ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ံထတော်

ကယောားပြည်နယ်လွှတ်ထတော်

၂၀၂၀ ပြည်နှစ၊်
ကယောားပြည်နယ်စည်ြင်သောယောထ ားဥြထေ

( ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ကယောားပြည်နယ်လွှတထ
် တော်ဥြထေအမ္ှတ် ၂၃။ )
၂၀၂၀ ပြည်နစ
ှ ်၊ ေီဇင်ဘောလ ၂၄ က်

၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ကယောားပြည်နယ်စည်ြင်သောယောထ ားဥြထေ

ခ
၁၀။

အခန်း (၁၀) မမိ ြို့ပြစီမံကိန်းမ ်းရ ်းဆပွဲ ြင်း၊ ဇုနမ ်း
သတမှတပြင်းနှငစီမံြနြ
့် ွဲပြင်း

မ္ောတကော
စဉ်
၁။

အထ ကောင်ားအ ော
အခန်း (၁)

အမညနှငအဓိပ္ပာယဖ ာပပ္ချက

စောမ္ျက်နှှာ
၁

၂။

အခန်း (၂)

ရညရွယချကမျာ်း

၁၁

၃။

အခန်း (၃)

စညပ္ငသာယာဖရ်းနယနိမတ
ိ မျာ်း

၁၃

သတမှတပခင်း
၄။

အခန်း (၄)

စညပ္ငသာယာဖရ်းဖကာမတီနှင

၅၂

၁၁။

အခန်း (၁၁) ဘဏ္ဍာဖရ်း

၅၇

၁၂။

အခန်း (၁၂)

၆၂

၁၃။

အခန်း (၁၃) အဖနှ်းယာဉနှငအပခာ်းယာဉမျာ်း

အခနစည်းကကပ္ဖကာကခပခင်း

၆၆

စီမခနခပခင်း
၁၄။

အခန်း (၁၄) ဖစျ်းမျာ်းစီမခနခပခင်း

၁၅။

အခန်း (၁၅) ခရီ်းသညတငယာဉနှင ကုံနတငယာဉ ၇၀

၁၄

ရပ္န ်းစခန်းမျာ်း

စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့ ွဲ့စည်းပခင်း

၆၈

သတမှတပခင်း၊

စီမခနခပခင်း

၅။

အခန်း (၅)

ဝနထမ်း ွဲ့စည်းပ္ုံ

၂၃

၁၆။

အခန်း (၁၆) ကူ်းတိလုံ
ုံ ပ္ငန်းမျာ်း စီမခနခပခင်း

၆။

အခန်း (၆)

ဖကာမတီ၏တာဝန၊ လုံပ္ပ္ိုံငခငနှင

၂၅

၁၇။

အခန်း (၁၇) တိရစဆာနမျာ်းသတပ တမှုစီမခနခပခင်း ၇၇

၁၈။

အခန်း (၁၈) ကကီ်းကကပ္ပခင်း

၇၉

၁၉။

အခန်း (၁၉) တာ်းပမစချကမျာ်း

၈၁

၂၀။

အခန်း (၂၀)

အယူခဝငပခင်း

၉၄

၂၁။

အခန်း (၂၁)

စီမခနခဖရ်းဆိင
ုံ ရာပပ္စဒဏချမှတပခင်း ၉၅

၂၂။

အခန်း (၂၂)

ပပ္စမှုနှငပပ္စဒဏမျာ်း

၁၀၆

၂၃။

အခန်း (၂၃)

အဖထဖထ

၁၀၇

ရပ္ိုံငခငမျာ်း
၇။

အခန်း (၇)

ဖကာမတီဝငအပ စမှ ရပ္စပခင်း၊

၃၀

နှုတထကပခင်းနှငအဖရ်းယူပခင်း
၈။

အခန်း (၈)

စညပ္ငသာယာဖရ်းဆိုံငရာ

၃၅

လုံပ္ငန်းတာဝနမျာ်း
၉။

အခန်း (၉)

စညပ္ငသာယာဖရ်းလုံပ္ငန်းမျာ်း
စီမခနခပခင်း

၄၄

၇၂

၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ကယောားပြည်နယ်စည်ြင်သောယောထ ားဥြထေ
( ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ကယောားပြည်နယ်လတ
ွှ ်ထတော်ဥြထေအမ္ှတ် ၂၃။ )

၂
(ဃ)

(င)

ပမနမာနိုံငငဖတာ

ပပ္ညဖထာငစုံသမမတ

(ဆ)

၂၀၂၀

ပြည်နှစ၊်

ကယောားပြည်နယ်

အတိုံင်း အဓိပ္ာပ ယသကဖရာကဖစရမည(က)

ပြည်နယ် ဆိသ
ုံ ညမှာ ကယာ်းပပ္ညနယကိုံ ဆိသ
ုံ ည၊

(ခ)

အစုား အ ွဲ့ ဆိသ
ုံ ညမှာ ကယာ်းပပ္ညနယအစိ်းုံ ရအ ွဲ့
ကိုံ ဆိသ
ုံ ည၊
ဝန်ကကီားဌောန

(ဇ)

ပြည်နယ်အမှုဆ

ဆိသ
ုံ ညမှာ

ဤဥြရေအ

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းရက မတီ

ောင်အရောရှိ

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့၊

( ဈ)

ဆိသ
ု ညမှ

ပြညနယ

ဝနထမ်းအကကီ်းအမှ ်းကို

မမ္ ွဲ့နယ်အမ္ှုထဆောင်အ ော ှ

ဆိသ
ုံ ညမှာ

စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့၊

ဝနထမ်းအကကီ်းအမှ ်းကိုံ

စညပ္ငသာယာဖရ်းနှင

သကဆိုံငသညဝနကကီ်းဌာနကိုံ ဆိုံသည၊

မမိ ွဲ့နယ

ဆိသ
ုံ ည၊
(ည)

စည်ြင်သောယောထ ားအ ွဲ့ ဆိသ
ုံ ညမှာ စညပ္ငသာယာဖရ်း
လုံပ္ငန်းမျာ်း

ဆိသ
ုံ ညမှာ

ဤဥြရေအ

ဆိသ
ု ည၊

ဤဥပ္ဖဒတငပ္ါရှဖ
ိ သာ ဖအာကပ္ါစကာ်းရပ္မျာ်းသည ဖ ာပပ္ပ္ါ

(ဂ)

ဆိသ
ုံ ညမှာ

ကို ဆိသ
ု ည၊

စည်ြင်သောယောထ ားဥြထေဟုံ ဖခေါ်တငဖစရမည။
၂။

မမ္ ွဲ့နယ်ထကော်မ္တီ
ဖွဲြို့စည်းထ ်းရသ

အမ္ည်နှင်အဓြပောယ်ထ ော်ပြချက်
ဤဥပ္ဖဒကိုံ

ပြည်နယ်ထကော်မ္တီ
ကို ဆိသ
ု ည၊

အခန်ား (၁)

၁။

ထကော်မ္တီ ဆိသ
ုံ ညမှာ ဤဥပ္ဖဒအရ ွဲ့စည်းထာ်းဖသာ

ဖွဲြို့စည်းထ ်းရသ ပြညနယစညြငသ ယ ရ ်းရက မတီ

ွဲ့စည်းပ္ုံအဖပခခဥပ္ဖဒပ္ုံဒမ ၁၈၈ အရ ဤဥပ္ဖဒကိုံ

ပပ္ဋ္ဌာန်းလိုံကသည။

စညြငသ ယ ရ ်းနှင

စညပ္ငသာယာဖရ်းဖကာမတီကိုံ ဆိသ
ုံ ည၊
(စ)

ကယာ်းပပ္ညနယလွှတဖတာသည

ဆိသ
ုံ ညမှာ

သကဆိုံငသညဝနကကီ်းဌ န၊ ဝနကကီ်းကို ဆိသ
ု ည၊

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ နတ်ထတော်လဆန်ား ၁၀ က်
( ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ေီဇင်ဘောလ ၂၄ က် )

ဝန်ကကီား

သတမှတ၍

ဖဆာငရွကရန

နယနိမတ
ိ ပ္ိုံင်းပခာ်း

ွဲ့စည်းဖသာဝနထမ်းအ ွဲ့ကိုံ ဆိသ
ုံ ည၊

၃
(ဋ)

၄

ကြြီးကြြ်ဆရြီးအဖွဲ့ ဆိုသညမှ မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်း
ရက မတီဝငမ ်းရ ်းြ ယ

တင

(ဏ)

မမ္ ွဲ့နယ်စည်ြင်သောယောထ ားနယ်နမ္တ်
သကဆိုင

မမိ ြို့နယအတင်း

ဌာနက

(တ)

ဥြရေအ

ထ ်းရသ

ရေသအတင်း

ဆိသ
ုံ ညမှာ ဤဥြရေအ

အြနအဖကာကကို

ဆိသ
ု ည။

(ထ)

ဆိသ
ုံ ညမှာ

ဤဥပ္ဖဒအရခငပပ္ ဖသာ
လုံပ္ကိုံငဖဆာငရွက
ထုံတဖပ္်းဖသာ

လိုံငစင

လမ္်ား

ဆိသ
ုံ ညမှာ

မမိ ွဲ့နယစညပ္ငသာယာဖရ်း

နယနိမိတအတင်းရှိ လမ်းမကကီ်း၊ ဖပမလမ
ိုံ
်း၊ လမ်းငယ၊
လမ်းသယ၊ လမ်းကကာ်း၊ လူသာ်းစကကြံလမ်း၊ ဖန ကဖ ်း

စည်းကကြသည

လမ်းတိကိ
ုံ ုံ ဆိသ
ုံ ည။ ယင်းစကာ်းရပ္တင လမ်းနှင

ယင်းစက ်း ြတင

ဆကစပ္လျကရှဖ
ိ သာ

အြန၊ အဖကာက၊ အခ၊ လိုံငစငဖကက်း၊ ပ္ါမစဖကက်းနှင
ေဏရကက်းဖငတိလ
ု့် ည်းြါဝငသည၊

အမိနဖကကာပငာစာ

တစမျိ ်းမျိ ်းကိုံ ဆိုံသည၊

ထုတပြနသတမှတထ ်းရသ နယနိမတ
ိ ကို ဆိသ
ု ည၊
အခန်

လုင်စင်

အခနဖငဖပ္်းဖဆာငဖစမပ္ီ်း

မမိ ြို့အပဖစ သတမှတရကကည
မမိ ြို့ပြစညြငသ ယ ရ ်း

ရက ကြံ

နိုံငရန ဖကာမတီက စည်းကမ်းချကမျာ်းထာ်းရှိလျက

ဆိသ
ုံ ညမှာ

လုြငန်းမ ်းကို ရဆ င ကနိုင န အမိနရ
့် ကက ပင စ

(ဎ)

အခါအာ်းဖလျာစာ

လုံပ္ငန်းတစရပ္ရပ္အတက

ဆိသ
ု ည၊

သကဆိုင

အမ ်းသံု်းအိမသ ြန

ဖသာ အခနမျာ်းလည်းပ္ါဝငသည၊

ထုတပြန၍ သတမှတရကကည မြီ်း ဖြို့ွဲ စည်းထ ်းသည

မမ္ ွဲ့စည်ြင်သောယောထ ားနယ်နမ္တ်

လမ်းမီ်းြန၊

ထုံတပပ္န၍ ဝနဖဆာငခနအပ စ ပ ညစကသတမှတ

လုြငန်းမ ်းကို ရဆ င ကနိုင န အမိနရ
့် ကက ပင စ

(ဍ)

ရ ြန၊

သညအြနကို ဆိသ
ု ည။ ယင်းစကာ်းရပ္တင ဝနကကီ်း

ဆိသ
ုံ ညမှာ

တစြုလံု်းကို

ဆိသ
ု ညမှ

စသညဝနရဆ ငမှိုလုြငန်းမ ်းအတက

စညြငသ ယ ရ ်း

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းနယနိမိတ

ောင်ခန်

အမိှိုကနှငအညစအရကက်းြန၊

ကကီ်းကကြနိုငရ ်း

အတက ဖွဲြို့စည်းရသ ကကီ်းကကြရ ်းအဖြို့ွဲ ကို ဆိသ
ု ည၊
(ဌ)

ဝန်ဆ

နယနိမတ
ိ နှင

လမ်းဖဘ်း

ဖရဖပမာင်းတိပ္ါဝင
ုံ
သည၊
(ဒ)

အထဆောက်အအံု ဆိသ
ုံ ညမှာ ယာယီပ စဖစ၊ အမမတမ်း
ပ စဖစ

ဖဆာကလုံပ္ဖရ်းပ္စစည်းပ င

တညဖဆာက

ထာ်းသည အဖဆာကအဉီ၊ အိမ၊ တိုံက၊ တ၊ အမိုံ်းနှင
ယင်းတိ၏အစိ
ုံ
တအပ္ိုံင်းကိုံ ဆိုံသည၊

၅
(ဓ)

၆

ထပမ္ ဆိသ
ုံ ညမှာ မမိ ွဲ့နယစညပ္ငသာယာဖရ်းနယနိမိတ၊
မမိ ွဲ့စညပ္ငသာယာဖရ်း

နယနိမတ
ိ အတင်းရှိ

(

)

ဖပမ

နယနိမိတအတင်း

သိမဟုံ
ုံ
တ ယင်း၏အစိတအပ္ိုံင်းကိုံ ဆိသ
ုံ ည၊
(န)

ရဖ ကက ်း

ထစျား ဆိသ
ုံ ညမှာ သာ်းငါ်း၊ သစသီ်းဝလ၊ ဟင်းသီ်း၊
ဟင်းရွက၊ တိရစဆာန၊ စာ်း ယ၊ ဖသာက ယ၊ စာ်းကုံန၊
လူမျာ်းစုံဖဝ်းဖရာင်းချရန

စည်ြင်သောယောထစျား

ဆိသ
ုံ ညမှာ

ရ

င်းြ နအတက အဖွဲြို့ကပဖစရစ၊ အဖွဲြို့၏ကကီ်းကကြမှို

ပဖငပဖစရစ တညရထ ငရြ်းသည အရဆ ကအအံုမ ်း၊
ရစ ်းရံုမ ်း၊ ဆိင
ု ြန်းမ ်း၊ ဆိင
ု ရန

မ ်းနှင ယင်းတိက
ု့် ို

အရထ ကအကူပြ သည အရဆ ကအအံုမ ်း ြါဝင
ရသ
ရန

ရစ ်းနယနိမတ
ိ အပဖစ
ကို ဆိသ
ု ည၊

သတမှတထ ်းသည

ြုဂ္ိ လတစဦ်းဦ်း

သိမ
ု့် ဟုတ

အဖွဲြို့အစည်းတစ ြ ြက

သ ယ ရ ်းအဖွဲြို့က

မမိ ြို့နယစညြင
ကုနစညအမ ိ ်းမ ိ ်း

ကို ယူ၍

သိမ
ု့် ဟုတ

အစုစြ
ရ ်းအပဖစ

ဆိင
ု ြန်း၊ ဆိင
ု ရန
ရန

၊ ဌ န၊

ြ ဝဏတိက
ု့် ို ဆိလ
ု သ
ို ည။ ယင်းစက ်း ြတင စညြင
ြရေသ ဆိင
ု ၊

သ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ အတင်း သိမ
ု့် ဟုတ မမိ ြို့စညြင
သ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ အတင်း၌

င်းဝယ

စညြငသ ယ ရ ်းအဖြို့ွဲ ၏ ြငပြ ြ က

စသည အရဆ ကအဦမ ်းြါဝငရသ

သတမှတထာ်းဖသာ

ဖပမဖနရာ၊ အဖဆာကအအုံကိုံ ဆိုံသည၊
( ပ္ )

ကုနစညအမ ိ ်းမ ိ ်းရ

တညရထ ငဖငလှစထ ်းရသ

ဖသာကကုံန သိမဟုံ
ုံ
တ အပခာ်းလူသုံ်းကုံနပ္စစည်းမျာ်း
ကိုံ

ကုယ်ြုင်ထစျား ဆိသ
ုံ ညမှာ မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်း

ရစ ်းအဆငသတမှတမြီ်း

ကုနတိုကမ ်းနှင

ဘု

ကုန

်းြ ဝဏ

အတင်း၌ ရ
ှိ သ ရစ ်းမ ်းလည်းပ္ါဝငသည၊
(ဗ)

ဆင
ု ်

ဆိသ
ုံ ညမှာ

မိမိပ္ိုံငဆိုံငဖသာ

ဖနအိမ၊

အဖဆာကအအုံ၊ ခခဝင်းအတင်း၌ပဖစရစ၊ ငှာ်းရမ်းထာ်း
ဖသာအဖဆာကအအုံ၊ ခခဝင်းအတင်း၌ပဖစရစ၊ အမျာ်း
ပပ္ညသူ အလယတကူ ဝယယူသုံ်းစနိုံငဖရ်းအတက
စီ်းပ္ာ်းပ စအလိငှ
ုံ ာ ဖရာင်းချဖသာဖနရာကိုံ ဆိသ
ုံ ည၊

၇
(ဘ)

၈

စောားထသောက်ကုန်လုြ်ငန်ား
ဖဆ်းရွကကကီ်းနှင

ဆိသ
ုံ ညမှာ

အလှကုံနပ္စစည်းမျာ်းမှအပ္

စာ်းဖသာကနိုံငဖသာ

(ရ)

လူတိုံ

ပ္စစည်း

သိမဟုံ
ုံ
တ

အစာ်း

လုြငန်းလိုငစင

ယူထ ်းသညယ ဉမ ်းမှအြ ြ ်းီ သည၊
မ ်းကို

အြရကက်းရင ယူ၍

အငှ ်းလိက
ု ပြင်း

ယင်းစကာ်းရပ္တင

စကအငအ ်းသံ်းု ဘီ်းတြယ ဉကို ဆိသ
ု ည၊

သကဆိင
ုံ ရာ

ဝနကကီ်းဌာနက

အမိနဖကကာပငာစာ

ထုံတပပ္န၍

(လ)

ဆိသ
ုံ ညမှာ

ြ ီ်းသည၊

ကုနြစစည်း

သယြို့် န အြရကက်းရငယူ၍ သယယူြရ
ို့် ဆ ငပြင်း၊
ငှ ်း မ်းပြင်းပြ သည လူအငအ ်း သိမ
ု့် ဟုတ တိ စဆ န
အငအ ်းကိုအသံ်းု ပြ ရသ ဘီ်းတြယ ဉကို ဆိသ
ု ည၊
အထနှားယောဉ်ထမ္ောင်ားသူ

ဆိသ
ုံ ညမှာ

အရနှ်းယ ဉကို

နင်းသူ၊ တန်းသူ၊ ဆသ
ွဲ ူ၊ ရမ င်းသူကို ဆိသ
ု ည၊

ဆိသ
ုံ ညမှာ

နှစဘီ်းအထက

ြုေမြွဲ

(ရ)ြါ

ယ ဉအ ်း ရမ င်းနှငသူကို ဆိသ
ု ည၊

ပ္ါဝငသည၊
အထနှားယောဉ်

ရဆ င ကသည

အပခောားယောဉ်ထမ္ောင်ားသူ

ကုနစည

သယယူြရ
ို့် ဆ ငပြင်း၊

ဖရာင်းချပခင်း၊ တညခင်းပခင်း၊ ပ နပ ်းပခင်းကိုံ ဆိသ
ုံ ည။

စာ်းဖသာကကုံနဟုံ သတမှတဖသာ ပ္စစည်းမျာ်းလည်း

(ယ)

သယယူြရ
ို့် ဆ ငရ ်းလုြငန်းမ ်းနှင

သကဆိုငသည တညဆွဲဥြရေအ

ထပ္ပ ညပ္စစည်းမျာ်းကိုံ ထုံတလုံပ္ပခင်း၊

အခါအာ်းဖလျာစာ

(မ)

အပခောားယောဉ် ဆိသ
ုံ ညမှာ ကုန်းလမ်းနှင ပြညတင်း
ရ ရကက င်း

စာ်းဖသာက ယရာမျာ်းနှင

ယင်းတိတ
ုံ ငပ္ါရှိဖသာ
အဖသာက

ဖဆ်းဝါ်း၊

(ဝ)

ကူားတလ
ုို့ ုြ်ငန်ား ဆိသ
ုံ ညမှာ ပမစ၊ ရြ င်း သိမ
ု့် ဟုတ
အင်းမ ်းတင

ြ ီ်းသည၊

ကုနြစစည်း၊

တိ စဆ န၊

ယ ဉမ ်းကို အြရကက်းရငယူ၍ ရလှ၊ သမဗန၊ စကတြ
ရ ယ ဉ၊ သရဘဘ စသညတိပု့် ဖင သယယူြရ
ို့် ဆ ငသည
အမ ်းပြညသူဆင
ို

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းကို

ဆိသ
ု ည။

ယင်းစက ်း ြတင ကူ်းတိ၊ု့် တံတ ်း၊ ကူ်းတိဆ
ု့် ိြြံ၊
ကူ်းတိဆ
ု့် ိြတိလ
ု့် ည်းြါဝငသည၊

၉
(သ)

ကျ ားထကျော်ပခင်ား

၁၀

ဆိသ
ုံ ညမှာ

စညပ္ငသာယာဖရ်း

အပခောားြုဂ္ဂလက

စီားြောားပ စ်

ဝန်ထဆောင်မ္ှုလုြ်ငန်ား

အ ွဲ့ပ္ိုံင သိမဟုံ
ုံ
တ စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့မှ စီမ

ဆိသ
ုံ ညမှာ ဤဥြရေတင သတမှတရဖ ပြထ ်းရသ

ခနခခငရှိဖသာ နယနိမတ
ိ ၊ ဖပမ၊ အဖဆာကအအုံ၊

ြုဂ္လိက စီ်းြ ်းပဖစ ဝနရဆ ငမှိုလုြငန်းမ ်းမှအြ

ဥပ္စာမျာ်းဖပ္ေါ်တင တစဦ်းတစဖယာကက ကျ ်းဖကျာ

ြုဂ္လိကတစဦ်းပြင်းပဖစရစ၊ အစုစြ သိမ
ု့် ဟုတ ဖကစြ

ပခင်း၊ တစဦ်းတစဖယာက၏အစီအမပ င ကျ ်းဖကျာ

ပဖစရစ၊ အသင်း သိမ
ု့် ဟုတ ကုမပဏတ
ီ ညရထ င၍

ဖစပခင်းကိုံ ဆိသ
ုံ ည။ ယင်းစက ်း ြတင အထကြါ

ပဖစရစ ြုဂလ
္ ိက သိမ
ု့် ဟုတ ကိယ
ု ြိုငအက ိ ်းအပမတ

ရဆ င ကြ ကမ ်းကို အ ်းရြ်းပြင်း၊ အ ်းထုတပြင်း
တိလ
ု့် ည်းြါဝငသည၊
(ဟ)

(ဠ)

လည်းရက င်း၊ လုြငန်းရဆ င ကြံု၊

ရဆ င ကနည်းမ ်းအ

လည်းရက င်း

သဘာဝ

ပ္တဝန်းကျငနှင လူ၏အသက သိမ
ု့် ဟုတ က န်းမ ရ ်း
ကို အနတ

ယပဖစရစနိုငရသ ၊ ြစစည်းမ ်းကို ထိြက
ို

ြ ကစီ်းရစနိုငရသ

သိမ
ု့် ဟုတ

အရနှှောငအယှက

ပဖစရစနိုငရသ လုြငန်းကို ဆိသ
ု ည။ ယင်းစကာ်းရပ္
တင

အပြ ်းြုဂ္လက
ိ

စီ်းြ ်းပဖစဝနရဆ ငမှိုလုြငန်းတစ ြ ြကို ဆိသ
ု ည။

အနတ ောယ် ှထစနုင်ထသောလုြ်ငန်ား ဆိသ
ုံ ညမှာ လုြငန်း
သဘ ဝအ

ရ
ှိ စ န လုြကိုငရဆ င ကရသ

ဝနကကီ်းဌာနက

အခါအာ်းဖလျာစာ

အမိန

ဖကကာပငာစာထုံတပပ္န၍ အနတရာယရှဖ
ိ စနိုံငဖသာလုံပ္ငန်း
ဟုံ သတမှတဖသာလုံပ္ငန်းမျာ်းလည်း ပ္ါဝငသည၊

၁၁

၁၂

အခန်ား (၂)

(င)

တိုံ်းတကမပ္ီ်း မမိ ွဲ့ပပ္လူဖနမှုစနစပမငမာ်းလာဖစရန၊

ည် ယ
ွ ်ချက်မ္ျောား
၃။

ဤဥပ္ဖဒ၏ ရညရွယချကမျာ်းမှာ ဖအာကပ္ါအတိုံင်းပ စသည(က)

ပြညနယအတင်း

စညြငသ ယ ရ ်းဖကာမတီနှင

အဖွဲြို့မ ်းဖြို့ွဲ စည်းပြင်း၊ စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်း
ကို စီမံရဆ င ကပြင်းနှင သတမှတရသ
အဖကာက

အြန

စည်းကကပ္ဖကာကခပခင်းလုြငန်းမ ်းကို

စနစတက ရဆ င ကနိုငရစရန၊
(ခ)

စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်း

ဖ ာဖဆာငရာတင

တညဆဥပ္ဖဒ၊ နည်းဥပ္ဖဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းမျာ်း
နှငအညီ

စနစတကျဖဆာငရွကနိုံငရနနှင

ပြညသူ

လူထုြ်းူ ရြါင်းြါဝငမှို ြိုမိုပဖစထန်းလ ရစ န၊
(ဂ)

စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်း

လုြရဆ င

တင

ြငလင်းပမငသ မှို၊ တ ဝနယူတ ဝနြံမှိုနှင အပပ္နအလှန
ထိန်းဖကျာင်းပခင်းပ င

အက ိ ်းသကရ

ကမှို

ြိုမို

အ ်းရက င်းလ ရစ န၊
(ဃ)

စညြငသ ယ ရ ်းလုံပ္ငန်းမျာ်းမှ
ှိ နနှင

အြနအပြညအဝ

လ
ှိ ရသ ဝငရငအ ်းလံု်းကို စနစတက

စီမံြနြ
့် ွဲနိုင န၊

စညပ္ငသာယာဖရ်းလုံပ္ငန်းမျာ်း စဉဆကမပပ္တ ွဲ့မ ိ ်း

(စ)

စညြငသ ယ ရ ်းလုံပ္ငန်းမျာ်းမှ

လ
ှိ ရသ ဝငရင

ကို သကဆိင
ု

မမိ ြို့၊

မ ်း၏စညြငသ ယ ဖရ်းနှင

သကဆိုငရသ

ပြညသူူ့ဝနရဆ ငမှိုလုြငန်းမ ်းအ ်း

စဉဆကမပြတ အရက ငအထညရဖ

ရဆ င က

တင ဘဏ္ဍ ရ ်းစည်းမ ဉ်းနှငအညီသု်းံ စွဲ န။

၄။

၁၃

၁၄

အခန်ား (၃)

အခန်ား (၄)

စည်ြင်သောယောထ ားနယ်နမ္တ်မ္ျောား သတ်မ္တ
ှ ်ပခင်ား

စည်ြင်သောယောထ ားထကော်မ္တီနှင် စည်ြင်သောယောထ ားအ ွဲ့ ွဲ့စည်ားပခင်ား

(က)

(ခ)

