ြပည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်အစိုဵရ
စိုက်ပျုဵေရဵ၊
ိ
ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန
အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၃၂၄ /၂၀၂၁
၁၃၈၃ ခုနစ
ှ ်၊ သီတင်ဵကျွတ်လဆန်ဵ
( ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊

၇

ရက်

လ ၁၂ ရက် )

စိုက်ပျုဵေရဵ၊
ိ
ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာနသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုငဵ် မျာဵ
စီမဳခန့်ခွဲေရဵဥပေေ ပုေ်မ ၃၄ ပုေ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်ဵောဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴကို ကျင်ဴသုဳဵ၍ ြပည်ေောင်စု
သမ္မတြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်၊ ြပည်ေောင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ ေအာက်ပါနည်ဵဥပေေမျာဵ
ကို ေုတ်ြပန်လိုက်သည်။
အခန်ဵ(၁)
အမည် နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို

ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵဥပေေမျာဵ

ဟုေေ္ဒတွင်

ေစရမည်။
၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် ပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳ

ေန့်ေွဲေရဵဥပေဒတွင် ပါရှိသည်ဴအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထို္ဓြပင် ေအာက်ပါစကာဵရပ်
မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်(က)

ဥပေေ ဆိုသည်မှာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုငဵ် မျာဵ စီမဳေန့်ေွဲေရဵဥပေဒကို ဆိုသည်။

(ေ)

သီဵြခာဵအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ
အလိုက် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ တင်ြပ
လာသည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵကို စစ်ေဆဵရန် ဗဟိုေကာ်မတီက ဖွဲ့စည်ဵေပဵသည်ဴ အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ဂ)

အေူဵအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွငဴရ
် ရှိ
သူက စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵရန်
ဗဟိုေကာ်မတီက အေါအာဵေလျာ်စွာ ဖွဲ့စည်ဵေပဵသည်ဴ အဖွဲ့ကိုဆိုသည်။

(ဃ)

ပုဳစဳ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ပုဳစဳကို ဆိုသည်။

2
အခန်ဵ(၂ )
ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ
၃။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၃-က အရ သက်ဆိုင်ရာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီမျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵ

၍ တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပိုင်ေွငဴ်မျာဵ သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
အခန်ဵ(၃)
ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵလုပ်ပိုင်ခွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုခွင်ဴ
၄။

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵကို စိုက်ပျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵ၊ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ ဓာတ်သတ္တု

ထုတ်လုပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

အစိုဵရက ေွင်ဴြပုထာဵေသာ ဥပေဒနှင်ဴ ညီညွတ်သည်ဴ အြောဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

လုပ်ကိုင်လိုေသာ ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်နှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် ဗဟိုေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာစီမဳ
ေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသို္ဓ သတ်မှတ်ထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည် (က)

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵ၊

(ေ)

အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ နှင်ဴ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

(ဂ)

၁၉၈၇ ေုနှစ်၊ မေရွှေ့မေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵလွှဲေြပာင်ဵြေင်ဵကို ကန့်သတ်သည်ဴ ဥပေဒ
ပုဒ်မ၁၄ အရ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီဵဌာနက ကင်ဵလွတ်ေွင်ဴြပုထာဵသူမျာဵြဖစ်သည်ဴ နိုင်ငဳေတာ်
နှင်ဴ သဳတမန်အဆက်အသွယ်ရှိေသာ နိုင်ငဳြောဵသဳတမန်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵ၊ အြောဵမည်သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်၊

(ဃ) အစိုဵ ရဌာန၊ အစိ ုဵ ရ အဖွဲ့ အစည်ဵတစ် ရ ပ် ရပ် နှ င်ဴ အကျ ိုဵတူ ကိ စ္စ ရပ်မ ျာဵအတွ က်
ေဆာင်ရွက်မည်ဴ

ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဥပေဒနှင်ဴအညီ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသည်ဴ

နိုင်ငဳြောဵ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵ၊
(င)

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵနှင်ဴ အကျုဵတူ
ိ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ
ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဥပေဒနှင်ဴအညီ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသည်ဴနိုင်ငဳြောဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵ၊

(စ)

ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှပ်နှဳမှု ဥပေဒနှင်ဴအညီ ရင်ဵနှီဵြမှပ်နှဳသည်ဴ နိုင်ငဳြောဵရင်ဵနှီဵြမှပ်နှဳသူမျာဵ
သို္ဓမဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှပ်နှဳမှုဥပေဒနှင်ဴအညီ နိုင်ငဳြောဵရင်ဵနှီဵြမှပ်နှဳသူမျာဵ ပါဝင် သည်ဴ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

(ဆ)

ေြမယာမဲဴနိုင်ငဳသာဵမျာဵအတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လုပ်ကွက်ငယ် ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ
အတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပန်လည်ေနရာေျထာဵေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵ
မျာဵ

အတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သည်ဴ

အဖွဲ့အစည်ဵနှင်ဴ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

အစိုဵရဌာန၊

အစိုဵရ

3
(ဇ)

ေြမယာမဲန
ဴ ိုင်ငသ
ဳ ာဵမျာဵ၊

လုပ်ကွက်ငယ်ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵနှင်ဴ

မိသာဵစုတစ်နိုင်

တစ်ပိုင်လုပ်ကိုငလ
် ိုသူမျာဵ။
၅။

နည်ဵဥပေဒ ၄ အရ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုငဵ် မျာဵကို လုပ်ပိုင်ေွငဴ၊် အသုဳဵြပုေွင်ဴ ေလျှောက်ထာဵ

ရာတွင် (က)

ဧက ၃၀၀ အထက် စိုက်ပျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵ၊ ဧက ၅၀ အထက် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ ဓာတ်
သတ္တုထုတ်လုပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ အစိုဵရကေွင်ဴြပုထာဵေသာ ဥပေဒနှင်ဴ ညီညွတ်သည်ဴ အြောဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိုင်လိုေသာ ပုဂ္ဂိုလ်နှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် ဗဟိုေကာ်မတီ သို္ဓ
ေလျှောက်ထာဵရမည်။

(ေ)

ဧက ၃၀၀ ထက်မပိုေသာ စိုက်ပျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵ၊ ဧက ၅၀ ထက်မပိုေသာ

ေမွဵြမူေရဵ

လုပ်ငန်ဵနှငဴ် ယင်ဵနှင်ဴ ဆက်နွယ်လျက်ရှိေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိုငလ
် ို ေသာ
ပုဂ္ဂိုလ်နှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ သက်ဆိုင်ရာ စီမဳ ေန့်ေွဲေရဵ
ေကာ်မတီသို္ဓ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(ဂ)

စိုက်ပျုဵေရဵ
ိ
လုပ်ငန်ဵ၊ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ယင်ဵနှင်ဴ ဆက်နွယ်လျက်ရှိေသာ စီဵပွာဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိုင်လေ
ို သာ ေြမယာမဲဴ နိုင်ငသ
ဳ ာဵမျာဵနှင်ဴ လုပ်ကွက်ငယ် ေတာင်သူ
လယ်သမာဵမျာဵသည် သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ သက်ဆိုင်ရာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵ ေကာ်မတီသို္ဓ
ေလျှောက်ထာဵရမည်။

၆။

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွငဴ် ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေအာက်

ေဖာ်ြပပါ ပုဳစဳမျာဵ အသုဳဵြပု၍ ေလျှောက်ထာဵရမည်(က)

ရာသီသီဵနှဳ၊ စက်မှုကုန်ကကမ်ဵ ရာသီသီဵနှဳ၊ နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခေဳသီဵနှဳ စိုက်ပျုဵမှု
ိ အတွက်
လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴေလျှောက်လွှာ ( ပုဳစဳ- ၁)

(ေ)

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် အသုဳဵြပုေွငဴေ
် လျှောက်လွှာ ( ပုဳစဳ - ၂ )

(ဂ)

ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက် အသုဳဵြပုေွင်ဴေလျှောက်လွှာ (ပုဳစဳ-၃)

(ဃ)

အစိုဵရကေွငဴြ် ပုထာဵေသာ

ဥပေဒနှင်ဴညီညတ
ွ ်သည်ဴအြောဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊

အသုဳဵြပုေွငဴေ
် လျှောက်လွှာ ( ပုဳစဳ - ၄ )
၇။

နည်ဵဥပေေ ၆ အရ ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေလျှောက်လွှာနှငဴအ
် တူ သက်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်ဦဵစီဵ

ဌာနရုဳဵက ထုတ်ေပဵေသာ ေအာက်ပါေြမပုဳ တစ်မျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု ပူဵတွဲတင်ြပရမည်(က)

ကွငဵ် ေြမပုဳ ရှိေသာ ေဒသြဖစ်လျှေင် တည်ဆဲနှစ်အတွက် အသုဳဵြပုလျက် ရှိေသာ ကွင်ဵေြမပုဳ
မှ ေရဵဆွဲသည်ဴ ေြမပုဳနှစ်ပုဳ၊

4
(ေ)

ကွငဵ် ေြမပုဳမရှိေသဵေသာ ေဒသြဖစ်လျှေင် တစ်လက်မ =

တစ်မိုင် စေကဵ သို္ဓမဟုတ်

၁:၅၀၀၀၀ စေကဵြဖင်ဴ ေရဵဆွဲထာဵေသာ တည်ေနရာအညွှန်ဵ ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ ယာယီ
ေြမပုကဳ ကမ်ဵ နှစ်ပ။ုဳ
၈။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၅ နည်ဵဥပေဒေွဲ (က) အရ လက်ေဳရရှိေသာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်

နှင်ဴေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ေလျှောက်လွှာမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အေျက်အလက်မျာဵကို
ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴေလျှောက်လွှာ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ပုဳစဳ(၅)တွင်
ေရဵသွင်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသို္ဓ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵ တင်ြပေစရန် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵပို္ဓ ရမည်။
၉။

သက်ဆိုင်ရာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၈ အရ ေပဵပို္ဓသည်ဴ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ

ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ေလျှောက်လွှာမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို့မဟုတ်

ေနြပည်ေတာ်

ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵ တင်ြပေစရန် လွှဲေြပာင်ဵ

ေပဵပို္ဓရမည်။
၁၀။

သက်ဆိုင်ရာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည်

နည်ဵဥပေဒ

၅

နည်ဵဥပေဒေွဲ(ေ)

နှင်ဴ(ဂ)တို္ဓ

အရ

ေလျှောက်ထာဵေသာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ေလျှောက်လွှာမျာဵနှင်ဴ
စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အေျက်အလက်မျာဵကို ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ
ေလျှောက်လွှာမှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ပုဳစဳ(၅) တွင်ေရဵသွင်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်
ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵတင်ြပေစရန် လွှဲေြပာင်ဵ ေပဵပို္ဓရမည်။
၁၁။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ

သို္ဓမဟုတ်

ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည်

နည်ဵဥပေဒ ၉နှင်ဴ ၁၀ တို္ဓအရ ေပဵပို္ဓသည်ဴ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ
ေလျှောက်လွှာမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵမှတစ်ဆင်ဴ သက်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓ စိစစ်
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ေပဵပို္ဓရမည်။
၁၂။

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၁ အရ

ေပဵပိသ
ု္ဓ ည်ဴ ေလျှောက်လွှာကို လက်ေဳရရှိသည်ဴ

အေါ(က)

ေလျှောက်လွှာနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အေျက်အလက်မျာဵကို ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵမျာဵ
လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ေလျှောက်လွှာမှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ပုဳစဳ(၅) တွင် ေရဵသွငဵ် ရမည်။

(ေ)

ယင်ဵေလျှောက်လွှာ လက်ေဳရရှိသည်ဴေန့တွင် လုပ်ငန်ဵစာတွဲ ဖွင်ဴလှစ်မပီဵ ေလျှောက်ထာဵေျက်
နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ကန့်ကွက်လိုသူရှိပါက ေိုင်လုဳေသာ အေထာက်အထာဵတင်ြပ၍ ကန့်ကွက်
နိုငေ
် ကကာင်ဵကို ကန့်ကွက်နိုငရ
် န် ထုတ်ဆင်ဴသည်ဴ ေကကာ်ြငာစာ ပုဳစဳ(၆) ြဖင်ဴ ေကကညာ
ရမည်။
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(ဂ)

