ရန်ကုန်မြို့ေော် စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်ြေီ
အေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေေြျာဵ
ရန်ကုန်ေိုင်ဵေေသကကီဵ အစိုဵရ
ရန်ကုန်မြို့ေော် စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်ြေီ
အြိန့်ေ ကာ်ြငာစာအြှေ်၊ ၂/ ၂ဝ၁၄
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်ဵ ၁၁ ရက်
(၂ဝ၁၄ ခုနှစ် သဂုေ်လ၊ ၆ ရက်)
ရန်ကုန်မမို့ေော် စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မေီသည် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မမို့ေော် စည်ပင်
သာယာေရဵ ဥပေေပုေ်မ ၈၅၊ ပုေ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ကိုကျငဴ်သုဳဵ၍
အစိုဵရအဖွဲ့၏သေဘာေူညီချက်ြဖငဴ် ေအာက်ပါနည်ဵဥပေေမျာဵကို ထုေ်ြပန်လုက
ိ ်သည်။
အခန်ဵ(၁)
အြည်နှင်ဴ အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်ဵဥပေေမျာဵကို ရန်ကုန်မမို့ေော်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မေီ၊ အေဆာက်အအုဳ
ဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေေမျာဵဟု ေခါ်ေွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေေမျာဵေွင် ပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵသည် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မမို့ေော်
စည်ပင်သာယာေရဵဥပေေေွင် ပါရှိသညဴ်အေိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထိ့ြု ပင်
ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအေိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်(က) ဥပေေ ဆိုသည်မှာ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မမို့ေော် စည်ပင်သာယာေရဵ ဥပေေ ကို
ဆိုသည်။
(ခ)

ေကာ်ြေီ ဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်မမို့ေော် စည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မေီကိုဆို
သည်။

(ဂ)

မြို့ေော်နယ်နိြိေ် ဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်မမို့ေော် စည်ပင်သာယာေရဵ နယ်နိမိေ်
ကိုဆိုသည်။

(ဃ) အေဆာက်အအုဳ ဆိုသည်မှာ မည်သညဴေ
် ဆာက်လပ
ု ်ေရဵ ပစ္စညဵ် ြဖငဴ်မဆို ယာယီ
သို့မဟုေ် အမမဲေမ်ဵေဆာက်လပ
ု ်သညဴ် အိမ်၊ ေိုက်၊ ေဲ၊ ေစ်ဖက်ယပ်၊ အမိုဵပါ
ရှိေသာအြခာဵအေဆာက်အအုဳ သို့မဟုေ် ယင်ဵေို့၏ အစိေ်အပိုင်ဵကိုဆိုသည်။
ယင်ဵစကာဵရပ်ေွင် အေဆာက်အအုဳနဳရဳ၊ ေြမထိန်ဵနဳရဳ၊ အကာအရဳ၊ ဝင်ဵေဳခါဵ၊
ခခဳစည်ဵရိုဵ၊

ဝင်ဵထရဳ၊

ဇာေ်ခုဳ၊

ေိုင်၊

ကျာဵေထာက်နှငဴ်

အေဆာက်အအုဳ၏

အကကမ်ဵထည်ေိလ
ု့ ည်ဵပါဝင်သည်။
(င)

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ အေဆာက်အအုဳေစ်ခုခုကို
အသစ်ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊

ေိုဵချဲ့ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊

အကကီဵစာဵြပင်ဆင်ြခင်ဵ

သို့မဟုေ် အေသဵစာဵ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ခခဳစည်ဵရိုဵ ကာရဳြခင်ဵနှငဴ် မဖိုဖျက်ြခင်ဵမျာဵကို
ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်ေွင် အေဆာက်အအုဳနှငဴ် အေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာ အစိေ်
အပိုင်ဵ

မဖိုဖျက်ြခင်ဵလည်ဵပါဝင်သညဴအ
် ြပင်

အေဆာက်အအုဳ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အေွက် ေြမြပုြပင်ြခင်ဵ၊ အုေ်ြမစ်ေူဵေဖာ်ြခင်ဵ နှငဴ်
အြခာဵလိအ
ု ပ်သညဴ် ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။
(စ)

အေဆာက်အအုဳအေသဵစာဵြပင်ဆင်ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ မူလအေဆာက်အအုဳ အရွယ်
အစာဵနှငဴ် မူလ ဖွဲ့စည်ဵေည်ေဆာက်မှုပုဳစဳကို မေြပာင်ဵလဲေစဘဲ ေစ်စိေ်ေစ်ပိုင်ဵ
ြပင်ဆင်ြခင်ဵကို ဆိုသည်။

(ဆ)

အေဆာက်အအုဳအကကီဵစာဵြပင်ဆင်ြခင်ဵ
ေိုဵချဲ့ြခင်ဵ၊

ြမှငဴ်ြခင်ဵ၊

နှိမဴ်ြခင်ဵ၊

ဆိုသည်မှာ

မူလအေဆာက်အအုဳကို

အုေ်ြမစ်အသစ်ြပုလုပ်ြခင်ဵေို့

မြပုလုပ်ဘဲ

မူလပစ္စညဵ် အမျိုဵအစာဵ သို့မဟုေ် ထိ့ထ
ု က် ပိုမိုေကာင်ဵမွန် ခိုင်ခဳဴေသာ ပစ္စညဵ် ကို
ေြပာင်ဵလဲသုဳဵစွဲမပီဵြပင်ဆင်ြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(ဇ)

ေိုဵချဲ့ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ မူလေဆာက်လပ
ု ်မပီဵ အေဆာက်အအုဳကို
ေိုဵချဲ့ြခင်ဵ၊ ြမှငဴ်ြခင်ဵ၊ ေရှ့ေနာက်နှငဴ် ေဘဵဝဲယာေို့ေွင် အဖီနှငဴ် အဆွယ်မျာဵ
ြဖညဴစ
် ွက်ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵေို့ကို ဆိုသည်။

(စျ)

အသစ်ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ

ဆိုသည်မှာ

ေြမကွက်လေ်ေွင်ြဖစ်ေစ၊

အေဆာက်အအုဳေစ်ခု၏ ေနရာ ေွင်ြဖစ်ေစ အသစ်ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(ည)

မဖိုဖျက်ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ အေဆာက်အအုဳေစ်ခုလဳဵု ြဖစ်ေစ၊ ယင်ဵ၏နဳရဳြဖစ်ေစ၊
ယင်ဵ၏ အဓိကအစိေ်အပိုင်ဵြဖစ်ေစ၊ ယင်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေနေသာ အစိေ်အပိုင်ဵ

ေစ်ခုခုြဖစ်ေစ

မူလပုဳသဏ္ဌာန်မှ

ေြပာင်ဵလဲသွာဵေစရန်

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

မူလပုဳစဳေစ်ခုလဳဵု ပျက်ယွင်ဵသွာဵေစရန် ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵကို
ဆိုသည်။
(ဋ)

ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵရှိ အေဆာက်အအုဳ သို့မဟုေ်
ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်သူကို ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်ေွင် အေဆာက်အအုဳ သို့မဟုေ်
ေြမကွက်ငှာဵရမ်ဵခမျာဵကို မိမိအေွက် ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ်ြဖငဴ် ြဖစ်ေစ၊
ပစ္စညဵ် ထိန်ဵအြဖစ်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ လက်ခဳရယူသူ သို့မဟုေ် လက်ခဳရယူမညဴ် သူမျာဵ
လည်ဵ ပါဝင်သည်။

(ဌ)

ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူ

ဆိုသည်မှာ

ေြမ

သို့မဟုေ်

အေဆာက်အအုဳေွင်

အမမဲေမ်ဵြဖစ်ေစ၊ ယာယီြဖစ်ေစ ေနထိင
ု ်သူ သို့မဟုေ် အသုဳဵြပုသူကိုဆိုသည်။
(ဍ)

ေဲအေဆာက်အအုဳ ဆိုသည်မှာ အြပင်နဳရဳမျာဵနှငဴ် အမိုဵကို ဝါဵ၊ ဓနိ၊ သက်ငယ်
သို့မဟုေ်

အြခာဵ

မီဵေလာင်လယ
ွ ်ေသာ

ပစ္စညဵ် မျာဵြဖငဴ်

ေစ်ခုလဳဵု ကိုြဖစ်ေစ၊

ေစ်စိေ်ေစ်ေေသကို

ြဖစ်ေစ

အေဆာက်အအုဳ

ေည်ေဆာက်ထာဵသညဴ်

အေဆာက်အအုဳကို ဆိုသည်။
(ၓ)

နစ်နာသူ

ဆိုသည်မှာ

အေဆာက်အအုဳ

ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵေကကာငဴ်

မိမိပိုင်

အေဆာက်အအုဳေစ်ခုလဳဵု ကို ြဖစ်ေစ၊ ေစ်စိေ်ေစ်ပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ မိမိပိုင်ပစ္စညဵ်
ေစ်ခုခုကိုြဖစ်ေစပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵခဳရသူကိုဆိုသည်။
(ဏ) ဆိုင်ဵဘုေ် ဆိုသည်မှာ ရုဳဵ ၊ ဌာနေစ်ခုခု ၊ အဖွဲ့အစည်ဵေစ်ခုခု၏ ကိုယ်စာဵြပု
အမည် ေရဵသာဵချက်မျာဵကို စီဵပွာဵေရဵအလို့ငှာ မဟုေ်ဘဲ အမျာဵသိသာရန်
ချိေ်ဆွဲ၊ စိုက်ထ၊ူ ေပ်ဆင်၊ ေရဵသာဵ ထာဵြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(ေ) ေ ကာ်ြငာ ဆိုသည်မှာ ပစ္စညဵ် ေစ်မျိုဵမျိုဵကို အသုဳဵြပု၍ြဖစ်ေစ၊ လျှပ်စစ် သို့မဟုေ်
ကွန်ပျူော

သို့မဟုေ်

အြခာဵနည်ဵပညာေစ်ရပ်ရပ်ကို

အသုဳဵြပု၍ြဖစ်ေစ

စီဵပွာဵေရဵအလို့ငှာ ေဖာ်ြပလိသ
ု ညဴ် အေကကာင်ဵ အရာမျာဵကို အမျာဵသိေစရန်
ချိေ်ဆွဲ၊ စိုက်ထ၊ူ ေပ်ဆင်၊ ေရဵသာဵထာဵြခင်ဵကို ဆိုသည်။

အခန်ဵ(၂)
အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ခွငဴ် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ၊ ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ
၃။

မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵ

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်လုသ
ိ ူ

သည် သေ်မှေ်ချက်မျာဵ နှငဴ်အညီ ေကာ်မေီသု့ိ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၄။

ေကာ်မေီသည် နည်ဵဥပေေ (၃) အရ ေလျှာက်လာွှ ကို စိစစ်မပီဵ(က) ေြမပိုင်ဆိုင်မှု မှန်ကန်ပါက အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ ခွငဴ်ြပုမြပု
ကို

ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ

ေလျှာက်လာွှ လက်ခဳရရှိသညဴေ
် န့မှ

နှစ်လအေွင်ဵ

အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
(ခ)

ေလျှာက်လာွှ ေွင် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵရှိပါက လာေရာက်ြဖညဴ်စွက်ရန် ေလျှာက်ထာဵ
သူထဳ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။ အေကကာင်ဵကကာဵသညဴ်ေန့မှ စေင်ေရေွက်ပါက
သုဳဵလြပညဴသ
် ညဴေ
် န့ရက်ထိ

လာေရာက်

ြဖညဴ်စွက်ေင်ြပြခင်ဵ

မရှိပါက

ေလျှာက်ထာဵသူ၏ ေဆာက်လပ
ု ်ခွငဴ်အမှုေွဲကို ပယ်ဖျက် နိုင်သည်။
၅။

ေကာ်မေီသည် အေဆာက်အအုဳေဆာက်လုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွငဴ် ေလျှာက်ထာဵ
ြခင်ဵနှငဴ် ပေ်သက်၍ ကန့်ကွက်ချက်မျာဵရှိေသာ်လည်ဵ ေည်ဆဲအေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာ
လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် ညီညွေ်ပါက အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို
ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။

၆။

ေကာ်မေီသည်

ပိုင်ဆိုင်မှုအေည်မြပုနိုင်သညဴ်

ေြမကွက်မျာဵေွင်

အေဆာက်အအုဳ

ေဆာက်လပ
ု ်ခွငဴ် ေလျှာက်ထာဵလာပါက မမို့ေော်အဂေါရပ်နှငဴ်ညီညွေ်ရန်အလိ့င
ု ှာ သုဳဵထပ်
ထက်မပိုေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵကို ေြမပိုင်ဆိုင်မှုနှငဴ်မသက်ဆိုင်ဘဲ ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။
၇။

