တိရစ္ဆာန်ကျန််းမာရရ်းနှင် ရမ်းမမြူရရ်းလုပ်ငန််းဖွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းဥပရေ
(၂၀၂၀ မပည်နှစ္်၊ မပည်ရ

ာင်စ္ုလွှတ်ရတာ်ဥပရေအမှတ် ၁၃။)

၁၃၈၂ ခုနှစ္်၊ ဝါရခါင်လဆန််း ၈ ရက်

ောင်စုလွှတ်ထတော်သည် ဤဥြထေကု ပြဋ္ဌောန််းလက
ု ်သည်။

(M

ပြည်ထ

LI
S)

(၂၀၂၀ မပည်နှစ္်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်)

အခန််း (၁)

em

အမည်နှင် အဓိပပာယ်ရဖာ်မပချက်

st

၁။ ဤဥြထေကု တိရစ္ဆာန်ကျန််းမာရရ်းနှင် ရမ်းမမြူရရ်းလုပ်ငန််းဖွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းဥပရေဟု

Sy

ထ ေါ်တွင်ထစရမည်။

n

၂။ ဤဥြထေတွင်ြါရထသော ထ ောက်ြါစကော်းရြ်မ ော်းသည် ထ ော်ပြြါ တုင်း်

at
io

ဓြပောယ်သက်ထရောက်ထစရမည်-

(က) တိရစ္ဆာန် ဆုသည်မော ကုန််းထန၊ ထရထန သမ
ုို့ ဟုတ် ကုန််းထနထရထနသတတဝါကု ဆုသည်။
ုတရစဆောန်တစ်မ ်းမ ်း၏

်းမ ်းရည်၊

rm

ယင််းစကော်းရြ် တွင်

ါ

In
fo

သထဓေသော်းထလောင််းဓင်ဝန်ကက်းဌောနက

ော်းထလ ော်စွော

မမ ်းဥ၊

မနို့ထ
် ကော်ပငောစော

ုတ်ပြန်၍

တရစဆောန် ပ စ်သတ်မတ်ထသော သတတဝါတုို့လည််း ြါဝင်သည်။

w

( ) ရမ်းမမြူရရ်းလုပ်ငန််း ဆုသည်မော ငါ်းလုြ်ငန််းဓင် ထရ

ွကြ
် စစည််း

ုတ်လုြ်ပ င််းလုြ်ငန််းမ ော်း

La

လုြ်ကုငပ် င််း မ ြ ထမွ်းပမြူပ င််းနည််းစနစ်တစ်မ ်းမ ်းပ င် တရစဆောန်မ ော်း ော်း ထမွ်းပမြူပ င််းလုြ်ငန််း၊
ုတ်လြ
ု ်ပ င််းလုြ်ငန််း သုို့မဟုတ် တရစဆောန်မ ော်း ော်း

ုတ်လုြ်ပ င််းလုြ်ငန််းကုဆုသည်။ ယင််းစကော်း ရြ်တွင် တစ်ဓုင်တစ်ြုင်

nm

ထမွ်းပမြူ

ွက်ြစစည််း

ar

တရစဆောန်

ya

ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းဓင် စ်းြွော်းပ စ်ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းလည််း ြါဝင်သည်။

M

(ဂ) တိရစ္ဆာန်မျိ ်းရို်းဗီဇ ဆုသည်မော တရစဆောန်မ ော်း၏
ြင်ကု

ရည် ထသွ်းကု ဆုသည်။

(ဃ) တိရစ္ဆာန်
ရည်၊

မ ်း စော်း၊ မ ်းစတ်၊ မ ်းဓွယ် လုက်ရရမည်

က်ပစ္စည််း ဆုသည်မော တရစဆောန်မ

ထမွ်း၊ မစင်၊

န် တ်၊

ွက်ရထသော

သော်း၊ ဓုို့၊ ဥ၊ ထသွ်း၊

ရ်းု ၊ သော်းထရ၊

ဆ သမ
ုို့ ဟုတ် တရစဆောန်၏ ကုယ် ဂဂါ စတ် ြုင််းတစ် ု ုကု

ဆုသည်။ ယင််းစကော်းရြ်တွင် ြ ော်းဓင်ြ ော်း ုမရရထသော ြ ော်း

ွက်ြစစည််းမ ော်းလည််း ြါဝင်သည်။

(င) တိရစ္ဆာန်အစ္ာ ဆုသည်မော တရစဆောန်ကု ထက ်းထမွ်းရန် သမော်းရု်းက ထရောစြ်၍ပ စ်ထစ၊ ထ တ်မနည််းပ င်
ထ ော်စြ်၍ပ စ်ထစ၊ ယင််းသထ
ုို့ ရောစြ်ပ င််း၊ ထ ော်စြ်ပ င််းမပြ ဘဲ သဘောဝ ရပ စ်ထစ
တရစဆောန်မ ော်းစော်းသ်းု သည်

စောကု ဆုသည်။

(စ) တိရစ္ဆာန်သု်းရဆ်းဝါ်း ဆုသည်မော တရစဆောန် တွက် ထရောဂါရောထ ွရန်၊ ကောကွယ်ရန်၊ ကုသရန်၊
သုထတသန ပြ ရန်၊
သမ
ုို့ ဟုတ်

ောဟောရပ ည်စွက်ရန်၊ သထဓေတော်းရန်၊ ွဲစတ်ရန်၊ ဇဝကမမ ပ စ်စဉ်ပမြှင်တင်ထြ်းရန်

က ်း သက်ထရောက်မှုတစ် ု ုပ စ်ထစရန် ဓောကုယ် တွင််း သုို့မဟုတ်

ဓောကုယ်ပြင်ြ တွက်
ါ ော်းထလ ော်စွော

သု်းပြ ထသော ြစစည််းကု ဆုသည်။ ယင််းစကော်းရြ်တွင် ဝန်ကက်းဌောနက

မနို့်ထ ကော်ပငောစော

ုတ်ပြန်၍ တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းဟု သတ်မတ်ထသော

ြစစည််းလည််းြါဝင်သည်။
တရစဆောန် လဆင်လုြ်ငန််းမ ော်းတွင်

သု်းပြ သည် ြစစည််းမ ော်းဓင် တရစဆောန် ော်း

ါ ော်းထလ ော်စွော

ုတ်ပြန်၍ တရစဆောန်သု်းြစစည််းဟု သတ်မတ်ထသောြစစည််းလည််းြါဝင်သည်။
ာ်းရသာဇီဝပစ္စည််း ဆုသည်မော သဘောဝ တုင်း် မဟုတ်ဘဲလူတုို့ပြ ပြင်

em

(ဇ) မျိ ်းရို်းဗီဇမပ မပင်

န််း ြ်ရောတွင်

(M

သု်းပြ ထသော ြစစည််းမ ော်းကု ဆုသည်။ ယင််းစကော်းရြ်တွင် ဝန်ကက်းဌောနက
မနို့ထ
် ကော်ပငောစော

LI
S)

(ဆ) တိရစ္ဆာန်သု်းပစ္စည််း ဆုသည်မော ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း၊ တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််း၊

င််း င််းထသော်လည််းထကောင််း၊ တရစဆောန်မ လူကု

Sy

(ဈ) က်းစ္က်ရရာဂါ ဆုသည်မော တရစဆောန်

st

ော်းထသော မ ်းရု်းဗဇထပြောင််း ဇဝြစစည််းကု ဆုသည်။

ုတ်လုြ်

ါ ော်းထလ ော်စွော

at
io

ဆုသည်။ ယင််းစကော်းရြ်တွင် ဝန်ကက်းဌောနက

ပြန် လန်ကူ်းစက်တက်ထသောထရောဂါကု

n

ထသော်လည််းထကောင််း၊ လူမတရစဆောန်ကုထသော်လည််းထကောင််း

မနို့ထ
် ကော်ပငောစော

ုတ်ပြန်၍

တရစဆောန်မ ော်း တွင် ပ စ်ြွော်းတတ်သည် ကူ်းစက်ထရောဂါဟု

rm

သတ်မတ်ထသောထရောဂါတစ်မ ်းမ ်းလည််းြါဝင်သည်။

In
fo

(ည) ငါ်းလုပ်ငန််း ဆုသည်မော ငါ်းဓင်ြတ်သက်ထသောလုြ်ငန််းမ ော်းကု သက်ဆုင်ရောဥြထေဓင် ည
စနစ်တက စမ နို့် ွဲရန်၊ စ်းြွော်းပ စ် လုြ်ကုငရ
် န်၊ မ ်း

န််းသမ််းရန်၊

w

ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထစရန်ထဆောင်ရွက်ပ င််းတက
ုို့ ု ဆုသည်။ ယင််းစကော်းရြ်တွင် ငါ်း မ််းဆ်းပ င််း၊

La

သော်းထ ောက်ပ င််း၊ ထမွ်းပမြူပ င််း၊ စူ်းစမ််းရောထ ွပ င််း၊ သုထတသနပြ ပ င််း၊ မ ်းစုက်

ည်ထြ်းပ င််း၊

ar

ပြနို့်ြွော်းထစပ င််း၊ ပြ ပြင်မွမ််းမပ င််း၊ သယ်ယူြို့ထ
ု ဆောင်ပ င််း၊ သုထလောင်ပ င််း၊ ထရောင််းဝယ်ပ င််းစသည်

nm

လုြ်ငန််းမ ော်းလည််း ြါဝင်သည်။

ya

(ဋ) တစ္်နိုင်တစ္်ပိုင် ရမ်းမမြူရရ်းလုပ်ငန််း ဆုသည်မော ဦ်းစ်းဌောနက သတ်မတ်သည် တရစဆောန် ထကောင်

M

ထရ တွက်ပ င် လုြ်ကုင်ထသော ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းကု ဆုသည်။

(ဌ) စ္ီ်းပာ်းမဖစ္်ရမ်းမမြူရရ်းလုပ်ငန််း ဆုသည်မော တစ်ဓုင်တစ်ြင
ု ထ
် မွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း

က်

ထက ော်လွန်လုြ်ကင
ု ် ထသော ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းကု ဆုသည်။
(ဍ) ရမ်းမမြူသ ဆုသည်မော တစ်ဓုင်တစ်ြင
ု ထ
် မွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း သုို့မဟုတ် စ်းြွော်းပ စ် ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း
လုြ်ကုငသ
် ူကု ဆုသည်။ ယင််းစကော်းရြ်တွင် တရစဆောန်ြင
ု ရ
် င် သမ
ုို့ ဟုတ်
တရစဆောန်လက်ဝယ်ရသူလည််း ြါဝင်သည်။
(ဎ) သာ်းသတ်ရု ဆုသည်မော စ်းြွော်းပ စ်
သမ
ုို့ ဟုတ် ထနရောကု ဆုသည်။

ုတ်လုြ်ရန် တရစဆောန်ကု သတ်ပ တ်သည်

ထဆောက်

ု

(ဏ) သာ်းသတ်မခင််းလုပ်ငန််း ဆုသည်မော စ်းြွော်းပ စ်

ုတ်လုြ်ထရောင််း ရန် တရစဆောန်ကု သတ်ပ တ်သည်

လုြ်ငန််းကု ဆုသည်။
(တ) ရကာင််းမန်ရသာရမ်းမမြူရရ်းကျင်စ္ဉ် ဆုသည်မော ထမွ်းပမြူသူမ ော်း လုက်နာရန် ဦ်းစ်းဌောနကသတ်မတ်
ော်းသည် ထမွ်းပမြူထရ်းနည််းစနစ် သတ်မတ် က်မ ော်းကု ဆုသည်။
) ရကာင််းမန်ရသာ

ုတ်လပ
ု ်မှုကျင်စ္ဉ် ဆုသည်မော တရစဆောန်၊ တရစဆောန်

တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းဓင် တရစဆောန်သု်းြစစည််း
ဦ်းစ်းဌောနကသတ်မတ်

ော်းသည်

ွက်ြစစည််း၊ တရစဆောန် စော၊

ုတ်လြ
ု ်သူမ ော်းလက
ု ်နာရန်

ုတ်လုြ်မန
ှု ည််းစနစ် သတ်မတ် က်မ ော်းကု ဆုသည်။

LI
S)

(

(ေ) တိရစ္ဆာန်ကျန််းမာရရ်းဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန််း ဆုသည်မော

(M

ပြည်သူူ့က န််းမောထရ်းလုြ်ငန််းဓင်စြ်လ ဉ််းထသော တရစဆောန်က န််းမောထရ်းလုြ်ငန််းထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
တရစဆောန်

န််းသမ််းထစောင်ထရောက်ပ င််း၊ တရစဆောန် လပြ ပြင်ပ င််း၊

န််း ြ်ပ င််း၊

em

တရစဆောန်က န််းမောထရ်းထစောင်ထရောက်ပ င််း၊ တရစဆောန်ကူ်းစက် ထရောဂါကောကွယ်ပ င််းဓင်

ာက်ခချက်လက်မှတ် ဆုသည်မော တရစဆောန်၊ တရစဆောန်

ွက်ြစစည််း၊ မ ်းရု်းဗဇပြ ပြင်

ော်းထသော

n

(ဓ) ရ

Sy

ယင််းဓင် သက်ဆုင်သည်လုြ်ငန််းမ ော်းကု ဆုသည်။

st

တရစဆောန်မ ော်းကုထလက င်သင် ကော်းထြ်းပ င််း၊ ဓောတ် ွဲ န််းဆုင်ရောလုြ်ငန််းမ ော်းထဆောင်ရွက်ပ င််းဓင်

at
io

ဇဝြစစည််း၊ တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်သု်းြစစည််း သုို့မဟုတ် တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းမ ော်းဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍
ပြည်ြမ တင်သွင်း် ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြပုို့ င််းတုို့ တွက်

rm

သယ်ထဆောင်ပ င််းကုထသော်လည််းထကောင််း၊ တရစဆောန် က န််းမောထရ်းကုထသော်လည််းထကောင််း၊

In
fo

ရည် ထသွ်းကုထသော်လည််းထကောင််း စစ်ထဆ်းဖြ်းဦ်းစ်းဌောနက
ဆုသည်။

w

(န) ခင်မပ လက်မှတ် ဆုသည်မော တရစဆောန်၊ တရစဆောန်

ုတ်ထြ်း ထသော လက်မတ်ကု

ွက်ြစစည််း၊ မ ်းရု်းဗဇပြ ပြင်

ော်းထသော ဇဝြစစည််း၊

ုတ်လုြ် ပ င််းလုြ်ငန််း၊ ပြ ပြင်

ar

ပြည်တွင််း၌

La

တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်သု်းြစစည််း သမ
ုို့ ဟုတ် တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းမ ော်းဓင် စြ်လ ဉ််း၍
ုတ်လုြ်ပ င််းလုြ်ငန််း၊ သယ်ထဆောင်ပ င််းလုြ်ငန််း၊

nm

ပ နို့်ပ ြူ်းထရောင််း ပ င််းလုြ်ငန််း၊ တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််း၊ ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း၊
ောင်ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် သော်းသတ်ပ င််းလုြ်ငန််း တွက် စစ်ထဆ်းဖြ်းဦ်းစ်းဌောနက

ya

သော်းသတ်ရုတည်ထ

M

ုတ်ထြ်းထသော လက်မတ်ကု ဆုသည်။

(ြ) တိရစ္ဆာန်အစ္ာအတက် စ္ိုက်ပျိ ်းရသာရမမ ဆုသည်မော တရစဆောန်မ ော်းလွှတ်ထက ောင််းရန် သမ
ုို့ ဟုတ်
စောစော်းသု်းဓုင်ရန် စုက်ြ ်း