ဝနကကီ်းသည

မမိ ြို့နယရက မတီမှ

တငပြလ ရသ

၅။

အစိုံ်းရအ ွဲ့သည ပပ္ညနယဖကာမတီကိုံ ွဲ့စည်းရာတင ဝနကကီ်း

စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ
သတမှတြ ကမ ်းကို

အာ်း ဥကကဋ္ဌအပ စ လည်းဖကာင်း၊ မမိ ွဲ့နယစညပ္ငသာယာဖရ်းဖကာမတီ

အစို်း အဖွဲြို့၏

အတညပြ ြ ကပဖင

သကဆိင
ုံ ရာ

ဥကကဋ္ဌမျာ်းအာ်း အ ွဲ့ဝငမျာ်းအပ စ လည်းဖကာင်း၊ ပြညနယအရထရထ

မမိ ွဲ့နယအတင်း

စညြငသ ယ ရ ်း

လုြငန်းမ ်း

အုြြ ြရ ်းဦ်းစီ်းဌ န၏ ညွှနကက ်းရ ်းမှ ်းနှင ပြညနယလယယာဖပမ

ရဆ င ကနိုင န ပ္ုံဒမ ၂ ပ္ုံဒမခ (ဌ)နှင (ဍ)ပ္ါအတိုံင်း

စီမခနခဖရ်းနှင

သတမှတရမည၊

အ ွဲ့ဝငမျာ်းအပ စ

ြုေမြွဲ

(က)အ

သကဆိုင

ရေသြံလူထု၏ သဖဘာထာ်းဆနဒ

ဦ်းစ
(၂)

ရဆ င က

တင

ယူ မည၊

မမိ ွဲ့ပပ္ဧရိယာနှင
တညရှိသည

၆။

တစဆကတစစပ္တည်း
စညပ္ငသာယာဖရ်းနယနိမတ
ိ

စညပ္ငသာယာဖရ်းနယနိမိတအပ စ သတမှတ
သကဆိုံငရာ

ဖဒသခလူထ၏
ုံ

သဖဘာထာ်းဆနဒ ရယူဖဆာငရွကနိုံငသည။

အစိုံ်းရအ ွဲ့သည

ပပ္ညနယအမှုဖဆာငအရာရှိအာ်း

မမိ ွဲ့နယဖကာမတီကိုံ

နိုံငငဝနထမ်းမဟုံတဖသာ

နိုံငငသာ်း

(၄)ဦ်းနှင

ွဲ့စည်းရာတင
သကဆိုံငရာဌာန၊

အ ွဲ့အစည်းမျာ်းမှ နိုံငငဝနထမ်း (၃)ဦ်းအပ္ါအဝင ဖကာမတီဝင (၇)ဦ်း
ပ င

မျာ်းမှအပ္ ကျနနယဖပမတစစိတတစဖဒသကိုံ
လိုံပ္ါက

လည်းဖကာင်း၊

ပပ္ညနယဦ်းစီ်းမှ ်းတိသ
ု့် ည

အတင်းဖရ်းမှ ်းအပ စ လည်းဖကာင်း သတမှတ ွဲ့စည်းရမည။

မမိ ြို့နယရက မတီသည(၁)

စာရင်းအင်းဦ်းစီ်းဌာန၏

ွဲ့စည်းရမည။

ယင်းဖကာမတီအာ်း ွဲ့စည်းမပ္ီ်း

လိုံအပ္ပ္ါက

နိုံငငဝနထမ်းမဟုံတသည သငဖလျာဖသာပ္ညာရှငမျာ်းပ င တိ်းုံ ပမြှင
ွဲ့စည်းနိုံငသည။
၇။

(က)

နိုံငငဝနထမ်းမဟုံတဖသာ

နိုံငငသာ်း

(၄)ဦ်းသည

ဖအာကပ္ါသတမှတချကမျာ်းနှင ကိုံကညီရမည(၁)

အသက (၂၅)နှစပပ္ညမပ္ီ်းသူ၊

(၂)

နိုံငငသာ်းမိဘနှစပ္ါ်းမှဖမ်း ာ်းသူ၊

၁၅
(၃)

၁၆

သကဆိုံငရာ

စညပ္ငသာယာဖရ်းနယနိမတ
ိ

(၇)

အတင်း အနည်းဆ်းုံ (၅)နှစဖနထိုံငလျကရှသ
ိ ူ၊

တစဦ်းဦ်းကရသ လည်းရက င်း မမိ ြို့နယစညြင
သ ယ ရ ်းအဖွဲြို့၏

ခခင်ြီးချြ်။ (၁) နိုငငံရတ ၏ ြငပြ ြ ကပဖင
နိုငငံပြ ်းသို့်
သာ်းရ

တ

ပြင်း။

ကသည က လမ ်း
နိုငငံရတ တင

အရပြြ

ရနထိုငြွဲသည

က လအပဖစ

ထညသင်း

ရ တက မည၊

(ြ)

ရအ ကြါ

(၁)

ဖရွ်းချယ

တငဖပမြှာကသည
အနည်းဆုံ်း

(၂)နှစ

(၂)

အမျာ်းပပ္ညသူ ယကုံ ကညဖလ်းစာ်းပခင်းခရသူ၊

(၅)

ကျန်းမာဖရ်းဖကာင်းမနသူ၊

(၆)

တာဝနဝတတရာ်းမျာ်းကိုံ ထမ်းဖဆာငနိုံငစမ်းရှိသူ၊

ပြစမှိုထင ှ ်းစီ ငပြင်းြံ ၍

စိတရြါသြသညဟု

သကဆိုင

ဥြရေက

ပြဋ္ဌ န်းထ ်းသညအတိုင်း သတမှတပြင်းြံ သူ၊
(၃)

လူမွဲအပဖစ သကဆိင
ု

တ

်းရံု်း၏ ရကကည

ြံထ ်း ပြင်းမှ လတရပမ ကြငမ ရသ်းသူ၊

ဖနထိုံငခသူပ စရမည။
(၄)

်းရံု်း၏

ရထ ငေဏက ြံရန သူ၊

ဖနမတိုံငမီ တစဆကတစစပ္
တည်း

ရက မတီဝငအပဖစ

ပြစမှိုတစြုြက
ု ိုက ်းလနသပဖင သကဆိုင
တ

မမိ ြို့နယအတင်း

ြုဂ္ိ လမ ်းသည

ရ ်းြ ယတငဖပမြှာကြံြိုငြငမ ရ
ှိ စ -

(၂) အမငိမ်းစ ်းဝနထမ်း ပဖစြါက
သကဆိုင

အ ြ ြအြငအရ ်း

လိုငစငမ ်းကို ဆဝ
ွဲ ယလုြကိုငရနသူ မဟုတ

်းဝင

ကိုလည်း

ကိုယတိုငရသ လည်းရက င်း၊ မိမိ၏မိသ ်းစုဝင

(၄)

သ သနှောဝနထမ်းပ စသူ၊

၁၇
(၅)

၁၈

နိုငငံဝနထမ်းပ စသူ၊

(ြ)

မသကဆိုငရစ ။

(ဂ)

ဖရွ်းချယရာတင

(၄)ဦ်းအနက (၁)ဦ်းအာ်း ဥကကဋ္ဌအပ စဖရွ်းချယရမည၊
(ဃ)

အမျိ ်းသာ်း၊

ပ ငဖရွ်းချယမပ္ီ်း

(၄)ဦ်းကိုံ အမျာ်းပပ္ညသူ၏သဖဘာဆနဒပ င ဖရွ်းချယတငရပမ ကနိုင နမမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်း
ရက ်း

အုြစု

သိမ
ု့် ဟုတ

(င)

ြကက သိမ
ု့် ဟုတ

မွဲဆနဒနယ၏

မမိ ြို့နယ

ရဆ င က မည။ ြကက သိမ
ု့် ဟုတ ရက ်း

အုြစု

အစီရငခတငပပ္သည

မမိ ြို့နယစညြင

အတညပပ္ ဖပ္်းရမည။

လူဦ်းရ အြ ိ ်းညီမျှသည မွဲဆနဒနယ (၄)ြု သတမှတ
ရြ်း မည၊

ယင်း

အမညစာရင်း

ကိုံ အစိုံ်းရအ ွဲ့ထတငပပ္ရမည။
၉။

သ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ ပဖစလျှင ဆနဒမွဲရြ်းြိုငြင ှိသူ

ှိသသ
ူ ည

ပ္ုံဒမခ (ဂ) နှင (ဃ)အရ မဆနဒရှငပပ္ညသူလူထက
ုံ

နိုင န ရ ်းြ ယတငရပမ ကြက
ွဲ င်းြပြင်းကိုံ ကကီ်းကကြ
ရလ နည်းသည

ဆနဒမွဲအမ ်းဆံု်း

အဆငဆငဖရွ်းချယတငဖပမြှာကသည

ရက မတီဝငရလ င်းတစဦ်းက စီ ရ ်းြ ယတငရပမ က

(၄)ြုရအ က

စညပ္င

မမိ ြို့နယရက မတီ၏ဥကကဋ္ဌ ပဖစသည၊

နယနိမတ
ိ အတင်း ှိ

အိမရထ ငစုမ ်းက မိမိရနထိုင

သကဆိင
ုံ ရာ

မျာ်းနှင ဖကာမတီဝင (၇)ဦ်းမှ လ ိ ွဲ့ဝှကဆနဒမဖပ္်းပခင်း

ကကီ်းကကြရ ်းအဖွဲြို့သည ပ္ုံဒမ ၇ ပ္ါ မမိ ြို့နယဖကာမတီဝင

(က)

ဥကကဋ္ဌအပ စဖရွ်းချယရာတင

သာယာဖရ်းနယနိမတ
ိ အတင်းရှိ ရပ္ကကအုံပ္ချ ပ္ဖရ်းမှ ်း

အမျိ ်းသမီ်း ခပခာ်းမှုမရှဖ
ိ စရ။
၈။

သ
ှိ ူ (၄)ဦ်းသည မမိ ြို့နယရက မတီဝင

အပဖစ သတမှတပြင်းြံ သညြုဂ္ိ လမ ်းပဖစမြီ်း ယင်း

သိမဟုံ
ုံ
တ အ ွဲ့အစည်းဝငပ စသူ။
ဖကာမတီဝငအပ စ

ကကီ်းကကြရ ်းအဖွဲြို့က စစရဆ်းအတညပြ သည ြုေမြွဲ
(ခ)အ ဆနဒမွဲ

စပ္လျဉ်း၍

အမညပ္ျကစာရင်း ဖကကညာထာ်းသည ပ္ုံဂ္ိ လ

(ဂ)

င်းကို စစရဆ်း

အတညပြ ၍ မှတြံတ
ု င မည၊

အပဖစက အမငိမ်းစ ်းယူမြီ်းသူနှင

စညပ္ငသာယာဖရ်းလုံပ္ငန်းနှင

ရ ်းြ ယတငရပမ ကပြင်းြံ သည

မမိ ြို့နယရက မတီဝငရလ င်းအမညစ

ခခင်ြီးချြ်။ ယင်းစက ်း ြသည နိုငငဝနထမ်း

(၆)

ြုေမြွဲ (က)အ

အစိုံ်းရအ ွဲ့သည ပ္ုံဒမ ၈ ပ္ုံဒမခ (င)အရ ကကီ်းကကပ္ဖရ်းအ ွဲ့က
မမိ ွဲ့နယဖကာမတီဝငမျာ်း၏

အမညစာရင်းကိုံ

၁၉

၂၀

၁၀။

အိမရထ ငစုတစစုလျှင မိမိရနထိုင

ရက ်း

အုြစု

သိမ
ု့် ဟုတ

ြကက သိမ
ု့် ဟုတ

မွဲဆနဒနယအတက

ဆနဒမတ
ွဲ စြုသ

၁၃။

ပ္ုံဒမ ၉ ပ္ါ ဖကာမတီဝငတစဦ်းဦ်းလစလပ္၍ ယင်းဖနရာတင

ပ ညစကဖရွ်းချယခရသူ၏သကတမ်းသည အစိုံ်းရအ ွဲ့၏ ကျနရှိဖသာ

ရြ်းြိုငြင ှိသည။

သကတမ်းကုံနဆ်းုံ သညအထိသာ ပ စသည။

၁၁။

၁၄။

နိုံငငဝနထမ်း (၃)ဦ်းအနက မမိ ွဲ့နယအမှုဖဆာငအရာရှသ
ိ ည

မမိ ွဲ့နယအမှုဖဆာငအရာရှသ
ိ ည ပ္ုံဒမ ၁၂ ပ္ုံဒမခ (ဂ)အရ

ရာထူ်းအဖလျာက မမိ ွဲ့နယဖကာမတီ၏အတင်းဖရ်းမှ ်းပ စမပ္ီ်း မမိ ွဲ့နယ

ဖကာမတီ၏လုံပ္ငန်းတာဝနမျာ်းကိုံ ယာယီတာဝနယူစဉကာလအတင်း

အဖထဖထအုံပ္ချ ပ္ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန၏

စညပ္ငသာယာဖရ်းလုံပ္ငန်းမျာ်းကိုံ

ဒုံတိယဦ်းစီ်းမှ ်းနှင

မမိ ွဲ့နယ

လယယာဖပမစီမခနခဖရ်းနှင စာရင်းအင်းဦ်းစီ်းဌာန၏ မမိ ွဲ့နယဦ်းစီ်းမှ ်း

တာဝနခရမညအပပ္င

ွဲ့စည်းသညဖကာမတီထ ဖငဖကက်းစာရင်းဇယာ်းမျာ်းကိုံ လုံပ္ထုံ်းလုံပ္နည်း

တိသည
ုံ
အ ွဲ့ဝငမျာ်းပ စရမည။

နှငအညီ စနစတကျလွှဖပပ္ာင်းဖပ္်းရမည။

၁၂။

ဖကာမတီ၏သကတမ်းသည အစိုံ်းရအ ွဲ့၏သကတမ်း

၁၅။

နှငအညီ ပ စသည၊

နှငအဖွဲြို့ဝငမ ်းအ ်း ရ ်းြ ယ

(က)

(ခ)

အစိုံ်းရအ ွဲ့သည အစိုံ်းရအ ွဲ့တာဝန လွှဖပပ္ာင်းရယူ
သညဖနမှစ၍ ရကဖပ္ါင်း ၉၀ အတင်း ဖကာမတီမျာ်း
ကိုံ ပပ္နလည ွဲ့စည်းရမည၊

(ဂ)

(ဃ)

ပပ္နလည

အစို်း အဖွဲြို့သည

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းရက မတီဥကကဋ္ဌ
တင သကဆိင
ု

ြရိုငအုြြ ြရ ်းမှ ်း

က ဥကကဋ္ဌအပဖစလည်းရက င်း၊ မမိ ြို့နယအုြြ ြရ ်းမှ ်းက အတင်းရ ်းမှ ်း
အပဖစလည်းရက င်း၊ မမိ ြို့နယအုြြ ြရ ်းမှ ်းကရ ်းြ ယသည မမိ ြို့နယ
အဆင

ဌ နဆိင
ု

အကကီ်းအမှ ်း

(၁)ဦ်းနှင သကဆိင
ုံ ရာ

မမိ ွဲ့နယ

စညပ္ငသာယာဖရ်းနယနိမတ
ိ အတင်းရှိ ရပ္ကက သိမဟုံ
ုံ
တ ဖကျ်းရွာ

အမှုဖဆာငအရာရှိသည ပ္ုံဒမခ (ခ)အရ ဖကာမတီ

အုံပ္ချ ပ္ဖရ်းမှ ်းမျာ်းကအဆိပုံ ပ္ ဖသာ မမိ ြို့မိမမိ ြို့ဖကိုယစ ်းလှယ (၂)ဦ်းအာ်း

ပပ္နလည ွဲ့စည်းစဉကာလအတင်း ဖကာမတီ၏လုံပ္ငန်း

အဖွဲြို့ဝငမ ်းအပ စလည်းဖကာင်း ကကီ်းကကြရ ်းအဖွဲြို့ကိုဖွဲြို့စည်း၍ တ ဝန

တာဝနမျာ်းကိုံ ယာယီတာဝနယူဖဆာငရွကရမည၊

နှငလုြြိုငြငမ ်း သတမှတရြ်း မည။

ရက မတီဝငသည ရက မတီဝငသကတမ်း တစဆက
တစစပ္တည်း
မ ှိရစ ။

နှစကကိမထကြိ၍
ု

ထမ်းရဆ ငြင

၂၁
၁၆။

ြုေမ ၈ အ

ရ ်းြ ယတငရပမ က
(က)

၂၂

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းရက မတီဝငမ ်း

၁၉။

တင-

(က)

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်း
အိမရထ ငစုတစစုသည
သိမ
ု့် ဟုတ ရက ်း

ကကီ်းကကြရ ်းအဖွဲြို့သည အစိုံ်းရအ ွဲ့၏သဖဘာတူညီချကပ င-

နယနိမတ
ိ အတင်း ှိ
မိမိရနထိုင

ြကက
(ခ)

(ဂ)
၁၇။

ပမနမ နိုငငံသ ်းပဖစ မည၊

(၃)

ယင်းအိမရထ ငစုဝငပဖစ မည။

ကရ ်းြ ယတငရပမ ကြံလိုသည

နိုငငံသ ်းပ စသူ မညသူမဆို ြုေမ ၇ ြါ အ ညအြ င်းနှငကိုကညီြါက
ကကီ်းကကြရ ်းအဖွဲြို့ထံ

သတမှတနည်းလမ်းနှငအညီ

ရလျှ ကထ ်းနိုငသည။
၁၈။

ကကီ်းကကြရ ်းအဖွဲြို့သည ပ္ုံဒမ ၁၇ အရ ဖလ ာကထာ်းလာသည

အမညစာရင်းမျာ်းကိုံ

လုံပ္ထုံ်းလုံပ္နည်းနှငအညီ

စိစစပခင်းမျာ်းပပ္ မပ္ီ်းပ္ါက အစိုံ်းရအ ွဲ့ထတငပပ္ရမည။

ဖကာမတီဝငဖလာင်း

အမညစာရင်းမျာ်း၊

ဆနဒမ

ဖပ္်းပ္ိုံငခငရှိသူစာရင်းမျာ်း ထုံတပပ္နဖကကညာပခင်း၊
(ဃ)

ဖရွ်းချယတငဖပမြှာကပခင်း

ရလဒမျာ်းကိုံ

ထုံတပပ္န

ဖကကညာပခင်းစသညတိကိ
ုံ ုံ ဖဆာငရွကရမည။

လျှိ ြို့ဝှကဆနဒမွဲရြ်းပြင်းစနစကို က ငသံ်းု မည။

ရက မတီဝငအပဖစ ဝငရ

သကဆိုင

(ဂ)

အိမရထ ငစုကယ
ို စ ်း ဆနဒမရ
ွဲ ြ်းသူသည-

(၂)

ဖရွ်းချယတငဖပမြှာကသည လုံပ္ငန်းစဉမျာ်းကိုံ ချမှတ
ဖဆာငရွကပခင်းနှင ကကီ်းကကပ္ပခင်း၊

ရ ်းြ ယြိုငြင သ
ှိ ည၊

အသက ၁၈ နှစပြညမြီ်းသူပဖစ မည၊

မဆနဒရှင

ကိုံ သတမှတပခင်း၊

အုြစု သိမ
ု့် ဟုတ မွဲဆနဒနယ၏

(၁)

ဖနရကနှင

အဖရအတကဖပ္ေါ်မူတည၍ အချိ ်းညီစာ မဆနဒနယမျာ်း

မမိ ြို့နယရက ငမတီဝငရလ င်း (၁)ဦ်းအတက ဆနဒမွဲရြ်း

(ြ)

ဖရွ်းချယတငဖပမြှာကမည

မှတပ္တ
ုံ ငပခင်း၊

၂၀။

ဝနကကီ်းသည အစို်း အဖြို့ွဲ ၏သရဘ တူညြ
ီ ကပဖင ပပ္ညနယ

အတင်းရှိ မမိ ြို့နယတစြုကိုပဖစရစ၊ မမိ ြို့တစမမိ ြို့ကိုပဖစရစ၊ နယနိမတ
ိ ြ င်း
ဆကစြလ က ရ
ှိ သ

မမိ ြို့နယမ ်း

သိမ
ု့် ဟုတ

မမိ ြို့မ ်းကိုစုစည်း၍

ပဖစရစ စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့ကို ဖြို့ွဲ စည်းပြင်း၊ ပြငဆငရပြ င်းလွဲပြင်း
ပြ နိုငသည။

၂၃

၂၄

အခန်ား (၅)
ဝန်
၂၁။

၂၄။

မ္်ား ွဲ့စည်ားြံု

အစို်း အဖွဲြို့သည (က)

အပြ ်းတိုင်းရေသကကီ်း သိမ
ု့် ဟုတ ပြညနယအစိ်းု အဖွဲြို့

ဝနကကီ်းဌ နသည အစို်း အဖြို့ွဲ ၏အတညပြ ြ ကပဖင စညြင

မ ်းနှငပဖစရစ ညိနိှိုင်း၍ စညပ္ငသာယာဖရ်းဝနထမ်း

သ ယ ရ ်းအဖွဲြို့တစဖွဲြို့စ၏
ီ
လုြငန်းတ ဝနမ ်းနှင ဝငရငြမ ဏကို
အရပြြံ၍ဖသာ

လည်းဖကာင်း၊

မ ်းကို ရာထူ်းအလိုံကလွှွဲရပြ င်း ယူပြင်း၊ လွှရ
ွဲ ပြ င်း

လုံပ္ငန်းလိုံအပ္ချကအရဖသာ

ရြ်းပြင်းမ ်း ရဆ င ကနိုငသည၊

လည်းဖကာင်း ပပ္ညနယဘဏ္ဍာရနပ္ဖ
ုံ ငမှ ဝနထမ်းဖရွ်းချယခနထာ်းပခင်း
နှငဖွဲြို့စည်းြံုကိုံ

သတမှတြ ကနှငအညီ

ဖွဲြို့စည်းြံုအတင်းြနထ
့်
်းပြင်း၊

ဝနထမ်းအရ အတကကို

ပြငဆငသတမှတပြင်း၊

ပြ နိုငသည။ ဝနထမ်းဖရွ်းချယခနထာ်းပခင်းနှင
နိုံငငဝနထမ်းဥပ္ဖဒနှငအညီ

(ခ)

ရလျှ ြ ပြင်း

ဝနကကီ်းဌ နသည ဝနထမ်းရ ်း

ပပ္ညနယအမှုဖဆာငအရာရှိနှင

လိုံအပ္ပ္ါက

ဝနထမ်းရ ်း
၂၃။

ပ္ငစငနှင

နိုံငငဝနထမ်းမျာ်းနည်းတူ
သကဆိင
ုံ ရာ

ထုံတယူခစာ်းခင

လုံပ္ထ်းုံ
ရှိဖစရန

ပြညရထ ငစုဝနကကီ်းဌ နမ ်းနှငပဖစရစ၊ အပြ ်းတိုင်း
ရေသကကီ်း

ဝနကကီ်းဌာနသည စည်းမ ဉ်း၊ စည်းကမ်းရဖ ကဖ ကက ်းလနရသ

စညြငသ ယ ရ ်းအ ွဲ့ဝနထမ်းမ ်းအ ်း သကဆိုံငရာ တညဆဥပ္ဖဒ

သိမ
ု့် ဟုတ

ပြညနယအစိ်းု အဖြို့ွဲ မ ်းနှင

ပဖစရစ ညိနိှိုင်းဖဆာငရွကဖပ္်းရမည။

တ
ှိ ိအ
ုံ ်း

လုြြိုငြငမ ်း သတမှတရြ်းနိင
ု သည။

နှငအညီ အရ ်းယူ မည။

အပခာ်းဖသာ

လုံပ္နည်းနှငအညီ

ကိစစမ ်း ရဆ င ကနိုင န

မမိ ွဲ့နယအမှိုရဆ ငအ

ခစာ်းခငရှိသည

၎င်းတိဖနထိ
ုံ
ုံငရာအရပ္တင

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဖရ်းဝနထမ်းမျာ်းကိုံ ခနအပ္နိုံငသည။
၂၂။

အမငိမ်းစ ်းဝနထမ်းမျာ်း
စပ္လျဉ်း၍

ွဲ့စည်းပ္ုံကဖ
ိုံ ရ်းဆရာ၌

ဖရ်းဆ ွဲ့စည်းရမည။

သကဆိုံငရာ ပြညရထ ငစုဝနကကီ်းဌ နမ ်းနှငပဖစရစ၊

၂၅။

ဝနကကီ်းဌာနသည

စညြငသ ယ ရ ်းအဖြို့ွဲ

ဝနထမ်းမ ်း၊

စညြငသ ယ ရ ်းရက မတီဝငမ ်းအ ်း စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်း
မ ်းနှငသကဆိင
ုံ ဖသာ သငတန်းတကရ
ရဆ်းရန်းြတ
ွဲ ကရ

ကရစပြင်းမ ်းကို

ကရစပြင်း၊ ရလလ ရစပြင်း၊
လုံပ္ထုံ်းလုံပ္နည်းမျာ်းနှငအညီ

ြငပြ နိုငသည။
၂၆။
ပဖင

စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်းကို ရဆ င က န အြရကက်းရင
ငှ ်း မ်းတ ဝနရြ်းအြထ ်းရသ

နည်းဥြရေပြဋ္ဌ န်း၍ ြငပြ နိုငသည။

ြုဂ္ိ လတိ၏
ု့်

ြံစ ်းြငကို

၂၅

၂၆

အခန်ား (၆)

(င)

သ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်းအတက စီမံကိန်း၊ စီမံြ ကမ ်း

ထကော်မ္တီ၏တောဝန်၊ လုြ်ြုင်ခင်နှင် ြုင်ခင်မ္ျောား
၂၇။

ရ ်းဆ၍
ွဲ
အစို်း အဖြို့ွဲ ထတ
ံ ငပြပြင်း၊ အတညပြ ြ က

ပပ္ညနယဖကာမတီ၏ တာဝနနှငလုံပ္ပ္ိုံငခငမျာ်းမှာ ဖအာကပ္ါ

ယူပြင်း၊

အတိုံင်းပ စသည(က)

(စ)

မမိ ြို့နယရက မတီမ ်းနှင စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့မ ်း
(ဆ)

အကကံဉ ဏမ ်းရြ်းပြင်း၊

မမိ ွဲ့နယဖကာမတီမျာ်းမှ
သ ယ ရ ်းလုြငန်းဆိင
ု

တငပြလ ရသ

(ဇ)

စညြင

ပြညနယအဆင
လိုအြြ ကအ

စညြငသ ယ ရ ်းဆိင
ု

တ
( စ)

လုြငန်း

ပြညနယအဆင

စညြငသ ယ ရ ်းဆိင
ု

တ ဝနမ ်းကို

ရဆ င က

သကဆိုင

တင

စဉဆကမပြတ

်းစဆ
ွဲ န
ို ိုငြင၊ တ

ရဆ င က

ဆကြံရဆ င ကြိုငြင၊

်းစွဲဆြ
ို ံနိုငြင ပှိ ြင်း၊

စညပ္ငသာယာဖရ်းလုံပ္ငန်းနှင သကဆိုံငဖသာ တငဒါ
စီမခနခပခင်း၊

(ည)