ကန့်ကွက်နိုင်ရန်ထုတ်ဆင်ဴသည်ဴ ေကကာ်ြငာစာ ပုဳစ(ဳ ၆) ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသိမ
ု္ဓ ဟုတ် ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ၊ ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ၊ မမို့နယ်
အုပ်ေျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵ၊ မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵနှင်ဴ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵ တည်ရှိရာ
ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု အုပ်ေျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵတို္ဓတွင် ကပ်ထာဵ ရမည်။

(ဃ)

နည်ဵဥပေဒေွဲ(ေ)အရ ေကကညာရာတွင် ယင်ဵသို္ဓ ေကကညာသည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ
ကန့်ကွက်နိုင်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပရမည်။

၁၃။

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၂ နည်ဵဥပေဒေွဲ (ေ) အရ ကန့်ကွက်နိုင်ေကကာင်ဵ ေကကညာ

ထာဵသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ စစ်ေဆဵေျက် ပုဳစဳ(၇)
ြဖင်ဴ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၄။

ေလျှောက်လွှာမျာဵကို သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴအ
် ညီ ဗဟိုေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် သက်ဆိုငရ
် ာ စီမဳ

ေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီ၌ စိစစ်လက်ေဳသည်ဴ ေန့မှစ၍ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ေလျှောက်ထာဵလာသည်ဴ
ေြမဧရိယာအတွငဵ် တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵ တစ်ေုထက်ပို၍ အမပိုင်ေလျှောက်ထာဵြေင်ဵမျာဵနှင်ဴ
စပ်လျဉ်ဵ၍ (က)

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ
စစ်ေဆဵေျက်

ပုဳစဳ(၇) တွင် အမပိုင်ေလျှောက်ထာဵမှုရှိေကကာင်ဵ

ြပည်ဴစုဳစွာ ြဖည်ဴသွငဵ် မပီဵ

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရမည်။
(ေ)

နည်ဵဥပေဒေွဲ (က) အရ မှတ်တမ်ဵတင်မပီဵေနာက် (၁)

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် အမပိုင်ေလျှောက်ထာဵမှုနှင်ဴအတူ တင်ြပေသာ အေထာက်
အထာဵမျာဵအာဵ စိစစ်၍ စိစစ်ေတွ့ရှိေျက်မျာဵကို လုပ်ငန်ဵစာတွဲတွင် ထည်ဴသွင်ဵ
ေဖာ်ြပ၍ သက်ဆိုင်ရာေရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓ တင်ြပရမည်။

(၂)

ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒေွဲငယ်(၁)အရ လက်ေဳရရှိေသာ အမပိုင် ေလျှောက်
ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစာတွဲကို

ထပ်မဳစိစစ်၍ ြပည်ဴစုဳမှုရှိပါက လုပ်ငန်ဵ စာတွဲကို

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵသို္ဓမဟုတ်ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်
ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓ တင်ြပရမည်။
(၃)

သက်ဆိုငရ
် ာ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓမဟုတ်

ေနြပည်ေတာ် ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒေွဲငယ် ( ၂ ) အရ လက်ေဳရရှိေသာ
အဆိုပါ အမပိုင် ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစာတွဲအာဵ စိစစ်၍ စိစစ်ေတွ့ရှေ
ိ ျက်
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မျာဵကို သေဘာထာဵမှတ်ေျက်နှင်ဴအတူ

လုပ်ငန်ဵစာတွဲြဖင်ဴ သက်ဆိုငရ
် ာ စီမဳ

ေန့်ေွဲေရဵ ေကာ်မတီသို္ဓ တင်ြပရမည်။
(ဂ)

သက်ဆိုငရ
် ာ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီသည်နည်ဵဥပေဒ ၅ အရ ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ
မျာဵနှင်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍ တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ေုထက် ပိုေသာ အမပိုင် ေလျှောက်ထာဵ
ေျက်မျာဵကို စိစစ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက် သီဵြောဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵေပဵရန် ဗဟိုေကာ်မတီသို္ဓ
တင်ြပရမည်။

(ဃ)

ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒေွဲ (ဂ)အရ တင်ြပေျက်ကို လက်ေဳရရှိလျှေင် အစည်ဵအေဝဵ
ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ြဖင်ဴ သီဵြောဵအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵေပဵရမည်။

(င)

ဗဟိုေကာ်မတီ က

ဖွဲ့ စည်ဵထာဵေသာ

သီဵြောဵအဖွဲ့ သည်

တာဝန်ေပဵအပ်ေကကာင်ဵ

အေကကာင်ဵကကာဵစာ ရရှိသည်ဴအေါ (၁)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ တည်ရှိရာ ေနရာသို္ဓ သွာဵေရာက် စစ်ေဆဵ
ရမည်။

(၂)

အမပိုင်ေလျှောက်ထာဵသူမျာဵကို

ေေ္ဒယူေတွ့ဆုဳ

စစ်ေဆဵြေင်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွက်

ရမည်။
(၃)

စစ်ေဆဵေတွ့ရှေ
ိ ျက်ကိုဓာတ်ပမ
ုဳ ှတ်တမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵနှင်ဴအတူ သေဘာ
ထာဵမှတ်ေျက်ြဖင်ဴ သက်ဆိုင်ရာစီမဳေန့်ေွဲေရဵ ေကာ်မတီသို္ဓ တင်ြပရမည်။

၁၅။ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ေလျှောက်ထာဵေျက်နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵမပီဵ
ကန့်ကွက်ေျက် တစ်စုဳတစ်ရာ ရရှိလျှေင် (က)

ယင်ဵကန့်ကွက်ေျက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍(၁)

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် ကန့်ကွက်ေျက်နှင်ဴအတူတင်ြပေသာ အေထာက်အထာဵ
မျာဵအာဵ စိစစ်၍ စိစစ်ေတွ့ရှိေျက်မျာဵကို လုပ်ငန်ဵစာတွဲတွင် ထည်ဴသွင်ဵ ေဖာ်ြပမပီဵ
သက်ဆိုငရ
် ာ ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓ တင်ြပရမည်။

(၂)

ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် လက်ေဳရရှိေသာ လုပ်ငန်ဵစာတွဲကို ထပ်မဳစိစစ်၍ ြပည်ဴစုဳမှု
ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ်
ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသိ္ဓု တင်ြပရမည်။

(၃)

သက်ဆိုငရ
် ာတိုင်ဵေဒသကကီဵ
ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည်

သို္ဓမဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ

လက်ေဳရရှိေသာ

အဆိပ
ု ါ

သို္ဓမဟုတ်

ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ
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လုပ်ငန်ဵစာတွဲကိုစိစစ်၍သေဘာထာဵမှတ်ေျက်နှငဴအ
် တူ သက်ဆိုင်ရာစီမဳ ေန့်ေွဲေရဵ
ေကာ်မတီသို္ဓ တင်ြပရမည်။
(ေ)

နည်ဵဥပေဒေွဲ (က) နည်ဵဥပေဒေွဲငယ် ၃ အရ ေပဵပိလ
ု္ဓ ာသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစာတွဲကို လက်ေဳ ရရှိ
သည်ဴအေါ သက်ဆိုင်ရာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၅ အရ ေလျှောက်ထာဵ
သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ကန့်ကွက်ေျက်မျာဵကို စိစစ်ေဆာင်ရွက်နိုငေ
် ရဵအတွက်
သီဵြောဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵေပဵရန် ဗဟိုေကာ်မတီသို္ဓ တင်ြပရမည်။

(ဂ)

ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒေွဲ (ေ)အရ တင်ြပေျက်ကို လက်ေဳရရှိလျှေင် အစည်ဵအေဝဵ
ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ြဖင်ဴ သီဵြောဵအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵေပဵရမည်။

(ဃ)

ဗဟိုေကာ်မတီက ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ သီဵြောဵအဖွ့ဲ သည် တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ အေကကာင်ဵ
ကကာဵစာ ရရှိသည်ဴအေါ ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှင်ေ
ဴ ြမရိုင်ဵမျာဵ တည်ရှိရာေနရာသို္ဓ သွာဵေရာက်
စစ်ေဆဵမပီဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှေ
ိ ျက်ကို ဓာတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵနှင်ဴအတူ
၎င်ဵ၏ သေဘာထာဵမှတ်ေျက်ြဖင်ဴ သက်ဆိုင်ရာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသို္ဓ တင်ြပရမည်။

၁၆။

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ေလျှောက်ထာဵေျက်နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍

သတ်မှတ်သည်ဴ ကာလအတွင်ဵ ကန့်ကွက်ေျက် တစ်စုဳတစ်ရာ မရရှိလျှေင် (က)

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည်

ေလျှောက်ထာဵေျက်နှင်ဴ

စပ်လျဉ်ဵ၍

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိေျက်မျာဵကို

လုပ်ငန်ဵစာတွဲတွင် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပ၍ သက်ဆိုင်ရာ ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓ တင်ြပ ရမည်။
(ေ)

ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် လက်ေဳရရှိေသာ

လုပ်ငန်ဵစာတွဲကို ထပ်မဳစိစစ်၍ ြပည်ဴစုဳမှုရှိပါက

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်
ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသိ္ဓု တင်ြပရမည်။
(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်
ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် လက်ေဳရရှိေသာ အဆိုပါလုပ်ငန်ဵစာတွဲကို

စိစစ်၍ သေဘာထာဵ

မှတ်ေျက်နှငဴ်အတူ သက်ဆိုင်ရာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသို္ဓ တင်ြပရမည်။
၁၇။

သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၄ နည်ဵဥပေဒေွဲ (င) အရ လည်ဵ ေကာင်ဵ၊

နည်ဵဥပေဒ၁၅ နည်ဵဥပေဒေွဲ(ဃ)

အရလည်ဵေကာင်ဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၁၆ နည်ဵဥပေဒ ေွဲ (ဂ)

အရ

လည်ဵေကာင်ဵ တင်ြပေသာ လုပ်ငန်ဵစာတွဲကို ရရှိသည်ဴအေါ စစ်ေဆဵမပီဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိေျက် အစီရင်ေဳစာ
ကို ပုဳစဳ(၈) ြဖငဴ် မှတ်တမ်ဵတင်မပီဵ မူရင်ဵကို မိမိထဳတွင် ထာဵရှိ၍ မိတ္တူကို သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစာတွဲတွင်
ပူဵတွဲထာဵရှိရမည်။
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၁၈။

သက်ဆိုငရ
် ာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည်(က)

နည်ဵဥပေဒ ၁၇ အရ ေဆာင်ရွက်မပီဵေနာက် နည်ဵဥပေဒ ၅ နည်ဵဥပေဒေွဲ (က) အရ ဗဟို
ေကာ်မတီသို္ဓေလျှောက်ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစာတွဲကို ဗဟိုေကာ်မတီသို္ဓ ြပန်လည် ေပဵပို္ဓ
ရမည်။

(ေ)

နည်ဵဥပေဒ ၅ နည်ဵဥပေဒေွဲ(ေ) နှငဴ်(ဂ) တို္ဓအရ ေလျှောက်ထာဵသညဴ် ကိစ္စနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍
ေွငဴ်ြပုြေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ ြပုရမည်။

၁၉။ (က)

သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည်

မိမတ
ိ ို္ဓ၏ေွငဴ်ြပုေပဵနိုင်သညဴ်

ပမာဏအတွက်

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵတွင် လုပ်ပိုငေ
် ွငဴ်၊ အသုဳဵြပုေွငဴ် ေလျှောက်ထာဵသညဴ်
လုပ်ငန်ဵမျာဵကို သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်မပီဵ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ ေွငဴ်ြပုြေင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ ြပုနိုငသ
် ည်။
(ေ)

စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီ၏

ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵ

ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ကို

မေကျနပ်သူသည်

ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ေျမှတ်သညဴ်ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွငဵ် ဗဟိုေကာ်မတီသို္ဓ အယူေဳ
ဝင်ေရာက်နိုင်သည်။
(ဂ)

ဗဟိုေကာ်မတီသည်

စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီ၏

ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ကို

အတည်ြပုြေင်ဵ၊

ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြပင်ဆင်ြေင်ဵြပုနိုင်သည်။
၂၀။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၈ နည်ဵဥပေဒေွဲ(က)အရ သက်ဆိုင်ရာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီ က

ြပန်လည်ေပဵပို္ဓသညဴ် လုပ်ငန်ဵစာတွဲမျာဵကို ရရှိသညဴ်အေါ ေအာက်ပါတို္ဓကို ေဆာင်ရွက်ရမည် (က)

