆိုသည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
အခန်ဵ (၂)
လြ်ဵြကကီဵြျာဵနှငဴ် လြ်ဵနယ်နိြိေ်ြျာဵ သေ်ြှေ်ြခင်ဵ
၃။

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ ထုတြ် ပန်၍(က) လမ်ဵမကကီဵမျာဵကို သတ်မှတ်ေ ကညာရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်ေ ကညာရာတွင် လမ်ဵမကကီဵအမျိုဵအစာဵနှငဴ် အဆင်ဴ
အလိုက် လမ်ဵနယ်နိမိတ်မျာဵကို သတ်မှတ်ရမည်။

၄။

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်(က) လမ်ဵမကကီဵ၏ အကျယ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ၌ လမ်ဵမကကီဵအရှည် မိုင်တိုင်နှငဴ် လမ်ဵနယ်နိမိတ်
အဆုဳဵ

တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်

လမ်ဵနယ်မှတ်တိုင်မျာဵ၊

လမ်ဵညွှန်အမှတ်အသာဵမျာဵ၊

သတိေပဵဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵ စိုက်ထထ
ူ ာဵရမည်။
(ခ)

လမ်ဵမကကီဵအမျိုဵအစာဵနှငဴ် အဆင်ဴအလိက
ု ် လမ်ဵပခုဳဵအကျယ်ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
အခန်ဵ (၃)
လြ်ဵြကကီဵြျာဵ ေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ြခင်ဵနှငဴ် ေိန်ဵသိြ်ဵြခင်ဵ

၅။

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည်(က) လမ်ဵမကကီဵမျာဵေဖာက်လပ
ု ်ေရဵအတွက် နှစ်တို၊ နှစ်ရှညစ
် ီမဳကိန်ဵမျာဵနှငဴ် အထူဵစီမဳကိန်ဵ
မျာဵကို အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

အိမ်နီဵနာဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်သည်လ
ဴ မ်ဵမကကီဵမျာဵ ေဖာက်လပ
ု ်ရန် လိအ
ု ပ်ပါက
အစိုဵရ အဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ စီမဳကိန်ဵချမှတ်၍ ေဖာက်လပ
ု ်ရမည်။

(ဂ)

လမ်ဵမကကီဵမျာဵေဖာက်လပ
ု ်ေရဵစီမဳကိန်ဵမျာဵကို

သတ်မှတ်လျာထာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ကကီဵ ကပ်ရမည်။
(ဃ) လမ်ဵမကကီဵမျာဵေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ တိုဵချဲ့ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရာတွင်လုအ
ိ ပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒ
မျာဵနှငဴ်အညီ ေြမသိမ်ဵယူြခင်ဵနှငဴ် အေဆာက်အအုဳဖယ်ရှာဵြခင်ဵမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရ
ဌာန အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ နှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေလျာ်ေ ကဵေပဵရန် ကိစ္စ၊ ေလျာ်ေ ကဵနှုန်ဵ
သတ်မှတ်ေရဵ ကိစ္စမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်
ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။

(စ)

လမ်ဵမကကီဵမျာဵ ေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ တိုဵချဲ့ြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ လိအ
ု ပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ
အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။

၆။

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်(က) `ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနက

ချမှတ်သည်ဴ လမ်ဵမကကီဵမျာဵ ေဖာက်လပ
ု ်သည်ဴ နှစ်တို၊

နှစ်ရှညစ
် ီမဳကိန်ဵမျာဵနှငဴ် အထူဵစီမဳကိန်ဵမျာဵကို သတ်မှတ်လျာထာဵချက်အတိုင်ဵ အေကာင်
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ရမည်။
(ခ)

ေဖာက်လပ
ု ်ထာဵသည်ဴ လမ်ဵမကကီဵမျာဵ ေရရှညတ
် ည်တေ
ဳဴ ရဵအတွက် ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵ
ြခင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

လမ်ဵမကကီဵမျာဵ ပျက်စီဵြခင်ဵမရှိေစရန် တာဵြမစ်ချက်ဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵကို စိုက်ထထ
ူ ာဵရမည်။

(ဃ) လမ်ဵမကကီဵ၏နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေဈဵဆိုင်ခင်ဵကျင်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ ကုန်စည်မျာဵစုပုဳ၍ြဖစ်ေစ
ေဈဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်
ရမည်။
(င)

လမ်ဵမကကီဵမျာဵ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ လိုအပ်ေသာသစ်ပင်မျာဵကို သတ်မှတ်သည်ဴ နည်ဵ
စနစ်အတိုင်ဵ စိုက်ပျိုဵမပီဵ အန္တရာယ်ရှိေသာ သစ်ပင်မျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵဖယ်ရှာဵရမည်။

(စ)