လုြငန်း

လိအ
ု ြြါက

ဤဥြရေအ ရသ

လည်းရက င်း၊

အပြ ်းဥြရေ

တစ ပ္ရပ္အ ရသ

လည်းရက င်း

ရြ်းအြရသ

တ ဝနမ ်းကို ထမ်းရဆ ငပခင်း။

ဌ န၊ အဖြို့ွဲ အစည်းမ ်းနှင ြူ်းရြါင်းညိနိှိုင်း

ရဆ င ကပြင်း၊

ကိုယြိုငတံဆြ
ိ ပဖင

ဖခေါ်ယူပခင်းနှင ဖလလတငဖရာင်းချပခင်းကိစစရပ္မျာ်းကိုံ

အစို်း အဖွဲြို့၏သရဘ တူညီြ ကပဖင

အဖွဲြို့ငယမ ်းဖွဲြို့စည်း၍ ရဆ င ကပြင်း၊
(ဃ)

မ ်းနှငဘဏ္ဍ ဖငကို စနစတက စီမံ

ကိုယြိုငအမည၊
ြိုငြင၊

စည်းမ ဉ်း၊ စည်းကမ်းမ ်း

ကိုစိစစအကကံပြ ၍ သရဘ ထ ်းမှတြ ကရြ်းပြင်း၊
(ဂ)

ဝနထမ်းရ ်း
ြန့်ြပွဲ ြင်း၊

အြါအ ်းရလ စ စစရဆ်းပြင်း၊
(ခ)

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းနယနိမိတအပဖစ သတမှတ
နိုင နတငပြပြင်းအရြေါ် အကကံဉ ဏမ ်းရြ်းပြင်း၊

၏လုြငန်းမ ်းကို ကကီ်းကကြပြင်း၊ ရြါင်းစြညိနင
ိှို ်းပြင်း၊
သရဘ ထ ်းမှတြ ကနှင

ပြညနယစညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်း၊ မမိ ြို့နယစညြင

၂၈။

ပြညနယရက မတီသည

ပြညတင်းပြညြ

အဖွဲြို့အစည်း

သိမ
ု့် ဟုတ ြုဂ္ိ လတိန
ု့် ှငဆကသယ၍ အစို်း အဖွဲြို့၏အတညပြ ြ ကပဖင
စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်းကို ြူ်းရြါင်းရဆ င ကနိုငသည။

၂၇
၂၉။

၂၈

မမိ ွဲ့နယဖကာမတီ၏ တာဝနနှငလုံပ္ပ္ိုံငခငမျာ်းမှာ ဖအာကပ္ါ

(စ)

အတိုံင်းပ စသည(က)

ရဆ င ကနိုငရစ န

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းအဖြို့ွဲ မှ
လုြငန်းမ ်းကို

ကကီ်းကကြပြင်း၊

အြါအ ်းရလ စ

(ဆ)

စည်းမ ဉ်း၊ စည်းကမ်းမ ်းရ ်းဆွဲ

တင

(ဇ)

သရဘ ထ ်းမှတြ ကပဖင

( စ)

အဖွဲြို့အစည်းမ ်းနှင

ညိနိှိုင်း

နယနိမတ
ိ အတင်းရှိ

မမိ ြို့ပြ

ဖံြို့မဖိ ်း

ပြညသူလထ
ူ ုနှင

ကိယ
ု ြိုငတံဆိြပဖင

(၃)လ

ရဆ င ကြိုငြင၊

စဉဆကမပြတ ဆကြံရဆ င ကြိုငြင၊ တ

လုြငန်းလိုအြြ ကအ လုြငန်းမ ်းအလိုက အဖွဲြို့ငယ

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်း၊

သကဆိင
ု

ပပ္ညနယဖကာမတီ၏ လမ်းညွှနချကပ င ကိုယြိုင
အမည၊
နိုငြင၊ တ

မ ်းဖွဲြို့စည်း၍ ရဆ င ကပြင်း၊
(င)

တင လိအ
ု ြြါက

တစကကိမ ရတြို့ဆည
ံု ိနိှိုင်းပြင်း၊

စည်းမ ဉ်း၊

ပပ္ညနယဖကာမတီထတ
ံ ငပြပြင်း၊
(ဃ)

ဌ န၊

မမိ ွဲ့နယစညပ္ငသာယာဖရ်း
လ ရစ န

ရ ်းဆတ
ွဲ ငပြလ

စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းဆိင
ု

စည်းကမ်းမ ်းကိုစိစစမြီ်း

တို်းတကသည

စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်း ြိုမတ
ို ်းို တကရက င်းမန

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းအဖြို့ွဲ မှ
ရသ

ကစ

ရဆ င ကပြင်း၊

ြါဝငရဆ င ကပြင်း၊
(ဂ)

ရြတမီ

လုြငန်းတ ဝနမ ်းကိရ
ု ဆ င က
သကဆိုင

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းအဖြို့ွဲ မှ စညြငသ ယ ရ ်း
လုြငန်းဆိုင

ြိုမိုထရ
ိ

နည်းလမ်းမ ်း၊ စနစမ ်းပဖင ရဆ င ကပြင်း၊

ရဆ င ကရသ

စစရဆ်းပြင်း၊
(ြ)

စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်း

(ည)

်းစွဲဆြ
ို ံနိုငြင ပှိ ြင်း၊

စညပ္ငသာယာဖရ်းလုံပ္ငန်းမျာ်းကိုံ ပပ္ညနယဖကာမတီ
၏ခငပပ္ ချကပ င

တို်းတကရ ်းလုြငန်းမ ်းအတက စီမံကိန်း၊ စီမံြ ကမ ်း

်းစဆ
ွဲ ို

တငဒါဖခေါ်ယပူ ခင်း၊

ဖလလတင

ဖရာင်းချပခင်းနှင အကျိ ်းတူဖဆာငရွကပခင်း၊

ရ ်းဆ၍
ွဲ ပပ္ညနယဖကာမတီထတ
ံ ငပြပြင်း၊
(ဋ)

ဤဥြရေအ ရသ

လည်းရက င်း၊

အပြ ်းဥြရေ

တစ ပ္ရပ္အ ရသ

လည်းရက င်း

ရြ်းအြရသ

တ ဝနမ ်းကိထ
ု မ်းရဆ ငပခင်း။

၂၉
၃၀။

၃၀
အခန်ား (၇)

မမိ ြို့နယရက မတီသည(က)

(ခ)

ပြညတင်းပြညြ အဖြို့ွဲ အစည်း သိမ
ု့် ဟုတ ြုဂ္ိ လတိန
ု့် ှင

၃၃။

၏အတညပြ ြ ကပဖင စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်း

နှိုတထကလိလ
ု ျှင

ကို ြူ်းရြါင်းရဆ င ကနိုငသည၊

ရလျှ ကထ ်း မည။ ဝနကကီ်းဌ နက အစို်း အဖွဲြို့၏ သရဘ တူညြ
ီ က

စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်းနှငစြလ ဉ်း၍ လိုံအပ္
နိုံငသည။

မမိ ွဲ့နယဖကာမတီသည ဖဒသခလူထုံ၏ သဖဘာထာ်းရယူ၍

အစိုံ်းရအ ွဲ့၏

သဖဘာတူညီချကပ င

နယနိမိတအတင်းရှိ

မမိ ွဲ့နယစညပ္ငသာယာဖရ်း

အမျာ်းပပ္ညသူနှငသကဆိင
ုံ သည

ဖနရာမျာ်းကိုံ

ရက မတီဝငတစဦ်းဦ်းသည

နိုံငငဝနထမ်းမဟုံတဖသာ ဖကာမတီဝငမျာ်းသည ဤဥပ္ဖဒပ္ါ

ပပ္ဋ္ဌာန်းချကနှငအညီ ချီ်းပမြှငဖင၊ ခရီ်းစရိတ၊ ဖနတကစရိတနှင အပခာ်း
ခစာ်းခငမျာ်းကို ရပ္ိုံငခငရှရ
ိ မည။

မိမဆ
ိ နဒအရလ က

ရက မတီမတ
ှ စဆငဝနကကီ်းဌ နသို့်

ထူ်းမှ

စ ပဖငရြ်းြို့်

ပဖင ယင်းကိစက
စ ိုသရဘ တူရကက င်းပြနကက ်းြွဲလျှင ၎င်းရက မတီဝင
သည

ထူ်းမှနတ
ှို ထကမြီ်းပဖစသညဟု မှတယူ မည။

၃၄။

ရက မတီဝငတစဦ်းဦ်းသည ရအ ကြါကိစစ ြမ ်းရြေါ်ရြါက

လျှင ထိုရက မတီဝင၏ရန

သည လစလြသညဟု မှတယူ မည-

(က)

ကယလနပြင်း၊

(ခ)

မိမိ၏ဆနဒအရလျှ က ရက မတီဝငအပဖစမှနှိုတထကြင

အမညသတမှတနိုံငသည။
၃၂။

က်ပခင်ားနှင်အထ ားယူပခင်ား

ဆကသယ၍ ပြညနယရက မတီမတ
ှ စဆင အစိ်းု အဖွဲြို့

ပ္ါက ပမနမာနိုံငငရတပ္ ွဲ့နှင ဆကသယဖဆာငရွက

၃၁။

ထကော်မ္တီဝင်အပ စ်မ္ှ ြ်စပခင်ား၊ နှုတ်

ှိပြင်း၊
(ဂ)

ရက မတီဝငအပဖစမှ ြစွဲြံ ပြင်း၊

(ဃ)

ဤဥြရေအ

ထုတပြနထ ်းသည နည်းဥြရေမ ်းကို

ရဖ က ျကပြင်း၊

ဖကာမတီအစည်းအဖဝ်းမျာ်းကိုံ

သုံ်းကကိမဆကတိုံက ခငမပ္ျကကကပခင်း၊
(င)

သကဆိုင

စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ အတင်း

ဆကလက

ရနထိုငပြင်းမ ှိဘွဲ

အပြ ်းရေသသို့်

ရ ြို့ရပြ င်းပြင်း၊
(စ)

ြုေမ ၇ ပြဋ္ဌ န်းြ ကြါ အ ညအြ င်းြ ကယင်းပြင်း။

၃၁
၃၅။

၃၂

ဖကာမတီဝငဖနရာလစလြြါက ရအ ကြါအတိုင်း ရဆ င က

(ခ)

မည-

တ ဝနထမ်းရဆ င

၎င်းတိုံအ ်း အြနှင်းထ ်းရသ
(က)

ရက မတီဥကကဋ္ဌ

လစလြသညအြါ

ဆံ်းု ပဖတြ ကအ

အတင်းရ ်းမှ ်းကပဖစရစ၊ အဖွဲြို့ဝင

ရက မတီအတင်းရ ်းမှ ်း
အမှိုရဆ ငအ

(ဂ)

တစရပ္လုံ်းအ ်း

ျကသိမ်းသညအမိန့် ြ မှတနိင
ု သည

အပပ္င တညဆဥပ္ဖဒမျာ်းအရ လိုံအပ္သလိဆ
ုံ ကလက
အဖရ်းယူဖဆာငရွကရမည၊

လစလြသညအြါ
(ဂ)

တ
ှိ
ဝန ယ ယီတ ဝနရြ်းအြပြင်း

ဖကာမတီဝငတစဦ်းဦ်းကပ စဖစ၊

ဖကာမတီတစရပ္

ြံ သူကို ယ ယီအတင်းရ ်းမှ ်းအပဖစ ထမ်းရဆ င

လုံ်းကပ စဖစ တာဝနထမ်းဖဆာငသညကာလအတင်း

ရစ မည၊

တာဝနနှင

လစလြသညရက မတီဝငကို

ပ္ုံဒမ

၈

ဥပ္ဖဒ၊

၎င်းအ ်းအြနှင်းထ ်းရသ

နည်းဥပ္ဖဒ၊

ဖကကာင

စည်းမျဉ်း၊

လည်းဖကာင်း၊
စည်းကမ်းမျာ်းကိုံ

လည်းဖကာင်း

ဖဆာငရွကမှု

စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့ပ္ိုံင

ဘဏ္ဍာဖငနှင

ပ္စစည်းမျာ်းဆုံ်းရှု်းဖစလ င ဖပ္်းဖလျာရန တာဝနရှိဖစ

တင

ရမညအပပ္င

တ ဝနနှငလုြြိင
ု ြငကို

အလွဲသံု်းစ ်းပြ လုြဖကကာင်းရြေါ်ရြါကလ င

အလွဲသံု်းစ ်းပြ ၍ဖသာ

ဖပ္ါဖလျာ၍ဖသာ

ဖ ာက ျက၍ဖသာ

အစို်း အဖွဲြို့သညရက မတီဝငတစဦ်းဦ်းက တ ဝနထမ်းရဆ င

လုံပ္ပ္ိုံငခငကိုံ

လည်းဖကာင်း၊

နှငအညီ

ရဆ လ ငစ ပြနလညရ ်းြ ယ မည။

(က)

တ ဝနနှငလုြြိုငြင

စံုစမ်းစစရဆ်းရစမြီ်း ပပ္စမှုထငရှာ်းပ္ါက ၎င်းရက မတီ

ထမ်းရဆ ငရစ မည၊
(ခ)

တင

မျာ်းကို အလွဲသံု်းစ ်းပြ လုြဖကကာင်း ရြေါ်ရြါကလ င

ရက မတီ၏

တစဦ်းဦ်းကပဖစရစ၊ ယ ယီဥကကဋ္ဌအပဖစ ြူ်းတတ
ွဲ
ဝန

၃၆။

ရက မတီတစ ြလံ်းု က

ဆ်းုံ ရှု်းမှုအတက

သတမှတသည

ဖပ္်းဖလျာမှုကိုံ ဆ်းုံ ပ တရမည။

စံုစမ်း

စစရဆ်းရစမြီ်း ပပ္စမှုထငရှာ်းပ္ါက ၎င်းရက မတီဝင

၃၇။

အ ်း တ ဝနမှထတ
ု ြယသညအမိန့် ြ မှတနိင
ု သည

တစ ြလံု်းကိုပဖစရစ

အပပ္င တညဆဥပ္ဖဒမျာ်းအရ လိုံအပ္သလိဆ
ုံ ကလက

ထိုရက မတီတစ ြလံု်းအ ်း ထုရြ ှင်းလင်း န အြငအရ ်းမရြ်းဘွဲ

အဖရ်းယူဖဆာငရွကရမည၊

ထိုရက မတီဝင

ြုေမ ၃၆ အ

ရက မတီဝငတစဦ်းဦ်းကိုပဖစရစ၊ ရက မတီ
အရ ်းယူလျှင

သိမ
ု့် ဟုတ

ထိရ
ု က မတီဝင

ထိရ
ု က မတီတစ ြလံု်း၏

သိမ
ု့် ဟုတ
အက ိ ်းကို

ထိြက
ို နစနှောရစရသ မညသညအမိနတ
့် စရပ္ရပ္မ ချမှတပခင်းမပပ္ ရ။

၃၃
၃၈။

(က)

၃၄

မူလမဆနဒရှငသည

နိုံငငဝနထမ်း

ရက မတီဝငတစဦ်းဦ်းကို

မဟုံတသည

ရအ ကြါ

(င)

အရကက င်း

ဤဥြရေြါ

ပြဋ္ဌ န်းြ က

ရကက င်းသရဘ

အက ငသိကခ ြ ကပြ ်းပြင်း၊

(၃)

ြုေမ

၇

(၄)

ဥြရေအ

ရြ်းအြရသ

တ ဝနမ ်းကို

ရက ြနစ မရဆ င ကပြင်း။
(ြ)

သကဆိုင
အတင်း ှိ

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းနယနိမိတ
မူလမွဲဆနဒ ှငမ ်းအနက

အနည်းဆံု်း

ရလ်းြံုတစြံုက တ ဝနမှ ပြနလညရုြသိမ်းလိုရသ
ရက မတီဝငနှငြတသကသည
သကဆိုင
(ဂ)

တိုငတန်းြ ကကို

ကကီ်းကကြရ ်းအဖြို့ွဲ ထံ တငပြ မည၊

ကကီ်းကကြရ ်းအဖွဲြို့သည ဥြရေနှငအညီ စံုစမ်းစစရဆ်း
မည၊

(ဃ)

စြစွဲြ ကကို စံုစမ်းစစရဆ်းသညအြါ သကဆိင
ု
ရက မတီဝငကိယ
ု တိုငရသ လည်းရက င်း၊ ကိုယစ ်း
လှယပဖငရသ လည်းရက င်း ရြ ြြငရြ်း မည၊

စပ္စခရသည

ဖကာမတီဝငသည

ပ္ုံဒမခ

(င)ပ္ါ

ဆ်းုံ ပ တချကအာ်း ဖကျနပ္မှုမရှိပ္ါက အစိုံ်းရအ ွဲ့ထ

အ ညအြ င်း

ြ ကယင်းပြင်း၊

လ
ှိ ျှင ကကီ်းကကြရ ်းအဖြို့ွဲ သည ဥြရေ

အစို်း အဖွဲြို့ထတ
ံ ငပြ မည၊
(စ)

ပြဋ္ဌ န်းြ ကြါ

စြစြ
ွဲ ံ သူသည

နှငအညီ ယင်းရက မတီဝငအ ်း တ ဝနမှ ြစွဲဖကကာင်း

တစ ြ ြကို

ရဖ ကဖ ကက ်းလနပြင်း၊
(၂)

မှနကနမြီ်း

ရက မတီဝငအပဖစ ဆကလကဖဆာင က န မသင

တစ ြ ြပဖင စြစွဲပြစတငနိုငသည(၁)

ထိုစြစွဲြ ကသည

ရကဖပ္ါင်း ၆၀ အတင်း အယူခခငရှိသည၊
(ဆ)

အစို်း အဖြို့ွဲ ၏ဆံ်းု ပဖတြ ကသည အမြီ်းအပြတပဖစသည။

၃၅

၃၆

အခန်ား (၈)

(၄)

သကဆိုံငဖသာ ဖနရာမျာ်းတင အဆငပမင

စည်ြင်သောယောထ ားဆင
ု ် ော လုြ်ငန်ားတောဝန်မ္ျောား
၃၉။

သနစငခန်းမျာ်းဖဆာကလုံပ္ပခင်း၊ ဖဆာကလုံပ္

မမိ ြို့နယရက မတီသည စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့မ ်း၏ ရအ ကြါ

လုြငန်းတ ဝနမ ်းနှငစြလ ဉ်း၍ အဖကာငအထညဖ ာဖဆာငရွကမှု
မျာ်းကိုံ တညဆဥပ္ဖဒမျာ်းနှငအညီ ဖဆာငရွကရမည(က)

မမိ ြို့ပြဆိင
ု

စီမက
ံ ိန်းမ ်း ရ ်းဆပွဲ ခင်းနှင အဖကာင

(ခ)

ရသ ကသံု်းရ ရြ်းရဝရ ်းလုြငန်းမ ်း ကကီ်းကကြပြင်း၊

(ဂ)

သန့် ှင်းရ ်းလုြငန်းမ ်း ကကီ်းကကြပြင်းသန့် ှင်းရ ်း၊
ြတဝန်းက င

ထိန်းသိမ်းရ ်း

လုြငန်းမ ်း

(င)

ရ ်းနှငစြလ ဉ်းသညလုြငန်းမ ်း စီမံြနြ
့် ွဲပြင်း(၁)

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့ြိုငရ ်းမ ်း တညရထ င
ပြင်း၊ ကကီ်းကကြပြင်း၊ ပြငဆငထိန်းသိမ်းပြင်း၊
ကိုံယြိုငရ ်းမ ်းကို တညရထ ငြငပြ ပြင်း၊
ကကီ်းကကြပြင်း၊

(၃)

ကုနစညပြြွဲမ ်း၊

ရစ ်းရ

င်းြရ
ွဲ တ နှင

အရ င်းပြြန်းမ ်းက င်းြပြင်းကို ကကီ်းကကြပြင်း၊

အမိှုကနှင အညစအဖကက်းမျာ်း စနပ္စပခင်း၊

ဖရဆိ်းုံ ဖရညစ

လမ်းမီ်း၊ အမျာ်းပပ္ညသူနှငသကဆိင
ုံ သညဖနရာမျာ်း၌

သ ယ လှြရ ်းနှင သဘ ဝ

သိမ်းဆည်းပခင်းလုံပ္ငန်းမျာ်းကိုံ ဖဆာငရွကပခင်း၊
(၃)

(ဃ)

(၂)

ရဆ င ကပြင်း၊
(၂)

ခငပပ္ ပခင်း။

လ ပ္စစမီ်းရရှိဖရ်းလုြငန်းမ ်း ရဆ င ကပြင်း၊

အထညဖ ာ ရဆ င ကပြင်း၊

(၁)

မိလလ လုြငန်းမ ်းရဆ င ကပြင်း၊ အမျာ်းနှင

စနပ္စပခင်းနှင အပခာ်းဖသာ

သနရှင်းဖရ်းလုံပ္ငန်းမျာ်း ဖဆာငရွကပခင်း၊

(၄)

က ၊ န ်းြရ
ွဲ ်းမ ်းကို တညရထ ငခငပပ္ ပြင်း၊
ကကီ်းကကြပြင်း၊

(၅)

လမ်းရဘ်းရ ်းဆိုငမျာ်းနှင ဖရွွဲ့လျာ်းဖစျ်းဆိုံင
မျာ်းကိုံ ကကီ်းကကြပြင်း၊

(၆)

ယာယီဖစျ်း၊ ပ္ျကျဖစျ်းမျာ်းကိုံ ကကီ်းကကပ္ပခင်း။

၃၇
(စ)

၃၈

စာ်းဖသာကဆိုံင၊ အဖ ျာယမကာဆိင
ုံ နှင ဆိင
ုံ မျာ်းကိုံ

(ဌ)

ကကီ်းကကပ္ပခင်း၊
(ဆ)

တိ စဆ နမ ်းရမ်းပမ နြငပြ ပြင်း၊ သတပဖတြငပြ ပြင်း
နှငကကီ်းကကြပြင်း-

ြွဲရံုလုြငန်းမ ်း၊

ကုနစညေိုငနှင

ကုနရလှ ငရံုမ ်း

(၁)

လုြကိုငြငပြ ပြင်း၊ စီမြ
ံ နြ
့် ပွဲ ြင်း၊
(ဇ)

ပ္ုံဂ္လိကပ္ိုံင ဖရသနလုံပ္ငန်းမျာ်း၊
လုံပ္ငန်းနှင
သိုရလှ င၊

ပဖနပ့် ဖ ်းရ

င်းြ ပြင်းနှင

ထုတလုြ၊

(၂)

စြလ ဉ်းသည

စညပ္ငနယနိမတ
ိ အတင်း ှိ

င်းြ ပြင်းကို

သ ်းသတရံုမ ်း တညရထ ငပြင်း၊ ရပြရလ်း
တိ စဆ နမ ်းအ ်း

သတပဖတြငပြ ပြင်း၊ အသ ်းရ

(၃)

ကိုံ ကကီ်းကကပ္ပခင်း၊
(ည)

အနတ

(ဋ)

မီ်းရဘ်း၊ ရ ရဘ်း၊ ရလရဘ်း၊ သဘ ဝရဘ်းအနတ

မမိ ြို့စညြငသ ယ ရ ်း
တိ စဆ နမ ်း

ကကိ တငက ကယရ ်း အရထ ကအကူပြ လုြငန်းမ ်း

င်းြ ပြင်းကို

နယနိမတ
ိ အတင်း

ထ ်း ှိပြင်း၊

ရမ်းပမ ပြင်းကို

ကကီ်းကကြပြင်း၊ တိ စဆ နအရသရက ငမ ်းကို

ယ ှိရစနိုငရသ လုြငန်းမ ်းအ ်း ကကီ်းကကြပြင်း၊
ယ

စ ်းသံ်းု န

ကကီ်းကကြပြင်း၊

အိမတင်းစကမှုလကမှု

လုံပ္ငန်းမျာ်း၏ စညပ္ငသာယာဖရ်းဆိင
ုံ ရာလုံပ္ငန်းမျာ်း

ကို ရဆ င ကပြင်း၊

သတပဖတြငပြ ပြင်း၊ အသ ်းရ

ရြ င်း

လုြငန်းမ ်းကို ကကီ်းကကြပြင်း၊
( ဈ)

စ ်းသံ်းု န

ကကီ်းကကြပြင်း၊

စာ်းဖသာကကုံန

သကဆိုံငဖသာပ္စစည်းမ ်း

ရပြနှစရြ င်းတိ စဆ နမ ်းအ ်း

သုတသင ှင်းလင်းရစပြင်း။
(ဍ)

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းမ ်းကို စီမံြနြ
့် ွဲပြင်း၊

(ဎ)

အရြါငဆိုငလုြငန်းမ ်းအ ်း ကကီ်းကကြပြင်း၊

(ဏ)

အရနှ်းယ ဉမ ်းနှငအပခာ်းယာဉမျာ်းကို စီမံြနြ
့် ပွဲ ြင်း၊

၃၉
(တ)

၄၀

ယ ဉနှငအရနှ်းယ ဉမ ်း သ ်းလ ပြင်း၊
ယ ဉရ

ြနှော်းပြင်း၊

(၂)

င်းဝယရ ်းစြန်းမ ်းဖငလှစပြင်း၊ ပ္ုံဂလ
္ ိကပ္ိုံင

ယ ဉရမ င်းသင

ရလက ငရ ်းစြန်းမ ်း

မ ်း ရဆ ကလုြပြင်း၊ ငှာ်းရမ်းပခင်း၊ ပြငဆင

ဖငလှစ

ထိန်းသိမ်းပြင်း၊

ရဆ င ကပြင်း၊ ယ ဉနှငအရနှ်းယ ဉမ ်းပြ ပြငပြင်း၊
တြဆငပြင်းလုြငန်းမ ်း

(၃)

ဖငလှစရဆ င ကပြင်း၊

ခရီ်းသညတငယာဉနှင ကုံနတငယာဉရပ္န ်းစခန်းမျာ်း

လမ်းနှငစြလ ဉ်းသညလုြငန်းမ ်း စီမခနခပခင်း(၁)

(၂)

အရဆ ကအအံုအမှတ သတမှတပြင်း၊

(၅)

နိုငငံရတ က ကယရ ်းနှင

သကဆိုငသည

သိမ
ု့် ဟုတ

သတမှတထ ်း

လျှိ ြို့ဝှကအဆင

ထိန်းသိမ်းပြင်း၊

အရဆ ကအအံုမ ်းရဆ ကလုြပြင်း၊ ပြငဆင

လမ်းစည်းကမ်းနှင လမ်းအသံု်းြ မှို သတမှတ

ထိန်းသိမ်းပြင်းတိန
ု့် ှငစြလ ဉ်း၍ စစရဆ်းပြင်း၊

ကကီ်းကကပ္ကပ္ကပခင်း၊

လမ်းအမည၊ လမ်းအမှတ သတမှတပြင်း။

ပြငဆငထိန်းသိမ်းပြင်း၊ ဖ ကသိမ်းပြင်း စညြငသ ယ ရ ်း

နယနိမတ
ိ အတင်း

အရဆ ကအအံုမ ်းမှအြ

နိုငငံြိုင

ကကီ်းကကြပြင်း၊ စစရဆ်းရတြို့ ှိြ ကကို ပြညနယ

အရ ်းယူ

အရဆ ကအအံုမ ်း ရဆ ကလုြပြင်း၊ ငှာ်းရမ်းပခင်း၊

(၁)

(၄)

သည

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့ထံ တငပြပြင်း။

ရဆ င ကပြင်း၊

(ဓ)

ဖ ကသိမ်း

လမ်း၊ တံတ ်းမ ်းတညရဆ ကပြင်း၊ ပြငဆင

ပြင်း၊

(၃)

နယနိမတ
ိ အတင်း

ပြင်း၊ ဖ ကသိမ်းြငပြ ပြင်း၊

တညဖထာင ငလှစပခင်းကိုံ ကကီ်းကကပ္ပခင်း၊
(ဒ)