ေကာ်မေီသည် ေဆာက်လပ
ု ်ခွငဴ်ေလျှာက်ထာဵလာသညဴ် အေဆာက်အအုဳမျာဵေွင် ယာဉ်
ရပ်နာဵရန်ေနရာ

အပါအဝင်

မမို့ြပဆိုင်ရာလိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို

ထညဴ်သွင်ဵေဆာက်

လုပ်ရန်ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၈။

ေကာ်မေီသည်(က) အေဆာက်အအုဳအမျိုဵအစာဵအလိုက် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵရမညဴ် သက်ေမ်ဵ
ကာလကို အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွငဴ်အမိန့်ေွင်
သေ်မှေ်ေပဵရမည်။

(ခ)

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ခွငဴ်

အမိန့်ထေ
ု ်ေပဵသညဴ်

ေန့မှစေင်၍ ေစ်နှစ်အေွင်ဵ စေင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုပါက လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်
ခွငဴ်အမိန့်ကို ြပန်လည်ရုပ်သမ
ိ ်ဵနိုင်သည်။
၉။

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ်ရသူသည်(က) ေကာ်မေီက ထုေ်ေပဵေသာ အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်
ခွငဴ်အမိန့်ကို

အမျာဵြပည်သူြမင်နိုင်ေစရန်

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵေနရာေွင် ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူ၏ အမည်၊ ကကီဵကကပ်သူ အင်ဂျင်နီယာနှငဴ်
ကန်ထရိုက်ောေို့၏အမည်၊ လိင
ု ်စင်အမှေ်၊ ခွငဴ်ြပုသညဴ် သက်ေမ်ဵ ကာလနှငဴ်
ခွငဴ်ြပုသညဴ် အေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵကို ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်
ဆိုင်ဵဘုေ်ကို စွဲကပ်ထာဵ ရမည်။
(ခ)

ေကာ်မေီက ခွငဴ်ြပုသညဴ် အေဆာက်အအုဳပုဳစဳနှငဴ်အညီ ေဆာက်လပ
ု ်ရမည်။

(ဂ)

ေကာ်မေီကခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ်

အေဆာက်အအုဳပုဳစဳနှငဴ်ကွဲလွဲြခာဵနာဵသညဴ်

အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ရန် အေကကာင်ဵေပါ်ေပါက်ပါက ကွဲလွဲြခာဵနာဵသညဴ်
ပုဳစဳအေိုင်ဵေဆာက်လပ
ု ်ခွငဴ်ရရှိနိုင်ေရဵအေွက်

ြပင်ဆင်ေဆာက်

လုပ်လုိ ေသာ

အေဆာက်အအုဳ ပုဳစဳနှငဴ်အေူ ေကာ်မေီသု့ထ
ိ ပ်မဳေလျှာက်ထာဵရမည်။
(ဃ) ခိုင်လဳေ
ု သာအေထာက်အထာဵေင်ြပနိုင်ပါက

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွငဴ်အမိန့်ကို သက်ေမ်ဵေိုဵြမှငဴ်ေပဵရန် ေကာ်မေီသု့ိ ေလျှာက်
ထာဵနိုင်သည်။
၁၀။

ေကာ်မေီသည်(က) နည်ဵဥပေေ ၉၊ နည်ဵဥပေေခွဲ(ဂ)အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကိုစိစစ်မပီဵ အေဆာက်
အအုဳ

ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှင်ဴညီညွေ်ပါက

ြပင်ဆင်ေဆာက်လပ
ု ်လုေ
ိ သာ အေဆာက်အအုဳပုဳစဳကို ခွင်ဴြပုနိုင် သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေေ ၉၊ နည်ဵဥပေေခွ(ဲ ဃ)အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကိုစိစစ်မပီဵ အေကကာင်ဵ
ခိုင်လဳပ
ု ါက ေစ်ကကိမ်လျှင် ေစ်နှစ်စီြဖင်ဴ သက်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵနိုင်သည်။

၁၁။

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ
ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ရာေွင်

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရသူသည်

အေဆာက်အအုဳ

ပေ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ

ေနထိင
ု ်သူမျာဵ၏ အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ အသက်အန္တရာယ်၊ ကျန်ဵမာေရဵ

သို့မဟုေ် လမ်ဵသွာဵလမ်ဵလာမျာဵ၏ ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵကို မထိခက
ို ်ေစရန်
ေကာ်မေီ၏ ညွှန်ကကာဵချက်နှင်ဴအညီ ကကိုေင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်။
၁၂။

ေကာ်မေီ၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ရာေွင်
ယင်ဵလုပ်ငန်ဵေကကာင်ဴ

ပေ်ဝန်ဵကျင်ရှိ

အေဆာက်အအုဳေစ်ခုခု

သို့မဟုေ်

ယင်ဵ

အေဆာက်အအုဳ၏ အစိေ်အပိုင်ဵေစ်ခုခု ပျက်စီဵချို့ယွင်ဵမှုေပါ်ေပါက်ပါက နစ်နာသူ
သည် ေကာ်မေီသု့ိကန့်ကွက်လာွှ ေင်နိုင်သည်။
၁၃။

ေကာ်မေီသည်နည်ဵဥပေေ ၁၂ အရ နစ်နာသူကေင်ြပလာေသာ ကန့်ကွက်လာွှ နှင်ဴ
စပ်လျဉ်ဵ၍

အြမန်ဆုဳဵစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမပီဵအမှန်ေကယ်နစ်နာေကကာင်ဵေေွ့ရှိပါက

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရသူနှင်ဴ

ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍

ပျက်စီဵမှု

ေန်ဘိုဵနှင်ဴေလျာ်ညသ
ီ ည်ဴ ေလျာ်ေကကဵကိုသေ်မှေ်ေပဵရမည်။
၁၄။

နည်ဵဥပေေ

၁၃

အရေကာ်မေီက

ညှန
ိ ှိုင်ဵသေ်မှေ်ေပဵသည်ဴ

ေလျာ်ေကကဵကို

ကာယကဳရှင်မျာဵက လက်မခဳလျှင်ြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မေီက ညှန
ိ ှိုင်ဵသေ်မှေ်ေပဵနိုင်ြခင်ဵ
မရှိလျှင်ြဖစ်ေစ နစ်နာသူသည် ေည်ဆဲဥပေေမျာဵ နှင်ဴအညီ ေလျာ်ေကကဵရရှိေစေရဵ
အေွက် သက်ဆိုင်ရာေရာဵရုဳဵသိ့ု ေလျှာက်ထာဵရန်ညွှန်ကကာဵနိုင်မပီဵ ေကာ်မေီသည်
ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ

ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို

ဆက်လက်ေဆာက်လုပ်ရန်

သို့မဟုေ် ရပ်ဆိုင်ဵရန် ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၁၅။

အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရသူသည် (က) ေကာ်မေီကခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ

အေဆာက်အအုဳပုဳစဳနှင်ဴအညီ

လမ်ဵနယ်သေ်မျဉ်ဵေကကာင်ဵ၊

အေဆာက်အအုဳ

ပန္နက်ချ

မချ၊

နယ်သေ်မျဉ်ဵေကကာင်ဵမျာဵ

ချမှေ်ရာေွင် မှန်ကန်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊ ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ အေဆာက်အအုဳပုဳစဳနှင်ဴ
ညီညွေ်ြခင်ဵ ရှိ မရှိေ့က
ို ို ေကာ်မေီက ောဝန်ေပဵ အပ်ထာဵေသာ အေဆာက်
အအုဳ အင်ဂျင်နီယာ၏ စစ်ေဆဵြခင်ဵကိုခဳယူရမည်။
(ခ)

လမ်ဵဆုဳ၊

လမ်ဵခွေနရာမျာဵ၊

အချက်အချာကျသည်ဴေနရာမျာဵ

သို့မဟုေ်

ေကာ်မေီက သေ်မှေ်ထာဵသည်ဴ ေနရာမျာဵေွင် ေဆာက်လပ
ု ်မည်ဴ အေဆာက်
အအုဳကို

ဗိသုကာဆိုင်ရာ

လမ်ဵသွာဵလမ်ဵလာနှင်ဴ

လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ

ယာဉ်မျာဵအေွက်

နှင်ဴ

ညီညွေ်ေစရန်

ြမင်ကွင်ဵဖုဳဵကွယ်မှု

ေကာ်မေီ၏ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာက်လပ
ု ်ရမည်။

သို့မဟုေ်
မြဖစ်ေစရန်

၁၆။

အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵေစ်ခုခုသည် အေဆာက်အအုဳမျာဵကို ေဆာက်လပ
ု ်လုပ
ိ ါ
က

သေ်မှေ်ထာဵေသာ

ပညာအရည်အချင်ဵနှင်ဴြပည်ဴစုဳသည်ဴ

လိင
ု ်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ

ေစ်ဦဵဦဵ၏ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲမှုြဖင်ဴ ေဆာက်လပ
ု ်ရမည်။
၁၇။

သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵေစ်ခုခုသည် နည်ဵဥပေေ

၁၆ အရ

ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ေကာ်မေီသု့ေ
ိ ဆာက်လပ
ု ်ခွင်ဴေလျှာက်ထာဵရမည်။
၁၈။

ေဲအေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵနှင်ဴ

အေဆာက်အအုဳအေသဵစာဵ

ြပင်ဆင်ြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵမှအပ အြခာဵအေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်လုိသူသည်
ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို

လိင
ု ်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ၏

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲမှုြဖင်ဴသာ

ေဆာက်လပ
ု ်ရမည်။
၁၉။

အေဆာက်အအုဳ

ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရသူသည်

လျှပ်စစ်မီော

ေပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ လျှပ်ောေြပာင်ဵ (ထရန်စေဖာ်မာ) ေပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ အေရဵေပါ်ထွက်ေပါက်
ေပ်ဆင်ြခင်ဵ၊

ေရဆိုဵစွန့်ပစ်ြခင်ဵနှင်ဴ

အမှိုက်စွန့်ပစ်စနစ်၊

မီဵေဘဵ

လုဳခခုဳေရဵစနစ်၊

လမ်ဵေဳောဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵ၏ ညွှန်ကကာဵချက်
မျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂ဝ။

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရသူသည်(က) အေဆာက်အအုဳ

ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေကကာင်ဵကို

လုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵ

သည်ေ
ဴ န့မှ ရက်ေပါင်ဵ သုဵဳ ဆယ် အေွင်ဵ ေကာ်မေီသု့စ
ိ ာြဖင်ဴေင်ြပရမည်။
(ခ)

အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ မပီဵစီဵမှုနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ေကာ်မေီ၏
စစ်ေဆဵြခင်ဵကို ခဳယရ
ူ မည်။

၂၁။

ေကာ်မေီသည်

နည်ဵဥပေေ

၂ဝ၊

ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေကကာင်ဵ

နည်ဵဥပေေခွ(ဲ က)အရ
ေင်ြပစာရရှိသည်အ
ဴ ခါ

အေဆာက်အအုဳ
အင်ဂျင်နီယာဌာန

(အေဆာက်အအုဳ)အာဵ ယင်ဵအေဆာက်အအုဳကို ရက်ေပါင်ဵသုဳဵဆယ်အေွင်ဵ စစ်ေဆဵ၍
စစ်ေဆဵချက်အစီရင်ခဳစာကို ေကာ်မေီသု့ေ
ိ င်ြပရန်ညွှန်ကကာဵရမည်။
၂၂။

ေကာ်မေီသည် စစ်ေဆဵချက်အစီရင်ခဳစာကို စိစစ်မပီဵ ေအာက်ပါအေိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်
သည်(က) ေကာ်မေီက စိစစ်ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် အေဆာက်အအုဳပုဳစဳနှငဴ်အညီ ေဆာက်လပ
ု ်
မပီဵစီဵပါက ယင်ဵအေဆာက် အအုဳေွင် လူေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုခွငဴ်ေပဵြခင်ဵ၊

(ခ)

ေကာ်မေီက

စိစစ်ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ်

အေဆာက်အအုဳပုဳစဳနှငဴ်

ကွဲလွဲြခာဵနာဵစွာ

ေဆာက်လပ
ု ်ထာဵေကကာင်ဵ ေေွ့ရှိပါက အေဆာက်အအုဳေွင် ေနထိုင်အသုဳဵြပုခွငဴ်
မေပဵဘဲ ယင်ဵအေဆာက်အအုဳကို ခွငဴ်ြပုချက်ပုဳစဳနှငဴ် အညီ သေ်မှေ်ကာလ
အေွင်ဵ ြပန်လည်ြပုြပင် ေဆာက်လပ
ု ်ရန်ညွှန်ကကာဵြခင်ဵ။
(ဂ)