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ သို္ဓမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် အစိုဵရ
အဖွဲ့၏ သေဘာထာဵမှတ်ေျက်ရယူြေင်ဵ၊

(ေ)

လုပ်ငန်ဵကိစ္စရပ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာထာဵမှတ်ေျက် ေတာင်ဵေဳြေင်ဵ၊

(ဂ)

ပုဒ်မ ၆ ပုဒ်မေွဲ (ဂ)နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာ အြောဵဝန်ကကီဵဌာနမျာဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵြေင်ဵ၊

(ဃ)

နိုငင
် ြဳ ောဵရင်ဵနှီဵြမှပ်နှဳမှုြပုလုပ်ရန်

ေလျှောက်ထာဵသညဴ်

လုပ်ငန်ဵြဖစ်ပါက

ြမန်မာနိုင်ငဳ

ရင်ဵနှီဵြမှပ်နှဳမှုေကာ်မရှင်၏ သေဘာတူညီေျက် ရယူြေင်ဵ၊
၂၁။

(က)

ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၀ အရ သေဘာထာဵမှတ်ေျက်နှငဴ် သေဘာတူညီေျက်
မျာဵရရှိသည်ဴအေါ ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှငဴေ
် ြမရိုင်ဵမျာဵလုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊အသုဳဵြပုေွငဴ် ေလျှောက်ထာဵ
သညဴ် လုပ်ငန်ဵစာတွဲကို စိစစ်၍ ေွင်ဴြပုြေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵြပု ရမည်။

(ေ)

ေကာ်မတီ၏ ဆုဳဵြဖတ်ေျက်သည် အမပီဵအြပတ်ြဖစ်သည်။
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၂၂။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၁ အရ ေဆာင်ရွက်မပီဵေနာက် (က) ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴေ
် ြမရိုငဵ် မျာဵ လုပ်ပုိငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိသူကို ေလျှောက်ထာဵေြမ
တည်ရှိရာနှင်ဴ အနီဵဆုဳဵမမို့နယ်ရှိ ြမန်မာဴလယ်ယာဖွဳ့မဖိုဵေရဵဘဏ်သို္ဓ အာမေဳေကကဵ ေပဵသွင်ဵ
ေစမပီဵ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုငဵ် မျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင၊်ဴ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိသူမျာဵ မှတ်ပုဳတင်
စာရင်ဵ ပုဳစဳ(၉) တွင် မှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။
(ေ)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွငဴ၊် အသုဳဵြပုေွငဴ် ေလျှောက်ထာဵမှုနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍
ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵေဳရသူကို ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုငဵ် မျာဵ လုပ်ပိုင်ေွငဴ၊် အသုဳဵြပုေွင်ဴ ြငင်ဵပယ်
ေဳရသူမျာဵ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ပုဳစဳ(၁၀)တွင် မှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။

(ဂ)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵေဳရသူအာဵ
ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴေ
် ြမရိုင်ဵမျာဵလုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွငဴ် ေလျှောက်ထာဵမှုကို ြငင်ဵပယ်
ေကကာင်ဵ အေကကာင်ဵကကာဵစာ ပုဳစဳ (၁၆) ြဖင်ဴ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။

၂၃။

သက်ဆိုငရ
် ာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ၁၈နည်ဵဥပေဒေွဲ(ေ)ပါ အတိုငဵ် ေဆာင်ရွက်

မပီဵသည်ဴအေါ (က)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိသူကို ေလျှောက်ထာဵ
ေြမတည်ရှိရာနှငဴ် အနီဵဆုဳဵမမို့နယ်ရှိ ြမန်မာဴလယ်ယာဖွ့ဳ မဖိုဵေရဵဘဏ်သို္ဓ အာမေဳေကကဵ
ေပဵသွင်ဵေစမပီဵ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိသူမျာဵ
မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ပုဳစဳ(၉) တွင် မှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။

(ေ)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပုိင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ေလျှောက်ထာဵမှုအာဵ
ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ ေဳရသူကို ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵလုပ်ပိုင်ေွငဴ၊် အသုဳဵြပုေွင်ဴ
ြငင်ဵပယ်ေဳရသူမျာဵ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ပုဳစဳ (၁၀ ) တွင် မှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။

၂၄။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပုိငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွငဴ် ရရှိသူကို

လုပ်ငန်ဵအမျုဵအစာဵအလိ
ိ
က
ု ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သက်ဆိုငရ
် ာပုစ
ဳ ဳြဖင်ဴ ေွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵရမည်(က)

ရာသီသီဵနှဳ၊ စက်မှုကုန်ကကမ်ဵ ရာသီသီဵနှဳ စိုက်ပျုဵမှု
ိ အတွက် လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴြပုေသာ ေွင်ဴြပုမိန့်
(ပုဳစ-ဳ ၁၁)

(ေ)

နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခေဳသီဵနှဳ စိုက်ပျုဵမှု
ိ အတွက် လုပ်ပိုင်ေွငြ်ဴ ပုေသာေွငဴြ် ပုမိန့် (ပုဳစ-ဳ ၁၂)

(ဂ)

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် အသုဳဵြပုေွငဴြ် ပုေသာ ေွင်ဴြပုမိန့် (ပုဳစ-ဳ ၁၃)

(ဃ)

ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵအတွက် အသုဳဵြပုေွင်ဴြပုေသာ ေွင်ဴြပုမိန့် (ပုဳစဳ- ၁၄)
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(င)

အစိုဵရက ေွင်ဴြပုထာဵေသာ ဥပေဒနှင်ဴ ညီညွတ်သည်ဴ အြောဵလုပ်ငန်ဵအတွက် လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊
အသုဳဵြပုေွငဴြ် ပုေသာ ေွင်ဴြပုမိန့် (ပုဳစဳ- ၁၅)

၂၅။

သက်ဆိုင်ရာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၈ နည်ဵဥပေဒေွဲ (ေ) အရ ေြမလွတ်၊

ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိသူကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သက်ဆိုင်ရာပုဳစဳြဖင်ဴ ေွင်ဴြပု
မိန့်ထုတ်ေပဵရမည်(က)

ရာသီသီဵနှဳ၊ စက်မှုကုန်ကကမ်ဵ ရာသီသီဵနှဳ စိုက်ပျုဵမှု
ိ အတွက် လုပ်ပိုင်ေွင်ဴြပုေသာ ေွင်ဴြပုမိန့်
(ပုဳစ-ဳ ၁၁ က)

(ေ)

နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခေဳသီဵနှဳ စိုက်ပျုဵမှု
ိ အတွက် လုပ်ပိုင်ေွင်ဴြပုေသာ ေွင်ဴြပုမိန့်(ပုဳစဳ-၁၂ က)

(ဂ)

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် အသုဳဵြပုေွငဴြ် ပုေသာ ေွင်ဴြပုမိန့် (ပုဳစဳ- ၁၃ က)

၂၆။ (က) သက်ဆိုငရ
် ာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊
အသုဳဵြပုေွငဴ် ေလျှောက်ထာဵမှု ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵကို အေကကာင်ဵကကာဵစာ ပုဳစဳ(၁၆-က)

ြဖင်ဴ

ေလျှောက်ထာဵသူထဳ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
(ေ) သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီ၏ ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ကို မေကျနပ်ပါက
ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ေျမှတ်သည်ဴ ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ ဗဟိုေကာ်မတီသို္ဓ အယူေဳ
ဝင်ေရာက် နိုင်သည်။
၂၇။

သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီ၏ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ကိုမေကျနပ်သူသည်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

အယူေဳေလျှောက်လာွှ ပုဳစဳ (၁၇) နှငအ
်ဴ တူ ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵ အေကကာင်ဵကကာဵစာ မိတ္တူပူဵတွဲလျက် ဗဟို
ေကာ်မတီသို္ဓ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ အယူေဳဝင်ေရာက်ရမည်။
၂၈ ။

ဗဟိုေကာ်မတီသည်(က)

သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ တင်ြပလာသည်ဴ အယူေဳလွှာကို လက်ေဳရရှိသည်ဴအေါ ြငင်ဵပယ်
ေကကာင်ဵ

ဆုဳဵြဖတ်ထာဵသည်ဴ

လုပ်ငန်ဵစာတွဲကို

ေပဵပိရ
ု္ဓ န်

သက်ဆိုင်ရာစီမဳေန့်ေွဲေရဵ

ေကာ်မတီ ထဳမှ ေတာင်ဵေဳရမည်။
(ေ)

သက်ဆိုင်ရာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီမှ ေပဵပို္ဓလာသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစာတွဲကို လက်ေဳရရှိသည်ဴ
အေါ အနီဵဆုဳဵကျင်ဵပမည်ဴ ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵညှိနှိုငဵ် အစည်ဵအေဝဵတွင် တင်ြပ
ေဆွဵေနွဵ၍

အစည်ဵအေဝဵ

ဆုဳဵြဖတ်ေျက်အရ

သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီ၏

ြငင်ဵပယ်သည်ဴ အေကကာင်ဵအရာအေပ္ဒ မူတည်၍ စိစစ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ လိုအပ်ပါက
သီဵြောဵ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵ၍ စိစစ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
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(ဂ)

နည်ဵဥပေဒေွဲ(က) နှင်ဴ (ေ) တို္ဓအရ စိစစ်ေဆာင်ရွက်မပီဵပါက ဆုဳဵြဖတ်ေျက်အာဵ အတည်
ြပုြေင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြပင်ဆင်ြေင်ဵကို ေဆာင်ရွက်မပီဵ သက်ဆိုင်ရာ စီမဳ
ေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီနှင်ဴ အယူေဳဝင်ေရာက်သူထဳ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။

၂၉။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၄ အရ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုငဵ် မျာဵ လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵ

ြပုေွင်ဴ ေလျှောက်ထာဵြေင်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ လုပ်ငန်ဵစာတွဲ ဖွင်ဴလှစ်၍ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ အတိုင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၀။ ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ

၂၄ အရ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊

အသုဳဵြပုေွငဴ် ေွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵသည်ဴအေါ
မည်ဴြပင်

မိတ္တူကို သက်ဆိုင်ရာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသို္ဓ ေပဵပိရ
ု္ဓ

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ် နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွငဴ် ရရှိသူမျာဵ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ

ပုဳစဳ(၉) တွင် မှတ်တမ်ဵတင်နိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ်
ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵမှ တစ်ဆင်ဴ ေြမတည်ရှိရာ မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
၃၁။

သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၅ အရ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵ

မျာဵလုပ်ပိုင်ေွငဴ် ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ
ရမည်ဴြပင်

ေွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵသည်ဴအေါ မိတ္တူကို ဗဟိုေကာ်မတီသို္ဓ ေပဵပို္ဓတင်ြပ

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ရရှိသူမျာဵ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ပုဳစဳ

(၉) တွင် မှတ်တမ်ဵတင်နိုငရ
် န် သက်ဆိုငရ
် ာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ်
ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵမှ တစ်ဆင်ဴ ေြမတည်ရှိရာ မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
၃၂။

နည်ဵဥပေဒ ၂၄ နည်ဵဥပေဒေွဲ (က) နှင်ဴ (ေ) တို္ဓအရ ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ

ေြမရိုငဵ် လုပ်ပင
ို ေ
် ွငဴ၊် အသုဳဵြပုေွင်ဴ ရရှိသူသည် လုပ်ပုိငေ
် ွင်ဴရဧရိယာ၏၇၅ရာေိုငန
် ှုန်ဵကို လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်
မပီဵေနာက် ထပ်မဳတိုဵေျဲ့ စိုက်ပျုဵလု
ိ ပ်ကိုင်လိုပါက နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခေဳသီဵနှဳ၊ ရာသီသီဵနှဳ၊ စက်မှုကုန်ကကမ်ဵ
ရာသီသီဵနှဳ ထပ်မဳတိုဵေျဲ့ စိုက်ပျုဵမှု
ိ အတွက်လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ ေလျှောက်လွှာပုဳစဳ (၁ - က) ြဖင်ဴ ဗဟို ေကာ်မတီသို္ဓ
ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၃၃။

နည်ဵဥပေဒ၂၅ နည်ဵဥပေဒေွဲ(က)နှင(်ဴ ေ)တို္ဓအရ သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီ၏ ေြမလွတ်၊

ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုငဵ် လုပ်ပုင
ိ ်ေွငဴ၊် အသုဳဵြပုေွင်ဴ ရရှိသူသည် လုပ်ပုင
ိ ်ေွငဴရ
် ဧရိယာ၏ ၇၅ ရာေိုငန
် ှုန်ဵကို
လုပ်ကိုငေ
် ဆာင်ရွက်မပီဵေနာက် ထပ်မဳတိုဵေျဲ့စိုက်ပျုဵိ လုပ်ကိုင်လပ
ို ါက နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခေဳသီဵနှဳ၊ ရာသီ
သီဵနှဳ၊ စက်မှုကုန်ကကမ်ဵ ရာသီသီဵနှဳထပ်မဳတိုဵေျဲ့ စိုက်ပျုဵမှု
ိ အတွက် လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ ေလျှောက်လွှာ ပုဳစဳ( ၁- ေ)
ြဖင်ဴ သက်ဆိုင်ရာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသို္ဓ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၃၄။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၃၂ အရ ေလျှောက်ထာဵလာမှုမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ဤနည်ဵ ဥပေဒ

မျာဵပါအတိုငဵ် စိစစ်၍ ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
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၃၅။

သက်ဆိုငရ
် ာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ

၃၃ အရ ေလျှောက်ထာဵလာမှုမျာဵနှင်ဴ

စပ်လျဉ်ဵ၍ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါအတိုငဵ် စိစစ်၍ ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။

အခန်ဵ(၄)
ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပုိငခ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုခွင်ဴနှငဴစ
် ပ်လျဉ်ဵ၍
သတ်မှတ်ချက်မျာဵ
၃၆။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၃၂ အရ ေလျှောက်ထာဵလာလျှေင် သက်ဆိုငရ
် ာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵ

ေကာ်မတီ၏ ကွငဵ် ဆင်ဵစစ်ေဆဵ အတည်ြပုေျက်ြဖင်ဴ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မေွဲ (က) ပါ

ေွင်ဴြပု နိုငသ
် ည်ဴ

ဧရိယာမျာဵ အတိုင်ဵ ထပ်မဳေွငဴြ် ပုနိုင်သည်။
၃၇။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵတွင် ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုငရ
် န် ေွင်ဴြပုသည်ဴအေါ ေြမဧရိယာနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုငရ
် ာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီ၏ စိစစ်
ေထာက်ေဳေျက်အရ

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ သို္ဓမဟုတ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရ

အဖွဲ့၏ သေဘာထာဵမှတ်ေျက် ရယူ၍ သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵ ဌာန
နှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵေွငဴြ် ပုနိုင်သည်။
၃၈။

သက်ဆိုင်ရာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၃၃ အရ ေလျှောက်ထာဵလာလျှေင် ကွင်ဵဆင်ဵ

စစ်ေဆဵအတည်ြပုေျက်ြဖင်ဴ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀-က၊ ပုဒမ
် ေွဲ (က) ပါေွင်ဴြပုနိုငသ
် ည်ဴ ဧရိယာမျာဵအတိုင်ဵ
ထပ်မဳေွငဴြ် ပုနိုင်သည်။
၃၉။ သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုငဵ် မျာဵကို ေမွဵြမူေရဵ လုပ်ငန်ဵ
မျာဵ အလို္ဓငှာ လုပ်ပိုင်ေွငဴ၊် အသုဳဵြပုေွင်ဴြပုသည်ဴ ေြမဧရိယာနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာ ေနြပည်ေတာ်
ေကာင်စီ သို္ဓမဟုတ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူ ညီေျက် ရယူမပီဵ ဧက
၅၀ ထက်မပိုေစဘဲ ေွင်ဴြပုနိုငသ
် ည်။
၄၀။

ဗဟိုေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ

ေြမရိုင်ဵမျာဵကို စိုက်ပျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵ၊ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအလို္ဓငှာ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴြပုသည်ဴ
အေျန်ိ ကာလနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍(က)

စိုက်ပျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵတွင်(၁)

နှစ်ရှည်ပင်နှငဴ် ဥယျာဉ်ခေဳသီဵနှဳြဖစ်လျှေင် စတင်ေွငဴြ် ပုသည်ဴ ေန့ရက်မှစ၍ နှစ် ေပါင်ဵ
၃၀ ထက်မပိုေစဘဲ ေွင်ဴြပုနိုငသ
် ည်။
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(၂)

ရာသီသီဵနှဳ၊ စက်မှုကုန်ကကမ်ဵ ရာသီသီဵနှဳြဖစ်လျှေင် သတ်မှတ်ေသာ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵ
ကို ေဖာက်ဖျက်ြေင်ဵ မရှိသေရွ့ ေွင်ဴြပုရမည်။

( ေ ) ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် စတင်ေွင်ဴြပုသည်ဴ ေန့ရက်မှစ၍ နှစ်ေပါင်ဵ ၃၀ထက် မပို
ေစဘဲ ေွင်ဴြပုနိုင်သည်။
( ဂ ) နည်ဵဥပေဒေွဲ (က) ၊ နည်ဵဥပေဒေွဲငယ် (၁) နှင်ဴ နည်ဵဥပေဒေွဲ(ေ)တို္ဓအရ ေွင်ဴြပုထာဵေသာ
သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမပီဵေနာက် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လိုေသာလုပ်ငန်ဵအတွက်

လုပ်ငန်ဵ

အမျုဵအစာဵေပ္ဒ
ိ
မူတည်မပီဵ စုစုေပါင်ဵနှစ်ေပါင်ဵ ၃၀ ထက် မပိုေစဘဲ အကကိမ်ကကိမ်
ထပ်မဳေွငဴြ် ပုနိုင်သည်။
၄၁။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုငဵ် မျာဵကို ဓာတ်သတ္တုထုတ်လပ
ု ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵ

နှင်ဴ အစိုဵရက ေွင်ဴြပုထာဵေသာ ဥပေဒနှင်ဴ ညီညွတ်သည်ဴ အြောဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွငဴ၊် အသုဳဵြပု ေွင်ဴ
ြပုသည်ဴ အေျန်ိ ကာလနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍(က)

ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵတွင်

ြမန်မာဴသတ္တုတွင်ဵဥပေဒအရ

သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵ

ထာဵသည်ဴ ကာလအတိုငဵ် သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဝန်ကကီဵ
ဌာနနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵေွင်ဴြပုနိုင်သည်။
( ေ ) အစိုဵရက ေွင်ဴြပုထာဵေသာ ဥပေဒနှငဴ် ညီညတ
ွ ်သည်ဴ အြောဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် သက်ဆိုငရ
် ာ
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ ညှိနှိုငဵ် ေွင်ဴြပုနိုငသ
် ည်။
၄၂။

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵကို ေွင်ြဴ ပုမိန့်ရရှိထာဵသူက သတ်မှတ်ေျက်အတိုငဵ် အြပည်ဴ

အဝ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မပီဵ ေြမေွန်အနည်ဵဆုဳဵ တစ်ကကိမ် ေပဵေဆာင်မပီဵစီဵ၍ လုပ်ကိုင်မှု
တည်မငိမ်မှု ရှိသည်ကိုေတွ့ရှရ
ိ ပါက ဗဟိုေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်
နိုငသ
် ည် (က)

စိုက်ပျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵအတွက် ေွငဴ်ြပုမိန့် ရရှိမပီဵ လယ်ယာေြမအြဖစ် ေဖာ်ထုတ်ထာဵပါက
လယ်ယာေြမဥပေဒနှင်ဴ အညီ လယ်ယာေြမအြဖစ် ေြပာင်ဵလဲသတ်မှတ်
ြေင်ဵ၊

(ေ)

ေွငဴ်ြပုမိန့်သည်

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက်ြဖစ်ပါက

အလိက
ု ် ဥပေဒပုဒ်မ ၆

ေမွဵြမူေရဵ

လုပ်ငန်ဵအမျုဵအစာဵ
ိ

ပုဒ်မေွဲ(ဃ)နှငဴ်အညီ နိုင်ငဳေတာ်၏ေြမအသုဳဵေျေရဵမူဝါဒ ပီြပင်စွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ေရဵအတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သို္ဓ အကကဳြပုတင်ြပြေင်ဵ၊
(ဂ)

ေွငဴ်ြပုမိန့်သည်

ဓါတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵြဖစ်ပါက

ဓါတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ြေင်ဵ

လုပ်ငန်ဵအမျုဵအစာဵအလိ
ိ
ုက် ဥပေဒပုဒ်မ ၆ ပုဒ်မေွဲ (ဃ)နှငဴ် အညီ နိုင်ငဳေတာ်၏ ေြမအသုဳဵ
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ေျေရဵ မူဝါဒ ပီြပင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ေရဵအတွက် ြပည်ေထာင်စု အစိုဵရအဖွဲ့သို္ဓ
အကကဳြပုတင်ြပြေင်ဵ၊
(ဃ)

ေွငဴ်ြပုမိန့်သည် အစိုဵရက ေွင်ဴြပုထာဵေသာ ဥပေဒနှင်ဴ ညီညတ
ွ ်သည်ဴ အြောဵလုပ်ငန်ဵ မျာဵ
အတွက်ြဖစ်ပါကသက်ဆိုငရ
် ာ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ၊ လက်ေတွ့ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေတွ့ကကုဳ
ရသညဴ်အေက်အေဲမျာဵအေပ္ဒ မူတည်၍ ဥပေဒပုဒ်မ ၆ ပုဒ်မေွဲ(ဃ)နှငဴ်အညီ နိုင်ငဳေတာ်၏
ေြမအသုဳဵေျေရဵမူဝါဒ

ပီြပင်စွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ေရဵအတွက်

ြပည်ေထာင်စု

အစိုဵရအဖွဲ့သို္ဓ အကကဳြပုတင်ြပြေင်ဵ၊
အခန်ဵ(၅)
အာမခဳေ ကဵနှင်ဴ ေြမခွန်
၄၃။

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိသူသည် ဗဟိုေကာ်မတီက

သတ်မှတ်သည်ဴ အာမေဳေကကဵကို ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုငဵ် တည်ရှိရာနှင်ဴ အနီဵဆုဳဵ မမို့နယ်ရှိ ြမန်မာဴ
လယ်ယာဖွဳ့မဖိုဵေရဵဘဏ်တွင် ေပဵသွငဵ် ရမည်။
၄၄။ ဗဟိုေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် သတ်မှတ်စည်ဵကမ်ဵေျက်
မျာဵနှင်ဴအညီ ဧရိယာအာဵလုဳဵ အြပည်ဴအဝ ေဖာ်ထုတ်မပီဵစီဵသည်ဴ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုငဵ် မျာဵ
လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ရရှိထာဵသူအာဵ တင်သွင်ဵထာဵေသာ အာမေဳေကကဵ ြပန်လည်ထုတ်ေပဵနိုင်ေရဵ
အတွက်

၎င်ဵလုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိသူ၏ ေြမယာေဖာ်ထုတ် စိုက်ပျုဵလု
ိ ပ်ကိုင် အသုဳဵြပုမှုအေပ္ဒ

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲရမည်။
၄၅။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴြပုထာဵေသာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ

အတွက် ေြမေွန်ကင်ဵလွတ်ေွင်ဴ ကာလကို စတင်ေွင်ဴြပုသည်ဴေန့မှစ၍ လုပ်ငန်ဵအမျုဵအစာဵ၊
ိ
သီဵနှဳ အမျုဵိ
အစာဵအလိက
ု ် ေအာက်ပါအတိုင်ဵ သတ်မှတ်ေွင်ဴြပုေပဵနိုင်သည်(က)

(ေ)

စိုက်ပျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵတွင်(၁)

နှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျုဵေြမြဖစ်
ိ
လျှေင် ၇ နှစ်၊

(၂)

ဥယျာဉ်ခေဳသီဵနှဳ စိုက်ပျုဵေြမြဖစ်
ိ
လျှေင် ၅ နှစ်၊

(၃)

ရာသီသီဵနှဳ၊ စက်မှုကုန်ကကမ်ဵရာသီသီဵနှဳ စိုက်ပျုဵေြမြဖစ်
ိ
လျှေင် ၄ နှစ်။

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵတွင်(၁)

ငါဵ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်ဵေမွဵြမူေရဵ ြဖစ်လျှေင် ၂ နှစ်၊

(၂)

တိရစ္ဆာန်ေမွဵြမူေရဵြဖစ်လျှေင်(ကက) ကျွဲ၊ နွာဵ၊ ြမင်ဵေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ တွင် အသုဳဵြပုပါ က ၃ နှစ်၊
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(၃)