ော်းထသော ထပမထနရောကု ဆုသည်။

( ) စ္ာ်းကျက်ရမမ ဆုသည်မော တရစဆောန်တုို့ လည်လည်သွော်းလောရောထ စ
ွ ော်းထသောက်ရန်
သတ်မတ်

ော်းထသော ထပမထနရောကု ဆုသည်။

(ဗ) ရမ်းမမြူရရ်းရမမ ဆုသည်မော ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း တွက်ထသော်လည််းထကောင််း၊ တရစဆောန်ထမွ်းပမြူ
ုတ်လုြ်ပ င််းဓင်သက်ဆုင်သည် လုြ်ငန််းမ ော်း တွက်ထသော်လည််းထကောင််း သ်းသနို့်လုြ်ကင
ု ်
ထဆောင်ရွက် ထသော ထပမထနရောကု ဆုသည်။

(ဘ) ပျာ်းစ္ာ်းကျက် ဆုသည်မော ြ ော်းမ ော်းစော်းသု်းရန်

ောဟောရပ စ်ထသောဝတ်ရည်ပ စ်ထစ၊ ဝတ်မှုန်ပ စ်ထစ၊

ဝတ်ရည်ဓင်ဝတ်မှုန်ဓစ်မ ်းလု်းပ စ်ထစ ရရထသောရောသ လက
ု ် စုက်ြ ်းသ်းဓြင်မ ော်း၊ ဥယ ောဉ်ခ မ ော်း၊
ဓစ်ရည်ြင် မ ော်း၊ သဘောဝသစ်ထတော ဓွယ်ဓင်ထြါင််းြင်မ ော်း တည်ရထသောထနရောကု ဆုသည်။
(မ) စ္စ္်ရဆ်းရရ်းစ္ခန််း ဆုသည်မော ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြထ
ုို့ သော သုို့မဟုတ် ပြည်ြမတင်သွင််းထသော တရစဆောန်ဓင်
တရစဆောန်

ွက် ြစစည််းမ ော်းတွင် ကူ်းစက်ထရောဂါကင််းရင််းပ င််း ရ မရ၊ သတ်မတ် က်မ ော်း၊

ထ ော်ပြ က်မ ော်းဓင် ပြည်စုကုက်ညပ င််း ရ မရ စစ်ထဆ်းဓုငထ
် ရ်း တွက် ဦ်းစ်းဌောနက
ော်းထသောထနရောကု ဆုသည်။

(ယ) တိရစ္ဆာန်

LI
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သတ်မတ်

ိန််းသိမ််းရစ္ာင်ကကည် စ္စ္်ရဆ်းရရ်းစ္ခန််း ဆုသည်မော ပြည်ြသုို့ တင်ြထ
ုို့ သော သမ
ုို့ ဟုတ်

ော်းရဖြ်း ထစောင် ကည်စစ်ထဆ်းသည်ထနရောကု ဆုသည်။

(ရ) ဓာတ်ခွဲခန််း ဆုသည်မော တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်
ောဟောရထဗေ၊

st

ဏုဇဝထဗေ၊ ဓောတုထဗေ၊

ော်းထသော ဇဝြစစည််း သမ
ုို့ ဟုတ် တရစဆောန်မ ော်း၏ဇဝထဗေ၊
ဆြ်ဓောတ်ဓင် ရုြ်ြုင််းဆုငရ
် ောဓောတ် ွဲစမ််းသြ်မှုမ ော်းဓင်

Sy

တရစဆောန်သု်းြစစည််း၊ မ ်းရု်းဗဇ ပြ ပြင်

က
ွ ်ြစစည််း၊ တရစဆောန်သု်း ထဆ်းဝါ်း၊

em

သ်းသနို့်

(M

ပြည်ြမတင်သွင််းထသော တရစဆောန် ော်း ကူ်းစက်ထရောဂါကင််းရင််းပ င််း ရ မရ သတ်မတ်ကောလ

n

ထရေယုသတတကကွမမ
ှု ော်းကု တုင််းတော စစ်ထဆ်းထသော ဝန်ထဆောင်မှုထြ်းသည်ထနရောကု ဆုသည်။
ဓုငင
် တကောက

at
io

(လ) ရည်ညွှန််းကို်းကာ်းဓာတ်ခွဲခန််း ဆုသည်မော ကမ္ောတရစဆောန် က န််းမောထရ်း
သ မတ်ပြ

ော်းထသော စ န်စညွှန််းမ ော်းဓင် ည

rm

တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဓင်စြ်လ ဉ််း၍ ဓောတ် ွဲစြ််းသြ်ပ င််း လုြ်ငန််းမ ော်းကု

ထ

ောက် ကူထြ်းပ င််း၊

တည်ပြ ထြ်းပ င််းတက
ုို့ ု ထဆောင်ရွက်ထြ်း သည်ဓောတ် ွဲ န််းကု ဆုသည်။
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ဓောတ် ွဲ န််းထတွွံ့ရ က်

ွဲွံ့ သမ
ုို့ ဟုတ်

(ဝ) ဗဟိုရကာ်မတီ ဆုသည်မော ဤဥြထေ ရ ွဲွံ့စည််းထသော တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဓင်

w

ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထရ်း ဗဟုထကော်မတကု ဆုသည်။

La

(သ) ဝန်ကကီ်းဌာန ဆုသည်မော ပြည်ထ

ောင်စု စု်းရ စုက်ြ ်းထရ်း၊

ar

ထမွ်းပမြူထရ်းဓင်ဆည်ထပမောင််းဝန်ကက်းဌောနကု ဆုသည်။

nm

(ဟ) ဝန်ကကီ်း ဆုသည်မော စုက်ြ ်းထရ်း၊ ထမွ်းပမြူထရ်းဓင် ဆည်ထပမောင််းဝန်ကက်းဌောန၊ ပြည်ထ

ောင်စုဝန်ကက်းကု

ya

ဆုသည်။

M

(ဠ) ဦ်းစ္ီ်းဌာန ဆုသည်မော ထမွ်းပမြူထရ်းဓင် ကုသထရ်းဦ်းစ်းဌောနကု ဆုသည်။
( ) ညွှန်ကကာ်းရရ်းမှြူ်းချ ပ် ဆုသည်မော ထမွ်းပမြူထရ်းဓငက
် ုသထရ်းဦ်းစ်းဌောန၊ ညွှန် ကော်းထရ်းမြူ်း ြ်ကု
ဆုသည်။
(ကက) တိရစ္ဆာန်ရဆ်းကုအရာရှိချ ပ် ဆုသည်မော ဝန်ကက်းဌောနက တရစဆောန်ထဆ်းကု ရောရ ြ် ပ စ်
ဤဥြထေ ရ နို့် ြ်ထသော တရစဆောန်ထဆ်းကုဆရောဝန်ကု ဆုသည်။
(

) စ္စ္်ရဆ်းရရ်းမှြူ်း ဆုသည်မော ဦ်းစ်းဌောနက သတ်မတ်ထသောလုြ်ငန််းမ ော်းကု စစ်ထဆ်းရန်
ဦ်းစ်းဌောနက တောဝန်ထြ်း ြ်ပ င််း ရထသော ဝန်

မ််းတစ်ဦ်းဦ်းကု ဆုသည်။

(ဂဂ) တိရစ္ဆာန်ကျန််းမာရရ်းလုပ်သာ်း ဆုသည်မော ဦ်းစ်းဌောနက ွင်လစ်ထသော
တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဆုငရ
် ော

ထပ

သင်တန််း တက်ထရောက်ထ ောင်ပမင်ဖြ်း ဦ်းစ်းဌောနက

သတ်မတ်ထသော လုြ်ငန််းမ ော်းတွင် ြါဝင်ကူည ထဆောင်ရွက် ွင်ရသည်

သ မတ်ပြ

လက်မတ်ရရသူကု ဆုသည်။
အခန််း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်

LI
S)

၃။ ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ် က်မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင်း် ပ စ်သည်(က) တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဓငထ
် မွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း၊ တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််း၊

ရည်

တရစဆောန်

(M

ထသွ်းပြည်မထကောင််းမွန်ထသော တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်း၊ တရစဆောန်သု်းြစစည််းဓင်
ွက် ြစစည််းမ ော်း

ုတ်လုြ်သည်လုြ်ငန််း၊ သုထတသနဓင် ြညောထြ်းလုြ်ငန််းမ ော်း

em

ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထစရန်၊

(ဂ) တရစဆောန်မ ်းရု်းဗဇ
တွက်

Sy

ွက် ြစစည််းမ ော်း

ုတ်လုြ်ပ နို့ပ် ြူ်းဓုင်ထစရန်၊

ရင််း ပမစ်မ ော်းကု ကောကွယ်

စု်းရဌောန၊

စု်းရ

ွဲွံ့ စည််း၊

n

တရစဆောန်

ရည် ထသွ်းပြည်မဖြ်း ထဘ်း ဓတရောယ်ကင််းရင််းစွောစော်းသု်းဓုင်သည် တရစဆောန်ဓင်
န််းသမ််းထရ်းဓင် မ ်းထကောင််းမ ်းသနို့်ရရထရ်းတုို့

at
io

ောဟောရ ပြည်ဝ၍

st

( ) ပြည်တွင်း် စော်းသု်းမှု ူလထ
ု စဖြ်း ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြုို့ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်ြမတင်သွင်း် ပ င််းတတ
ုို့ ွင်

ပ ော်း

ွဲွံ့ စည််းမ ော်း၊ ဓုငင
် တကော စု်းရဌောန၊

rm

ွဲွံ့ စည််းမ ော်း ဓင် ြူ်းထြါင််းထဆောင်ရွက်ဓုငရ
် န်၊
ပ စ်ြွော်းသည်

In
fo

(ဃ) ကူ်းစက်ထရောဂါမ ော်း မပ စ်ြွော်းထစထရ်း တွက် ကက တင်ကောကွယ်ပ င််း၊ စူ်းစမ််းထလလောပ င််းဓင်
ါ စနစ်တက တပုို့ ြန်

န််း ြ်ပ င််းတက
ုို့ ု ထဆောင်ရွက်ဓုငရ
် န်ဓင် တရစဆောန်မလူသုို့

w

ကူ်းစက်တတ်ထသော ထရောဂါမ ော်းကု ကောကွယ်

ွက်ြစစည််းမ ော်း ထမွ်းပမြူပ င််း၊

La

(င) တရစဆောန်ဓင်တရစဆောန်

န််း ြ်ရန်၊

ar

ထရောင််း ပ င််းလုြ်ငန််းမ ော်းကု

ုတ်လုြ်ပ င််း၊ ပြ ပြင်

ုတ်လုြ်ပ င််း၊ ပ နို့်ပ ြူ်း

တ်ဆက်ထဆောင်ရွက်ဓုငရ
် န်၊

nm

(စ) တရစဆောန်မ ော်းကု တမင်ညြှဉ််းြန််းဓြ်စက်ပ င််းဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ ဥြထေထ ကောင််း ရ

ya

ကောကွယ်ထစောင်ထရောက် ထြ်းရန်၊

M

(ဆ) ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထစထရ်း တွက် လု ြ်ထသော ထငွထ က်း၊ နည််းြညောဓင်
မ ်းထကောင််းမ ်းသနို့်ထ

ောက်ြထြ်းရန်၊ ထမွ်းပမြူထရ်း ထပမ၊ ထမွ်းပမြူထရ်းခ

ပ စ်

စနစ်တက လုြ်ကုင်ဓုငထ
် စရန်ဓင် ထဈ်းကွက်ထ ော်ထဆောင်ထြ်းရန်။
အခန််း (၃)
ဗဟိုရကာ်မတီဖွဲွံ့စ္ည််းမခင််းနှငလ
် ုပ်ငန််းတာဝန်မျာ်း
၄။ ပြည်ထ

ောင်စု စု်းရ

ွဲွံ့သည်-

(က) ဗဟုထကော်မတကု ထ ောက်ြါ တုင်း် ွဲွံ့စည််းရမည်-

(၁)

ဝန်က

ြီးဌာန၊ ပြည်ထ

ာင်စုဝန်က

(၂)

ဝန်က

ြီးဌာန၊ ဒုတယ
ိ ဝန်က

(၃)

သ

်ဆိုင်ရာ

ြီး

ဥ

ြီး

ဋ္ဌ
က

ဒုတယ
ိ ဥ

အစိုြီးရဌာန၊

ကဋ္ဌ

အစိုြီးရအဖွဲ့အစည်ြီး၊ အဖွဲ့ဝင်

အပ ာြီးအဖွဲ့အစည်ြီးမ ာြီးမှ
ညွှန်က

ာြီးထရြီးမှ ြီး ျုြ်အဆင်ထအာ

(၄)

တိရစဆာန်ထဆြီးြညာထ

ာင်စမှ

(၅)

ပမန်မာနိုင်ငံတိရစဆာန်ထဆြီး

်မနိမ်ထသာ ြုဂ္ိျုလ်

ိုယ်စာြီးလှယ်တစ်ဦြီး

အဖွဲ့ဝင်

ုဆရာဝန်မ ာြီးအသင်ြီးမှ

ိုယ်စာြီးလှယ် အဖွဲ့ဝင်

တစ်ဦြီး
ပမန်မာနိုင်ငံထမြီးပမ ထရြီးလုြ်ငန်ြီးအဖွဲ့ ျုြ်မှ

(၇)

ပမန်မာနိုင်ငံင ြီးလုြ်ငန်ြီးအဖွဲ့ ျုြ်မှ

(၈)

ညွှန်က

(၉)

တိရစဆာန်ထဆြီးြညာရြ်ဆိုင်ရာ

(၁၀)

ထမြီးပမ ထရြီးြညာရြ်ဆိုင်ရာ

(၁၁)

ညွှန်က

(၁၂)

ဒုတယ
ိ ညွှန်က

ိုယ်စာြီးလှယ်တစ်ဦြီး

အဖွဲ့ဝင်

LI
S)

(၆)

ိုယ်စာြီးလှယ်တစ်ဦြီး

အဖွဲ့ဝင်

င်သူတစ်ဦြီး
ုသထရြီးဦြီးစြီးဌာန

အတင်ြီးထရြီးမှ ြီး

ာြီးထရြီးမှ ြီး ျုြ်၊ ထမြီးပမ ထရြီးနှင်

ုသထရြီးဦြီးစြီးဌာန

တဖ

်အတင်ြီးထရြီးမှ ြီး

ရ ွဲွံ့စည််းသည် ဗဟုထကော်မတကု လု ြ်ြါက ပြင်ဆင် ွဲွံ့စည််းဓုငသ
် ည်။

မ််းမဟုတ်ထသော ဗဟုထကော်မတဝင်မ ော်း၏

်းပမြှင်ထငွဓင် စရတ်ကု သတ်မတ်ရမည်။

at
io

n

(ဂ) ဓုငင
် ဝန်

အဖွဲ့ဝင်

st

ာြီးထရြီးမှ ြီး ျုြ်၊ ထမြီးပမ ထရြီးနှင်

( ) ြုေမ
် ွဲ (က)

အဖွဲ့ဝင်

Sy

ျွမ်ြီး

င်သူတစ်ဦြီး

em

ျွမ်ြီး

အဖွဲ့ဝင်

(M

ာြီးထရြီးမှ ြီး ျုြ်၊ င ြီးလုြ်ငန်ြီးဦြီးစြီးဌာန

၅။ ဗဟုထကော်မတ၏ လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင်း် ပ စ်သည်-

rm

(က) တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဓင် ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထရ်းဆုင်ရော မူဝါေမ ော်း မတ်ပ င််း၊