ေကာ်မေီက

စိစစ်ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ်

အေဆာက်အအုဳပုဳစဳနှငဴ်

ကွဲလွဲြခာဵနာဵေန

သည်သာမက အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်ေစ်ရပ်
ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေကကာင်ဵေေွ့ရှိပါက ယင်ဵအေဆာက်အအုဳကို ခွင်ြပုချက်ပုဳစဳ
နှငဴ်အညီ သေ်မှေ်ကာလအေွင်ဵ ြပန်လည်ြပုြပင်ေဆာက်လပ
ု ်ရန် သို့မဟုေ်
လိအ
ု ပ်ပါက ပုဳစဳကွဲလွဲေဆာက်လပ
ု ်မှုမျာဵအာဵ မဖိုဖျက်ရန်ညွှန်ကကာဵြခင်ဵ။
၂၃။

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ
နည်ဵဥပေေခွဲ(ဂ)အရ

ေကာ်မေီ၏

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရသူသည်

ညွှန်ကကာဵစာရရှိမပီဵ

နည်ဵဥပေေ

၂၂၊

ရက်ေပါင်ဵသုဳဵဆယ်အေွင်ဵ

အေဆာက်အအုဳပုဳစဳ ြပင်ဆင်ခွငဴ်ေလျှာက်လာွှ ကို ေကာ်မေီသု့ိ ေင်သွင်ဵရမည်။
၂၄။

ေကာ်မေီသည် နည်ဵဥပေေ ၂၃ အရ ေင်သွင်ဵလာေသာ ေလျှာက်လာွှ ကိုစိစစ်မပီဵ
သေ်မှေ်ချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွေ်ပါက ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို ဆက်လက်ေဆာက်
လုပ်ခွငဴ်ြပုရမည်။

၂၅။

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ်ရသူသည်

နည်ဵဥပေေ

၂၂

၊

နည်ဵဥပေေခွဲ(ဂ)အရ ေကာ်မေီ၏ ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵ
လျှင်

ယင်ဵသို့

မပီဵစီဵသညဴေ
် န့မှ

ရက်ေပါင်ဵသုဳဵဆယ်အေွင်ဵ

ေကာ်မေီသို့စာြဖငဴ်

ေင်ြပရမည်။
၂၆။

ေကာ်မေီသည်

ေဆာက်လပ
ု ်ခွငဴ်ြပုခဲဴေသာ

ေအာက်ပါအချက်မျာဵနှငဴ်

ညီညွေ်ပါက

အေဆာက်အအုဳကို

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳေွင်

စစ်ေဆဵမပီဵေနာက်
ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပု

ခွငဴ်ေပဵရမည်(က) ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် အေဆာက်အအုဳပုဳစဳနှငဴ်အညီ ေဆာက်လပ
ု ်ထာဵြခင်ဵ၊
(ခ)

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လုပ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို ေဖာက်ဖျက်မှု
မရှိြခင်ဵ။

၂၇။

ေကာ်မေီသည်-

(က) နည်ဵဥပေေ ၂၂၊ နည်ဵဥပေေခွဲ(ဂ)အရ ေကာ်မေီ၏ ပုဳစဳကွဲလွဲေဆာက်လပ
ု ်မှု
မျာဵြပန်လည် မဖိုဖျက်ရန် ညွှန်ကကာဵချက်ကို အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ
လုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ရသူက သေ်မှေ်ကာလအေွင်ဵ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်
လျှင် ထိုသူအာဵ မည်သညဴ် အေွက်ေကကာငဴ် ယင်ဵအေဆာက်အအုဳကို မဖိုဖျက်ြခင်ဵ
မြပုသငဴ်ေကကာင်ဵ အချိန်ကာလသေ်မှေ်လျက် ေြဖရှင်ဵချက် ေောင်ဵခဳရမည် ။
(ခ)

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရသူ၏

ေြဖရှင်ဵချက်ကို

လက်မခဳပါက ယင်ဵအေဆာက်အအုဳကို ေကာ်မေီ၏ အစီအစဉ်ြဖငဴ် မဖိုဖျက်ခွငဴ်
ရှိသည်။
၂၈။

ေကာ်မေီသည် မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵ ခွင်ဴြပုချက်မဲဴအေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်
ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ေနေကကာင်ဵ သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုချက်ရှိေသာ်လည်ဵ သေ်မှေ်ခွင်ဴ
ြပုချက်အေိုင်ဵမဟုေ်ဘဲ

ပုဳစဳကွဲလွဲ

ေဆာက်လပ
ု ်ေနေကကာင်ဵ

သေင်ဵရရှိလျှင်ေသာ်

လည်ဵေကာင်ဵ၊ စစ်ေဆဵေေွ့ရှိလျှင် ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေအာက်ပါအေိုင်ဵ စီမဳခန့်ခွဲ
နိုင်သည်(က) ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵကို လုပ်ငန်ဵရပ်ဆိုင်ဵထာဵမပီဵ
ခွင်ဴြပုချက်ေလျှာက်ထာဵရန် သို့မဟုေ် ဖျက်သိမ်ဵရန်နှငဴ် မလိက
ု ်နာက ေရာဵစွဲ
မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
(ခ)

ခွငဴ်ြပုချက်ရှိေသာ်လည်ဵ ခွငဴ်ြပုပုဳစဳနှငဴ် ကွဲလွဲေဆာင်ရွက်ြခင်ဵကို လုပ်ငန်ဵရပ်ဆိုင်ဵ
ထာဵမပီဵ

ခွငဴ်ြပုချက်ြပန်လည်ေလျှာက်ထာဵရန်

မလိက
ု ်နာက

သို့မဟုေ်

ေဆာက်လပ
ု ်ခွငဴ်ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ်မပီဵ

ဖျက်သိမ်ဵရန်နှငဴ်

ေရာဵစွဲမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ

အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
(ဂ)

နည်ဵ ဥပေေခွဲ(က)နှငဴ် (ခ)အရ ခွငဴ်ြပုချက်ေလျှာက်ထာဵလာပါက စိစစ်၍ ေဆာက်
လုပ်ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။

(ဃ) နည်ဵဥပေေခွဲ

(က)နှင်ဴ

(ခ)အရ

အေကကာင်ဵကကာဵချက်အာဵ

လိက
ု ်နာြခင်ဵ

မရှိဘဲဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ပါက ကျူဵလွန်သူ၊ အာဵေပဵကူညသ
ီ ူနှင်ဴ ောဝန်ရှိသူ
ကိုေရာဵစွဲဆို၍

အေဆာက်အအုဳ၏

ေြမကွက်၏ေရှ့ခခဳစည်ဵရိုဵေွင်ြဖစ်ေစ
ဆိုင်ဵဘုေ်ကို စွဲကပ်ထာဵရမည်။

အမျာဵြမင်သာ

ေသာေနရာေွင်ြဖစ်ေစ၊

အနီေရာင်သေိေပဵောဵြမစ်ချက်

(င)

နည်ဵဥပေေခွဲ (ဃ)အရ ေကာ်မေီက အေရဵယူေဆာင်ရွက်သည်ကို လိက
ု ်နာြခင်ဵ
မရှိဘဲ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လျှင် ေကာ်မေီက ဖွဲ့စည်ဵေပဵထာဵသညဴ် ဖျက်သိမ်ဵ
ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵေရဵအဖွဲ့က လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သူထဳ အေကကာင်ဵကကာဵစာ
ရရှိသညဴေ
် န့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ သုဳဵဆယ်အေွင်ဵ ဖျက်သိမ်ဵဖယ်ရှာဵ ရှင်ဵလင်ဵရန်
အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။

(စ)

နည်ဵဥပေေခွဲ(င)အရ ထုေ်ဆင်ဴသည်ဴ အေကကာင်ဵကကာဵစာကို သက်ဆိုင်သူထဳ
ေစ်ကကိမ်သာေပဵပို့ရန်ြဖစ်မပီဵ

သက်ဆိုင်သူက

လက်မခဳဘဲ

အေဆာက်အအုဳ၏

ြငင်ဵဆန်လျှင်

ေွင်ြဖစ်ေစ၊ေြမကွက်၏

ယင်ဵအေကကာင်ဵကကာဵစာကို
အမျာဵြမင်သာသညဴေ
် နရာ

ေရှ့ခခဳစည်ဵရိုဵေွင်ြဖစ်ေစ

သက်ဆိုင်ရာ

အုပ်ချုပ်ေရဵ

အာဏာပိုင် ေစ်ဦဵဦဵ၏ ေရှ့ေမှာက်ေွင် စွဲကပ်ရမည်။
(ဆ)

အေဆာက်အအုဳကို
ေန့ရက်အထိ
အဖွဲ့၏

ဖျက်သိမ်ဵဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵရမည်ဴ

ဖျက်သိမ်ဵ

ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵမရှိပါက

အစည်ဵအေဝဵသို့ေင်ြပမပီဵ

လုခဳ ခုဳေရဵနှငဴ်

ေနာက်ဆုဳဵသေ်မှေ်

ဖျက်သိမ်ဵ

အနီဵကပ်ဆုဳဵအစိုဵရ

ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵေရဵအေွက်

အြခာဵလိအ
ု ပ်ေသာအကူအညီမျာဵေောင်ဵခဳရမည်။

ဖျက်သိမ်ဵဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵေရဵအဖွဲ့သည်

အဆိုပါ

ဖျက်သိမ်ဵဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵမညဴ်

ေနရာသို့ သွာဵေရာက်မပီဵ အေဆာက်အအုဳအေွင်ဵရှိ ေနထိုင်အသုဳဵြပုသူမျာဵနှငဴ်
၀င်ေရာက်လျက်ရှိသူမျာဵကို ၄င်ဵေို့၏ ပစ္စညဵ် မျာဵအာဵေစ်ပါေည်ဵ သယ်ေဆာင်
ထွက်ခွာဖယ်ရှာဵရန်

အချိန်သေ်မှေ်၍

အသဳချဲ့စက်ြဖငဴ်

သုဳဵကကိမ်သေိေပဵ

နှိုဵေဆာ်ရမည်။ ေစ်ပါေည်ဵ ယူေဆာင်သွာဵြခင်ဵမရှိပါက အဆိုပါ ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ဖျက်သိမ်ဵဖယ်ရှာဵ ရှင်ဵလင်ဵေရဵအဖွဲ့ေွင် ော၀န်မရှိေစရ။
(ဇ)

အေဆာက်အအုဳအေွင်ဵရှိ ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူမျာဵနှင်ဴ ဝင်ေရာက်လျက်ရှိသူမျာဵက
၄င်ဵေို့၏ အစီအစဉ်ြဖငဴ် ထွက်ခွာမပီဵလျှင်ြဖစ်ေစ၊ ဖျက်သိမ်ဵဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵေရဵ
အဖွဲ့က

ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵမပီဵလျှင်ြဖစ်ေစ

အဆိုပါအေဆာက်အအုဳ

သို့မဟုေ်

အေဆာက်အအုဳေည်ရှိရာ ေြမကွက်ကို ချိပ်ပိေ်ရမည်။
(စျ)

အေဆာက်အအုဳအေွင်ဵရှိ ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူမျာဵနှင်ဴ ဝင်ေရာက်လျက်ရှိသူမျာဵက
၎င်ဵေို့၏

သေဘာအေလျာက်

ရှင်ဵလင်ဵေရဵအဖွဲ့က

ထွက်ခွာမပီဵလျှင်ြဖစ်ေစ၊

ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵမပီဵလျှင်ြဖစ်ေစ

ဖျက်သိမ်ဵဖယ်ရှာဵ

အဆိုပါအေဆာက်အအုဳ

ေစ်ခုလဳဵု ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အေဆာက်အအုဳ

ေစ်စိေ်ေစ်ပိုင်ဵကို

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဖျက်သိမ်ဵရန်လုအ
ိ ပ်ပါက ဖျက်သိမ်ဵဖယ်ရှာဵ ရှင်ဵလင်ဵေရဵ
အဖွဲ့၏ အစီအစဉ်ြဖငဴ် ဖျက်သိမ်ဵရမည်။ ယင်ဵသို့ဖျက်သိမ်ဵရာမှထက
ွ ်ရှိလာေသာ
အေဆာက်အအုဳ၏

အပိုင်ဵအစမျာဵကို

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳေည်ရှိရာ
သညဴေ
် နရာ၌ြဖစ်ေစ၊