( ေေ )

သိုဵ၊ ဆိတ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် အသုဳဵြပုပါက ၂ နှစ်၊

( ဂဂ )

ကကက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ငုဳဵ ေမွဵြမူေရဵ လုပ်ငန်ဵတွင် အသုဳဵြပုပါက ၁ နှစ်၊

နည်ဵဥပေဒေွဲ(ေ) နည်ဵဥပေဒေွဲငယ် (၁) နှင်ဴ (၂) တို္ဓတွင် အကျုဳဵမဝင်ေသာ ေမွဵြမူ
ေရဵလုပ်ငန်ဵြဖစ်ပါက

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအလိုက်သက်ဆိုင်ရာ

ြပည်ေထာင်စု

ဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵသတ်မှတ်သည်ဴ ကာလ။
၄၆။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ အသုဳဵြပုြေင်ဵမှ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွက်

အေွန်ဘဏ္ဍာေငွမျာဵ ထိထိေရာက်ေရာက် ေကာက်ေဳရရှိနိုင်ေရဵအတွက်

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေြမေွန်

ကင်ဵလွတ်ေွင်ဴ

စိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
င်ဴ

ကုန်ဆုဳဵသည်ဴေန့မှစ၍

သတ်မှတ်သည်ဴနှုန်ဵထာဵအတိုင်ဵ

ေမွဵြမူေရဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိသူထဳမှ ဦဵစီဵဌာနက တစ်နှစ်လျှေင် တစ်ကကိမ် ေြမေွန် စည်ဵကကပ်
ေကာက်ေဳနိုင်ေစရန် လိုအပ်သည်ဴ ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵ ထုတ်ြပန်ရမည် ။
၄၇။

ဗဟိုေကာ်မတီသည်

ေြမလွတ်၊

ေြမလပ်နှင်ဴ

ေြမရိုင်ဵမျာဵတွင်

ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ြေင်ဵ

လုပ်ငန်ဵနှငဴ် အစိုဵရကေွင်ဴြပုထာဵေသာ ဥပေဒနှင်ဴညီညွတ်သည်ဴ အြောဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် စတင် ေွင်ဴြပု
သည်ဴေန့မှစ၍ သတ်မှတ်သည်ဴ နှုန်ဵထာဵအတိုင်ဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိသူက တစ်နှစ်လျှေင် တစ်ကကိမ်
ေြမေွန် ေပဵသွင်ဵေစရန်နှငဴ် ဦဵစီဵဌာနက စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳေစရန် လိအ
ု ပ်သလို ညွှန် ကကာဵ ရမည်။
၄၈။ ဦဵစီဵဌာနသည် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေြမေွန်နှုန်ဵထာဵမျာဵ စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳြေင်ဵ နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ
၍(က)

လုပ်ငန်ဵအမျုဵအစာဵအလိ
ိ
က
ု ်၊

သီဵနှဳအမျုဵအစာဵအလိ
ိ
က
ု ်ေွငဴြ် ပုထာဵေသာ

ကင်ဵလွတ်ေွငဴက
် ာလကုန်ဆုဳဵမပီဵေနာက်

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှစ၍

ေြမလွတ်၊

ေြမေွန်
ေြမလပ်နှင်ဴ

ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွငဴ်၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ရရှိထာဵသူထဳမှ ေြမေွန် စည်ဵကကပ်ရမည်။ ထိုသို္ဓ
စည်ဵကကပ်သည်ဴ ေြမေွန်ကို သတ်မှတ်ရက်အတွငဵ် ေပဵသွင်ဵေစရန် လုပ်ပုင
ိ ်ေွငဴ်၊ အသုဳဵ
ြပုေွင်ဴ ရရှိသူထဳ အေျန်ိ မီ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
(ေ)

လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ရရှိသူက နည်ဵဥပေဒေွဲ(က)အရ အေကကာင်ဵကကာဵစာ ရရှိ၍
ဆက်သွယ်လာလျှေင် ေပဵသွင်ဵရမည်ဴ ေြမေွန်ကို ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်သို္ဓ ေပဵသွင်ဵေစရ
မည်။

(ဂ)

လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိသူကနည်ဵဥပေဒေွဲ (ေ) နှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵမျာဵကို ကကီဵကကပ်
စစ်ေဆဵရမည်။

(ဃ)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳေန့်ေွဲေရဵဥပေဒ မြပဋ္ဌာန်ဵမီ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ် နှင်ဴ
ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳေန့်ေွဲေရဵ ဗဟိုအဖွဲ့၏ ေွင်ဴြပုမိန့်အရ လုပ်ပုိငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိ ထာဵ
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ေသာပုဂ္ဂိုလ်နှင်ဴအဖွဲ့အစည်ဵကေဖာ်ထုတ်လုပ်ကုိငအ
် သုဳဵြပုမပီဵြဖစ်ေသာေြမလွတ်၊ ေြမလပ်
နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ဗဟိုေကာ်မတီကသတ်မှတ်သည်ဴ ေြမေွန်နှုန်ဵထာဵ မျာဵ
အတိုငဵ် စည်ဵကကပ်ေကာက်ေဳနိုင်ေရဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င)

ေကာက်ေဳရရှိသည်ဴ ေြမေွန်ကို နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ကုန်ဆုဳဵမပီဵေနာက် နှစ်လ အတွင်ဵ
ဗဟိုေကာ်မတီသို္ဓ အစီရင်ေဳတင်ြပရမည်။

၄၉။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၄၈ နည်ဵဥပေဒေွဲ (င)အရ တင်ြပေျက်ကို ရရှိသည်ဴ အေါ တစ်လ

အတွင်ဵ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သိ္ဓု ြပည်ေထာင်စုေျုပ် ေြမေွန်ေကာက်ေဳရရှိမှု အေြေအေနကို အစီရင်ေဳ
တင်ြပရမည်။
၅၀။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှငဴေ
် ြမရိုင်ဵမျာဵလုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊အသုဳဵြပုေွငဴ်နှငစ
်ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍ ေြမေွန်

ေကာက်ေဳသူအရာရှိအြဖစ် မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵအာဵ တာဝန်ေပဵအပ်ြေင်ဵ၊ တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပင
ို ်ေွငဴမ
် ျာဵ
သတ်မှတ်ေပဵြေင်ဵတို္ဓကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၁။

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵလုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိထာဵ

သူက ေြမေွန်ကို ေပဵသွငဵ် ြေင်ဵမြပုဘဲ ေရှာင်တိမ်ဵေနေကကာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပျက်ကွကေ
် နေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိ
လျှေင် ယင်ဵေြမေွန် ေပဵသွင်ဵရန် ေရှာင်တိမ်ဵေနသူ သို္ဓမဟုတ် ပျက်ကွက်သူထဳမှ တည်ဆဲ ဥပေဒ နှငအ
်ဴ ညီ
အေွန်မေြပ ကျန်ေငွြဖစ်ဘိသကဲဴသို္ဓ အရ ေကာက်ေဳရမည်။
အခန်ဵ ( ၆ )
ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵ လုပ်ပုိငခ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူက လိက
ု ်နာရမည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ
၅၂။

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပုိငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ရရှိသူသည် (က)

စိုက်ပျုဵေရဵ၊
ိ
ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ အစိုဵရက ေွင်ဴြပုထာဵေသာ ဥပေဒနှင်ဴ ညီညွတ်သည်ဴ အြောဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ြဖစ်ပါက ေွင်ဴြပုထာဵေသာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵကို စတင်
ေွင်ဴြပုသည်ဴေန့မှစ၍ ေလဵနှစ်အတွင်ဵ ပထမနှစ်တွင် ၁၅ ရာေိုင်နှုန်ဵ၊ ဒုတိယ နှစ်တွင် ၃၀
ရာေိုင်နှုန်ဵ၊ တတိယနှစ်တွင်၃၀ ရာေိုင်နှုန်ဵ နှင်ဴ စတုတ္ထနှစ်တွင် ၂၅ ရာေိုင်နှုန်ဵြဖင်ဴ ရာေိုငန
် ှုန်ဵ
ြပည်ဴ လုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵသည်အထိ ေဖာ်ထတ
ု ်လုပ်ကိုင်ရမည်။ ဓာတ်သတ္တု ထုတ်လုပ်ြေင်ဵ
လုပ်ငန်ဵအတွက်ြဖစ်ပါက ေွင်ဴြပုထာဵေသာ ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵမျာဵကို သယဳဇာတ
နှင်သ
ဴ ဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵသတ်မှတ်သည်ဴကာလအတွင်ဵ
လုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵသည်အထိ ေဖာ်ထတ
ု ် လုပ်ကိုငရ
် မည်။
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(ေ)

လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊အသုဳဵြပုေွင်ဴ ရယူထာဵေသာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵတွင် ေွင်ဴြပု
ထာဵေသာ

အမျုဵအစာဵမှ
ိ
လ၍
ွဲ

ေြမေပ္ဒေြမေအာက်ရှိ

အြောဵသယဳဇာတပစ္စည်ဵမျာဵကို

တူဵေဖာ်ထုတ်ယူြေင်ဵ မြပုရ။
(ဂ)

လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴရ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵဧရိယာမျာဵကို နှစ်အလိက
ု ် စိုက်ပျုဵိ
ရမည်ဴ ဧကအတိုငဵ် ေတာေုတ်၊ ေတာရှင်ဵြေင်ဵကို နှစ်အလိုက် ေဆာင်ရွက်ေစမပီဵ အမှန်
တကယ် စိုက်ပျုဵြေင်
ိ
ဵမရှိဘဲ ေတာေုတ်၊ ေတာရှင်ဵြေင်ဵကို လုဵဳ ဝမြပုလုပ်ရ။

(ဃ)

မိမလ
ိ ုပ်ပုိငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိထာဵသည်ဴ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုငဵ် မျာဵအတွက်
ေြမေွန်ကို အြပည်ဴအဝ ေပဵေဆာင်ရမည်။

(င)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုငဵ် မျာဵ လုပ်ပုိင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ဗဟို
ေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေသာ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵကို လိုက်နာရမည်။

၅၃။

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွငဴ် ရရှိသူသည် သဘာဝေဘဵ

အန္တရာယ်ေကကာင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တည်မငိမ်ေအဵေျမ်ဵမှုမရှိေသာ အြောဵအေြေအေနေကကာင်ဴ ေသာ်
လည်ဵေကာင်ဵ ကုန်လွန်သွာဵသည်ဴအေျန်ိ အတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေဖာ်ထုတ်လုပ်ကိုင် ရမည်ဴ ကာလ
ကို တိုဵြမှငဴေ
် ပဵေစလိုပါက ေဖာ်ထတ
ု ်ရန် ေွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ ကာလမကုန်ဆုဳဵမီ သက်ဆိုင်ရာ စီမဳ
ေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီ၏ ေထာက်ေဳေျက်ြဖင်ဴ ဗဟိုေကာ်မတီသို္ဓ တင်ြပေလျှောက်ထာဵရမည်။
၅၄။

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုငဵ် မျာဵ လုပ်ပုိငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ရရှိသူသည် (က)

ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

လုပ်ပိုင်ေွငဴ်၊

အသုဳဵြပုေွင်ဴ

ရရှိထာဵေသာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵတွင် မူလေလျှောက်ထာဵစဉ်က တူဵေဖာ်
ရန် ေွင်ဴြပုသည်ဴ ဓာတ်သတ္တုအမျုဵအစာဵမဟု
ိ
တ်ဘဲ အြောဵဓာတ်သတ္တုအမျုဵိ အစာဵကို
တူဵေဖာ်ေတွ့ရှိပါက ဆက်လက်တူဵေဖာ်ထုတ်ယူြေင်ဵ မြပုဘဲ ဗဟိုေကာ်မတီ သို္ဓ ေျက်ေျင်ဵ
တင်ြပရမည်။
(ေ)

လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴြပုထာဵေသာ ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵတွင် သယဳဇာတ
ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေကျဵမှု အေမွအနှစ်မျာဵ ေတွ့ရှေ
ိ သာေကကာင်ဴ နိုင်ငေ
ဳ တာ်
အစိုဵရက စီဵပွာဵြဖစ်ထုတ်လပ
ု ်ြေင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရန် လိအ
ု ပ်၍ ြပန်လည်
သိမ်ဵယူသည်ဴအေါ ေွင်ဴြပုထာဵေသာေြမဧရိယာမှ လိအ
ု ပ်မည်ဴ ေြမဧရိယာကို ြပည်ေထာင်စု
အစိုဵရက ညွှန်ကကာဵသည်ဴ အတိုငဵ် ြပန်လည်အပ်နှဳရမည်။