In
fo

( ) တရစဆောန်ကူ်းစက်ထရောဂါမပ စ်ြွော်းထစထရ်းဓင် ပ စ်ြွော်းြါက ကောကွယ်
မတ်ပ င််း၊

ုတ်လြ
ု ်ပ င််း၊ သယ်ယူပ င််း၊ ထရောင််း ပ င််း၊ ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြပုို့ င််း သမ
ုို့ ဟုတ်

La

ုတ်လုြ်ပ င််း၊ ပြ ပြင်

ွက်ြစစည််းမ ော်းကု သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည ပြည်တွင််း၌ ထမွ်းပမြူပ င််း၊

w

(ဂ) တရစဆောန်ဓင် တရစဆောန်

န််း ြ်ထရ်းဆုင်ရောမူဝါေမ ော်း

ွဲွံ့ စည််း၊

ွဲွံ့ စည််းမ ော်း ဓငထ
် ြါင််းစြ်ညြှဓှုင်း် ထြ်းပ င််း၊

nm

ပ ော်း

စု်းရ

ar

ပြည်ြမ တင်သွင်း် ပ င််းတက
ုို့ ု ထဆောင်ရွက်ဓုငရ
် န် သက်ဆုငရ
် ော စု်းရဌောန၊
(ဃ) ထဘ်း ဓတရောယ်ကင််းရင််းဖြ်း

ရည် ထသွ်းပြည်မထသော တရစဆောန်ဓင်တရစဆောန်
စု်းရ

ya

ထဈ်းကွက်ရရထရ်း တွက် သက်ဆုငရ
် ော စု်းရဌောန၊

ွဲွံ့ စည််း၊

ပ ော်း

ွက်ြစစည််းမ ော်းကု
ွဲွံ့ စည််းမ ော်းဓင်

M

ထြါင််းစြ်ညြှဓှုင််းထြ်းပ င််း၊

(င) ပြည်တွင််း၌ တရစဆောန် စော
သက်ဆုငရ
် ော

စု်းရဌောန၊

ုတ်လုြ်သည်ကုန် ကမ််းမ ော်း လထ
ု လောက်စွောရရထရ်း တွက်
စု်းရ

ွဲွံ့ စည််း၊

ပ ော်း

ွဲွံ့ စည််းမ ော်းဓငထ
် ြါင််းစြ်ညြှဓှုင််းထြ်းပ င််း၊

(စ) တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းမ ော်းဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ စစ်ထဆ်းပ င််း၊ စနစ်တက သု်းစွဲပ င််းဓင် ကက်း ကြ်ကွြ်ကဲပ င််း
လုြ်ငန််းမ ော်းကု သက်ဆုငရ
် ော စု်းရဌောန၊
ထြါင််းစြ်ညြှဓှုင််း ထြ်းပ င််း၊

စု်းရ

ွဲွံ့ စည််း၊

ပ ော်း

ွဲွံ့ စည််းမ ော်းဓင်

(ဆ) သဘောဝထဘ်း ဓတရောယ် က ထရောက်သည်ထေသမ ော်းမ ထမွ်းပမြူသူမ ော်းဓင်
ကူ်းစက်ထရောဂါထ ကောင်ဝန်ကက်း ဌောန၏ ညွှန် ကော်း က် ရ တရစဆောန်မ ော်းသုတ်သင်ရင််းလင််း ရသည်
ထမွ်းပမြူသူမ ော်း၏ ဆု်းရှု်းနစ်နာမှုမ ော်း
ကူညထ

တွက် လု ြ်ထသော

ောက်ြမှုမ ော်းရရရန်ထြါင််းစြ်ညြှဓှုင််းထြ်းပ င််း၊

(ဇ) ထမွ်းပမြူသူမ ော်းဓငစ
် ော်းသု်းသူမ ော်း သင်တင်မျှတစွော ထရောင််းဝယ်ဓုင်ထစထရ်း တွက် တရစဆောန်ဓင်
ွကြ
် စစည််းမ ော်း ပ နို့်ပ ြူ်းထရောင််း သည် လုြ်ငန််းမ ော်းဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍

သက်ဆုငရ
် ော စု်းရဌောန၊

စု်းရ

ွဲွံ့

စည််း၊

ပ ော်း

ွဲွံ့ စည််းမ ော်းဓင်

LI
S)

တရစဆောန်

ထြါင််းစြ်ညြှဓှုင််းထဆောင်ရွက်ထြ်းပ င််း၊
စည််း၊

ပ ော်း

ွဲွံ့ စည််းမ ော်းဓင် ထြါင််းစြ်ညြှဓှုင်း် ထဆောင်ရွက်ထြ်းပ င််း၊

န််းသမ််းဓုငထ
် ရ်းဓင်

စု်းရ

ွဲွံ့ စည််း၊

Sy

ွဲွံ့ စည််းမ ော်းဓင် ထြါင််းစြ်ညြှဓှုင််း ထြ်းပ င််း၊

ွံ့ွဲ

st

ွွံ့ဖ ်းတု်းတက် ထစထရ်းတုို့ တွက် သက်ဆုင်ရော စု်းရဌောန၊
ပ ော်း

စု်းရ

em

(ည) စော်းက က်ထပမဓင် တရစဆောန် စော တွက် စုက်ြ ်းထသောထပမမ ော်းကု

(M

(ဈ) ထမွ်းပမြူထရ်းထပမ ပ စ် စနစ်တက လုြ်ကုင်ဓုငထ
် စထရ်း တွက် သက်ဆုင်ရော စု်းရဌောန၊

n

(ဋ) ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထစရန် ထမွ်းပမြူထရ်းထပမ၊ စော်းက က်ထပမဓင် တရစဆောန် စော တွက်
ောင်စု စု်းရ

at
io

စုက်ြ ်းထသောထပမမ ော်း ပ စ် သတ်မတ်ဖြ်း စမ နို့် ွဲဓုင်ထရ်း တွက် ပြည်ထ
တင်ပြပ င််း၊

ွဲွံ့သုို့

rm

(ဌ) တရစဆောန်ဓင်စြ်လ ဉ််းသည် သုထတသနလုြ်ငန််း၊ က န််းမောထရ်းလုြ်ငန််းဓင် ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း

In
fo

ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထစထရ်းတုို့ တွက် လု ြ်ထသောထငွထ က်းဓင် နည််းြညောမ ော်းရရရန်
ပြည်တွင််းပြည်ြြုဂ္ လ် သမ
ုို့ ဟုတ်

ွဲွံ့ စည််းမ ော်းဓင် ညြှဓှုင်း် ထဆောင်ရွက်ထြ်းပ င််း၊

w

(ဍ) ုင််းက ၊ဲ ုင််းဓွာ်း ြါ ဝင် တရစဆောန်ထကောင်ထရတု်းြွော်းထရ်းဓင်

La

တု်းတက်ထရ်းတုို့ တွက် သက်ဆုငရ
် ော စု်းရဌောန၊

စု်းရ

ုတ်လုြ်မဆ
ှု ုင်ရောလုြ်ငန််းမ ော်း

ွဲွံ့ စည််း၊

ပ ော်း

ွဲွံ့ စည််းမ ော်းဓင်

ar

ထြါင််းစြ် ညြှဓှုင်း် ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

nm

(ဎ) တရစဆောန်မ လူသုို့ကူ်းစက်ဓုငထ
် သောထရောဂါမ ော်းကု ကောကွယ်
စု်းရ

ွံ့ွဲ စည််း၊

ပ ော်း

ွဲွံ့ စည််းမ ော်းဓင်

ya

ပြည်တွင််းပြည်ြ သက်ဆုင်ရော စု်းရဌောန၊

န််း ြ်ဓုငထ
် ရ်း တွက်

M

ထြါင််းစြ်ညြှဓှုင််းထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

(ဏ) ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထရ်းဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ ပြည်ထ
ထဆောင်ရွက်ရမည် ကစစရြ်မ ော်းထြေါ်ထြါက်ြါက

ောင်စု စု်းရ

ွဲွံ့သုို့ တင်ပြ

ကကပြ က်ဓင် တူ တင်ပြပ င််း၊

(တ) လု ြ်ထသော လုြ်ငန််းထကော်မတမ ော်း ွဲွံ့စည််းပ င််းဓင် ယင််းလုြ်ငန််းထကော်မတမ ော်း၏
လုြ်ငန််းတောဝန် မ ော်းကု သတ်မတ်ထြ်းပ င််း၊
(

) တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဓင် ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းဓင် စြ်လ ဉ််း၍ ပြည်ထ
ါ ော်းထလ ော်စွော ထြ်း ြ်ထသောလုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကု

မ််းထဆောင်ပ င််း။

ောင်စု စု်းရ

ွဲွံ့က

၆။ ဗဟုထကော်မတသည် မမ၏လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကု လု ြ်ြါက ဝန်ကက်းဌောနထ ောက်ရ သက်ဆုင်ရော
ဦ်းစ်းဌောနတစ် ု ုသုို့ လွှဲ ြ်ထဆောင်ရွက်ထစဓုငသ
် ည်။
အခန််း (၄)
တိရစ္ဆာန်ရဆ်းကုအရာရှိချ ပ် တာဝန်ရပ်းအပ်မခင််းနှင် ယင််း၏လုပ်ငန််းတာဝန်မျာ်း
၇။ ဝန်ကက်းဌောနသည် ဦ်းစ်းဌောနရ ရော

်းူ ပမင်ဆု်းထသော တရစဆောန်ထဆ်းကုဆရောဝန်ကု တရစဆောန်

ထဆ်းကု ရောရ ြ် ပ စ် နို့် ြ်တောဝန်ထြ်း ြ်ရမည်။
(က) မမဓုငင
် ၏ တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဆုငရ
် ော

ထပ

LI
S)

၈။ တရစဆောန်ထဆ်းကု ရောရ ြ်၏ လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင်း် ပ စ်သည်ထနမ ော်းကု ကမ္ောတရစဆောန်က န််းမောထရ်း

(M

သထြ်း ထ ကောင််း ကော်းပ င််း၊

ွဲွံ့သုို့

( ) တရစဆောန်မ ော်း၏ က န််းမောထရ်းဓင် တရစဆောန်မ ော်း သက်ထသောင်သက်သောစွော ထန

င
ု စ
် ော်းထသောက်ဓုငထ
် ရ်း

ွဲွံ့က

ုတ်ပြန်ထသော တရစဆောန်ထရောဂါကောကွယ်

st

(ဂ) ကမ္ောတရစဆောန်က န််းမောထရ်း

em

(Animal Welfare) ဆုင်ရော ကစစရြ်မ ော်းဓင် စြ်လ ဉ််း၍ ကက်း ကြ်ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
န််း ြ်ထရ်းဓင်

Sy

ကုန်သွယ်ထရ်းဆုင်ရော စသတ်မတ် က်မ ော်းဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ သက်ဆုင်ရောဓုငင
် မ ော်းဓင် ညြှဓှုင််း
ကော်း

ပြန် လန် ထ

at
io

(ဃ) မမဓုငင
် ဓငဓ
် ုငင
် ပ ော်း တုင််းပြည်မ ော်း

n

ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

ောက်

ုတ်ထြ်းပ င််းဓင် လု ြ်ြါက ယင််းကစစကု သက်ဆုင်ရော စု်းရဌောန၊

က်လက်မတ်
စု်းရ

ွံ့ွဲ စည််းတစ် ု ုသုို့

rm

တောဝန်ထြ်း လွှဲ ြ် ထဆောင်ရွက်ထစဓုငပ် င််း၊

ွဲွံ့က သတ်မတ်

In
fo

(င) ကမ္ောတရစဆောန် က န််းမောထရ်း

ော်းထသော ကဏ္ဍမ ော်း လုက် တောဝန်ယူ ထဆောင်ရွက်

ရမည် ကုယ်စော်းလယ်မ ော်းကု ထရွ်း ယ်တောဝန်ထြ်း ြ်ပ င််း၊

w

(စ) ပြည်တွင်း် ရ တရစဆောန်ထရောဂါရောထ ွထရ်း ဓောတ် ွဲ န််းမ ော်းကု ကမ္ောတရစဆောန်က န််းမောထရ်း

ar

ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

La

ရည်ညွှန််းကု်းကော်း ဓောတ် ွဲ န််းဓင် ြူ်းထြါင််းထဆောင်ရွက်ထရ်းဗဟုဌောနမ ော်းမ

nm

(ဆ) ဦ်းစ်းဌောနက ကမ္ောတရစဆောန်က န််းမောထရ်း

ည် ထ ော်ထဆောင်ရွက်ရောတွင် ကက်း ကြ်ပ င််း၊

(ဇ) တရစဆောန်မ ော်းဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ ကမ္ောတရစဆောန်က န််းမောထရ်း

M

သ မတ်ပြ မှုရရထစရန်

ွဲွံ့၏ ရည်မန််း က်၊ ဦ်းတည် က်မ ော်းကု

ya

ထကောင်

ွဲွံ့၏

စ န်စညွှန််းမ ော်း၊

ွဲွံ့က သတ်မတ်

ော်းထသော

ကကပြ က်မ ော်းဓင် ည လုက်နာထဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆုင်ရောြုဂ္ လ် သမ
ုို့ ဟုတ်

ွဲွံ့ စည််းကု ကက်း ကြ် ပ င််း။
အခန််း (၅)
ဦ်းစ္ီ်းဌာန၏ တာဝန်နှင်လုပ်ပိုငခ
် င်မျာ်း
၉။ ဦ်းစ်းဌောနသည် တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ ထ ောက်ြါတုက
ို့ ု ထဆောင်ရွက်ရမည်(က) တရစဆောန်ကူ်းစက်ထရောဂါကောကွယ်ထဆ်းဓင် ကုသထဆ်းမ ော်းကု သုထတသနပြ ပ င််း၊
ပ နို့်ပ ြူ်းပ င််း၊ ပြည်ြမ မောယူတင်သွင််းပ င််းဓင် ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြပုို့ င််း၊

ုတ်လုြ်ပ င််း၊

( ) တရစဆောန်ထရောဂါကောကွယ်ထရ်းဓင် ကုသထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
(ဂ) ပြည်သူူ့က န််းမောထရ်းဓင် စြ်လ ဉ််းသည် တရစဆောန်ထဆ်းြညောဆုငရ
် ော လုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောင်ရွက်ပ င််းဓင်
သြညောထြ်းပ င််း၊
ောက်

က်လက်မတ်

ုတ်ထြ်းပ င််း၊ ွင်ပြ လက်မတ်

လက်မတ် သုို့မဟုတ် ွင်ပြ လက်မတ်

ုတ်ထြ်းပ င််းဓင် ယင််းထ

ောက်

က်

ုတ်ထြ်း ဲသည် လုြ်ငန််းမ ော်းကု စစ်ထဆ်းကက်း ကြ်ပ င််း၊

(င) လု ြ်သည်ထနရောထေသမ ော်းတွင် စစ်ထဆ်းထရ်းစ န််းဓင် တရစဆောန်
စ န််း ွင်လစ်ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊ ထရောဂါကင််းရင််းဇုန်ဓင် ထရောဂါ

န််းသမ််းထစောင် ကည်စစ်ထဆ်းထရ်း

န််း ြ်ဇုန်တည်ထ

ောင်ပ င််း၊

LI
S)