လမ်ဵမကကီဵမျာဵ

ြပုြပင်ြခင်ဵ၊

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

သက်ဆိုင်ရာလမ်ဵဦဵစီဵ

ဌာနမျာဵ၏ တင်ြပချက်အေပါ် အဆုဳဵအြဖတ်ေပဵရမည်။ လိအ
ု ပ်ပါက ေဆာက်လုပ်ေရဵ
ဝန်ကကီဵဌာန သို့တင်ြပရမည်။
(ဆ)

လမ်ဵမကကီဵအသစ်မျာဵေဖာက်လပ
ု ်ေရဵအတွက် လမ်ဵအူေ ကာင်ဵ ရှာေဖွြခင်ဵ၊ တိုင်ဵတာပုဳ
ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ၊ လမ်ဵသာဵတည်ေဆာက်ေပဵြခင်ဵ နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵကိစ္စရပ်
မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဇ)

လမ်ဵြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် အေထွေထွစီမဳကိန်ဵမျာဵ ချမှတ်နိုင်ရန်
အတွက် လိအ
ု ပ်မည်ဴ မှတ်တမ်ဵမှတ်ရာမျာဵနှငဴ် အချက်အလက်မျာဵကို စုေဆာင်ဵထာဵရှိ
ရမည်။

(ဈ)

လမ်ဵမကကီဵမျာဵေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊

ြပုြပင်ြခင်ဵ၊

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵတို့နှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ြပည်ပနိုင်ငဳမျာဵ
နှငဴ် နည်ဵပညာဖလှယ် ြခင်ဵ၊ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတို့ကို ြပုလုပ်နိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
၇။

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် လမ်ဵမကကီဵမျာဵ တိုဵချဲ့ရာတွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပုြပင်ရာတွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊
လမ်ဵမကကီဵတစ်ခုလဳဵု ကို ြဖစ်ေစ၊ လမ်ဵမကကီဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ ြဖတ်သန်ဵသွာဵလာြခင်ဵ
ကို အချိန်ကာလ သတ်မှတ်၍ ပိတ်ထာဵနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ ပိတ်ထာဵချိန်တွင် သွာဵလာရန် လမ်ဵလွှဲ
ေဖာက်လပ
ု ်ေပဵမပီဵ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ေနရာမျာဵတွင် သတိေပဵဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵ စိုက်ထထ
ူ ာဵရမည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>

၈။

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် လမ်ဵလွှေ
ဲ ဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ မြပုနိုင်မီ ကိစ္စတစ်ခုခုေ ကာင်ဴ လမ်ဵပိတ်ထာဵရန်
အေ ကာင်ဵေပါ်ေပါက်ပါက

ကကိုတင်မခန့်မှန်ဵနိုင်ေသာကိစ္စမှအပ

အမျာဵြပည်သူ

သိရှိေစရန်

ကကိုတင်ေ ကညာရမည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
၉။

(က) အစိုဵရဌာန၊

အဖွဲ့အစည်ဵ

လိအ
ု ပ်ချက်အရ

တစ်ခုခုသို့မဟုတ်

လမ်ဵမကကီဵကို

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵသည်

ြဖတ်သန်ဵ၍ေြမေပါ်ေြမေအာက်

မိမိ၏လုပ်ငန်ဵ
ပိုက်လုင
ိ ်ဵ

ဆက်သွယ်ြခင်ဵ၊ ေြမေပါ်ေြမေအာက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလိင
ု ်ဵဆက်သွယ်ြခင်ဵ၊ ေြမေပါ်

ေြမေအာက် ေ ကဵနန်ဵလိင
ု ်ဵဆက်သွယ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေြမာင်ဵေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ စသည်တ့ို
ကို ြပုလုပ်လုပ
ိ ါက ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ကကိုတင်ညိန
ှ ှိုင်ဵရ မည်။
(ခ)

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချက် ရရှိပါက ြပုလုပ်မည်ဴအစီအစဉ်နှငဴ်
အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵကို

သက်ဆိုင်ရာ

ြပည်နယ်၊

တိုင်ဵ

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ

တစ်ဆင်ဴလမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ခွင်ဴြပုချက်ကို ရယူ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
အခန်ဵ (၄)
လြ်ဵြကကီဵြျာဵ ေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ ေိုဵချဲ့ြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ြခင်ဵနှငဴ် ေိန်ဵသိြ်ဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵြျာဵကို
စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵြျာဵနှငဴ် ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵရှင်ြျာဵအာဵ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက် ခွင်ဴြပုြခင်ဵ
၁၀။

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ နှစ်တိုနှစ်ရှညစ
် ီမဳကိန်ဵ
နှငဴ် အထူဵစီမဳကိန်ဵမျာဵအရ ေဆာင်ရွက်ေသာ လမ်ဵမကကီဵမျာဵနှငဴ် ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနက
ေဆာင်ရွက်ေသာ လမ်ဵမကကီဵမျာဵေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ တိုဵချဲ့ြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ်
လမ်ဵနှငဴ်တဳတာဵ

