ြပည်ထောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံထတာ်အစိုးရ
ကျန်းမာထရးဝန်ကကီးဌာန
(ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်းမာထရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနည်းဥပထေများ)
အမိန့်ထ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၁၅
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၂ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ထအာက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်)
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မ ခွဲ
(က) အရအပ်နှင်ဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴကိုကျင်ဴသုဳဵ၍ ြပည်ေထာင်စု အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ
ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ထုတြ် ပန်လုက
ိ ်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ထဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်းမာထရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနည်းဥပထေများ ဟုေခါ်တွင်ေစရ
မည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်ပါရှိေသာ
ဥပေဒတွင်ပါရှိသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ

စကာဵရပ်မျာဵသည်

ပုဂ္ဂလက
ိ

အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။

ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ
ထိ့ြု ပင်ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵ

သည် ေဖာ်ြပပါ အတိင
ု ်ဵအဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်(က) ဥပထေ ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ဥပေဒကိုဆိုသည်။
(ခ)

တိုင်းထေသကကီး
ကျန်ဵမာေရဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ကကီး ကပ်ထရးထကာ်မတီ

လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာဥပေဒအရ

ေဒသကကီဵသိုမ
့ ဟုတ်

ြပည်နယ်

ဆိုသည်မှာ

ဗဟိုအဖွဲ့ကဖွဲ့စည်ဵေသာ

ပုဂ္ဂလက
ိ

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵ

ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

ကကီဵကကပ်ေရဵ

ေကာ်မတီကိုဆိုသည်။
(ဂ)

ခရိုင်ကကီး ကပ်ထရးထကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ
ဗဟိုအဖွဲ့ကဖွဲ့စည်ဵေသာ

သက်ဆိုင်ရာ

ခရိုင်

ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီကိုဆို သည်။
(ဃ) မမို့နယ်ကကီး ကပ်ထရးထကာ်မတီ

ဆိုသည်မှာ

ပုဂ္ဂလက
ိ

ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

ဥပေဒအရ ဗဟိုအဖွဲ့ကဖွဲ့စည်ဵေသာ သက်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်ပုဂ္ဂလိကကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵ
ဆိုင်ရာ ကကီဵကကပ်ေရဵ ေကာ်မတီကိုဆိုသည်။
(င)

လိင
ု ်စင် ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ဥပေဒအရထုတေ
် ပဵေသာ
ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကိုဆိုသည်။

(စ)

ပုံစံ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ သတ်မှတ်သည်ဴပုဳစဳကိုဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်းမာထရးလုပ်ငန်းအတွက် ကကိုတင်ခွင့်ြပုချက်

၃။

ေအာက်ပါ

ပုဂ္ဂလက
ိ

အေဆာက်အအုဳသစ်

ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်
ေဆာက်လပ
ု ်လုသ
ိ ူ

သို့မဟုတ်

တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်နိုင်ေရဵအတွက်
လက်ရှိအေဆာက်အအုဳကိုြပုြပင်လုသ
ိ ူ

လုပ်ငန်ဵပိုင်ရှင်သည် ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက် ေလျှောက်လာွှ (ပုဳစဳ- ၁) ြဖင်ဴ မမို့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵ
ေကာ်မတီသု့ိ ေလျှောက်ထာဵရမည်(က) ပုဂ္ဂလက
ိ ေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵ၊
(၁)

ပုဂ္ဂလက
ိ အေထွေထွေရာဂါကုေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

(၂)

ပုဂ္ဂလက
ိ အထူဵကုေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵ။

(ခ)

ပုဂ္ဂလက
ိ ေဆဵရုဳလုပ်ငန်ဵ၊

(၁)

ပုဂ္ဂလက
ိ အေထွေထွေရာဂါကုေဆဵရုဳလုပ်ငန်ဵ၊

(၂)

ပုဂ္ဂလက
ိ အထူဵကုေဆဵရုဳလုပ်ငန်ဵ။

(ဂ)