ေြမကွက်အေွင်ဵ၌ြဖစ်ေစ၊

စုပုဳထာဵရှိမပီဵ

အေဆာက်အအုဳေည်ရှိရာ

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳအေွင်ဵ၌ြဖစ်ေစ

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ

ေြမကွက်ကို

ချိပ်ပိေ်ရမည်။

အြခာဵသငဴ်ေလျာ်
သို့မဟုေ်

ယင်ဵ

ချိပ်ပိေ်ထာဵသညဴ်

အေဆာက်အအုဳ သို့မဟုေ် အေဆာက်အအုဳေည်ရှိရာ ေြမကွက်ကို ပိုင်ရှင်မှ
ြပန်လည်ေလျှာက်ထာဵလာပါက စိစစ်မပီဵ ြပန်လည်လဲေ
ွှ ြပာင်ဵေပဵနိုင်သည်။
(ည)

နည်ဵဥပေေခွဲ (စျ)အရ ေဆာင်ရွက်ရသညဴအ
် ေွက် ကုန်ကျစရိေ်ကို ပိုင်ရှင်
သို့မဟုေ်

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရသူထဳမှ

ေောင်ဵခဳနိုင်သည်။
(ဋ)

နည်ဵဥပေေခွဲ (ည) အရ ေောင်ဵခဳသညဴ် ကုန်ကျစရိေ်ကို ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ်
အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ရသူမှ မေပဵသွင်ဵပါက
ယင်ဵေငွကို ေြမခွန်မေြပ ကျန်ေငွြဖစ် သကဲဴသို့ အရ ေောင်ဵခဳနိုင်သည်။

၂၉။

ေကာ်မေီသည် မိမိ၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ ေဆာက်လပ
ု ်ခဲဴေသာ အေဆာက်အအုဳေစ်ခုခုနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ ငါဵနှစ်အေွင်ဵ မပီဵစီဵေအာင် ေဆာင်လပ
ု ်နိုင်ြခင်ဵ မရှိေကကာင်ဵေေွ့ရှိပါက
ယင်ဵအေဆာက်အအုဳေည်ရှိရာေေသ၏ ဗိသုကာဆိုင်ရာ လိအ
ု ပ်ချက်အြပင် မမို့ေော်အ
ဂေါရပ်နှငဴ်လည်ဵ ညီညွေ်ေစရန် အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွငဴ်
ရသူနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵမပီဵ သက်ဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုဳကို မပီဵစီဵသည်အထိ ကကပ်မေ်၍
ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။

၃ဝ။

ေကာ်မေီသည်

မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵ

သေ်မှေ်သည်ဴ

မမို့နယ်မျာဵအေွင်ဵရှိ

အေဆာက်အအုဳ ေစ်ခုခုနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ယင်ဵအေဆာက်အအုဳေည်ရှိရာ လမ်ဵ သို့မဟုေ်
ေေသ၏

ဗိသုကာဆိုင်ရာ

လိုအပ်ချက်အရြဖစ်ေစ၊

မမို့ေော်ြမင်ကွင်ဵသာယာလှပ

ေစရန်အေွက်ြဖစ်ေစ၊ မမို့ေော်အဂေါရပ်နှငဴ် ညီညွေ်ေစရန်အေွက်ြဖစ်ေစ၊ အေဆာက်
အအုဳ၌ ေွယ်ကပ်သစ်ပင်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ထုဵဳ သုေ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵသုေ်ြခင်ဵ

သို့မဟုေ်

မဖိုဖျက်မပီဵ

အသစ်ထပ်မဳ

ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵြပုလုပ်ရန်

လိအ
ု ပ်သည်ဟု

ယူဆပါကသက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင်(သို့မဟုေ်)ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူအာဵ ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၃၁။

ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူသည် နည်ဵဥပေေ (၃၀) အရ ေကာ်မေီ၏
ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ်အညီ

သေ်မှေ်

သည်အ
ဴ ချိန်အေွင်ဵ

မပီဵစီဵေစရန်

လိုက်နာ

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ပိုင်ရှင်(သို့မဟုေ်) ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူက နည်ဵဥပေေ (၃ဝ) အရ
ညွှန်ကကာဵချက်ကို

လိက
ု ်နာနိုင်သညဴ်

အေြခအေနမရှိေကကာင်ဵ

ေပါ်ေပါက်ပါက

ေအာက်ပါအေိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) ေကာ်မေီ၏အစီအစဉ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ကုန်ကျစရိေ်ကို ပိုင်ရှင်သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူထဳမှ ေောင်ဵခဳြခင်ဵ၊

(ဂ)

ကုန်ကျစရိေ်ကို ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူက သေ်မှေ်ကာလ
အေွင်ဵ မေပဵသွင်ဵပါက ယင်ဵေငွကို ေြမခွန်မေြပ ကျန်ေငွြဖစ်သကဲဴသို့ အရ
ေောင်ဵခဳြခင်ဵ။

၃၂။

ေကာ်မေီသည်(က) မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵရှိ ေြမေနရာေွင် ေြမကွက်လပ်ြဖစ်ေနသြဖငဴ် ယင်ဵ
ေြမကွက်ေည်ရှိရာ လမ်ဵသို့မဟုေ် ေေသ၏ ဗိသုကာဆိုင်ရာ လိအ
ု ပ်ချက်အရ
ြဖစ်ေစ၊ မမို့ေော်ြမင်ကွင်ဵ သာယာလှပေစရန်အေွက်ြဖစ်ေစ၊ မမို့ေော်အဂေါရပ်
နှငဴ် ညီညွေ်ေစရန်အေွက်ြဖစ်ေစ အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ရန် လိအ
ု ပ်သည်
ဟု ယူဆပါက ယင်ဵေြမကွက်ေပါ်ေွင် ေကာ်မေီက သေ်မှေ်သညဴ် အေဆာက်
အအုဳပုဳစဳအေိုင်ဵ သေ်မှေ်ကာလအေွင်ဵ ေဆာက်လပ
ု ်ရန် သေ်ဆိုင်ရာေြမကွက်
ပိုင်ရှင်အာဵ ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေေခွဲ (က)အရ ညွှန်ကကာဵေသာ်လည်ဵ သက်ဆိုင်ရာ ေြမကွက်ပိုင်ရှင်က
သေ်မှေ်သညဴ် ကာလအေွင်ဵ အေဆာက်အအုဳကို ေဆာက်လပ
ု ်နိုင်ြခင်ဵ မရှိလျှင်
ပိုင်ရှင်နှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵသေဘာေူညီချက်ရယူမပီဵ ယင်ဵေြမကွက်ေပါ်ေွင် သငဴ်ေလျာ်
သညဴ် အေဆာက်အအုဳကိုေဆာက်လပ
ု ်ရန် စီစဉ်နိုင်သည်။

၃၃။

ေကာ်မေီသည် အေဆာက်အအုဳေဆာက်လုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ရသူက အချိန်
ကကာြမငဴ်စွာ ေဆာက်လပ
ု ်ခဲဴေသာ်လည်ဵ မမပီဵေသဵေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵကို စစ်ေဆဵ
မပီဵ ေအာက်ပါအေိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) ဆက်လက်ေဆာက်လပ
ု ်ေနသညဴ်
ေကကာင်ဵေေွ့ရှိပါက

အေဆာက်အအုဳသည်

သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်အာဵ

ေည်ေဆာက်မှုခိုင်ခဳဴ

သေ်မှေ်သညဴ်ကာလအေွင်ဵ

အမပီဵေဆာက်လပ
ု ်ရန် ညွှန်ကကာဵြခင်ဵ၊
(ခ)

ေဆာက်လပ
ု ်ေနသည်ဴ အေဆာက်အအုဳသည် အချိန်ကကာြမင်ဴစွာ ရပ်နာဵထာဵမှု
ေကကာင်ဴ ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵ ပစ္စညဵ် မျာဵ၏ စဳချိန်စဳညွှန်ဵ မြပညဴ်မီ၍ နည်ဵပညာအရ
ဆက်လက်ေဆာက်လပ
ု ်ရန်

မသငဴ်ပါက

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏

ေစ်စိေ်

ေစ်ပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ ေစ်ခုလဳဵု ကိုြဖစ်ေစ မဖိုဖျက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင်အာဵ
ညွှန်ကကာဵြခင်ဵ။
(ဂ)

နည်ဵဥပေေခွဲ(ခ)အရ

ညွှန်ကကာဵေသာ်လည်ဵ

သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်ကသေ်မှေ်

ကာလအေွင်ဵ ယင်ဵအေဆာက်အအုဳအာဵ မဖိုဖျက်ြခင်ဵမြပုပါက ေကာ်မေီ၏
အစီအစဉ်ြဖငဴ် မဖိုဖျက်ရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။
၃၄။

ေကာ်မေီသည်(က) နယ်ေြမေေသအလိုက် ေဆာက်လပ
ု ်ရမညဴ် အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်မှုနှငဴ်
ပေ်သက်၍

ဇုန်မျာဵသေ်မှေ်ြခင်ဵ၊

ကန့်သေ်ဧရိယာမျာဵ

သေ်မှေ်ြခင်ဵ၊

အေဆာက်အအုဳအမျိုဵအစာဵ၊ ပုစ
ဳ ဳ၊ ပန္နက်ပုဳစဳ၊ အေဆာက်အအုဳ၏အြမငဴ်၊ အထပ်
အေရအေွက်၊ အေဆာက်အအုဳ နယ်သေ်မျဉ်ဵေကကာင်ဵနှငဴ် လမ်ဵနယ်သေ်မျဉ်ဵ
ေကကာင်ဵအကွာအေဝဵ၊ အခန်ဵေစ်ခန်ဵ၏ အနည်ဵဆုဳဵရှိရမညဴ် ဧရိယာ၊ အသုဳဵြပု
ရမညဴ် အမျိုဵအစာဵေို့ကို သေ်မှေ်ေကကညာနိုင်သည်။
(ခ)

လူအမျာဵေနထိင
ု ်ေသာ
ကျေရာက်သညဴအ
် ခါ

အေဆာက်အအုဳေ့ေ
ို ွင်
လူေု့၏
ိ

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်

အသက်အန္တရာယ်

ကာကွယ်ရန်အလိ့င
ု ှာ

လိအ
ု ပ်သညဴအ
် စီအမဳမျာဵ ထာဵရှိရန် ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၃၅။

ပိုင်ရှင်သို့မဟုေ်

ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူသည်

နည်ဵဥပေေ

၃၄

အရ

ေကာ်မေီ၏

သေ်မှေ်ချက်ကိုြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မေီ၏ ညွှန်ကကာဵချက်ကိုြဖစ်ေစ လိုက်နာရမည်။

၃၆။

ေကာ်မေီသည် မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵရှိ ေရှဵေဟာင်ဵလက်ရာအြဖစ် သေ်မှေ်
သငဴ်ေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵကို ေရှဵေဟာင်ဵ လက်ရာအေဆာက်အအုဳဟု သေ်မှေ်
နိုင်သည်။

၃၇။

ေကာ်မေီသည် မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵရှိ ေရှဵေဟာင်ဵလက်ရာအြဖစ် သေ်မှေ်ထာဵ
ေသာ အေဆာက်အအုဳအာဵ ြပင်ဆင်လုပ
ိ ါက မူလြပင်ပပုဳသဏ္ဌာန်နှငဴ် လက်ရာမပျက်ယွင်ဵ
ေစဘဲ ြပင်ဆင်ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။

၃၈။

ေကာ်မေီသည် လမ်ဵနှစ်လမ်ဵေထာငဴ်ေွင် ေဆာင်လပ
ု ်မညဴ် အေဆာက်အအုဳ ေစ်ခုခုကို
ဗိသုကာဆိုင်ရာ မမို့ေော်အဂေါရပ်နှငဴ် ညီညွေ်ေစရန် လမ်ဵသွာဵလမ်ဵလာနှငဴ် ယာဉ်မျာဵ
အေွက် ြမင်ကွင်ဵဖုဳဵကွယ်မှု မြဖစ်ေပါ်ေစရန် အဝိုင်ဵပုဳစဳြဖစ်ေစ၊ ေနာက်ဆုေ်၍ြဖစ်ေစ၊
ညီညာစွာေိမ်ဵဖယ်၍ြဖစ်ေစ၊

အြခာဵသငဴ်ေလျာ်မညဴ်ပုဳစဳကိုြဖစ်ေစ

ေဆာက်လပ
ု ်ရန်

ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
အခန်ဵ(၃)
လိင
ု ်စင်ထေ
ု ်ေပဵြခင်ဵ
၃၉။

ေကာ်မေီသည်(က) မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵ

အေဆာက်အအုဳ

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်မှုနှငဴ်
နိုင်ရန်အလိ့င
ု ှာ

ဆက်နွယ်သညဴ်

သေ်မှေ်ထာဵေသာ

ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊
လုပ်ငန်ဵမျာဵကို

အရည်အချင်ဵနှငဴ်

စီမဳခန့်ခွဲ

ြပညဴစ
် ုဳသူမျာဵ

အာဵ

သေ်မှေ်ထာဵေသာ အာမခဳေငွေင်သွင်ဵေစ၍ ကန်ထရိုက်ောအြဖစ် မှေ်ပုဳေင်
မပီဵ လိုင်စင်ထေ
ု ်ေပဵနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေေခွဲ(က)အရ