စညြငသ ယ ရ ်း

ြုဂ္လိကြိုငအရဆ ကအအံုမ ်း၊

ယင်းတိန
ု့် ှငစြလ ဉ်း၍ စည်းကမ်းမ ်းသတမှတပြင်း၊
(ထ)

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့ြိုင အရဆ ကအအံု

(န)

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းနယနိမိတအတင်း ရပမလတ
ရပမလြမ ်းတင သဘ ဝအရလ က ရြါကရ
လ က ှိရသ သစြငမ ်း၊ နိုငငံြိုငအိမ

က

ဝင်းမ ်းတင

ှိရသ နှစ ှညသီ်းြငမ ်း၊ စ ်းြငမ ်း၊ အ ိြ ြငမ ်း၊
လမ်းရဘ်းဝွဲယ ၊ လမ်းလယကျွန်းမ ်းနှင အဝိုင်းမ ်း

ြုဂ္လိကြိုငအရဆ ကအအံုမ ်း ရဆ ကလုြြင

တင စိုကြ ိ ်းထ ်းရသ သစြင၊ ြန်းြငမ ်း၊ ရပမယ

ပြ ပြင်း၊ ကကီ်းကကြပြင်း၊

ရှိုြင်းအလှမ ်းကို ထိန်းသိမ်းပခင်း၊

၄၁
( ပ္ )

၄၂

က ်းရက ရဆ ကလုြထ ်းရသ အရဆ ကအဦမ ်း

(ယ)

နှင အရဆ ကအအံုမ ်း ဖ ကသိမ်းပြင်း၊ လိအ
ု ြြါက
သငရလ သည

အငအ ်းအသံု်းပြ ၍

)

အြန်းလိက
ု

ငှ ်း မ်းရသ

ဖ ကသိမ်း

(၁)

အရဆ ကအအံုမ ်း၊

ကိုံယပ္ိုံငသငတန်းဖကျာင်းမျာ်း

စစရဆ်းပြင်းနှင

ဟိတ
ု ယလုြငန်း၊

လုြငန်းမ ်း၏

(ဗ)

(၂)

(ရ)

ဆိင
ု ်းဘုတနှင ရကက ပင ဆိင
ု ်းဘုတမ ်း စိုကထူပြင်း၊

(၁)

ဌ နဆိင
ု

၊

အဖွဲြို့အစည်းမ ်း၏ ရပမရြေါ် သိမ
ု့် ဟုတ ရပမရအ က

သတမှတပြင်း၊ ကကီ်းကကြပြင်းနှငသမဂဂ ဟစက

(၂)

သ ယ ရ ်းဆိုင

ပ စဖစမည

စညပ္ငသာယာဖရ်းနယနိမတ
ိ အတင်းရှိ လုံပ္ငန်းမျာ်းမှ
ကကီ်းကကပ္ပခင်း၊

ကို

ကိစစ ြမ ်းကို ကကီ်းကကြပြင်း၊
စိတအဖနှ ငအယှက

အနဆိ်းုံ ပ စဖပ္ေါ်ဖစသညကိစစရပ္မျာ်းကိုံ

အစို်း အဖွဲြို့၏ြငပြ ြ ကပဖင

သုသ နမ ်းကို

ဖ ကသိမ်းပြင်း၊ ဖ ကသိမ်းသည သုသ နရပမ

တညရဆ ကပြင်း၊ ပြ ပြငပြင်းလုြငန်းမ ်း ှိ စညြင

ဆူညသမျာ်း၊

သုသ နမ ်းကို သကဆိုံငရာဌာနမျာ်းနှငညြှိနိှုင်း
မ ်းတညရထ ငပြင်း၊ ပြငဆငထိန်းသိမ်းပြင်း၊

စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ အတင်း

အမျာ်းပပ္ညသူ

တိ စဆ နမ ်းကို

သုသ နမ ်းနှငစြလ ဉ်းသညကိစစမ ်းကို ရဆ င က

ပြင်း၊

(မ)

ရလလငသ ်းလ ရနရသ

ပြင်း-

ြ ိတဆပွဲ ြင်း၊ ကြထ ်းပြင်းအ ်း ြငပြ ပြင်း၊ ကကီ်းကကြ

(ဘ)

ချိတဆက

ဖမ်းဆီ်းထိန်းသိမ်းပြင်း။

စညြင

ပြင်း၊ စစရဆ်းပြင်း၊

ဌာနသိအပ္
ုံ
နှရန

ဖဆာငရွကပခင်း၊

တည်းြို ိြသ

သ ယ ရ ်းနှငသကဆိုငသညကိစစ ြမ ်းကို ကကီ်းကကြ

ဂါစွဲကြသူနှင ရတ င်း မ်းစ ်းသူမ ်းကို

သကဆိုံငရာ

ကကီ်းကကြပြင်း၊

လုြငန်းလိုငစငမှအပ္

တိ စဆ နမ ်းကို

ရလလငသ ်းလ ရနရသ ရူ်းသြသူ၊ ကုဋ္ဌနူနှော
ရ

ရဘ ေါရဆ ငမ ်း ဖငလှစြငပြ ပြင်း၊ ကိုံယပ္ိုံငဖကျာင်း
နှင

လူနှင

ထိန်းသိမ်းပြင်းနှင စီမြ
ံ နြ
့် ပွဲ ြင်း-

ဖယ ှ ်းပြင်း၊
(

ရလလငသ ်းလ ရနရသ

အပြ ်းနည်းအသံု်းပြ ပြင်း၊

အပြ ်းနည်း

အသံု်းပြ ရစပြင်း၊
(၃)

သမဂဂ ဟလုြငန်းနှငစြလ ဉ်း၍
ကကီ်းကကြပြင်း။

လိုအြသလို

၄၃
(လ)

ြန်းဥယ ဉ၊

ြန်းခြံ၊

၄၄
ကစ ်းကင်း၊

ရ ကူ်းကန၊

ရ ြ ိ ်းဆိြ၊ ကျန်းမာဖရ်းစငတာနှင အြန်းရပဖရန

အခန်ား (၉)

မ ်း

စည်ြင်သောယောထ ားလုြ်ငန်ားမ္ျောား စီမ္ခ
ံ နို့ခ
် ပခင်ား

တညရထ ငပြင်း၊ စီမံြနြ
့် ွဲပြင်း၊ ပြငဆငထိန်းသိမ်းပြင်း၊
ကကီ်းကကပ္ပခင်းနှင

အမ ်းပြညသူအက ိ ်းပြ

စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်းကို

အပြ ်း

ရဆ င ကပြင်း၊

ရဆ င ကရစပြင်း၊
(ဝ)

(သ)

၄၀။

မမိ ွဲ့နယရက မတီသည

မီ်းရဘ်းအနတ

ယ

က ကယရ ်းနှင

ြတသက၍ ရအ ကြါလုြငန်းမ ်းကို ရဆ င က မည(က)

အထြပမငအရဆ ကအအံုမ ်း၊

အမ ်းနှငသကဆိုင

အစို်း အဖွဲြို့ သို့်မဟုတ ဝနကကီ်းဌ နကအြါအ ်းရလ စ

ရသ အရဆ ကအဦမ ်းနှင ြုဂလ
္ ိကအရဆ ကအဦ

သတမှတရြ်းသည လုြငန်းတ ဝနမ ်းကို ရဆ င က

မ ်းရဆ ကလုြ

ပြင်း၊

မီ်းရဘ်းအနတ

ဤဥြရေအ ပဖစရစ၊

ယ

အရညအဖသ်းပပ္ညမီဖသာ

ကကိ တငက ကယရ ်းစနစမ ်း

ပြညစံုစ ထညသင်းရစပြင်း၊

တညဆွဲဥြရေတစ ြ ြအ

ပဖစရစ ရြ်းအြသညတ ဝနမ ်းကို ရဆ င ကပြင်း။

တင

(ခ)

မမိ ြို့ရ ရြ်းရ ်းလုြငန်းမ ်းရဆ င က

တင မီ်းသတ

ရ ငုတမ ်းတြဆငပြင်း၊
(ဂ)

မီ်းသတက ်းမ ်းရ ပဖည နရန

သတမှတရဆ င က

ရြ်းပြင်း၊
(ဃ)

မီ်းအသံု်းပြ မှိုနှငစပ္လျဉ်း၍ သကဆိုင

ဌ နမ ်းနှင

ညိနိှိုင်းမြီ်း စည်းကမ်းြ ကမ ်း သတမှတထုတပြနပြင်း၊
(င)

မီ်းရဘ်းအနတ

ယ က ကယတ ်းဆီ်းရ ်းလုြငန်းမ ်း

ကို ရစတနှောဝနထမ်းရဆ င ကရနရသ အဖြို့ွဲ အစည်း
မ ်းအ ်း

သကဆိုင

ဌ န၊

ညိနိှိုင်း၍ ရဆ င ကရစပြင်း။

အဖွဲြို့အစည်းမ ်းနှင

၄၅
၄၁။

မမိ ွဲ့နယရက မတီသည

၄၆
မမိ ြို့စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမိတ

(ဃ)

အနတ

ယ ရ
ှိ စနိုငသည

အတင်း ှိ အရဆ ကအအံု၊ ရပမတိန
ု့် ှငစြလ ဉ်း၍ ရအ ကြါကိစစ ြမ ်း

မသငရလ သည

ကို သကဆိင
ု

အရဆ ကအအံုကို

ဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းမ ်းနှငအညီ

သိမ
ု့် ဟုတ

မမိ ြို့အဂဘါ ြနှင
ပဖစရစ၊

မညီညတဖသာ
အရဆ ကအအံု၏

လိုကနှောရဆ င ကရစ န အရဆ ကအအံုြိုင ှင သိမ
ု့် ဟုတ ရပမြိုင ှင

အစိတအြိုင်းကို

သိမ
ု့် ဟုတ လက ရ
ှိ နထိုငသူအ ်း ညွှနကက ်းပြင်း၊ ရဆ င ကရစပြင်း

ရစပြင်း၊ မဖိ ဖ ကပြင်း သိမ
ု့် ဟုတ ရနထိုငသူမ ်းကို

ပြ နိုငသည-

ဖယ ှ ်းရစပြင်း၊ ဖယ ှ ်းပြင်း၊

(က)

ြငပြ ြ ကမ လ
ှိ ငပဖစရစ၊ ြငပြ ြ ကြါသတမှတြ က
မ ်းနှင

ညီညတမှိုမ လ
ှိ ငပဖစရစ

(င)

အရဆ ကအအံု
(စ)

သညကို ြဆိုင်းထ ်းရစပြင်း၊ ပြနလညပြ ပြငရစပြင်း

(ဆ)

လမ်း၊ ရ ရပမ င်း၊

အရဆ ကအအံု၏

အမ ်းပြညသူနှငသကဆိုငရသ

လမ်း၊

တံတ ်း

တညရဆ ကပြင်း၊

ပြငဆငမမ်းမံပြင်း

ပြ

တင

မလတကင်းရသ

အရဆ ကအအံု

သိမ
ု့် ဟုတ

အရဆ ကအအံ၏
ု အစိတအြိုင်းကို ဖယ ှ ်းရစပြင်း၊

ဝန်းခြံမြတသညရပမကို ဝန်းခြံြတရစပြင်း၊ မပြ ပြင

မိမိခြံဝင်းအတင်းနှင ခြံဝင်းဥြစ
ြ ံ ြငမ ်းကို

အစိတအြိုင်းပဖစရစ

ှိအနတ

ယ ှိရစနိုင

ရက မတီ၏

ညွှနကက ်းြ ကနှငအညီ

ြုတထင ှင်းလင်းရစပြင်း၊ ြ ိ ငဝှမ်းကိုရပမဖိရ
ု့် စပြင်း။

က ်းရက ရဆ ကလုြသညကို ဖယ ှ ်းရစပြင်း၊
(ဂ)

အရဆ ကအအံု၊ ဝန်းခြံတက
ို့် ို ရဆ်း သိမ
ု့် ဟုတ ထံု်း

သည သိမ
ု့် ဟုတ သန့် ှင်းသြ ြမှိုမ ှိသည သစြင၊

ရ ြိုက၊ မိလလ ြိုကစသညမ ်းရြေါ်တင အရဆ ကအအံု
ပဖစရစ၊

မဖိ ဖ က

သညဝန်းခြံကို ပြ ပြငရစပြင်း၊

သိမ
ု့် ဟုတ မဖိ ဖ ကရစပြင်း၊
အမ ်းပြညသူနှငသကဆိုငရသ

ပြ ပြငရစပြင်း၊

သုတရစပြင်း၊

ရဆ ကလုြသညကို သိမ
ု့် ဟုတ ပြငဆငရဆ ကလုြ

(ခ)

ပဖစရစ

လူရနထိုင န

၄၂။

ြုေမ ၄၁ ြုေမြွဲ (င)၊ (စ) နှင (ဆ)တိအ
ု့်

လိုကနှော

ရဆ င က န လက ှိရနထိုငသူအ ်း ညွှနကက ်းလျှင လက ှိရနထိုငသူ
သည

ညွှနကက ်းသညအတိုင်း

ရနထိုငသူသည

တ

လိုကနှောရဆ င က မည။

်းဝငအိမငှ ်းပဖစလျှင

လက ှိ

ထိုကုနက စ တ
ိ ကို

အိမ ှငထံမှရတ င်းြံြင သိမ
ု့် ဟုတ ငှ ်း မ်းြမှြုနှိမြင ှိသည။

၄၇
၄၃။

၄၈

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့ြိုငလမ်းမ ်း၊

ဓါတအ ်းရြ်းတိုငမ ်း၊

(ဂ)

စကရံု၊ အလုြရံု၊ အရဆ ကအအံုနှင ရပမရြေါ်မစ
ှ ီ်းဆင်း

ဆကသယဖရ်းတာဝါတိုငမ ်း၊ တံတ ်းမ ်းရြေါ်တငပဖစရစ၊ အစို်း ဌ န

သညရ ရကက င အမ ်းပြညသူနှငသကဆိုငဖသာလမ်း

အဖွဲြို့အစည်းဆိင
ု

နှင အပြ ်းြစစည်းမ ်းကို ထိြိုကြ ကစီ်းပြင်းမ ှိရစ န

တိုကနံ ံမ ်း၊

ရပမကကမ ်း၊ ြုဂ္လက
ိ ြိုငရပမကကမ ်း သိမ
ု့် ဟုတ

အိမနံ ံမ ်း၊

ခြံစည်းရို်းမ ်းရြေါ်တငပဖစရစ၊

သ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ အတင်း

စညြင

နှင ရ စီ်းရ လ ရက င်းမနရစ န ရ တံရလျှ က၊

ရပြ်းဆရ
ွဲ နရသ ယ ဉမ ်းတငပဖစရစ၊

ရ ဆင်းြိုက၊ ရ ရပမ င်းစသညတိက
ု့် ို ပြ လုြရစပြင်း

ရကက ပင ဆိင
ု ်းဘုတမ ်းစိက
ု ထူပြင်း၊ တြဆငပြင်း၊ ရကက ပင ကြပြင်း၊
ြ ိတဆပွဲ ြင်း၊ ရ ်းဆပွဲ ြင်းပြ လုြလိသ
ု ူအ ်း ဤဥြရေအ

ရ ်းဆထ
ွဲ ်း

ရသ စည်းကမ်းြ ကမ ်းနှငအညီ စိစစြငပြ ပြင်း သိမ
ု့် ဟုတ ပငင်းြယ

သိမ
ု့် ဟုတ ပြ ပြငရစပြင်း၊
(ဃ)

အလုြရံု၊

ရက င်းမနစ

ပခင်း ပပ္ နိုံငသည။
၄၄။

စကရံု၊

အရဆ ကအအံတ
ု မ
ို့် ှ

စနပ္စနိုင န

မ ်းတင ရ ရပမ င်းတူ်းရဖေါ်ရစပြင်း၊ ရ ဆိ်းု မ ်းအ ်း

ရ တင်း၊ ရ ကန၊ ရ ရပမ င်း၊ မိလလ အညစအရကက်းတိန
ု့် ှငစြလ ဉ်း၍

ြတဝန်းက င

ရအ ကြါကိစစ ြမ ်းကို သကဆိင
ု

သနစ
့် ငမြီ်းစနြ
့် စရစပြင်း၊

ဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊ စည်းမျဉ်း၊

စည်းကမ်းမ ်းနှငအညီ လိက
ု နှောရဆ င ကရစ န ြိုင ှင သိမ
ု့် ဟုတ
ရပမြိုင ှင သိမ
ု့် ဟုတ လက ရ
ှိ နထိုငသူအ ်း ညွှနကက ်းနိုငသညအနတ
ကို က
(ခ)

ရပမကိုပြ ပြငရစပြင်း၊

ရက မတီ၏ညွှနကက ်းြ ကနှငအညီ လိုအြသညရန

မမိ ွဲ့နယရက မတီသည စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမိတအတင်း ှိ

(က)

ရ

(င)

ရ တင်း၊

ရ ရလှ ငကန၊

ရ အိုငစသညတိက
ု့် ို

ရ စည၊

ရ ကန၊

အရဆ ကအအံုနှင
ရ ရလ င်းအိမသ ၊

စနစတက

ရပမတိတ
ု့် င
မိလလ ြိက
ု ၊

မိလလ ကနစသညတိက
ု့် ို စီမထ
ံ ်း ရ
ှိ စပြင်း၊
(စ)

က န်းမ ရ ်းနှငမညီညတရသ

အလုြရံု၊

ရ ဆအ
ွဲ ိမသ ၊

ယ ရ
ှိ စနိုငရသ ရ တင်း၊ ရ ကန၊ ရ အိုငမ ်း
ရ
ံ စပြင်း၊ ပြ ပြငရစပြင်း၊

စကရံု၊

ညစညမ်းမှိုမပဖစရစ န

ြငပြ ြ ကမ လ
ှိ ငပဖစရစ၊ ြငပြ ြ ကြါသတမှတြ က
မ ်းနှငညီညတမှိုမ လ
ှိ င ပဖစရစ ပြ လုြထ ်းသည
ရ ဆအ
ွဲ ိမသ ၊

ရ ရလ င်းအိမသ ၊

မိလလ ြိက
ု ၊

ရဆ်းရကက သုတသငရစပြင်း၊ ပြ ပြငရစပြင်း၊ ရ ပဖည

မိလလ ကနစသညတိက
ု့် ို ြိတထ ်းရစပြင်း သိမ
ု့် ဟုတ

ရစပြင်း၊ ဖံု်းအုြရစပြင်း၊

ဖ ကသိမ်းရစပြင်း သို့်မဟုတ ရပြ င်းလွဲပြငဆငရစပြင်း၊

၄၉
(ဆ)

၅၀

မိလလ ြိုက သိမ
ု့် ဟုတ ရ ြိုကကို အပြ ်းသူတစဦ်း
ြိုငဆိုငသည

ဆကစြရနရသ ရပမကို

ရဆ င က လျှင

ရပမြိုင ှငက

(ဂ)

ပဖတ၍

ဟိုတယလုြငန်းနှင တည်းြို ိြသ

ရဆ င ကြင

မိလလ ြိုက၊

ရစပြင်း၊
ရ ြိုကကို

အပြ ်းသူတစဦ်း၏ရပမကို

(ဃ)

ပဖတ၍ရဆ င ကပြင်းရကက င ရပမြိုင ှငတငနစနှောမှို
ှိလျှင

ထိုနစနှောမှိုအတက

နှငညီညတရစ န လည်းရက င်း၊ မီ်းရဘ်းလံုခြံ ရ ်း
ှိရစ န လည်းရက င်း ရဆ င ကရစပြင်း၊

ရ ြိုကဆကသယသူက နစနှောသူအ ်းရြ်းရစပြင်း။

(င)

မမိ ွဲ့နယရက မတီသည စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမိတအတင်း

ရအ ကြါကိစစ ြမ ်းနှငစြလ ဉ်း၍ သကဆိင
ု
စည်းမျဉ်း၊

စည်းကမ်းမ ်းနှငအညီ

အရဆ ကအအံုြိုင ှင

သိမ
ု့် ဟုတ

သိမ
ု့် ဟုတ

(က)

မ ်းကိုစနြ
့် စပြင်းမပြ မီ

ဝတထ

စုရဆ င်း၍ ထညထ ်း န

သငရလ ရသ အမိှိုကြံု်း၊ အမိှိုကအိတမ ်း စီမံထ ်း ှိ
ရစပြင်း၊
(ခ)

လုြကိုင

ယ လ
ှိ လျှင သိမ
ု့် ဟုတ
ကို အသံု်း

မမိ ွဲ့နယဖကာမတီသည စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမိတအတင်း

သတမှတသည

စည်းကမ်းနှငအညီ

လိက
ု နှောရဆ င ကရစ န

လုြငန်း ှင သိမ
ု့် ဟုတ ယ ဉြိုင ှင သိမ
ု့် ဟုတ သကဆိုငသူအ ်း
ရအ ကြါအတိုင်း ညွှနကက ်းနိုငသည(က)

ရဆ ကလုြရ ်း၊ တညရဆ ကရ ်းလုြငန်းသံ်းု ြစစည်း

က န်းမ ရ ်းနှင ညီညတမှုမရှိသည အမ ်းပြညသူနှင

မ ်းနှင

သကဆိုငရသ ရ ရြ်းရ ်းလုြငန်း၊ ကိယ
ု ြိုငရ ရြ်းရ ်း

မညသညယ ဉအမ ိ ်းအစ ်းကိုမဆို

လုြငန်းတိက
ု့် ိုအသံု်းပြ ပြင်းမှ ယ ယီြတ
ိ ထ ်းရစပြင်း၊

သတမှတသည လမ်းရကက င်းအတိုင်းသ

က န်းမ ရ ်းနှငညီညတရစ န ပြငဆငစီမံရဆ င က

ရစပြင်း၊

ရစ၍ ပြနလညြငပြ ပြင်း၊

တင

မပြ ရစပြင်း သိမ
ု့် ဟုတ ပြငဆငစီမံရဆ င ကရစပြင်း။
၄၆။

အမိှိုကမ ်းနှင အနအသကမဖကာင်းဖသာ အ

ယ ရ
ှိ စနိုငရသ လုြငန်း

အရနှှောငအယှကပဖစလ လျှင လုြငန်းရန

လက ှိ

ရနထိုငသူအ ်း ညွှနကက ်းနိုငသည-

အနတ

ြတဝန်းက ငအတက အနတ

ဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊

လိက
ု နှောရဆ င ကရစ န

ရပမြိုင င
ှ

အမ ်းပြညသူရြ ြွဲ ငြွဲမ ်းအတက အသံု်းပြ သည
ဖပမဖနရာ၊ အရဆ ကအအံတ
ု က
ို့် သ
ို န့် ှင်း၍ က န်းမ ရ ်း

ရက မတီကသတမှတ

သည သငရလ ရသ ရလ ရကက်းရငကို မိလလ ြိက
ု ၊
၄၅။

လုြငန်းမ ်းကို

သနရှင်း၍ က န်းမ ရ ်းနှငညီညတရစ န ရဆ င က

ပြ ရစပြင်း၊
(ဇ)

အြန်းလိက
ု ငှ ်းရသ အရဆ ကအအံ၊ု ဖဘာဒါဖဆာင၊

အပြ ်းြစစည်းမ ်း

သယယူြရ
ို့် ဆ ငရသ
သကဆိင
ု

က

ရမ င်းနှင

၅၁
(ခ)

သယယူြရ
ို့် ဆ ငသည
မဆို

၅၂
မညသညယ ဉအမ ိ ်းအစ ်း

ြစစည်းမ ်းကိလ
ု ံုခြံ စ ဖံု်းအုြ၍

သယဖဆာင

ရစပြင်း၊
(ဂ)

လမ်းမ ်းရြေါ်သြ
ို့် စစည်းမ ်း လငစင၊ ယိုဖတ
ိ ကရ
ပြင်းပဖင

မလိုလ ်းအြသည

ယ ဉအနတ

ြတဝန်းက ငထိြိုကရနှှောငယှကမှိုမ ်း၊
ထိြက
ို မှိုမ ်း

က

ယနှင

မမှိ ွဲ့ပြစမံြှိန်ြီးမျောြီးဆရြီး
၄၈။

မပဖစရြေါ်ရစရ ်းအတက

(က)

ရအ ကြါကိစစ ြမ ်းကို

သကဆိုင

အစို်း အဖွဲြို့ထံ တငပြအတညပြ ြ က ယူ မည၊

ပြနလည

ဥြရေ၊

နည်းဥြရေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းမ ်းနှငအညီ လိုကနှောရဆ င က

(ခ)

(ဂ)

လက ှိ

ရစပြင်း၊

တို်းြ ွဲြို့မည

အတက ရပမြိုငဆိုငမှိုမူဝါေမ ်းနှင ရပမအသံ်းု ြ ပြင်း
ဆိင
ု

သုသ နရပမကို ဆကလကအသံု်းပြ ြငမပြ ဘွဲ ြိတထ ်း

မမိ ြို့နယနိမတ
ိ အတင်း၌ပဖစရစ၊

ရန ရေသအတင်း၌ပဖစရစ မမိ ြို့ပြစီမံကန
ိ ်းမ ်းရ ်းဆွဲ န

နိုငသည-

(ခ)

မမိ ြို့ပြစီမံကိန်းမ ်းရ ်းဆ၍
ွဲ ငါ်းနှစတစကကိမ ပြနလည
သံု်းသြပြင်း ရဆ င က မည၊

ရစ န ြိုင ှင သိမ
ု့် ဟုတ သကဆိင
ု သညအဖြို့ွဲ အစည်းအ ်း ညွှနကက ်း

(က)

ပြညနယရက မတီမှတစဆင မမိ ြို့ပြဖံြို့မဖိ ်းတို်းတကရ ်း
လုြငန်းမ ်းအတက စီမံကိန်း၊ စီမြ
ံ ကမ ်းရ ်းဆ၍
ွဲ

မမိ ွဲ့နယရက မတီသည အသံု်းပြ နမသငရလ သည သုသ န

ရပမနှငစြလ ဉ်း၍

ပခင်ြီး၊ ဇုန်မျောြီးသတ်မတ်ပခင်ြီးနင်စမံခန့််ခပခင်ြီး

မမိ ြို့နယရက မတီသည-

သန့် ှင်းရ ်း

သိမ်းဆည်း၊ ဖယ ှ ်း၊ ှင်းလင်းရဆ င ကထ ်းရစပြင်း။
၄၇။

အခန်ြီး (၁၀)

(ဃ)

စီမြ
ံ ကမ ်း ရ ်းဆွဲ မည၊

မမိ ြို့ပြအဂဘါ ြမ ်းနှင ညီညတပြင်းမ သ
ှိ ညရန
တင သကဆိင
ု

မ ်း

ဌ နအဖြို့ွဲ အစည်းမ ်းနှင ညိနိှိုင်း၍

ဝနကကီ်းဌ န၏ြငပြ ြ ကပဖင သုသ နရပမကို ရ ြို့ရပြ င်း

စနစတက

မမိ ြို့ကကရိုကပြင်းနှင

ရစပြင်း၊ ဖ ကသိမ်းရစပြင်း။

ြ ထ ်းပြင်းမ ်းပြ နိုငသည၊

ပြနလညရန

၅၃
(င)

၅၄

စညြငသ ယ ြိုငရပမမ ်းပဖစရကက င်း အမ ်းပြညသူ
မ ်းသိ ှိရစ န

ရကက ပင မ ်းပဖင

(ြ)

