ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ံထတော်

ကယောားပြည်နယ်လွှတ်ထတော်

ကယောားပြည်နယ် ပြတုက်နှငစ
် ောကကည်တုက်မ္ ောားဥြထေ

( ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကယောားပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ဥြထေအမ္ှတ် ၅။ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလုင်လ ၁၂ ရက်

ကယ ားပြည်နယ် ပြတိုကန
် ှင် စ ကကည်တိုကမ
် ားဥြဒေ

ကယ ားပြည်နယ် ပြတိုကန
် ှင် စ ကကည်တိုကမ
် ားဥြဒေ
(၂၀၁၇ ခိုနှစ်၊ ကယ ားပြည်နယ်လွှတ်ဒတ ် ဥြဒေအမှတ် ၅ ။)
၁၃၇၉ ခိုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆိုတ် ၁၃ ရက်

မ တက
စဉ်

အဒကက င်ားအရ

(၂၀၁၇ ခိုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်)

စ မ က်နှှာ

၁။

နိဒါန်း

၁

၂။

အခန်း(၁) အမညနှင အဓိပ္ပာယဖ ာပပ္ချက

၁

၃။

အခန်း(၂) ရညရွယချကမျာ်း

၅

၄။

အခန်း(၃) ပပ္တိိုကနှင စာကကညတိိုကမျာ်း

၇

နေါန်ား
ကယာ်းပပ္ညနယလွှတဖတာသည ဤဥပ္ဖဒကိို ပပ္ဋ္ဌာန်းလိိုကသည။

အခန်ား(၁)
အမည်နှင် အဓြပ ယ်ဒ

ကကီ်းကကပ္ဖရ်းဖကာမတီ ွဲ့စည်းပခင်း
၅။

အခန်း(၄) ဖကာမတီနှင မမိ ွဲ့နယဖကာမတီတိ၏
ိုို့

၉

အခန်း(၅) ပပ္တိိုကနှင စာကကညတိိုကမျာ်း မှတပ္ိုတင

၁၂

သကဖသခလကမှတ
၇။

အခန်း(၆) တာ်းပမစချကမျာ်း

၁၃

၈။

အခန်း(၇) စီမခနို့ခဖရ်းနည်းလမ်းအရ အဖရ်းယူပခင်း

၁၅

၉။

အခန်း(၈) ပပ္စဒဏမျာ်း

၁၆

အခန်း(၉) အဖ

၁၈

၁၀။

ဖ

ဤဥပ္ဖဒကိို ကယ ားပြည်နယ် ပြတိုကန
် ှင် စ ကကည်တိုကမ
် ား

ဥြဒေ ဟို ဖခေါ်တငဖစရမည။

တာဝနနှင လိုပ္ပ္ိိုငခငမျာ်း
၆။

၁။

ပ် ြခ က်

၂။

ဤဥပ္ဖဒတငပ္ါရှိဖသာ ဖအာကပ္ါစကာ်းရပ္မျာ်းသည ဖ ာပပ္ပ္ါ

အတိိုင်း အဓိပ္ပာယသကဖရာကဖစရမည (က)

ပြည်နယ် ဆိိုသညမှာ ကယာ်းပပ္ညနယကိို ဆိိုသည။

(ခ)

အစိုားရအ ွဲ့ ဆိိုသညမှာ ကယာ်းပပ္ညနယအစိို်းရအ ွဲ့ကိို
ဆိိုသည။

(ဂ)

ဝန်ကကားဌ န ဆိိုသညမှာ စညပ္ငသာယာဖရ်းနှင လူမှုဖရ်း
ဝနကကီ်းဌာနကိို ဆိိုသည။

(ဃ)

ဝန်ကကား ဆိိုသညမှာ စညပ္ငသာယာဖရ်းနှင လူမှုဖရ်း
ဝနကကီ်းဌာန၊ ဝနကကီ်းကိို ဆိိုသည။

၂
(င)

၃

ဒက မ
် တ ဆိိုသညမှာ ဤဥပ္ဖဒအရ
ကယာ်းပပ္ညနယ

ပပ္တိိုကနှင

ွဲ့စည်း

ာ်းဖသာ

(ည)

စာကကညတိိုကမျာ်း

တငပ စဖစ၊ နှစဖပ္ါင်း ၁၀၀ နှငအ

မမ ွဲ့နယ်ဒက ်မတ ဆိိုသညမှာ ဤဥပ္ဖဒအရ ွဲ့စည်း
ဖရ်းဖကာမတီကိို ဆိိုသည။

ပပ္ လိုပ္သို်းစခဖသာ အရာဝတထ ပ္စစည်းမျာ်းကိို ဆိိုသည။
(ဋ)

သိုဖတသနပပ္ ၍

တညဖ

အပမတရယူပခင်းမရှိဖသာ

ာင

ာ်းသည

အ ွဲ့အစည်း၊

အသို်းပပ္ သည

ကိို ဆိိုသည။
(ဌ)

ပြတိုကအ
် ိုြ်ခ ြ်ဒရားအ ွဲ့ ဆိိုသညမှာ ပ္ိုဂလ
ဂ ိကပပ္တိိုက
မျာ်းတင အိုပ္ချ ပ္ဖရ်းနှင ဖငဖကက်းစီမခနို့ခမှုမျာ်းအတက