အသုဳဵြပုြခင်ဵဆိုင်ရာဥပေဒအရ

လမ်ဵနှငဴ်တဳတာဵအသုဳဵြပုခ

ေကာက်ခဳြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို စီဵပွာဵေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလက
ိ
လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵဦဵနှငဴ်
ဖက်စပ်လပ
ု ်ကိုင်ရန်ရှိလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု

ပုဂ္ဂလက
ိ
လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵဦဵအာဵ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်၍

သို့မဟုတ်

လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်

ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴြပုရန်ရှိလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴြပုမည်ဴ လမ်ဵမ
ကကီဵမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်သည်ဴ

လိအ
ု ပ်ေသာ

အချက်အလက်မျာဵကို

ေဖာ်ြပ၍

အမျာဵြပည်သူ

သိရှိေစရန် ထုတြ် ပန်ေ ကညာရမည်။
၁၁။

စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလက
ိ
လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵဦဵသည် လမ်ဵမကကီဵမျာဵ
ေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ တိုဵချဲ့ြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် လမ်ဵနှငဴ်တဳတာဵအသုဳဵြပုြခင်ဵဆိုင်ရာ
ဥပေဒအရ လမ်ဵနှငဴ်တဳတာဵအသုဳဵြပုခ ေကာက်ခဳြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ်
ဖက်စပ်

လုပ်ကိုင်

ေဆာင်ရွက်လလ
ို ျှင်ြဖစ်ေစ၊

စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုချင်ဵ

သို့မဟုတ်

ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵရှင် တစ်ဦဵချင်ဵအေနြဖင်ဴ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လုလ
ိ ျှင် ြဖစ်ေစ ခွင်ဴြပုချက်ရရှိရန်
ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို ေဖာ်ြပ၍ ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနသို့ ေလျှာက်ထာဵရမည်(က) ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ၊ ပုဂလ
္ဂ ိက လုပ်ငန်ဵရှင်အမည်၊ ေနရပ်လပ
ိ ်စာ၊ စီဵပွာဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵ အမျိုဵအစာဵနှငဴ် တည်ရှိရာ အရပ်ေဒသ၊
(ခ)

လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ည်ဴ
တည်ေနရာ၊

လမ်ဵမကကီဵ၏

လမ်ဵအကျယ်၊

အရှည်နှငဴ်

(ဂ)

မတည်ေငွရင်ဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမည်ဴ ခန့်မှန်ဵေြခ ေငွေ ကဵပမာဏ (ြပည်တွင်ဵသုဳဵေငွ၊
နိုင်ငဳြခာဵသုဳဵေငွ)၊

(ဃ) ေငွေရဵေ ကဵေရဵအစီအစဉ်နှငဴ် ပိုင်ဆိုင်မှု အေထာက်အထာဵမျာဵ၊
(င)

လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ည်ဴ နှစ်ကာလ အပိုင်ဵအြခာဵ၊

(စ)

ခန့်မှန်ဵေြခ ဝင်ေငွနှငဴ် ကုန်ကျစရိတ်၊

(ဆ)

အရင်ဵေကျကာလ၊

(ဇ)

လုပ်ငန်ဵတွင်အသုဳဵြပုရန် လိအ
ု ပ်မည်စ
ဴ က်ယန္တရာဵ အမျိုဵအစာဵ၊ အေရအတွက်၊ စက်သုဳဵဆီ
လိအ
ု ပ်ချက်နှငဴ် ဝယ်ယူတင်သွင်ဵမည်ဴ အစီအစဉ်၊

(ဈ)

လမ်ဵနှငဴ်တဳတာဵအသုဳဵြပုခ

ေကာက်ခဳရေငွစုစုေပါင်ဵမှ

နိုင်ငဳေတာ်သို့ေပဵသွင်ဵမည်ဴ

ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ် နှစ် အပိုင်ဵအြခာဵ၊
(ည)

လမ်ဵေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ တိုဵချဲ့ြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ြခင်ဵ
တို့နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ကျွမ်ဵကျင်မှုနှငဴ်လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ။

၁၂။

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၁ အရ လမ်ဵမကကီဵမျာဵ ေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ တိုဵချဲ့
ြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် လမ်ဵနှငဴ်တဳတာဵ အသုဳဵြပုခေကာက်ခဳြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ ြပုရန် ေလျှာက်ထာဵချက်ကိုစိစစ်မပီဵ(က) စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုနှငဴ်ြဖစ်ေစ၊
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍

ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵဦဵနှငဴ်

ပဋိညာဉ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုေစမပီဵ

ြဖစ်ေစ

ဖက်စပ်လပ
ု ်ကိုင်

ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ တစ်ခုခုအာဵြဖစ်ေစ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵအာဵြဖစ်ေစ စည်ဵကမ်ဵချက်
မျာဵသတ်မှတ်၍ ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုေစမပီဵ ရာခိုင်နှုန်ဵြပည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ေဆာင်
ရွက်ခွင်ဴ ြပုနိုင်သည်။