အသိရြ်းပြင်း၊

ပြင်း၊ လုြကိုငပြင်း၊

နယနိမိတရက ကတိုငမ ်း စိက
ု ထူပြင်း၊ ခြံစည်းရို်း
က

ံပြင်း၊

ခြံစည်းရို်းြငမ ်း

သတမှတထ ်းရသ ရန

(ဂ)

စိက
ု ြ ိ ်းထ ်း ှိပြင်း၊

မ ်းတင

ြိုကလိုင်းမ ်း

ြကကမ ်း

(စ)

စညပ္ငသာယာဖရ်းနယနိမတ
ိ အတင်း ှိ မမိ ွဲ့၊ ြကက၊
ဖကျ်းရွာမ ်း ှိ

လူရနအိမရပြမ ်းနှင

အရပြအရနမ ်းကို

၄၉။

၅၀။

မမိ ြို့နယရက မတီသည

ြနှော်း နရန

ဖ ကသိမ်းပြင်းနှင စီမံြနြ
့် ွဲပြင်းပြ မည၊

ြတဝန်းက င

လိုအြသလိုစစရဆ်း၍

မမိ ြို့ပြ

ဆကသယရ ်း

ဆကသယပြင်း၊

ရပမရအ ကဥမင

လိဏ
ု ရြါင်းမ ်း ရဆ ကလုြပြင်း။

က ်းရက အိမမ ်း၊

က ်းရက အရဆ ကအဦမ ်း၊ က ်းရက

ရဆ ကလုြပြင်း၊

ဆကသယရ ်းကန ကမ ်း၊ နန်းကကိ ်းမ ်း၊ ပြနမ ်းနှင

မပြ လုြနိုင နရစ ငကကညပြင်း၊ က ်းရက မှိုပြ လျှင
တ ်းဆီ်းဖယ ှ ်းပြင်း၊

လမ်းနှငတံတ ်း

တ ဝါတိုငမ ်း၊ လျှြစစမီ်းတိုငမ ်း၊ ရပမရြေါ်ရပမရအ က

ထငသ ပမငသ

ှိရအ င တ ဝန ှိသူမ ်းမှရကကည ပြင်း၊ က ်းရက ပြင်း
ပြ ပြင်း

အထူ်းစီ်းြ ်းရ ်းဇုနမ ်းနှင စကမှိုဇုနမ ်းတညရထ င

မမိ ြို့နယနိမတ
ိ အတင်း

ယ ဉမ ်း

သတမှတပြင်း၊ စည်းကမ်းသတမှတပြင်းနှင ကကြမတ

ရဆ င ကပြင်းတိက
ု့် ိုပြ မည။
၅၁။

မမိ ြို့နယရက မတီသည

သကဆိုင

မမိ ြို့ပြအဂဘါ ြနှင

ဌ နမ ်းနှငညိနိှိုင်း၍

ညီညတရစ န

ပြညနယရက မတီမတ
ှ စဆင

အဂဘါ ြမ ်းနှင ကိုကညီမှို ရ
ှိ စ နအတက ကကြမတ

အစို်း အဖွဲြို့၏သရဘ တူညီြ ကပဖင မမိ ွဲ့၊ ရပ္ကကနှငဖကျ်းရွာမျာ်းတင

ရဆ င က မည။

အရပြြ ရနထိုငသငသည ပ္ျမ်းမ လူဦ်းရ ကို သတမှတနိုငသည။

အစို်း ဌ နမ ်း၊ အဖွဲြို့အစည်းမ ်းနှင ြုဂ္လက
ိ အဖွဲြို့အစည်းမ ်း

၅၂။

မမိ ြို့နယရက မတီသည

မမိ ြို့နယနိမတ
ိ အတင်း ှိ

မမိ ြို့ပြ

သည မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ အတင်း ရအ ကြါလုြငန်း

အရမအနှစအရဆ ကအအမ
ုံ ်းနှင ယဉဖကျ်းမှုအဖမအနှစမျာ်းကို မူလ

ကိစစမ ်း လုြကိုငရဆ င ကလိလ
ု ျှင သကဆိင
ု

လက

မြ က ထိန်းသိမ်းပြင်း၊ မမ်းမံပြင်းမ ်း ရဆ င က မည။

၅၃။

မမိ ြို့နယရက မတီသည စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမိတအတင်း

မမိ ြို့နယရက မတီ

နှငညိနိှိုင်းရဆ င က မည(က)

ရပမအသံု်းြ ပြင်း၊ အရဆ ကအအံု တညရဆ ကပြင်း၊

မမိ ြို့ပြစီမံကိန်းနှင

ရပမအသံု်းြ ပြင်းဆိင
ု

ရပမပြ ပြငပြင်း၊

ဇုနနယရပမမ ်း သတမှတ မည။

စီမြ
ံ ကမ ်းကို

ရ ်းဆ၍
ွဲ

၅၅
၅၄။

၅၆

မမိ ြို့နယရက မတီသည မမိ ြို့ပြစီမံကိန်းမ ်း ရဆ င က

တင

ရအ ကရဖ ပြြါလုြငန်းမ ်းကို လိုအြသလိရ
ု ဆ င က မည-

၅၅။

မမိ ြို့နယရက မတီသည မမိ ြို့ပြစီမံကိန်းမ ်း ရ ်းဆအ
ွဲ ရက င

အထညရဖ ရဆ င က

(က)

လမ်းနှငတံတ ်းမ ်း တညရဆ ကပြင်း၊

(က)

(ြ)

မိလလ ပြနရပမ င်းနှင ရပမပြငပြနရပမ င်း ရဆ ကလုြ

လိုအြရသ

အကူအညီမ ်းနှင

အရထ ကအြံမ ်း

ှိ နအတက

မည၊

ရက မတီြိုင အရဆ ကအအံု၊ လမ်း၊ စကကြံ၊ ြန်းခြံနှင

(ြ)

ရစ ်းမ ်း ကကီ်းကကြရဆ င ကပြင်း၊
ရ ရြ်းရဝရ ်းလုြငန်းမ ်း ရဆ င ကပြင်း၊

(င)

ြန်းဥယ ဉ၊ ြန်းခြံ၊ အ ်းကစ ်းကင်း၊ ရစ ်း၊ အစို်း ရံု်း
လမ်းမကကီ်းမ ်းနှင

အတက ရပမကကလြရန

သကဆိုငရာရေသြံမျာ်းအာ်း ပပ္ညစတ
ုံ ိကျစာ ကကိ တင
ချပပ္အသိဖပ္်း၍ ညြှိနိှုင်းဖဆာငရွကရမည၊

အနှောဂတစီမက
ံ ိန်းမ ်း

(ဂ)

မ ်းထ ်း ှိပြင်း၊

မ ်း၊

လွှွဲရပြ င်းသညရန

စနြ
့် စအမိှိုကမ ်း

ကက ်းြံ

နှင ရနှောကဆံု်းစနြ
့် စအမိက
ှို ြံုမ ်း

တညရဆ ကပြင်း၊
မီ်းရဘ်းအနတ

ယ

ထိခိုံကမှုအနည်းဆုံ်းပ စဖစ

သည မမိ ွဲ့ပပ္ ွဲ့မ ိ ်းဖရ်းစနစကိုံ ဦ်းတညရမည။
၅၆။

ကကိ တငက ကယရ ်းစနစမ ်း

မမိ ြို့နယရက မတီသည မမိ ြို့ပြစီမံကိန်းဆိင
ု

ရပမယ မှတတမ်း

မ ်းနှငရပမြံုမ ်းကို ရြတမီနည်းစနစမ ်းပဖင ပြ စုထိန်းသိမ်းထ ်း ှိ
မည။

ပြညစံုစ ထညသင်းပြင်း။

သဘာဝပ္တဝန်းကျငကိုံ

ရန ဖဆာငရွကရမညအပပ္င ဖဂဟစနစနှင ဖလျာညီ

သုသ နမ ်း၊ ကကီ်းမ ်းရသ အိမသံု်းအမိှိုကမ ်းစနြ
့် စ န
အတကရန

ယင်းစီမကိန်း အဖကကာင်းအရာမျာ်းကိုံ အမျာ်းပပ္ညသူ
သိရှိဖစရန ပ္ငလင်းပမငသာစာ ထုံတပပ္နဖကကညာမပ္ီ်း

(ဃ)

(ဆ)

ကျွမ်းက ငမှို

မှတစဆင အစို်း အဖွဲြို့၏ြငပြ ြ ကပဖင ယူရဆ င က

ရြ်းပြင်း၊

(စ)

ှငမ ်း၊ အဖြို့ွဲ အစည်းမ ်းထံမှ

သငရလ သည အစီအမံမ ်းကို ပြညနယရက မတီ

ရပမပြ ပြင နနှင ရ စီ်းရ လ ရက င်းရအ င ပြ လုြ

ဌ န၊

ပြညတင်းပြညြ ြည
အကကံဉ ဏမ ်း၊

ပြင်း၊ အညစအရကက်းစနြ
့် စပြင်း စသညတိအ
ု့် တက

(ဂ)

တင-

၅၇

၅၈

အခန်ား (၁၁)

(ဃ)

ရြ်းသညအြ၊

ဘဏ္ဍောထ ား
၅၇။

ပြညနယဘဏ္ဍ

နြံရ
ု င

အစီအစဉပဖငရဆ င ကမြီ်း မိမိ နြံရ
ု ငပဖင

ြတည မည။ လိုအြ

ြါက

ပြညနယ၏ဘဏ္ဍ ရင

အ အသံု်းဆိုင
အ

နြံုရငအတက

(င)

(စ)

ြငပြ ထ ်းသညအတိုင်း အစို်း အဖွဲြို့ထံမအ
ှ ရထ ကအြံ၊ ရြ ်းရင

(ဆ)

ကိစစ ြမ ်းကိလ
ု ည်း တ ဝနယူ

(ဇ)

နြံုရငကို ရအ ကြါ ရငမ ်းပဖင ထူရထ ငနိင
ု သည(က)

ဥြရေအ စည်းကကြရက ကြံ

ပဖင
(ဂ)

ှိသည အြန၊ အြမ ်း၊

ှိသည

ငှ ်း မ်းြ၊

င်း ရငနှငအပြ ်းနည်းလမ်း

သ
ှိ ညရငမ ်း၊

င်းြ ရငနှင မတညအသံု်းစ ိတ

ရနရသ ယ ဉမ ်းရြေါ်မှ စည်းကကြရက ကြံ

ှိပြင်းမ ်း၊

အစို်း အဖွဲြို့က ရထ ကြံရငမ ်း၊
နြံုရငမှ င်းနှီ်းပမ ြနှံ၍ လုြကိုငရသ လုြငန်းမ ်းမှ

ပြညတင်း

ပြညြမှ

( ဈ)

လှ ေါန်းရထ ကြံရငမ ်းနှင

အရဆ ကအအံုမ ်းငှ ်း မ်း၍ပဖစရစ၊ ရပမမ ်းငှ ်း မ်း၍

၅၉။

စညြငသ ယ ရ ်းအဖြို့ွဲ သည

ရငစ

င်းကို သကဆိင
ု

ှိသည

၆၀။

အ အသံု်းြနမ
့် ှန်းရပြ

ဌ နသိတ
ု့် ငပြ မည။

ပြညနယဘဏ္ဍ ရငအ အသံ်းု ဆိုင

ဘဏ္ဍ ရငြွဲရဝသံု်းစရ
ွဲ ်းဥြရေအ
ရငစ

နှစစဉ

ှိသညရငမ ်း။

စညြငသ ယ ရ ်းရက မတီနှင ညိနိှိုင်း

ရ ်းဆမွဲ ြီ်း ဝနကကီ်းမှတစဆင သကဆိင
ု

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့ြိုင လမ်းမ ်းရြေါ်တင ရပြ်းဆွဲ
ဝငရငမ ်း၊

မတညြစစည်းမ ်းရ

ပဖစရစ၊ အပြ ်းနည်းပဖငပဖစရစ

စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမှ
ဝနရဆ ငြ၊ ြစစည်းမ ်းရ

လုြငန်းဆိင
ု

ြစစည်းမ ်း၊

စီမံြနြ
့် ွဲမှိုေဏရကက်းမ ်း၊
(ခ)

ြငပြ ြ က

ရ
ှိ သ ဝငရငမ ်းနှင အက ိ ်းအပမတမ ်း၊

မည။
၅၈။

မှတြံုတငြနှင

မှ ရငြငရင င်းမ ်း ပြနလည

ဥြရေနှင ရနှောကထြဘဏ္ဍ ရငြွဲရဝသံ်းု စွဲရ ်းဥြရေ

ယူနိုငသည။ မိမိ၏ဘဏ္ဍ ရ ်းဆိုင

သကတမ်းတို်းပမငြ၊

အြနအြမ ်း၊

စညြငသ ယ ရ ်းအဖြို့ွဲ မ ်းသည
ပဖညဆည်းလိုရသ

လုြငန်းလိုငစငြ၊

ဥြရေနှင

အတညပြ ထ ်းရသ

င်းနှငအညီသ သံု်းစွဲနိုငြင သ
ှိ ည။

ရနှောကထြ
သံု်းမှန်းရပြ

၅၉
၆၁။

၆၀

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့သည

လုံပ္ငန်းလိုံအပ္ချကအရ
အစို်း အဖွဲြို့၏

စညပ္ငသာယာဖရ်းဆိုံငရာ

ဖကာမတီ၏

ြငပြ ြ ကပဖင

၆၄။

သဖဘာတူညခ
ီ ျကနှငအညီ

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့မ ်းသည(က)

ပြညရထ ငစုအစို်း အဖွဲြို့ထံမှပဖစရစ၊

စီမံကိန်းနှင
ရငစ

ပြညတင်းပြညြအဖွဲြို့အစည်းမ ်းထံမှပဖစရစ တညဆွဲဥြရေ၊ စည်းမ ဉ်း၊

(ခ)

အမှနတကယသံု်းစွဲ န လိုအြသညကိစစမ ်း

(က)

ပြညနယဘဏ္ဍ
ဖငလှစ၍
အဖွဲြို့မ ်း၏

နြံုရငအစီအစဉပဖင

ရဆ င က မည။

ဘဏစ

င်း

စညြငသ ယ ရ ်း
င်းသို့်

ရြ်းသင်းမြီ်း အသံု်းစ ိတမ ်းကိုလည်း နှစစဉအ အသံု်း

(ခ)

င်းြါ ြငပြ ြ ကအတိုင်းသံ်းု စွဲ မည၊

အထူ်းစီမံကိန်းကကီ်းမ ်း ရဆ င ကပြင်းနှင သဘ ဝ
ရဘ်းအနတ

ယက ရ

ကမှိုရကက င

မိမိ နြံရ
ု ငပဖင

က ြံသ်းံု စွဲနိုငစမ်းမ သ
ှိ ညကိစစ ြမ ်းတင ပြညရထ ငစု
အစို်း ၏ ရထ ကြံရငကို ရတ င်းြံရြ်း နအတက
အစို်း အဖွဲြို့ထံ တငပြြင ှိသည။

ြုေမြွဲ (က)အ

ပြ စုထိန်းသိမ်းထ ်း သ
ှိ ည စ

စြလ ဉ်း၍ ပြညနယစ

ရငမ ်းအ ်းလံု်းကို ထိုဘဏစ

ြနမ
့် ှန်းရပြရငစ

ညွှနကက ်းြ ကနှငအညီ

ဇယ ်းမ ်း၊ ဘဏ္ဍ ရ ်းဆိုင

တင အစို်း အဖွဲြို့၏ြငပြ ြ ကပဖင နြံုရငမှသ်းံု စွဲနိုငသည။
၆၃။

င်း

နြံုရငမ ်းကို ပြ စုထိန်းသိမ်းထ ်း ှိ မည၊

စညြငသ ယ နယနိမတ
ိ ပြငြ ှိ လုြငန်းကိစတ
စ စြုြုအတက

အမ ်းပြညသူအက ိ ်းငှ

ဦ်းစီ်းဌ န

င်းပြ ဌ နမ ်းအတက ရငစ

ထိန်းသိမ်းရ ်းနည်းလမ်း

အြံမ ်း ယူပြင်းကို ပြ နိုငသည။

သံ်းု မှန်းရပြ

င်းဦ်းစီ်းဌ နက သတမှတထ ်းရသ

မ ်း၏ အရပြြံစ

စည်းကမ်းမ ်းနှငအညီ မိမိတ ဝနပဖင ရငရြ ်းယူပြင်းနှင အရထ က

၆၂။

ဘဏ္ဍ ရ ်းဝနကကီ်းဌ န၊

နှစြ ြစ

င်း

င်းမ ်းနှင

င်းစစြ ြရံု်း၏ စစရဆ်းပြင်း

ကို ြံယူ မည။
၆၅။

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့မ ်းသည နှစစဉဘဏ္ဍ ရ ်းနှစ ကုနဆံု်း

မြီ်းရနှောက

သတမှတထ ်းသည

ရငစ

င်းလုြထံ်းု လုြနည်းမ ်းနှင

အညီ ပြ စုရ ်းဆထ
ွဲ ်းသည ဘဏ္ဍ ရ ်းဆိုင
ပြညနယစ

င်းစစြ ြရံု်းက

စစရဆ်းမြီ်းသညအြါ

စစရဆ်းရတြို့ ှိြ ကအစီ ငြံစ ကို
မည။

နှစြ ြစ

အစို်း အဖွဲြို့သို့်

င်းမ ်းကို

နှစြ ြစ

င်း

တငပြအစီ ငြံ

၆၁
၆၆။

၆၂

ဝနကကီ်းဌာနသည အစိုံ်းရအ ွဲ့၏သဖဘာတူညခ
ီ ျကပ င နိုံငင

ဝနထမ်းမဟုံတဖသာ

ရက မတီဝငမ ်း၏

ချီ်းပမြှငဖင၊

အခန်ား (၁၂)

ခရီ်းစရိတ၊

အခန်စည်ား ကြ်ထကောက်ခပံ ခင်ား

ဖနတကစရိတနှင အပခာ်းခစာ်းခငမျာ်းကို နည်းဥြရေပြဋ္ဌ န်း၍ ြငပြ
ရမည။ ယင်းဖကာမတီဝငမျာ်း၏ရပ္ိုံငခငရှိဖသာ ခစာ်းခငမျာ်းအနက

၆၈။

ချီ်းပမြှငဖငကိုံ သတမှတရာတင-

သာယာဖရ်းနယနိမတ
ိ အတင်း

(က)

မမိ ွဲ့နယဖကာမတီဥကကဋ္ဌပ စလ င
အရာရှိ၏

မမိ ွဲ့နယအမှုဖဆာင

မူရင်းလစာနှုန်းထာ်းအတိုံင်း

ခစာ်းခင

ရှိသည၊
(ခ)

မမိ ွဲ့နယဖကာမတီဝငပ စလ င
အရာရှိရရှိသည

မူရင်းလစာနှုန်းထာ်း၏

သ်းုံ ပ္ုံနှစပ္ုံ

မမိ ြို့နယရက မတီသည ဘဏ္ဍ နှစအလိုက အ အသံု်းစ

မ ်းကို

အမ ်းပြညသူသိ ရ
ှိ စ န

ထုတပြနပြင်း၊

ဖအာကပ္ါအခနမျာ်းကိုံ

စည်းကကပ္

ဖကာကခရမည(က)

အရဆ ကအအံုနှင ရပမြန၊

(ခ)

ရ ြန၊ လမ်းမီ်းြန၊ အမိှိုကနှင အညစအရကက်းြန၊
အမ ်းသံု်းအိမသ ြန၊

မမိ ွဲ့နယအမှုဖဆာင

ဖအာကမဖလျာနည်းဖစဘ ခစာ်းခငရှိသည။
၆၇။

စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့သည ဥပ္ဖဒနှငအညီ မမိ ွဲ့နယစညပ္င

(ဂ)

ယ ဉမ ်း၊ လူစ်းီ နှငဝနတငတိ စဆ နမ ်း၊ အိမရမ်းရြ်း
နှငအပြ ်းတိ စဆ နမ ်းအရြေါ် ရက ကြံသညအြန၊

င်း

ပဖန့်ရဝပြင်းမ ်း

(ဃ)

ပြငြမှ
ဝငရ

ပြ မည။

မမိ ြို့စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ အတင်း
က ြနှော်းရသ ယ ဉမ ်း၊

လူစီ်းနှငဝနတင

တိ စဆ နမ ်းအရြေါ် ရက ကြံသညအြန၊
(င)

ဤဥြရေကြငပြ သည
အပြ ်းအြနမ ်း။

စညြငသ ယ ရ ်းဆိင
ု

၆၃
၆၉။

၆၄

စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့သည

ရအ ကြါအြ ကမ ်းအရြေါ်

(၂)

အရပြြံ၍ အြနစည်းကကြပြင်း၊ ရက ကြံပြင်းပြ မည(က)

အရဆ ကအအံုနှင ရပမြနတိက
ု့် ို စည်းကကြ
တစနှစငှ ်း မ်းြတန ိုံ်း၏ ၁၀

အမ ိ ်းအစ ်းနှငနှိုန်းထ ်းမ ်း
တင

ြိုငနှိုန်းထက မြို
(ခ)

အရဆ ကအအံုနှင ရပမြနကို ြိုင ှငထံမှစည်းကကြ

အ ွဲ့ထ

ထံမှ စည်းကကြရက ကြံ န၊
အစို်း က စီမြ
ံ နြ
့် ရ
ွဲ သ
တိက
ု့် ို

စည်းကကြ

(က)

အရဆ ကအအံုနှင ရပမြန

တင

ယင်းအရဆ ကအအံုနှင

ရပမမှဝငရငအ ်းလံ်းု ၏ ၅

ြိုငနှိုန်းထက မြိုရစဘွဲ

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်း

အဖွဲြို့နှငညိနိှိုင်း

ရဆ င ကမြီ်း

ပပ္ညနယ

အခနအမျိ ်းအစာ်းနှငနှုန်းထာ်းမျာ်းကိုံ
တငပပ္အတညပပ္ ချကရယူ၍

အစိုံ်းရ

ထုံတပပ္န

၇၁။

မမိ ြို့နယရက မတီသည

စညြငသ ယ ရ ်းဆိင
ု

လုြငန်း

လိုငစငြမ ်း၊ အဖွဲြို့ြိုငရ ်းမ ်းမှရ ်းဆိုငြန်းြ၊ ရ ်းရက ကမ ်းနှင
ြုဂ္လိကြိုငရ ်းမ ်း တညရထ ငြငလိုငစငြတိက
ု့် ို အြါအ ်းရလ စ
သတမှတရက ကြံပြင်း၊ ပြငဆငရက ကြံပြင်းပြ နိုငသည။

မမိ ြို့နယရက မတီသည(၁)

ပြငဆငပြင်းကိုံ

ဖကကညာရမည။

စည်းကကြ န။
၇၀။

သတမှတပြင်း၊

ပပ္ညနယဖကာမတီသည ပ္ုံဒမခ (က)အရ တငပပ္လာ
သည

ရက ကြံ နနှင ဝနရဆ ငြနကို လက ှိရနထိုငသူ

(ဂ)

အြန

ဖကာမတီထတ
ံ ငပြ မည။

ရစဘွဲစည်းကကြ န၊
(ခ)

အပြ ်းစညြငသ ယ ရ ်းဆိုင

၇၂။

မမိ ြို့နယရက မတီသည အြနတစ ြ ြကို ဖ ကသိမ်းပြင်း၊

အရဆ ကအအံုနှငရပမြန၊ ဝနရဆ ငြနမ ်း

အြနရြ်းရဆ ငပြင်းမှ

စည်းကကြရက ကြံ န

စြလ ဉ်း၍ ရအ ကြါအတိုင်း ရဆ င ကနိုငသည-

အရဆ ကအအံုနှင

ရပမ၏ တစနှစငှ ်း မ်းြတနဖို်းကို ဥပ္ဖဒနှင
အညီသတမှတပြင်း၊ ပြငဆငပြင်းပြ နိုငသည၊

(က)

ကင်းလတြငပြ ပြင်း၊

ရလျှ ြစပြင်းတိန
ု့် ှင

စည်းကကြရသ အြနတစ ြ ြကို ပပ္ညနယဖကာမတီ
မှတစဆင ဝနကကီ်းဌ န၏ြငပြ ြ ကပဖင ဖ ကသိမ်းပြင်း
သိမ
ု့် ဟုတ နှိုန်းထ ်းပြငဆငပြင်း သိမ
ု့် ဟုတ ရက ကြံ
ပြင်းကို ရြတတ ြဆိုင်းထ ်းပြင်း၊

၆၅
(ခ)

၆၆

ြိုငလံရ
ု သ အရကက င်း ှိြါက

အြနထမ်းတစဦ်းဦ်း

ရြ်းရဆ င န ရ
ှိ သ အြနကို

ကင်းလတြငပြ ပြင်း

အခန်ား (၁၃)
အထနှားယောဉ်နှင်အပခောားယောဉ်မ္ျောား စီမ္ံခနို့်ခပခင်ား

သိမ
ု့် ဟုတ ရလျှ ြစပြင်း သိမ
ု့် ဟုတ ြယဖ ကပြင်း၊
ရြ်းရဆ ငမြီ်းရသ အြနကို ပြနလညခုံနှိမဖပ္်းပခင်း။
၇၃။

မမိ ြို့နယအမှိုရဆ ငအ

ှိသည အြနရ က်းက နတိန
ု့် ှငစြလ ဉ်း

၍ ရအ ကြါအတိုင်း ရဆ င ကနိုငသည(က)

အြနရ က်းက နမ ်းကို

ရပမြနမရပြ

က နရင

ပဖစဘိသကွဲသို့် ရက ကြံပြင်း၊
(ခ)

ြုေမြွဲ (က)ြါကိစစ ရဆ င က နအလိင
ု့် ှ
ဥြရေမ ်းအ ရက လိရတတ အ
ကို က ငသံ်းု ရဆ င ကပြင်း။

တညဆွဲ

၏
ှိ လုြြိုငြငမ ်း

၇၄။

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့သည

နယနိမိတအတင်း

အရနှ်းယ ဉမ ်း၊

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်း
အပြ ်းယ ဉမ ်းနှငစြလ ဉ်း၍

ရအ ကြါအတိုင်း ရဆ င က မည(က)

အရနှ်းယ ဉနှင အပြ ်းယ ဉအမ ိ ်းအစ ်း သတမှတ
ပြင်း၊ စည်းကမ်းမ ်း ရ ်းဆရ
ွဲ ဆ င ကပြင်း၊

(ခ)

အရနှ်းယ ဉနှင

အပြ ်းယ ဉ

လုြငန်းလိုငစငခ

သတမှတပြင်း၊ စည်းကကြရက ကြံပြင်း၊
(ဂ)

အရနှ်းယ ဉရမ င်းလိုငစငြ သတမှတပြင်း၊ စည်းကကြ
ရက ကြံပြင်း၊

(ဃ)

အရနှ်းယ ဉလိုငစင

ထုတရြ်းပြင်း၊

ြဆိင
ု ်းပြင်း၊

ြယဖ ကပြင်း၊
(င)

အရနှ်းယ ဉရမ င်းလိုငစင ထုတရြ်းပြင်း၊ ြဆိင
ု ်းပြင်း၊
ြယဖ ကပြင်း၊

(စ)

အရနှ်းယ ဉနှင

အပြ ်းယ ဉမ ်းကို

စစရဆ်းပြင်း၊

ကကီ်းကကြပြင်း၊
(ဆ)