ဗဟိုသိုတပ စဖစ ယရာ သိမ
ိုို့ ဟိုတ စိတဝငစာ်း ယရာ

သတမှတချကမျာ်းနှငအညီ

ဝတထ ပ္စစည်းမျာ်း ခင်းကျင်းပပ္သ

ဆိိုသည။

ာ်းသညဖနရာ၊ အခန်း

ြိုဂ္ဂလကပြတိုကမ
် ား

ဆိိုသညမှာ

(ဍ)

နိိုငငသာ်းတစဦ်းဦ်း

သိမ
ိုို့ ဟိုတ အ ွဲ့အစည်းတစခိုခိုက ယင်းတိ၏
ိုို့
ကိိုယပ္ိိုင
ရနပ္ိုဖငပ င

( စျ)

အသိဖပ္်းရာတင

န
ိ ်းသိမ်း

ပ္စစည်းမျာ်း၊ အနိုပ္ညာလကရာမျာ်း၊ စာဖပ္မျာ်း သိိုို့မဟိုတ

သိမ
ိုို့ ဟိုတ အဖဆာကအဦ်းမျာ်းကိို ဆိိုသည။
(ဇ)

စိုဖဆာင်း

အဖဆာကအအို သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဖနရာ သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဖပမဖနရာ

အကျိ ်း

ဖရှ်းဖဟာင်း

သတမှတချကနှငအညီ

ခင်းကျင်းပပ္သ

ိန်းသိမ်း

အမျာ်းပပ္ညသူဖလလာနိင
ို ဖစရနနှင

ပ္ညာဖပ္်းရနအတက

ပြတိုကအ
် ဒဆ က်အအို ဆိိုသညမှာ ပပ္တိိုကပ္စစည်းမျာ်း
ကိို

ပြတိုက် ဆိိုသညမှာ လူနှင သဘာဝပ္တဝန်းကျငတိ၏
ိုို့
ပဒပ္ရှိ၊ ပဒပ္မ အဖမအနှစမျာ်းကိို စိုဖဆာင်း

က သကတမ်းရှိ

သည ဖကျာကပ စရိုပ္ကကင်းမျာ်းအပ္ါအဝင လူသာ်းတိိုို့

ာ်း

ဖသာ မမိ ွဲ့နယပပ္တိိုကနှင စာကကညတိိုကမျာ်း ကကီ်းကကပ္

(ဆ)

င်ားဝတထ ြစစည်ား ဆိိုသညမှာ ဖပမဖပ္ေါ်တငပ စဖစ၊

ဖပမဖအာကတငပ စဖစ၊ ဖရဖပ္ေါ်တငပ စဖစ၊ ဖရဖအာက

ကကီ်းကကပ္ဖရ်းဖကာမတီကိို ဆိိုသည။
(စ)

ဒရှားဒ

တညဖ

ာင

ာ်းသည

ပပ္တိက
ို မျာ်းကိို

ွဲ့စည်း

ာ်းဖသာ အ ွဲ့ကိို

စ ကကည်တိုက် ဆိိုသညမှာ အမျာ်းပပ္ညသူဖလလာ တရှု
အသို်းပပ္ နိိုငရနနှင ငှာ်းရမ်းရန ငလှစ
စာတမ်း၊

စာဖပ္ပ္စစည်းမျာ်းကိို

ာ်းဖသာ စာအိုပ္၊

စိုဖဆာင်းသိမ်းဆည်း

ာ်းသည ဖနရာ၊ အခန်း သိမ
ိုို့ ဟိုတ အဖဆာကအဦ်းကိို

ဆိိုသည။

ဆိိုသည။ ဤစကာ်းရပ္တင အမျာ်းပပ္ညသူတအ
ိိုို့ တက

ပြတိုကြ
် စစည်ား ဆိိုသညမှာ သကဆိင
ို ရာ ပပ္တိိုကအမျိ ်း

ရညရွယ၍

အစာ်းအလိိုက

စိုဖဆာင်း

ိန်းသိမ်းခင်းကျင်းပပ္သ

ာ်း

ဖသာ ပဒပ္ရှိ၊ ပဒပ္မနှင ပ္ညာရပ္အလိိုက သကဆိင
ို ဖသာ
ပ္စစည်းမျာ်းကိို ဆိိုသည။

ငလှစ

ာ်းသည စာကကညတိိုက၊ ပ္ဋိကတ

တိိုက၊ စာကကညခန်း၊ စာ တခန်း၊ စာကကညတိိုကအသင်း
နှင အမျာ်းပပ္ညသူတိိုို့ တရှုရန သိမ
ိုို့ ဟိုတ ငှာ်းရမ်းရန
ရညရွယချကပ င
သိမ
ိုို့ ဟိုတ

ငလှစ

ာ်းသညဖနရာ၊

အခန်း

အဖဆာကအဦနှင ဖမာဖတာယာဉစသည

၄

၅

ယာဉတစမျိ ်းမျိ ်းနှင လှညလညငှာ်းရမ်းသည ဖရွွဲ့လျာ်း

အခန်ား(၂)

စာကကညတိိုကမျာ်းလည်း ပ္ါဝငသည။
(ဎ)

စ အိုြ်၊ စ တမ်ား၊ စ ဒြြစစည်ား ဆိိုသညမှာ မညသည
ဘာသာပ စမဆိို ဖရ်းသာ်း

ာ်းသည သိမ
ိုို့ ဟိုတ ပ္ိုနှိပ္

ာ်းသည လကဖရ်းစာ၊ ဖပ္စာ၊ ပ္ိုရပ္ိိုကစာ၊ မငစာ၊
ဖကျာကစာ၊ စဉကင်းစာ၊ စာနယဇင်းမျာ်းနှင ဖပမပ္ို၊ ရိုပ္ပ္ို၊
ဓာတပ္ိုမျာ်း၊