လိုင်စင်ထေ
ု ်ေပဵသညဴ်အခါ

လိုင်စင်သက်ေမ်ဵနှငဴ်

အဆငဴ်ေ့ိက
ု ို သေ်မှေ်ေပဵရမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေေခွဲ(ခ)အရ

သေ်မှေ်ေပဵထာဵသညဴ်

အဆငဴ်ေ့ိက
ု ို ေိုဵြမှငဴ်သေ်မှေ်နိုင် သည်။
၄၀။

ေကာ်မေီသည်-

လိင
ု ်စင်သက်ေမ်ဵနှငဴ်

(က) မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵ

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်မှုနှငဴ်

ဆက်နွယ်သညဴ်

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို

စီမဳခန့်ခွဲ

နိုင်ရန်အလိ့င
ု ှာ သေ်မှေ်ထာဵေသာ အရည်အချင်ဵနှငဴ် အေေွ့အကကုဳရှိသူမျာဵကို
စိစစ်၍

ဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာ၊

အေဆာက်အအုဳအင်ဂျင်နီယာ

သို့မဟုေ်

အင်ဂျင်နီယာအြဖစ် မှေ်ပုဳေင်မပီဵလိင
ု ်စင်ထေ
ု ်ေပဵနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေေခွဲ(က)အရ

လိုင်စင်ထေ
ု ်ေပဵသည်အ
ဴ ခါ

လိုင်စင်သက်ေမ်ဵနှင်ဴ

အဆင်ဴေ့ိက
ု ို သေ်မှေ်ေပဵရမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေေခွဲ(ခ)အရ

သေ်မှေ်ေပဵထာဵသည်ဴ

လိင
ု ်စင်သက်ေမ်ဵနှင်ဴ

အဆင်ဴေ့ိက
ု ိုေဵို ြမင်ဴသေ်မှေ်နိုင်သည်။
၄၁။

ေကာ်မေီသည်(က) သေ်မှေ်ထာဵေသာ အရည်အချင်ဵနှင်ဴ ကျွမ်ဵကျင်မှုရှိသူမျာဵကို လိုင်စင်ရအင်ဂျင်
နီယာအြဖစ် မှေ်ပုဳေင်မပီဵလိင
ု ်စင်ထေ
ု ်ေပဵနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေေခွဲ(က)အရ လိုင်စင်ထေ
ု ်ေပဵသည်အ
ဴ ခါ လိင
ု ်စင်သက်ေမ်ဵနှင်ဴအဆင်ဴ
ေို့ကို သေ်မှေ်ေပဵရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေေခွဲ(ခ)အရ သေ်မှေ်ေပဵထာဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်သက်ေမ်ဵနှင်ဴအဆင်ဴေ့ိက
ု ို
ေိုဵြမင်ဴ သေ်မှေ်နိုင်သည်။

၄၂။

လိင
ု ်စင်ရ ကန်ထရိုက်ော၊ လိင
ု ်စင်ရဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာ၊ လိင
ု ်စင်ရအေဆာက်အအုဳ
အင်ဂျင်နီယာ သို့မဟုေ် လိင
ု ်စင်ရအင်ဂျင်နီယာသည် လိင
ု ်စင်သက်ေမ်ဵေိုဵြမှငဴ်လိုလျှင်
လိင
ု ်စင်သက်ေမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ အနည်ဵဆုဳဵ ရက်ေပါင်ဵ သုဳဵဆယ် ကကိုေင်၍ သေ်မှေ်
ချက် နှင်ဴအညီ ေကာ်မေီသု့ိ ေလျှာက်ထာဵရမည်။

၄၃။

ေကာ်မေီသည် လိင
ု ်စင်ရ ကန်ထရိုက်ော၊ လိင
ု ်စင်ရဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာ၊ လိင
ု ်စင်ရ
အေဆာက်အအုဳအင်ဂျင်နီယာ

နှင်ဴ

လိင
ု ်စင်ရအင်ဂျင်နီယာေို့၏

လုပ်ငန်ဵောဝန်နှင်ဴ

လိက
ု ်နာရမည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို သေ်မှေ်ေပဵရမည်။
၄၄။

ဥပေေပုေ်မ

၅၃

ပုေ်မခွဲ(ခ)အရ

လိင
ု ်စင်ကို

ကာလအကန့်အသေ်ြဖင်ဴ

ရုေ်သိမ်ဵ

ြခင်ဵခဳရသူသည် သေ်မှေ် ကာလကုန်ဆုဳဵသည်ဴအခါ လိင
ု ်စင်ြပန်လည်ရရှိရန် သေ်မှေ်
ချက်နှင်ဴအညီ ေကာ်မေီသို့ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။

၄၅။

ေကာ်မေီသည် နည်ဵဥပေေ (၄၄) အရ ေလျှာက်ထာဵသည်ေ
ဴ လျှာက်လာွှ ကိုစီစစ်မပီဵ
သေ်မှေ်ချက်နှင်ဴညီညွေ်ပါက သက်ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ကို ထုေ်ေပဵနိုင်သည်။
အခန်ဵ(၄)
ေကာ်ြေီပိုင်အေဆာက်အအုဳြျာဵ

၄၆။

ေကာ်မေီသည်

မိမိပိုင်အေဆာက်အအုဳမျာဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵရန်နှင်ဴ

မဖိုဖျက်ရန်ကိစ္စမျာဵနှင်ဴ

ေဆာက်လပ
ု ်ရန်၊
စပ်လျဉ်ဵ၍

ြပုြပင်မွမ်ဵမဳရန်၊
စီမဳချက်ချမှေ်ြခင်ဵ၊

ဦဵစာဵေပဵစာရင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ ဘဏ္ဍေရဵနှစ်အလိက
ု ် လျာထာဵသေ်မှေ်ြခင်ဵ၊ အေဆာက်
အအုဳပုဳစဳထေ
ု ်ြခင်ဵ၊

ပန္နက်ပုဳစဳထေ
ု ်ြခင်ဵ၊

ပစ္စညဵ် စာရင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵနှင်ဴ

အေည်ြပု

ချက်ေပဵြခင်ဵ ေို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၄၇။

ေကာ်မေီသည်(က) အေဆာက်အအုဳမျာဵေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊

ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵ၊

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴ

မဖိုဖျက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေို့ကို ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵအေနြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ ကန်ထရိုက်စနစ်
ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊

ေြမငှာဵစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊

အြခာဵအေွင်ဵ

ေဆာက်လပ
ု ်၍

လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်မပီဵ

သေ်မှေ်ကာလအပိုင်ဵ

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵသည်ဴစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ

သင်ဴေလျာ် သလို ေဆာက်လပ
ု ်ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ခ)

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို ကန်ထရိုက်စနစ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်
ပါက ေကာ်မေီေွင် မှေ်ပုဳေင်ထာဵေသာ လိင
ု ်စင်ရကန်ထရိုက်ောမျာဵထဳမှ
ေင်ေါစနစ်ြဖင်ဴေရွဵချယ်မပီဵေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ(၅)
လူေနထိင
ု ်ရန်ြသင်ဴသည်အ
ဴ ေဆာက်အအုဳြျာဵ

၄၈။

ေကာ်မေီသည် မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵရှိ အေဆာက်အအုဳ၏ ဥပစာေြမမျက်နှာြပင်
သည်

နိမ်ဴလွန်ဵေနသြဖင်ဴ

သို့မဟုေ်

ြမင်ဴလွန်ဵေနသြဖင်ဴ

ပိုင်ရှင်

သို့မဟုေ်

ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူေ့အ
ို ေွက် ကျန်ဵမာေရဵကိုထိခိုက်ေစြခင်ဵ၊ စိေ်မငိုြငင် မှုြဖစ်ေစြခင်ဵ

သို့မဟုေ် အေဆာက်အအုဳမျာဵခိုင်ခဳဴမှုကို ထိခက
ို ်ေစြခင်ဵြဖစ်နိုင်သည်ဟုယူဆပါက ယင်ဵ
အေဆာက်အအုဳ ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူအာဵ သေ်မှေ်သညဴ်ကာလ
အေွင်ဵ

ယင်ဵဥပစာ၏

ေြမမျက်နှာြပင်ကို နှိမ်ဴရန် သို့မဟုေ် မည်သည်ေ
ဴ ြမအမျိုဵ

အစာဵြဖင်ဴ မည်သည်အ
ဴ ြမင်ဴအထိဖို့ရန် ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၄၉။

အေဆာက်အအုဳ၏ ဥပစာပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိုင်အသုဳဵြပုသူသည် နည်ဵဥပေေ ၄၈ အရ
ေကာ်မေီ၏ ညွှန်ကကာဵချက်ကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုသင်ဴေကကာင်ဵ ေြဖရှင်ဵချက်
နှင်ဴအေူ သေ်မှေ်ရက်အေွင်ဵေကာ်မေီသု့ိ ေင်ြပနိုင်သည်။

၅ဝ။

ေကာ်မေီသည်

ေအာက်ပါအချက်ေစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴ

ညီညွေ်သည်ပ
ဴ ိုင်ရှင်

သို့မဟုေ်

ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူအာဵ ယင်ဵေြမဖယ်ြခင်ဵ သို့မဟုေ် ေြမဖို့ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအေွက် အမှန်
ကုန်ကျမည်ဴ ခန့်မှန်ဵေြခေငွကို သေ်မှေ်ရက်အေွင်ဵ ေပဵသွင်ဵရန် အေကကာင်ဵကကာဵ
နိုင်သည်(က) ပိုင်ရှင်

သို့မဟုေ်

ေနထိုင်အသုဳဵြပုသူက

သေ်မှေ်ရက်အေွင်ဵ

လိုက်နာ

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မြပုသင်ဴေကကာင်ဵ ေြဖရှင်ဵေင်ြပမှုမရှိြခင်ဵ၊
(ခ)

ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူက သေ်မှေ်ရက်အေွင်ဵ ေြဖရှင်ဵေင်ြပ
ေသာ်လည်ဵ ေြဖရှင်ဵေင်ြပ ချက်သည် ခိုင်လဳမ
ု ှုမရှိြခင်ဵ၊

(ဂ)

ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိုင်အသုဳဵြပုသူက ေကာ်မေီ၏ ညွှန်ကကာဵချက်အေိုင်ဵ
လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက် မှုမရှိြခင်ဵ။

၅၁။

ေကာ်မေီသည်(က) ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူက သေ်မှေ်ရက်အေွင်ဵ ကုန်ကျမည်ဴ
ခန့်မှန်ဵေြခေငွကို မေပဵသွင်ဵလျှင် သို့မဟုေ် သေ်မှေ်ရက်အေွင် ေြမဖယ်ြခင်ဵ
သို့မဟုေ်

ေြမဖို့ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရန်

ပျက်ကွက်လျှင်

ေကာ်မေီ၏အစီ

အစဉ်ြဖင်ဴ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ကာလအေွင်ဵ ေြမဖယ်ြခင်ဵ သို့မဟုေ် သေ်မှေ်
သည်ဴ

ေြမအမျိုဵအစာဵြဖင်ဴ

သေ်မှေ်သည်ဴအြမင်ဴအထိ

ေြမဖို့ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

ကိုေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေေခွဲ(က)အရ ေကာ်မေီ၏ အစီအစဉ်ြဖင်ဴ ေြမဖယ်ြခင်ဵ သို့မဟုေ်
ေြမဖို့ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာေွင် ေြမဖယ်ခ သို့မဟုေ် ေြမဖို့ခကုန်ကျစရိေ်

ကို သက်ဆိုင်ရာေြမပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူ ထဳမှ ေောင်ဵခဳ
နိုင်သည်။
၅၂။

ေကာ်မေီသည် ေြမမျက်နှာြပင် နိမ်ဴလွန်ဵေနသြဖင်ဴ သို့မဟုေ် ြမင်ဴလွန်ဵေနသြဖင်ဴ ပိုင်ရှင်
သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူေ့အ
ို ေွက် ကျန်ဵမာေရဵကိုထိခိုက်ေစြခင်ဵ၊ စိေ်မငိုြငင်မှု
ြဖစ်ေစြခင်ဵ သို့မဟုေ် အေဆာက်အအုဳမျာဵ ခိုင်ခဳဴမှုကို ထိခိုက်ေစြခင်ဵြဖစ်နိုင်သည်ဟု
ထင်ြမင်ယူဆသည်ေ
ဴ ြမကွက်ေပါ်ရှိ
အြခာဵအေကကာင်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေစ

အေဆာက်အအုဳ

မီဵေလာင်ြခင်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေစ၊

မပိုကျပျက်စီဵသွာဵလျှင်

သေ်မှေ်ကာလအေွင်ဵ

ယင်ဵေြမကွက်ကို ေြမဖယ်ရန် သို့မဟုေ် သေ်မှေ်ေြမအမျိုဵအစာဵြဖင်ဴ သေ်မှေ်သည်ဴ
အြမင်ဴအထိ ေြမဖို့ရန် ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူအာဵညွှန်ကကာဵ နိုင်သည်။
၅၃။

ေြမပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူသည် နည်ဵဥပေေ ၅၂ အရ ေကာ်မေီ၏
ညွှန်ကကာဵချက်နှင်ဴအညီ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။

၅၄။

ေကာ်မေီသည် ေြမပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူက ယင်ဵေြမကွက်ကို သေ်မှေ်
ချက်နှင်ဴအညီ ေြမဖယ်ြခင်ဵ သို့မဟုေ် ေြမဖို့ြခင်ဵ ြပုလုပ်မပီဵေနာက်မှ ယင်ဵေြမကွက်
ေပါ်ေွင် အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵအေွက် ခွင်ဴြပုချက် ထုေေ
် ပဵရန် သင်ဴ မသင်ဴ
ဆုဳဵြဖေ်ရမည်။

၅၅။

ေကာ်မေီသည် အေဆာက်အအုဳေစ်ခု သို့မဟုေ် ယင်ဵ၏အစိေ်အပိုင်ဵေစ်ခုခုသည်
ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴမညီညွေ်၍

လူေနထိုင်ရန်

မသင်ဴေကကာင်ဵ

စစ်ေဆဵေေွ့ရှိပါက

လူေနထိင
ု ်ခွင်ဴကို ရုပ်သမ
ိ ်ဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်
အသုဳဵြပုသူအာဵ အေကကာင်ဵကကာဵစာထုေဆ
် င်ဴနိုင်သည်။
၅၆။

သက်ဆိုင်ရာ

ပိုင်ရှင်

သို့မဟုေ်

ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူသည်

နည်ဵဥပေေ

၅၅

အရ

ေကာ်မေီ၏ အေကကာင်ဵ ကကာဵစာပါအေိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုသင်ဴေကကာင်ဵ အကျိုဵ
အေကကာင်ဵေဖာ်ြပချက်နှင်ဴအေူ

အေကကာင်ဵကကာဵစာရရှိသည်ဴ

ေန့မှေစ်ဆယ်ဴငါဵရက်

အေွင်ဵ ေကာ်မေီသု့ိ ေြဖရှင်ဵေင်ြပနိုင်သည်။
၅၇။

ေကာ်မေီသည် နည်ဵဥပေေ ၅၆ အရ သေ်မှေ်ရက်အေွင်ဵ ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ်
ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူက

ေြဖရှင်ဵေင်ြပြခင်ဵမရှိလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေြဖရှင်ဵေင်ြပ

ချက်သည် ခိုင်လဳမ
ု ှုမရှိလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ၌ ေနထိုင်အသုဳဵြပု

သူမျာဵအာဵ

၎င်ဵေို့ပိုင်ပစ္စညဵ် မျာဵနှင်ဴအေူ

ရက်ေပါင်ဵသုဳဵဆယ်အေွင်ဵ

ေြပာင်ဵေရွှေ့

ထွက်ခွာသွာဵရန် ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၅၈။

ေကာ်မေီသည် နည်ဵဥပေေ ၅၇ အရ အေဆာက်အအုဳမှ ေြပာင်ဵေရွှေ့ထွက်ခွာသွာဵရန်
ညွှန်ကကာဵလျှင် ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ သို့မဟုေ် ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏ အစိေ်အပိုင်ဵ၌
လူေနထိင
ု ်ြခင်ဵမြပုရန် ောဵြမစ်ချက် သေကေေအမှေ်အသာဵ ေရဵမှေ်ထာဵရမည်။

၅၉။

ေကာ်မေီသည် ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူ၏ ေြဖရှင်ဵေင်ြပချက်အရ စိစစ်မပီဵ
ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ သို့မဟုေ် ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏အစိေ်အပိုင်ဵကို သင်ဴေလျာ်
သည်အထိ ြပုြပင်လျှင် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုနိုင်မည်ဟု ယူဆပါက လက်ရှိေနထိင
ု ်အသုဳဵြပု
သူမျာဵအာဵ

ေြပာင်ဵေရွှေ့ထွက်ခွာသွာဵေစြခင်ဵမြပုဘဲ

လိအ
ု ပ်ေသာစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ

သေ်မှေ်၍ ဆက်လက်ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုခွင်ဴေပဵနိုင်သည်။
၆၀။

ေကာ်မေီသည် နည်ဵဥပေေ ၅၇ သို့မဟုေ် နည်ဵဥပေေ ၅၉ အရ ေဆာင်ရွက်မပီဵ
ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ သို့မဟုေ် ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏ အစိေ်အပိုင်ဵကို ေည်ေဆာက်
မှုဆိုင်ရာ ေြပာင်ဵလဲြပင်ဆင်ြခင်ဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ ေနထိင
ု ်
အသုဳဵြပုရန် သင်ဴေလျာ်မည်ဟုယူဆပါက သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပု
သူအာဵ အေကကာင်ဵကကာဵစာရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ ေြခာက်လအေွင်ဵ ေည်ေဆာက်မှုဆိုင်ရာ
ေြပာင်ဵလဲြပင်ဆင်ြခင်ဵမျာဵ သို့မဟုေ် ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန် ညွှန်ကကာဵ
နိုင်သည်။

၆၁။

ပိုင်ရှင်

သို့မဟုေ်

ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူသည်

နည်ဵဥပေေ

၆ဝ

အရ

ေကာ်မေီ၏

ညွှန်ကကာဵချက်နှင်ဴအညီ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၂။

ေကာ်မေီသည်

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ

သို့မဟုေ်

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏

အစိေ်အပိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ေည်ေဆာက်မှုဆိုင်ရာ ေြပာင်ဵလဲြပင်ဆင်ြခင်ဵမျာဵ
သို့မဟုေ် ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵေကကာင်ဵ စစ်ေဆဵေေွ့ရှိရပါက
မူလအေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူအာဵ ြပန်လည်ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုခွင်ဴေပဵရမည်။
၆၃။

ေကာ်မေီသည် နည်ဵဥပေေ ၆ဝ အရ ေကာ်မေီ၏ ညွှန်ကကာဵချက်ကို ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ်
ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူက

သေ်မှေ်သည်ဴ

ေည်ေဆာက်မှုဆိုင်ရာ

ေြပာင်ဵလဲြပင်ဆင်ြခင်ဵမျာဵ

မျာဵကို

လက်ခဳေကျနပ်နိုင်သည်အထိ

ေြခာက်လ

ကာလကုန်ဆုဳဵေသာ်လည်ဵ

သို့မဟုေ်

ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵ

မေဆာင်ရွက်လျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ယင်ဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵအေွက် သေ်မှေ်ကာလကို ေိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵမြပုလျှင်
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

သက်ဆိုင်ရာ

ပိုင်ရှင်

သို့မဟုေ်

ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူအာဵ

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ သို့မဟုေ် ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏ အစိေ်အပိုင်ဵကို ရက်ေပါင်ဵ
သုဳဵဆယ်အေွင်ဵ မဖိုဖျက်ရန် ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၆၄။

ေကာ်မေီသည် ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ သို့မဟုေ် ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏ အစိေ်အပိုင်ဵ
ကို ေည်ေဆာက်မှုဆိုင်ရာ ေြပာင်ဵလဲြပင်ဆင်ြခင်ဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵြဖင်ဴ
ြဖစ်ေစ

ြပုလုပ်သည်ေ
ဴ ိုင်ေအာင်

ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုရန်မြဖစ်နိုင်ဟု

ယူဆပါက

သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူအာဵ အေကကာင်ဵကကာဵစာရသည်ေ
ဴ န့မှ
ရက်ေပါင်ဵသုဳဵဆယ် အေွင်ဵ မဖိုဖျက်ရန်ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၆၅။

ေကာ်မေီသည်

နည်ဵဥပေေ

၆၃

သေ်မှေ်သည်ဴရက်ေပါင်ဵသုဳဵဆယ်အေွင်ဵ

သို့မဟုေ်

နည်ဵဥပေေ

၆၄

အရ

ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူက

ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ သို့မဟုေ် ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏ အစိေ်အပိုင်ဵကို မဖိုဖျက်ြခင်ဵ
မြပုလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သေ်မှေ်ကာလကို ေိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵ
မြပုလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေကာ်မေီ၏ အစီအစဉ်ြဖင်ဴ မဖိုဖျက်နိုင်သည်။
၆၆။

ေကာ်မေီသည် ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ သို့မဟုေ် ယင်ဵအေဆာက်အအုဳ၏ အစိေ်အပိုင်ဵ
ကို ေကာ်မေီ၏ အစီအစဉ်ြဖင်ဴ မဖိုဖျက်ရာေွင် ေအာက်ပါအေိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) ကုန်ကျစရိေ်ကို ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိုင်အသုဳဵြပုသူထဳမှ ေောင်ဵခဳြခင်ဵ၊
(ခ)

ကုန်ကျစရိေ်ကို ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူက မေပဵပါက မဖိုဖျက်ထာဵ
ေသာ

အိမ်ေဆာက်ပစ္စညဵ် မျာဵကို

ေလလဳေင်ေရာင်ဵချမပီဵ

ကုန်ကျစရိေ်ကို

နုေ်ယူ၍ပိုေငွကို ပိုင်ရှင်အာဵ ြပန်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဂ)

ကုန်ကျစရိေ်သည် ေလလဳေင် ေရာင်ဵချရေငွထက် ပိုမိုေနပါက ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ်
ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူထဳမှ

လိေ
ု ငွကို

သေ်မှေ်ကာလအေွင်ဵ

ထပ်မဳေပဵသွင်ဵ

ရန်ေောင်ဵခဳြခင်ဵ၊
(ဃ) နည်ဵဥပေေခွဲ (ဂ) အရ ေောင်ဵခဳသည်လ
ဴ ေ
ို ငွကို ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်
အသုဳဵြပုသူက သေ်မှေ်ကာလအေွင်ဵ မေပဵသွင်ဵပါက ယင်ဵေငွကို ေြမခွန်မေြပ
ကျန်ေငွြဖစ်သကဲဴသို့အရ ေောင်ဵခဳနိုင်ြခင်ဵ။

၆၇။

ေကာ်မေီသည် ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူက လုေ
ဳ လာက်သည်ဴ အေကကာင်ဵ
ြပချက်ြဖင်ဴ အေဆာက် အအုဳမဖိုဖျက်ရန် သေ်မှေ်ထာဵသည်ဴ ရက်ေပါင်ဵ သုဳဵဆယ်ထက်
ပိုမို၍ အချိန်ကာလေိဵု ြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵလာပါက သင်ဴေလျာ်သည်ဴ အချိန်ကာလ
ကို ေိုဵြမှင်ဴေပဵနိုင်သည်။

၆၈။

ေကာ်မေီသည်

အေဆာက်အအုဳေစ်ခုြဖစ်ေစ၊

အစိေ်အပိုင်ဵမျာဵြဖစ်ေစ၊

ယင်ဵ၏နဳရဳြဖစ်ေစ၊

ယင်ဵနှင်ဴဆက်စပ်ေနေသာ

ယင်ဵ၏အဓိက

အစိေ်အပိုင်ဵေစ်ခုခုြဖစ်ေစ

ယိုယွင်ဵပျက်စီဵေနသည်ဴ သို့မဟုေ် အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ အေြခအေနေွင်ရှိသည်ဟု
ေေွ့ရှိရပါက အမျာဵြပည်သူ၏ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအေွက် ယင်ဵအေဆာက်
အအုဳကို

အေဆာေလျင်

မဖိုဖျက်ရန်

ပိုင်ရှင်

သို့မဟုေ်

ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူအာဵ

ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၆၉။

ေကာ်မေီသည်(က) နည်ဵဥပေေ ၆၈ အရ ေဖာ်ြပသည်ဴ အေဆာက်အအုဳသည် မလွမ
ဲ ေသွ မပိုကျ
ပျက်စီဵ၍

ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ

အေြခအေနေွင်

ေရာက်ရှိေနမပီဟု

ယူဆလျှင်ြဖစ်ေစ၊ လိအ
ု ပ်ချက်အရ သက်ဆိုင်ရာမှ ဖယ်ရှာဵရန် အေကကာင်ဵကကာဵ
ေသာ်လည်ဵ ဖယ်ရှာဵြခင်ဵမြပုလျှင်ြဖစ်ေစ၊ အေရဵေပါ် အေြခအေန ေစ်ရပ်ရပ်
ေပါ်ေပါက်လျှင်ြဖစ်ေစ ယင်ဵအေဆာက်အအုဳအာဵ မဖိုဖျက်ရန် အေကကာင်ဵကကာဵစာ
မထုေဆ
် င်ဴဘဲ အေဆာက်အအုဳေွင် ေနထိင
ု ်သူမျာဵနှင်ဴ ယင်ဵေို့ပိုင်ပစ္စညဵ် အာဵလုဵဳ
ကို အင်အာဵသုဳဵ၍ဖယ်ရှာဵမပီဵ ေကာ်မေီ၏ အစီအစဉ်ြဖင်ဴ မဖိုဖျက်နိုင်သည်။
(ခ)

ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိုင်အသုဳဵြပုသူက အေဆာက်အအုဳကို မဖိုဖျက်ရန် ဆန္ဒ
ရှိေကကာင်ဵ

ေလျှာက်ထာဵလျှင်

လိအ
ု ပ်ေသာစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ

သေ်မှေ်၍

ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေေခွဲ

(က)အရ

ေကာ်မေီ၏

အစီအစဉ်ြဖင်ဴ

အေဆာက်အအုဳအာဵ

မဖိုဖျက်ရာေွင် ကုန်ကျစရိေ်ကို ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူထဳမှ
ေောင်ဵခဳနိုင်သည်။
(ဃ) နည်ဵဥပေေခွဲ (ဂ)အရ ေောင်ဵခဳသည်က
ဴ ုန်ကျစရိေ်ကို ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်
အသုဳဵြပုသူက သေ်မှေ် ကာလအေွင်ဵ မေပဵသွင်ဵပါက ယင်ဵေငွကို ေြမခွန်
မေြပ ကျန်ေငွြဖစ်သကဲဴသို့ အရေောင်ဵခဳနိုင်သည်။

၇၀။

ေကာ်မေီသည် အေဆာက်အအုဳေစ်ခုေွင်ြဖစ်ေစ၊ ခခဳဝင်ဵေစ်ခုေွင်ြဖစ်ေစ ချုဳနွယ်ပိေ်
ေပါင်ဵမျာဵ ေပါက်ေရာက် ေနြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵထိခက
ို ်ေစသညဴ် အနဳ့ဆိုဵမျာဵထွက်ေနြခင်ဵ
သို့မဟုေ် ခခဳစည်ဵရိုဵေပါက်မပဲပျက်စီဵေနြခင်ဵေကကာငဴ် ပေ်ဝန်ဵကျင်ေွင် ေနထိုင်သူမျာဵ
အာဵ

အေနှာငဴ်အယှက်ြဖစ်ေစသည်ဟုယူဆပါကယင်ဵအေဆာက်အအုဳ

သို့မဟုေ်

ခခဳဝင်ဵကို ရှင်ဵလင်ဵေစရန်၊ ခခဳစည်ဵရိုဵ ြပင်ဆင်ကာရဳေစရန် သို့မဟုေ် သန့်ရှင်ဵေရဵ
ြပုလုပ်ေစရန် ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ် အသုဳဵြပုသူအာဵ ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၇၁။

ပိုင်ရှင် သို့မဟုေ် ေနထိင
ု ်အသုဳဵြပုသူသည် နည်ဵဥပေေ ၇ဝ အရ ေကာ်မေီက ထုေ်ဆငဴ်
သညဴ် ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ(၆)
ကျူဵေကျာ်ခွန် ေကာက်ခဳြခင်ဵ

၇၂။

ေကာ်မေီသည်

မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵရှိ

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ

လမ်ဵေပါ်ေွင်

ကျူဵေကျာ် ေဆာက်လပ
ု ် ထာဵမပီဵြဖစ်ေသာ စမုေ်ေဆာင်၊ လသာေဆာင်၊ ဆင်ဝင်၊
ေနကာ၊ ေဳစက်မမိေ်၊ ေလှကာဵထစ်၊ အုေ်ခုဳ၊ အုေ်ြမစ်၊ ဆင်ေြခေလျှာ၊ ဓာေ်ဆီဆိုင်၊
ဓာေ်ဆီပန့်၊ မိလာ္လ ကန်၊ လူကူဵခုဳဵေကျာ်ေဳောဵ၊ ယာယီမဏ္ဍပ် သို့မဟုေ် အြခာဵ
အေဆာက်အအုဳေစ်ခုခုကို

ကျူဵေကျာ်ခွန်ေကာက်ခဳရယူမပီဵ

ဆက်လက်ေည်ရှိခွငဴ်

ြပုနိုင်သည်။ လိအ
ု ပ်ပါက ြပန်လည် ဖျက်သိမ်ဵရန် ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
၇၃။

နည်ဵဥပေေ ၇၂ ပါ ကျူဵေကျာ်အေဆာက်အအုဳ ေစ်ခုခုကို မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵရှိ
အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ လမ်ဵေပါ်ေွင် ေဆာက်လပ
ု ်လုသ
ိ ူသည် သေ်မှေ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ
ေကာ်မေီသု့ိ ေလျှာက်ထာဵရမည်။

၇၄။

ေကာ်မေီသည် နည်ဵဥပေေ ၇၃ အရ ကျူဵေကျာ်ခွန်ေကာက်ခဳရာေွင် အမျာဵြပည်သူ
ဆိုင်ရာလမ်ဵေပါ်ေွင်

ကျူဵေကျာ်ေဆာက်လပ
ု ်ထာဵသညဴ်

သို့မဟုေ် ဧရိယာေပါ်မူေည်၍ေွက်ချက်ရမည်။
၇၅။

ေကာ်မေီသည်-

အစိေ်အပိုင်ဵ၏

ထုထည်

(က) အေဆာက်အအုဳမျာဵေဆာက်လပ
ု ်ရာေွင်

သုဳဵစွဲသညဴေ
် ဆာက်လပ
ု ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ

ကိုေကာ်မေီပိုင်လမ်ဵေပါ်ေွင် စုပုဳထာဵရန် ယာယီအစီအစဉ်ြဖငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်
မျာဵသေ်မှေ်၍ ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေေခွဲ (က) အရ ခွငဴ်ြပုရာေွင် လမ်ဵသွာဵလမ်ဵလာေို့၏ သွာဵလာမှုကို
မထိခက
ို ်ေစရန် ယာဉ်သွာဵလမ်ဵ၊ လမ်ဵပခုဳဵသာဵ၊ ပလက်ေဖာင်ဵ၊ ေရေြမာင်ဵေို့၏
အကျယ်အဝန်ဵကို စိစစ်မပီဵ အေိုင်ဵအောသေ်မှေ်၍ ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေေခွဲ (က) အရ ခွငဴ်ြပုရာေွင် ခွငဴ်ြပုသညဴက
် ာလကို ေစ်ပါေည်ဵ
သေ်မှေ်နိုင်သည်။

(ဃ) သေ်မှေ်သညဴ်ခွငဴ်

ြပုကာလအေွင်ဵ

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမမပီဵေသဵပါက

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ စုပုဳခွငဴ်ကို စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသေ်မှေ်၍ ကာလေိဵု
ြမှငဴ်ေပဵနိုင်သည်။
၇၆။

နည်ဵဥပေေ ၇၅၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (က) အရ ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူသည် ခွငဴ်ြပုမိန့်ကို အမျာဵ
ြပည်သူြမင်နိုင်ေစရန် ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵပစ္စညဵ် စုပုဳသညဴေ
် နရာေွင် ခွငဴ်ြပုသညဴက
် ာလနှငဴ်
ခွငဴ်ြပုသညဴအ
် ကျယ်အဝန်ဵ၊ အေိုင်ဵအောကို ေဖာ်ြပ ချိေ်ဆွဲထာဵရှိရမည်။

၇၇။

ေကာ်မေီသည်(က) ေကာ်မေီပိုင် လမ်ဵေပါ်ေွင် ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵပစ္စညဵ် စုပုဳကျူဵေကျာ်ခွန်ကို ဧရိယာ
အေပါ်အေြခခဳ၍ စည်ဵကကပ် ေကာက်ခဳ နိုင်သည်။
(ခ)

ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵပစ္စညဵ်

စုပုဳကျူဵေကျာ်သညဴ်

အချိန်ကာလအေပါ်မူေည်မပီဵ

ကျူဵေကျာ်ခွန်ကို ေိုဵြမှငဴ် စည်ဵကကပ် ေကာက်ခဳနိုင်သည်။
(ဂ)

လိအ
ု ပ်ပါက စုပုဳကျူဵေကျာ်ခွငဴ်ကို ြပန်လည်ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၇)
ဆိုင်ဵဘုေ်နှငဴ်ေ ကာ်ြငာြျာဵ

၇၈။

မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵရှိ ေကာ်မေီပိုင်လမ်ဵမျာဵ၊ ဓါေ်အာဵေပဵေိုင်မျာဵ၊ ေယ်လီ
ဖုန်ဵေိုင်မျာဵ၊ ေဳောဵမျာဵ ေပါ်ေွင်ြဖစ်ေစ၊ အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာ ေြမကွက်
မျာဵ၊

ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေြမကွက်မျာဵ

သို့မဟုေ်

ေိုက်နဳရဳမျာဵေပါ်ေွင်ြဖစ်ေစ၊

မမို့ေော်

နယ်နိမိေ်အေွင်ဵ ေြပဵဆွဲေနေသာယာဉ်မျာဵ သို့မဟုေ် မမို့ပေ် မီဵရထာဵမျာဵေွင်
ြဖစ်ေစ ေကကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထြူ ခင်ဵ၊ ေကကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုေ်ေပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ ေကကာ်ြငာ
ကပ်ြခင်ဵ၊ ေကကာ်ြငာချိေ်ဆွဲြခင်ဵ သို့မဟုေ် ေကကာ်ြငာေရဵဆွဲြခင်ဵ ြပုလုပ်လိုသူသည်
ခွငဴ်ြပုချက်ရရှိရန် ေကကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုေ် သို့မဟုေ် ေကကာ်ြငာနမူနာပုဳစဳပူဵေွဲ၍ သေ်မှေ်
ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေကာ်မေီသု့ေ
ိ လျှာက်ထာဵရမည်။
၇၉။

ေကာ်မေီသည်(က) နည်ဵဥပေေ

၇၈

အရ

ေလျှာက်လာွှ လက်ခဳရရှိသညဴအ
် ခါ

စိစစ်မပီဵခွငဴ်ြပုြခင်ဵ

သို့မဟုေ်ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူထမ
ဳ ှ

သေ်မှေ်ထာဵသည်ဴ

ေကကာ်ြငာခွန်

လက်ခဳရရှိလျှင်

ခွငဴ်ြပုချက်ထေ
ု ်ေပဵရမည်။
၈၀။

ေကာ်မေီသည်(က) ေကကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုေ်မျာဵနှင်ဴ

ေကကာ်ြငာစင်မျာဵ

ခိုင်ခဳဴမှု

ရှိမရှိနှငဴ်မမို့ေော်၏

သာယာလှပမှုကို ထိခိုက်ေစြခင်ဵ ရှိမရှိေ့ိုကို အခါအာဵေလျာ်စွာ စစ်ေဆဵရမည်။
(ခ)

လိအ
ု ပ်ပါက

ြပင်ဆင်မွမ်ဵမဳရန်

သို့မဟုေ်

အသစ်ြပုလုပ်ရန်

သို့မဟုေ်

ြဖုေ်သိမ်ဵရန်သက်ဆိုင်သူအာဵ ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။
(ဂ)

လိအ
ု ပ်ပါက

ေကကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထြူ ခင်ဵ၊

ေပ်ဆင်ြခင်ဵ၊

ကပ်ြခင်ဵ၊

ေရဵဆွဲြခင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မြပုရမညဴ် နယ်ေြမ၊ အေဆာက်အအုဳ၊ သစ်ပင်၊ နဳရဳနှငဴ်
ေိုင်စသည်မျာဵ သေ်မှေ်နိုင်သည်။
၈၁။

ေကာ်မေီသည်

ခွငဴ်ြပုချက်မရှိဘဲ

အြမင်ေငဴ်ေယ်ြခင်ဵ
ြဖုေ်သိမ်ဵနိုင်သည်။

မရှိသညဴ်
ယင်ဵသို့

ေပ်ဆင်ထာဵသညဴ်
ေကကာ်ြငာမျာဵ

ြဖုေ်သိမ်ဵရာေွင်

စပ်လျဉ်ဵ၍ ေကာ်မေီေွင် ောဝန်မရှိေစရ။

ကို

ေကကာ်ြငာမျာဵ၊

ခိုင်ခဳမှုနှငဴ်

ေကာ်မေီ၏

အစီအစဉ်ြဖငဴ်

ြဖုေ်သိမ်ဵသညဴ်

ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ်

အခန်ဵ(၈)
ောဵြြစ်ချက်ြျာဵ
၈၂။

မည်သူမျှ ေကာ်မေီ၏ခွငဴ်ြပုချက်မရှိဘဲ မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵရှိ အမျာဵြပည်သူနှငဴ်
သက်ဆိုင်ေသာ
ေဳောဵမျာဵ၊