အရနှ်းယ ဉနှင အပြ ်းယ ဉရမ င်းသူမ ်းအ ်း စစရဆ်း
ပြင်း၊ ကကီ်းကကြပြင်း။

၆၇
၇၅။

လုြငန်းလိုငစင

ှိသူသ

၆၈

အရနှ်းယ ဉနှင အပြ ်းယ ဉမ ်း

အခန်ား (၁၄)

လုြကိုငြင ှိသည။
၇၆။

ထစျားမ္ျောားစီမ္ံခနို့ခ
် ပခင်ား

ြုေမ ၇၄ ြုေမြွဲ (င)အ

ထုတရြ်းရသ

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းအဖြို့ွဲ မှ

အရနှ်းယ ဉရမ င်းလိုငစင

သ
ှိ ူသ

အရနှ်းယ ဉအာ်း

ရမ င်းနှငြင ှိသည။
၇၇။

အရနှ်းယ ဉ၊

၇၈။

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့သည

နယနိမိတအတင်း ှိ
စည်းမ ဉ်း၊

အပြ ်းယ ဉြိုင ှငနှင

ရမ င်းနှငသူတသ
ို့် ည

သတမှတထ ်းရသ စည်းကမ်းမ ်းကို လိုကနှောရဆ င က မည။

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်း

ရစ ်းမ ်းနှငစြလ ဉ်း၍

စည်းကမ်းမ ်းနှငအညီ

သတမှတထ ်းရသ

ရအ ကြါအတိုင်း

ရဆ င က

မည(က)

မှနကနသညအရလ်း၊ ြ န
ိ ြင၊ ကတတ ်း၊ အပြငအတယ၊
အတိုင်းအတ တိပု့် ဖင ရ

(ခ)

ကိုယြိုငရစ ်းကို
တစရန

မှ

င်းြ ရစပြင်း၊

တညရထ ငဖငလှစပြင်း၊

အပြ ်းတစရန

သို့်

ရစ ်းကို

ရပြ င်းရ ြို့ပြင်း၊

ရစ ်းအပဖစမှ ြစွဲပြင်း၊ ြစွဲထ ်းရသ ရစ ်းကို ပြနလည
တညရထ ငဖငလှစပြင်း၊ ရစ ်း၏မူလဧ ယ
ိ
အက ယ
အဝန်းကို တို်းြ ွဲြို့ပြင်းတိက
ု့် ို စစရဆ်းကကီ်းကကြပြင်း၊
(ဂ)

ကျွွဲ၊ နှော်းြွဲရစ ်းမ ်း တညရထ ငဖငလှစပြင်း၊ ရ

င်းြ

ပြင်းတိက
ု့် ို ကကီ်းကကြပြင်း၊
(ဃ)

ရန့်စဉအမိှိုကမ ်းကိုစနစတက ထုြြို်းရစ၍ သတမှတ
သညရန

(င)

မ ်း၌ စနစတက စနြ
့် စရစပြင်း၊

ရစ ်းအတင်း က န်းမ ရ ်းနှငညီညတရသ
မိလလ စနစမ ်းထ ်း ရ
ှိ ြ်းပြင်း။

သံ်းု ရ နှင

၆၉
၇၉။

၇၀

စညပ္ငသာယာဖစျ်းမျာ်းတင ဖအာကပ္ါအတိုံင်း စီမဖဆာငရွက

ထာ်းရှရ
ိ မည(က)

ခ ီားသည်တင်ယောဉ်နှငက
် ုနတ
် င်ယောဉ် ြ်နှာားစခန်ားမ္ျောား သတ်မ္တ
ှ ်ပခင်ား၊
လုံဖလာကဖသာဖရနှင

မီ်းရရှိဖရ်းအတက

အရည

အဖသ်းမီ ဖရပ္ိက
ုံ မျာ်း၊ ဖရစငမျာ်း၊ လ ပ္စစမီ်းမျာ်း
တပ္ဆငပခင်း၊
(ခ)

(ဂ)

အခန်ား (၁၅)

စီမ္ံခနို့်ခပခင်ား
၈၀။

စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့သည

မမိ ွဲ့နယစညြငသ ယ ရ ်း

နယနိမိတအတင်း ခရီ်းသညတငယာဉနှင ကုံနတငယာဉရပ္န ်းစခန်း

မီ်းဖဘ်းလုံခခ ဖရ်းအတက မီ်းသတဖရကနမျာ်း၊ ဖရငုံတ

မျာ်းနှငစပ္လျဉ်း၍ သန့် ှင်းသြ ြ စနစတက ပဖစရစ န ရအ ကြါ

မျာ်း၊ မီ်းသတပ္ိုံကမျာ်းထာ်းရှိပခင်း၊

တိက
ု့် ို ရဆ င ကနိုငသည-

ဖဈ်းနှင

ဖဈ်းအတင်းရှိပ္စစည်းမျာ်း

လုံခခ မှုရှိဖစရန

(က)

ခခစည်းရိုံ်းကာရပခင်းနှင လခုံ ခ ဖရ်းဝနထမ်းထာ်းရှိပခင်း။

ယ ဉ ြနှော်းစြန်းဆိင
ု

စည်းကမ်းြ ကမ ်း ရ ်းဆွဲ

ပြင်း၊ အြန၊ အြမ ်း စည်းကကြရက ကြံပြင်း၊
(ခ)

ရမ ရတ ယ ဉအမ ိ ်းအစ ်းအလိုက
ယ ဉ ြနှော်းစြန်းမ ်းအ ်း

ြနှော်းနိင
ု သည

စည်းကမ်းမ ်းနှငအညီ

သတမှတရြ်းပြင်း၊
(ဂ)

စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမိတအတင်း (၃)တနအထက
ကုနတငယ ဉမ ်း၊ ကုနရသတတ တင ရနှောကတယ
ွဲ
ဉ
မ ်း၊ ညအိြ ြနှော်းမညရန ကိုသတမှတပြင်း၊ ပြငဆင
သတမှတပြင်း၊

(ဃ)

လမ်းြိတဆိမ
ု့် ှိုမ ်း
အနတ

မပဖစရစ နနှင

ယ ဉထိြက
ို မှို

ယက ကယတ ်းဆီ်းနိုင န ကုနတငယ ဉမ ်း၊

ကုနရသတတ တင ရနှောကတယ
ွဲ ဉမ ်း မဝင လမ်းနှင
ဝငြငပြ လမ်းမ ်း သတမှတရြ်းပြင်း၊

၇၁
(င)

၇၂

ကုနတငယ ဉစြန်းမ ်းကို လိုအပ္ပ္ါကစည်းကမ်းမ ်း

အခန်ား (၁၆)

နှငအညီ တညဖထာငဖငလှစပြင်း၊ ပ္ိတသိမ်းပခင်း၊
(စ)

ြ ီ်းသညတငယ ဉ ြနှော်းစြန်းမ ်းကိုံ

လိအ
ု ြပ္ါက

စည်းကမ်းမ ်းနှငအညီ

ဖငလှစပြင်း၊

တညဖထာင

ပ္ိတသိမ်းပခင်း၊
(ဆ)

၈၁။

စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့သည

မမိ ွဲ့နယစညြငသ ယ ရ ်း

နယနိမိတအတင်း ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းကကီ်းကကြသူအပဖစ ယင်းလုြငန်းမ ်း
နှငစြလ ဉ်း၍ စည်းကမ်းမ ်းနှငအညီ ရအ ကြါအတိုင်း ရဆ င က

ြ ီ်းသညတငြ ပြ လုြသညရန
လကမှတရ

ကူားတလ
ုို့ ုြ်ငန်ားမ္ျောား စီမ္ံခနို့ခ
် ပခင်ား

င်း နရန

သိမ
ု့် ဟုတ ရမ ရတ ယ ဉ

မ ်း ဝငထက ြနှော်းဂိတထို်း နရန
ပြငဆငသတမှတပြင်း။

၊ ရမ ရတ ယ ဉ
သတမှတပြင်း၊

နိုငသည(က)

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းတညရထ ငြငပြ ပြင်း၊ ြယဖ ကပြင်း၊

(ခ)

ကူ်းတိန
ု့် ယနိမတ
ိ သတမှတပြင်း၊ ပြငဆငသတမှတပြင်း၊

(ဂ)

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းကို ကကီ်းကကြပြင်း၊

(ဃ)

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းလမ်းရကက င်း သတမှတပြင်း၊

(င)

ြိုငလံုရသ အရကက င်း ှိလျှင ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းလိုငစငကို
ဖ ကသိမ်းပြင်း၊

(စ)

စည်းကမ်းရဖ ကဖ ကပြင်းရကက ငမဟုတဘွဲ ဖ ကသိမ်း
ြံ သည ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းလိုငစငအတက ရလ ရကက်း
ရြ်း နဆံ်းု ပဖတပြင်း၊ ရလ ရကက်းရင သတမှတပြင်း၊

(ဆ)

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းသယယူြရ
ို့် ဆ ငြ သတမှတပြင်း၊

၇၃
(ဇ)

၇၄

တ ဝနပဖငြ ီ်းသ ်းလ ရသ ဌ နဆိုင
ဌ နဆိင
ု

ဝနထမ်းမ ်း၊

(ဆ)

ယ ဉမ ်း၊ တိ စဆ နမ ်း၊ ကုနြစစည်းမ ်း

အမှိုရဆ ငအ

အတက ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းသယယူြရ
ို့် ဆ ငြ ကင်းလတ

(ဇ)

ြငပြ ပြင်း၊
( ဈ)

ြိုငလံရ
ု သ အရကက င်း လ
ှိ ျှင

ပပ္ညနယအမှုဖဆာငအရာရှိသည

ကူ်းတိလ
ု့် ိုငစငြကို

စည်းကမ်းရဖ ကဖ ကပြင်းရကက ငမဟုတဘွဲ ဖ ကသိမ်း

မမိ ြို့နယမ ်းနှင

( ဈ)

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းသယယူြရ
ို့် ဆ ငြ သတမှတပြင်း၊

(ည)

တ ဝနပဖငြ ီ်းသ ်းလ ရသ ဌ နဆိုင
ဌ နဆိင
ု

ဆကစြရနရသ ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းနှငစြလ ဉ်း၍ စည်းကမ်းမ ်းနှငအညီ

(က)

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းတညရထ ငြငပြ ပြင်း၊ ြယဖ ကပြင်း၊

(ခ)

ကူ်းတိန
ု့် ယနိမိတသတမှတပြင်း၊ ပြငဆငသတမှတပြင်း၊

(ဂ)

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းကို ကကီ်းကကြပြင်း၊

(ဃ)

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းလမ်းရကက င်း သတမှတပြင်း၊

(င)

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်း

နယနိမတ
ိ ြ င်းဆကစြလ က ှိသည

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့မ ်းသို့် ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းဝငရင
မ ်းကို အြ ိ ်းက ြွဲရဝ သတမှတရြ်းပြင်း၊
ြိုငလံုရသ အရကက င်း ှိလျှင ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းလိုငစငကို

ဝနထမ်းမ ်း၊

ယ ဉမ ်း၊ တိ စဆ နမ ်း၊ ကုနြစစည်းမ ်း

အတက ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းသယယူြရ
ို့် ဆ ငြ ကင်းလတ

ရအ ကြါအတိုင်း ရဆ င ကနိုငသည-

ဖ ကသိမ်းပြင်း၊

ှိအ ်း ြနထ
့်
်းပြင်း၊

ရြ်း နဆံ်းု ပဖတပြင်း၊ ရလ ရကက်းရင သတမှတပြင်း၊

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းကကီ်းကကြသူ

အပဖစ မမိ ြို့နယနှစြု သိမ
ု့် ဟုတ နှစြုထကြိုမိုရသ

(စ)

သငရလ ရသ

ြံ သည ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းလိုငစငအတက ရလ ရကက်း

ရလျှ ရြါရြ်းပြင်း၊ လတမငိမ်းြငရြ်းပြင်း။
၈၂။

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းအုြြ ြသူအပဖစ

ြငပြ ပြင်း၊
(ဋ)

ြိုငလံရ
ု သ အရကက င်း လ
ှိ ျှင ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းလိုငစငြ
ကို ဖလ ာရြါရြ်းပြင်း၊

၈၃။

မမိ ွဲ့နယအမှိုရဆ ငအ

သ
ှိ ည

လတမငိမ်းြငရြ်းပြင်း။
ကူ်းတိလ
ု့် ြ
ု ငန်းအုြြ ြသူ

အပဖစ တ ဝနယူရဆ င က မည။ ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းအုြြ ြသူသည
ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းနှငစြလ ဉ်း၍ ရအ ကြါအတိုင်း ရဆ င က မည(က)

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းကို အုြြ ြပြင်း၊

(ခ)

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းလိုငစငမ ်းကို သတမှတသညနည်းလမ်း
ပဖင ရ

င်းြ ပြင်း၊

၇၅
(ဂ)

(ဃ)

၇၆

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းလိုငစင

သ
ှိ ူကို အမ ်းပြညသူသကသ

ြုေမ ၈၃ သိမ
ု့် ဟုတ ြုေမ ၈၅ သိမ
ု့် ဟုတ ြုေမ ၈၆ ြါ

ရဘ်းကင်းလံုခြံ စ သ ်းလ နိုငရ ်းအတက အစီအစဉမ ်း

ပြဋ္ဌ န်းြ ကတစ ြ ြနှငစြလ ဉ်း၍

ပြ လုြရစပြင်း၊

ြ မှတသညအမိန့် သိမ
ု့် ဟုတ ဆံ်းု ပဖတြ ကကိုမရက နြြါက ယင်း

စည်းကမ်းရဖ ကဖ ကသပဖင ဖ ကသိမ်းသည ကူ်းတို့်
လုြငန်းလိုငစငမ ်းကို ပြနလညရ

၈၄။

၈၈။

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းလိုငစင

င်းြ ပြင်း။

သ
ှိ ူသ ကူ်းတိန
ု့် ယနိမတ
ိ တစြုအတင်း

အမိန့် သိမ
ု့် ဟုတ ဆံ်းု ပဖတြ ကြ မှတသညရန့်မှ ကရြါင်း ၃၀ အတင်း
သကဆိုင
၈၉။

(က)

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းလိုငစင

သ
ှိ ူသည ကူ်းတိရ
ု့် ယ ဉနှငစြလ ဉ်း၍

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းအုြြ ြသူက

ပြငဆငထိန်းသိမ်း န

ညွှနကက ်းသညကို လိက
ု နှောရဆ င က မည။
၈၆။

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းလိုငစင

အယူြံဝငနိုငသည၊
(ခ)

ရဆ င က မည။
၈၇။

တိုင်းရေသကကီ်း၊ ပြညနယ၊ ကိုယြိုငအုြြ ြြင တိုင်း၊ ကိုယြိုင

အုြြ ြြင ရေသ တစြုနှငတစြုအကက ်း ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းတည ှိ
ရေသနှငစြလ ဉ်း၍ အပငင်းြ ်းပြင်း သိမ
ု့် ဟုတ ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းဝငရင
မ ်း

အြ ိ ်းက ြွဲရဝရြ်းပြင်းမ ်းအတက

ဆံ်းု ပဖတြ ကကို ယူရဆ င က မည။

ပြညနယအစိ်းု အဖြို့ွဲ ၏

၈၈

အရ

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းကကီ်းကကြသူက
သိမ
ု့် ဟုတ

ဆံ်းု ပဖတြ ကကို

မရက နြြါက ယင်းအမိန့် သိမ
ု့် ဟုတ ဆံ်းု ပဖတြ က
ြ မှတသညရန့်မှ

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်း

အုြြ ြသူက ဆကလကအသံု်းမပြ န ညွှနကက ်းသညကို လိုကနှော

ြုေမ

ြ မှတသညအမိန့်

ကူ်းတိရ
ု့် ယ ဉနှငစြလ ဉ်း၍ လည်းရက င်း၊ ယင်းနှငသကဆိုငသည
လည်းရက င်း

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်း

ြ ကြ မှတသညရန့်မှ ကရြါင်း ၆၀ အတင်း ဝနကကီ်းထံ

သ
ှိ ူသည အသံ်းု ပြ နမသငရလ ရသ

ြစစည်းကိ ိယ မ ်းနှငစြလ ဉ်း၍

ြုေမ ၈၅ သိမ
ု့် ဟုတ ြုေမ ၈၆ အ

ြ ကကိုမရက နြြါက ယင်းအမိန့် သိမ
ု့် ဟုတ ဆံ်းု ပဖတ

လည်းရက င်း၊ ယင်းနှငသကဆိုငသည ြစစည်းကိ ယ
ိ မ ်းနှငစြလ ဉ်း၍
လည်းရက င်း

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းကကီ်းကကြသူထံ အယူြံဝငနိုငသည။

ကကီ်းကကြသူကြ မှတသညအမိန့် သိမ
ု့် ဟုတ ဆံ်းု ပဖတ

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းကို လုြကိုငြင သ
ှိ ည။
၈၅။

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းအုြြ ြသူက

ကရြါင်း ၆၀ အတင်း ဝနကကီ်းထံ

အယူြံဝငနိုငသည၊
(ဂ)

ြုေမ ၈၇ ြါ ကူ်းတိန
ု့် ယနိမိတဆိင
ု

အပငင်းြ ်းမှိုနှင

ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းဝငရငမ ်း အြ ိ ်းက ြွဲရဝရြ်းရ ်းကိစစ
တိမ
ု့် ှအြ ကူ်းတိလ
ု့် ုြငန်းမ ်းနှငစြလ ဉ်း၍ ဝနကကီ်း၏
ဆံ်းု ပဖတြ ကသည အမြီ်းအပြတပဖစရစ မည။

၇၇

၇၈

အခန်ား (၁၇)

၉၄။
ရ

တ စဆောန်မ္ျောားသတ်ပ တ်မ္ှုစီမ္ခ
ံ နို့ခ
် ပခင်ား
၉၀။

အမ ်းပြညသူစ ်းသံ်းု နအလိင
ု့် ှ

စညြငသ ယ ရ ်း

အဖွဲြို့ြိုင သ ်းသတရံုမ ်းတင စည်းကမ်းမ ်းနှငအညီ သတပဖတပြင်းနှင
သတမှတထ ်းသညရန
ရ

တင

စည်းကမ်းမ ်းနှငအညီ

စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့သည သကဆိင
ု

မမိ ြို့နယအတင်း

်းဝငသတမှတရြ်းထ ်း

သည ဘ သ ရ ်းရန့်နှင အထူ်းသီ်းပြ ်းကိစစ ြမ ်းအတက ကျွွဲ၊ နှော်း၊
ပမင်း၊ သို်း၊ ဆိတ၊ ဝက သတပဖတြငအမိနက
့် ို သတမှတြ ကမ ်းနှင
အညီ အစို်း အဖွဲြို့၏အတညပြ ြ ကပဖင ြငပြ နိုငသည။
၉၂။

စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့သည ကျွွဲ၊ နှော်းတိ စဆ နမ ်း သတပဖတ

ြငပြ

တင လယယ လုြငန်းသံ်းု ကျွွဲ၊ နှော်းတိ စဆ နမ ်း ပြ န်းတီ်းမှို

မ ှိရစ န ညွှနကက ်းြ ကနှငအညီ ရဆ င က မည။
မမိ ွဲ့နယဖကာမတီသည

တိုင်း င်းသ ်းရို်း

အမ ်းပြညသူ

စ ်းသံု်း နမှအြ

ဓရလထံု်းတမ်းစဉလ အ ပြ လုြ သညကိစစ ြမ ်း

အတက ကျွွဲ၊ နှော်းသတပဖတြငအမိနက
့် ို သတမှတြ ကမ ်းနှငအညီ
ြငပြ နိုငသည။

ြုေမ ၉၀ သိမ
ု့် ဟုတ ြုေမ ၉၁ အ ြငပြ ြ က
(က)

ှိသူသ လျှင-

ကျွွဲ၊ နှော်းကို သတပဖတပြင်း၊ အသ ်းရ

င်းြ ပြင်း၊

အသ ်းနှငသ ်းရ ကို လကဝယထ ်းပြင်းပြ နိုငသည၊
(ခ)

အမ ်းပြညသူစ ်းသံု်း နမှအြ နိုငငံရတ မှတ

၉၃။

၉၅။

အသ ်း

င်းြ ပြင်းကို ြငပြ နိုငသည။

၉၁။

င်းြ ပြင်းတိန
ု့် ှငစြလ ဉ်း၍ လိုအြရသ စည်းကမ်း သတမှတြ က

မ ်းကို ထုတပြနနိုငသည။

စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့သည ကျွွဲ၊ နှော်း၊ ပမင်း၊ သို်း၊ ဆိတ၊

ဝကတိက
ု့် ို

ဝနကကီ်းဌ နသည ြုေမ ၉၀ ြါ တိ စဆ နသတပဖတပြင်း၊ အသ ်း

ပမင်း၊

သို်း၊

အသ ်းရ

ဆိတ၊

ဝကတိက
ု့် ို

င်းြ ပြင်းပြ နိုငသည။

သတပဖတပြင်း၊

၇၉

၈၀

အခန်ား (၁၈)

(ဃ)

ဝနကကီ်းသည

မမိ ွဲ့နယရက မတီ၏

ရသ

စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်းနှငစြလ ဉ်း၍
ဆံ်းု ပဖတြ က

သိမ
ု့် ဟုတ

ရဆ င ကြ ကကို

ပပ္ညနယဖကာမတီ၏ သဖဘာတူညီချကပ င အတညပြ ပြင်း၊ ပြငဆင
ပြင်း၊ ြယဖ ကပြင်းပြ နိုငသည။
၉၇။

ပပ္ညနယအမှုဖဆာငအရာရှိသည စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်း

မ ်းနှငစြလ ဉ်း၍ ရအ ကြါတိက
ု့် ို ရဆ င က မည(က)

မမိ ွဲ့နယရက မတီမ ်း၏
ရ ်းဆတ
ွဲ ငပြလ ရသ

သရဘ ထ ်းမှတြ ကပဖင
သကဆိုံငရာ မမိ ြို့နယစညြင

သ ယ ရ ်းအဖွဲြို့မ ်း၏ နှစစဉ အ အသံု်းြနမ
့် ှန်းရပြ
ရငစ

င်းကိုံ ပပ္ညနယဖကာမတီမှစိစစ၍ ဝနကကီ်းမှ

တစဆင အစိ်းု အဖြို့ွဲ ထတ
ံ ငပြပြင်း၊
(ခ)

နှစစဉ အ အသံု်းြနမ
့် ှန်းရပြရငစ

င်းဆိင
ု

လုြငန်း

မ ်းရဆ င ကပြင်းကို ကကီ်းကကြပြင်း၊
(ဂ)

မမိ ွဲ့နယစညြငသ ယ ရ ်းအဖြို့ွဲ ၏
ကကီ်းကကြပြင်း၊ စစရဆ်းပြင်း၊

စြလ ဉ်းသည

မမိ ြို့နယစညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့၏ ဥြရေနှငမညီညတ

ကကီား ကြ်ပခင်ား
၉၆။

စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်းနှင

လုြငန်းမ ်းကို

ဆံ်းု ပဖတြ က၊

ရဆ င ကြ က၊

အမိန၊့်

ညွှနကက ်းြ ကမ ်းကို စစရဆ်းရတြို့ လ
ှိ ျှင ဝနကကီ်းမှ
တစဆင အစိ်းု အဖြို့ွဲ ထတ
ံ ငပြပြင်း။

၈၁

၈၂

အခန်ား (၁၉)

(ခ)

မညသူမျှ

စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ အတင်း
ထုတပြနထ ်းသည

မမိ ွဲ့နယ

(ဂ)

ရ ရြ်းရ ်းလုြငန်းမှရ ကို

ယူသ်းံု စွဲပြင်း

(ဃ)

ကိုယြိုငစီ်းြ ်းပဖစ ရ ရြ်းဖရ်းလုြငန်း တညရထ င

(င)

အမ ်းပြညသူအတက

စြန်းြ နရန

ကိပု ဖစရစ၊

(စ)

တငမျှ

အမ ်းပြညသူနှင
သတမှတထာ်းသည

သကဆိင
ု ဖသာ
်
ဖနရာမျာ်းမှအပ္

အမိှိုကစနြ
့် စပြင်း၊ က ရ

ရန

မိလလ ၊ အညစအရကက်း၊ ရ ဆိ်းု စသညတိက
ု့် ို သတမှတ
မှအပ္ စနြ
့် စပြင်း မပြ ၊

အမျာ်းပပ္ညသူနှင

သကဆိင
ုံ ဖသာ

ဖနရာမျာ်းတင

သနစငခန်းမျာ်းတညဖထာငပခင်း မပပ္ ရ။
မ ်းတင

စည်းကမ်းမွဲ

ကရစပြင်း၊ ပြနက
့် ရ
ွဲ အ င

ပြ လုြပြင်း၊ ကမ်းတံရတ်းရထ်းပြင်း၊ က ငကကီ်းက ငငယ
စနပ့် ြင်းမ ်း မပြ ၊

မျှ မပြ ၊

ပမစ၊ ဖချာင်း၊ အင်း၊ အိုံင၊ ဆညနှငရ နုတရပမ င်းမ ်း

ထာ်းသညရန
(ဆ)

မညသူမျှ မမိ ြို့စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ အတင်း(က)

အမိှိုက

အတင်းသို့် အမိှိုကမ ်းစနြ
့် စပြင်း မပြ ၊

ရ ြ ိ ်းဆိပ္ကိပု ဖစရစ တညရထ ငဖငလှစပြင်း မပြ ။
၉၉။

နှင

ရပမထုညစညမ်းမှို၊ ရလထုညစညမ်းမှို၊ ရ ထုညစညမ်းမှို
ပဖစရြေါ်ရစနိုငသည မညသညအ

ဖငလှစပြင်း မပြ ၊
(ဂ)

ယ ယီအမိှိုကစုြံု နရန

သိမ်းဆည်းသညယ ဉတိမ
ု့် ှအြ မညသညရန

မပြ ၊
(ခ)

အမိှုကကျင်း၊ အမိှိုကကန၊

အမိှိုကစနြ
့် စပြင်း မပြ ၊

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့ြိုင အမ ်းပြညသူနှငသကဆိုင
ရသ

သတမှတရြ်းထ ်းရသ
အမိှိုကြံု်း၊

စည်းကမ်းြ ကမ ်းနှငပဖစရစ

ညီညတမှိုမ လ
ှိ ျှင(က)

လူသ ်းစကကြံ

သနြ ပြင်း မပြ ၊

ရက မတီ၏ ြငပြ ြ ကမ လ
ှိ ျှင သိမ
ု့် ဟုတ ြငပြ ြ ကြါသတမှတြ က
မ ်းနှငပဖစရစ၊

လမ်းမ ်းနှင

လမ်းမ ်းရြေါ်တင အမိှိုကအညစအရကက်းမ ်းကို စုြံုပြင်း၊

တောားပမ္စ်ချက်မ္ျောား
၉၈။

ယ ဉမ ်းသ ်းလ သည

၈၃

၈၄

၁၀၀။ မညသူမျှ မမိ ြို့စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ အတင်း မမိ ွဲ့နယ

(စ)

မမိ ြို့တင်းနှင အရဝ်းရပြ်းယ ဉ ြနှော်းစြန်းမ ်း၊ ယ ဉ

ရက မတီ၏ ြငပြ ြ ကမ လ
ှိ ျှင သိမ
ု့် ဟုတ ြငပြ ြ ကြါသတမှတြ က

ရ

မ ်းနှငပဖစရစ၊

စြန်းမ ်း၊ ယ ဉနှငအရနှ်းယ ဉမ ်း ပြ ပြငပြင်းနှင

ထုတပြနထ ်းသည

စည်းကမ်းမ ်းနှငပဖစရစ

ညီညတမှိုမ လ
ှိ ျှင(က)