ဂီတသဖကေတမျာ်း၊

မိိုကခရိို လငမျာ်းနှင

(ဏ)

ရည်ရွယ်ခ က်မ ား

အီလက

၃။

ဤဥပ္ဖဒ၏ရညရွယချကမျာ်းမှာ ဖအာကပ္ါအတိိုင်းပ စသည (က)

နှင အသိပ္ညာဗဟိုသိုတမျာ်း တိို်းပ္ာ်းဖစရန၊

ဓာတပပ္ာ်းမျာ်း၊

ဖရာနစအရင်းအပမစ

(ခ)

အသို်းချတတရနနှင

မှတ်ြိုတင်သက်ဒသခလက်မှတ် ဆိိုသညမှာ ဤဥပ္ဖဒ

တရာ်း

တိိုကမျာ်း

ဖပ္ေါ်

ိုတဖပ္်းသည ပပ္တိိုကနှင စာကကည

ငလှစဖဆာငရွကခငပပ္ သည

မှတပ္ိုတင

(ဂ)

သကဖသခလကမှတကိို ဆိိုသည။

(

)

အမှာ်းအမှနဖဝ နပ္ိင
ို ်းပခာ်း၍

မျာ်းကိို ဆိိုသည။

အရ ဖကာမတီက

(တ)

ပပ္ညသူမျာ်း အလယတကူ စာဖပ္ဖလလာ တရှုနိိုငရန

အချိနကိအ
ို ကျိ ်းရှိစာ

ယဉဖကျ်းသိမဖမွဲ့မပ္ီ်း

ဖကာင်းမနသည

ကိိုယကျင

နိိုငငသာ်းဖကာင်းမျာ်း

ကလာဖစရန၊

အစဉဖလလာသငယူဖနဖသာ

ပမနမာလူူ့ဖဘာငအ ွဲ့

အစည်းပ င တညဖဆာကရန၊

ဦားစားဌ န ဆိိုသညမှာ ပပ္နကကာ်းဖရ်းနှင ပပ္ညသူူ့ဆကဆ

(ဃ)

ခိိုငမာသည စာကကညတိိုက အဖဆာကအဦမျာ်း၊ ပ္ရိဖဘာဂ

ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာနကိို ဆိိုသည။

မျာ်း၊ စာအိုပ္စာဖစာငမျာ်းနှင စာဖပ္ပ္စစည်းအရင်းအပမစ

ပြည်နယ်ဦားစားမှ ား ဆိိုသညမှာ ပပ္ညနယပပ္နကကာ်းဖရ်းနှင

မျာ်း တိို်းပ္ာ်းဖစရန၊

ပပ္ညသူူ့ဆကဆဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန၏

တာဝနခအရာရှိကိို

(င)

ဆိိုသည။

ပပ္တိိုကနှင
လကလှမ်းမှီစာ

စာကကညတိိုကမျာ်းကိို

ပပ္ညသူလူ

အသို်းချတတနိိုငရန၊

ယဉဖကျ်းမှုအဖမအနှစ
ိန်းသိမ်းတတရနနှင

ဖရှ်းဖဟာင်း

အနိုပ္ညာလကရာမျာ်းကိို
တန ိို်း

ာ်းချစပမတနိို်းတတဖစ

ရန၊
(စ)

သိုဖတသနလိုပ္ငန်းမျာ်းအတက အဖ
ရန၊

ာကအကူပ စဖစ

ို

၆
(ဆ)

ပပ္ညသူမျာ်း

အီလက

အချကအလကမျာ်း
အီလက

၇
ဖရာနစမီဒီယာပ င
ရယူနိိုငဖသာ

ဖရာနစစာကကညတိိုကမျာ်း

သတင်း

ပပ္ညသူဗဟိိုပပ္
ဖပ္ေါ်

၄။

ပပ္တိိုကနှင

စာကကညတိိုကလိုပ္ငန်းမျာ်းပ င

ပပ္ညသူူ့

ဆကဆဖရ်းကဏ္ဍ တိို်းတကပမငမာ်းလာဖစရန၊
( စျ)

ပြတိုကန
် ှင်စ ကကည်တိုကမ
် ား ကကားကကြ်ဒရားဒက မ
် တ ွဲ့စည်ားပခင်ား

န်းလာဖစ

ရန၊
(ဇ)

အခန်ား(၃)

တိိုင်းရင်းသာ်းလူမျိ ်းမျာ်းကိို

ကိိုယစာ်းပပ္ ဖသာ

မိမိတိိုို့

လူူ့ဖဘာငအ ွဲ့အစည်းအတင်း လကဆငကမ်း

န
ိ ်းသိမ်း

လာခဖသာ ဖရှ်းဖဟာင်းယဉဖကျ်းမှုအဖမအနှစလကရာ
ပ္စစည်းမျာ်းပ စဖစ၊ သမိိုင်းဝငပ္စစည်းမျာ်းပ စဖစ၊ သဘာဝ
ပ္စစည်းမျာ်းပ စဖစ၊

ကကီ်းကကပ္ဖရ်းဖကာမတီကိို ဖအာကပ္ါအတိိုင်း ွဲ့စည်းရမည (က)