ပုဂ္ဂလက
ိ သာဵဖွာဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

(ဃ) ပုဂ္ဂလက
ိ ေရာဂါရှာေဖွေရဵလုပ်ငန်ဵ၊

၄။

(င)

ပုဂ္ဂလက
ိ သူနာြပုစုေရဵေဂဟာလုပ်ငန်ဵ၊

(စ)

ပုဂ္ဂလက
ိ အေထွေထွကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵ။

နည်ဵဥပေဒ ၃ အရ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵပိုင်ရှင်က ေလျှောက်ထာဵရမည်။
လုပ်ငန်ဵပိုင်ရှင်သည်(က) ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက် ေလျှောက်လာွှ (ပုဳစဳ -၁) ပါအချက်အလက်မျာဵကို ြပည်စ
ဴ ုဳစွာ ေဖာ်ြပရ
မည်ြဴ ပင် ဗဟိုအဖွဲ့က အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေသာ အြခာဵအချက်အလက်မျာဵကို
လည်ဵြပည်စ
ဴ ုဳစွာေဖာ်ြပရမည်။
(ခ)

ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက် ေလျှောက်လာွှ (ပုဳစဳ- ၁) နှငဴ်အတူသက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာေရဵ
ေကာ်မတီ သို့မဟုတ် စည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့၏ေထာက်ခဳချက်အာဵ ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။

၅။

မမို့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည်

လက်ခဳရရှိေသာ

ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ေလျှောက်လာွှ ပါ

ေဖာ်ြပချက်မျာဵ ြပည်စ
ဴ ုဳြခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်မပီဵ မိမိ၏သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵ
ေကာ်မတီသု့ိ ေဆာလျင်စွာတင်ြပရမည်။
၆။

ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည်
ဆက်လက်တင်ြပေသာ

မမို့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီက

ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ေလျှောက်လာွှ မျာဵကို

နည်ဵဥပေဒ၅

အရ

လက်ခဳရရှိသည်အ
ဴ ခါစိစစ်မပီဵ

မိမိ၏ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသု့ိ
ေဆာလျင်စွာ တင်ြပရမည်။
၇။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည်

နည်ဵဥပေဒ

၆

အရ

ခရိုင်ကကီဵကကပ် ေရဵေကာ်မတီက ဆက်လက်တင်ြပေသာ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက် ေလျှောက်လာွှ မျာဵကို
လက်ခဳရရှိသည်အ
ဴ ခါ စိစစ်မပီဵ နည်ဵဥပေဒ ၃၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) မှ (စ) အထိပါပုဂ္ဂလက
ိ
လုပ်ငန်ဵမျာဵအနက် ပုဂ္ဂလက
ိ
အေထွေထွေရာဂါကု ေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵမှတစ်ပါဵ အြခာဵလုပ်ငန်ဵ
မျာဵကို မိမိ၏သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ ဗဟို အဖွဲ့သို့ေဆာလျင်စွာတင်ြပရမည်။
၈။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၇ အရ စိစစ်မပီဵ
ေနာက် ပုဂ္ဂလက
ိ အေထွေထွေရာဂါကုေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵြဖစ်ပါက(က) ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵရန် သင်ဴ မသင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ေပဵရမည်၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵသင်ဴေကကာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ပါက ကကိုတင်
ခွင်ဴြပု ချက် (ပုဳစဳ -၂) ကိုထုတ်ေပဵရမည်၊

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵရာတွင် ခွင်ဴြပုချက်ရရှိသူ လိက
ု ်နာရ
မည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကိုပူဵတွဲေပဵရမည်။

၉။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵ ေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၈၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ
(က) အရ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵရန် မသင်ဴေကကာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ပါက ယင်ဵသို့ ကကိုတင်ခွင်ဴြပု
ချက် ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵကို ကျိုဵေကကာင်ဵေဖာ်ြပ၍ သက်ဆိုင်ရာ ေလျှောက်ထာဵသူထဳ
ြပန်ကကာဵရမည်။