(ဃ) ထ

(စ) တရစဆောန်က န််းမောထရ်း လုြ်သော်းမ ော်းကု ထလက င်သင်တန််းထြ်းပ င််း၊

သ မတ်ပြ လက်မတ်

(ဆ) တရစဆောန် ရင်မ ော်း ထရောင််းဝယ်ရန် သတ်မတ်

(M

ုတ်ထြ်းပ င််း၊ ကက်း ကြ်ကွြ်ကဲပ င််းဓင် လုြ်ငန််းတောဝန် ွဲထဝသတ်မတ်ထြ်းပ င််း၊

ော်းသည် ထနရောမ ော်းရ ထရောင််းဝယ်မည်

န််း ြ်ထရ်း လုြ်ငန််းမ ော်းကု ထဆောင်ရွက်ပ င််းဓင် ယင််းသို့ု

ွဲွံ့ စည််းမ ော်းဓင် ြူ်းထြါင််းထဆောင်ရွက် ပ င််း။

ွဲွံ့ စည််း၊

n

ပ ော်း

စု်းရ

Sy

ထဆောင်ရွက်ရောတွင် လု ြ်ြါက သက်ဆုင်ရော စု်းရဌောန၊

st

(ဇ) ကူ်းစက်ထရောဂါ ကောကွယ်

em

တရစဆောန်မ ော်း ော်း က န််းမောထရ်းစစ်ထဆ်းပ င််း၊

at
io

၁၀။ ဦ်းစ်းဌောနသည် ထမွ်းပမြူထရ်းဓင်စြ်လ ဉ််း၍ ထ ောက်ြါတုို့ကု ထဆောင်ရွက်ရမည်(က) ထမွ်းပမြူသူမ ော်း တွက် နည််းြညောပ နို့်ပ ြူ်းပ င််း၊ ထမွ်းပမြူထရ်းဆုင်ရော စ ရည် ထသွ်းမ ော်း

rm

သတ်မတ်ပ င််းဓင် ထမွ်းပမြူထရ်းဆုင်ရောလုြ်ငန််းမ ော်းကု ကက်း ကြ်ပ င််း၊
ုတ်လုြ်ဓုင်ထရ်း တွက်

(ဂ) တရစဆောန်မ ်းရုဗဇ

ုတ်လုြ်မက
ှု င်စဉ်တုို့ဓင် ည

သြညောထြ်းပ င််းဓင် ကက်း ကြ်ပ င််း၊

ရင််း ပမစ် မ ်းထကောင််းမ ်းသနို့်မ ော်း

w

ထမွ်းပမြူ

In
fo

( ) ထကောင််းမွန်ထသော ထမွ်းပမြူထရ်းက င်စဉ်၊ ထကောင််းမွန်ထသော

န််းသမ််းပ င််းဓင် မူြုင် ွင်မတ်ြုတင်ပ င််း၊

La

ပ နို့်ပ ြူ်းထြ်းပ င််း၊ ထလက င်ြညောထြ်းပ င််းဓင် သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
ုတ်လုြ်မှုထကောင််းဖြ်း ထေသ၊ ရောသဥတုဓင်ကုက်ညသည် မ ်းထကောင််းမ ်းသနို့် တရစဆောန်မ ော်း
ွန််းလောထစထရ်း တွက် မ ်းပမြှင်တင်ထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းထဆောင်ရွက်ပ င််း၊ မ ်းထကောင််းမ ်းသနို့်

nm

ထြေါ်

ar

(ဃ)

ya

တရစဆောန်မ ော်းပ နို့်ပ ြူ်းထြ်းပ င််း၊ ထလက င်ြညောထြ်းပ င််းဓင် သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
ုတ်ထြ်းပ င််းဓင် ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း စနစ်တက

M

(င) ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း တွက် ွင်ပြ လက်မတ်

ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထရ်း တွက် စစ်ထဆ်းပ င််းဓင် ကက်း ကြ်ပ င််း၊

(စ) တရစဆောန်မ ်းရု်းဗဇ တင်သွင်း် မှုဓင် တင်ြုို့မှုမ ော်းကု ကက်း ကြ်ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
(ဆ) တရစဆောန်မတ်ြုတင်ပ င််း၊ ထမွ်းပမြူထရ်းခ လုြ်ငန််း မတ်ြုတင်ပ င််း၊ မ ်းခ လုြ်ငန််း မတ်ြုတင်ပ င််း၊
ဥထ ောက်စက်လုြ်ငန််းမတ်ြတ
ု င်ပ င််း၊ ြ ော်းထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း မတ်ြုတင်ပ င််းဓင် တရစဆောန်၊
တရစဆောန်

ွက် ြစစည််း၊ မ ်းရု်းဗဇ ပြ ပြင်

ော်းထသော ဇဝြစစည််း၊ တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်း၊

တရစဆောန်သု်းြစစည််း မ ော်းဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ ပြည်တွင််း၌

ုတ်လုြ်သည်၊ ပြ ပြင်

ထရောင််း သည် လုြ်ငန််းမ ော်း မတ်ြုတင်ပ င််း တွက် ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

ုတ်လုြ်သည် သုို့မဟုတ်

(ဇ) တရစဆောန်ထကောင်ထရ တု်းြွော်းထရ်းဓင်

ုတ်လုြ်မှုဆုင်ရော လုြ်ငန််းမ ော်းတု်းတက်ထရ်းတုို့ တွက်

ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
(ဈ) သော်းသတ်ရတ
ု ည်ထ

ောင်ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် သော်းသတ်ပ င််း လုြ်ငန််းလုြ်ကင
ု ် ွင် တွက် ဦ်းစ်းဌောနဓင်

သက်ဆုငသ
် ည် ွင်ပြ လက်မတ်

ုတ်ထြ်းပ င််း၊ သော်းသတ်ရုဓင် သော်းသတ်ပ င််းလုြ်ငန််းကု

စစ်ထဆ်းကက်း ကြ် ပ င််း၊
(ည) သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည တရစဆောန်မ ော်း သယ်ထဆောင်ထရောင််း

ွင်ရရရန် ထဆောင်ရွက်ထြ်းပ င််း၊

LI
S)

(ဋ) ြ ော်းထမွ်းပမြူထရ်းဆုင်ရောလုြ်ငန််း ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထစထရ်း တွက် နည််းြညောဓင် မ ်းမ ော်းပ နို့်ထဝပ င််း၊
သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်းထဆောင်ရွက်ပ င််း၊ ြ ော်းစော်းက က်မ ော်းကု ွဲထဝ
ူထ

ောင်ရောတွင် ကူညထဆောင်ရွက်ထြ်းပ င််းဓင် ြ ော်းထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းကု

(M

ြ ော်းစော်းက က်မ ော်း

ော်းထြ်းပ င််း၊ ြုဂ္လက

ကြ်မတ် စစ်ထဆ်းပ င််း၊
စု်းရ

ွဲွံ့ စည််း၊

em

စု်းရဌောန၊

ပ စ် စနစ်တက လုြ်ကုင်ဓုငထ
် စထရ်း တွက် သက်ဆုင်ရော
ပ ော်း

ွဲွံ့ စည််းမ ော်းဓင် ညြှဓှုင်း် ထြါင််းစြ်ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

st

(ဌ) ထမွ်းပမြူထရ်းထပမဓင် ထမွ်းပမြူထရ်းခ

Sy

(ဍ) စော်းက က်ထပမဓင် တရစဆောန် စော တွက် စုက်ြ ်းထသောထပမမ ော်းကု

ရင််း ဓ်းရရထရ်း တွက် ကူညထဆောင်ရွက်ပ င််း။

at
io

(ဎ) ထမွ်းပမြူထရ်း လုြ်ငန််းလုြ်ကုငသ
် ူမ ော်း

n

တု်းတက် ထစရန် ကူညထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

န််းသမ််းဓုင်ရန်ဓင် ွွံ့ဖ ်း

၁၁။ ဦ်းစ်းဌောနသည် ထ ောက်ြါလုြ်ငန််းမ ော်းကုလည််း ထဆောင်ရွက်ရမည်-

rm

(က) တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဓင် ထမွ်းပမြူထရ်းဆုင်ရောသုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောင်ရွက်ပ င််းဓင်

In
fo

ယင််းသုထတ သနလုြ်ငန််းမ ော်း ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထစရန်

ော်းထြ်းကူညပ င််း၊

( ) တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဓင် ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထရ်းဆုင်ရော သုထတသန

w

လုြ်ငန််းမ ော်း ော်း ွင်ပြ ပ င််း၊ စစ်ထဆ်းပ င််းဓင် ကက်း ကြ်ပ င််း၊

La

(ဂ) ဓုငင
် ထတော် တွင်း် ရ သဘောဝထြါက်ြင်ဓင် စုက်ြ ်းသ်းဓြင်မ ော်းကု တရစဆောန် စော ပ စ်

ar

ထသော်လည််းထကောင််း၊ တရစဆောန်သု်း ထဆ်းဝါ်း ပ စ်ထသော်လည််းထကောင််း

သု်းပြ ဓုင်ထရ်း တွက်

nm

သုထတသန ပြ ပ င််း၊ နည််းြညောပ နို့်ပ ြူ်းပ င််းဓင် ွွံ့ဖ ်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

ya

(ဃ) ပြည်ြသုို့ တင်ြုို့သည်၊ ပြည်ြမ တင်သွင်း် သည်၊ ပြည်တွင််း၌
ုတ်လုြ်သည် တရစဆောန်၊ တရစဆောန်

ွက်ြစစည််း၊ မ ်းရု်းဗဇ ပြ ပြင်

ော်းထသော ဇဝြစစည််း၊

M

ပြ ပြင်

ုတ်လုြ်သည် သုို့မဟုတ်

တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်သု်းြစစည််း သမ
ုို့ ဟုတ် တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းမ ော်းဓင် စြ်လ ဉ််း၍
သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည မည စစ်ထဆ်းပ င််း၊

(င) ထ

ောက်

က်လက်မတ် သမ
ုို့ ဟုတ် ွင်ပြ လက်မတ်

ုတ်ထြ်းရန် ထလျှောက်

စြ်လ ဉ််း၍ သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည စစ်ထဆ်းဖြ်း တရစဆောန်ထဆ်းကု
သထဘော

ရောရ ြ်၏

ော်းမတ် က် လု ြ်ထသော လုြ်ငန််းမ ော်းပ စ်လျှင် ၎င််း၏ သထဘော

သက်ဆုငရ
် ော ထ

ောက်

က်လက်မတ် သမ
ုို့ ဟုတ် ွင်ပြ လက်မတ်

ော်းပ င််းမ ော်းဓင်
ော်းမတ် က်ရယူဖြ်း

ုတ်ထြ်းပ င််း၊

သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ညညွတ်ပ င််းမရြါက သက်ဆုင်ရော ထ
ွင်ပြ လက်မတ်

ောက်

က် လက်မတ် သုို့မဟုတ်

ုတ်ထြ်းရန် ပငင််းဆုပ င််း၊

(စ) တရစဆောန်၊ တရစဆောန်

ွကြ
် စစည််း၊ မ ်းရ်းု ဗဇပြ ပြင်

ော်းထသော ဇဝြစစည််း၊ တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်သု်း

ြစစည််း သုို့မဟုတ် တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းမ ော်း ပြည်ြသုို့ တင်ြပုို့ င််းဓင် ပြည်ြမ
တင်သွင်း် ပ င််းတုို့ တွက် သက်ဆုင်ရော

စု်းရဌောနသုို့ သထဘော

ော်းမတ် က်

ုတ်ထြ်းပ င််း၊

(ဆ) တရစဆောန်ထကောင်ထရ စောရင််းထကောက်ယူပ င််း၊
န််းသမ််း

LI
S)

(ဇ) ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းဓင် ထရောဂါပ စ်ြွော်းမှုဆုင်ရောတက
ုို့ ု စောရင််းထကောက်ယူပ င််းဓင် ယင််းစောရင််းမ ော်းကု
ော်းရပ င််း၊

(M

(ဈ) တရစဆောန်မ ော်းကု တမင်ညြှဉ််းြန််းဓြ်စက်ပ င််းမ ကောကွယ်ရန် ြညောထြ်းလုြ်ငန််းမ ော်း
ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

em

(ည) တရစဆောန် မ ်း စော်း လုက် သယ်ထဆောင်ဓုငသ
် ည် သုို့မဟုတ် ဆွဲယူဓုငသ
် ည်

st

ဝန် ထလ်း န်ကု သတ်မတ်ပ င််း၊

ည်ထဓာင်ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ်

ော်းပ င််းဓင်စြ်လ ဉ််း၍

မ ော်းပြည်သူတုို့သရဓုငရ
် န် ြညောထြ်းလုြ်ငန််းမ ော်းကု

ါ

n

လက
ု ်နာသင်သည် နည််းလမ််းမ ော်း ော်း

န််းသမ််း

Sy

(ဋ) တရစဆောန်မ ော်းကု သယ်ထဆောင်ပ င််း၊

မ ော်းဆု်း

at
io

ော်းထလ ော်စွော ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

(ဌ) တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဓင် ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထစထရ်း တွက် ပြည်တွင်း် ပြည်ြ

rm

ွဲွံ့ စည််းမ ော်းဓင် ြူ်းထြါင််းထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
ပ ော်း

In
fo

(ဍ) တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းမ ော်းကု သက်ဆုငရ
် ော စု်းရဌောန၊

စု်းရ

ွဲွံ့ စည််း၊

ွဲွံ့ စည််းမ ော်းဓင် ညြှဓှုင််း၍ စစ်ထဆ်းပ င််း၊

w

(ဎ) စစ်ထဆ်းထရ်းမြူ်းမ ော်း တောဝန်ထြ်း နို့် ြ်ပ င််းဓင် စစ်ထဆ်းထရ်းမြူ်းမ ော်းက လုြ်ငန််းမ ော်းကု စစ်ထဆ်း
ုတ်လုြ်သည်၊ ပြ ပြင်

ar

(ဏ) ပြည်တွင််း၌

La

ရောတွင် လုြ်ငန််းကဏ္ဍ လက
ု ် လု ြ်ထသော သတ်မတ် က်မ ော်း

ုတ်ပြန်ထ ကညောပ င််း၊

ုတ်လုြ်သည်၊ ပ နို့်ပ ြူ်းထရောင််း သည်၊ ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြုို့သည်

nm

သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်ြမ တင်သွင််းသည် တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းမ ော်းဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍

ya

မတ်ြုတင် ပ င််းဓင် စည််းကမ််း က်မ ော်း သတ်မတ်ပ င််း၊

M

(တ) တရစဆောန်မ ော်း၏ က န််းမောထရ်းဓင် တရစဆောန်မ ော်း သက်ထသောင်သက်သောစွော
ထန

င
ု စ
် ော်းထသောက်ဓုငထ
် ရ်း ဆုင်ရော ကစစရြ်မ ော်းဓင်စြ်လ ဉ််း၍ စည််းကမ််း က်မ ော်း

သတ်မတ်ထြ်းပ င််း၊
(

) တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဓင် ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း ွွံ့ဖ ်းတု်းတက်ထရ်းဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ ဗဟုထကော်မတဓင်
ဝန်ကက်းဌောနတုက
ို့

ါ ော်းထလ ော်စွော ထြ်း ြ်ထသော လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်း ထဆောင်ရွက်ပ င််း။
အခန််း (၆)
စ္စ္်ရဆ်းရရ်းမှြူ်း၏ တာဝန်နှင် လုပ်ပိုငခ
် င်မျာ်း

၁၂။ ဦ်းစ်းဌောနသည် မမဌောနရ သတ်မတ် ရည်

င််းမ ော်းဓင် ပြည်စုသည် လက်ထ

ောက်ဦ်းစ်းမြူ်း ဆင်

ထ ောက်မနမ်ထသောသူကု စစ်ထဆ်းထရ်းမြူ်း ပ စ် နို့် ြ်တောဝန်ထြ်းရမည်။
၁၃။ စစ်ထဆ်းထရ်းမြူ်း၏ တောဝန်ဓင် လုြ်ြုင် ွင်မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင််းပ စ်သည်(က) သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည ထ ောက်ြါတုို့ကု စစ်ထဆ်းပ င််း(၁) တရစဆောန်က န််းမောထရ်း ဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််းဓင် စ်းြွော်းပ စ်ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း၊ လုြ်ငန််းသု်း
ထဆောက်