ဝနကကီ်း

(ခ)

ဖရှ်းဖဟာင်းသိုဖတသနနှင အမျိ ်းသာ်းပပ္တိိုက

စိုဖဆာင်း

(ဂ)

(ဃ)

ိန်းသိမ်းခင်းကျင်းပပ္သ

ကယာ်းပပ္ညနယအတင်းရှိ ပဒပ္ရှိ၊ ပဒပ္မယဉဖကျ်းမှုမျာ်း
ကိို

ိန်းသိမ်းဖစာငဖရှာကဖရ်းတင

အဖ

ာကအပ္

ပ္ိုဂဂလိကပပ္တိိုက တညဖ

ာင ငလှစပခင်းကိို အာ်းဖပ္်း

ပပ္တိိုကအာ်း အသိပ္ညာဖပ္်းဖရ်းဌာနအပ စ အသို်းချမှုကိို
အသိအမှတပပ္ ၍ အာ်းဖပ္်းရန၊

အ ွဲ့ဝင

ပပ္ညနယပ္ိုနှိပ္ဖရ်းနှင စာအိုပ္

ိုတဖဝဖရ်း

အ ွဲ့ဝင

(၁)ဦ်း
(င)

ပမနမာနိင
ို ငစာဖရ်းဆရာမျာ်းအသင်း

အ ွဲ့ဝင

(ကယာ်းပပ္ညနယ)၊ကိိုယစာ်းလှယ(၁)ဦ်း
(စ)

ကူညီရန၊
(ဌ)

ဝနကကီ်းမှ တာဝနဖပ္်းအပ္ဖသာ ပပ္တိိုကနှင

လိုပ္ငန်းရှငမျာ်းအသင်းကိိုယစာ်းလှယ

ပ စဖစရန၊
(ဋ)

အ ွဲ့ဝင

စာကကညတိိုကပ္ညာရှင(၃)ဦ်း

နိိုငဖသာပပ္တိိုကမျာ်း ဖပ္ေါ်ဖပ္ါကလာဖစရန၊
(ည)

ဥကကဋ္ဌ

ဦ်းစီ်းဌာနကိိုယစာ်းလှယတစဦ်း

ဘာသာရပ္ဆိိုငရာပ္စစည်းမျာ်းကိို

ပ စဖစ၊ ပ္ညာရပ္ဆိိုငရာပ္စစည်းမျာ်းကိိုပ စဖစ အချက
အလကမှနကနစာ

အစိို်းရအ ွဲ့သည ကယာ်းပပ္ညနယ ပပ္တိိုကနှငစာကကညတိိုကမျာ်း

ပပ္တိိုက၊ စာကကညတိိုကလိုပ္ငန်းကိို စိတပ္ါ

အ ွဲ့ဝင

ဝငစာ်းသူ မမိ ွဲ့မိမမိ ွဲ့ ကိိုယစာ်းလှယ(၃)ဦ်း
(ဆ)

ပပ္တိိုကမျာ်းမှကယ
ိို စာ်းလှယ(၁)ဦ်း

(ဇ)

ပပ္ညနယပပ္နကကာ်းဖရ်းနှင
ပပ္ညသူူ့ဆကဆဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊
ပပ္ညနယဦ်းစီ်းမှ ်း

အ ွဲ့ဝင
အတင်းဖရ်းမှ ်း

၈
၅။

၉

အစိို်းရအ ွဲ့သည ဖကာမတီကိို အခါအာ်းဖလျာစာ ပပ္ငဆင ွဲ့စည်း

ပခင်း၊ ဖကာမတီဝင

အခန်ား(၄)

ွဲ့စည်းပ္ိုနှင အဖရအတကတိက
ိုို့ ိို ပပ္ငဆငသတမှတ

ဒက မ
် တနှင် မမ ွဲ့နယ်ဒက မ
် တတိုို့၏ တ ဝန်နှင် လိုြ်ြိုင်ခင်မ ား

ပခင်းမျာ်း ပပ္ လိုပ္နိိုငသည။
၆။

ဖကာမတီသည မမိ ွဲ့နယပပ္တိိုကနှငစာကကညတိက
ို မျာ်း ကကီ်းကကပ္

ဖရ်းဖကာမတီကိို ဖအာကပ္ါပ္ိုဂဂိ လမျာ်းပ င ွဲ့စည်းရမည (က)

(ခ)

ဖ

ဖကာမတီ၏

ဥကကဋ္ဌ

(က)

ဤဥပ္ဖဒပ္ါပပ္ဋ္ဌာန်းချကမျာ်းကိို
ဖဆာငရွကရာတင

အိုပ္ချ ပ္ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန

ပပ္တိိုက၊ စာကကညတိိုကလိုပ္ငန်းကိို စိတပ္ါ

ဖအာကပ္ါအတိိုင်း

လိိုအပ္ဖသာ

ညဖ ာ

ပပ္တိိုကနှငစာကကည

ကကီ်းကကပ္ကပ္ကပခင်းနှင စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချမှတပခင်း၊
(ခ)

ဖကာမတီသည မမိ ွဲ့နယဖကာမတီက တငပပ္လာဖသာ

(ဂ)

မမိ ွဲ့နယပပ္တိိုကမျာ်းမှ ကိိုယစာ်းလှယ(၁)ဦ်း

(ဃ)