၁၃။

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်

နည်ဵဥပေဒ

၁၂

အရ

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနက

ဖက်စပ်

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴြပုေသာ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလက
ိ အာဵ ရာခိုင်နှုန်ဵြပည်ဴ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်
ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴြပုေသာ

စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ

သို့မဟုတ်

ပုဂ္ဂိုလ်နှငဴ်

ပဋိညာဉ်စာချုပ်

ချုပ်ဆိုရမည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
၁၄။

နည်ဵဥပေဒ ၁၃ အရ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမပီဵေသာ စီဵပွာဵေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်
သည်(က) ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဥပေဒအရြဖစ်ေစ၊ ြပည်ေထာင်ြမန်မာနိုင်ငဳ နိုင်ငဳြခာဵ
ရင်နှီဵြမှုပ်နှဳမှု ဥပေဒအရြဖစ်ေစ အာမခဳချက်၊ အခွန်ဆိုင်ရာ ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴနှငဴ် သက်သာခွင်ဴ
တို့ကို ရရှိခဳစာဵလိုပါက ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိေရဵအတွက် အဆိုြပုချက်ကိုေဖာ်ြပ၍ ေဆာက်လပ
ု ်

ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏

ေထာက်ခဳချက်ြဖင်ဴ

ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု

ေလျှာက်ထာဵရမည်။

ထိသ
ု ို့ေလျှာက်ထာဵရာတွင်

ေဆာက်

လုပ်ေရဵ

ေကာ်မရှင်သို့
ဝန်ကကီဵဌာနက

နည်ဵဥပေဒ ၁၂ အရ ထုတေ
် ပဵေသာခွင်ဴြပုချက်နှငဴ်အတူ နည်ဵဥပေဒ ၁၃ အရ ချုပ်ဆိုေသာ
ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။
(ခ)

ခွင်ဴြပုချက်ပါ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်

ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ

သေဘာတူညီချက်မျာဵကို

လိက
ု ်နာရမည်။
(ဂ)

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနက လမ်ဵနှငဴ်တဳတာဵ အသုဳဵြပုခ ေကာက်ခဳြခင်ဵမှ ကင်ဵလွတ်
ခွင်ဴြပုထာဵေသာ ယာဉ်မျာဵကို လမ်ဵနှငဴ်တဳတာဵအသုဳဵြပုခေကာက်ခဳြခင်ဵမြပုရ။
အခန်ဵ (၅)

လြ်ဵြကကီဵကို ြဖေ်သန်ဵ၍ ေစ်စုဳေစ်ရာ ေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵနှငဴ် လြ်ဵြကကီဵ၏
နယ်နိြိေ်အေွင်ဵ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ
၁၅။

လမ်ဵမကကီဵကိုြဖတ်သန်ဵ၍ တစ်စုဳတစ်ရာ ေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵနှငဴ် လမ်ဵမကကီဵ၏
နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ ြပုလုပ်လုသ
ိ ူသည် ခွင်ဴြပုချက်ရရှိရန်
သက်ဆိုင်ရာ လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>

၁၆။

သက်ဆိုင်ရာ

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်

နည်ဵဥပေဒ

၁၅

အရ

ေလျှာက်ထာဵချက်ကို

စိစစ်မပီဵ

လမ်ဵမကကီဵတွင် ယာဉ်အသွာဵအလာနှငဴ် အမျာဵြပည်သူတ၏
ို့
သွာဵလာမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ထိခက
ို ်ြခင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

မြဖစ်ေစရန်

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ

သတ်မှတ်၍ ခွင်ဴြပု ချက် ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
၁၇။

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် လမ်ဵမကကီဵကို ြဖတ်သန်ဵ၍ တစ်စုဳတစ်ရာ ေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လမ်ဵမကကီဵ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အေဆာက်အအုဳ
ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ အတွက် လည်ဵေကာင်ဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၆ အရ ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵရာတွင် ေဒသ
အေြခအေနနှငဴ် လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵကို မူတည်၍ ခွင်ဴြပုရမည်ဴကာလကို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>

၁၈။

လမ်ဵမကကီဵကို

ြဖတ်သန်ဵ၍

တစ်စုဳတစ်ရာ

ေဖာက်လပ
ု ်ခွင်ဴ၊

ေဆာက်လပ
ု ်ခွင်ဴ

သို့မဟုတ်

လမ်ဵမကကီဵ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ခွင်ဴ ရရှိသူသည်(က) လမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ခွင်ဴြပုချက်နှငဴ်အညီ ေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေဆာက်လပ
ု ် ြခင်ဵ
ြပုရာတွင် ယာဉ်နှငဴ် အမျာဵြပည်သူတ၏
ို့
သွာဵလာမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်ေသာ်လည်ဵ
ေကာင်ဵ၊ ထိခက
ို ်ြခင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ မြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အခွန်အခကို ေပဵေဆာင်ရမည်။