ုဓင် ြစစည််းမ ော်း၊

LI
S)

(၂) သော်းသတ်ရုဓင် သော်းသတ်ပ င််းလုြ်ငန််းမ ော်း၊
ွကြ
် စစည််းမ ော်း၊ မ ်းရ်းု ဗဇပြ ပြင်

ော်းထသော ဇဝြစစည််းမ ော်း၊
(၄) တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းဓင် တရစဆောန်သု်းြစစည််းမ ော်း။
စု်းရ

ွဲွံ့ စည််း

ရ စစ်ထဆ်းရောတွင် ကူ်းစက်ထရောဂါတစ် ု ု ပ စ်ြွော်းထ ကောင််း

Sy

(ဂ) ြုေမ
် ွဲ (က) သုို့မဟုတ် ( )

ပ ော်း

st

မ ော်းဓင် ညြှဓှုင််းစစ်ထဆ်းပ င််း၊

ွဲွံ့ စည််း၊

em

( ) တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းမ ော်း ော်း သက်ဆုင်ရော စု်းရဌောန၊

(M

(၃) ငါ်းလုြ်ငန််းဓင် သက်ဆုင်ပ င််းမရထသော တရစဆောန်ဓင် တရစဆောန်

n

ထတွွံ့ရလျှင် ပ စ်ထစ၊ သတ်မတ် က်ဓင် ညညွတ်ပ င််းမရထ ကောင််း ထတွွံ့ရလျှင်ပ စ်ထစ၊

at
io

မ ော်းပြည်သူစော်းသု်းရန် သင်ထလ ော်မှုမရထ ကောင််း သသယရလျှင်ပ စ်ထစ သက်ဆုင်ရောလုြ်ငန််းကု
ယောယရြ်ဆုင်း် ပ င််း၊ သွော်းလော ထရွံ့ထပြောင််းမှုကု ယောယရြ်ဆုင််းပ င််းဓင် ကနို့်သတ်ဓုင်ပ င််းတက
ုို့ ု

rm

သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည ထဆောင်ရွက် ပ င််း၊

In
fo

(ဃ) ထရောဂါပ စ်ထနထသော သမ
ုို့ ဟုတ် ထရောဂါဓင်
ရည် ထသွ်း မပြည်မထသော သမ
ုို့ ဟုတ်

ထတွွံ့ ဲထသော တရစဆောန်ဓင် တရစဆောန်

ွက်ြစစည််းမ ော်း၊

ဆြ် ထတောက် ြါဝင်ထနထသော တရစဆောန် စော၊

ော်းထသောထနရော၌ ယောယ

La

သတ်မတ်

w

တရစဆောန်သု်း ထဆ်းဝါ်းမ ော်းဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ ဓောတ် ွဲ န််းစစ်ထဆ်း က် ထပ မရရမ
န််းသမ််းပ င််းဓင် သမ််းဆည််းပ င််း၊
ွက်ြစစည််းမ ော်းဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ ဆက်လက်

ar

(င) ြုေ်မ ွဲ (ဃ) ြါ တရစဆောန်ဓင် တရစဆောန်

န််းသမ််းရန်

nm

သမ
ုို့ ဟုတ် သမ််းဆည််းရန် သင်ထလ ော်ပ င််းမရြါက ဦ်းစ်းဌောနသုို့ တင်ပြပ င််းဓင် ဦ်းစ်းဌောန၏

ya

ညွှန် ကော်း က် ဓင် ည ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

M

(စ) မမ၏ ထဆောင်ရွက် က်မ ော်းကု ဦ်းစ်းဌောနသုို့
(ဆ) ဦ်းစ်းဌောနက

စရင် တင်ပြပ င််း၊

ါ ော်းထလ ော်စွော ထြ်း ြ်ထသော လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကု ထဆောင်ရွက်ပ င််း။
အခန််း (၇)
ရမ်းမမြူရရ်းရမမနှင် တိရစ္ဆာန်အစ္ာအတက် စ္ိုက်ပျိ ်းရသာရမမမျာ်း

၁၄။ ဗဟုထကော်မတသည် ထ ောက်ြါ ွင်ပြ က်ရရဖြ်းထသော ထပမမ ော်းကု ထမွ်းပမြူထရ်းထပမ သမ
ုို့ ဟုတ် တရစဆောန်
စော တွက် စုက်ြ ်းထသောထပမ ပ စ်
(က) ဗဟုလယ်ယောထပမ စမ နို့် ွဲမှု
နယ်ထပမ လယ်ယောထပမ စမ နို့် ွဲမှု

မနို့်ထ ကော်ပငောစော

ုတ်ပြန်၍ သတ်မတ်ဖြ်း စမ နို့် ွဲဓုငသ
် ည်-

ွဲွံ့၊ တုင််းထေသကက်း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်နယ် သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်ထ

ောင်စု

ွဲွံ့က လယ်ယောထပမ ဥြထေဓင် ည လယ်ယောထပမကု ထမွ်းပမြူထရ်း

လုြ်ငန််း တွက်လည််းထကောင််း၊ ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းဓငဆ
် က်စြ်သည်
လုြ်ငန််းမ ော်း တွက်လည််းထကောင််း

ပ ော်းနည််းပ င်

သု်းပြ ွင်ထြ်းသည် ထပမ သမ
ုို့ ဟုတ်

ထြ်းဖြ်းသည်ထပမ၊
( ) ထပမလွတ်၊ ထပမလြ်ဓင် ထပမရုင််းမ ော်း စမ နို့် ွဲထရ်းဗဟုထကော်မတက ထပမလွတ်၊ ထပမလြ်ဓင်
ထပမရုင််းမ ော်း စမ နို့် ွဲထရ်းဥြထေဓင် ည ထပမလွတ်၊ ထပမလြ်ဓင် ထပမရင
ု ်း် မ ော်းကု
ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း တွက် လည််းထကောင််း၊ ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းဓင်ဆက်စြ်သည်
သု်းပြ ွင်ထြ်းသည်ထပမ သုို့မဟုတ် ထြ်းဖြ်းသည်ထပမ၊

LI
S)

လုြ်ငန််းမ ော်း တွက်လည််းထကောင််း

(ဂ) ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း တွက်လည််းထကောင််း၊ ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းဓင် ဆက်စြ်သည်လုြ်ငန််းမ ော်း

(ဃ) ပြည်ထ

သု်းပြ ွင်ထြ်းသည်ထပမ သမ
ုို့ ဟုတ် ထြ်းဖြ်းသည်ထပမ၊

ောင်စု စု်းရ

ွဲွံ့ရု်းဝန်ကက်းဌောနက လွှထ
ဲ ပြောင််းထြ်းထသော စော်းက က်ထပမ။

em

ဥြထေဓင် ည

န််းသမ််းထရ်းဝန်ကက်းဌောနက သစ်ထတော

(M

တွက်လည််းထကောင််း သယဇောတဓင် သဘောဝြတ်ဝန််းက င်

ပ စ် သတ်မတ်ထသောထပမမ ော်းကု လု ြ်သလု စမထဆောင်ရွက်ဓုငရ
် န် ဦ်းစ်းဌောန ော်း

Sy

စုက်ြ ်းထသောထပမ

ရ ထမွ်းပမြူထရ်းထပမ သမ
ုို့ ဟုတ် တရစဆောန် စော တွက်

st

၁၅။ ဗဟုထကော်မတသည် ြုေ်မ ၁၄

n

တောဝန်ထြ်း ြ်ဓုင် သည်။

at
io

အခန််း (၈)

တိရစ္ဆာန်ကျန််းမာရရ်း ဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန််းမျာ်း
ွဲွံ့ စည််းသည်

rm

၁၆။ တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််း လုြ်ကုငလ
် ုသည်ြဂ
ု ္ လ် သမ
ုို့ ဟုတ်
ဌောနမြူ်း

ထလျှောက်

In
fo

လုြ်ကုင် ွင် တွက် ွင်ပြ လက်မတ်ရရရန် သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည ဦ်းစ်းဌောန၏ ဖမ ွံ့နယ်ဦ်းစ်း
ော်းရမည်။

ော်း က်ကု ရရသည်

nm

(၂) သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ညညွတ်ြါက မမ

ya

လုြ်ငန််း

ုတ်ထြ်းြုင် ွငရ
် ထသော တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဝန်ထဆောင်မှု

မ ်း စော်းပ စ်လျှင် သတ်မတ်သည်

ော်းသူ ော်း ွင်ပြ လက်မတ်

M

ထလျှောက်

ါ သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည မည စစစ်၍ ွင်ပြ

ုတ်ထြ်းပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ပငင််းြယ်ပ င််း ပြ ဓုင်သည်။

ar

လက်မတ်

ရ ထလျှောက်

La

(၁) ြုေ်မ ၁၆

w

၁၇။ (က) ဦ်းစ်းဌောန၏ ဖမ ွံ့နယ်ဦ်းစ်းဌောနမြူ်းသည်-

ပငင််းြယ်ြါက ထလျှောက်

ထ က်းထငွကု ထြ်းသွင်း် ထစဖြ်း

ုတ်ထြ်းရမည်။ ွင်ပြ လက်မတ်

ော်းသူ ော်း သတ်မတ်

ုတ်ထြ်းရန်

က်မ ော်းဓင် ည ပြန်လည်ထလျှောက်

ော်းဓုင်ရန်

ထ ကောင််း ကော်းရမည်။
(၃) မမ

ုတ်ထြ်းြုင် ွင်မရသည် တရစဆောန်က န််းမောထရ်း ဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််း

ဦ်းစ်း ဌောန၏ ရုငဦ
် ်းစ်းဌောနမြူ်း

မ ်း စော်းပ စ်လျှင်

ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

( ) ဦ်းစ်းဌောန၏ ရုငဦ
် ်းစ်းဌောနမြူ်းသည်(၁) ြုေမ
် ွဲ (က)၊ ြုေ်မ ွဲငယ် (၃)
မည စစစ်၍ ွင်ပြ လက်မတ်

ရ တင်ပြ က်ကု လက် ရရသည်

ါ သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည

ုတ်ထြ်းပ င််း သုို့မဟုတ် ပငင််းြယ်ပ င််း ပြ ဓုငသ
် ည်။

(၂) သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ညညွတ်ြါက မမ

ုတ်ထြ်းြုင် ွငရ
် ထသော တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဝန်ထဆောင်မှု

လုြ်ငန််း

မ ်း စော်းပ စ်လျှင် သတ်မတ်သည်

ထလျှောက်

ော်းသူ ော်း ွင်ပြ လက်မတ်

ပငင််းြယ်ြါက ထလျှောက်

ထ က်းထငွကု ထြ်းသွင်း် ထစဖြ်း

ုတ်ထြ်းရမည်။ ွင်ပြ လက်မတ်

ော်းသူ ော်း သတ်မတ်

ုတ်ထြ်းရန်

က်မ ော်းဓင် ည ပြန်လည်ထလျှောက်

ော်းဓုင်ရန်

ထ ကောင််း ကော်းရမည်။
ုတ်ထြ်းြုင် ွင်မရသည် တရစဆောန်က န််းမောထရ်း ဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််း

တုင််းထေသကက်း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်နယ် သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်ထ

မ ်း စော်းပ စ်ြါက

ောင်စုနယ်ထပမဦ်းစ်းဌောနမြူ်း

LI
S)

(၃) မမ

ဆက်လက်တင်ပြ ရမည်။
ောင်စုနယ်ထပမဦ်းစ်းဌောနမြူ်းသည်-

ုတ်ထြ်းပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ပငင််းြယ်ပ င််း ပြ ဓုငသ
် ည်။

(၂) သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ညညွတ်ြါက မမ

ုတ်ထြ်းြုင် ွငရ
် ထသော တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဝန်ထဆောင်မှု

မ ်း စော်းပ စ်လျှင် သတ်မတ်သည်

ထလျှောက်

ော်းသူ ော်း ွင်ပြ လက်မတ်

at
io

ုတ်ထြ်းရမည်။ ွင်ပြ လက်မတ်

rm

In
fo

ုတ်ထြ်းြုင် ွင်မရသည် တရစဆောန်က န််းမောထရ်း ဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််း

ညွှန် ကော်းထရ်းမြူ်း ြ်

ုတ်ထြ်းရန်

ော်းသူ ော်း သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည ပြန်လည်ထလျှောက်

ထ ကောင််း ကော်းရမည်။
(၃) မမ

ထ က်းထငွကု ထြ်းသွင်း် ထစဖြ်း

n

လုြ်ငန််း

ပငင််းြယ်ြါက ထလျှောက်

ါ သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည

em

မည စစစ်၍ ွင်ပြ လက်မတ်

ရ တင်ပြ က်ကု လက် ရရသည်

st

(၁) ြုေမ
် ွဲ ( )၊ ြုေ်မ ွဲငယ် (၃)

Sy

ပြည်ထ

(M

(ဂ) ဦ်းစ်းဌောန၏ တုင််းထေသကက်း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်နယ် သမ
ုို့ ဟုတ်

ော်းဓုင်ရန်

မ ်း စော်းပ စ်ြါက

ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

w

(ဃ) ညွှန် ကော်းထရ်းမြူ်း ြ်သည်-

La

(၁) ြုေမ
် ွဲ (ဂ)၊ ြုေ်မ ွဲငယ် (၃)

ar

မည စစစ်၍ ွင်ပြ လက်မတ်

ရ ထလျှောက်

ော်း က်ကု ရရသည်

ုတ်ထြ်းပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ပငင််းြယ်ပ င််းပြ ဓုငသ
် ည်။

nm

(၂) သတ်မတ် က်မ ော်းဓငည
် ညွတ်ြါက သတ်မတ်သည်
ော်း သူ ော်း ွင်ပြ လက်မတ်

ya

ထလျှောက်

M

ပငင််းြယ်ြါက ထလျှောက်

ါ သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည

ထ က်းထငွကု ထြ်းသွင််းထစဖြ်း

ုတ်ထြ်းရမည်။ ွင်ပြ လက်မတ်

ုတ်ထြ်းရန်

ော်း သူ ော်း သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည ပြန်လည်ထလျှောက်

ော်းဓုင်ရန်

ထ ကောင််း ကော်းရမည်။

၁၈။ တရစဆောန်က န််းမောထရ်း ဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််း လုြ်ကုင် ွင် တွက် ွင်ပြ လက်မတ်ရရသူသည်(က) ွင်ပြ လက်မတ်ြါ စည််းကမ််း က်မ ော်းကု လက
ု ်နာရမည်။
( ) ဦ်းစ်းဌောန၏ စစ်ထဆ်းမှုကု ယူရမည်။
(ဂ) မမလုြ်ငန််းတွင် ကူ်းစက်ထရောဂါပ စ်ြွော်းထ ကောင််း သသယပ စ် ွယ်ထတွွံ့ရရြါက ဦ်းစ်းဌောနသုို့
ပမန်ဆု်း

သထြ်း

ထ ကောင််း ကော်းရမည်။

(ဃ) ြုေမ
် ွဲ (ဂ)