မမိ ွဲ့နယစာဖရ်းဆရာအသင်း ကိိုယစာ်းလှယ အ ွဲ့ဝင

ကိို သတမှတချကမျာ်းနှငအညီ စိစစပခင်း၊ သကဖသခ

(၁)ဦ်း

လကမှတမျာ်း

ိုတဖပ္်းပခင်းနှင ပငင်းပ္ယပခင်း၊

ဤဥပ္ဖဒ၏

ရညရွယချကမျာ်း

(င)

ပ္ိုနှိပ္ဖရ်းနှင

ိုတဖဝဖရ်းလိုပ္ငန်းရှင

အ ွဲ့ဝင

အဖကာငအ

တိိုကမျာ်းဆိိုငရာ မူဝါဒမျာ်းချမှတပခင်း၊ ညွှနကကာ်းပခင်း၊

အ ွဲ့ဝင

ဝငစာ်းသူ မမိ ွဲ့မိမမိ ွဲ့ ကိိုယစာ်းလှယ(၃)ဦ်း

အ ွဲ့ဝင

မှတပ္ိုတငသကဖသခလကမှတ ဖလ ာက

(ဂ)

ပပ္တိိုကနှင

ကိိုယစာ်းလှယ(၁)ဦ်း
(စ)

မမိ ွဲ့နယဦ်းစီ်းမှ ်း၊ ပပ္နကကာ်းဖရ်းနှင

အတင်းဖရ်းမှ ်း

ပပ္ညသူူ့ဆကဆဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန
၇။

တာဝနနှငလိုပ္ပ္ိင
ို ခငမျာ်းမှာ

ပ စသည -

မမိ ွဲ့နယအိုပ္ချ ပ္ဖရ်းမှ ်း၊
အဖ

၈။

ဖကာမတီသည

ပပ္ငဆင ွဲ့စည်းပခင်း၊

မမိ ွဲ့နယဖကာမတီမျာ်းကိို
ွဲ့စည်းပ္ိုနင
ှ

ဖအာငပမငဖစရန

စာကကညတိိုကလိုပ္ငန်းမျာ်းကိို

စစဖဆ်း

ကကီ်းကကပ္ပခင်း၊
(ဃ)

မမိ ွဲ့နယဖကာမတီ၏

လိုပ္ငန်းဖဆာငရွကမှုမျာ်းကိို

ကကီ်းကကပ္ညွှနကကာ်းပခင်း၊
အခါအာ်းဖလျာစာ

ဖကာမတီဝငအဖရအတကတိက
ိုို့ ိို

ပပ္ငဆငသတမှတပခင်းမျာ်း ပပ္ လိုပ္နိိုငသည။

ာ်းချကမျာ်း

(င)

ဤဥပ္ဖဒအရ တရာ်းစဆိအ
ို ဖရ်းယူမညကိစစရပ္မျာ်းတင
တရာ်းစဆိရ
ို န ကကိ တငခငပပ္ မိနို့

(စ)

ိုတဖပ္်းပခင်း၊

ပပ္တိိုကနှင စာကကညတိိုကမျာ်းဆိိုငရာ နည်းပ္ညာရပ္မျာ်း
ွဲ့မ ိ ်းဖရ်းအတက ဖဆာငရွကဖပ္်းပခင်း၊

၁၀
(ဆ)

၁၁

ဖကာမတီသည မိမိအ ွဲ့ဝငပပ္တိိုကမျာ်းမှ နှစစဉအ ွဲ့ဝင
ဖကက်းအပ စ

သငဖလျာဖသာနှုန်း

ဖကာကခမပ္ီ်း ရနပ္ိုဖငတစရပ္
(ဇ)

ပပ္တိိုကမျာ်းအာ်း

ူဖ

ာ်း

သတမှတ

သတမှတချကမျာ်းနှငအညီ

အဆင

ငလှစဖပ္်းပခင်း၊

အစိို်းရအ ွဲ့က အခါအာ်းဖလျာစာ ဖပ္်းအပ္သည အပခာ်း
တာဝနမျာ်းကိို ဖဆာငရွကပခင်း။

၉။

မမိ ွဲ့နယဖကာမတီ၏ တာဝနနှင လိုပ္ပ္ိိုငခငမျာ်းမှာ ဖအာကပ္ါ

အတိိုင်းပ စသည (က)

မမိ ွဲ့နယအတင်းရှိ ပပ္တိိုကနှင စာကကညတိိုကမျာ်း ဖရရှည
တညတခိိုငမမဖရ်းအတက

အနီ်းကပ္ကကီ်းကကပ္ဖဆာင

ရွကပခင်း၊
(ခ)

မှတပ္ိုတငသကဖသခလကမှတမျာ်း ဖလ ာက

ာ်းလာပ္ါ

က စိစစ၍ ဖကာမတီသိိုို့ တငပပ္ပခင်း၊
(ဂ)

မမိ ွဲ့နယအတင်းရှိ ပပ္တိိုကနှင စာကကညတိိုကလိုပ္ငန်းမျာ်း
ဖအာငပမငဖစဖရ်း ကင်းဆင်းစစဖဆ်းကကီ်းကကပ္ ဖဆာင
ရွကပခင်း၊

(ဃ)

မမိ ွဲ့နယအတင်းရှိ ပပ္တိိုကနှင စာကကညတိိုကမျာ်းအတက
လိိုအပ္သည အဖ
ဖပ္်းပခင်း၊

(စ)