၁၀။

ဗဟိုအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၇ အရ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵ ေကာ်မတီ
က တင်ြပေသာ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ေလျှောက်လာွှ ကို လက်ခဳရရှိသည်အ
ဴ ခါ(က) ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵရန်သင်ဴ မသင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ရမည်၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက် ထုတေ
် ပဵသင်ဴေကကာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ပါက
ကကိုတင်ခွင်ဴြပု ချက် (ပုဳစဳ - ၃) ကိုထုတ်ေပဵရမည်၊

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ခ)

အရ

ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵရာတွင်

ခွင်ဴြပုချက်ရရှိသူ

လိက
ု ်နာရမည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကိုပူဵတွဲေပဵရမည်။
၁၁။

ဗဟိုအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၁၀၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက် ထုတ်ေပဵရန် မသင်ဴ
ေကကာင်ဵဆုဳဵြဖတ်ပါက ယင်ဵသို့ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက် ထုတေ
် ပဵရန်ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵကို ကျိုဵေကကာင်ဵ
ေဖာ်ြပ၍ သက်ဆိုင်ရာ ေလျှောက်ထာဵသူထဳြပန်ကကာဵရမည်။

၁၂။

နည်ဵဥပေဒ
ေကာ်မတီ၊

၃

အရ

ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ေလျှောက်လာွှ နှငဴ်

ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီ၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

စပ်လျဉ်ဵ၍
သို့မဟုတ်

မမို့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵ
ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵ

ေကာ်မတီနှငဴ် ဗဟိုအဖွဲ့တို့က စိစစ်ရာတွင် လိအ
ု ပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုဳသစ်

ေဆာက်လပ
ု ်မည်ဴ

ေနရာကိုေသာ်

လည်ဵေကာင်ဵ၊

ြပုြပင်မည်ဴ

အေဆာက်အအုဳကိုေသာ်

လည်ဵေကာင်ဵ သွာဵေရာက်ကကည်ရ
ဴ ှုစစ်ေဆဵနိုင်သည်။
အခန်း (၃)
ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်းမာထရးလုပ်ငန်းလိင
ု ်စင်ထလျှောက်ေားြခင်း
၁၃။

သာသနာဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်သူတစ်ဦဵဦဵသည်

ပုဂ္ဂလက
ိ

ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို

လုပ်ကိုင်လုပ
ိ ါက မိမိလပ
ု ်ကိုင်လုေ
ိ သာ ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် လိင
ု ်စင်ရရှိရန်
ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ေလျှောက်လာွှ (ပုဳစဳ - ၄) ကိုလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ
မမို့နယ်ရှိ

မမို့နယ်ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵသိ့ု

ဆက်သွယ်ရယူကာ

ြပည်စ
ဴ ုဳစွာြဖည်စ
ဴ ွက်၍

မမို့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသု့ိ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၁၄။

ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို လုပ်ကိုင်လုသ
ိ ူတစ်ဦဵ၏ အမည်ြဖင်ဴသာ ေလျှောက်ထာဵ
ရမည်။

၁၅။

နည်ဵဥပေဒ ၁၃ အရ လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေအာက်ပါတို့ကိုပူဵတွဲ တင်ြပရမည်(က) လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵသူ၏ (၂ လက်မ × ၁ လက်မခွဲ) အရွယ် ေရာင်စုဳဓာတ်ပုဳ ၄ ပုဳ၊
(ခ)

ပုဂ္ဂလက
ိ

ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵ၏

ဥပစာအေဆာက်အအုဳ

(ေရှ့

နှငဴ်

နဳေဘဵ)

နှငဴ်

အတွင်ဵခန်ဵမျာဵ အာဵလုဵဳ ၏ ေရာင်စုဳဓာတ်ပုဳ (၃) စုဳစီ၊
(ဂ)

ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ

လုပ်ငန်ဵအလိုက် သတ်မှတ်လိုင်စင်ေကကဵမျာဵကို ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵ

ဘဏ်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်ကုသေရဵ ဦဵစီဵဌာနေငွထတ
ု ်စာရင်ဵသို့ ေပဵသွင်ဵထာဵသည်ဴ
ချလန်မူရင်ဵတစ်ေစာင် စီ။
၁၆။

နည်ဵဥပေဒ ၁၃ အရ လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵသူသည် ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
ေလျှောက်လာွှ (ပုဳစဳ - ၄) ြဖင်ဴေလျှောက်ထာဵရာတွင်ေအာက်ပါ ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵ
အလိုက် သတ်မှတ်ပုဳစဳတွင် သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ ြပည်စ
ဴ ုဳစွာေဖာ်ြပ၍ ပူဵတွဲတင်ြပ
ရမည်(က)

ပုဂ္ဂလက
ိ အေထွေထွေရာဂါကုေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

ပဂက ပုဳစဳ (က)၊

(ခ)

ပုဂ္ဂလက
ိ အထူဵကုေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

ပဂက ပုဳစဳ (ခ)၊

(ဂ)

ပုဂ္ဂလက
ိ အေထွေထွ ေရာဂါကု ေဆဵရုဳလုပ်ငန်ဵအတွက်

ပဂက ပုဳစဳ (ဂ)၊

(ဃ)

ပုဂ္ဂလက
ိ အထူဵကုေဆဵရုဳလုပ်ငန်ဵအတွက်

ပဂက ပုဳစဳ (ဃ)၊

(င)

ပုဂ္ဂလက
ိ သာဵဖွာဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

ပဂက ပုဳစဳ (င)၊

(စ)

ပုဂ္ဂလက
ိ ေရာဂါရှာေဖွေရဵလုပ်ငန်ဵ (ဓာတ်ခွဲ) အတွက်

ပဂက ပုဳစဳ (စ)၊

(ဆ)

ပုဂ္ဂလက
ိ ေရာဂါရှာေဖွေရဵလုပ်ငန်ဵ (ဓာတ်မှန်) အတွက်

ပဂက ပုဳစဳ (ဆ)၊

၁၇။

(ဇ)

ပုဂ္ဂလက
ိ သူနာြပုစုေရဵေဂဟာလုပ်ငန်ဵအတွက်

ပဂက ပုဳစဳ (ဇ)၊

(ဈ)

ပုဂ္ဂလက
ိ နယ်လည
ှ က
်ဴ ျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

ပဂက ပုဳစဳ (ဈ)၊

(ည)

ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵအကျိုဵေဆာင်လပ
ု ်ငန်ဵအတွက်

ပဂက ပုဳစဳ (ည)၊

(ဋ)

ပုဂ္ဂလက
ိ အေထွေထွ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

ပဂက ပုဳစဳ (ဋ)။

လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေအာက်ပါ ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် လိင
ု ်စင် ေလျှောက်
ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက နည်ဵဥပေဒ ၈၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) သို့မဟုတ် နည်ဵဥပေဒ ၁၀၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ)
အရ ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ကိုပူဵတွဲတင်ြပရမည်(က) ပုဂ္ဂလက
ိ ေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

(ခ)

(ဂ)

(၁)

ပုဂ္ဂလက
ိ အေထွေထွေရာဂါကုေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

(၂)

ပုဂ္ဂလက
ိ အထူဵကုေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵ။

ပုဂ္ဂလက
ိ ေဆဵရုဳလုပ်ငန်ဵ၊
(၁)

ပုဂ္ဂလက
ိ အေထွေထွေရာဂါကုေဆဵရုဳလုပ်ငန်ဵ၊

(၂)

ပုဂ္ဂလက
ိ အထူဵကုေဆဵရုဳလုပ်ငန်ဵ။

ပုဂ္ဂလက
ိ သာဵဖွာဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

(ဃ) ပုဂ္ဂလက
ိ ေရာဂါရှာေဖွေရဵလုပ်ငန်ဵ၊

၁၈။

(င)