ရ

သထြ်း ထ ကောင််း ကော်းဖြ်းထနာက် ဦ်းစ်းဌောန၏ ညွှန် ကော်း က်မ ော်း တုင်း်

တက စွော လုက်နာထဆောင်ရွက်ရမည်။
အခန််း (၉)
ရမ်းမမြူရရ်းလုပ်ငန််းမျာ်း
၁၉။ တစ်ဓုင်တစ်ြုင် ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း လုြ်ကုင်သူမ ြ စ်းြွော်းပ စ်ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း လုြ်ကင
ု ် လု
သည်ြဂ
ု ္ လ် သမ
ုို့ ဟုတ်

ွဲွံ့ စည််းသည် လုြ်ကုင် ွင် တွက် ွင်ပြ လက်မတ်ရရရန် သတ်မတ် က်
ထလျှောက်

ော်းရမည်။

LI
S)

မ ော်းဓင် ည ဦ်းစ်းဌောန၏ ဖမ ွံ့နယ်ဦ်းစ်းဌောနမြူ်း
၂၀။ ြုေ်မ ၁၉ ြါ ထလျှောက်

ော်း က်ဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ ဖမ ွံ့နယ်ဦ်းစ်းဌောနမြူ်းသည် ြုေ်မ ၁၇၊ ြုေ်မ ွဲ (က) ြါ

(M

ပြဋ္ဌောန််း က်ဓင် ညထသော်လည််းထကောင််း၊ ရုငဦ
် ်းစ်းဌောနမြူ်းသည် ြုေ်မ ၁၇၊ ြုေမ
် ွဲ ( ) ြါ
ပြဋ္ဌောန််း က်ဓင်

ောင်စုနယ်ထပမဦ်းစ်း ဌောနမြူ်းသည် ြုေ်မ ၁၇၊ ြုေမ
် ွဲ (ဂ) ြါ ပြဋ္ဌောန််း က်ဓင် ည

em

ပြည်ထ

ည ထသော်လည််းထကောင််း၊ တုင််းထေသကက်း သုို့မဟုတ် ပြည်နယ် သမ
ုို့ ဟုတ်

st

ထသော်လည််းထကောင််း၊ ညွှန် ကော်းထရ်းမြူ်း ြ်သည် ြုေ်မ ၁၇၊ ြုေမ
် ွဲ (ဃ) ြါ ပြဋ္ဌောန််း က်ဓင် ည

Sy

ထသော်လည််းထကောင််း ထဆောင်ရွက်ရမည်။

n

၂၁။ ထမွ်းပမြူသူသည်-

at
io

(က) ွင်ပြ လက်မတ် ရရသူပ စ်ြါက ွင်ပြ လက်မတ်ြါ စည််းကမ််း က်မ ော်းကု လက
ု ်နာရမည်။
( ) ဦ်းစ်းဌောန၏ စစ်ထဆ်းမှုကု ယူရမည်။

ော်းသည် တရစဆောန်တွင် ကူ်းစက်ထရောဂါ က ထရောက်သည်

rm

(ဂ) မမထမွ်းပမြူ

In
fo

ဖမ ွံ့နယ်၊ ရြ်ကွက် သမ
ုို့ ဟုတ် ထက ်းရွော ုြ်စု

ုြ် ြ်ထရ်းမြူ်း

ါ ဦ်းစ်းဌောနဓင် သက်ဆုငရ
် ော

သုို့

ပမန်ဆု်း သထြ်း ထ ကောင််း ကော်းရ မည်။
ရ

ထ ကောင််း ကော်းဖြ်းထနာက် ဦ်းစ်းဌောန၏

w

(ဃ) ြုေမ
် ွဲ (ဂ)

မနို့ဓ
် င် ညွှန် ကော်း က်မ ော်း တုင်း်

La

တက စွောလက
ု ်နာထဆောင်ရွက်ရမည်။

ar

(င) ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းဓင် စြ်လ ဉ််း၍ ထကောင််းမွန်ထသော ထမွ်းပမြူထရ်းက င်စဉ်၊ ထကောင််းမွန်ထသော

nm

ုတ်လုြ်မှု က င်စဉ်တုို့ဓင် ည ထမွ်းပမြူ

ွက်ြစစည််းမ ော်းကု လက်ဝယ်

ya

(စ) တရစဆောန် သုို့မဟုတ် တရစဆောန်

ုတ်လုြ်ရမည်။
ော်းထသော နည််းလမ််းမ ော်းဓင် ည

M

သမ
ုို့ ဟုတ် ပ နို့်ပ ြူ်းထရောင််း ပ င််းတက
ုို့ ု ဦ်းစ်းဌောနက သတ်မတ်

ော်းပ င််း၊ သယ်ယူြထ
ုို့ ဆောင်ပ င််း

ထဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဆ) ထမွ်းပမြူ

ော်းသည် တရစဆောန်မ ော်းကု

သော်း

ုတ်လုြ်ပ င််းလုြ်ငန််းဓင်စြ်လ ဉ််း၍ ဦ်းစ်းဌောန၏

သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည ထဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဇ) ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းဓင်စြ်လ ဉ််း၍ ဤဥြထေဓင် ဤဥြထေ ရ
မနို့၊် ညွှန် ကော်း က်ဓင် လုြ်

ုတ်ပြန်ထသော နည််းဥြထေမ ော်း၊

ု်းလုြ်နည််းမ ော်းကု လက
ု ်နာရမည်။

၂၂။ ဦ်းစ်းဌောနသည် ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းလုြ်ကုင်သည် ြုဂ္ လ် သမ
ုို့ ဟုတ်
တရစဆောန်မ ော်း ကူ်းစက်ထရောဂါပ စ်ြွော်း၍

ွဲွံ့ စည််းက ထမွ်းပမြူ

က်ဆ်း ရပ င််းထ ကောင် ထြေါ်ထြါက်လောသည်

ော်းထသော

ဆု်းရှု်းမှုမ ော်း တွက် နစ်နာထ က်း၊ ထလ ော်ထ က်း သုို့မဟုတ်
ထလျှောက်

ော်းရောတွင် သထဘော

ကူ ညရရရန် သက်ဆုင်ရောသုို့

ော်း မတ် က်ထြ်းဓုငသ
် ည်။
အခန််း (၁၀)

မပည်တင််း၌

ုတ်လုပ်မခင််း သိုို့မဟုတ် မဖနို့်မဖြူ်းရရာင််းချမခင််း

၂၃။ ငါ်းလုြ်ငန််းဓင် သက်ဆုင်ပ င််းမရထသော တရစဆောန်၊ တရစဆောန်
ဇဝြစစည််းတက
ုို့ ု ပြည်တွင်း် ၌

ုတ်လုြ်ပ င််း၊ ပြ ပြင်

ွက်ြစစည််း၊ မ ်းရု်းဗဇပြ ပြင်

ော်းထသော

ုတ်လုြ်ပ င််း၊ သယ်ထဆောင်ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ပ နို့်ပ ြူ်း

ုတ်လြ
ု ်ပ င််း၊ ပြ ပြင်

ပ နို့်ပ ြူ်းထရောင််း ပ င််းလုြ်ငန််းကု ပ စ်ထစ၊ သော်းသတ်ရုတည်ထ

ုတ်လုြ်ပ င််း သုို့မဟုတ်

ောင်ပ င််း သုို့မဟုတ်

(M

သု်းထဆ်းဝါ်းမ ော်းဓင် စြ်လ ဉ််း၍ ပြည်တွင်း် ၌

LI
S)

ထရောင််း ပ င််း လုြ်ငန််းကုပ စ်ထစ၊ တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်သု်းြစစည််း သမ
ုို့ ဟုတ် တရစဆောန်

သော်းသတ်ပ င််းလုြ်ငန််းကုပ စ်ထစ စ်းြွော်းပ စ် လုြ်ကင
ု ်လု သည်ြဂ
ု ္ လ် သုို့မဟုတ်

ွဲွံ့ စည််းသည်

၂၄။ ြုေ်မ ၂၃ ြါ ထလျှောက်

ော်းရမည်။

st

ထလျှောက်

ော်း က်ဓငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ ဦ်းစ်းဌောန၏ ဖမ ွံ့နယ်ဦ်းစ်းဌောနမြူ်းသည် ြုေ်မ ၁၇၊ ြုေမ
် ွဲ

Sy

ဖမ ွံ့နယ်ဦ်းစ်းဌောနမြူ်း

em

လုြ်ကုင် ွင် တွက် ွင်ပြ လက်မတ်ရရရန် သတ်မတ် က်မ ော်း ဓင် ည ဦ်းစ်းဌောန၏

n

(က) ြါ ပြဋ္ဌောန််း က်ဓင် ညထသော်လည််းထကောင််း၊ ဦ်းစ်းဌောန၏ ရုငဦ
် ်းစ်းဌောနမြူ်းသည် ြုေ်မ ၁၇၊ ြုေ်မ ွဲ
သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်ထ

at
io

( ) ြါ ပြဋ္ဌောန််း က်ဓင် ညထသော်လည််းထကောင််း၊ ဦ်းစ်းဌောန၏ တုင််းထေသကက်း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်နယ်
ောင်စုနယ်ထပမ ဦ်းစ်းဌောနမြူ်းသည် ြုေ်မ ၁၇၊ ြုေ်မ ွဲ (ဂ) ြါ ပြဋ္ဌောန််း က်ဓင် ည

rm

ထသော်လည််းထကောင််း၊ ညွှန် ကော်းထရ်းမြူ်း ြ်သည် ြုေ်မ ၁၇၊ ြုေမ
် ွဲ (ဃ) ြါ ပြဋ္ဌောန််း က်ဓင် ည

In
fo

ထသော်လည််းထကောင််း ထဆောင်ရွက် ရမည်။
၂၅။ ြုေ်မ ၂၄

ရ ွင်ပြ လက်မတ်ရရသူသည်-

w

(က) ွင်ပြ လက်မတ်ြါ စည််းကမ််း က်မ ော်းကု လက
ု ်နာရမည်။

La

( ) ဦ်းစ်းဌောန၏ စစ်ထဆ်းမှုကု ယူရမည်။

ar

(ဂ) ဤဥြထေဓင် ဤဥြထေ ရ

ုတ်ပြန်ထသော နည််းဥြထေမ ော်း၊

မနို့၊် ညွှန် ကော်း က်ဓင် လုြ်

်းု

M

ya

nm

လုြ်နည််းမ ော်းကု လက
ု ်နာရမည်။

၂၆။ တရစဆောန်၊ တရစဆောန်

အခန််း (၁၁)
မပည်ပသိုို့ တင်ပိုို့မခင််း သိုို့မဟုတ် မပည်ပမှ တင်သင််းမခင််း
ွကြ
် စစည််း၊ မ ်းရ်းု ဗဇ ပြ ပြင်

ော်းထသော ဇဝြစစည််း၊ တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်သု်း

ြစစည််း သုို့မဟုတ် တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းမ ော်းကု ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြပုို့ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်ြမ တင်သွင်း် ပ င််း
ပြ လုြ်လသ
ု ူသည် တင်ြုို့ ွင်၊ တင်သွင်း် ွင်လင
ု စ
် င် သမ
ုို့ ဟုတ် ြါမစ်ကု သက်ဆုင်ရော စု်းရဌောနသုို့
ထလျှောက်

ော်းပ င််းမပြ မ ထ

ညွှန် ကော်းထရ်းမြူ်း ြ်

ောက်

ထလျှောက်

က်လက်မတ်ရရရန်သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည
ော်းရမည်။

၂၇။ ညွှန် ကော်းထရ်းမြူ်း ြ်သည် ြုေ်မ ၂၆ ြါ ထလျှောက်
စစစ်ဖြ်း ညညွတ်ြါက သတ်မတ်သည်
က်လက်မတ်ကု
၂၈။ ြုေ်မ ၂၇
(က) ထ

ရထ

ောက်

ော်း က်ဓင်စြ်လ ဉ််း၍ သတ်မတ် က်မ ော်းဓင် ည

ထ က်းထငွကု ထြ်းသွင်း် ထစဖြ်း ထလျှောက်

ော်းသူ ော်း ထ

ောက်

ုတ်ထြ်းရမည်။
ောက်

က် လက်မတ်ရရသူသည်-

က်လက်မတ်ြါ စည််းကမ််း က်မ ော်းကု လက
ု ်နာရမည်။

( ) ဦ်းစ်းဌောန၏ စစ်ထဆ်းမှုကု ယူရမည်။
ုတ်ပြန်ထသော နည််းဥြထေမ ော်း၊

မနို့၊် ညွှန် ကော်း က်ဓင် လုြ်

်းု

LI
S)

(ဂ) ဤဥြထေဓင် ဤဥြထေ ရ

လုြ်နည််းမ ော်းကု လက
ု ်နာရမည်။
တရစဆောန်

(M

၂၉။ ဦ်းစ်းဌောနသည် ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြပုို့ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်ြမတင်သွင်း် ပ င််းပြ မည် တရစဆောန်၊
ွက် ြစစည််း၊ မ ်းရု်းဗဇပြ ပြင်

ော်းထသော ဇဝြစစည််း၊ တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်သု်းြစစည််း

န််းသမ််းထစောင် ကည်စစ်ထဆ်းထရ်းစ န််းမ ော်း ွင်လစ်ထဆောင်ရွက်ဓုငသ
် ည်။
ွကြ
် စစည််း၊ မ ်းရ်းု ဗဇပြ ပြင်

ော်းထသော ဇဝြစစည််း၊ တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်သု်း

n

၃၀။ တရစဆောန်၊ တရစဆောန်

Sy

တရစဆောန်

st

ဝန်ကက်းဌောန၏ သထဘောတူည က်ပ င် စစ်ထဆ်းထရ်းစ န််းဓင်

em

သမ
ုို့ ဟုတ် တရစဆောန်သု်း ထဆ်းဝါ်းမ ော်းကု စစ်ထဆ်းဓုငရ
် န် လု ြ်သည် ထနရောထေသမ ော်းတွင်

at
io

ြစစည််း သုို့မဟုတ် တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းမ ော်းကု ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြပုို့ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်ြမတင်သွင်း် ပ င််း
ပြ မည်သူသည် မမတင်ြုို့မည် သမ
ုို့ ဟုတ် တင်သွင််းမည်ြစစည််းကု သက်ဆုငရ
် ောဌောနမ ော်းဓင် ြူ်းထြါင််း

rm

စစ်ထဆ်းထြ်းရန် ဦ်းစ်းဌောနသုို့ သတင််းြုို့ထလျှောက်

ရ သတင််းြထ
ုို့ လျှောက်

In
fo

၃၁။ ဦ်းစ်းဌောနသည် ြုေ်မ ၃၀

ော်း က်ကု ရရသည်

ါ သက်ဆုင်ရောဌောနမ ော်းဓင်

ုတ်ပြန်ထြ်းရမည်။
အခန််း (၁၂)

w

ြူ်းထြါင််းစစ်ထဆ်း၍ ထတွွံ့ရ က်ကု

ော်းရမည်။

La

က်းစ္က်ရရာဂါကာကယ်မခင််းနှင်

ိန််းချ ပ်မခင််း

ar

၃၂။ ဝန်ကက်းဌောနသည် တရစဆောန်မ ော်းတွင် ပ စ်ြွော်းတတ်သည် ကူ်းစက်ထရောဂါမ ော်းကု

ါ ော်းထလ ော်စွော

nm

သတ်မတ်ထ ကညောရမည်။

ya

၃၃။ ဦ်းစ်းဌောနသည်-

M

(က) တရစဆောန်မ ော်းတွင် ကူ်းစက်ထရောဂါမပ စ်ြွော်းထစထရ်း တွက် လု ြ်ထသော ကက တင်ကောကွယ်မှု
စ မမ ော်း