(ဂ)

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနက ထုတေ
် ပဵေသာ ခွင်ဴြပုချက်ကို အမျာဵြပည်သူ ြမင်သာသည်ဴ ေနရာတွင်
ချိတ်ဆွဲထာဵရှိရမည်။

(ဃ) မိမိ၏ေဆာင်ရွက်မှုေ ကာင်ဴ လမ်ဵမကကီဵကို တစ်စုဳတစ်ရာပျက်စီဵေစပါက လမ်ဵဦဵစီဵဌာနက
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ တန်ဖိုဵကို ေပဵေလျာ်ရမည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
အခန်ဵ (၆)
ေ ကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုေ် စိုက်ေြူ ခင်ဵ
၁၉။

လမ်ဵမကကီဵ၏နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေ ကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုတ်စိုက်ထလ
ူ သ
ို ူသည်

ခွင်ဴြပုချက်ရရှိရန်

ေ ကာ်ြငာ ဆိုင်ဵဘုတ် နမူနာပူဵတွဲ၍ သတ်မှတ်ချက်နှငဴ်အညီ မမို့နယ်လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှာက်
ထာဵရမည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
၂၀။

(က) မမို့နယ်လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၉ အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်မပီဵ မိမိ၏
လုပ်ပိုင်ခွင်ဴအတွင်ဵြဖစ်ပါက ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵရန်
ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵြပုနိုင်သည်။ မိမိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴအတွင်ဵ မဟုတ်ပါက ခရိုင်လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို့
သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ တင်ြပရမည်။
(ခ)

ခရိုင်လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် မမို့နယ်လမ်ဵဦဵစီဵဌာနက နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ဆက်လက်
တင်ြပချက်ကို စိစစ်မပီဵ ခွင်ဴြပုချက် ထုတ်ေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ခွင်ဴြပုချက် ထုတေ
် ပဵရန်
ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>

၂၁။

ေ ကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုတ်စိုက်ထရ
ူ န်အတွက် သက်ဆိုင်ရာလမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ခွင်ဴြပုချက် ရရှိသူသည်
လမ်ဵနှငဴ်တဳတာဵအသုဳဵြပုြခင်ဵဆိုင်ရာ

ဥပေဒနှငဴ်အညီ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

နှုန်ဵထာဵအတိင
ု ်ဵ

ေ ကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုတ်ခွန်ကို ေပဵေဆာင်ရမည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
၂၂။

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵအတွက် ြဖစ်ေစ၊ ဘာသာေရဵ
သို့မဟုတ်

လူမှုေရဵကိစ္စမျာဵအတွက်

ြဖစ်ေစ

ေ ကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုတ်စိုက်ထြူ ခင်ဵအတွက်

ကျသင်ဴသည်ဴ ေ ကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုတ်ခွန်ကို ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>

အခန်ဵ (၇)
လြ်ဵြကကီဵေပါ်ေွင် ေြာင်ဵနှင်သွာဵလာနိုင်သည်ဴ ယာဉ်နှငဴ် ဘီဵအြျိုဵအစာဵြျာဵ၊ ယာဉ်နှငဴ်
ဝန်ေင်အေလဵချိန်ြျာဵ၊ လှည်ဵနှငဴ် ဘီဵကွပ်ြျာဵသေ်ြှေ်ြခင်ဵ
၂၃။

လမ်ဵမကကီဵေပါ်တွင်

ေမာင်ဵနှင်သည်ဴ

နှစ်ဘီဵတပ်ယာဉ်မျာဵ၏

တာယာအတိင
ု ်ဵအတာမျာဵမှာ

ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်ေစရမည်(က) စက်တပ်ယာဉ် (ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်) ြဖစ်ပါက တာယာအကျယ် (အနဳ) သည် ၂ ၁/၂”
ထက် မငယ်ရ။
(ခ)

၁/၂

တန်ထက်

မပိုသည်ယ
ဴ ာဉ်

(ေဘဵတွဲယာဉ်၊

ေနာက်တွဲယာဉ်)

ြဖစ်ပါက

(ေနာက်တွဲယာဉ်)

ြဖစ်ပါက

တာယာအကျယ် (အနဳ) သည် ၃ ၁/၂ ” ထက် မငယ်ရ။
(ဂ)

၁/၂

တန်ထက်ပိုမပီဵ

၁

တန်ထက်မပိုသည်ယ
ဴ ာဉ်

တာယာအကျယ် (အနဳ) သည် ၆” ထက် မငယ်ရ။
(ဃ) ၁ တန်ထက် ပိုမပီဵ ၁ ၁/၂ တန်ထက် မပိုသည်ယ
ဴ ာဉ် (ေနာက်တွဲယာဉ်) ြဖစ်ပါက
တာယာအကျယ် (အနဳ) သည် ၇ ” ထက် မငယ်ရ။
၂၄။