ပုဂ္ဂလက
ိ သူနာြပုစုေရဵေဂဟာလုပ်ငန်ဵ၊

(စ)

ပုဂ္ဂလက
ိ အေထွေထွကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵ။

မမို့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ေလျှောက်လာွှ (ပုဳစဳ ၄) ကို လက်ခဳရရှိသည်အ
ဴ ခါ ပူဵတွဲပါရှိရမည်ဴ အေထာက်အထာဵမျာဵြပည်စ
ဴ ုဳစွာပါရှိြခင်ဵရှိ မရှိ နှငဴ်
သက်ဆိုင်ရာ

ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

သတ်မှတ်ပုဳစဳတွင်အချက်အလက်မျာဵ

ြပည်စ
ဴ ုဳစွာေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်အ
ဴ ြပင် ပုဂ္ဂလက
ိ
ေဆဵရုဳ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ခွင်ဴ
ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ ေလျှောက်လာွှ ြဖစ်ပါက ဥပေဒပုဒ်မ ၈ ပါ အချက်မျာဵနှငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊
ပုဂ္ဂလက
ိ

ေဆဵခန်ဵ

တည်ေထာင်

ဖွင်ဴလှစ်ခွင်ဴေလျှောက်ထာဵသည်ဴ

ေလျှောက်လာွှ ြဖစ်ပါက

ဥပေဒပုဒ်မ ၉ ပါအချက်မျာဵနှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပုဂ္ဂလက
ိ
သာဵဖွာဵခန်ဵ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ခွင်ဴ
ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ ေလျှောက်လာွှ ြဖစ်ပါက ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀ ပါ အချက်မျာဵနှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ
ညီညွတ်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။
၁၉။

မမို့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၈ အရ စိစစ်မပီဵေသာ ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵ
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောက်လာွှ နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ မိမိ၏ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴခရိုင် ကကီဵကကပ်ေရဵ
ေကာ်မတီ သို့ေဆာလျင်စွာတင်ြပရမည်။

၂၀။

ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည်

မမို့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီက

နည်ဵဥပေဒ

၁၉

အရ

ဆက်လက်တင်ြပေသာ ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ေလျှောက်လာွှ ကို လက်ခဳရရှိသည်ဴ
အခါ စိစစ်မပီဵ မိမိ၏သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵ
ေကာ်မတီ သို့ေဆာလျင်စွာ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
၂၁။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၀ အရ ဆက်လက်
တင်ြပေသာ ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ေလျှောက်လာွှ ကို လက်ခဳရရှိသည်အ
ဴ ခါ စိစစ်မပီဵ
နည်ဵဥပေဒ ၁၆၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) မှ (ဋ) အထိပါ ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်
ြဖစ်ပါက မိမိ၏ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ ဗဟိုအဖွဲ့သို့ ေဆာလျင်စွာတင်ြပရမည်။

၂၂။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၁ အရ စိစစ်မပီဵ
ေနာက် နည်ဵဥပေဒ ၁၆၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ ပုဂ္ဂလက
ိ
အေထွေထွေရာဂါကု ေဆဵခန်ဵ
လုပ်ငန်ဵြဖစ်ပါ က(က) လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် သင်ဴ မသင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ရမည်၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

အရ

လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵသင်ဴေကကာင်ဵ

ဆုဳဵြဖတ်ပါက

ပုဂ္ဂလက
ိ

အေထွေထွေရာဂါကု ေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် (ပုဳစဳ-၅) ကိုထုတ်ေပဵရမည်၊
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ထုတေ
် ပဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်တွင် လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ ေဖာ်ြပရမည်ဴ
အြပင် ခွင်ဴြပုချက် ရရှိသူလုက
ိ ်နာရမည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို ပူဵတွဲေပဵရမည်။

၂၃။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၂၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ
(က)