အေဆာက်အအုဳမျာဵနှငဴ်
စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵ၊

အစိေ်အပိုင်ဵမျာဵေွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ယင်ဵေို့၏

ပန်ဵခခဳနှငဴ်

အစိေ်အပိုင်ဵမျာဵ၊

အာဵကစာဵကွင်ဵမျာဵနှငဴ်

အြခာဵအေဆာက်အအုဳနှငဴ်

လမ်ဵမျာဵ၊
ယင်ဵေို့၏

ယင်ဵေို့၏အစိေ်

အပိုင်ဵမျာဵေွင်လည်ဵေကာင်ဵ အမျာဵြပည်သူ၏ြမင်ကွင်ဵ၌ ေဆဵြခယ်ြခင်ဵ၊ စာလုဵဳ မျာဵ
ေရဵသာဵြခင်ဵနှငဴ် ရုပ်ပုဳမျာဵေရဵဆွဲ ြခင်ဵမြပုလုပ်ရ။
၈၃။

မည်သူမျှ ေကာ်မေီ၏ခွငဴ်ြပုချက်မရှိဘဲ အေဆာက်အအုဳေစ်ခုလဳဵု ကိုြဖစ်ေစ၊ ေစ်စိေ်
ေစ်ပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ ဖျက်ဆီဵြခင်ဵ၊ မူလကကဳဴခိုင်မှုေလျာဴနည်ဵေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုရ။

၈၄။

မည်သူမျှ

ေဆာက်လပ
ု ်၍မမပီဵစီဵေသဵသညဴ်

အေဆာက်အအုဳ၏

အစိေ်အပိုင်ဵ

အေဆာက်အအုဳေစ်ခုေွင်ြဖစ်ေစ၊

ေစ်ခုေွင်ြဖစ်ေစ

ယင်ဵ

ေကာ်မေီ၏ခွငဴ်ြပုချက်မရှိဘဲ

ဝင်ေရာက်ေနထိင
ု ်ြခင်ဵ၊ အသုဳဵြပုြခင်ဵမြပုရ။
၈၅။

မည်သူမျှ ေကာ်မေီ၏ ခွငဴ်ြပုချက်မရှိဘဲ အေဆာက်အအုဳ၏ ေနေရာင်ကာ၊ ကွန်ကရစ်
ပန်ဵ၊ ကွန်ကရစ်ေဖာင်ဵလိုင်ဵ၊ ေလေအဵေပဵစက်နှငဴ် ယင်ဵကဲဴသို့ အလာဵေူ ပစ္စညဵ် မျာဵအာဵ
မိမိပိုင်နယ်နိမိေ်မှ ေကျာ်လန
ွ ်ေပ်ဆင်ြခင်ဵ မြပုရ။

၈၆။

မည်သူမျှ ေကာ်မေီက ြပန်လည်ြပုြပင်ရန်ညွှန်ကကာဵထာဵသညဴ် အေဆာက်အအုဳအေွင်ဵ
ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵ မြပုမီ ေနထိုင်ြခင်ဵ မြပုရ။

၈၇။

မည်သူမျှ ေကာ်မေီက ြပန်လည်ြပုြပင်ရန် ညွှန်ကကာဵထာဵသညဴ် အေဆာက်အအုဳကို
ြပန်လည်ြပုြပင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ မရှိေစရ။

၈၈။

မည်သူမျှ ေကာ်မေီ၏ ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် ငါဵနှစ်အထိ သက်ေမ်ဵေိုဵြမငဴ်၍ ေဆာက်လပ
ု ်
ခွငဴ်ြပုေသာ်လည်ဵ မပီဵစီဵေအာင် ေဆာက်လုပ်နိုင်ြခင်ဵမရှိသြဖငဴ် ေကာ်မေီမှ ေနာက်ဆုဳဵ
ေိုဵြမှငဴ်သေ်မှေ်ေပဵသညဴအ
် ချိန်အေွင်ဵ မပီဵစီဵေအာင် ေဆာက်လပ
ု ်ရန် ညွှန်ကကာဵချက်ကို
လိက
ု ်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵမရှိေစရ။

၈၉။

မည်သူမျှ ေကာ်မေီက မမို့ေော်နယ်နိမိေ်အေွင်ဵရှိ ေြမေနရာေွင် ေြမကွက်လပ်
ြဖစ်ေနသြဖငဴ်

ယင်ဵေြမကွက်ေည်ရှိရာလမ်ဵ

သို့မဟုေ်

ေေသ၏ဗိသုကာဆိုင်ရာ

လိအ
ု ပ်ချက်အရြဖစ်ေစ၊ မမို့ေော်ြမင်ကွင်ဵသာယာလှပေစရန်အေွက်ြဖစ်ေစ၊ မမို့ေော်
အဂေါရပ်နှငဴ် ညီညွေ်ေစရန်အေွက်ြဖစ်ေစ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ရန် လိအ
ု ပ်သည်
ဟုယူဆပါက

ယင်ဵေြမကွက်ေပါ်ေွင်

ေကာ်မေီကသေ်မှေ်သညဴ်

အေဆာက်အအုဳ

ပုဳစဳအေိုင်ဵ သေ်မှေ်ကာလအေွင်ဵ ေဆာက်လပ
ု ်ရန် ညွှန်ကကာဵချက်ကို လိက
ု ်နာရန်
ပျက်ကွက်ြခင်ဵ မရှိေစရ။
၉၀။

မည်သူမျှ အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွငဴ်အမိန့်ကို ေဆာက်လပ
ု ်
ေရဵလုပ်ငန်ဵခွင်ေွင် ေဖာ်ြပချိေ်ဆွဲထာဵြခင်ဵမြပုဘဲ အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ
လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုရ။

၉၁။

မည်သူမျှ

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာေွင်

ေဘဵအန္တရာယ်

ကင်ဵရှင်ဵေရဵကို မထိခက
ို ်ေစရန်ေကာ်မေီ၏ ညွှန်ကကာဵချက်အာဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက်
ရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵမရှိေစရ။
၉၂။

မည်သူမျှ အေဆာက်အအုဳေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရာေွင် လျှပ်စစ်မီောေပ်
ဆင်ြခင်ဵ၊ လျှပ်ောေြပာင်ဵ (ထရန်စေဖာ်မာ) ေပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ အေရဵေပါ်ထွက်ေပါက်
ေပ်ဆင်ြခင်ဵ၊

ေရဆိုဵစွန့်ပစ်ြခင်ဵ၊

အမှိုက်စွန့်ပစ်ြခင်ဵ၊

မီဵေဘဵလုဳခခုဳေရဵ

စနစ်

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လမ်ဵေဳောဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵေို့နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍
သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵ၏ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ နှငဴ် အညီ ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ
မရှိေစရ။
၉၃။

မည်သူမျှ ေကာ်မေီ၏ အေဆာက်အအုဳ၌ ေွယ်ကပ်သစ်ပင်ရှင်ဵလင်ဵရန်၊ ြပင်ဆင်ရန်၊
ထုဵဳ သုေ်ရန်၊

ေဆဵသုေ်ရန်နှငဴ်

မဖိုဖျက်မပီဵ

အသစ်ထပ်မဳေဆာက်လပ
ု ်ရန်

စသညဴ်

ညွှန်ကကာဵချက်ေစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵမရှိေစရ။
၉၄။

မည်သူမျှ ေကာ်မေီ၏ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် အေဆာက်အအုဳေစ်ခုခုအာဵ ဝင်ေရာက်ေိုင်ဵော
စစ်ေဆဵမညဴအ
် ဖွဲ့ဝင်ေစ်ဦဵဦဵ သို့မဟုေ် အဖွဲ့ဝင်မျာဵအာဵ ဟန့်ောဵေနှာငဴ်ယှက်ြခင်ဵ
မြပုရ။

၉၅။

မည်သူမဆို ဤနည်ဵဥပေေမျာဵပါ ောဵြမစ်ချက်ေစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်လျှင်
၂ဝ၁၃ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မမို့ေော် စည်ပင်သာယာေရဵဥပေေအရ အေရဵယူြခင်ဵခဳရမည်။

အခန်ဵ(၉)
အေထွေထွ
၉၆။

ေကာ်မေီသည် ခွငဴ်ြပုမိန့်ြဖငဴ် ေဆာက်လပ
ု ်ေနေသာ အေဆာက်အအုဳကို ဆက်လက်
ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵမြပုေစရန် ခိုင်လဳေ
ု သာ အေကကာင်ဵြပချက်နှငဴ် အေထာက်အထာဵရှိလျှင်
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အေဆာက်အအုဳေဆာက် လုပ်ခွငဴ်ရသူသည် ခွငဴ်ြပုမိန့်ပါစည်ဵကမ်ဵ
ချက်ေစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်လျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ခွငဴ်ြပုမိန့်ကို ကာလ
အကန့် အသေ်ြဖငဴ် ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵ သို့မဟုေ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။

၉၇။

ခွငဴ်ြပုမိန့်ကို ကာလအကန့်အသေ်ြဖငဴ် ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵခဳရသူသည် ခွငဴ်ြပုမိန့်ြပန်လည်
ရရှိရန် ေကာ်မေီသု့ိ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။

၉၈။

ေကာ်မေီသည် နည်ဵဥပေေ (၉၇) အရ ေလျှာက်ထာဵသညဴေ
် လျှာက်လာွှ ကို စိစစ်မပီဵ
သေ်မှေ်ချက်နှငဴ် ညီညွေ်ပါက ခွငဴ်ြပုမိန့်ကို ြပန်လည်ထေ
ု ်ေပဵနိုင်သည်။

၉၉။

ဤနည်ဵဥပေေမျာဵပါ ြပဌာန်ဵချက်မျာဵအရ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို
ကကညဴရ
် ှု

စစ်ေဆဵရန်၊

ေဆာင်ရွက်မှုကို

ေြမေိုင်ဵောရန်

ကကီဵကကပ်ရန်

စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်ဵသည်

သို့မဟုေ်

ေကာ်မေီက
ရပ်ကွက်

လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်
ောဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵ

လူကကီဵနှစ်ဦဵနှငဴ်

ခဳရသညဴ်

အေူသက်ဆိုင်ရာ

အေဆာက်အအုဳ သို့မဟုေ် ေြမေနရာ အေွင်ဵသို့ ဝင်ေရာက်ခွငဴ်ရှိသည်။
၁၀၀။ ေကာ်မေီသည်
ေစ်ဦဵဦဵ၏

အစိုဵရဌာနအဖွဲ့အစည်ဵေစ်ခုခု၏

ေလျှာက်ထာဵချက်အရြဖစ်ေစ

လိုအပ်ချက်အရြဖစ်ေစ၊

အေဆာက်အအုဳေစ်ခုခုအာဵ

ပုဂ္ဂိုလ်
ေိုင်ဵော

စစ်ေဆဵရန် လိုအပ်ပါက ဝင်ေရာက် ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵနိုင်သည်။
၁၀၁။ ေကာ်မေီ၏

ခွငဴ်ြပုချက်အရ

ေဆာင်ရွက်ေသာ

ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည်

ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵ ရမညဴ် အေဆာက်အအုဳသို့ ဝင်ေရာက်ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵခွငဴ်ရှိသည်။
၁၀၂။ ေကာ်မေီသည် ဤနည်ဵဥပေေမျာဵအရ ေဆာင်ရွက်ရန်ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵကို
မိမိလက်ေအာက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုေ် ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦဵဦဵအာဵ
လွှအ
ဲ ပ် ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။

၁၀၃။ ေကာ်မေီသည် ဤနည်ဵဥပေေပါြပဌာန်ဵချက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်
ရာေွင်

လိုအပ်သညဴ်အကူအညီမျာဵကို

ြမန်မာနိုင်ငဳရဲေပ်ဖွဲ့အပါအဝင်

သက်ဆိုင်ရာ

အစိုဵရဌာနမျာဵထဳမှ ေောင်ဵခဳနိုင်သည်။
၁၀၄။ ေကာ်မေီသည် ဤနည်ဵဥပေေမျာဵပါကိစ္စရပ်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ
အမိန့်ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵ ထုေ်ြပန်နိုင်သည်။

လှြမငဴ်
ဥက္ကဋ္ဌ
ရန်ကုန်မမို့ေော်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မေီ