လမ်ဵမကကီဵေပါ်တွင် ေမာင်ဵနှင်သည်ဴ အေလဵချိန် ၁ တန်နှငဴ် အထက် တင်ေဆာင်နိုင်သည်ဴ
ယာဉ်မျာဵ ၏ တာယာအတိင
ု ်ဵအတာမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်ေစရမည်(က) ယာဉ်၏ဝင်ရိုဵ

ဝန်ထမ်ဵအေလဵချိန်

၁

၁/၂

တန်ထက်

မပိုသည်ယ
ဴ ာဉ်ြဖစ်ပါက

တာယာအကျယ် (အနဳ) သည် ၆ ” ထက် မငယ်ရ။
(ခ)

ယာဉ်၏ဝင်ရိုဵ ဝန်ထမ်ဵအေလဵချိန် ၁ ၁/၂ တန်ထက် ပိုမပီဵ ၂ တန်ထက် မပိုသည်ဴ
ယာဉ်ြဖစ်ပါက တာယာအကျယ် (အနဳ) သည် ၇” ထက် မငယ်ရ။

(ဂ)

ယာဉ်၏ဝင်ရိုဵ ဝန်ထမ်ဵအေလဵချိန် ၂ တန်ထက်ပိုမပီဵ ၅ တန်ထက် မပိုသည်ဴ ယာဉ်ြဖစ်ပါက
တာယာအကျယ် (အနဳ) သည် ၈” ထက် မငယ်ရ။

(ဃ) ယာဉ်၏ဝင်ရိုဵ

ဝန်ထမ်ဵအေလဵချိန်

၅

တန်ထက်ပိုမပီဵ

၇

တန်ထက်

မပိုသည်ဴ

တန်ထက်

မပိုသည်ဴ

ယာဉ်ြဖစ်ပါက တာယာအကျယ် (အနဳ) သည် ၉” ထက် မငယ်ရ။
(င)

ယာဉ်၏

ဝင်ရိုဵ

ဝန်ထမ်ဵအေလဵချိန်

၇

တန်ထက်ပိုမပီဵ

၈

ယာဉ်ြဖစ်ပါက တာ ယာအကျယ် (အနဳ) သည် ၁၀” ထက် မငယ်ရ။
(စ)

ယာဉ်၏ ဝင်ရိုဵ ဝန်ထမ်ဵအေလဵချိန် ၈ တန်ထက်ပိုသည်ယ
ဴ ာဉ် ြဖစ်ပါက တာယာအကျယ်
(အနဳ) သည် ၁၁” ထက် မငယ်ရ။

၂၅။

လှည်ဵမျာဵြဖတ်သန်ဵသွာဵလာရမည်ဴ လမ်ဵခရီဵ၌ လျှိုေြမာင်၊ ေချာက်ကမ်ဵပါဵ သို့မဟုတ် ေချာင်ဵ
တည်ရှိေနသည်ဴ

အေြခအေနမှအပ

လမ်ဵမကကီဵေပါ်တွင်

လှည်ဵကိုေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ

မြပုရ။

လျှိုေြမာင်၊ ေချာက်ကမ်ဵပါဵ သို့မဟုတ် ေချာင်ဵတည်ရှိေနလျှင်မူ ယင်ဵတည်ရှိေနေသာေနရာကို
ေရှာင်ရှာဵြဖတ်ေကျာ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ

လမ်ဵမကကီဵေပါ်တွင်လည
ှ ်ဵဘီဵ၌

တာယာအုပ်ထာဵသည်ဴ

လှည်ဵ သို့မဟုတ် ေမာ်ေတာ်ကာဵ တာယာဘီဵ တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ လှည်ဵကိုသာ ေမာင်ဵနှင်
နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၈)
ောဵြြစ်ချက်ြျာဵနှငဴ် အေရဵယူြခင်ဵ
၂၆။

မည်သူမျှ လမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ(က) လမ်ဵမကကီဵကို ြဖတ်သန်ဵ၍ တစ်စုဳတစ်ရာ ေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ
မြပုရ။
(ခ)

လမ်ဵမကကီဵ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ မြပုရ။

(ဂ)

လမ်ဵမကကီဵ၏နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ကန်တူဵေဖာ်ြခင်ဵ မြပုရ။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>

၂၇။

မည်သူမျှ(က) လမ်ဵမကကီဵ ေဖာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ တိုဵချဲ့ြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ြခင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို
လမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ေနသူမျာဵအာဵ ေနှာင်ဴယှက်ြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ဟန့် တာဵြခင်ဵ မြပုရ။
(ခ)

လမ်ဵမကကီဵ၏နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

သက်ဆိုင်ရာ

လမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏

ခွင်ဴြပုချက်

မရှိဘဲ

သစ်ပင်သီဵနှဳမျာဵကို စိုက်ပျိုဵြခင်ဵ၊ ခုတ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီဵြခင်ဵ မြပုရ။
(ဂ)