တြဆငပြင်းလုြငန်းမ ်းကို တညရထ ငဖငလှစပြင်း
မပြ ၊

အမ ်းပြညသူသ ်းလ သညလမ်းရြေါ်တင မညသည
ကစ ်းနည်းမ ိ ်းမျှ ကစ ်းပြင်း မပြ ၊

(ခ)

(ဆ)

နှစရှညပ္ငမျာ်း၊ ြန်းအလှြငမ ်းအ ်း ဖ ကဆီ်းပြင်း၊

ရ လ ရပမ င်းရြေါ်တငရသ လည်းရက င်း၊ ရ ရြ်းရ ်း
ြိုကရြေါ်တငရသ

ရ ြို့လ ်းရအ ငပြ လုြပြင်းမ ်း

လည်းရက င်း ြိတဆိ၍
ု့်
စ ်းြွဲ၊

(ဃ)

ြန်းြငမ ်း၊

ပြင်း မပြ ၊

ရ ြို့ရပြ င်းပြင်း၊ ြုတလှွဲပြင်း မပြ ၊
အဖဆာကအအုံ

ဖဆာကလုံပ္ပခင်း မပြ ၊
(င)

ရပမယ ရှိုြင်းအလှမ ်းကို

ဖ ကဆီ်းပြင်း၊

ရဖ ကလုြပြင်း၊

ဝငထကနိုငရသ

လမ်းမ သ
ှိ ည

က

ကျွန်းမ ်းနှင အဝိုင်းမ ်းတငစိုကြ ိ ်းထ ်းရသ သစြင၊

လမ်းဧ ယ
ိ အတင်း ြငပြ ြ ကမ ှိဘွဲ လမ်းပြငဆင

ကိုယြိုငလမ်း

ရပမလတ

လ က ှိရသ သစြငမ ်း၊ လမ်းရဘ်းဝွဲယ ၊ လမ်းလယ

င်း

ပြင်း မပြ ၊
(ဂ)

မပြ ။

ရပမလြမ ်းတင သဘ ဝအရလ က ရြါကရ

ြံတ
ု န်းလ ်း၊ ရသတတ ၊ ဗ တ၊ ကုနြစစည်း သိမ
ု့် ဟုတ
ဝတထ တစြုြုကို ြင်းက င်းပြင်း၊ ရ ်းရ

သ ယ လှြရ ်းအလိင
ု့် ှ ရဆ င ကထ ်းရသ ပ္န်းအိုံ်း၊
ြန်းြံု၊ ြန်းဝိုင်း၊ ရပမယ ရှိုြင်းမ ်း၊ ဆိင
ု ်းဘုတမ ်း၊

လမ်းရြေါ်တငရသ လည်းရက င်း၊ လမ်းရဘ်း ှိ ရ စီ်း

အပြ ်းအ

င်းဝယရ ်းစြန်းမ ်း၊ ယ ဉရမ င်းသင ရလက ငရ ်း

(ဇ)

နိုငငံြိုင အိမ

တူ်းဆပြင်း၊

ြ ိ ်းဖွဲပြင်း၊

ြုတထင ှင်းလင်းပြင်း၊

ဝင်းမ ်းတင ရ
ှိ သ

နှစ ည
ှ သီ်းြင

စ ်းြငမ ်း၊ အ ိြ ြငမ ်း၊ ြ ိ ်းဖွဲပြင်း၊ ဖ ကဆီ်းပြင်း၊
ရပမရြေါ်တင

အရဆ ကအအံုမ ်း ရဆ ကလုြပြင်း မပြ ၊

တူ်းဆပြင်း၊ ြုတထင ှင်းလင်းပြင်း၊ ရ ြို့ရပြ င်းပြင်း၊
ြုတလှပွဲ ြင်း မပြ ၊

၈၅
( ဈ)

(ည)

၈၆

လမ်းစည်းကမ်းနှင လမ်းအသံု်းပြ မှိုဆင
ိုံ ရာစည်းကမ်းမျာ်း

၁၀၁။ မညသူမျှ မမိ ြို့စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ အတင်း မမိ ွဲ့နယ

ရဖ ကဖ ကက ်းလနပြင်း မပြ ၊

ရက မတီ၏ ြငပြ ြ ကမ လ
ှိ ျှင သိမ
ု့် ဟုတ ြငပြ ြ ကြါသတမှတြ က

အမ ်းပြညသူနှငသကဆိုငရသ
ရ ြိုက၊

လမ်း၊ ရ ရပမ င်း၊

မိလလ ြိုကတစြုြရ
ု ြေါ်တင

က ်းရက ၍

အရဆ ကအအံုကပို ဖစရစ၊ အရဆ ကအအံ၏
ု တစစိတ
တစရေသကိုပဖစရစ

ရဆ ကလုြပြင်း၊

အမ ်းပြညသူနှငသကဆိုငရသ

(က)

(ဍ)

(ခ)

လမ်း၊ ရ ရပမ င်း၊

အရဆ ကအအံု၊

ဝန်းခြံစည်းရို်း

ရဆ ကလုြပြင်း၊

အနတ

ယ ရ
ှိ စနိုငသည

မသငရလ သည

သိမ
ု့် ဟုတ

လူရနထိုင န

အရဆ ကအအံုကို

ပဖစရစ၊

ရ ြိုက၊ မိလလ ြိက
ု တစြုြုရြေါ်တငြိတဆိ့်၍
ု အထည

အရဆ ကအအံ၏
ု

အလိြ၊

ရစပြင်း၊ မဖိ ဖ ကရစပြင်း၊ ရနထိုငသူမ ်းကို ဆကလက

ဖ

သိမ
ု့် ဟုတ

အပြ ်းြစစည်းတစြုြုကို

အစိတအြိုင်းကိုပဖစရစ

ပြ ပြင

ရနထိုငရစပြင်း မပြ ၊

လမ်းရြေါ်နှငလမ်းရဘ်းတင ယ ဉမ ်းကို ရ ရဆ်းပြင်း၊

(ဂ)

အရဆ ကအအံရ
ု ဆ ကလုြပြင်းလုြငန်းမ ်းကို စီမံ

ပြငဆငပြင်းနှင ြငပြ ြ ကမ ှိဘွဲ ညအိြ ြနှော်းပြင်း

ြနြ
့် ွဲနိုင နအလိင
ု့် ှ ရဆ ကလုြရ ်းကနထရိုကလုြငန်း

မပြ ၊

လုြကိုငပြင်း မပြ ၊

ဆိင
ု ်းဘုတနှင ရကက ပင ဆိင
ု ်းဘုတမ ်း စိုကထူပြင်း၊
ြ ိတဆပွဲ ြင်း၊ ကြထ ်းပြင်း မပပ္ ရ၊

(ဎ)

စည်းကမ်းမ ်းနှငပဖစရစ

ပြငဆငပြင်း၊ တို်းြ ွဲြို့ပြင်း၊ မဖိ ဖ ကရစပြင်း မပြ ၊

ပဖနထ
့်
်းပြင်း၊ ဆထ
ွဲ
်းပြင်း မပြ ၊
(ဌ)

ထုတပြနထ ်းသည

ညီညတမှိုမ လ
ှိ ျှင-

တိ်းုံ ချွဲ့ပခင်း၊

ရပမဖိပု့် ြင်း၊ စကကြံြင်းပြင်း၊ ကနက စြင်းပြင်း မပြ ၊
(ဋ)

မ ်းနှငပဖစရစ၊

ဆကသယဖရ်းတာဝါတိုံငမျာ်း
ဖပမဖပ္ေါ်

သိမဟုံ
ုံ
တ

(ဃ)

အရဆ ကအအံုမ ်းရဆ ကလုြ
တ ဝနရြ်းအြသည

တညဖဆာကပခင်း၊

ဖပမဖအာက

ဆကသယဖရ်း

ဖကဘယလကကိ ်းမျာ်း သယတန်းပခင်း မပပ္ ရ။

အငဂ ငနီယ

ရက မတီကြငပြ ထ ်းရသ
ထ ်းသည
လိုငစင

တင ရက မတီက
သိမ
ု့် ဟုတ

ဤဥြရေအ

စည်းကမ်းြ ကမ ်းနှငအညီ

ရ ်းဆွဲ
တ

်းဝင

အငဂ ငနီယ မှအြ မညသူမျှ ကကီ်းကကြ

ရဆ င ကပြင်း မပြ ။

၈၇
၁၀၂။

၈၈

မညသူမျှ မမိ ွဲ့နယရက မတီ၏ ြငပြ ြ ကမ လ
ှိ ျှင သိမ
ု့် ဟုတ

ြငပြ ြ ကြါ

သတမှတြ ကမ ်းနှငပဖစရစ၊

(ဆ)

ထုတပြနထ ်းသည

ကိုံယပ္ိုံငရ ်းကို
တစရန

မှ

(ဇ)

တညရထ ငဖငလှစပြင်း၊

အပြ ်းတစရန

ရ ်းအပဖစမှ

သို့်

ရ ်းကို
ပြနလည

တညရထ ငဖငလှစပြင်း သို့်မဟုတ ရ ်း၏မူလဧ ိယ

မမှနကနသည

အရလ်း၊

အတိုင်းအတ တိပု့် ဖင ရ
(ဂ)

အရြါငဆိုငလုြငန်းကို တညရထ ငဖငလှစပြင်း မပြ ၊

(ည)

အပြ ်းြုဂလ
္ ိက စီ်းြ ်းပဖစဝနရဆ ငမှိုလုြငန်းမ ်းကို
တညရထ ငဖငလှစပြင်း မပြ ။

အပြငအတယ၊

ရ ်းတင

၁၀၃။

မညသူမျှ မမိ ွဲ့နယရက မတီ၏ ြငပြ ြ ကမ လ
ှိ ျှင သိမ
ု့် ဟုတ

ြငပြ ြ ကြါ

င်းြ ပြင်း မပြ ၊

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့ြိုင
ရဖ ကဖ က၍ ရ

(ဃ)

ြန
ိ ြင၊

စည်းကမ်း

(က)

င်းြ ပြင်း မပြ ၊

ဖဈ်းဖရာင်းပ္ဖတာနှင

အဖရာင်း

ကျွွဲ၊ နှော်း၊ တိရစဆာနြရ
ွဲ ်းမ ်း တညရထ ငဖငလှစပြင်း၊
ရ

င်းြ ပြင်း မပြ ၊

ကိယ
ုံ ပ္ိုံငသငတန်းဖကျာင်း

တညရထ ငပခင်း၊ ဖငလှစပြင်း မပြ ၊
(ခ)

စာ်းဖသာကကုံနလုံပ္ငန်းနှင သကဆိင
ုံ ဖသာြစစည်းမ ်း
ထုတလုြ၊ သိရ
ု လှ င၊ ပဖနပ့် ဖ ်းရ

ပပ္ခန်းမျာ်း ကျင်းပ္ပပ္ လုံပ္ပခင်း မပပ္ ရ၊
(စ)

ထုတပြနထ ်းသည

အြန်းလိက
ု ငှ ်းရသ အရဆ ကအအံ၊ု ရဘ ေါရဆ င၊
ကိုံယပ္ိုံငဖကျာင်းနှင

ပ္ရုံလုံပ္ငန်းမျာ်း၊ ကုံနစညဒိုံငနှင ကုံနသိုံဖလှာငရုံမျာ်း

ကုံနစညပပ္ပ္မျာ်း၊

သတမှတြ ကမ ်းနှငပဖစရစ၊

စည်းကမ်းမ ်းနှငပဖစရစ ညီညတမှိုမ လ
ှိ ျှင-

လုံပ္ကိုံငပခင်း မပပ္ ရ၊
(င)

ယာယီဖဈ်းမျာ်း၊ ကျ ်းဖကျာဖဈ်းမျာ်း၊ ပ္ျကျဖဈ်းမျာ်း

( ဈ)

အက ယအဝန်းကို တို်းြ ြို့ွဲ ပြင်း မပြ ၊
(ခ)

ဖဈ်းဆိုံငမျာ်းနှင

ဖရာင်းချပခင်း မပပ္ ရ၊

ရပြ င်းရ ြို့ပြင်း၊

ြစွဲထ ်းမြီ်းရသ ရ ်းကို

ဖရွွဲ့လျာ်း

ဆိင
ုံ မျာ်း ငလှစပခင်းမပပ္ ရ၊

စည်းကမ်းမ ်းနှငပဖစရစ ညီညတမှိုမ လ
ှိ ျှင(က)

လမ်းဖဘ်းဖဈ်းဆိုံငမျာ်း၊

င်းြ သညလုြငန်းမ ်း

တညရထ ငလုြကိုငပြင်း မပြ ၊
(ဂ)

ရ ြွဲနှင

အြ ိ ညစကရံုမ ်း၊

တညရထ ငလုြကိုငပြင်း မပြ ၊

ဖရသနစကရုံမျာ်း

၈၉
(ဃ)

အိမတင်း

၉၀

စကမှုလကမှုလုံပ္ငန်းမျာ်း

တညဖထာင

လုံပ္ကိုံငပခင်း မပပ္ ရ၊
(င)

ြငပြ ြ ကြါ

စာ်းဖသာကဆိုံငနှင အဖ ျာယမကာဆိင
ုံ မျာ်း တည
ဖထာငလုံပ္ကိုံငပခင်း မပပ္ ရ။

၁၀၄။

မညသူမျှ မမိ ွဲ့နယရက မတီ၏ ြငပြ ြ ကမ လ
ှိ ျှင သိမ
ု့် ဟုတ

ြငပြ ြ ကြါ

သတမှတြ ကမ ်းနှငပဖစရစ၊

၁၀၆။ မညသူမျှ မမိ ွဲ့နယရက မတီ၏ ြငပြ ြ ကမ လ
ှိ ျှင သိမ
ု့် ဟုတ
ထုတပြနထ ်းသည

စည်းကမ်းမ ်းနှငပဖစရစ ညီညတမှိုမ လ
ှိ ျှင(က)

တိ စဆ နမ ်းထ ်း ပှိ ြင်း၊ ရမ်းပမ ပြင်း မပြ ၊

(ခ)

တိ စဆ နအရသရက ငမ ်းကို သတမှတြ ကမ ်းနှင

ထုတပြနထ ်းသည

အညီမဟုတဘွဲ

စည်းကမ်းမ ်းနှငပဖစရစ ညီညတမှိုမ လ
ှိ ျှင-

အပြ ်းနည်းလမ်းပဖင

သုတသင

ှင်းလင်းပြင်း မပြ ၊

(က)

အနတ

ယ ရ
ှိ စနိုငရသ လုြငန်းကို လုြကိုငပြင်း မပြ ၊

(ခ)

အနတ

ယ ရ
ှိ စနိုငရသ လုြငန်းနှင

ြစစည်းမ ်းကို ရ

သတမှတြ ကမ ်းနှငပဖစရစ၊

(ဂ)

အမျာ်းပပ္ညသူနှင သကဆိုံငဖသာဖနရာမျာ်းနှင လမ်း
မ ်းရြေါ်တင ဆင၊ ပမင်း၊ ကျွွဲ၊ နှော်း၊ သို်း၊ ဆိတ၊ ဝက၊

သကဆိင
ု ရသ

ကကကစသညတိ စဆ နမ ်းကိုရမ င်းနှငပြင်း၊ စည်းကမ်းမွဲ

င်းြ ပြင်း၊ သိရ
ု လှ ငပြင်း မပြ ။

လွှတရက င်းပြင်း၊ ကကိ ်းြ ညထ ်းပြင်း၊ အရြ စီ်းနင်း

၁၀၅။ မညသူမျှ မမိ ွဲ့နယရက မတီ၏ ြငပြ ြ ကမ လ
ှိ ျှင သိမ
ု့် ဟုတ

ပြင်း၊ ယင်းတိ စဆ နအရသရက ငမ ်းကို မသငမရလ

ြငပြ ြ ကြါ

သယရဆ ငပြင်း၊ ရ ြို့ရပြ င်းပြင်း၊ စည်းကမ်းမွဲ စနြ
့် စ

သတမှတြ ကမ ်းနှငပဖစရစ၊

ထုတပြနထ ်းသည

စည်းကမ်းမ ်းနှငပဖစရစ ညီညတမှိုမ လ
ှိ ျှင(က)

ကူ်းတိလုံ
ုံ ပ္ငန်း တညဖထာငလုံပ္ကိုံငပခင်း မပပ္ ရ၊

(ခ)

အဖနှ်းယာဉနှင အပခာ်းယာဉလုံပ္ငန်းမျာ်း တညဖထာင

ပြင်း မပြ ၊
(ဃ)

ဝက၊ ကကကစသညတိကိ
ုံ ုံ စီ်းပ္ာ်းပ စသတပ တပခင်း၊
ဖရာင်းချပခင်း မပပ္ ရ၊

လုံပ္ကိုံငပခင်း မပပ္ ရ၊
(ဂ)

အဖနှ်းယာဉဖမာင်းနှငပခင်း မပပ္ ရ။

အမျာ်းပပ္ညသူစာ်းသ်းုံ ရန က ၊ န ်း၊ ပမင်း၊ သိုံ်း၊ ဆိတ၊

(င)

အနံဆ
့် ို်းမ ်းရကက င အမ ်းပြညသူလူထု၏က န်းမ ရ ်း
ကို ထိြိုကရစပြင်း မပဖစရစ ။

၉၁

၉၂

၁၀၇။ မညသူမျှ မမိ ွဲ့နယရက မတီ၏ ြငပြ ြ ကမ လ
ှိ ျှင သိမ
ု့် ဟုတ
ြငပြ ြ ကြါ

သတမှတြ ကမ ်းနှင

ပဖစရစ၊

(ခ)

တစဦ်းဦ်းသည တ

ထုတပြနထ ်းသည

လူရသအရလ င်းကို

သတမှတသည

တိန
ု့် ှင

သညကိစက
စ ို

အပြ ်းရန

မှအြ

မီ်းသမဂဂ လပြင်း မပြ ။

လုြငန်းနှင

တင

ြငပြ ြ ကြါ

ြငပြ ြ ကမ

ထုတပြနထ ်းသည

စည်းကမ်းမ ်းနှငပဖစရစ ညီညတမှိုမ လ
ှိ ျှငရက မတီဝငတစဦ်းဦ်းသည

အဖွဲြို့အစည်းတင

ယင်းသိသ
ု့် ကဆိုငသည

၁၀၈။ မညသူမျှ မမိ ွဲ့နယရက မတီ၏ ြငပြ ြ ကမ လ
ှိ ျှင သိမ
ု့် ဟုတ

(က)

ကကိ တငအသိရြ်း
ရငရ ်းရကက်းရ ်းနှင

ြတသက၍ အက ိ ်းသကဆိင
ု သညဟု မှတယူ မည၊
(ဂ)

ပဖစရစ၊

ယင်းသို့်

ကကိ တငအသိရြ်း

ရပြ ကက ်းပြင်းမ ှိလျှင ထိုြုဂ္ိ လသည ယင်းကုမပဏီ

တင လူရသအရလ င်းကို ရပမပမ ြပြင်း၊

သတမှတြ ကမ ်းနှင

လွှွဲအြရသ လုြငန်း

ရက မတီအ ်း

ရပြ ကက ်း မည။

ထ ်းပြင်း၊ မီ်းမသမဂဂ လဘွဲထ ်းပြင်း မပြ ၊
သုသ နရပမအပဖစ သတမှတထ ်းသည ရန

ြဋိည ဉြ ြဆိုသည

ရသ လည်း ယင်းြုဂ္ိ လသည မိမိ ယ
ှ ယ ြါဝငထ ်း

ဂါရကက င ရသဆံ်းု သညလူရသ

အရလ င်းကို ၁၂ နှော ီထကရက လန၍ ရပမမပမ ြဘွဲ

(ဂ)

အစုစြ

တင အက ိ ်းသကဆိုငသညဟု မှတယူနိုငမညမဟုတ

ထ ်းပြင်း မပြ ၊
ကူ်းစကတတရသ ရ

်းဝငဖြို့ွဲ စည်းထ ်းရသ

ဝနထမ်း

ြါဝငရံုမျှပဖင ယင်းကုမပဏ၏
ီ လုြငန်း၊ အဖွဲြို့အစည်း

က လထက

ရက လန၍ ရပမမပမ ြဘထ ်းပြင်း၊ မီ်းမသမဂဂ လဘွဲ

(ခ)

သိမ
ု့် ဟုတ

ကုမပဏလ
ီ ုြငန်း၊ အဖွဲြို့အစည်းမ ်းတင အစု ယ
ှ ယ

စည်းကမ်းမ ်းနှငပဖစရစ ညီညတမှိုမ လ
ှိ ျှင(က)

ရက မတီဝငတစဦ်းဦ်းသည

ကုမဏ
ပ ီလုြငန်းအဖြို့ွဲ အစည်း

ှယယ ြါဝငသူသည အစို်း အဖွဲြို့၏သရဘ တူ
လ
ှိ ျှင ရက မတီနှင ထိုကုမဏ
ပ လ
ီ ုြငန်း

အဖွဲြို့အစည်းတို့် သရဘ တူရဆ င ကမည မညသည
သိမ
ု့် ဟုတ

ကိစစတငမျှ ြါဝငပြင်းမ ှိရစ ။

ဝနထမ်း

တစဦ်းဦ်းသည ရက မတီနှင ြဋိည ဉပြ လုြြ ြဆို

၁၀၉။ ရက မတီဝငတစဦ်းဦ်း

ရသ လုြငန်းတငရသ လည်းရက င်း၊ ရက မတီက

ရက မတီက တငေါစနစ၊ ရလလံစနစ၊ အပြ ်းနည်းလမ်းတိပု့် ဖင နှစစဉ

လွှွဲအြသညလုြငန်းတငရသ

လွှွဲအြရ

လည်းရက င်း၊ မိမိ၏

သိမ
ု့် ဟုတ

ဝနထမ်းတစဦ်းဦ်းသည

င်းြ သည ရက မတီြိုငစီ်းြ ်းရ ်းလုြငန်းမ ်းကို ကိယ
ု တိုင

ြုဂ္ိ လရ ်း အက ိ ်းစီ်းြ ်းအတက တိုကရိုကပဖစရစ၊

ပဖစရစ၊ အပြ ်းသူမတ
ှ စဆငပဖစရစ၊ ရလလံဆဝ
ွဲ ယပြင်းရသ

လည်း

သယဝိုက၍ပဖစရစ တစနည်းနည်းပဖင ြါဝငြတသက

ရက င်း၊ ယင်းြစစည်းတင အက ိ ်းသကဆိင
ု ြင ယူပြင်း သိမ
ု့် ဟုတ

ပြင်း မ ှိရစ ၊

ထိုသို့် ယူ န ကကံစညအ ်းထုတပြင်းရသ လည်းရက င်း မပြ ။

၉၃

၉၄

၁၁၀။ မညသူမျှ စညြငသ ယ ရ ်းနယနိမတ
ိ အတင်း(က)

ဤဥြရေ သိမ
ု့် ဟုတ ဤဥြရေအ
နည်းဥြရေနှင
ရပမဖနရာ
ဝငရ

ထုတပြနသည

စည်းကမ်းြ ကမ ်းအ

လုြနည်းနှငအညီ

တ ဝနဝတတ

သိမ
ု့် ဟုတ

်း

အခန်ား (၂၀)

လုြထံ်းု

ရဆ င က န

အရဆ ကအအံုအတင်းသို့်

ကမည ရက မတီကပို ဖစရစ၊ ရက မတီဝငကို

ပဖစရစ၊ နည်းလမ်းတက
ြံ ရသ

အြငအ ဏ လွှအ
ွဲ ြပြင်း

စညြငသ ယ ရ ်းအဖြို့ွဲ ဝနထမ်းကိပု ဖစရစ

တ ်းပမစပြင်း မပြ ၊
(ခ)

စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်းကို

ရဆ င က န

ရက မတီနှင စ ြ ြြ ြဆိုထ ်းသည ကနထရိုကတ
အ ်း

စ ြ ြြါလုြငန်းတစ ြ ြ

သိမ
ု့် ဟုတ

ထို

လုြငန်းနှင ဆကနယရနသည လုြငန်းတစ ြ ြကို
ရဆ င ကပြင်းမပြ နိုငရစ န ဥြရေနှငအညီမဟုတဘွဲ
ြိတြငပြင်း၊ တ ်းဆီ်းရနှှောငယှကပြင်း မပြ ။

အယူခံဝင်ပခင်ား
၁၁၁။

ြုေမ ၄၁ ြုေမြွဲ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ ြုေမ ၄၄ ြုေမြွဲ (ဂ)၊ (ဃ)၊

(ဆ)၊ (ဇ)၊ ြုေမ ၄၅ ြုေမြွဲ (ြ)၊ (င)၊ ြုေမ ၄၇ ြုေမြွဲ (က)၊ ပ္ုံဒမ ၇၀
ပ္ုံဒမခ

(က)(၁)တိအ
ု့်

ရက မတီကြ မှတသညအမိန့်

သိမ
ု့် ဟုတ

ဆံ်းု ပဖတြ ကကိုမရက နြြါက ယင်းအမိန့် သိမ
ု့် ဟုတ ဆံ်းု ပဖတြ က
ြ မှတသညရန့်မှ

ကရြါင်း ၃၀ အတင်း ပပ္ညနယအမှုဖဆာငရာရှထ
ိ ံ

အယူြံဝငနိုငသည။
၁၁၂။

ြုေမ ၁၁၁ အ ပပ္ညနယအမှုဖဆာငရာရှက
ိ ြ မှတသညအမိန့်

သိမ
ု့် ဟုတ

ဆံ်းု ပဖတြ ကကိုမရက နြြါက

ဆံ်းု ပဖတြ ကြ မှတသညရန့်မှ

ယင်းအမိန့်

သိမ
ု့် ဟုတ

ကရြါင်း ၆၀ အတင်း ဝနကကီ်းထံ

အယူြံဝငနိုငသည။
၁၁၃။

အယူြံမှိုနှငစြလ ဉ်း၍ (က)

အယူြက
ံ လအတင်း
တ

(ြ)

အယူခဖလ ာကထာ်းသူအ ်း

်းစဆ
ွဲ ပို ြင်း မပြ ၊

ဝနကကီ်း၏ဆံ်းု ပဖတြ ကသည အမြီ်းအပြတပဖစရစ မည။

၉၅

၉၆

အခန်ား (၂၁)

ြုေ်မ္၊

စီမ္ံခနို့်ခထ ားဆင
ု ် ောပြစ်ေဏ်ချမ္ှတ်ပခင်ား
၁၁၄။

အမှိုရဆ ငအ

ှိသည မမိ ြို့နယရက မတီ၏ ကကီ်းကကြမှိုပဖင

ရအ ကတငရဖ ပြထ ်းရသ ြုေမ၊ ြုေမြွဲြါ ပြဋ္ဌ န်းြ ကတစ ြ ြကို
လိုကနှော နြ ကကကသူ

သိမ
ု့် ဟုတ

(၁)
၁၀၀ (က)

သငသညတနဖို်းကိလ
ု ည်း

၁၀၀ (ခ)

ြုေ်မ္ခ

ကုနြစစည်း သိမ
ု့် ဟုတ အပြ ်းအ
ကို ြင်းက င်းပြင်း၊ ရ ်းရ

(၂)

၉၈ (က)