မတ်ထဆောင်ရွက်ရမည်။

( ) ကူ်းစက်ထရောဂါမပ စ်ြွော်းထစထရ်းဓင် ပ စ်ြွော်းလောြါက
ဌောန၊

စု်းရ

ွဲွံ့ စည််း၊

ပ ော်း

န််း ြ်ဓုင်ထရ်းတုို့ တွက် သက်ဆုင်ရော စု်းရ

ွံ့ွဲ စည််းမ ော်းဓင် ြူ်းထြါင််းထဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) ထေသတစ် ု ုတွင် ကူ်းစက်ထရောဂါပ စ်ြွော်းပ င််းဓင် ကူ်းစက်ထရောဂါကင််းရင််းပ င််းကု သတ်မတ်
သည် နည််းလမ််းမ ော်းဓင် ည ထဆောလ င်စွော ထ ကညောရမည်။

ော်း

(ဃ) တရစဆောန် က န််းမောထရ်းဓင်ဆက်ဓွှယထ
် သော ပြည်သူူ့က န််းမောထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းကု ဝန်ကက်းဌောန
သမ
ုို့ ဟုတ် ဦ်းစ်းဌောန

စ စဉ်ပ င်ပ စ်ထစ၊ သက်ဆုင်ရော စု်းရဌောန၊

စု်းရ

ွံ့ွဲ စည််းဓင် ညြှဓှုင်း် ၍

ပ စ်ထစ ထဆောင်ရွက်ရမည်။
(င) ြ ော်းထမွ်းပမြူပ င််းဓင် စြ်လ ဉ််း၍ ကူ်းစက်ထရောဂါကောကွယ်ပ င််းဓင်

န််း ြ်ပ င််းတုို့ကု စမထဆောင်ရွက်

ရမည်။
၃၄။ ထမွ်းပမြူသူသည် မမတရစဆောန်တွင် ကူ်းစက်ထရောဂါပ စ်ြွော်းထ ကောင််း သသယပ စ် ွယ်သရရလျှင်ပ စ်ထစ၊
ဦ်းစ်း ဌောနဓင် သက်ဆုင်ရောဖမ ွံ့နယ်၊ ရြ်ကွက် သုို့မဟုတ် ထက ်းရွော ြ
ု ်စု

LI
S)

တရစဆောန်သည် ကူ်းစက်ထရောဂါ လကခဏောပ င် ထသဆု်းထ ကောင််း သသယပ စ် ွယ်ထတွွံ့ရရလျှငပ် စ်ထစ
ြ
ု ် ြ်ထရ်းမြူ်း

(M

သတင််း ထြ်းြရ
ုို့ မည်။

ပမန်ဆု်း

၃၅။ တရစဆောန်ထဆ်းကုဆရောဝန်သည် မမကုသသည်တရစဆောန်တွင် ကူ်းစက်ထရောဂါပ စ်ြွော်းထနထ ကောင််း
ပမန်ဆု်း သထြ်း ထ ကောင််း ကော်းရမည်။

em

သသယပ စ် ွယ်ထတွွံ့ရရလျှင် န်းစြ်ရောဦ်းစ်းဌောနသုို့

st

အခန််း (၁၃)

Sy

တိရစ္ဆာန်အာ်း ညှဉ််းပန််းနှိပ်စ္က်မခင််းမှ ကာကယ်မခင််း
ော်းထသော

မပြ ရ၊

ထလ်း န်

က်ြု၍ တင်ထဆောင်ထစပ င််းဓင် ဆွဲယူထစပ င််း

at
io

(က) တရစဆောန် ော်း သတ်မတ်

n

၃၆။ တရစဆောန်မ ော်း ော်း ညြှဉ််းြန််းဓြ်စက်ပ င််းမ ကောကွယ်ရန်ဓင်စြ်လ ဉ််း၍-

rm

( ) တရစဆောန် ော်း တမင်ညြှဉ််းြန််းဓြ်စက်ပ င််း သုို့မဟုတ်

လွန် က ုင်း် ထစပ င််း မပြ ရ၊

(ဃ) မမထမွ်းပမြူ

ော်းထသော တရစဆောန် ော်း

w

ော်းထသော တရစဆောန် ော်း ထရောဂါ သုို့မဟုတ် ေဏ်ရောရရသည်

မထြ်းဘဲ တမင်

ar

nm

ထနရောသုို့ လွှတ်

ါ ကုသထစောင်ထရောက်မှု

ော်းရပ င််း မပြ ရ၊

(စ) ကူ်းစက်ထရောဂါ သမ
ုို့ ဟုတ် ေဏ်ရောရရထနသည် တရစဆောန်ကု

မ ော်းပြည်သူ သွော်းလော ွင်ရသည်

ော်းပ င််းမပြ ရ၊

(ဆ) မမထဆောင်ရွက်ဓုင်ထသော ထနရော က ယ် ဝန််း၊

ya

ွံ့တဲထစပ င််း မပြ ရ၊

စောထရစော တမင်မထက ်းပ င််း မပြ ရ၊

La

(င) မမထမွ်းပမြူ

In
fo

(ဂ) တရစဆောန် ော်း ကုယ် ဂဂါ စတ် ြုင်း် တစ် ု ုကု မလု ြ်ဘဲ

ု လုက် ထဘ်းကင််းလုခ မှု

ော်းရပ င််း မပြ ရ၊

M

မရထသော ထနရောတွင် တမင်

ထဆောက်

(ဇ) တရစဆောန်မ ော်း ကူ်းစက်ထရောဂါ ကက တင်ကောကွယ်မှု

စ မမ ော်း မရဘဲ ထမွ်းပမြူပ င််း မပြ ရ၊

(ဈ) တရစဆောန်မ ော်းကု သယ်ယူြထ
ုို့ ဆောင်ရောတွင် က ြ်တည််းစွောဓင် မထလ ော်ကန်စွော သယ်ယူြထ
ို့ု ဆောင်ပ င််း
မပြ ရ။
အခန််း (၁၄)
စ္ီမခနို့်ခွဲရရ်းနည််းလမ််းအရ အရရ်းယမခင််းနှင် အယခမခင််း
၃၇။ သက်ဆုင်ရော ွင်ပြ လက်မတ် သုို့မဟုတ် ထ
က န််းမောထရ်းလုြ်သော်းတုို့သည် သတ်မတ်

ောက်

က်လက်မတ်ရရသူ၊ ထမွ်းပမြူသူဓင် တရစဆောန်

ော်းထသော စည််းကမ််း က်မ ော်းကုပ စ်ထစ၊ ြုေ်မ ၃၀ ြါ

ပြဋ္ဌောန််း က်ကု ပ စ်ထစ၊ ြုေ်မ ၃၆ ြါ ပြဋ္ဌောန််း က်တစ်ရြ်ရြ်ကုပ စ်ထစ၊ ဤဥြထေဓင် ဤဥြထေ ရ
ုတ်ပြန်ထသော နည််းဥြထေမ ော်း၊
ြ က်ကွက်လျှင်

မနို့၊် ညွှန် ကော်း က်ဓင် လုြ်

ု်းလုြ်နည််းမ ော်းကုပ စ်ထစ လက
ု ်နာရန်

သ
ု ူ ော်း ဦ်းစ်းဌောန၏ သက်ဆုင်ရော ဦ်းစ်းဌောနမြူ်းက ထ ောက်ြါစမ နို့် ွဲထရ်းဆုင်ရော

မနို့တ
် စ်ရြ်ရြ်ပ စ်ထစ၊ တစ်ရြ်

က်ြ၍
ု ပ စ်ထစ

မတ်ဓုင်သည်-

(က) စောပ င် သတထြ်းပ င််း၊
ော်းထသော ေဏ်ထ က်းထငွကု ထြ်းထဆောင်ထစပ င််း၊

(ဂ) သက်ဆုင်ရော ွင်ပြ လက်မတ် သုို့မဟုတ် ထ

သ မတ်ပြ လက်မတ်ကု ကောလ ကနို့် သတ်ပ င် ရြ်ဆုင််းပ င််း၊

က န််းမောထရ်း လုြ်သော်း

ောက်

က်လက်မတ် သမ
ုို့ ဟုတ် တရစဆောန်

သ မတ်ပြ လက်မတ်ကု ြယ် က်ပ င််း။

em

ရ ဦ်းစ်းဌောန၏ ဖမ ွံ့နယ်ဦ်းစ်းဌောနမြူ်း၊ ရုငဦ
် ်းစ်းဌောနမြူ်း၊ တုင််းထေသကက်း၊ ပြည်နယ်

သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်ထ

ောင်စုနယ်ထပမ ဦ်းစ်းဌောနမြူ်း တစ်ဦ်းဦ်းက

မတ်သည်ဆု်းပ တ် က်ကု

Sy

မထက နြ်သူသည်ယင််း ဆု်းပ တ် က် မတ်သည်ထနို့မ ရက်ထြါင််း ၆၀
ရ

ယူ မှုဓင်စြ်လ ဉ််း၍ ဦ်းစ်းဌောန၏ ဖမ ွံ့နယ်ဦ်းစ်းဌောနမြူ်း၊

at
io

၃၉။ ညွှန် ကော်းထရ်းမြူ်း ြ်သည် ြုေ်မ ၃၈

ရုငဦ
် ်းစ်းဌောနမြူ်း၊ တုင််းထေသကက်း၊ ပြည်နယ် သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်ထ

တည်ပြ ပ င််း၊ ပြင်ဆင်ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ြယ် က်ပ င််း

In
fo

ပြ ဓုင်သည်။

မနို့်ကု

ရ ညွှန် ကော်းထရ်းမြူ်း ြ်က
ရ

La

၄၁။ ဝန်ကက်းသည် ြုေ်မ ၄၀

w

က် မတ်သည်ထနို့မ ရက်ထြါင််း ၆၀
ယူ

ောင်စုနယ်ထပမ ဦ်းစ်းဌောနမြူ်းတစ်ဦ်းဦ်းက

rm

မတ်သည်ဆု်းပ တ် က် သမ
ုို့ ဟုတ်

တွင််း ညွှန် ကော်းထရ်းမြူ်း ြ်

n

ယူ ဓုငသ
် ည်။

၄၀။ ြုေ်မ ၃၉

(M

(ဃ) သက်ဆုင်ရော ွင်ပြ လက်မတ် သုို့မဟုတ် ထ
၃၈။ ြုေ်မ ၃၇

က်လက်မတ် သမ
ုို့ ဟုတ် တရစဆောန်က န််းမောထရ်း

st

လုြ်သော်း

ောက်

LI
S)

( ) သတ်မတ်

မတ်သည် ဆု်းပ တ် က်ကု မထက နြ်သူသည် ယင််းဆု်းပ တ်

တွင်း် ဝန်ကက်း

ယူ ဓုင်သည်။

ွင်ဓင်စြ်လ ဉ််း၍ ဆု်းပ တ် က် သမ
ုို့ ဟုတ်

မနို့်ကု

ar

တည်ပြ ပ င််း၊ ပြင်ဆင်ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ြယ် က်ပ င််း ပြ ဓုငသ
် ည်။ ဝန်ကက်း၏ဆု်းပ တ် က်သည်

M

ya

nm

ဖြ်း ပြတ် ပ စ်ထစရမည်။
အခန််း (၁၅)
တာ်းမမစ္်ချက်နှင် မပစ္်ေဏ်မျာ်း

၄၂။ မည်သူမျှ ွင်ပြ လက်မတ် သမ
ုို့ ဟုတ် ထ

ောက်

က်လက်မတ်မရဘဲ-

(က) စ်းြွော်းပ စ်ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းကု လုြ်ကင
ု ထ
် ဆောင်ရွက်ပ င််း မပြ ရ၊
( ) တရစဆောန်က န််းမောထရ်း ဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််းကု လုြ်ကုင်ထဆောင်ရွက်ပ င််း မပြ ရ၊
(ဂ) သော်းသတ်ရုတည်ထ

ောင်ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် သော်းသတ်ပ င််းလုြ်ငန််းကု လုြ်ကုငထ
် ဆောင်ရွက်ပ င််း မပြ ရ၊

(ဃ) ငါ်းလုြ်ငန််းဓင် သက်ဆုင်ပ င််းမရထသော တရစဆောန်၊ တရစဆောန်

ွက်ြစစည််း သမ
ုို့ ဟုတ် မ ်းရု်းဗဇပြ ပြင်

ော်းထသော ဇဝြစစည််းမ ော်းကုပ စ်ထစ၊ တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်သု်းြစစည််း သုို့မဟုတ် တရစဆောန်သု်း

ထဆ်းဝါ်းမ ော်းကုပ စ်ထစ ပြည်တွင််း၌

ုတ်လုြ်ပ င််း၊ ပြ ပြင်

ုတ်လုြ်ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ်

ပ နို့်ပ ြူ်းထရောင််း ပ င််း မပြ ရ၊
(င) တရစဆောန်၊ တရစဆောန်

ွကြ
် စစည််း၊ မ ်းရ်းု ဗဇ ပြ ပြင်

ော်းထသော ဇဝြစစည််း၊ တရစဆောန် စော၊

တရစဆောန်သု်း ြစစည််း သမ
ုို့ ဟုတ် တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းမ ော်းဓင်စြ်လ ဉ််း၍ ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြပုို့ င််း၊ ပြည်ြမ
တင်သွင်း် ပ င််း မပြ ရ၊
(စ) ငါ်းလုြ်ငန််းဓင် သက်ဆုင်ပ င််းမရထသော တရစဆောန်၊ တရစဆောန်

ွက်ြစစည််း၊ မ ်းရု်းဗဇပြ ပြင်

ော်းထသော

(က) တရစဆောန်၊ တရစဆောန်

ောက်

က်လက်မတ်ရသူ မည်သူမျှ-

ွကြ
် စစည််း၊ မ ်းရ်းု ဗဇ ပြ ပြင်

ော်းထသော ဇဝြစစည််း၊ တရစဆောန် စော၊ တရစဆောန်

(M

၄၃။ ွင်ပြ လက်မတ် သုို့မဟုတ် ထ

LI
S)

ဇဝြစစည််းမ ော်းကု ပြည်တွင််း၌ သယ်ထဆောင်ပ င််းမပြ ရ။

သု်းြစစည််း သမ
ုို့ ဟုတ် တရစဆောန်သု်းထဆ်းဝါ်းမ ော်းကု သတ်မတ် ရည် ထသွ်းဓင်ကက
ု ်ညမှုမရဘဲ
ုတ်လုြ်ပ င််း၊ ပြ ပြင်

em

ပြည်ြသုို့ တင်ြပုို့ င််း၊ ပြည်ြမ တင်သွင်း် ပ င််း၊ ပြည်တွင််း၌

st

သမ
ုို့ ဟုတ် ပ နို့်ပ ြူ်းထရောင််း ပ င််း မပြ ရ၊

ော်းပ င််းတုို့ တွက်

n

သု်းစွဲပ င််း၊ ထရွံ့ထပြောင််းထမွ်းပမြူပ င််း၊ ြ ော်းစော်းက က်

န််း ြ်ပ င််း၊ ကုသပ င််း၊ ထဆ်းဝါ်း

Sy

( ) ြ ော်းထမွ်းပမြူပ င််းဓင်စြ်လ ဉ််း၍ ကူ်းစက်ထရောဂါ ကောကွယ်ပ င််း၊
ုတ်ပြန်

ော်းထသော ြ ော်းထမွ်းပမြူထရ်းဆုင်ရော

လက
ု ်နာရန်

ြ်မြ က်ကွက်ပ င််း မရထစရ။

at
io

ဦ်းစ်းဌောနက

မနို့်ဓင်ညွှန် ကော်း က်မ ော်းကု

ောင်ပ င််းလုြ်ငန််း၊ သော်းသတ်ပ င််းလုြ်ငန််း၊ မ ်းခ လုြ်ငန််း သုို့မဟုတ်

rm

၄၄။ သော်းသတ်ရု တည်ထ

ုတ်လုြ်ပ င််း

In
fo

ဥထ ောက်စက်လုြ်ငန််းလုြ်ကင
ု ်သူ မည်သူမျှ ဦ်းစ်းဌောန၏ စစ်ထဆ်းမှု ယူရန် ပငင််းဆန်ပ င််းမရထစရ။
၄၅။ ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််းလုြ်ကုငသ
် ူ၊ တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဝန်ထဆောင်မှု လုြ်ငန််းလုြ်ကုင်သူ သုို့မဟုတ်

w

တရစဆောန်က န််းမောထရ်း လုြ်သော်း ပ စ်လုြ်ကုငသ
် ူ မည်သူမျှ-

La

(က) ကူ်းစက်ထရောဂါ ကောကွယ်ပ င််း သုို့မဟုတ်

ar

မနို့ဓ
် င် ညွှန် ကော်း က်ကု လက
ု ်နာရန်

န််း ြ်ပ င််းဓင် စြ်လ ဉ််း၍ ဦ်းစ်းဌောနက
ြ်မြ က်ကွက်ပ င််း မရထစရ၊

nm

( ) ကူ်းစက်ထရောဂါ ပ စ်ြွော်းထနထ ကောင််း သသယပ စ် ွယ်သရြါက ဦ်းစ်းဌောန၊ သက်ဆုငရ
် ော
ွဲွံ့ စည််း