(ဂ)

လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊အသုဳဵြပုေွင်ဴြပုထာဵေသာ

ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵမျာဵတွင်

နိုင်ငဳေတာ်၏

အကျုဵငှ
ိ ာအေြေေဳအေဆာက်အအုဳြဖစ်ေသာေလယာဉ်ကွငဵ် မျာဵ၊ လမ်ဵမကကီဵမျာဵ၊ မီဵရထာဵ
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လမ်ဵမျာဵကဲဴသို္ဓ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ သို္ဓမဟုတ် အထူဵစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်
လိအ
ု ပ်၍ တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ြပန်လည်သိမ်ဵယူသည်ဴအေါ ေွင်ဴြပုထာဵေသာ
ေြမဧရိယာမှ လိအ
ု ပ်မည်ဴ ေြမဧရိယာကို ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရက ညွှန်ကကာဵသည်ဴအတိုင်ဵ
ြပန်လည်အပ်နှဳရမည်။
(ဃ)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိမပီဵေနာက်ဆက်လက်
လုပ်ကိုငန
် ိုငြ် ေင်ဵ၊ အသုဳဵြပုနိုင်ြေင်ဵမရှိပါက ေွင်ဴြပုေျက် ထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴ သက်ဆိုငရ
် ာ
ေကာ်မတီသို္ဓ ြပန်လည်အပ်နှဳရမည်။

(င)

ေွင်ဴြပုသက်တမ်ဵ ကုန်ဆုဳဵမပီဵေနာက် မူလေွင်ဴြပုေျက် ရရှိသူက ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အရ
သက်တမ်ဵတိုဵ ထပ်မဳ မေလျှောက်ထာဵလျှေငြ် ဖစ်ေစ၊ ဗဟိုေကာ်မတီနှင်ဴ သက်ဆိုင်ရာ စီမဳ
ေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီမှ အေကကာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေကကာင်ဴ ထပ်မဳသက်တမ်ဵတိုဵေွင်ဴ မြပုလျှေင်
ြဖစ်ေစ၊ ေြမလွတ် ၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုငဵ် မျာဵ လုပ်ပုင
ိ ်ေွငဴ၊် အသုဳဵြပု ေွင်ဴေပဵေဲဴသည်ဴ ဧရိယာ
ကို ေွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴ သက်ဆိုငရ
် ာေကာ်မတီသို္ဓ ြပန်လည်အပ်နှဳ ရမည်။

အခန်ဵ(၇)
ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵ
၅၅။

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ စီမဳေန့်ေွဲေရဵဥပေဒမြပဋ္ဌာန်ဵမီ ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵ

မျာဵစီမဳေန့်ေွဲေရဵဗဟိုအဖွဲ့၏ ေွင်ဴြပုမိန့်အရ လုပ်ပိုင်ေွင၊်ဴ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိထာဵသူသည် ယင်ဵေွငဴြ် ပုမိန့်
ရရှိထာဵေသာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မှုအေြေ
အေနနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ေွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵသည်ဴ ရက်စွဲနှငဴ် စာအမှတ်တို္ဓကို ြပည်ဴစုဳစွာေဖာ်ြပမပီဵ အမှန်
တကယ်ေဖာ်ထုတ်လုပ်ကိုင် အသုဳဵြပုမပီဵေသာဧရိယာနှင်ဴ ကျန်ရှိေနေသာ ဧရိယာတို္ဓကို ဓာတ်ပုဳ မှတ်တမ်ဵ
မျာဵ ပူဵတွဲလျက် အေထာက်အထာဵ ေိုင်လုဳစွာြဖင်ဴ မှတ်တမ်ဵြပုစုမပီဵ ဗဟိုေကာ်မတီသို္ဓ တင်ြပရမည်။
၅၆။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေေ ၅၅ အရ တင်ြပေသာ ကိစ္စရပ်တစ်ေုေျင်ဵအလိုက် စိစစ်၍(က)

ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ အထူဵအဖွဲ့အာဵ သက်ဆိုငသ
် ည်ဴ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ်
ေြမရိုင်ဵမျာဵသို္ဓ

သွာဵေရာက်ေစ၍

လုပ်ကိုင်ေွင်ဴ၊

အသုဳဵြပုေွင်ဴရသူ

ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊

တရာဵဝင်လွှဲအပ်ြေင်ဵေဳရသူကို ြဖစ်ေစ တစ်ပါတည်ဵ လိက
ု ်ပါေစမပီဵ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်
သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု အုပ်ေျုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴအတူ ကွငဵ် ဆင်ဵ၍ ေွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ ေြမေပ္ဒ
တွင် ေွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵကို အမှန်တကယ် ေဖာ်ထတ
ု ် လုပ်ကိုင်မပီဵစီဵမှု အေြေအေန
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အာဵ စစ်ေဆဵတင်ြပေစရမည်။ယင်ဵသို္ဓစစ်ေဆဵရာတွင် သက်ဆိုင်သည်ဴ ေြမလွတ်၊ေြမလပ်
နှငေ
်ဴ ြမရိုင်ဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ လုပ်ကိုင်သူမျာဵကို ေေ္ဒယူစစ်ေဆဵ ေစရမည်။
(ေ)

နည်ဵဥပေဒေွဲ (က) အရ စစ်ေဆဵေတွ့ရှေ
ိ ျက်မျာဵကို အေထာက်အထာဵ မှတ်တမ်ဵ ဓာတ်ပုဳ
မျာဵပူဵတွဲ၍ သေဘာထာဵမှတ်ေျက်နှင်ဴအတူ ေဆာလျင်စွာ တင်ြပေစရမည်။

၅၇။

ဗဟိုေကာ်မတီသည်နည်ဵဥပေဒ

၅၆အရ

စိစစ်တင်ြပလာေသာ

ကိစ္စရပ်တစ်ေုေျင်ဵအလိုက်

ေအာက်ပါအတိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ရမည်(က)

လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိသူက ေဖာ်ထုတ်လုပ်ကိုင် အသုဳဵြပုမပီဵြဖစ်ေသာ ေြမလွတ်၊
ေြမလပ်၊ ေြမရိုငဵ် မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဥပေဒပါသတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြေင်ဵ ရှိ မရှိ
စိစစ်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ေ)

မူလေွင်ဴြပုကာလထက် ေကျာ်လွန်သည်အထိ ေဖာ်ထတ
ု ်လုပ်ကိုင် အသုဳဵြပုြေင်ဵ မရှိေသဵ
ေသာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵကို ဥပေဒနှင်ဴအညီ ြပန်လည်သိမ်ဵယူ၍ ယင်ဵသို္ဓ
ြပန်လည်သိမ်ဵယူမပီဵြဖစ်ေကကာင်ဵ

အမိန့်ေကကညာစာထုတ်ြပန်ြေင်ဵနှငဴ် မူလ လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ

ရရှိသူအာဵ အသိေပဵအေကကာင်ဵကကာဵြေင်ဵ၊
(ဂ)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ၏ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အထူဵ
အဖွဲ့၏ စိစစ်တင်ြပေျက်အေပ္ဒ အဆုဵဳ အြဖတ်ေပဵြေင်ဵ၊

(ဃ)

မူလေွင်ဴြပု ကာလအတွငဵ် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ လုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ေကကာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စည်ဵကမ်ဵေျက်ကို ေျုဵေဖာက်
ိ
ေကကာင်ဵ
ေတွ့ရသြဖင်ဴလုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊အသုဳဵြပုေွင်ဴ ြပန်လည်သိမ်ဵယူြေင်ဵေဳရသည်ဴ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်
နှငေ
်ဴ ြမရိုင်ဵမျာဵကို ဥပေဒနှငအ
်ဴ ညီ စီမဳေန့်ေွဲြေင်ဵ၊

(င)

မူလေွင်ဴြပုကာလအတွင်ဵ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ လုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ေကကာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စည်ဵကမ်ဵေျက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေျုဵေဖာက်
ိ
ေကကာင်ဵေတွ့ရှပ
ိ ါက လုပ်ပုင
ိ ်ေွငဴ၊် အသုဳဵြပုေွင်ဴကို ြပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵ၍ မူလေပဵသွင်ဵ
ထာဵသည်ဴ အာမေဳေကကဵကို နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ဘဏ္ဍာေငွအြဖစ်

သိမ်ဵဆည်ဵမပီဵ

ယင်ဵေငွကို

ဦဵစီဵဌာန၏ရေငွအြဖစ် သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ေစြေင်ဵ၊
(စ)

လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွငဴ်ရရှိထာဵသည်ဴ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုငဵ် မျာဵကို သတ်မှတ်
ကာလအတွင်ဵ ရာေိုငန
် ှုန်ဵြပည်ဴ ေဖာ်ထတ
ု ်မပီဵစီဵေကကာင်ဵ တင်ြပလာပါက အထူဵအဖွဲ့
ဖွဲ့စည်ဵ၍ စိစစ်တင်ြပေစြေင်ဵ။
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၅၈။

ဗဟိုေကာ်မတီသည်(က) ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငေ
်ဴ ြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ တင်ြပလာသည်ဴ
ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် စိစစ်သဳဵု သပ်ြေင်ဵနှင်ဴညှိနှိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵမျာဵကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်
သီဵြောဵ အဖွဲ့မျာဵ ဖွဲ့စည်ဵ၍ ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။
(ေ)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပုင
ိ ်ေွငဴ၊် အသုဳဵြပုေွင်ဴ ရရှိထာဵသူက သတ်မှတ်
ထာဵသညဴ် စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵရှိ မရှိ စစ်ေဆဵ ရန်
အထူဵအဖွဲ့အာဵ တာဝန်ေပဵအပ်၍ ကွငဵ် ဆင်ဵစစ်ေဆဵ ေဆာင်ရွက်ေစရမည်။

၅၉။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၉ အရ ြပန်လည်ရယူမည်ဴ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ

အတွက် လုပ်ပုင
ိ ်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရသူ နစ်နာမှုမရှိေစရန် ယင်ဵအမှန်တကယ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳလုပ်ကိုင် ထာဵ
သည်ဴ

ကုန်ကျစရိတ်ေငွမျာဵကို

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴကာလတန်ဖိုဵ

တွက်ေျက်၍ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ကာလအတွငဵ် ေလျာ်ေကကဵ အြမန်ရရှိေစရန် သက်ဆိုငသ
် ည်ဴ ဌာန၊ အဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
၆၀။

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵအာဵ ေွင်ဴြပုေျက်မရရှိဘဲ ရယူ လုပ်

ကိုင်လျက်ရှိေကကာင်ဵ သိရှိရပါက စိစစ်၍ လိအ
ု ပ်သလို အေရဵယူနိုင်ရန် သက်ဆိုငရ
် ာ ေရိုင်ဦဵစီဵ ဌာနရုဳဵသို္ဓ
တင်ြပရမည်။
၆၁။

ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၆၀ ပါ တင်ြပေျက် ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓ တင်ြပရမည်။
၆၂။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည်

နည်ဵဥပေဒ ၆၁ ပါ တင်ြပေျက်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသို္ဓ တင်ြပရမည်။
၆၃။

သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၆၂ ပါတင်ြပေျက်ရရှိပါကအေရဵယူနိုင် ေရဵ

အတွက် သေဘာထာဵမှတ်ေျက်နှင်ဴအတူ ဗဟိုေကာ်မတီသို္ဓ တင်ြပရမည်။
၆၄။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ

၆၃ ပါတင်ြပေျက်ရရှိပါက ဥပေဒနှငဴ် အညီ အေရဵယူနိုငရ
် န်

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ(၈)
ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပုိငခ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုခွင်ဴ ရရှိသူမျာဵအာဵ ကူညီေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
၆၅။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် (က)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိထာဵသူက လုပ်ငန်ဵမျာဵ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဒသေဳေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ နှင်ဴ အြငင်ဵ
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ပွာဵြေင်ဵ၊ ဟန့်တာဵေနှာင်ယ
ဴ ှက်ြေင်ဵ၊ ကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက် လုပ်ကိုင်ြေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵ ြေင်ဵ
မျာဵ ြပုလုပ်ေဳရေကကာင်ဵ တင်ြပေျက်မျာဵကို လက်ေဳရရှိသည်ဴအေါ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵနှင်ဴဦဵစွာ ညှိနှိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ေစြေင်ဵ၊ ဥပေဒနှင်ဴအညီ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ေစ
ြေင်ဵတို္ဓကုိ ေဆာင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီအာဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်
သည်။
(ေ)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵမျာဵလုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴေျထာဵေပဵေသာ ေြမဧရိယာ သည်
ယေင်ကတည်ဵက လက်ရှိစိုက်ပျုဵလု
ိ ပ်ကိုင်ေနေသာ ေဒသေဳေတာင်သူ လယ်သမာဵမျာဵ၏
စိုက်ပျုဵေြမမျာဵြဖစ်
ိ
ေကကာင်ဵ ေိုင်လုဳသည်ဴ အေထာက်အထာဵြဖင်ဴ တင်ြပနိုင်လျှေင် ယင်ဵ
လက်ရှိ စိုက်ပျုဵလု
ိ ပ်ကိုင်ေနသူ နစ်နာမှုမရှိေစရန် ကကီဵကကပ် ညှိနှိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။

(ဂ)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊အသုဳဵြပုေွင်ဴ ေျထာဵေပဵေသာ ေြမဧရိယာ
အေပ္ဒတွင် ယေင်ကတည်ဵက လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ရရှိထာဵမပီဵေသာ ေတာင်သူ
လယ်သမာဵမျာဵရှိပါက ယင်ဵတို္ဓ၏သေဘာတူညီေျက်ရရှိမှသာ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ကကီဵကကပ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒေွဲ (က)၊(ေ) နှင်ဴ (ဂ) တို္ဓအရ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် နှစ်ဖက် သေဘာ တူညီမှု
သို္ဓမဟုတ် တင်ြပမှုအေပ္ဒ မူတည်၍ ေွငဴြ် ပုမိန့်ကို ြပင်ဆင်ြေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြပင်ဆင်ေစ
ြေင်ဵ၊ ထိက
ု ်သင်ဴေသာ ေလျာ်ေကကဵေငွ၊ နစ်နာေကကဵမျာဵ ေပဵေလျာ်ေစြေင်ဵ နည်ဵလမ်ဵ
မျာဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၆။

ဗဟိုေကာ်မတီသည်

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၃ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာက်ပါကိစ္စရပ်

မျာဵကို ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည် (က)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ရရှိသူက စိုက်ပျုဵေရဵ
ိ
လုပ်ငန်ဵအတွက်

နည်ဵပညာ၊

မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန်
ိ
့၊

အြောဵပဳဴပိုဵမှုမျာဵနှင်ဴ

စပ်လျဉ်ဵ၍

အကူအညီ ေတာင်ဵေဳလာပါက ဝန်ကကီဵဌာနလက်ေအာက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵ၊ ဌာန မျာဵနှင်ဴ
ဆက်သွယ်မပီဵ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵတည်ရှိရာနှင်ဴ အနီဵဆုဳဵရှိ သက်ဆိုင်သည်ဴ ဌာန၊
အဖွဲ့အစည်ဵက လိုအပ်သလို ကူညီပဳဴပိုဵေပဵရန် ညှိနှိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွငဴ် ရရှိသူက ေမွဵြမူေရဵ
လုပ်ငန်ဵ အတွက် နည်ဵပညာ၊ မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန်
ိ
့ ၊ အြောဵပဳဴပိုဵမှုမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အကူ
အညီ ေတာင်ဵေဳလာပါက ဝန်ကကီဵဌာနလက်ေအာက်ရှိ သက်ဆိုငရ
် ာ လုပ်ငန်ဵ၊ ဌာနမျာဵနှင်ဴ
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ဆက်သွယ်မပီဵ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵတည်ရှိရာနှင်ဴ အနီဵဆုဳဵရှိ သက်ဆိုင်သည်ဴ ဌာန၊
အဖွဲ့အစည်ဵက လိုအပ်သလို ကူညီပဳဴပိုဵေပဵရန် ညှိနှိုငဵ် ေဆာင်ရွက် ြေင်ဵ၊
(ဂ)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵလုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိသူက လုပ်ငန်ဵအေကာင်ထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည်ဴအေါ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုအတွက်

ေေျဵေငွမျာဵရရှိလို၍လည်ဵေကာင်ဵ၊

ဝန်ေဆာင်မှုအကူအညီ ရရှိလ၍
ို လည်ဵေကာင်ဵ တင်ြပလာလျှေင် အထူဵအဖွဲ့၏ ေြမြပင်
ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ ေတွ့ရှိေျက်အေပ္ဒ အေြေေဳ၍ သက်ဆိုင်ရာ စီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီက
စိစစ်ေထာက်ေဳေပဵနိုင်ေရဵကို ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ဃ)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပုိငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွငဴ် ရရှိသူက လုပ်ငန်ဵ အေကာင်
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မပီဵေနာက် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေကကာင်ဴ ကကီဵမာဵသည်ဴ ပျက်စီဵ
ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဒပါကအထူဵအဖွဲ့၏ ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ ေတွ့ရှိေျက်မျာဵအေပ္ဒ
အေြေေဳ၍ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်မှ အထူဵေေျဵေငွ ရရှိေရဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီဵဌာနသို္ဓ စိစစ်
ေထာက်ေဳြေင်ဵ။
အခန်ဵ(၉)
အာမခဳေ ကဵြပန်လည်ေုတ်ေပဵြခင်ဵ

၆၇။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵလုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
မပီဵစီဵပါက ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိထာဵသူအာဵ ယင်ဵေပဵသွင်ဵ
ထာဵသည်ဴ အာမေဳေကကဵ ြပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵနိုငရ
် န် စီမဳေဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၈။

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴရရှိထာဵသူသည် ေပဵသွင်ဵ ထာဵ

သည်ဴ အာမေဳ ေကကဵေငွကို ြပန်လည်ထတ
ု ်ယူနိုင်ရန်(က)

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵအတိုငဵ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵ၍ေပဵသွင်ဵထာဵသည်ဴ အာမေဳ ေကကဵ
ေငွကြို ပန်လည်ထုတ်ယူေွင်ဴြပုပါရန်ေလျှောက်လာွှ ကိုဗဟိုေကာ်မတီသို္ဓေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ သို္ဓ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေလျှောက် ထာဵရမည်။

(ေ) နည်ဵဥပေေခွဲ(က)အရ ေလျှောက်ထာဵရာတွင်(၁)

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳေန့်ေွဲေရဵ ဗဟိုအဖွဲ့ ေွင်ဴြပုမိန့်ြဖင်ဴ ရယူေဲဴ
သည်ဴ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ အတွက် ဗဟို
အဖွဲ့၏ ေွင်ဴြပုမိန့်မိတ္တူကို ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။
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(၂)

ဗဟိုေကာ်မတီ၏ေွငဴြ် ပုမိန့်ြဖင်ဴ ရယူေဲဴသည်ဴေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ
လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴမျာဵ အတွက် ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပု မိန့်မိတ္တူကို လည်ဵ
ေကာင်ဵ၊

သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုမိန့်ြဖင်ဴ ရယူေဲဴသည်ဴ

ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပုိငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွငဴအ
် တွက် သက်ဆိုင်ရာ
စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ၏ ေွင်ဴြပုမိန့်မိတ္တူကို လည်ဵေကာင်ဵ ပူဵတွဲ တင်ြပရမည်။
(၃)
၆၉။

အာမေဳေကကဵေငွ ေပဵသွင်ဵထာဵသည်ဴ ေငွသွင်ဵ ေျလဳမိတ္တူ ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေေ ၆၈ အရတင်ြပေသာေလျှောက်လွှာကို လက်ေဳရရှိသည်ဴအေါ စိစစ်

တင်ြပေစရန် သက်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ သို္ဓ ေပဵပို္ဓရမည်။
၇၀။

သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေေ ၆၈ အရ မိမိထဳတင်ြပေသာ ေလျှောက်လွှာ

နှင်ဴ နည်ဵဥပေေ ၆၉ အရ ဗဟိုေကာ်မတီက ေပဵပို္ဓေသာ ေလျှောက်လွှာတို္ဓကို လက်ေဳရရှိ သည်ဴအေါ
တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ

သို္ဓမဟုတ်ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓ

ေပဵပို္ဓ၍

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေစရမည်(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵသို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ က
ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵမှ တစ်ဆင်ဴ မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓ ေလျှောက်လွှာကို ဆက်လက် ေပဵပို္ဓ၍
ေလျှောက်လွှာပါေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ တည်ရှိရာ မမို့နယ်ဦဵစီဵ ဌာနရုဳဵကို
ေြမြပင်သို္ဓ သွာဵေရာက်မပီဵ ကွငဵ် ဆင်ဵစစ်ေဆဵရန် တာဝန်ေပဵြေင်ဵ၊
(ေ) မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵက ေလျှောက်လွှာကို လက်ခဳရရှလ
ိ ျှေင် သက်ဆိုငရ
် ာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်
နှငေ
်ဴ ြမရိုင်ဵမျာဵ တည်ရှိရာသို္ဓ သွာဵေရာက်၍ ကွငဵ် ဆင်ဵ စစ်ေဆဵမပီဵ လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်
မပီဵစီဵမှု အေြေအေနအာဵဓာတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵတင်ြေင်ဵ၊ စစ်ေဆဵြေင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်၍ ြပန်လည်
တင်ြပေစြေင်ဵ။
၇၁။

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် နည်ဵဥပေေ ၇၀ နည်ဵဥပေေခွဲ (ခ) အရ စစ်ေဆဵရာတွင် ေအာက်ပါ

အေျက်မျာဵကို စိစစ်ရမည်(က)

လုပ်ပိုငေ
် ွင်ဴ၊

အသုဳဵြပုေွင်ဴ

ေပဵထာဵသည်ဴ

ေြမလွတ်၊

ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵ

ဧရိယာ

အာဵလုဵဳ တွင် သတ်မှတ်ေျက်နှငဴ်အညီ လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵြေင်ဵ ရှိ မရှိ ၊
(ေ)

သတ်မှတ်ေွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ သီဵနှဳစိုက်ပျုဵြေင်
ိ ဵ၊ ေမွဵြမူြေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်ထာဵြေင်ဵ ရှိ မရှိ၊

(ဂ)

မူလေလျှောက်ထာဵ တင်ြပေဲဴသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစီမဳေျက် နှင်ဴ ကိုက်ညီြေင်ဵ ရှိ မရှိ၊
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(ဃ)

ြပန်လည် ထုတ်ယူေွင်ဴြပုရန် ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ အာမေဳေကကဵသည် မူလေပဵသွင်ဵထာဵသည်ဴ
အာမေဳေကကဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမှန်ကန် ြေင်ဵ ရှိ မရှိ။

၇၂။

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် နည်ဵဥပေေ ၇၁ ပါ အတိုင်ဵ စစ်ေဆဵမပီဵ ဓာတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵမျာဵနှင်ဴအတူ စစ်ေဆဵ

ေတွ့ရှိေျက်အစီရင်ေဳစာ

အြပည်ဴအစုဳေရဵသာဵ၍

အာမေဳေကကဵကို

ြပန်လည်ထုတ်ေပဵရန်

ေထာက်ေဳေကကာင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှင်ဴ မကိုက်ညီေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရသြဖင်ဴ အာမေဳ ေကကဵကိုြပန်လည်ထုတ်ေပဵရန်
ကန့်ကွက်ေကကာင်ဵ မှတ်ေျက်ြပု၍ သက်ဆိုင်ရာ ေရိုင်ဦဵစီဵဌာန မှတစ်ဆင်ဴ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသို္ဓ လုပ်ငန်ဵ စာတွဲနှင်ဴအတူ ြပန်လည်ေပဵပို္ဓ တင်ြပရမည်။
၇၃။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည်

နည်ဵဥပေေ ၇၂ အရ ြပန်လည်တင်ြပေသာ လုပ်ငန်ဵစာတွဲကို လက်ေဳရရှိသည်ဴအေါလိုအပ်သည်ဟု ယူဆ
ပါက ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵတည်ရှိရာသို္ဓ သွာဵေရာက်မပီဵ ကိုယ်တိုငက
် ွငဵ် ဆင်ဵစစ်ေဆဵနိုင်
သည်။ မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ၏ တင်ြပေျက်ြပည်ဴစုဳမှန်ကန်သည်ဟု ယူဆပါက အာမေဳေကကဵကို ြပန်လည်
ထုတ်ေပဵသင်ဴေကကာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တင်ြပေျက် ြပည်ဴစုဳမန
ှ ်ကန်ြေင်ဵ မရှိဟု ယူဆပါက ြပန်လည် ထုတ်ေပဵ
ရန် ကန့်ကွက်ေကကာင်ဵ သေဘာထာဵမှတ်ေျက်ေရဵသာဵ၍ သက်ဆိုငရ
် ာ စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ သို္ဓ ယင်ဵ
လုပ်ငန်ဵ စာတွဲကို ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
၇၄။

သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေေ ၇၃ အရ တင်ြပေသာ လုပ်ငန်ဵစာတွဲကို

လက်ေဳ ရရှိသည်ဴအေါ သေဘာထာဵမှတ်ေျက်နှင်ဴအတူ ဗဟိုေကာ်မတီသို္ဓ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
၇၅။

ဗဟိုေကာ်မတီသည်(က)

နည်ဵဥပေဒ ၇၄ အရ တင်ြပလာသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစာတွဲကိုစိစစ်၍ တင်ြပေျက်မျာဵ ြပည်ဴစုဳ
မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆပါက အာမေဳေကကဵ ြပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵရန် ညွှန်ကကာဵရမည်။

(ေ)

သတ်မတ
ှ ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်
ေကကာင်ဵသို္ဓမဟုတ်

စည်ဵကမ်ဵေျက်ကို

ေျုဵေဖာက်
ိ
ေကကာင်ဵေတွ့ရှပ
ိ ါက

နိုငင
် ေ
ဳ တာ်

ဘဏ္ဍာေငွ အြဖစ် သိမ်ဵဆည်ဵရန် အမိန့်ေျမှတ်၍ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ေစရမည်။
၇၆။ ဗဟိုေကာ်မတီသည် အာမေဳေကကဵကို ြပန်လည် ထုတ်ေပဵရန် သို္ဓမဟုတ် နိုငင
် ေ
ဳ တာ် ဘဏ္ဍာေငွ
အြဖစ်သိမ်ဵဆည်ဵရန် ေျမှတ်သည်ဴအမိန့်ကို လုပ်ငန်ဵစာတွဲနှင်ဴအတူ သက်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲေရဵ ေကာ်မတီ
သို္ဓ ြပန်လည်ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
၇၇။

သက်ဆိုငရ
် ာစီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီသည် နည်ဵဥပေေ ၇၆ အရ ေပဵပိလ
ု္ဓ ာသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ စာတွဲပါ

အာမေဳေကကဵ ြပန်လည် ထုတ်ေပဵရန် သို္ဓမဟုတ် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ဘဏ္ဍာေငွအြဖစ် သိမ်ဵဆည်ဵရန် ေျမှတ်သည်ဴ
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အမိန့်ကို လုပ်ငန်ဵစာတွဲနှငအ
်ဴ တူတိုငဵ် ေဒသကကီဵသို္ဓမဟုတ်ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်
ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသိ္ဓု ဆက်လက်ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
၇၈။

တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည်

နည်ဵဥပေေ ၇၇ အရ ေပဵပိလ
ု္ဓ ာသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစာတွဲအာဵ ေရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵမှတစ်ဆင်ဴ မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာန
ရုဳဵသိ္ဓု ဆက်လက်ေပဵပို္ဓရမည်။
၇၉။

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသည် (က) နည်ဵဥပေဒ ၇၅ ၊ နည်ဵဥပေဒေွဲ (က) အရ အာမေဳေကကဵကို ြပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵရန် ညွှန်
ကကာဵေျက်နှင်ဴအညီ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ေွဲမှ အြမန်ထုတ်ေပဵနိုငေ
် ရဵအတွက် ေျက်ေျင်ဵ
အေကကာင်ဵကကာဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ေ) နည်ဵဥပေေ ၇၅ ၊ နည်ဵဥပေေခွဲ(ခ)အရ နိုင်ငဳေတာ်ဘဏ္ဍာေငွအြဖစ် သိမ်ဵဆည်ဵ ေကကာင်ဵ
ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ေျမှတ်ြေင်ဵအတွက် မူလေပဵသွင်ဵထာဵသည်ဴအာမေဳေကကဵအာဵ ြပည်ေထာင်စု
ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွသို္ဓ ေပဵသွငဵ် နိုင်ေရဵလုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵ နှငအ
်ဴ ညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ(၁၀)
ဥပေေေ ကာင်ဵအရ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵ

၈၀။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၇(က)၊၂၇-က၊ ၂၉ နှင်ဴ ၂၉-က ပါ ြပစ်မှုမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍

အေရဵယူေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရာမမို့နယ် ဦဵစီဵဌာနရုဳဵအာဵ တာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။
အခန်ဵ(၁၁)
အေေွေေွ
၈၁။ (က) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်
အစိုဵရအဖွဲ့မျာဵသည်

နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အကျုဵငှ
ိ ာ

အေြေေဳအေဆာက်အအုဳ

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ

သို္ဓမဟုတ် အထူဵစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုငရ
် န် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုငဵ် မျာဵ
လုပ်ပိုင် ေွငဴ်၊ အသုဳဵြပုေွငဴ်ကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမျုဵအစာဵအလိ
ိ
ုက် ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်(၁)

လုပ်ပိုငေ
် ွငဴ်၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ေွငဴ်ြပုမိန့်ထတ
ု ်ေပဵမပီဵြဖစ်ေသာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ
ေြမရိုင်ဵမျာဵ

(၂)

မည်သူ့ကိုမှ လုပ်ပိုင်ေွင်၊ဴ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ေွငဴ်ြပုထာဵြေင်ဵမရှိေသာ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်မှ စီမဳ ေန့်ေွဲ
ပိုင်ေွငဴ်ရှိေသာ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုငဵ် မျာဵ

(ေ)

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်
အစိုဵရအဖွဲ့မျာဵသည်

နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အကျုဵငှ
ိ ာ

အေြေေဳအေဆာက်အအုဳ

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ
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သို္ဓမဟုတ် အထူဵစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုငရ
် န်နည်ဵဥပေဒ၈၁ နည်ဵဥပေဒေွဲ (က)
နည်ဵဥပေဒ

ေွဲငယ်(၁)အရ

ေလျှောက်ထာဵြေင်ဵြဖစ်ပါက

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုငဵ်

ေဆာင်ရွက်ရမည်(၁)

ေဆာင်ရွက်မညဴ်စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

အနည်ဵဆုဳဵလိုအပ်သညဴ်

ေြမဧရိယာကို

စိစစ်တွက်ေျက်၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵမှတစ်ဆငဴ် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့
သက်ဆိုငရ
် ာေကာ်မတီသို္ဓ တင်ြပေွငဴ်ြပုေျက်ရယူမပီဵ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ အစည်ဵ
အေဝဵသို္ဓ ဆက်လက်တင်ြပေွငဴ်ြပုေျက်ေတာင်ဵေဳရမည်။
(၂)

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ေွငဴ်ြပုေျက်ရရှိပါက စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသ
ကကီဵသို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့မျာဵသည် အဆိုြပုေြမဧရိယာအတွက် လုပ်ပင
ို ေ
် ွင်၊ဴ
အသုဳဵြပုေွင်ရ
ဴ ရှိထာဵသူ၏

အမှန်တကယ်ရင်ဵနှီဵြမှပ်နှဳထာဵရှိသညဴ်

ကုန်ကျစရိတ်ကို

ကာလတန်ဖဵို တွက်ေျက်၍ ြပန်လည်ေပဵေလျာ်နိုင်ရန် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴေ
် ြမရိုင်ဵ
မျာဵ စီမဳေန့်ေွဲေရဵဗဟိုေကာ်မတီထဳ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ေွငဴ်ြပုေျက်နှငအ
ဴ် တူ
တင်ြပရမည်။
၈၂။

ဗဟိုေကာ်မတီသည်

ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှင်ဴ

ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳေန့်ေွဲေရဵဥပေဒနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ

ေြမအမျုဵအစာဵြဖစ်
ိ
သည် သို္ဓမဟုတ် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ စီမဳေန့်ေွဲေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၃၀-က တွင်
ေဖာ်ြပပါရှိေသာ ေြမအမျုဵအစာဵ
ိ
ြဖစ်သည်ဆိုသည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ေွဲြောဵဆုဳဵြဖတ်ေပဵ
ရမည်။
၈၃။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မှု

အေြေအေနကို ဗဟိုေကာ်မတီနှင်ဴ သက်ဆိုင်ရာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီမျာဵထဳ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှင်ဴ
အညီ တင်ြပေစရန် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵလုပ်ပုိငေ
် ွင်ဴ၊ အသုဳဵြပုေွင်ဴ ရရှိသူအာဵ ညွှန်ကကာဵနိုင်
သည်။
၈၄။

သက်ဆိုင်ရာစီမဳေန့်ေွဲေရဵေကာ်မတီသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အေြေအေန အြပည်ဴအစုဳကို ဗဟို

ေကာ်မတီသို္ဓ သုဳဵလလျှေင် တစ်ကကိမ် အစီရင်ေဳ တင်ြပရမည်။

ထိ္ဓြု ပင် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ကုန်ဆုဳဵသည်ဴေန့

အထိ နှစ်ေျုပ် အစီရင်ေဳစာကိုလည်ဵ တင်ြပရမည်။
၈၅။

ဗဟိုေကာ်မတီသည် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳေန့်ေွဲမှုအေြေအေနနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်မှုအေြေအေနအြပည်ဴအစုဳကို ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သို္ဓ ေြောက်လလျှေင်တစ်ကကိမ် အစီရင်ေဳ
တင်ြပရမည်။ ထိ္ဓြု ပင် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ကုန်ဆုဳဵသည်ဴ ေန့အထိ နှစ်ေျုပ် အစီရင်ေဳစာကိုလည်ဵ တင်ြပရမည်။
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၈၆။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်အစိုဵရ၊ လယ်ယာစိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
ငဴ် ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵ

ဌာန ၏ ၂၀၁၂ ေုနှစ် ကသဂုတ်လ ၃၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၂ ြဖင်ဴ ထုတ်ြပန်ေဲဴေသာ
ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုငဵ် မျာဵစီမဳေန့်ေွဲေရဵ

နည်ဵဥပေေမျာဵကို

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵြဖင်ဴ

ပယ်ဖျက်

လိက
ု ်သည်။

တင်ေွဋဦ
် ဵ
ြပည်ေောင်စုဝန်ကကီဵ
စိုက်ပျုဵေရဵ၊
ိ
ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန

စာအမှတ် ၊ ၂/ ၀၁/ ၁၀၀၀ (
ရက်စွဲ

) (

၆၅၆

၊ ၂၀၂၁ ေုနှစ် ၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၂

/၂၀၂၁)
ရက်

ြဖန့်ေဝြေင်ဵ
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်စီမဳအုပ်ေျုပ်ေရဵေကာင်စီရုဳဵ
ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵ
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရုဳဵ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ရုဳဵ
အမျုဵသာဵလွှ
ိ
တ်ေတာ်ရုဳဵ
ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ေျုပ်
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြေေဳဥပေဒဆိုင်ရာရုဳဵ
ြပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှငရ
် ုဳဵ
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနအာဵလုဳဵ
ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ေျုပ်ရုဳဵ
ြပည်ေထာင်စုရာထူဵဝန်အဖွဲ့
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ
တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့အာဵလုဵဳ

ြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်ဗဟိုဘဏ်
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အဂတိလုိက်စာဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵေကာ်မရှငရ
် ုဳဵ
ြမန်မာနိုင်ငအ
ဳ မျုဵသာဵလူ
ိ
့အေွငဴ်အေရဵေကာ်မရှငရ
် ုဳဵ
ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵေျုပ်

ြမန်မာနိုငင
် ြဳ ပန်တမ်ဵအပိုငဵ် (၁) တွင်ထည်ဴသွင်ဵေကကာ်ြငာ

ပုဳနှိပ်ေရဵနှငဴ် ထုတ်ေဝေရဵဦဵစီဵဌာန

ေပဵပါရန်

ဤဝန်ကကီဵဌာနရှိ ဦဵစီဵဌာနအာဵလုဳဵ

အမိန့်အရ