ဖကာမတီက ဖပ္်းအပ္ဖသာ တာဝနမျာ်းကိို
ပခင်း။

ပပ္တိိုကပ္ညာရပ္ဆိိုငရာသငတန်းမျာ်း

ငလှစဖလကျငသငကကာ်းနိိုင

ဖရ်း စီစဉဖဆာငရွကဖပ္်းပခင်း၊

သတင်းအချကအလကမျာ်း လှယပခင်း၊
(ည)

မမိ ွဲ့နယအတင်းရှိ ပပ္တိိုက နှင စာကကညတိိုကမျာ်းဆိိုငရာ
ကျွမ်းကျငမှုသငတန်းမျာ်း

ာငပခင်း၊

သတမှတဖပ္်းပခင်း၊
( စျ)

(င)

ာကအပ္ရရှိဖရ်း စည်းရို်းဖဆာငရွက

မ်းဖဆာင

၁၂

၁၃

အခန်ား(၅)

အခန်ား(၆)

ပြတိုကန
် ှင် စ ကကည်တိုကမ
် ား မှတ်ြိုတင်သက်ဒသခလက်မှတ်

တ ားပမစ်ခ က်မ ား

၁၀။

မှတပ္ိုတငသကဖသခလကမှတ ဖလ ာက

ာ်းပခင်းကိို သကဆိင
ို

၁၆။

မညသူမ ဤဥပ္ဖဒအရ

ရာ ပပ္တိိုက၊ စာကကညတိိုကဖကာမတီဥကကဋ္ဌ သိမ
ိုို့ ဟိုတ အတင်းဖရ်းမှ ်း

ခလကမှတမရှိဘ

သိမ
ိုို့ ဟိုတ ပပ္တိိုက၊ စာကကညတိိုက တညဖ

မပပ္ ရ။

ာငလိိုသူက ဖလ ာက

ာ်းနိိုင

သည။
၁၁။

၁၇။
ပပ္ညနယအတင်း မှတပ္ိုတငသကဖသခလကမှတ ရယူလိိုသူမျာ်း

သည သတမှတ

ာ်းသည နည်းလမ်းမျာ်းပ င မမိ ွဲ့နယဖကာမတီမှတစဆင

ပပ္ညနယဦ်းစီ်းမှ ်းသိိုို့ ဖလ ာက
၁၂။

ာ်းရမည။

ပပ္ညနယဦ်းစီ်းမှ ်းသည မှတပ္ိုတငသကဖသခလကမှတ ဖလ ာက
ာ်းမှတချက

နှငအတူ ဖကာမတီသိိုို့ တငပပ္ရမည။
ဖကာမတီသည တငပပ္သည ဖလ ာကလွှာကိို လိိုအပ္ဖသာ စိစစမှု

မျာ်းပပ္ လိုပ္မပ္ီ်း

ဝနကကီ်း၏

သဖဘာ

ာ်းမှတချကနှငအညီ

မှတပ္ိုတင

သကဖသခလကမှတ

ိုတဖပ္်းပခင်း သိမ
ိုို့ ဟိုတ ပငင်းပ္ယပခင်းပပ္ နိိုငသည။

၁၄။

ဖရှ်းဖဟာင်းဝတထ ပ္စစည်းမျာ်း

ပပ္တိိုကတင

လိိုပ္ါက တညဆဥပ္ဖဒနှငအညီ မှတပ္ိုတင
ခငရှမိ ပ္ီ်း

ခငပပ္ ချကရရှရ
ိ န

ဖလ ာက

ာ်းရမည။

၁၅။

ပ္ါဝငခင်းကျင်းပပ္သ

ာ်းမပ္ီ်းမှသာ ခင်းကျင်းပပ္သ

သတမှတချကမျာ်းနှငအညီ

ပပ္တိိုက၊ စာကကညတိိုကအတက

သည သတမှတကာလအတင်းသာပ စရမည။

ာ်းဖသာ မှတပ္ိုတငသကဖသ

စာကကညတိိုက

ူဖ

ာင ငလှစပခင်း

မှတပ္ိုတငသကဖသခလကမှတရရှိသူသည မှတပ္ိုတငသကဖသခ

လကမှတပ္ါ စည်းကမ်းချကမျာ်းကိို ဖ ာက ျကပခင်းမပပ္ ရ။
၁၈။

မညသူမ ပပ္တိိုကနှင စာကကညတိိုကကိို ဤဥပ္ဖဒပ္ါ ရညရွယချက

လိုပ္ငန်းမျာ်းနှင မသကဆိင