အရ

လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန်

မသင်ဴေကကာင်ဵဆုဳဵြဖတ်ပါက

ယင်ဵသို့လိုင်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန်

ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵကို ကျိုဵေကကာင်ဵေဖာ်ြပ၍ သက်ဆိုင်ရာေလျှောက်ထာဵသူထဳြပန်ကကာဵရမည်။
၂၄။

ဗဟိုအဖွဲ့သည်

နည်ဵဥပေဒ

၂၁

အရ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵ

ေကာ်မတီက တင်ြပေသာ လိင
ု ်စင်ေလျှောက်လာွှ ကို လက်ခဳရရှိသည်အ
ဴ ခါ(က) လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် သင်ဴ မသင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ရမည်၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

အရ

လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵသင်ဴေကကာင်ဵ

ဆုဳဵြဖတ်ပါက

ပုဂ္ဂလက
ိ

ကျန်ဵမာေရဵ လုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင် (ပုဳစဳ-၆) ကိုထုတ်ေပဵရမည်၊
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ထုတေ
် ပဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်တွင် လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵေဖာ်ြပရမည်အ
ဴ ြပင်
ခွင်ဴြပုချက်ရရှိသူ လိက
ု ်နာရမည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကိုပူဵတွဲေပဵရမည်။

၂၅။

ဗဟိုအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၂၄၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် မသင်ဴေကကာင်ဵ ဆုဳဵ
ြဖတ်ပါက ယင်ဵသို့ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵကို ကျိုဵေကကာင်ဵေဖာ်ြပ၍ သက်ဆိုင်ရာ
ေလျှောက်ထာဵသူထြဳ ပန်ကကာဵရမည်။

၂၆။

မမို့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီ၊ ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီနှငဴ် ဗဟိုအဖွဲ့တို့သည် နည်ဵဥပေဒ ၁၃ အရ ေလျှောက်ထာဵေသာ လိင
ု ်စင်

ေလျှောက်လာွှ နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်လုအ
ိ ပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုဳသို့
သွာဵ ေရာက်ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵနိုင်သည်။
အခန်း (၄)
လိင
ု ်စင်သက်တမ်းတိုးြမှင့်ြခင်း
၂၇။

ပုဂ္ဂလက
ိ

ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

မိမိတည်ေထာင်လပ
ု ်ကိုင်ခွင်ဴရရှိထာဵေသာ

ပုဂ္ဂလိ ကကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်၏ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ ကုန်ဆုဳဵမပီဵေနာက် လုပ်ငန်ဵကို
ဆက်လက်လပ
ု ် ကိုင်လုပ
ိ ါက လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ အနည်ဵဆုဳဵ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ ကကိုတင်၍
သတ်မှတ်ထာဵေသာ

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေကကဵေပဵသွင်ဵကာ

လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန်

ေလျှောက်လာွှ (ပုဳစဳ-၇) ြဖင်ဴ မမို့ နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသို့ ေလျှောက်ထာဵရမည်။ သတ်မှတ်
ရက်ထက်ေနာက်ကျပါက ဗဟိုအဖွဲ့က သတ်မှတ်ေသာရက်လန
ွ ်ေကကဵ ေပဵသွင်ဵ၍ ေလျှောက်ထာဵ
နိုင်သည်။
၂၈။

နည်ဵဥပေဒ ၂၇ အရ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ တိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵရာတွင် လိင
ု ်စင် သက်တမ်ဵ
တိုဵြမှင်ဴေကကဵေပဵသွင်ဵသည်ဴ ချလန်မူရင်ဵနှငဴ် လိင
ု ်စင်ကတ်ြပာဵမိတ္တူတိ့က
ု ိုလိုင်စင် သက်တမ်ဵ
တိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှောက်လာွှ နှငဴ်အတူ ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။