လမ်ဵမကကီဵမျာဵပျက်စီဵြခင်ဵမှ

ကာကွယ်ရန်

သက်ဆိုင်ရာ

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနက

ပစ္စညဵ်

နှငဴ်သစ်ပင်မျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵရာတွင် ေနှာင်ဴယှက်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ဟန့်တာဵြခင်ဵ မြပုရ။
(ဃ) လမ်ဵမကကီဵ တာေဘာင်တစ်ေလျှာက် ေရေြမာင်ဵကို တာပိတ်ဆို့၍ ေရေလှာင်ြခင်ဵ မြပုရ။
(င)

နည်ဵဥပေဒ ၂၃ နှငဴ် ၂၄ တို့တွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ယာဉ်နှငဴ် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ
တာယာ အကျယ် (အနဳ) ထက် ငယ်ေသာ တာယာတပ်ဆင်ထာဵသညဴ် ယာဉ်ကို
ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ မြပုရ။

(စ)

လမ်ဵမကကီဵ၏ လမ်ဵမျက်နှာြပင်ေပါ်တွင် သဳဘီဵကွပ်ထာဵသည်ဴ လှည်ဵကို ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ
မြပုရ။

(ဆ)

လမ်ဵမကကီဵေဘဵတွင်
ေချာက်ကမ်ဵပါဵ

လှည်ဵမျာဵြဖတ်သန်ဵသွာဵလာရမည်ဴ

သို့မဟုတ်

ေချာင်ဵတည်ရှိေနသြဖင်ဴ

မလွှမ
ဲ ေရှာင်သာေမာင်ဵနှင်ရသည်အ
ဴ ခါ

နည်ဵဥပေဒ

လမ်ဵခရီဵ၌

လျှိုေြမာင်၊

လမ်ဵမကကီဵေပါ်တွင်

လှည်ဵကို

၂၅

တွင်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ဘီဵမှအပ အြခာဵဘီဵတပ်ဆင်ထာဵသည်လ
ဴ ှည်ဵကို ေမာင်ဵနှင် ြခင်ဵ မြပုရ။
(ဇ)

လမ်ဵမကကီဵ၏ လမ်ဵမျက်နှာြပင်ေပါ်တွင် သဳချိန်ဵ သို့မဟုတ် သဳသွာဵ တပ်ဘီဵ တပ်ဆင်
ထာဵသည်ဴ ယာဉ်ကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ေရှ့ဘီဵယက်ေဇာင်ဵပါေသာ တာယာဘီဵ တပ်ဆင်ထာဵ

သည်ယ
ဴ ာဉ်ကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ လမ်ဵမကကီဵေပါ်တွင် ေမာင်ဵနှင်ခွင်ဴမရှိဟုသတ်မှတ်ထာဵေသာ
တာယာဘီဵ တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ ယာဉ်ကို လည်ဵေကာင်ဵ ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ မြပုရ။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
၂၈။

မည်သူမျှ(က) လမ်ဵမကကီဵ၏မျက်နှာြပင်ေပါ်တွင်
အေနှာင်ဴအယှက်

ယာဉ်သွာဵလမ်ဵကိုပိတ်ဆို့ြခင်ဵ၊

ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ

သို့မဟုတ်

ယာဉ်သွာဵလာမှုကို

ေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ေစနိုင်သည်ဴ

ပစ္စညဵ် ကို တမင်ထာဵရှိြခင်ဵ မြပုရ။
(ခ)

လမ်ဵမကကီဵရှိ မိုင်တိုင်၊ လမ်ဵနယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်၊ လမ်ဵညွှန်အမှတ်အသာဵနှငဴ် သတိေပဵ
ဆိုင်ဵဘုတ် မျာဵကို ဖျက်ဆီဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ မြပုရ။

(ဂ)

လမ်ဵမကကီဵ၏နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ သက်ဆိုင်ရာလမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ ေြမ၊
အုတ်၊ သဲ၊ ေကျာက်၊ ေကျာက်စရစ် သို့မဟုတ် အြခာဵပစ္စညဵ် တစ်ခုခုကိုစုပုဳထာဵရှိြခင်ဵ၊
ေြမကိုတူဵဆွြခင်ဵ၊ တူဵယူြခင်ဵ၊ ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေြမအေနအထာဵေြပာင်ဵလဲေစြခင်ဵ
မြပုရ။

(ဃ) လမ်ဵမကကီဵ၏နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

သက်ဆိုင်ရာလမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏

ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ

ေ ကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုတ် စိုက်ထြူ ခင်ဵ မြပုရ။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
၂၉။

မည်သူမျှ(က) လမ်ဵမကကီဵ၏လမ်ဵမျက်နှာြပင်ေပါ်တွင်

တိရစ္ဆာန်မျာဵကို

ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ၊

ဆွဲယူြခင်ဵ၊

စီဵနင်ဵြခင်ဵ၊ ချည်ထာဵြခင်ဵ၊ ထိန်ဵေကျာင်ဵြခင်ဵ၊ လွှတေ
် ကျာင်ဵြခင်ဵ မြပုရ။
(ခ)