ို သည အပခာ်းကိစစရပ္မျာ်းတင အသို်းမပပ္ ရ။

လွှာရရှိသညအခါ လိိုအပ္ဖသာစိစစမှုမျာ်းပပ္ လိုပ္မပ္ီ်း သဖဘာ

၁၃။

ပပ္တိိုကနှင

ိုတဖပ္်း

ိုတဖပ္်း

ဦ်းစီ်းဌာနသိိုို့

ာ်းသည ခငပပ္ မိနို့

၁၉။

မညသူမ ပပ္တိိုကနှင စာကကညတိိုကကိို တညဆဥပ္ဖဒမျာ်းနှင

ညီညတမှုမရှိဖသာ ကိစစရပ္မျာ်းတင အသို်းမပပ္ ရ။
၂၀။

မညသညပပ္တိိုက၊

စည်းလို်းညီညတမှု၊

စာကကညတိိုကတငမဆိို

နိိုငငဖတာတညမငိမဖအ်းချမ်းမှု၊

ိခိိုကဖစဖသာ မညသညပ္စစည်းမျိ ်းကိိုမ

တိိုင်းရင်းသာ်း
ဘာသာဖရ်းအရ

ပပ္တိိုက၊ စာကကညတိိုကမျာ်း

တင စိုဖဆာင်းပခင်း၊ ပပ္သပခင်း မပပ္ ရ။
၂၁။

မညသညပ္ိုဂဂလိကပပ္တိိုကမျာ်းတငမ

ဖရှ်းဖဟာင်းဝတထ

ပ္စစည်း

မျာ်းကိို ရှာဖ စိုဖဆာင်းပခင်း၊ တရာ်းမဝင ဖရာင်းဝယဖ ာကကာ်းပခင်းနှင
ဖလလတငဝယယူဖရာင်းချပခင်း မပပ္ ရ။
၂၂။

ပပ္တိိုကအတင်း

နိိုငငဖတာနှင

အမျိ ်းသာ်းအကျိ ်းစီ်းပ္ာ်းကိို

ိခိိုကဖစဖသာ မညသညဖဆ်းဖန်းဖပပ္ာဆိစ
ို ည်းရို်းမှုမျိ ်းကိိုမ မပပ္ လိုပ္ရ။

၁၄
၂၃။
ကိို
၂၄။

၁၅

ပပ္တိိုကပ္ရဝိုဏနှင ပပ္တိိုကအတင်း လိုခခ မှု၊ ဖအ်းချမ်းတညမငိမမှု

အခန်ား(၇)

ိခိိုကဖစမည မညသညပပ္ မူလပ္
ို ဖဆာငပခင်းကိိုမ မပပ္ လိုပ္ရ။
မညသူမ

ဝနကကီ်းဌာန၏ ခငပပ္ ချကမရရှိဘ ဖရှ်းဖဟာင်းဝတထ

ပ္စစည်းတစခိုခိုကိို ပပ္တိိုကပပ္ငပ္သိိုို့ ယူဖဆာငသာ်းပခင်း မပပ္ ရ။

စမခနို့်ခဒရားနည်ားလမ်ားအရ အဒရားယူပခင်ား
၂၅။

ဖကာမတီသည

အခန်း(၆)ပ္ါ

တာ်းပမစချကတစရပ္ရပ္ကိို

ကျ ်းလနသည ပပ္တိိုကနှင စာကကညတိိုကမျာ်းအာ်း ဖအာကပ္ါစီမခနို့ခ
ဖရ်းအမိနမျာ်း
ို့
ချမှတနိိုငသည (က)

သတိဖပ္်းပခင်း၊

(ခ)

မှတပ္ိုတငသကဖသခလကမှတကိို ကာလအကနို့အသတ
ပ င ရပ္ဆိိုင်းပခင်း၊

(ဂ)
၂၆။

မှတပ္ိုတငသကဖသခလကမှတကိို ရိုပ္သိမ်းပခင်း၊

ဖကာမတီ၏ စီမခနို့ခဖရ်းဆိိုငရာအမိနို့ကိို မဖကျနပ္ပ္ါက အမိနို့

ချမှတသညဖနို့မှ

ရကဖပ္ါင်း(၁၀)အတင်း

ဝနကကီ်း

သိိုို့

အယူခဝငနိိုင

သည။
၂၇။

ဝနကကီ်း၏ဆို်းပ တချကသည အမပ္ီ်းအပပ္တအတညပ စသည။

၁၆

၁၇

အခန်ား(၈)