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့ပ္ိုံင ရ ရြ်းရ ်းလုြငန်း

၁၀၀ (ဈ)

မ ်းတင

၁၀၀ (ဋ)

ပမစ၊ ဖချာင်း၊ အင်း၊ အိုံင၊ ဆညနှင ရ နုတ
ရပမ င်းမ ်းအတင်းသို့် အမိှိုကမ ်းစနြ
့် စပြင်း၊

လမ်းစည်းကမ်းနှင လမ်းအသံု်းပြ မှိုစည်းကမ်းမ ်း

အမ ်းပြညသူနှင

သကဆိုငရသ

လမ်း၊

ြိတဆိ၍
ု့် အထညအလိြ၊ ဖ သိမ
ု့် ဟုတ အပြ ်း

ကရစပြင်း၊ ပြနက
့် ွဲ

ြစစည်းတစြုြုကို ပဖနထ
့်
်းပြင်း၊ ဆထ
ွဲ ်းပြင်း၊

ရအ ငပြ လုြပြင်း၊ ကမ်းတံရတ်း ရထ်းပြင်း၊

၉၉ (င)

င်းပြင်း၊

ရ ရပမ င်း၊ ရ ြိုက၊ မိလလ ြိုကတစြုြရ
ု ြေါ်တင

သတမှတထာ်းသညဖနရာမျာ်းမှအပ္ စည်းကမ်းမွဲ

က ငကကီ်းက ငငယစနပ့် ြင်း၊

ဝတထ တစြုြု

ရဖ ကဖ ကက ်းလနပြင်း၊

မှရ ကို ြငပြ ြ ကမ ဘ
ှိ ွဲ ယူသံု်းစပွဲ ြင်း၊

အမိှိုကစနြ
့် စပြင်း၊ က ရ

လည်းရက င်း

ြိတဆိ၍
ု့် စ ်းြွဲ၊ ြံတ
ု န်းလ ်း၊ ရသတတ ၊ ဗ တ၊

ပြဋ္ဌောန်ားချက်အကျဉ်ား

အမ ်းပြညသူနှငသကဆိင
ုံ ဖသာ ရန

လမ်းရြေါ်တင

လမ်းရြေါ်တငရသ လည်းရက င်း၊ လမ်းရဘ်း ှိ
ရ ရြ်းရ ်းြိုကရြေါ်တငရသ

(၁)

၉၉ (က)

အမ ်းပြညသူသ ်းလ သည

ရ စီ်းရ လ ရပမ င်းရြေါ်တငရသ လည်းရက င်း၊

နစနှောရကက်းအပဖစ သတမှတရြ်းနိုငသညြုေ်မ္၊

(၂)

မညသညကစ ်းနည်းမ ိ ်းမျှ ကစ ်းပြင်း၊

ရဖ ကဖ ကက ်းလနသူအ ်း

ေဏရကက်းရငအနည်းဆံ်းု က ြ ၁၀၀၀၀ မှ အမ ်းဆံု်း က ြ ၁၀၀၀၀၀ အထိ
ြ မှတ မည။ ထိအ
ု့် ပြင နစနှောမှိုအတက

ပြဋ္ဌောန်ားချက်အကျဉ်ား

ြုေ်မ္ခ

၁၀၀ (ဌ)

လမ်းရြေါ်နှင

လမ်းရဘ်းတင

ယ ဉမ ်းကို

ရ ရဆ်းပြင်း၊ ပြငဆငပြင်းနှင ြငပြ ြ ကမ ဘ
ှိ ွဲ
ညအိြ ြနှော်းပြင်း၊

၉၇
ြုေ်မ္၊
ြုေ်မ္ခ

၉၈

ပြဋ္ဌောန်ားချက်အကျဉ်ား

၁၁၅။ အမှိုရဆ ငအ

ှိသည မမိ ြို့နယရက မတီ၏ ကကီ်းကကြမှိုပဖင

ရအ ကတငရဖ ပြထ ်းရသ ြုေမ၊ ြုေမြွဲြါ ပြဋ္ဌ န်းြ ကတစ ြ ြကို
လိုကနှော နြ ကကကသူ

သိမ
ု့် ဟုတ

(၁)

(၂)

၁၀၂ (ခ)

မမှနကနသည အရလ်း၊ ြ န
ိ ြင၊ အပြငအတယ၊

ြ မှတ မည။ ထိအ
ု့် ပြင နစနှောမှိုအတက

အတိုင်းအတ တိပု့် ဖင ရ

နစနှောရကက်းအပဖစ သတမှတရြ်းနိုငသည-

၁၀၂ (ဂ)

၁၀၂ (ဆ)

ေဏရကက်းရငအနည်းဆံ်းု က ြ ၂၀၀၀၀ မှ အမ ်းဆံု်း က ြ ၂၀၀၀၀၀ အထိ
င်းြ ပြင်း၊

စညြငသ ယ ရ ်းအဖွဲြို့ြိုငရ ်းတင စည်းကမ်း

ြုေ်မ္၊

ရဖ ကဖ က၍ ရ

င်းြ ပြင်း၊

ြုေ်မ္ခ

လမ်းဖဘ်းဖဈ်းဆိုံငမျာ်း၊ ဖရွွဲ့လျာ်းဖဈ်းဆိုံငမျာ်း

၁

နှငဆိုံငမျာ်း ငလှစပခင်း၊
၁၀၆ (က)

တိ စဆ နမ ်းထ ်း ပှိ ြင်း၊ ရမ်းပမ ပြင်း၊

၁၀၇ (က)

လူရသအရလ င်းကို သတမှတသည က လ
ထကရက လန၍

ရဖ ကဖ ကက ်းလနသူအ ်း

ရပမမပမ ြဘထ ်းပြင်း၊

၉၉ (ခ)

သငသညတနဖို်းကိလ
ု ည်း

ပြဋ္ဌောန်ားချက်အကျဉ်ား
၂
ယ ဉမ ်းသ ်းလ သည
စကကြံလမ်းမ ်းရြေါ်တင

လမ်းမ ်းနှငလူသ ်း
အမိှိုကအညစအရကက်း

မ ်းကို စုြံုပြင်း၊ သနြ ပြင်း၊
၉၉ (ဂ)

သတမှတရြ်းထ ်းရသ အမိှုကကျင်း၊ အမိက
ှို ကန၊
အမိှိုကြံု်း၊ ယ ယီအမိှိုကစုြံု နရန

မီ်းမသမဂဂ လဘွဲထ ်းပြင်း။

နှင အမိက
ှို

သိမ်းဆည်းသညယ ဉတိမ
ု့် ှအြ မညသညရန
တငမျှ အမိှိုကစနြ
့် စပြင်း၊
၁၀၀ (ဍ)

ဆိင
ု ်းဘုတနှင ရကက ပင ဆိင
ု ်းဘုတမ ်း စိက
ု ထူ
ပြင်း၊ ြ ိတဆပွဲ ြင်း၊ ကြထ ်းပြင်း၊

၁၀၂ (ဃ) ပ္ရုံလုံပ္ငန်းမျာ်း၊ ကုံနစညဒိုံငနှငကုံနသိုံဖလှာငရုံ
မျာ်း လုံပ္ကိုံငပခင်း၊

၉၉
ြုေ်မ္၊

၁၀၀
ြုေ်မ္၊

ပြဋ္ဌောန်ားချက်အကျဉ်ား

ြုေ်မ္ခ

ြုေ်မ္ခ

၁

၂

၁၀၂ (င)

ကုံနစညပပ္ပ္မျာ်း၊ ဖဈ်းဖရာင်းပ္ဖတာနှင အဖရာင်း

၁

လုံပ္ကိုံငပခင်း၊

ယာယီဖဈ်းမျာ်း၊ ကျ ်းဖကျာဖဈ်းမျာ်း၊ ပ္ျကျဖဈ်း
မျာ်း ဖရာင်းချပခင်း၊
အရြါငဆိုငလုြငန်းကို တညရထ ငဖငလှစပြင်း၊

၁၀၂ (ည)

အပြ ်းြုဂလ
္ ိက စီ်းြ ်းပဖစဝနရဆ ငမှိုလုြငန်း
မ ်းကို တညရထ ငဖငလှစပြင်း၊

၁၀၃ (က) အြန်းလိက
ု ငှ ်းရသ အရဆ ကအအံု၊ ရဘ ေါ
ရဆ င၊ ကိယ
ုံ ပ္ိုံငဖကျာင်းနှင ကိယ
ုံ ပ္ိုံငသငတန်း
ဖကျာင်း တညရထ ငပခင်း၊ ဖငလှစပြင်း၊
စာ်းဖသာကကုံနလုံပ္ငန်းနှင
ြစစည်းမ ်း
ရ

ထုတလုြ၊

သကဆိုံငဖသာ

သိုရလှ င၊

ပဖနပ့် ဖ ်း

င်းြ သညလုြငန်းမ ်း တညရထ ငလုြကိင
ု

ပြင်း၊
၁၀၃ (ဂ)

ရ ြွဲနှငအြ ိ ညစကရံုမ ်း၊ ဖရသနစကရုံမျာ်း
တညရထ ငလုြကိုငပြင်း၊

၁၀၃ (င)

စာ်းဖသာကဆိုံငနှင

အဖ ျာယမကာဆိင
ုံ မျာ်း

တညဖထာငလုံပ္ကိုံငပခင်း။

၁၀၂ (ဈ)

၁၀၃ (ခ)

၂

၁၀၃ (ဃ) အိမတင်းစကမှုလကမှုလုံပ္ငန်းမျာ်း တညဖထာင

ပပ္ခန်းမျာ်း ကျင်းပ္ပပ္ လုံပ္ပခင်း၊
၁၀၂ (ဇ)

ပြဋ္ဌောန်ားချက်အကျဉ်ား

၁၀၁
၁၁၆။ အမှိုရဆ ငအ

၁၀၂

ှိသည မမိ ြို့နယရက မတီ၏ ကကီ်းကကြမှိုပဖင

ြုေ်မ္၊

ရအ ကတငရဖ ပြထ ်းရသ ြုေမ၊ ြုေမြွဲြါ ပြဋ္ဌ န်းြ ကတစ ြ ြကို

ြုေ်မ္ခ

လိုကနှော နြ ကကကသူ

သိမ
ု့် ဟုတ

ရဖ ကဖ ကက ်းလနသူအ ်း

ေဏရကက်းရငအနည်းဆံ်းု က ြ ၃၀၀၀၀ မှ အမ ်းဆံု်း က ြ ၃၀၀၀၀၀ အထိ
ြ မှတ မည။ ထိအ
ု့် ပြင နစနှောမှိုအတက

သငသညတနဖို်းကိလ
ု ည်း

၁
၁၀၀ (စ)

နစနှောရကက်းအပဖစ သတမှတရြ်းနိုငသည-

င်းဝယရ ်းစြန်းမ ်း၊ ယ ဉရမ င်းသင
တြဆငပြင်းလုြငန်းမ ်းကို

တညရထ ငဖငလှစပြင်း၊
၂

၉၈ (ခ)

ကိုံယပ္ိုံငစီ်းပ္ာ်းပ စ ဖရဖပ္်းဖရ်းလုံပ္ငန်း တည

၁၀၁ (က) အရဆ ကအအံု၊ ဝန်းခြံစည်းရို်းရဆ ကလုြပြင်း၊
ပြငဆငပြင်း၊ တို်းြ ွဲြို့ပြင်း၊ မဖိ ဖ ကရစပြင်း၊

ဖထာင ငလှစပခင်း၊
အမ ်းပြညသူအတက စြန်းြ နရန ကိုပဖစရစ၊

၁၀၁ (ခ)

ရပမထုညစညမ်းမှို၊

ရလထုညစညမ်းမှို၊

မိလလ ၊

အညစအရကက်း၊

သတမှတထာ်းသညရန

ရ ဆိ်းု စသညတိက
ု့် ို
မှအပ္ စနြ
့် စပြင်း၊

အမျာ်းနှငသကဆိင
ုံ ဖသာ
သနစငခန်းမျာ်း တညဖထာငပခင်း၊

ရစပြင်း၊

မျှ

မပြ လုြ ၊

ဖနရာမျာ်းတင

ယ ရ
ှိ စနိုငသည သိမ
ု့် ဟုတ လူရနထိုင န

အရဆ ကအအံ၏
ု အစိတအြိုင်းကိပု ဖစရစ ပြ ပြင

ရ ထု

ညစညမ်းမှိုပဖစရြေါ်ရစနိုငသည မညသညအ

အနတ

မသငရလ သည အရဆ ကအအံုကို ပဖစရစ၊

ရ ြ ိ ်းဆိြကိပု ဖစရစ တညရထ ငဖငလှစပြင်း၊

၉၉ (ဆ)

အရဝ်းရပြ်းယ ဉ ြနှော်းစြန်းမ ်း၊

ပြ ပြငပြင်းနှင

၁

၉၉ (စ)

မမိ ြို့တင်းနှင
ယ ဉရ

ပြဋ္ဌောန်ားချက်အကျဉ်ား

ြုေ်မ္ခ

၉၉ (ဃ)

၂

ရလက ငရ ်းစြန်းမ ်း၊ ယ ဉနှငအရနှ်းယ ဉမ ်း

ြုေ်မ္၊

၉၈ (ဂ)

ပြဋ္ဌောန်ားချက်အကျဉ်ား

မဖိ ဖ ကရစပြင်း၊

ရနထိုငသူမ ်းကို

ဆကလကရနထိုငရစပြင်း၊
၁၀၁ (ဂ)

အရဆ ကအအံု
ကို

ရဆ ကလုြပြင်းလုြငန်းမ ်း

စီမံြနြ
့် ွဲနိုင နအလိင
ု့် ှ

ရဆ ကလုြရ ်း

ကနထရိုကလုြငန်းလုြကိုငပြင်း၊

၁၀၃
ြုေ်မ္၊

၁၀၄
ြုေ်မ္၊

ပြဋ္ဌောန်ားချက်အကျဉ်ား

ြုေ်မ္ခ
၁

၂

၁၀၁ (ဃ) အရဆ ကအအံုမ ်း

ရဆ ကလုြ

တင

၁

၂

၁၀၆ (ဂ)

အမျာ်းပပ္ညသူနှင သကဆိင
ုံ ဖသာဖနရာမျာ်းနှင

ရက မတီကတ ဝနရြ်းအြသည အငဂ ငနီယ

လမ်းမ ်းရြေါ်တင ဆင၊ ပမင်း၊ ကျွွဲ၊ နှော်း၊ သို်း၊

သိမ
ု့် ဟုတ

ဆိတ၊ ဝက၊ ကကက၊ ဘွဲစသည တိ စဆ နမ ်းကို

ရက မတီက

ြငပြ ထ ်းရသ

ဤဥြရေအ ရ ်းဆထ
ွဲ ်းသည စည်းကမ်းြ က

ရမ င်းနှငပြင်း၊ စည်းကမ်းမွဲလွှတရက င်းပြင်း၊

မ ်းနှငအညီ တ

ကကိ ်းြ ညထ ်းပြင်း၊ အရြ စီ်းနင်းပြင်း၊ ယင်း

်းဝငလိုငစင အငဂ ငနီယ မှ

အြ မညသူမျှ ကကီ်းကကြရဆ င ကပြင်း၊
၁၀၂ (က)

ပြဋ္ဌောန်ားချက်အကျဉ်ား

ြုေ်မ္ခ

တိ စဆ နအရသရက ငမ ်းကို

သယရဆ ငပြင်း၊ ရ ြို့ရပြ င်းပြင်း၊ စည်းကမ်းမွဲ

ကိုံယပ္ိုံငရ ်းကိတ
ု ညရထ ငဖငလှစပြင်း၊ ရ ်းကို
တစရန

မှအပြ ်းတစရန

မသငမရလ

စနြ
့် စပြင်း။

သို့် ရပြ င်းရ ြို့ပြင်း၊

ရ ်းအပဖစမှ ြစွဲထ ်းမြီ်းရသ ရ ်းကို ပြနလည
တညရထ ငဖငလှစပြင်း သိမ
ု့် ဟုတ ရ ်း၏မူလ
ဧ ိယ အက ယအဝန်းကို တို်းြ ွဲြို့ပြင်း၊
၁၀၂ (စ)

ကျွွဲ၊

နှော်း၊ တိရစဆာနြရ
ွဲ ်းမ ်း တညရထ င

ဖငလှစပြင်း၊ ရ

င်းြ ပြင်း။

၁၁၇။ မမိ ွဲ့နယအမှုဖဆာငအရာရှသ
ိ ည(က)

ပ္ုံဒမ ၁၁၄၊ ၁၁၅၊ ၁၁၆ ပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန်းချကနှငအညီ
အဖရ်းယူဖဆာငရွကပခင်းမပပ္ မီ ဖ ာက ျကကျ ်းလန
သူအာ်း

ဆကလကဖဆာငရွကပခင်း

အဖကကာင်းကကာ်းစာ

ဖပ္်းပ္ိတာ်းပမစ
ုံ
ရမည။

သတိဖပ္်းတာ်းပမစမှုအာ်း

မပပ္ ရန
ယင်းသိုံ

လိက
ုံ န ရနပ္ျကကကပ္ါက

ပ္ုံဒမ ၁၁၄၊ ၁၁၅၊ ၁၁၆ ပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန်းချကနှငအညီ
အဖရ်းယူဖဆာငရွကရမည။

၁၀၅
(ခ)

၁၀၆

မညသူမဆိုံ ပ္ုံဒမ ၁၁၄၊ ၁၁၅၊ ၁၁၆ ပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန်းချက

အခန်ား (၂၂)

တစရပ္ရပ္ကိုံ ထပ္မဖ ာက ျကကျ ်းလနပ္ါက ယင်း

ပြစ်မ္ှုနှင်ပြစ်ေဏ်မ္ျောား

ပ္ုံဒမမျာ်းတင ပပ္ဋ္ဌာန်းထာ်းသည အပမငဆုံ်းဒဏဖကက်း
ဖငကိုံ ချမှတရမည၊
(ဂ)

စီမခနခဖရ်းနည်းလမ်းအရ အဖရ်းယူဖဆာငရွကရာတင
ပပ္စမှုနှငသကဆိုံငဖသာ သိမ်းဆည်းရရှသ
ိ ညပ္စစည်းမျာ်း
ကိုံ စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့ပ္ိုံငပ္စစည်းအပ စ သိမ်းယူ
နိုံငသည။

၁၁၈။ မညသူမဆိုံ ပ္ုံဒမ ၁၀၀ ပ္ုံဒမခ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (ည)၊
(ဎ)၊ ပ္ုံဒမ ၁၀၁၊ ၁၀၂ ပ္ုံဒမခ (က)၊ (စ)၊ ပ္ုံဒမ ၁၀၄၊ ၁၀၅၊ ၁၀၆ ပ္ုံဒမခ
(ခ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ ပ္ုံဒမ ၁၀၇ ပ္ုံဒမခ (ခ)၊ (ဂ)၊ ပ္ုံဒမ ၁၀၈၊ ၁၀၉၊ ၁၁၀ ြါ
ပြဋ္ဌ န်းြ ကတစ ြ ြကို လိုကနှော နြ ကကကရကက င်း သိမ
ု့် ဟုတ
ရဖ ကဖ ကက ်းလနရကက င်း ပြစမှိုထင ှ ်းစီ ငပြင်းြံ လျှင ထိုသူ
သည ရငေဏအနည်းဆံ်းု က ြ ၁၀၀၀၀၀ မှ အမ ်းဆံ်းု က ြ ၁၀၀၀၀၀၀
အထိပဖစရစ၊ ရထ ငေဏတစနှစအထိပဖစရစ၊ ေဏနှစ ြလံု်းပဖစရစ
ြ မှတပြင်းြံ မည။
၁၁၉။

မညသူမဆိပ္
ုံ ုံဒမ ၁၁၇ ပ္ုံဒမခ (ခ)ပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန်းချကကိုံ ဖ ာက ျက

ကျ ်းလနဖကကာင်း ပြစမှိုထင ှ ်းစီ ငပြင်းြံ လျှင ထိုသက
ူ တ
ိုံ စလထက
မပ္ိုံဖသာဖထာငဒဏြ မှတ မညအပပ္င ဖငဒဏလည်း ချမှတနိုံငသည။
၁၂၀။

မညသူမဆို ြုေမ ၁၁၈ ြါ ပြဋ္ဌ န်းြ ကတစ ြ ြကို ထြမံ

ရဖ ကဖ ကက ်းလနြါက အနည်းဆံ်းု က ြ ၅၀၀၀၀၀ မှ အမ ်းဆံု်း
ကြ

၂၀၀၀၀၀၀

အထိ

ဖငဒဏြ မှတ မညအပြင

သံု်းနှစအထိ

ဖထာငဒဏတစမျိ ်းမျိ ်းကိုံလည်း ြ မှတနိုံငသည။
၁၂၁။

ပ္ုံဒမ ၁၁၈ အရ အဖရ်းယူဖဆာငရွကသညအခါ သကဖသခ

ပ္စစည်းမျာ်းကိုံ
နိုံငသည။

ပပ္ညသူူ့ဘဏ္ဍာအပ စသိမ်းဆည်းရန

အမိနချမှတ

၁၀၇

၁၀၈

အခန်ား (၂၃)
အထ
၁၂၂။

၁၂၅။

အရဆ ကအအံုမ ်းမှအြ

အပြ ်းနိုငငံြိုင

သကဆိုင

ဌ နသည ယင်းတိရ
ု့် ဆ င က မညလုြငန်းအစီအစဉကို

သကဆိုင

ရက မတီသို့် ကကိ တငအရကက င်းကက ်း မည။

ရက မတီသည အမ ်းပြညသူနှငသကဆိင
ု ဖသာ ရန

မ ်း

အမ ိ ်းသမီ်း၊ မသနစမ်း၊ လူမ ိ ်းဘ သ မရ ်း၊ ကိုယဝနရဆ ငမိြငနှင
ကရလ်းသူငယမ ်းအသံု်းပြ နိုင နအတက ကကီ်းကကြ မည။
မညသူမဆို(က)

၁၂၆။

ဝနကကီ်းဌာနသည စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့က ဖဆာငရွကသည

လုံပ္ငန်းမျာ်းနှငဆကနယဖသာ အပခာ်းအစိုံ်းရဌာနတစခုံခ၏
ုံ
လုံပ္ငန်း
ဖဆာငရွကမှုအရ ဖကာကခရရှိသည အခနအဖကာက အချိ ်းအစာ်းကိုံ
မမိ ွဲ့နယဖကာမတီမျာ်းသိုံ

၁၂၇။

ဤဥြရေအ ြန့်အြရသ ဝနထမ်းတစဦ်းဦ်း၏တ ဝန

သကဆိုံငရာ

ွဲ့စည်းထာ်းဖသာ စညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့ပ္ိုံငရနပ္ုံဖငကိုံ လည်းဖကာင်း၊
ဖရွဲ့ဖပပ္ာင်းနိုံငဖသာပ္စစည်းနှင မဖရွဲ့ဖပပ္ာင်းနိုံငဖသာပ္စစည်းကိုံ လည်း
ဖကာင်း၊ ဖဆာငရွကဆလုံပ္ငန်းမျာ်းကိလ
ုံ ည်းဖကာင်း၊ ဖဆာငရွကမပ္ီ်း

၁၂၈။

လိုလျှင သကဆိုင

ရကကည ြွဲမြီ်းရသ

မမိ ြို့နယရက မတီထ တိင
ု ကက ်း

ရက မတီဝငတစဦ်းဦ်း သိမ
ု့် ဟုတ ရက မတီတစ ြလံု်း
အ ်းစြစွဲပြစတငလိလ
ု ျှင ဥပ္ဖဒနှငအညီ အစို်း အဖွဲြို့ထံ

လည်းဖကာင်း၊

ရပ္ိုံငခငနှငဖပ္်းရနတာဝနမျာ်းကိုံ

လည်းဖကာင်း ဆကခရမည။

ြ ကကကမှိုနှငစြလ ဉ်း၍ မိမိနစနှောမှိုအရြေါ် တိုငကက ်း

တိုငကက ်းနိုငသည။

ခဖဝဖပ္်းဖစဖရ်းအတက

ဖကာမတီသည ယခငစညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့မျာ်းဥပ္ဖဒအရ

လုံပ္ငန်းမျာ်းကိုံ

နိုငသည၊
(ခ)

မမိ ွဲ့နယစညပ္ငသာယာဖရ်းအ ွဲ့

ပပ္ညနယဝနကကီ်းဌာနနှင ညြှိနိှုင်းဖဆာငရွကနိုံငသည။

စီမံရဆ င က တငပဖစရစ၊ စီမံရဆ င ကရစ တငပဖစရစ အမ ိ ်းသ ်း၊

၁၂၄။

သကဆိင
ုံ ရာ

ချမှတသည

ဖငစာရင်းသိုံ ဖပ္်းသင်းရမည။

အရဆ ကအအံုမ ်း ရဆ ကလုြပြင်း၊ ဖ ကသိမ်းပြင်းတို့် နှငစြလ ဉ်း၍

၁၂၃။

စီမခနခဖရ်းနည်းလမ်းအရ

ဒဏဖကက်းဖငမျာ်းကိုံ

ထ

နိုငငံရတ က ကယရ ်းနှငသကဆိုငသည သိမ
ု့် ဟုတ လျှိ ြို့ဝက
ှ

အဆငသတမှတသည

ဤဥပ္ဖဒပ္ါ

စညြငသ ယ ရ ်းလုြငန်းမ ်းနှငစြလ ဉ်း၍ ယြငကထုတပြန
စည်းမ ဉ်း၊ စည်းကမ်းမ ်း၊ အမိနရ
့် ကက ပင စ မ ်း၊

အမိနမ
့် ်းနှင ညွှနကက ်းြ ကမ ်းသည ဤဥြရေနှငမဆနက
့် ငသရ ြို့
အတညပဖစရစ မည။

၁၀၉
၁၂၉။

ဤဥြရေြါ

ရဆ င က
(က)

ပြဋ္ဌ န်းြ ကမ ်းကို

အရက ငအထညရဖ

တငဝနကကီ်းဌ နသည

လိုအြြါက

လုြထံ်းု လုြနည်းမ ်းကို

နည်းဥြရေမ ်း၊

အစို်း အဖွဲြို့၏

သရဘ

တူညီြ ကပဖင ထုတပြနနိုငသည၊
(ခ)

ဝနကကီ်းဌ နသည လိုအြြါက စညမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊
အမိနမ
့် ်း၊ အမိနရ
့် ကက ပင စ မ ်းနှင ညွှနကက ်းြ ကမ ်း
ကို ထုတပြနနိုငသည၊

(ဂ)

ရက မတီသည လိုအြြါက အမိနန
့် ှငညွှနကက ်းြ က
မ ်းကို ထုတပြနနိုငသည။

၁၃၀။

ကယာ်းပြညနယစညြငသ ယ ရ ်းအ ွဲ့မျာ်းဥြရေ(၂၀၁၃ ခုံနှစ၊

ကယာ်းပပ္ညနယလွှတဖတာဥပ္ဖဒအမှတ ၈။)ကို ဤဥြရေပဖင ရုြသိမ်း
လိုကသည။
ပြညရထ ငစုသမမတ ပမနမ နိုငငံရတ ဖွဲြို့စည်းြံုအရပြြံဥြရေ
အ ကျွနုြလကမှတရ ်းထို်းသည။

(ပ္ုံ) ဖဘာစကိုံ
ဖခတတဝနကကီ်းချ ပ္
ကယာ်းပပ္ညနယအစိ်းုံ ရအ ွဲ့