လမ်ဵမကကီဵ၏နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

သက်ဆိုင်ရာ

လမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏

ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ

တိရစ္ဆာန် ေမွဵြမူြခင်ဵ မြပုရ။
(ဂ)

လမ်ဵမကကီဵ၏

လမ်ဵမျက်နှာြပင်ကို

ထိခက
ို ်ေစမည်ဴ

သစ်တုဳဵ၊

ဝါဵစည်ဵ၊

သစ်ပင်၊

သစ်ကိုင်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် လယ်ယာသုဳဵကိရိယာမျာဵအာဵ ဆွဲယူြခင်ဵ မြပုရ။
(ဃ) လမ်ဵမကကီဵ၏ လမ်ဵမျက်နှာြပင်နှငဴ် လမ်ဵပခုဳဵကို ဖျက်ဆီဵြခင်ဵ၊ မဖိုဖျက်ြခင်ဵ၊ ပိုင်ဵြဖတ်ြခင်ဵ
သို့မဟုတ် အရှိန်သတ်ခုဳဵငယ်မျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ မြပုရ။
(င)

လမ်ဵမကကီဵ၏ လမ်ဵမျက်နှာြပင်နှငဴ် လမ်ဵပခုဳဵေပါ်တွင် ယာဉ်ကို လိအ
ု ပ်သည်ထက်ပို၍
အချိန် ကာ ြမင်ဴစွာရပ်နာဵထာဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ရပ်တန့်ြပုြပင်ြခင်ဵ မြပုရ။

(စ)

လမ်ဵမျက်နှာြပင်၊

လမ်ဵပခုဳဵနှငဴ်

တဳတာဵလက်ရန်ဵမျာဵတွင်

ယာဉ်သွာဵလာမှုကို

အေနှာင်ဴအယှက်ြဖစ်ေစမည်ပ
ဴ စ္စညဵ် တစ်စုဳတစ်ရာကို ေနလှန်ဵြခင်ဵ၊ ထာဵရှိြခင်ဵ မြပုရ။
(ဆ)

လမ်ဵမကကီဵမျာဵ

ပျက်စီဵြခင်ဵမှ

သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ

ကာကွယ်ရန်

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနက

တာဵြမစ်ချက်မျာဵကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်ဵ မြပုရ။

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏

အခါအာဵေလျာ်စွာ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
၃၀။

မည်သူမဆို(က) နည်ဵဥပေဒ

၂၆

ပါ

တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

ေဖာက်ဖျက်ပါက

လမ်ဵမကကီဵမျာဵ

ေဖာက်ဖျက်ပါက

လမ်ဵမကကီဵမျာဵ

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ အရ အေရဵယူြခင်ဵ ခဳရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ

၂၇

ပါ

တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

ဥပေဒပုဒ်မ ၈ အရ အေရဵယူြခင်ဵ ခဳရမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒ ၂၈ နှငဴ် ၂၉ ပါ တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ပါက လမ်ဵမကကီဵမျာဵ
ဥပေဒပုဒ်မ ၉ အရ အေရဵယူြခင်ဵ ခဳရမည်။
အခန်ဵ (၉)
အေေွေေွ

၃၁။

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်

လမ်ဵမကကီဵ၏

နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

တစ်စုဳတစ်ရာေဖာက်လပ
ု ်ရန်၊

ေဆာက်လပ
ု ်ရန်နှငဴ် အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ရန် ခွင်ဴြပုြခင်ဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေ ကာ်ြငာ
ဆိုင်ဵဘုတ်စိုက်ထရ
ူ န် ခွင်ဴြပုြခင်ဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာလမ်ဵဦဵစီဵဌာန အဆင်ဴဆင်ဴ
အလိုက် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵကို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
၃၂။

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်

မိမိ၏တာဝန်နှငဴ်

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵကို

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

လိအ
ု ပ်ပါက

သက်ဆိုင်ရာလမ်ဵဦဵစီဵဌာနကိုြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့ အစည်ဵ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကို
ြဖစ်ေစ လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>
၃၃။

သက်ဆိုင်ရာ လမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် လမ်ဵမကကီဵမျာဵ ေရရှညတ
် ည်တန
ဳဴ ိုင်ရန်အလိ့င
ု ှာ ထိန်ဵသိမ်ဵ
ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအတွက်

လိအ
ု ပ်သလိြု ပုြပင်ြခင်ဵ၊

ကပ်မတ်ြခင်ဵ၊

တာဵဆီဵြခင်ဵ၊

အေရဵယူ

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရာတွင် လိအ
ု ပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့နှငဴ်ညှိနှိုင်ဵမပီဵ အကူအညီကို
ရယူ နိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 13.08.2015>

ဗိုလ်ချုပ် ေစာထွန်ဵ၊
ဝန်ကကီဵ၊
ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၊
ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန။