၃၄။

ဖကကာင်း ပပ္စမှု

ပြစ်ေဏ်မ ား
၂၈။
ဖ

(၃)နှစအ

မညသူမဆိို ပ္ိုဒမ ၁၆ နှင ၁၇ ပ္ါတာ်းပမစချကတစရပ္ရပ္ကိို

ဖ ာက ျကကျ ်းလန၍
ာငဒဏ (၁)လအ

ပပ္စမှု

ငရှာ်းစီရငပခင်းခရလ င

ိပ စဖစ၊ ဖငဒဏ ကျပ္(၃)သိန်းအ

ိိုသူကိို

ိပ စဖစ ချမှတ

ရမည။
၂၉။

မညသူမဆိို ပ္ိုဒမ ၁၈ ပ္ါတာ်းပမစချကကိို ဖ ာက ျကကျ ်းလန၍

ပပ္စမှု

ငရှာ်းစီရငပခင်းခရလ င

ဖငဒဏ ကျပ္(၅)သိန်းအ

ာငဒဏ (၃)လအ

ိပ စဖစ၊

ိပ စဖစ ချမှတရမည။

၃၀။

မညသူမဆိို ပ္ိုဒမ ၁၉ ပ္ါတာ်းပမစချကကိို ဖ ာက ျကကျ ်းလန၍

ပပ္စမှု

ငရှာ်းစီရငပခင်းခရလ င

ဖငဒဏ ကျပ္(၅)သိန်းအ
၃၁။

ိိုသူကိို ဖ

ာငဒဏ (၆)လအ

ိပ စဖစ၊

ိပ စဖစ ချမှတရမည။

မညသူမဆိို ပ္ိုဒမ ၂၀ နှင ၂၁ ပ္ါတာ်းပမစချကတစရပ္ရပ္ကိို

ဖ ာက ျကကျ ်းလနဖကကာင်း ပပ္စမှု
အမျာ်းဆို်း ဖ

ာငဒဏ (၅)နှစအ

ငရှာ်းစီရငပခင်းခရလ င

ိိုသူအာ်း

ိချမှတရမညအပပ္င ဖငဒဏလည်း

ချမှတရမည။
၃၂။

မညသူမဆိို ပ္ိုဒမ ၂၂ ပ္ါတာ်းပမစချကတစရပ္ရပ္ကိို ဖ ာက ျက

ကျ ်းလနဖကကာင်း ပပ္စမှု
ဖ
၃၃။

ာငဒဏ (၆)လ

ငရှာ်းစီရငပခင်းခရလ င

ိိုသူအာ်း အမျာ်းဆို်း

ိပ စဖစ သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဖငဒဏပ စဖစ ချမှတရမည။

မညသူမဆိို ပ္ိုဒမ ၂၃ ပ္ါတာ်းပမစချကတစရပ္ရပ္ကိို ဖ ာက ျက

ကျ ်းလနဖကကာင်း ပပ္စမှု
ဖ

၃၅။

ာငဒဏ (၃)လ

ငရှာ်းစီရငပခင်းခရလ င

ိိုသူအာ်း အမျာ်းဆို်း

ိပ စဖစ သိမ
ိုို့ ဟိုတ ဖငဒဏပ စဖစ ချမှတရမည။

ငရှာ်းစီရငပခင်းခရလ င

ိိုသူအာ်း ဖ

ာငဒဏအမျာ်းဆို်း

ခ
ိ ျမှတရမညအပပ္င ဖငဒဏလည်း ချမှတရမည။

မညသူမဆိို ဤဥပ္ဖဒပ္ါ တာ်းပမစချကတစရပ္ရပ္ကိို ကျ ်းလန

ရန အာ်း

ိုတလ ငပ စဖစ၊ ပပ္စမှုဖပမာကဖသာ ပပ္ လိုပ္မှုကိို ပ္ူ်းဖပ္ါင်း

ကကစညလိုပ္ဖဆာငလ ငပ စဖစ၊ ပပ္စမှုကျ ်းလနရာတင အာ်းဖပ္်းကူညီလ င
ပ စဖစ

ိိုသူကိို ဖ

မညသူမဆိို ပ္ိုဒမ ၂၄ ပ္ါတာ်းပမစချကကိို ဖ ာက ျကကျ ်းလန

ိိုသူအာ်း ပ္ိုဒမ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄ ပ္ါပပ္စမှုတက
ိိုို့ ိို ကျ ်းလနဘိသကသိိုို့

မှတယူ၍ ပပ္စဒဏချမှတရမည။
၃၆။

ဤဥပ္ဖဒပ္ိုဒမ ၃၂ နှင ၃၃ ပ္ါအမှုအာ်း ရအဖရ်းပ္ိိုငဖသာအမှု အပ စ

သတမှတသည။

၁၈
အခန်ား(၉)
အဒ
၃၇။

ဒ

ဤဥပ္ဖဒအရ အဖရ်းယူမည မညသညပပ္စမှုကမ
ိို ဆိို ဖကာမတီ၏

ခငပပ္ ချကမရရှိဘ မညသညတရာ်းရို်းကမ လကခစစဖဆ်းပခင်း မပပ္ ရ။
၃၈။

ပပ္ညနယအဆငအ ွဲ့အစည်းမျာ်း၊ အစိို်းရဌာနမျာ်း၊ တိိုင်းရင်းသာ်း

စာဖပ္နှင ယဉဖကျ်းမှုအ ွဲ့မျာ်း၊ အစိို်းရနှင အစိို်းရအသိအမှတပပ္ တကကသိိုလ၊
ဖကာလိပ္၊ သိပ္ပ၊ အဖပခခပ္ညာဖကျာင်းမျာ်းရှိ ပပ္တိိုကနှင စာကကညတိိုက
မျာ်းသည

ဤဥပ္ဖဒအရ

လကမှတ ဖလ ာက
၃၉။

ဖလ ာက

ာ်းရမည

မှတပ္ိုတငသကဖသခ

ာ်းပခင်းမှ ကင်းလတခငပပ္ သည။

ပပ္တိိုကမျာ်းသည မိမိပပ္တိိုကအကျိ ်းအလိင
ိုို့ ှာရညရွယ၍ လှ ဒါန်း

ဖသာအကူအညီမျာ်းကိို ဤဥပ္ဖဒပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန်းချကမျာ်းနှင မဆနို့ကျငဘ
လကခနိိုငသည။
၄၀။

ဤဥပ္ဖဒပ္ါပပ္ဋ္ဌာန်းချကမျာ်းကိို အဖကာငအ
(က)

ဝနကကီ်းဌာနသည

လိိုအပ္ဖသာ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမျာ်းကိို
ညီချကပ င
(ခ)

ညဖ ာရာတင နည်းဥပ္ဖဒမျာ်း၊

အစိို်းရအ ွဲ့၏ သဖဘာတူ

ိုတပပ္နနိိုငသည။

ဖကာမတီသည လိိုအပ္ဖသာ အမိနို့ဖကကာပငာစာ၊ အမိနို့၊
ညွှနကကာ်းချကနှင လိုပ္

ို်းလိုပ္နည်းမျာ်းကိို

တ
ို ပပ္နနိိုင

သည။
ပပ္ညဖ
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