၂၉။

မမို့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၇ အရ တင်သွင်ဵေသာ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ တိုဵ
ြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှောက်လာွှ အေပါ် မိမိ၏သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီ
သို့လည်ဵေကာင်ဵ၊ ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် ယင်ဵေလျှောက်လာွှ အေပါ်မိမိ၏သေဘာထာဵ
မှတ်ချက်ြဖင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသု့ိ လည်ဵေကာင်ဵ
ကကန့်ကကာြခင်ဵမရှိေစဘဲ တင်ြပရမည်။

၃၀။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည်(က) ပုဂ္ဂလက
ိ

အေထွေထွေရာဂါကုေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴ

ေပဵရန်ခွင်ဴြပု မပီဵ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်ကိုထုတ်ေပဵနိုင်သည်၊
(ခ)

ပုဂ္ဂလက
ိ အေထွေထွေရာဂါကုေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵမှ တစ်ပါဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၆၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ
(ခ) မှ (ဋ) အထိပါ ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ြဖစ်ပါက လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ
တိုဵြမှင်ဴေပဵရန်

ေလျှောက်လာွှ အေပါ်

မိမိ၏သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ

ဗဟိုအဖွဲ့သို့

တင်ြပရမည်။
၃၁။

ဗဟိုအဖွဲ့သည် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီက နည်ဵဥပေဒ ၃၀၊
နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ တင်ြပေသာ ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် လိုင်စင်သက်တမ်ဵ
တိုဵြမှင်ဴ ေပဵရန်ခွင်ဴြပုမပီဵ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်ကိုထုတ်ေပဵနိုင်သည်။

အခန်း (၅)
လိင
ု ်စင်ကို လွှထ
ဲ ြပာင်းြခင်းနှင့် ငှားရမ်းြခင်း
၃၂။

လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူသည် မိမိတည်ေထာင်လပ
ု ်ကိုင်ခွင်ဴ ရရှိထာဵေသာ ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵ
လုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အြခာဵသူတစ်ဦဵဦဵသို့ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ ြပုလုပ်
လိပ
ု ါက ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵခွင်ဴြပုရန်
ေလျှောက်လာွှ (ပုဳစဳ-၈) ြဖင်ဴ မမို့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသု့ိ ေလျှောက်ထာဵရမည်။

၃၃။

မမို့နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၃၂ အရ တင်သွင်ဵေသာ လိင
ု ်စင်လဲေ
ွှ ြပာင်ဵခွင်ဴ
သို့မဟုတ်

ငှာဵရမ်ဵခွင်ဴြပုရန်ေလျှောက်လာွှ အေပါ်

မိမိ၏သေဘာထာဵမှတ်ချက်

ြဖင်ဴ

ခရိုင်

ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသို့လည်ဵေကာင်ဵ၊ ခရိုင်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် ယင်ဵေလျှောက်လာွှ
အေပါ်

မိမိ၏သေဘာထာဵမှတ်

ချက်ြဖင်ဴတင
ို ်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵ

ေကာ်မတီသု့ိလည်ဵေကာင်ဵ ကကန့်ကကာြခင်ဵမရှိ ေစဘဲတင်ြပရမည်။
၃၄။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် ပုဂ္ဂလက
ိ
အေထွေထွေရာဂါကု
ေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

လိင
ု ်စင်ကိုလွှဲေြပာင်ဵရန်

သို့မဟုတ်

ငှာဵရမ်ဵရန်

ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။

ပုဂ္ဂလက
ိ အေထွေထွေရာဂါကု ေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵမှတစ်ပါဵ အြခာဵပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵ
အမျိုဵအစာဵြဖစ်ပါက လိင
ု ်စင်ကို လွှေ
ဲ ြပာင်ဵခွင်ဴ သို့မဟုတ် ငှာဵရမ်ဵခွင်ဴြပုရန် ေလျှောက်လာွှ အေပါ်
မိမိ၏သေဘာထာဵ မှတ်ချက်ြဖင်ဴ ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်။
၃၅။