စု်းရဌောန၊

ပမန်ဆု်း သတင််းထြ်းြုရ
ို့ န် ြ က်ကွက်ပ င််း မရထစရ၊

ya

စု်းရ

ုတ်ပြန်သည်

M

(ဂ) ထသဆ်းု ထသော တရစဆောန်တွင် ကူ်းစက်ထရောဂါလကခဏောထတွွံ့ရြါက ဦ်းစ်းဌောနဓင် သက်ဆုင်ရော
ဖမ ွံ့နယ်၊ ရြ်ကွက် သမ
ုို့ ဟုတ် ထက ်းရွော ုြ်စု

ုြ် ြ်ထရ်းမြူ်း

ပမန်ဆု်း

သတင််းထြ်းြရ
ုို့ န်ြ က်ကွက်ပ င််း မရထစရ။
၄၆။ (က) မည်သူမျှ

သ မတ်ပြ လက်မတ်မရဘဲ တရစဆောန်က န််းမောထရ်းလုြ်သော်း ပ စ် ထဆောင်ရွက်ပ င််း

မပြ ရ။
( ) တရစဆောန်က န််းမောထရ်းလုြ်သော်း မည်သူမျှ ြုေ်မ ၃၇ ြါ စမ နို့် ွဲထရ်းနည််းလမ််း ရ
ထရ်းယူ ရဖြ်းထနာက် ဦ်းစ်းဌောနက သတ်မတ်

ော်းထသော စည််းကမ််း က်မ ော်းကုပ စ်ထစ၊ ဤဥြထေဓင်

ဤဥြထေ ရ
လုြ်

ုတ်ပြန်

ော်း ထသော နည််းဥြထေမ ော်း၊

ု်းလုြ်နည််းမ ော်းကုပ စ်ထစ လက
ု ်နာရန်

မနို့၊် ညွှန် ကော်း က်ဓင်

ြ်မ ြ က်ကွက်ပ င််း မရထစရ။

၄၇။ မည်သူမဆု(က) ြုေ်မ ၄၂၊ ြုေ်မ ွဲ (က) ြါ တော်းပမစ် က်ကု ထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု
ရလျှင်

ုသူကု

နည််းဆု်း က ြ်တစ်ဆယ်သန််းမ

င်ရော်းစရင်ပ င််း

မ ော်းဆု်း က ြ်သန််း ၂၀

ထငွေဏ် မတ်ရမည်။
ုသူကု

နည််းဆု်းက ြ်ငါ်းသန််းမ

မ ော်းဆု်း က ြ် ၂၅ သန််း

ယင််းတော်းပမစ် က်ကု

ြ်မထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု

ဓစ်လ

ောင်ေဏ်

က ြ်သန််း ၅၀

ထငွေဏ်

မတ်ရမည် ပြင်

င်ရော်းစရင်ပ င််း ရလျှင်

နည််းဆု်း က ြ်တစ်ဆယ်သန််းမ

မတ်ရမည်။

em

က်မြထ
ု သော ထ

ထငွေဏ် မတ်ရမည်။

(M

ရလျှင်

င်ရော်းစရင်ပ င််း

LI
S)

( ) ြုေ်မ ၄၂၊ ြုေမ
် ွဲ ( ) ြါ တော်းပမစ် က်ကု ထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု

ုသူကု

နည််းဆု်း က ြ်သန််း ၂၀ မ

င်ရော်းစရင်ပ င််း ရလျှင်

နည််းဆု်း က ြ်သန််း ၃၀ မ

ထငွေဏ်

ြ်မထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း

ုသူကု ထပ ောက်လ

က်မြထ
ု သော ထ

at
io

ပြစ်မှု

မ ော်းဆု်း က ြ်သန််း ၃၀

n

မတ်ရမည်။ ယင််းတော်းပမစ် က်ကု

မ ော်းဆု်း

င်ရော်း

Sy

စရင်ပ င််း ရလျှင်

st

(ဂ) ြုေ်မ ၄၂၊ ြုေမ
် ွဲ (ဂ) ြါ တော်းပမစ် က်ကု ထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု

ုသူကု

မ ော်းဆု်း က ြ်သန််း ၅၀

ောင်ေဏ် မတ်ရမည် ပြင်

ထငွေဏ်

မတ်ရမည်။

င်ရော်းစရင်ပ င််း ရလျှင်
ထငွေဏ်

နည််းဆု်း က ြ်သန််း ၃၀ မ

မတ်ရမည်။ ယင််းတော်းပမစ် က်ကု

င်ရော်းစရင်ပ င််း ရလျှင်

w

ပြစ်မှု

ုသူကု

In
fo

ပြစ်မှု

rm

(ဃ) ြုေ်မ ၄၂၊ ြုေ်မ ွဲ (ဃ)၊ (င) သမ
ုို့ ဟုတ် (စ) ြါ တော်းပမစ် က်ကု ထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း
ြ်မထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း
က်မြုထသော ထ

မ ော်းဆု်းက ြ်သန််း ၁၅၀

La

နည််းဆု်း က ြ်သန််း ၅၀ မ

ုသူကု တစ်ဓစ်

ောက်

ar

၄၈။ ွင်ပြ လက်မတ် သုို့မဟုတ် ထ

မ ော်းဆု်း က ြ်သန််း ၁၀၀

ောင်ေဏ် မတ်ရမည် ပြင်

ထငွေဏ်

မတ်ရမည်။

က်လက်မတ်ရသူ မည်သူမဆု-

nm

(က) ြုေ်မ ၄၃၊ ြုေ်မ ွဲ (က) ြါ တော်းပမစ် က်ကု ထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း
င်ရော်းစရင်ပ င််း ရ လျှင်

ya

ပြစ်မှု

M

သန််း

ပြစ်မှု

ုသူကု

နည််းဆု်း က ြ်သန််း ၂၀ မ

ထငွေဏ် မတ်ရမည်။ ယင််းတော်းပမစ် က်ကု

င်ရော်းစရင်ပ င််း ရလျှင်

နည််းဆု်း က ြ်သန််း ၃၀ မ

ုသူကု ထပ ောက်လ

မ ော်းဆု်း က ြ် ၇၅

ြ်မထ ောက် က် က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း

က်မြထ
ု သော ထ

မ ော်းဆု်း က ြ်သန််း ၁၀၀

ောင်ေဏ် မတ်ရမည် ပြင်

ထငွေဏ် မတ်ရမည်။

( ) ြုေ်မ ၄၃၊ ြုေမ
် ွဲ ( ) ြါတော်းပမစ် က်ကု ထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု
ရလျှင်

ုသူကု

နည််းဆု်း က ြ်ငါ်းသန််းမ

မ ော်းဆု်းက ြ် ၁၅ သန််း

ယင််းတော်းပမစ် က်ကု

ြ်မထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု

ဓစ်လ

ောင်ေဏ် မတ်ရမည် ပြင်

က်မြထ
ု သော ထ

က ြ်သန််း ၃၀

ထငွေဏ် မတ်ရမည်။

င်ရော်းစရင်ပ င််း

ထငွေဏ် မတ်ရမည်။

င်ရော်းစရင်ပ င််း ရလျှင်

နည််းဆု်းက ြ်တစ်ဆယ်သန််းမ

ုသူကု

မ ော်းဆု်း

၄၉။ သော်းသတ်ရု တည်ထ

ောင်ပ င််းလုြ်ငန််း၊ သော်းသတ်ပ င််းလုြ်ငန််း၊ မ ်းခ လုြ်ငန််း သုို့မဟုတ်

ဥထ ောက်စက် လုြ်ငန််းလုြ်ကင
ု ်သူ မည်သူမဆု(က) ြုေ်မ ၄၄ ြါ တော်းပမစ် က်ကု ထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု
သ
ု ူ ကု

နည််းဆု်းက ြ် တစ်ဆယ်သန််းမ

( ) ြုေ်မ ၄၄ ြါ တော်းပမစ် က်ကု
သ
ု ူကု ထပ ောက်လ

င်ရော်း စရင်ပ င််း ရလျှင်

မ ော်းဆု်းက ြ် ၁၅ သန််း

ထငွေဏ်

ြ်မထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု

က်မြထ
ု သော ထ

မတ်ရမည်။

င်ရော်းစရင်ပ င််း ရလျှင်

ောင်ေဏ် မတ်ရမည်။

LI
S)

၅၀။ ထမွ်းပမြူထရ်းလုြ်ငန််း လုြ်ကုငသ
် ူ၊ တရစဆောန် က န််းမောထရ်းဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််း လုြ်ကင
ု ်သူ သုို့မဟုတ်
တရစဆောန်က န််းမောထရ်းလုြ်သော်း ပ စ် လုြ်ကင
ု ်သူမည်သူမဆု ြုေ်မ ၄၅ ြါ တော်းပမစ် က် တစ်ရြ်ရြ်ကု

ထ

ထငွေဏ် မတ်ရမည်။ ယင််းတော်းပမစ် က်ကု
င်ရော်းစရင်ပ င််း ရလျှင်

ောင်ေဏ် မတ်ရမည်

နည််းဆု်းက ြ်ငါ်းသန််းမ

ပြင်

သ
ု ူကု သု်းလ

နည််းဆု်း က ြ်တစ်ဆယ်သန််းမ

ြ်မထ ောက် က်

က်မြုထသော
မ ော်းဆု်း က ြ်သန််း ၁၀၀

st

က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု

ုသူကု

em

မ ော်းဆု်း က ြ်သန််း ၅၀

င်ရော်းစရင်ပ င််း ရလျှင်

(M

ထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု

Sy

ထငွေဏ် မတ်ရမည်။
င်ရော်းစရင်ပ င််း ရလျှင်

ုသူကု

နည််းဆု်း က ြ်ငါ်းထသောင််းမ

မ ော်းဆု်း က ြ်ဓစ်သန််း

at
io

ပြစ်မှု

n

၅၁။ (က) ြုေ်မ ၄၆၊ ြုေ်မ ွဲ (က) ြါ တော်းပမစ် က်ကု ထ ောက် က်က ြူ်းလွန်ထ ကောင််း
ထငွေဏ် မတ်ရမည်။

rm

( ) တရစဆောန်က န််းမောထရ်းလုြ်သော်းသည် ြုေ်မ ၄၆၊ ြုေမ
် ွဲ ( ) ြါ တော်းပမစ် က်ကု
င်ရော်းစရင်ပ င််း ရလျှင်

In
fo

ထ ောက် က်က ြူ်းလွန် ထ ကောင််း ပြစ်မှု
မ ော်းဆု်းက ြ် တစ်ဆယ်သန််း

ထငွေဏ်

နည််းဆု်း က ြ်ဓစ်သန််းမ

မတ်ရမည်။

w

အခန််း (၁၆)

La

အရ

ရ

ar

၅၂။ ဦ်းစ်းဌောနသည်-

ုသူကု

nm

(က) ဗဟုထကော်မတ၏ ရု်းလုြ်ငန််းမ ော်းကု တောဝန်ယူထဆောင်ရွက်ရမည်။
မ််းမဟုတ်ထသော ဗဟုထကော်မတဝင်မ ော်း၏

်းပမြှင်ထငွဓင် စရတ်ကု မမဘဏ္ဍောရန်ြုထငွမ

ya

( ) ဓုငင
် ဝန်

M

က ရမည်။

၅၃။ ဦ်းစ်းဌောနသည် ထဆောင်ရွက်ရန်ရသည်

ရည် ထသွ်းဆုငရ
် ော စစ်ထဆ်း က်မ ော်း သမ
ုို့ ဟုတ် ဓောတ် ွဲ န််း

ဆုင်ရော ကစစရြ်မ ော်းဓင်စြ်လ ဉ််း၍ ဤဥြထေ ရ ွင်ပြ လက်မတ်ရရ

ော်းထသော ဓောတ် ွဲ န််းသုို့ လွှဲ ြ်

ထဆောင်ရွက်ထစဓုင်သည်။
၅၄။ ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုမ ော်းကု ရဲ ထရ်းယူြုင် ွငရ
် ထသော ပြစ်မှုမ ော်း ပ စ် သတ်မတ်သည်။
၅၅။ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််း က်မ ော်းကု

ထကောင်

ည်ထ ော်ထဆောင်ရွက်ရောတွင်-

(က) ဝန်ကက်းဌောနသည် နည််းဥြထေ၊ စည််းမ ဉ််းဓင် စည််းကမ််းမ ော်းကု ပြည်ထ
သထဘော တူည က်ပ င်

ုတ်ပြန်ဓုင်သည်။

ောင်စု စု်းရ

ွဲွံ့၏

( ) ဝန်ကက်းဌောနဓင် ဗဟုထကော်မတတုို့သည်
နည််းမ ော်းကု

မနို့်ထ ကော်ပငောစော၊

မနို့်၊ ညွှန် ကော်း က်ဓင်လုြ်

်းု လုြ်

ုတ်ပြန်ဓုငသ
် ည်။

(ဂ) ဦ်းစ်းဌောနသည် ဝန်ကက်းဌောန၏ သထဘောတူည က်ပ င်

မနို့်ဓင် ညွှန် ကော်း က်မ ော်းကု

ုတ်ပြန်ဓုင်

သည်။
၅၆။ တရစဆောန်က န််းမောထရ်းဓင် ွွံ့ဖ ်းထရ်းဥြထေ (ဓုငင
် ထတော်ဖငမ်ဝြ်ြပြော်းမှုတည်ထဆောက်ထရ်း

ွဲွံ့ဥြထေ

မတ် ၁၇/၁၉၉၃) ကု ဤဥြထေပ င် ရုြ်သမ််းလုက်သည်။
ောင်စုသမမတပမန်မောဓုင်ငထတော် ွဲွံ့စည််းြု ထပ

ဥြထေ ရ က ဓ်ုြ်လက်မတ်ထရ်း

ု်းသည်။
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S)

ပြည်ထ

(ြု) ဝင််းပမင်

ောင်စုသမမတပမန်မောဓုင်ငထတော်

M

ya

nm

ar

La

w

In
fo

rm

at
io

n

Sy

st

em

ပြည်ထ

(M

ဓုငင
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