ဗဟိုအဖွဲ့သည် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီက နည်ဵဥပေဒ ၃၄
အရ တင်ြပေသာ ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵ တစ်ရပ်ရပ်အတွက် လိင
ု ်စင်ကိုလွှဲေြပာင်ဵရန်
သို့မဟုတ် ငှာဵရမ်ဵရန်ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။

၃၆။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီနှငဴ်

ဗဟိုအဖွဲ့တို့သည်

လိင
ု ်စင်

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ ခွင်ဴ သို့မဟုတ် ငှာဵရမ်ဵခွင်ဴ ေလျှောက်လာွှ အေပါ် မိမိ၏ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ
ေလျှောက် ထာဵသူထဳ ေဆာလျင်စွာ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
အခန်း (၆)
အထေွထေွ
၃၇။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီက

ဥပေဒပုဒ်မ

၂၆

အရ

ချမှတ်ေသာစီမဳ ခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်၍ ဗဟိုအဖွဲ့သို့အယူခဳသူသည်
အယူခဳလာွှ တွင် အယူခဳဝင် ေရာက်သည်ဴအကျိုဵအေကကာင်ဵေဖာ်ြပချက်ကို ေဖာ်ြပမပီဵ သက်ဆိုင်ရာ
ကကီဵကကပ်ေရဵ ေကာ်မတီ၏ အမိန့်ကို ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။
၃၈။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်တွင် ပုဂ္ဂလက
ိ
အေထွေထွေရာဂါကု ေဆဵခန်ဵလိင
ု ်စင် ထုတေ
် ပဵမှုမှတ်တမ်ဵ

ကို ပုဂ္ဂလက
ိ
အေထွေထွေရာဂါကုေဆဵခန်ဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မှတ်ပုဳတင် (ပုဳစဳ-၉) ြဖင်ဴြပုစုထာဵရှိ
ရမည်။
၃၉။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်တွင် ပုဂ္ဂလက
ိ
အေထွေထွ ေရာဂါကု ေဆဵခန်ဵလိင
ု ်စင်ထုတ်ေပဵမှုအေြခ
အေနကိုဗဟို အဖွဲ့သို့ ေလဵလလျှေင်တစ်ကကိမ် တင်ြပရမည်။

၄၀။

ဗဟိုအဖွဲ့သည်

ပုဂ္ဂလက
ိ

ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ထုတေ
် ပဵမှုမှတ်တမ်ဵကို

ပုဂ္ဂလက
ိ

ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် မှတ်ပုဳတင် (ပုဳစဳ - ၁၀) ြဖင်ဴ ြပုစုထာဵရှိရမည်။
၄၁။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်တွင် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိက
ု ် ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေကကဵ
ေကာက်ခဳ ရရှိမှု အေြခအေနကို (ပုဳစဳ - ၁၁) ြဖင်ဴ ဗဟိုအဖွဲ့သို့တင်ြပရမည်။

၄၂။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်တွင် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိက
ု ် ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵသက်တမ်ဵတိုဵ
လိင
ု ်စင် ေကကဵေကာက်ခဳ ရရှိမှု အေြခအေနကို ( ပုဳစဳ - ၁၂) ြဖင်ဴ ဗဟိုအဖွဲ့သို့တင်ြပရမည်။

၄၃။

ဗဟိုအဖွဲ့နှငဴ်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီတို့သည်

လိင
ု ်စင်

သက်တမ်ဵ ၂ ကကိမ်ထက်ေကျာ်လန
ွ ်၍ သက်တမ်ဵတိုဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုေသာ ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵ လုပ်ငန်ဵ၏ လိင
ု ်စင်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။
၄၄။

ပုဂ္ဂလက
ိ
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် သက်ဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီမျာဵ၏ အခါအာဵ
ေလျာ်စွာ စစ်ေဆဵြခင်ဵကိုခဳယူရမည်။
(ေဒါက်တာသန်ဵေအာင်)
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ

