မခြေသိြေ်းဆည်းခြင်း၊ ခြန်လည်မနရာြျထားခြင်းနှင့် ခြန်လည်ထူမထာင်ခြင်းဆိင
ု ်ရာဥြမေ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၂၄ ။)
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါခခါင်လပြည့်ခ

ျော် ၄ ရ

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၉ ရ
ပြည်ခောင်စုလွှတ်ခတာ်သည် ဤဥြခေ

ို ပြဋ္ဌာန်းလို

်

်)

်သည်။

အြန်း (၁)
အြေည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ခြင်းနှင့် အဓိြ္ပာယ်မော်ခြြျက်
၁။

(

)

ဤဥြခေ

ို ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်း၊ ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်း

ဆိုင်ရာဥြခေ ဟု ခခါ်တွင်ခစရြေည်။
(ခ)

ဤဥြခေသည် နိုင်ငံခတာ်သြေ္မတ

အြေိန့်ခ

ာ်ပငာစာပြင့် သတ်ြေှတ်သည့်ခန့ရ

်တွင်

စတင်အာဏာတည်ခစရြေည်။
၂။

ဤဥြခေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်ြေျေားသည် ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့

သခောတူခွင့်ပြုချေ

်အရပြစ်ခစ ခပြေတစ်ရြ်

ယာယီလိုအြ်ြေှုအြါအဝင် ခပြေ
ွြ်

ဲြေှုြေျေားအတွ

ပြစ်ခစ၊ ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏

ို အြေျေားပြည်သူအ

ိုလိုအြ်သြေျှအသုံးပြုြေှု၊ လ

် ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်း၊ ခလျော်ခ

း၊ နစ်နာခ

ျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ အမြေဲတြေ်း သို့ြေဟုတ်

်ဝယ်ေိန်းသိြေ်းေားြေှုနှင့် က

(

)

(ခ)

်ြါ

ိစ္စရြ်ြေျေားနှငလ
့် ည်း အ

ျေုံးဝင်သ

ိစ္စရြ်ြေျေားအတွ

အြေျေုးသားစီ
ိ
းြွားခရးြေူဝါေအရ နိုငင
် ခ
ံ တာ်ြံ့ွ မြိုးတိုးတ

်ခရးအတွ

် ခပြေလိုအြ်ြေှုြေျေား၊
် ခဆာင်ရွ

်ြေည့်

ိန်းြေျေား၊

(ဂ)

အြေျေုးသားစီ
ိ
ြေံ

(ဃ)

မြေို့ပြနှင်ခ
့
စီြေံ

် ဆို င်ခစရြေည်။

်ဆိုင်ခစရြေည် -

နိုင်ငံခတာ်၏ အြေျေုးသား
ိ
ာ ွယ်ခရးနှင့် လုံခခုံခရး
စီြေံ

ြ်

းခငွခြးအြ်ပခင်း၊ ပြန်လည်ခနရာ

ချေေားပခင်း၊ လူြေှုစီ းြွားခရးေဝပြန်လည်ေ ူ ခ ောင်ပ ခင်းြေျော းနှင် ့စြ်လ ျေဉ် း၍ သ
ေို့အပြင် ခအာ

ီး

ိန်းဥြခေြါ လူြေှုစီးြွားခရးြွံ့မြိုးြေှုဆိုင်ရာ စီြေံ

ျေးရွာတိုးချေဲ့တည်ခဆာ

်ခရးနှင့် အခပခခံအခဆာ

ိန်းြေျေား၊
်အအုံ ြွံ့မြိုးတိုးတ ်ခရး

ိန်းြေျေား၊

(င)

ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်း

(စ)

လယ်ယာခပြေ သိြေ်းဆည်းပခင်းအတွ
ခပြေလြ်နှင့်ခပြေရိုင်းြေျေား

် လယ်ယာခပြေဥြခေအရလည်းခ

ို ပြန်လည်ရယူပခင်းအတွ

စီြေံခန့်ခွဲခရးဥြခေအရလည်းခ

ိစ္စရြ်ြေျေား၊

ာင်း ခလျော်ခ

ာင်း၊ ခပြေလွတ်၊

် ခပြေလွတ်၊ ခပြေလြ်နှင့် ခပြေရိုင်းြေျေား
းနှငန
့် စ်နာခ

းြေျေားခြးခဆာင်ပခင်း

တို့ြေှအြ အပခားတည်ဆဲဥြခေတစ်ရြ်ရြ်အရ ခပြေသိြေ်းဆည်းသည့်

ိစ္စရြ်ြေျေား။
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၃။

ဤဥြခေတွင်ြါရှိခသာ ခအာ

်ြါစ

ားရြ်ြေျေားသည် ခြာ်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်သ

်ခရာ

်

ခစရြေည်(

)

မခြေ ဆိုသည်ြေှာ ခပြေနှင့်ခပြေြေှေွ

်ခြါ်ခသာ အ

အရာဝတ္ထုြေျေား သို့ြေဟုတ် ခပြေတွင ်စွဲ
ေားသည့် အရာဝတ္ထုြေျေား
(ခ)

ြ်ခနခသာ

ြ် ခနခသာအရာတစ် ခု ခု ၌ ောဝရတွယ်

ြ်

ို ဆိုသည်။

အိြေ်မထာင်သားစု ဆိုသည်ြေှာ ခသွးသားခတာ်စြ်၍ပြစ်ခစ၊ အိြေ်ခောင်ြေှုပြင့် ခတာ်စြ်၍
ပြစ်ခစ အတူတ

(ဂ)

ျေုးအပြေတ်
ိ
ြေျေား၊ ခပြေတွင်စွဲ

ွ ခနေိုင်လျေ

်ရှိခသာ ြေိသားစု

ို ဆိုသည်။

မ ြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ ဆိုသည်မှာ ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းပြုသည့်အတွက် ေိခိုက်နစ်နာမှု
ရှိသပြင့်ထလျော်ထ ကး၊ နစ်နာထ ကးနှင့် ဤဥြထေအရထြးအြ်ထသာ အပခားအခွင့်အထရးမျေားကို
ထတာင်းဆိုခွင့်ရှိပြီး ထပမကိ ု ခ ို င ်လ ု ံထ သာအထောက် အေားပြင် ့ ြိုင်ဆိုင်သူနှင့် ၎င်း၏
အိမ်ထောင်သားစုတို့ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် ေိခိုက်နစ်နာမှုရှိထသာ ထအာက်ြါ
ြုဂ္ဂိုလ်မျေားလည်းြါဝင်သည်(၁) တည်ဆဲဥြခေတစ်ရြ်ရြ်အရ သတ်ြေှတ်သည့် ခပြေယာြေှတ်တြေ်းြေျေားတွင် ခပြေ
သို့ြေဟုတ် အခဆာ ်အအုံ သို့ြေဟုတ် ယင်းတို့၏ အစိတ်အြိုင်း၏ြိုင်ရှင်ပြစ်ခ
လ

်ဝယ်ေားြိုင်ခွင့်ရှိသူပြစ်ခ

အ

ျေုးခံ
ိ စားခွင့်ရှိသူပြစ်ခ

ာင်း၊ အသုံးပြုခွင့်ရသူပြစ်ခ

ာင်း၊

ာင်း သို့ြေဟုတ်

ာင်း တရားဝင်ြေှတ်တြေ်းတင်ေားသူ၊

(၂) တည်ဆဲဥြခေတစ်ရြ်ရြ်အရ ခပြေရရှိသူ သို့ြေဟုတ် ြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိသူ၊
(၃) တရားရုံး၏အမိန့်ပြင့်ပြစ်ထစ၊ လုြ်ြိုင်ခွင့်အြ်နှင်းပခင်းခံရသည့်ြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ်
အြွဲ့အစည်း၏အမိန့်ပြင့်ပြစ်ထစ ထပမြိင
ု ်ဆိုင်သူပြစ်ထ ကာင်း ထ ကညာပခင်းခံရသူ
သို့မဟုတ် စာရင်းသွင်းခံရသူ၊
(၄) တရားဝင်မှတ်တမ်း အထောက်အေားမရှိထသာ်လည်း တိုင်းရင်းသားလူမျေုးစု
ိ မျေား၏
ေု ံ းတမ် းစဉ် လ ာမျေားနှ င ် ့ အ ညီ ြိ ု င ် ဆ ိ ု င ် သ ည် ဟ ု ထေသခံ အ စု အ ြွ ဲ ့ ကလက် ခ ံ
ေားသည့်အထြါ် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ်
ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့က အသိအမှတ်ပြုပခင်းခံရသူ။
(ဃ) မခြေသိြေ်းဆည်းရန် အဆိုခြုသည့်ဌာန၊ အေွဲ့အစည်း ဆိုသည်ြေှာ ခပြေ
အ

ျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ အသုံးပြုခရးအတွ

ဌာန သို့ြေဟုတ် အစိုးရအြွဲ့အစည်း

ို အြေျေားပြည်သူ

် ဤဥြခေအရသိြေ်းဆည်းရန်အဆိုပြုသည့် အစိုးရ
ို ဆိုသည်။

( င ) မ ြေကိုသိြေ်းဆည်းရန်လိုအပ်မ ကာင်း အသိမပးသည့် အြေိန့်မ ကာ် ငာစာ ဆိုသည်မှာ
ထပမတစ်ရြ်ရြ်ကိုသိမ်းဆည်းရန် ရည်ရွယ်ထ ကာင်းကိုလည်းထကာင်း၊ အမျေားပြည်သူသို့
ကန့်ကွက်နိုင်ရန်နှင့် ရြိုင်ခွင့်မျေား ထတာင်းဆိုနိုင်ရန်လည်းထကာင်း၊ ထပမသိမ်းဆည်းထရး
ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်မျေားကိုသိရှိနိုင်ရန်လည်းထကာင်း ြွင့်လင်းပမင်သာစွာ
အသိထြးသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကို ဆိုသည်။
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( စ ) မ ြေကို သိြေ်းယူြေည် ြစ်မ ကာင်းအြေိန့်မ ကာ် ငာစာ ဆိုသည်မှာ ထပမကိုသိမ်းယူရန် ြဏာမ
စစ်ထဆးချေက်မျေားကို ပြည့်စုံလုံထလာက်စွာ ထဆာင်ရွက်ပြီးထနာက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏
အတည်ပြုချေက်အရ ထပမကိုသိမ်းယူမည်ပြစ်ထ ကာင်း အမျေားပြည်သူသို့ ြွင့်လင်းပမင်သာစွာ
အသိထြးထ ကညာပခင်းကို ဆိုသည်။
(ဆ)

မ ြေကိုလက်မရာက်သိြေ်းဆည်း ခင်း ဆိုသည်မှာ သာမန်အားပြင့် ထပမသိမ်းဆည်းရန်
အဆိုပ ြုသည့် ဌာန၊ အြွ ဲ့အစည် းသို့ အဆို ပြုသည့် ထပမအား ထ ကးပမီ ကင် းရှင် းသည့်
နိုင်ငံြိုင်ထပမအပြစ်ပြင့် လွှဲထပြာင်းထြးအြ်နိုင်ထရးအတွက် ထပမသိမ်းဆည်းမှုအထကာင်အေည်
ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့က ဤဥြထေနှငအ
့် ညီ လက်ထရာက်ရယူပခင်းကို ဆိုသည်။

( ဇ ) အြေျားခြည်သူအကျုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ဆိုသည်ြေှာ ြုေ်ြေ ၂ ြါ ဤဥြခေနှင့် သ ်ဆိုင်အ ျေုံးဝင်သည့်
ိစ္စြေျေားတွင် အြေျေားပြည်သူအ
ခပြေ

ိုသာ ခပြေသိြေ်းဆည်းသည့်

ျေုးစီ
ိ းြွားအတွ
ိစ္စ ခဆာင်ရွ

်ရည်ရွယ်၍ အနည်းဆုံးလိုအြ်သြေျှ
်ပခင်း

ို ဆိုသည်။

( ဈ ) တရားရုံး ဆိုသည်ြေှာ သ ်ဆိုင်ရာတိုင်းခေသက ီး တရားလွှတ်ခတာ် သို့ြေဟုတ် ပြည်နယ်
တရားလွှတ်ခတာ်နှင့် ခရိုငအ
် ဆင်စ
့ ီရင်ြိုင်ခွင့ရ
် ှိသည့် တရားရုံး
(ည)

ို ဆိုသည်။

ထိခိုက်နစ်နာြေှု ဆိုရာတွင် ထပမကိုသိမ်းဆည်းသည့်အတွက် ထအာက်ြါအကျေုးစီ
ိ းြွားတစ်ရြ်
ပြစ်ထစ၊ တစ်ရြ်ေက်ြ၍
ို ပြစ်ထစ ေိခိုက်နစ်နာမှုနှင့် ဆုံးရှုံးမှုတို့ြါဝင်သည်(၁) သိြေ်းဆည်းပခင်းခံရသည့် ခပြေ သို့ြေဟုတ် ခပြေခြါ်ရှိလူခနအိြေ်ရာနှင့် အပခားြေခရွှေ့
ြေခပြာင်းနိုငခ
် သာြစ္စည်း
(၂) အသ

်ခြေွးဝြေ်းခ

ို လ

ျောင်း လုြ်

်လွှတ်ဆုံးရှုံးပခင်း၊
ုင
ိ ်ခနခသာ ခပြေ သို့ြေဟုတ် စီးြွားခရးလုြ်ငန်း

ဆုံးရှုံးရပခင်း၊
(၃) တရားဝင်ြိုင်ဆိုင်ြေှုအခော ်အေားရှိခသာ သိြေ်းဆည်းသည့်ခပြေ
အသ

်ခြေွးဝြေ်းခ

ျောင်းလုြ်ငန်းနှင့် စားဝတ်ခနခရးေိခို

ို အခ

ာင်းပြု၍

်နစ်နာရပခင်း၊

( ဋ ) သိြေ်းဆည်းမ ြေတွင် ဆက်နွှယ်ပတ်သက်သူ ဆိုရာတွင် ထပမကိုသိမ်းဆည်းသည့်အတွက်
ေိုထပမနှင့် ဆက်နွှယ်၍ ေိခိုက်နစ်နာမှုရိထ
ှ သာ ထအာက်ြါြုဂ္ဂိုလ်မျေားြါဝင်သည် (၁) သီးစားလုြ်ကိုင်သူ၊
(၂) ငှားရမ်း၍ လုြ်ကိုင်သူ၊
(၃) ြက်စြ်လုြ်ကိုင်သူနှင့် အကျေုးတူ
ိ လုြ်ကိုင်သူ၊
(၄) ထပမကိ ု တရားဝင် ြ ိ ု င ် ဆ ိ ု င ် မ ှု မ ရှ ိထ သာ် လ ည် း သိ မ ် း ဆည် း သည် ့ ထပမထြါ်တွ င ်
သိမ်းဆည်းပခင်းမပြုမီ အနည်းဆုံး ၁၂ နှစ် တစ်ဆက်တစ်စြ်တည်း လက်ဝယ်
ေားရှိလု ြ်က ိုင ်သ ူအပြစ်ပြစ်ထစ၊ အမှန်တကယ် လယ်ယာလုြ်သားအပြစ်ပြင့်
ပြစ်ထစ၊ လက်ခစားအပြစ်ပြင့်ပြစ်ထစ လုြ်ကုင
ိ ်လျေက်ရှိသူ။
(ဌ)

ထိခိ ုက်န စ်န ာသူ ဆိုသည်မှာ ထပမကို သိမ်းဆည်းသည့်အတွက် ေိခိုက်နစ်နာမှုရှိထသာ
ထပမြိင
ု ဆ
် ိုင်ခွင်ရ
့ ှိသူနှင့် သိမ်းဆည်းထပမတွင် ဆက်နွှ ယ်ြတ်သက်သူတို့ကုိ ဆိုသည်။

4
(ဍ)

အမဆာတလျင်မ ခြေသိြေ ်း ဆည် းခြင်း ဆိ ု သည် ြေ ှာ အခရးခြါ်ပြစ်ခ ြါ်လာသည် ့
တစ် ရြ် ရြ် အခြါ်အခပခခံ၍ အြေျေားပြည် သူအ

ျေ ုးအလိ
ိ
ု ့ငှ ာ ြေလွှဲ ြေခရှာ င် သာခသာ

အခပခအခနတစ်ရြ်ရြ်တွင် အလျေင်အပြေန် ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်း
(ဎ)

ယာယီမ ခြေသိြေ ်း ဆည် းခြင်း ဆိုသည်ြေှ ာ ခပြေ
ငါးနှစ်ေ

်ြေြိုခစေဲ ေို

အသုံ းပြုရန်အတွ

ို ခရရှ ည ် အ သု ံ းချေရန် ြေရည်ရ ွယ် ေဲ

်ရာ၌

(၁) ခလျော်ခ

ုန်

ျေခသာ ခအာ

းနှင့် နစ်နာခ

ျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ယာယီ

ို ဆိုသည်။

(ဏ) မခြေသိ ြေ် းဆည်း ြေှု က ု န် က ျစရိ တ ် ဆိုရာတွင် ခပြေတစ်ရြ်ရြ်
ခဆာင်ရွ

ိုဆိုသည်။

ာလတစ်ခုအတွင်း အြေျေားပြည်သူအ

်သာ သိြေ်းဆည်းပခင်း

ိစ ္စ

ို သိြေ်းဆည်းပခင်းအတွ

်

်ြါစရိတ်ခငွြေျေား ြါဝင်သည်-

းြေျေား၊

(၂) ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူနှင့် ခပြေသိြေ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းတို့
ညှ ိ န ှို င ် း သခောတူ ည ီ ခ ျေ

် အ ရ ပြန် လ ည် ခ နရာချေေားပခင် း နှ င ် ့ ပြန် လ ည်

ေူခောင်ပခင်းပြုရာတွင် အခပခခံအခဆာ ်အအုံ ြွံ့မြိုးြေှုလုြ်ငန်းြေျေားအတွ
စရိတ်ြေျေားအြါအဝင် အခေွခေွ
(၃) အုြ်ချေုြ်ြေှုနှင့် စီြေံခန့်ခွဲခရး
(တ)

ုန်

ုန်

ျေစရိတ်ြေျေား။

သိြေ်းဆည်းသည့် ခပြေနှင့် ခပြေခြါ်ရှိ အခဆာ
ခငွ
(ေ)

ို သိြေ် းဆည်းရာတွ င်

်အအုံနှင့် အပခားြေခရွှေ့ြေခပြာင်းနိုင်ခသာ

် ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအား ခြးခလျော်သည့် ခလျော်ခ

း

ို ဆိုသည်။

နစ်နာမ ကး(Damage) ဆိုသည်ြေှာ ခပြေတစ်ရြ်ရြ်
ေိခို

ုန် ျေ

ျေစရိတ်ြေျေား၊

မလျာ် မ ကး (Compensation) ဆိုသည်ြေှ ာ ခပြေတစ် ရြ် ရြ်
ြစ္စည်းြေျေား၊ သီးြင်စားြင်ြေျေားအတွ

်

်နစ်နာဆုံးရှုံးြေှုအတွ

် ေိခို

ိုသိြေ်းဆည်းပခင်းခ

ာင့် ခအာ ်ြါ

်နစ်နာသူတို့အား ခြးခလျော်ရသည့် ခငွခ

း

ို

ဆိုသည်(၁) ပြန်လည် ခနရာချေေားပခင် းြေပြုြေီ ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ ခနခရးေိုင်ခရးနှင့်
စားခသာ
(၂) အသ
အတွ

်ခရးအတွ

်ခ ြေွ းဝြေ်းခ

်

ုန်

ျေစရိတ်ြေျေားရှိပခင်း၊

ျောင် းလု ြ်င န် းနှ င့် အလုြ်အ

ိုင်ြေျေား ရြ်ဆိုင်းသွားသည့်

် ဝင်ခငွဆုံးရှုံးပခင်း၊

(၃) ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းအတွက် ထပမတိုင်းတာပခင်း၊ အမှတ်အသားမျေားစိုက်ေူပခင်း
နှငအ
့် တားအဆီးမျေား ရှင်းလင်းြယ်ရှားပခင်းတို့ပြုရာတွင် အထဆာက်အအုံမျေားနှင့်
သီးြင်စားြင်မျေား ြျေက်စီးဆုံးရှုံးပခင်း။
(ေ)

မရွှေ့မခြာင်းမနရာြျထားစရိတ် ဆိုရာတွင် သိြေ်းဆည်းပခင်းခံရသည့် ခပြေခြါ်ြေှ ခရွှေ့ခပြာင်း
ြယ်ရှားရခသာ
ြေျေားြါဝင်သည်။

ုန် ျေစရိတ်ြေျေားနှင့် ခရွှေ့ခပြာင်းသည့်ခနရာ၌ ခနေိုင်ရန်အတွ ် ခော ်ြံ့ြေှု

5
(ဓ)

ပန်လ ည် မ နရာချထား ခင်း ဆိုသည်မှ ာ သိမ ်းဆည်းထပမထြါ်မှ ထရွှေ့ထပြာင် းခံရ သည် ့
ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ဆန္ဒအရ ဤဥြထေ အခန်း (၇) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ
ခံ စ ားခွ င ့် အ ခွင ် ့ အထရးတစ် ရြ် ရ ြ် က ိ ု ထရွ းချေယ် ၍ ထပမသိ မ ် းဆည် းရန် အဆိ ုပ ြုသည့်
ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်းသထောတူညီချေက်ပြင့် လူထနအိမ်အထဆာက်အအုံနှင့်
အထပခခံအထဆာက်အအုံမျေား စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထြးပခင်းကို ဆိုသည်။

(န)

ပန်လည်ထူမထာင် ခင်း ဆိုရာတွင် ထပမသိမ်းဆည်းခံရမှုထ ကာင့် အကျေုးစီ
ိ းြွားေိခိုက်
နစ်နာသူမျေားအတွက် ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ဆန္ဒအရ ဤဥြထေအခန်း (၇) ြါ ပြဋ္ဌာန်း
ချေက်မျေားနှင့်အညီ ခံစားခွင့် အခွင့်အထရးတစ်ရြ်ရြ်ကို ထရွးချေယ်၍ ထပမသိမ်းဆည်းရန်
အဆိ ုပ ြုသည် ့ ဌာန၊ အြွ ဲ့ အစည် းနှ င် ့ ညှ ိ နှို င ် းသထောတူ ည ီ ခ ျေက် ပ ြင် ့ အလုြ ် အကိ ု င်
အခွင့်အလမ်းမျေား၊ အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းလုြ်ငန်းမျေား၊ ယာယီေဝရြ်တည်မှုကုန်ကျေ
စရိတ်မျေား၊ လူမှုထရးြံ့ြိုးမှုလုြ်ငန်းစဉ်မျေားစသည့် လူမှုစီးြွားထရးေဝကို ပြန်လည်ေူထောင်
ထြးသည့် စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထြးပခင်းတို့ ြါဝင်သည်။

(ြ)

ဗဟိုမကာ်ြေတီ ဆိုသည်ြေှာ ဤဥြခေအရ ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့

ြွဲ့စည်းခသာ

ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်း၊ ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်းဆိုင်ရာ
ဗဟိုခ
(ြ)

ာ်ြေတီ

ို ဆိုသည်။

တာဝန်ြံဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်ြေှာ ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့
ခြးအြ်ခသာ ပြည်ခောင်စုဝန်က

ီးဌာနတစ်ခုခု

ို ဆိုသည်။

( ဗ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်ြေှာ ဤဥြခေအလို့ငှာ တာဝန်ခံဝန်က
ဦးစီးဌာန
(ေ)

ဤဥြခေအလို့ငှာ တာဝန်

ီးဌာန

တာဝန်ခြးအြ်ခသာ

ို ဆိုသည်။

မခြေသိြေ်းဆည်းြေှု အမကာင်အထည်မော်မဆာင်ရွက်မရးအေွဲ့ ဆိုသည်ြေှာ ခပြေ
ဆည်းရန် လိုအြ်ခ

ာင်းအသိခြးသည့် အြေိန့်ခ

ာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်ခ

ိုသိြေ်း

ညာသည့်

အခါ ခပြေသိြေ်းဆည်းြေှုလုြ်ငန်းအဝဝ ို အခ ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ ်ရန် ဤဥြခေအရ
ဗဟိုခ

ာ်ြေတီ

ြွဲ့စည်းတာဝန်ခြးအြ်ခသာ တိုင်းခေသက

သို့ြေဟုတ် ခနပြည်ခတာ် ခပြေသိြေ်းဆည်းြေှုအခ

ီး သို့ြေဟုတ် ပြည်နယ်

ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ

်ခရးအြွဲ့

ို

ဆိုသည်။
( ြေ ) ခြန်လည်မနရာြျထားခြင်းနှင့် ခြန်လည် ထူမထာင်ခ ြင်းလုြ် ငန်း အမကာင်အထည်
မော်မရးအေွဲ့ ဆိုသည်ြေှာ ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအား ခရွှေ့ခပြာင်းခနရာချေေားပခင်းနှင့်
ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်ြေျေား
ဗဟိုခ

ာ်ြေတီ

ို တာဝန်ခံ၍ ခဆာင်ရွ

ြွဲ့စည်းခြးသည့် တိုင်းခေသက

ခနပြည်ခတာ် လုြ်ငန်းအခ

်ရန် ဤဥြခေအရ

ီး သို့ြေဟုတ် ပြည်နယ် သို့ြေဟုတ ်

ာင်အေည်ခြာ်ခရးအြွဲ့

ို ဆိုသည်။

6
(ယ)

မ ြေ ပင်ကွင်းဆင်း စစ်မဆးမရးအြွဲ့ခွဲ ဆိုသည်မှာ ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ်
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့က ဤဥြထေအရ ထပမသိမ်း
ဆည်းထရးနှငစ
့် ြ်လျေဉ်း၍ ကွငး် ဆင်းစစ်ထဆးရန် ြွဲ့စည်းထြးထသာ အြွဲ့ခွဲကို ဆိုသည်။
အြန်း (၂)
ရည်ရွယ်ြျက်

၄။

ဤဥြခေ၏ ရည်ရွယ်ချေ
(

်ြေျေားြေှာ ခအာ

) ပြည်ခ ောင် စု အစိ ု းရအြွ ဲ့
ြေျေား

အြေျေားပြည်သူအ

ျေုးစီ
ိ းြွား

ို

ာ

ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်းပြုရာတွင် ေိခို

ွယ်ခစာင့်ခရှာ

ရ
် န်၊

်နစ်နာသူြေျေားနှင့် ခေသခံပြည်သူြေျေား ြါဝင်ခသာ

ိုတင်အသိခြးပခင်း၊ ညှိနှိုင်းပခင်း၊ ဆုံးပြတ်ချေ

ြွင့်လင်းပြေင်သာစွာ ခဆာင်ရွ
ေိခို

်နိုငရ
် န်၊

ျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ဥြခေနှင့်အညီ ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်းပြင့် ခပြေသိြေ်းဆည်း

လုြ်ငန်းစဉ်ြေျေားပြင့် က
(ဃ)

ျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍

ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ

ပခင်းခံရသူြေျေား၏ အ
(ဂ)

အတည် ပြုေားခသာ အြေျေ ုးသားခပြေအသု
ိ
ံ းချေြေှုြေ ူ ဝါေ

ို အခပခခံမြီး အြေျေားပြည်သူအ

ဤဥြခေပြင့် အခ
(ခ)

်ြါအတိုင်းပြစ်သည်-

်နစ်နာသူတို့အတွ

်ချေြေှတ်ပခင်းတို့

ုိ

်နိုငရ
် န်၊

် တရားြေျှတသည့် ခလျော်ခ

းနှင့် နစ်နာခ

းြေျေား ခံစား

ရရှိခစရန်၊
(င)

ထပမသိမ်းဆည်းရာတွင် ထပမစွန့်လွှတ် ြယ်ရှားခံရပခင်းထ ကာင့် ပြစ်ထြါ်လာသည့် ဆုံးရှုံး
နစ်နာမှုမျေားအတွက် ခပြေြိင
ု ဆ
် ိုင်ခွင့ရ
် ှိသူ၏ဆန္ဒအရ ခံစားခွင့်အခွင့်အထရးတစ်ရြ်ရြ်ကို
ထရွးချေယ်၍ထပမသိမ် းဆည်းရန် အဆိုပ ြုသည့် ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင ့် ညှိ နှို င်းသထော
တူညီချေက်ပြင့် ပြန်လည်ထနရာချေေားထြးပခင်း သို့မဟုတ် လူမှုစီးြွားထရးေဝကို ပြန်လည်
ေူထောင်ထြးပခင်းတို့ ပြုနိုငရ
် န်၊

(စ)

ခပြေ

ို သိြေ်းဆည်းမြီးအသုံးပြုြေှုခ

လူြေှုစီးြွားေိခို

ာင့် ပြစ်ခြါ်လာသည့် သောဝြတ်ဝန်း

်နစ်နာြေှုြေျေားအား တားဆီး

ာ

ျေင်နှင့်

ွယ်ရန်။

အြန်း (၃)
ဗဟိုမကာ်ြေတီေွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်ြေျား
၅။

ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့သည် (

)

ဤဥြခေြါ ပြဋ္ဌာန် းချေ
ခဆာင်ရွ

်ြေျေား

ို ေိခရာ

်နိုင်ရန် ေုတိယသြေ္မတတစ်ဦး

်ခအာင်ပ ြေင် စွာ အခ
ဥ

္ကဋ္ဌအပြစ်ခ ဆာင်ရ ွ

ပြည်ခောင်စုဝန်က

ီးဌာန ဝန်က

ရှိသူြေျေားနှင့်

ျေင်သူြေျေားအား အြွဲ့ဝင်ြေျေားအပြစ်ြါဝင်ခစလျေ

ြွဲ့စည်းရြေည်။

ျွြေ်း

ာင်အေည်ခ ြာ်
်မ ြီ း သ

်ဆိုင်ရာ

ီးြေျေား၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းြေျေားြေှ တာဝန်
် ဗဟိုခ

ာ်ြေတီ

ို

7
(ခ)

(ဂ)
၆။

ဗဟိုခ
(

)

ြုေ်ြေခွဲ (

) အရ ဗဟိုခ

ာ်ြေတီ

ို ြွဲ့စည်းရာတွင် အြွဲ့ဝင်ြေျေားေဲြေှ သင့်ခလျော်ခသာ

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး

ို အတွင်းခရးြေှူးအပြစ် တာဝန်ခြးအြ်ရြေည်။ လိုအြ်ြါ

ဥ

အ
် တွငး် ခရးြေှူးတို့

္ကဋ္ဌနှင့် တွဲြ

ြုေ်ြေခွဲ (

ို တာဝန်ခြးအြ်နိုင်သည်။

) အရ ြွဲ့စည်းခသာ ဗဟိုခ

ာ်ြေတီ

ာ်ြေတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်ြေျေားြေှာ ခအာ

ို လိုအြ်ြါ

ပြင်ဆင်ြွဲ့စည်းနိုင်သည်။

်ြါအတိုင်း ပြစ်သည် -

ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်း၊ ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်းဆိုင်ရာ
ြေူဝါေြေျေားချေြေှတ်ပခင်း၊ ယင်းြေူဝါေြေျေားနှင့်အညီလုြ်ငန်းလြေ်းညွှန်ချေ
နှင့် အခ

(ခ)

ေုတိယ

ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ

်ြေှု

ို က

ပြည်ခောင်စုအဆင်အ
့ ြွဲ့အစည်းတစ်ခုခု

ီး

်ြေျေား ချေြေှတ်ပခင်း

ြ်ပခင်း၊

ပြစ်ခစ၊ ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီကပြစ်ထစ၊

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ကပြစ်ထစ ထပမသိမ်းဆည်းထရးအတွက်
တင်ပြလာသည့် အဆိုပြုတင်ပြချေက်မျေားအထြါ် စိစစ်ပြီး ခပြေ ိုသိြေ်းဆည်းရန် လိုအြ်ခ
အသိခြးသည့် အြေိန့်ခ
(ဂ)

ခနပြည်ခတာ်ခ
အစိုးရအြွဲ့
တို့

ာင်း

ာ်ပငာစာေုတ်ပြန်ပခင်း၊

ာင်စီ သို့ြေဟုတ် သ

်ဆိုင်ရာ တိုင်းခေသက

ီး သို့ြေဟုတ် ပြည်နယ်

တင်ပြလာသည့် ခပြေသိြေ်းဆည်းရန် သင့်ြေသင့် သခောေားြေှတ်ချေ

ို စိစစ်မြီး ြေိြေိ၏ သခောေားြေှ တ် ချေ

်

်နှ င့် အတူ ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့သို့

တင်ပြပခင်း၊
(ဃ)

ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် လုြ်ငန်းစဉ်ြေျေား အခ ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ ်ခရး
အတွ ် သ ်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အြွဲ့အစည်းြေျေားြေှတာဝန်ရှိသူြေျေား၊ ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူြေျေား၊
ခေသခံတိုင်းရင်းသား ိုယ်စားလှယ်ြေျေားနှင့်

ျွြေ်း ျေင်သူြေျေားြါဝင်ခစလျေ ် တိုင်းခေသက ီး

သို့ြေဟုတ် ပြည်နယ် သို့ြေဟုတ် ခနပြည်ခတာ် ခပြေသိြေ်းဆည်းြေှုအခ
ခဆာင်ရွ

်ခရးအြွဲ့

ာင်အေည်ခြာ်

ို ြွဲ့စည်းတာဝန်ခြးအြ်ပခင်း၊

( င ) ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် လုြ်ငန်းြေျေားတွင် ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့်
ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်ြေျေား အခ
သ

ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ

်ခရးအတွ

်

်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အြွဲ့အစည်းြေျေားြေှ တာဝန်ရိသ
ှ ူြေျေား၊ ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူြေျေား၊

ခေသခံတိုင်းရင်းသား ိုယ်စားလှယ်ြေျေားနှင့်

ျွြေ်း ျေင်သူြေျေားြါဝင်ခစလျေ ် တိုင်းခေသက ီး

သို့ြေဟုတ် ပြည်နယ် သို့ြေဟုတ် ခနပြည်ခတာ် ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်
ေူခောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အခ
(စ)

ဤဥြခေြါ ပြဋ္ဌာန် းချေ
ခအာင်ပြေင်ခစရန် သ

ာင်အေည်ခြာ်ခရးအြွဲ့

်ြေျေား

ို အခ

်ဆိုင်ရာ ဝန်က

ို ြွဲ့စည်းတာဝန်ခြးအြ်ပခင်း၊

ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင် ရွ

်ရ ာ၌ ေိခရာ

ီးဌာနြေျေား၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းြေျေား၊

ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အခ
ခြာ်ခရးအြွဲ့ြေျေားနှင့် ခပြေသိြေ်းဆည်းြေှုအခ
ခြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းခြးပခင်း၊

်

ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ

ာင်အေည်

်ခရးအြွဲ့ တို့

ုိ

8
(ဆ)

အြေျေားပြည်သူအ

ျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ အထဆာတလျေင် ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းနှင့် ယာယီထပမသိမ်း

ဆည်းပခင်းတို့အတွက် လိုအြ်ထသာ လမ်းညွှန်မမ
ှု ျေားထြးပခင်း၊
(ဇ)

ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်း၊ ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်းတို့

ို

ခဆာင်ရွ ်ရာတွင် ြွင့်လင်းပြေင်သာစွာခဆာင်ရွ ်ခရး၊ တာဝန်ခံြေှုနှင့် တာဝန်ယူြေှုရှိခစခရး၊
အဂတိလို ်စားြေှုနှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်အလွဲသုံးစားြေှုြေျေား ြေပြစ်ခစခရးအတွ
က

ီး

် လြေ်းညွှန်ပခင်းနှင့်

ြ်ပခင်း။
အြန်း (၄)

မခြေသိြေ်းဆည်းရန် အဆိုခြုခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းနှင့် ြဏာြေစုံစြေ်းစစ်မဆးခြင်း
၇။

ဤဥြခေနှင့်အညီ ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်းပြုခြးရန် ခအာ

်ြါအစိုးရဌာနနှင့် အစိုးရအြွဲ့အစည်း

တို့သည် အဆိုပြုတင်ပြနိုင်သည် (

)

ပြည်ခ ောင် စု အ ဆင် ့ ဝန်က

ီ းဌာနနှ င ့် အြွ ဲ့ အစည် းြေျေား၊ အစိ ု းရဌာန၊ အစိ ု းရအြွ ဲ့

အစည်းြေျေား၊
(ခ)
၈။

ခနပြည်ခတာ်ခ

ာင်စီ သို့ြေဟုတ် တိုင်းခေသက

ီး သို့ြေဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့။

ထပမတစ်ရြ်ရြ်ကို အမျေားပြည်သူအကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ထအာက်ြါကိစ္စတစ်ရြ်ရြ်အတွက် အသုံးပြုရန်

လိ ု အ ြ် သ ည် ့ ြု ေ ် မ ၇ ြါ ထပမသိ မ ် းဆည် းရန် အဆိ ု ပ ြုသည် ့ ဌာန၊ အြွ ဲ ့ အစည် း တစ် ရ ြ် ရ ြ် သ ည်
ဗဟိုထကာ်မတီသို့ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ အဆိုပြုလွှာ တင်ပြရမည် (က)

ထပမသိမ်းဆည်းရန်အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းတိုက
့ ိုယ်တိုင် အထကာင်အေည်ထြာ်
ထဆာင်ရွက်မည့် လုြ်ငန်းစီမံကိန်း၊

(ခ)

ြက်စြ်ရင်းနှီးပမှုြ်နှံ၍ ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်မည့် လုြ်ငန်းစီမံကိန်း၊

(ဂ)

တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ နိုင်ငံထတာ်နှင့် အမျေားပြည်သူအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ြမှ ထောက်ြံ့
ကူညီလှူေါန်းသည့် အစီအစဉ်ပြင့် ထဆာင်ရွက်မည့်လုြ်ငန်းစီမံကိန်း။

၉။

အြေျေားပြည်သူအ

အခော
(

ျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ခပြေသိြေ်းဆည်းခြးရန် တင်ပြသည့် အဆိုပြုလွှာတွင် ခအာ

်ြါ

်အေားြေျေား ြူးတွဲြါရှိခစရြေည်)

အဆိုပြုတင်ပြသူ သို့ြေဟုတ် အဆိုပြုရန် တာဝန်ခြးအြ်ခံရသူ

ိုယ်တိုင် လ ်ြေှတ်ခရးေိုး

ေားသည့် အဆိုပြုလွှာ၊
( ခ ) အလိုရှိသည့်ခပြေနှင့် သ ်ဆိုင်သည့် ခပြေြုံနှင့် ခပြေရာဇဝင်ြေှတ်တြေ်း၊ ခပြေတိုင်းတာမြီးစီးပခင်း
ြေရှိြါ
(ဂ)

ခပြေ

ခပြေြုံ

ြေ်း၊ တည်ခနရာနှင့် ခန့်ြေှန်းဧရိယာ၊

ို အြေျေားပြည်သူအ

ခြာ်ပြချေ

ျေ ုးအလိ
ိ
ု့ငှာ သိြေ်းဆည်းရန် အလိုရှိသည့် အခ

်နှင့် ခပြေအသုံးချေြေည့် လျောေားချေ

်ြံစ
ု ံ၊

ာင်းရင်း
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(ဃ)

အလိုရှ ိသည့် ခပြေခြါ်တွင ် ောသာခရးအခဆာ

်အအုံ ြေျော း၊ အြေျော းပြည် သူဆိ ုင် ရာ

သုသာန်ခပြေနှင့်သခချေုင်းဂူြေျေား ြါဝင်ြေှုရှိ ြေရှိနှင့် ြါရှိြါ
အခြါ် သခောေားတင်ပြချေ

ယင်းခနရာ

ို ချေန်လှြ်ေားခရး

်၊ ချေန်လှြ်ပခင်းြေရှိေဲ သိြေ်းဆည်းလိုြါ

သ

်ဆိုင်ရာ

တာဝန်ရှိြုဂ္ဂိုလ်နှင့် ညှိနှိုင်းသခောတူညီချေ ်နှင့် ခရွှေ့ခပြာင်းခနရာချေေားစရိတ် အြါအဝင်
အပခား
(င)

ုန်

ျေစရိတ်အတွ

် တာဝန်ယူခ

ာင်း

တိခံဝန်ချေ

်၊

အလိုရှိသည့်ထပမတွင် လုြ်ထဆာင်မည့် လုြ်ငန်းတို့အတွက် ြတ်ဝန်းကျေင်ေိန်းသိမ်းထရး
ဥြထေ၊ နည်းဥြထေမျေားနှင့် ြတ်ဝန်းကျေငေ
် ိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ေုံးလုြ ်
နည် းမျေားနှ င် ့အ ညီ ပ ြုလုြ ် ေားသည့် ြတ်ဝန် းကျေင်ေ ိခ ိုက ်မှု ဆန် းစစ်ခ ျေက်န ှင် ့ လူမှု
စီးြွားထရး ေိခိုက်မှုဆန်းစစ်ချေက်၊

(စ)

အလိုရှိသည့်ထပမရှိ ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူြေျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်း
နှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းတို့ကုိ ထဆာင်ရွက်ထြးမည့် အစီအစဉ်နှင့်အဆိုပြုချေက်၊

(ဆ)

ခပြေသိ ြေ် း ဆည် း ပခင် းလု ြ် င န် းစဉ် အ ရြ် ရ ြ်အ တွ
ေဏ္ဍာခရးဆိုင်ရာ

(ဇ)

ိစ္စအတွ ် အဆိုပြုတင်ပြသူ

် ခဆာင်ရွ
တာဝန်ယူခ

်ရာတွင်

ုန်

ျေြေည့်

ာင်း ဝန်ခံ တိပြုလွှာ၊

အခဆာတလျေင် ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်း သို့ြေဟုတ် ယာယီခပြေသိြေ်းဆည်းခြးပခင်းပြုရန်
လိုအြ်လျှင် လုံခလာ

်ခသာ အ

ျေုးအခ
ိ

ာင်းခြာ်ပြချေ

်၊

( ဈ ) ခပြေသိြေ် းဆည်းရန် အဆိုပ ြုသည့် ဌာန၊ အြွဲ့အစည်း၏ အုြ် ချေု ြ်ြေ ှုဆိ ုင် ရာ သခော
တူညီချေ
၁၀။

်။

ဗဟိုထကာ်မတီသည် ထပမကို အလိုရှိထ ကာင်း တင်ပြသည့် အဆိုပြုလွှာကို စိစစ်ပြီး ထပမပြင်

ကွ င ် းဆင် းစစ် ထ ဆးထစရန် န ှ င ် ့ ထပမသိ မ် းဆည် း ရန် သင် ့ မသင့် သထောေားမှတ ်ခ ျေက် တင်ပ ြရန်
ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့သို့
အဆိုပြုလွှာနှင့အ
် တူ အထ ကာင်း ကားစာ ထြးြို့ရမည့်အပြင် ေိုအထ ကာင်း ကားစာမိတ္တူကို တာဝန်ခံ
ဝန်ကကီးဌာနသို့ ထြးြို့ရမည်။
၁၁။

ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ

အြွဲ့သည် ြုေ်မ ၁၀ အရ ဗဟိုထကာ်မတီက အထ ကာင် း ကားလာသည့်အ ခါ ထပမကို အလိုရှိထ ကာင်း
တင်ပြသည့် အဆိုပြုချေက်ကို စိစစ်ပြီး ြုေ်မ ၉ ြါ အချေက်မျေား ပြည့်စ ုံစွ ာထြာ်ပြြါရှ ိြါက ထအာက်ြါ
ကိစ္စမျေားကို သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှငအ
့် ညီ အစီအစဉ်မျေားချေမှတ်၍ ထဆာင်ရွက်ရမည် (က)

သိမ်းဆည်းရန်ရည်ရွယ်သည့် ထပမကို ကွငး် ဆင်းစစ်ထဆးပခင်းနှင့် ထပမသိမ်းဆည်းမည့်
အဆိုပြုမှုအထြါ် အမျေားပြည်သူ ရှင်းလင်းစွာ သထောထြါက်သိရှိထရးအတွက် ထေသခံ
ပြည်သူမျေားနှင့ထ
် ဆွးထနွးပခင်း၊ သထောေားရယူပခင်း၊ ေိုသို့ ပြုလုြ်ရာတွင် သက်ဆိုင်သည့်
လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်မျေားကို ြိတ် ကားြါဝင်ထစပခင်း၊
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(ခ)

သိမ်းဆည်းရန် ရည်ရွယ်သည့် ထပမထနရာရှိ ေိခို

်နစ်နာသူြေျေား၏ လူမှုစီးြွားထရး ေဝ

ေိခိုက်နစ်နာမှုမျေား၊ ြတ်ဝန်းကျေင်ေိခိုက်မှု အလားအလာမျေားအထြါ် ထပမသိမ်းဆည်းရန်
အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်း၏ တင်ပြချေက်မျေားကို ထပမပြင်အထပခအထနနှင့် တိုက်ဆိုင်
စစ်ထဆးပခင်း၊
(ဂ)

ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်း၏ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့်
ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းတို့အတွက် လျောေားချေက်မျေားကို ကျွမ်းကျေင်ြညာရှင်မျေား၏
သထောေားအပမင်န ှ င ့် ေိ ခိ ု က ်န စ်န ာသူ မျေား၏ လိ ု လားချေက် မျေားအထြါ်အထပခခံ ၍
ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဃ)

အဆိုပ ြုသည့် ထပမသိမ ်းဆည် းမှု သည် နိုင ်ငံ ထတာ် ၏ အကျေ ုး၊ိ အမျော းပြည်သ ူအကျေ ုးိ
ပြစ်ေွန်းနိုငမ
် ှု အထပခအထန ရှိ မရှိ၊

(င)

အဆိုပြုလွှာတွင် ြူးတွဲြါရှိသည့် ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်း
ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းအစီအမံမျေား ပြည့်စုံလုံထလာက်မှုအထပခအထန၊

(စ)

ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ပြင်ြကျွမ်းကျေငြ
် ညာရှငမ
် ျေား၏ သထောေားမှတ်ချေက်ရယူပခင်း၊

(ဆ)

စိစစ်ထတွ့ရှိချေက်မျေားကို သုံးသြ်ပခင်း၊ သထောေားမှတ်ချေက်နှင့်တကွ ဗဟိုထကာ်မတီသို့
အစီရင်ခံတင်ပြပခင်း။

၁၂။

ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ

အြွဲ့သည် ထပမကိုအလိုရှိထ ကာင်း တင်ပြသည့် အဆိုပ ြုလွှာ နှင ့်စြ်လျေဉ် း၍ ြုေ်မ ၁၁ ြါ ကိစ္စမျေားအပြင်
အပခားလိုအြ်ထသာ စုံစမ်းစစ်ထဆးမှုမျေားပြုလုြ်ရန်အလို့ငှာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အြွဲ့အစည်းမှ
သင့်ထလျော်ထသာြုဂ္ဂိုလ်မျေားနှင့် ကျွမ်းကျေင်သူမျေားြါဝင် သည့် ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခွဲ
တစ်ြွဲ့ပြစ်ထစ၊ တစ်ြွဲ့ေက်ြ၍
ို ပြစ်ထစ ြွဲ့စည်းပြီး တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။
၁၃။

ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခွဲသည်(က)

သိမ်းဆည်းရန် အဆိ ုပ ြုသည့် ထပမနှ င ့် စ ြ် လ ျေဉ ် း၍ ေိခိုက်နစ်နာသူ တို့ေံ အနည်းဆုံး
ခုနစ်ရက် ကကိုတင်အထ ကာင်း ကား၍ ထပမပြင်သို့ကွင်းဆင်းပြီး ေိုထပမသည် အသုံးပြုရန်
သင့်ထလျော်ပခင်း ရှိ မရှိ ထသချောထစရန် လိုအြ်ထသာ လုြ်ထဆာင်ချေက်မျေားကို ထဆာင်ရွက်
နိုင်သည်။

( ခ ) ကွင် းဆင် းတို င်းတာပခင် း၊ ေိ ခို က်နစ်နာသူ ြေျော းနှ င့် ေိ ခို က်နစ်နာမည့် အထပခအထန
စာရင်းထကာက်ယူရမည်။
( ဂ ) ထပမပြင်ကွင်းဆင်း စစ်ထဆးထတွ့ရှိချေက်နှင့် ထဆာင်ရွက်ချေက်မျေားကို ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ
သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့သို့ တင်ပြ
အစီရင်ခံရမည်။
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၁၄။

ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ

အြွဲ့သည် (က) ထပမကိ ု အ လိ ု ရ ှ ိထ ကာင် း တင် ပ ြသည် ့ အဆိ ု ပ ြုချေက် န ှ င ် ့ စ ြ် လ ျေဉ် း ၍ စု ံ စ မ် း စစ် ထ ဆး
ထတွ့ရှခ
ိ ျေက်မျေားနှင့် ထပမကို အမျော းပြည်သူအ ကျေ ိုးအလို့င ှာ သိမ ်းဆည် းရန် သင့်မသင့်
မိမတ
ိ ို့၏ သထောေားမှ တ ် ခ ျေက် နှ င ့် အ တူ သက်ဆိုင်သည့် လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်
မျေား၏ သထောေားြူးတွဲ၍ ဗဟိုထကာ်မတီသို့ တင်ပြရမည်။
(ခ)

အဆိုပြုသည့်ထပမကို အမျေားပြည်သူအကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ သိမ်းဆည်းသင့်ထ ကာင်း သထောေား
မှတ်ချေက်ပြုြါက အမျေားပြည်သူသိရှိရန် ေိုထပမကိုသိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်း
အသိထြးသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ မူ ကမ်းကို ြူးတွဲ၍ ဗဟိုထကာ်မတီသို့ တင်ပြရမည်။

၁၅။

ဗဟိုထကာ်မတီသည် ြုေ်မ ၁၄ အရ ထပမကို သိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်း တင်ပြလာသည့်

ထပမနှင့် အထဆာက်အအု ံတ ို့ မှာ ထအာက်ြါတို့နှင့် အကျေုံးဝင်ြါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့မှတစ်ဆင့်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ သထောတူညီချေက်ရရှိမှသာ ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းကိစ္စကို ထဆာင်ရွက်ရမည်(က)

တည်ဆဲဥြထေအရ ကာကွယ်ေိန်းသိမ်းေားသည့် ထရှးထဟာင်းဝတ္ထုြစ္စည်းနှင့် ထရှးထဟာင်း
အထဆာက်အအုံ တည်ရာထပမထနရာမျေား၊

(ခ)

သြေိုင်းဝင် ခရှးခဟာင်းယဉ်ခ

ျေးြေှုအခြေွအနှစ်ြေျေား တည်ရှိသည့်ခနရာြေျေား၊

(ဂ)

သမိုင်းထ ကာင်း ခိုင်မာစွာတည်ရှိလာပြီး ပြည်သူအမျေား တန်ြိုးေားေိန်းသိမ်းလာသည့်
အေင်ကရနယ်ထပမမျေားနှင့် အထဆာက်အအုံမျေား၊ ြရိဝုဏ်မျေား၊ အေိမ်းအမှတ်ထနရာမျေား၊

(ဃ)

တို င် းရင် းသားလူ ြေျေ ိုးစုြေျေား၏ ရိုးရာဓခလ့ေုံ းစံ အရ အသုံ းပြုခနခသာ ခပြေြေျေားနှင ့်
အပြေတ်တနိုးရိုခသတန်ြိုးေား ခစာင့်ခရှာ

်ေိန်းသိြေ်းေားသည့် ခနရာြေျေား။

အခန်း (၅)
မ ြေကို သိြေ်းဆည်းရန် လိုအပ်မ ကာင်း အသိမပးသည့် အြေိန့်မ ကာ် ငာစာထုတ် ပန် ခင်းနှင့်
ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်း ခင်း
၁၆။

ဗဟိုထကာ်မတီသည် (က)

ထပမကိုအလိုရှိထ ကာင်း တင်ပြသည့် အဆိုပြုချေက်နှငစ
့် ြ်လျေဉ်း၍ စိစစ်ချေက်နှင့် စစ်ထဆးချေက်
တို့အရ အဆိုပြုသည့်ထပမကို အမျေားပြည်သူအကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ သိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်း
ထတွ့ရှိြါက အမျေားပြည်သူသိရှိရန် ေိုထပမကို သိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်း အသိထြးသည့်
အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကို ေုတ်ပြန်ထ ကညာရမည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ေုတ်ပြန်ထ ကညာမည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာတွင် ထအာက်ြါအချေက်မျေား
ထြာ်ပြြါရှိရမည် (၁) ထပမတည်ရှ ိရ ာ တိ ုင် းထေသကကီး၊ ပြည်န ယ် သိ ု့မ ဟုတ ် ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊
ခရိုင်၊ ပမို့နယ်၊ ရြ်ကွက် သို့မဟုတ် ထကျေးရွာအုြ်စု၊ ကွင်း သို့မဟုတ် အကွက ်
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အမှတ်နှင့်အမည်၊ ခန့်မှန်းဧရိယာ၊ ထပမအမျေုးအစားစထသာ
ိ
ထပမနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
အထ ကာင်းအရာမျေား၊
(၂) အမျေားပြည် သ ူ အကျေ ုးအလိ
ိ
ု့ င ှ ာ မည် သည် ့အ စို းရဌာန၊ အစိ ု းရအြွ ဲ ့ အစည် း ၏
လုြ်င န် းထဆာင် ရွက ်ရန် အသု ံးပြုထရးအတွ က် သိမ ်းဆည် းရန် အလို ရှိ ရပခင် း
ပြစ်ထ ကာင်း အထ ကာင်းပြချေက်။
(ဂ)

ေို့ပြင် ြုေ်မခွဲ (က) အရ အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာေုတ်ပြန်ထ ကညာရာတွင် ထအာက်ြါအချေက်မျေား
ြူးတွဲြါရှိထစရမည်(၁) ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့နှင့် ပြန်လည်ထနရာ
ချေေားပခင်းနှင ့် ပြန်လည်ေူထောင်ပ ခင်း လုြ် ငန် း အထကာင်အေည်ထ ြာ်ထ ရး
အြွဲ့တို့အား တာဝန်ထြးအြ်သည့်အမိန့်၊
(၂) အဆိုပ ြုလွှာ ြါ သောဝြတ် ဝန် း
ဆန်းစစ်ခတွ့ရှိချေ

်အ

ျေင် နှင ့် လူြေှု စီ းြွ ားခရးေဝေိ ခို

ျေဉ်းနှင့် ခဆာင်ရွ

်နစ်နာြေှု

်ြေည့် လုြ်ငန်းစဉ်၊

(၃) ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းတို့အတွက် လျောေားချေက်
အကျေဉ်း။
၁၇။

အဆိုပြုသည့် ထပမကို သိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်းအသိထြးသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကို (က)

ပမန်မာနိုင်ငပံ ြန်တမ်းတွင် ေည့်သွင်းထ ကညာရမည့်အပြင် အမျေားပြည်သူသိရှိရန် ထန့စဉ်ေုတ်
သတင်းစာမျေားတွင်လည်းထကာင်း၊ ထေသေုတ်သတင်းလွှာမျေားတွင်လည်းထကာင်း
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အနည်းဆုံး နှစ်ကကိမ် ေည့်သွင်းထ ကညာရမည်။ ေို့ပြင် ထအာက်ြါ
ရုံး၊ ဌာနနှင့်ထနရာမျေားရှိ အမျေားပြည်သူဆိုင်ရာ ထ ကာ်ပငာသင်ြုန်းတွင်လည်း ထ ကညာချေက်
မိတ္တူမျေားကိုကြ်လျေက် အမျေားပြည် သူ သိ ရှိထ စရန် ေုတ်ပြန်အသိထြးရမည်။ အဆိုြါ
အမိန် ့ထ ကာ်ပ ငာစာကို လိုအြ်ြါက ထေသသုံ းောသာစကားပြင့်လည် း ြူးတွ ဲထြာ်ပ ြ
ထ ကညာရမည် (၁) ထနပြည် ထတာ်ထ ကာင်စီရ ုံ း သို့ မဟု တ် သက်ဆိ ုင် ရ ာ တိုင ်းထေသကကီး သို့မ ဟု တ ်
ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရုံး၊
(၂) ခပြေတည်ရာခေသ၏ ခရိုင်အုြ်ချေုြ်ခရးြေှူးနှင့် မြေို့နယ်အုြ်ချေုြ်ခရးြေှူးရုံး၊ ရြ်
သို့ြေဟုတ် ခ

ွ

်

ျေးရွာအုြ်စုအုြ်ချေုြ်ခရးြေှူးရုံး၊

(၃) ခပြေတည်ရာခေသ၏ မြေို့နယ်တရားရုံး၊ မြေို့နယ်စည်ြင်သာယာခရးအြွဲ့ရုံးနှင ့်
စည်ြင်သာယာခရးအြွဲ့ြိုင် ခဈးြေျေား၊ မြေို့နယ်ပြန်

ားခရးနှင့် ပြည်သူ့ဆ ်ဆံခရးရုံး၊

(၄) သိြေ်းဆည်းရန်ရည်ရွယ်သည့် ခပြေအနီးတွင် အြေျေားပြည်သူ သိပြေင်လွယ်သည့်ခနရာ
ြေျေား၌ ဤ

ိစ္စအလို့ငှာ ပြုလုြ်သည့် ခ

ာ်ပငာသင်ြုန်း။
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(ခ)

ရုြ်ပမင်သံ ကား၊ အသံလွှင့် မီေီယာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဌာနဆိုင်ရာဝက်ေ်ဆိုက်တွင်
လိုအြ်ြါက ေည့်သွင်းထ ကညာရမည်။

( ဂ ) သိမ်းဆည်းရန်လျောေားသည့် ဧရိယာအတွင်း ြါဝင်သူမျေားေံ အဆိုြါ အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ
မိတ ္တူြူ းတွဲလ ျေက် အသိထြးအထ ကာင် း ကားစာကို တရားမကျေင့်ေု ံးဥြထေနှင ့်အ ညီ
ထြးြို့ အထ ကာင်း ကားရမည်။
၁၈။

(

)

ေိခိ ုက်န စ်န ာသူ သည် ထပမကို သိမ ်းဆည် းရန် လို အြ်ထ ကာင် း အသိထြးသည့် အမိန ့်
ထ ကာ်ပငာစာေုတ်ပြန်ပခင်းနှငစ
့် ြ်လျေဉ်း၍ ထကျေနြ်မှုမရှိြါက ေိုသို့ ေုတ်ပြန်ထ ကညာ
သည့်ထန့မှ ၄၅ ရက် အတွင်း ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး
သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့နှင့် ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရး
အြွဲ့သို့ ကန့်ကွက်ရပခင်းအထ ကာင်းကို ကျေုးထ
ိ ကာင်းထြာ်ပြ၍ ခိုင်လုံထသာအထောက်အေား
မျေားြူးတွဲပြီး ကန့်ကွက်လွှာတင်နိုင်သည်။

(ခ)

ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
အစိုးရအြွဲ့သည် ြုေ်မခွဲ (က) အရ တင်ပြသည့် ကန့်ကွက်လွှာ လက်ခံရရှိသည့်အခါ
အဆိုြါကန့်ကွက်ချေက်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ထဆးပြီး သထောေားမှတ်ချေက်ပြင့်
တင်ပြထစရန် ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သို့ အထ ကာင်း
ကားရမည်။

၁၉။

သ
(က)

်ဆိုင်ရာ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည်−
ြုေ်မ ၁၈ အရတင်သွင်းသည့် ကန့်ကွက်လွှာကို စိစစ်ပြီးကန့်ကွက်သူအား ကိုယ်တိုင်
ပြစ်ထစ၊ ကိုယ်စားလှယ်ပြင့်ပြစ်ထစ၊ ထရှ့ထနပြင့်ပြစ်ထစ ထပြရှငး် ခွင့်ထြးရမည်။

( ခ ) ြုေ်မခွဲ (က) အရ ကန့်ကွက်သူအား ထပြရှင်းခွင့ထ
် ြးပြီးထနာက် ထပမကိုသိမ်းဆည်းရန်
မလိုအြ်ထ ကာင်းထတွ့ရှိြါက ေုတ်ပြန်ထ ကညာသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကို ြယ်ြျေက်ထ ကာင်း
အမျေားပြည်သူ သိရှိရန် ြုေ်မ ၁၇ ြါ နည်းလမ်းမျေားအတိုင်း ထ ကညာနိုင်ရန် ထနပြည်ထတာ်
ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့၏
သထောေားမှတ်ချေက်နှင့်အတူ ဗဟိုထကာ်မတီသို့ တင်ပြရမည်။
( ဂ ) အဆိုပြုသည့် ထပမကို အမျေားပြည်သူအကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ သိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်း
ထတွ့ရှိြါက ေိုထပမကို သိမ်းဆည်းသင့်ထ ကာင်း သထောေားမှတ်ချေက်နှင့်အတူ ထပမ
သိမ်းဆည်းထရးကိစ္စ ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ထရးအတွက် ဗဟိုထကာ်မတီသို့ တင်ပြပြီး
ေို တင်ပြချေက်မိတ္တူကို ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းသူေံ ထြးြိရ
ု့ မည်။
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၂၀။

ဗဟိုထကာ်မတီသည် (က)

ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ တင်ပြသည့် သထောေားမှတ်ချေက်ကို လက်ခံသထောတူ
ြါက ြုေ်မ ၁၆ နှင့် ၁၇ တို့အရ ထပမကိုသိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်း အသိထြးသည့်
အြေိန့်ခ

(ခ)

ာ်ပငာစာနှင့် ထ ကညာချေက်မျေားကို ြယ်ြျေက်ထ ကာင်း ေုတ်ပြန်ထ ကညာရမည်။

ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) အရ တင်ပြသည့် သထောေားမှတ်ချေက်ကို လက်ခံသထောတူ
ြါကအဆိုပြုသည့် ထပမကို သိမ်းဆည်းထရးအတွက် စုံစမ်းစစ်ထဆးမှုမျေား ဆက်လက်
ပြုလု ြ ်ရ န် ထပမသိ မ် းဆည် းမှု အထကာင်အေည် ထ ြာ် ထ ဆာင်ရွ က်ထ ရးအြွဲ ့၊ ပြန်လ ည်
ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထြာ်ထရးအြွဲ့
နှင့် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
အစိုးရအြွဲ့သို့ အထ ကာင်း ကားရမည်။

၂၁။

ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည် သိမ်းဆည်းရန် ရည်ရွယ်သည့်

ထပမကိုကွင်းဆင်းစစ်ထဆးပခင်းနှင့် ထပမသိမ်းဆည်းမည့် ရည်ရွယ်ချေက်နှင့် အထပခအထနအထြါ် အမျေားပြည်သူ၏
သထောေားရယူပခင်းတို့နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ လုြ်ထဆာင်မည့် အစီအစဉ်ကို ေိခို

်နစ်နာသူေံ အနည်းဆုံး

ခုနစ်ရက် ကကိုတင်အသိထြးအထ ကာင်း ကားပြီး ထအာက်ြါလုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို ကိုယ်တိုင်ပြစ်ထစ၊
ထပမပြင်ကွင်းဆင်း စစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခွဲကို တာဝန်ထြး၍ပြစ်ထစ ထဆာင်ရွက်ရမည် (က)

သိမ်းဆည်းရန်ရည်ရွယ်သည့် ထပမထနရာရှိ ေိခို

်နစ်နာသူတို့၏ လူမှုစီးြွားထရး ေဝ

ေိခိုက်နစ်နာမှုမျေား၊ ြတ်ဝန်းကျေင်ေိခိုက်မှု အလားအလာမျေားအထြါ် ထပမသိမ်းဆည်းရန်
အဆိုပြုသည့် ဌာန၊ အြွဲ့အစည်း၏ တင်ပြချေက်မျေားကို ထပမပြင်အထပခအထနနှင့် တိုက်ဆိုင်
စစ်ထဆးပခင်း၊
(ခ)

ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်း၏ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့်
ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းတို့အတွက် လျောေားချေက်မျေားကို ကျွမ်းကျေင်ြညာရှင်မျေား၏
သထောေားအပမင်နှင့် ခပြေြိုင် ဆို င် ခွင ့်ရ ှိ သူ တို့ ၏ လိုလားချေက်မျေားအထြါ်အထပခခံ၍
ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ သထောတူညီမှု ရယူပခင်း၊

(ဂ)

ထပမသိ မ် းဆည် းမည့် ရည်ရ ွယ် ချေက ်နှ င့် အထပခအထနမျော းအထြါ် ေိ ခို က်နစ်နာသူမ ျော း
အြါအဝင် ပြည်သူလူေုေံမှ ကန့်ကွက်လွှာထခါ်ယူပခင်း၊ စာပြင့်ထရးသား ကန့်ကွက်ချေက်ကို
လက်ခံပခင်း၊ ကားနာစစ်ထဆးပခင်း၊ အထောက်အေားစာရွက်စာတမ်းမျေား တင်ပြထစရန်
ထတာင်းခံပခင်း၊ လိုအြ်ြါက ထပမပြင်ကွငး် ဆင်းစစ်ထဆးမှုမျေားကို ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဃ)

ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းမှကယ
ို ်စားလှယ်၊ ခပြေြိင
ု ဆ
် ိုငခ
် ွင့်ရှိ
သူြေျေားနှင့် ယင်းတို့၏ကိုယ်စားလှယ်တို့နှင့်အတူ ထပမပြင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှတ်သားပခင်း၊

( င ) ေိခိုက်နစ်နာသူမျေားစာရင်းနှင့် ေိခိုက်နစ်နာမှု အထပခအထနမျေား စာရင်းထကာက်ယူပခင်း၊
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( စ ) ြုေ်မခွဲ (ဂ)၊ (ဃ)နှင့် (င) တို့အရ ထဆာင်ရွက်ရာတွင် စိုက်ြျေုးေားထသာ
ိ
သီးြင်စားြင်
မျေားနှင့် အသုံးအထဆာင်ြစ္စည်းမျေားကို ေိခိုက်ြျေက်စီးမှုမရှိထစရန်နှင့် ေိခိုက်ြျေက်စီးမှု
မျေားရှိြါက ေိခိုက်ြျေက်စီးမှုအတွက် ကာလထြါ

်ထေးပြင့် ေိခိုက်နစ်နာသူမျေားကို

နစ်နာထ ကးထြးရမည်။
(ဆ)

ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှုထ ကာင့် ေိခို ်နစ်နာသူတို့၏ အကျေုးစီ
ိ းြွားေိခိုက်နစ်နာမှုမျေားအား
မှတ်တမ်းတင်ပခင်း၊ ထေသ၏ ကာလတန်ြိုးအထြါ် နစ်နာထ ကးတွက်ချေက်ပခင်း။

၂၂။

(

)

ေိခိုက်နစ်နာသူ ြေျေားသည် ြုေ်မ ၂၁ အရ ခပြေသိြေ်းဆည်းြေှုအခ
ခဆာင်ရွ

်ခရးအြွဲ့ သို့ြေဟုတ် ခပြေပြင်

ာင်အေည်ခြာ်

ွင်းဆင်းစစ်ခဆးခရးအြွဲ့ခွဲ၏ ထဆာင်ရွက်ချေက်

မျေားနှင့် ထြးထလျော်သည့် ေိခိုက်ြျေက်စီးမှုအတွက် နစ်နာထ ကးနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ထကျေနြ်မှု
မရှိြါက ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့သို့ တင်ပြနိုင်သည်။
(ခ)

ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
အစိုးရအြွဲ့သည် ြုေ်မခွဲ (က) အရ တင်ပြချေက်ကို စိစစ်ပြီး သင့်ထလျော်သည့် အမိန့်တစ်ရြ်ရြ်
ချေမှတ်နိုင်သည်။ ယင်းအမိန့်သည် အပြီးအပြတ်အတည်ပြစ်သည်။

၂၃။

ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထြာ်ထရး

အြွဲ့သည် ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့် ဌာန၊ အြွဲ့အစည်း၏ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင ့်
ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းတို့နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် လျောေားချေက်မျေားနှင့် ေိခိုက်နစ်နာမှုမျေား၏အထပခအထနမှန်ကို
လိုက်ထလျောညီထေွမှု ရှိ မရှိ စိစစ်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ခပြေြိ ုင် ဆို င် ခွင ့်ရ ှိ သူ ေံ အနည်းဆုံး ခုနစ်ရက်
ကကိုတင်အသိထြးအထ ကာင်း ကားပြီး ထအာက်ြါလုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို ကိုယ်တိုင်ပြစ်ထစ၊ ထပမပြင်ကွင်းဆင်း
စစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခွဲကို တာဝန်ထြး၍ပြစ်ထစ ထဆာင်ရွက်ရမည် (က)

ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးရမည့် တာဝန်မျေား (၁) ထပြာင်းထရွှေ့ထနရာချေေ ားမည့် ထနရာသည် အထပခချေထနေိုင ်ရန် သင် ့ထလျော ်မှု ရှိ
မရှိနှင့် သင့်ထလျော်မှု ရှိြါက အထကာင်အေည်ထြာ်နိုင်မည့် အထပခအထန၊
(၂) ောသာခရးအခဆာ

်အအုံြေျေားနှင့် အြေျေားပြည်သူဆိုင်ရာ ခ

ခဈး၊ ရုံးစသည့် အခဆာ
(၃) အလုြ်အ

်အအုံြေျေား ပြန်လည်တည်ခဆာ

ျောင်း၊ ခဆးခန်း၊

်နိုင်ြေည့် အခပခအခန၊

ိုင်အခွင့်အလြေ်း ြန်တီးခြးနိုင်သည့် အခပခအခန၊

(၄) ယာယီခော

်ြခ
ံ့

း ြံ့ြိုးခြးြေည့် အစီအစဉ်နှင့် လုံခလာ

်ြေှုအခပခအခန၊

(၅) အိမ်ထောင်သားစု အသက်ထမွးမှု ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေား၏ ြံ့ြိုးထြးသင့်သည့် အစီအစဉ်မျေား၊
(၆) ြညာခရး၊

ျေန် းြောခရးစသည့်

လည်ြတ်နိုင်ရန် အစီအစဉ်ြေျေား။

ူညီခစာင် ့ခရှာ

်ြေှုလ ုြ် ငန် းြေျော း စနစ် တ

ျေ
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ြုေ်မခွဲ(က) အရ ထပမပြင်ကွင်းဆင်း၍ စစ်ထဆးရာတွင် ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်
ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းမှ ကိုယ်စားလှယ်၊ ေိခို

်နစ်နာသူြေျေားနှင့် ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်

မျေား၊ ဌာနဆိုငရ
် ာ ကျွမ်းကျေငသ
် ူမျေား၊ အပခားလိုအြ်သည့် ြုဂ္ဂိုလ်၊ အြွဲ့အစည်းမျေားနှင့်
အတူ ထဆာင်ရွ
(ဂ)

်ပခင်း၊

ြုေ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့အရ ထဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအြ်သည့် အထောက်အေားမျေား
ထတာင်းယူ ကည့်ရှုပခင်း၊ မိတ္တူကူးယူပခင်း၊ တိုက်ဆိုင်စစ်ထဆးပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်
ဟု မှတ်ယူရသူမျေားအား ထခါ်ယူထမးပမန်းပခင်း။

၂၄။

ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခွဲသည် (က)

ခပြေပြင်

ွင်းဆင်းစစ်ခဆးခရး လုြ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင့်

ကျွမ်းကျေင်သူမျေား၏ သထောေားမှတ်ချေက်ကို လွတ်လြ်စွာထတာင်းယူခွင့်ရှိထစရမည်။
ေို့ပြင် ယင်းတို့၏ ြံ့ြိုးကူညီမှုကို ထတာင်းခံနိုင်သည်။
(ခ)

မိမိ၏ ထပမပြင်ကွင်းဆင်း စစ်ထဆးချေက်၊ စိစစ်ထတွ့ရှိချေက်၊ သုံးသြ်ချေက်နှင့် သထောေား
မှတ်ချေက်တို့ကို ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်
ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သို့လည်းထကာင်း၊ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်း
လုြ်ငန်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း
အထကာင်အေည်ထြာ်ထရး အြွဲ့သို့လည်းထကာင်း စစ်ထဆးထတွ့ရှိချေက်နှင့် အစီရင်ခံစာမျေား
ပြုစုတင်ပြရမည်။

၂၅။

ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့နှင့် ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့်

ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထြာ်ထရးအြွဲ့တို့သည် ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထရး
အြွဲ့ ခွဲအ သီ းသီ း၏ စစ် ထဆးထတွ့ရှိ ချေက ်နှ င့် အစီ ရင် ခံစ ာမျေားကို စုစည်း၍ မိမိ တိ ု့ ၏ သုံ းသြ် ချေက်၊
သထောေားမှတ်ချေက်တို့ြါဝင်သည့် စစ်ထဆးထတွ့ရှိချေက်အစီရင်ခံစာကို ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ်
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။
၂၆။

ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ

အြွဲ့သည်(က)

ထပမသိ မ် းဆည် းမှု အထကာင်အေည် ထြာ် ထဆာင် ရွက် ထရးအြွဲ့နှ င့် ပြန်လည်ထနရာချေ
ေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထြာ်ထရးအြွဲ့တို့၏
စစ်ထဆးထတွ့ရှိချေက်အစီရင်ခံစာမျေားအထြါ် အမျေားပြည်သူအကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ထပမသိမ်းဆည်းရန်
သင့် မသင့် မိမိ၏ထတွ့ရှိချေက်နှင့် သထောေားမှတ်ချေက်ကို ဗဟိုထကာ်မတီသို့ ဆက်လက်
တင်ပြရမည်။ ထပမသိမ်းဆည်းသင့်ထ ကာင်း သထောေားမှတ်ချေက်ပြုြါက ထပမကိုသိမ်းယူ
မည်ပြစ်ထ ကာင်း အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာမူ ကမ်းကို တစ်ြါတည်းပြုစု တင်ပြရမည်။
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ခပြေ

ို သိြေ်းဆည်းရန် လိုအြ်ခ

ာင်း အသိခြးသည့် အြေိန့်ခ

ာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်မြီး

ပြစ်ခသာ်လည်း သ ်ဆိုင်ရာ ခပြေသိြေ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်း
အဆိုပြုလွှာ
ခဆာင်ရွ

ို ရုြ်သိြေ်းပခင်းခ

ာင့်ပြစ်ခစ၊ ခပြေသိြေ်းဆည်းြေှု အခ

်ခရးအြွဲ့၏ စိစစ်ခတွ့ရှိချေ

ခနခဲ့လျှင်ပြစ်ခစ ေိုအြေိန့်ခ

ာင်အေည်ခြာ်

်အရ သိြေ်းဆည်းရန် ြေလိုအြ်သည့်ခပြေြေျေား ြါဝင်

ာ်ပငာစာ

ို ပြန်လည်ြယ်ြျေ

၍
် ခပြေသိြေ်းဆည်းခရး

လုြ်ငန်းြေျေား ို ပြင်ဆင်ေုတ်ပြန်ပခင်း သို့ြေဟုတ် ရြ်စဲပခင်းပြုလုြ်နိုင်ရန် ဗဟိုခ ာ်ြေတီသို့
တင်ပြရြေည်။
၂၇။

ဗဟိုထကာ်မတီသည် (က)

ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့် ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းက အဆိုပြုလွှာနှင့် စုံစမ်းစစ်ထဆး
ထတွ့ ရှိ ချေက်မ ျော းကိုလ ည် းထကာင် း၊ ထနပြည် ထတာ် ထကာင်စီ သို ့မဟုတ ် သက်ဆိ ုင် ရ ာ
တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့က ြုေ်မ ၂၆၊ ြုေ်မခွဲ (က) အရ ထပမသိမ်း
ဆည်းရန်သင့်မသင့် တင်ပြလာသည့် သထောေားမှတ်ချေက်ကိုလည်းထကာင်း စိစစ်ပြီး
အမျေားပြည်သူအကျေ ုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ထပမသိမ်းဆည်းရန် သင့် မသင့် မိမိ၏ထတွ့ရှိချေက်နှင့်
သထောေားမှတ်ချေက်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ တင်ပြရာတွင် အမျေားပြည်သူအကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ထပမသိမ်းဆည်းသင့်ထ ကာင်း
သထောေားမှတ်ချေက်ပြုြါက ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့် အထောက်အေားမျေား
နှင့်အတူ ယင်းထပမကိုသိမ်းယူမည်ပြစ်ထ ကာင်း အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာမူ ကမ်း ြူးတွဲြါရှိရမည်။

၂၈။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့သည် (က)

ြုေ်မ ၂၇ အရ တင်ပြသည့်သထောေားမှတ်ချေက်နှင့် အဆိုပြုသည့် အထောက်အေား
မျေားကို စိစစ်ပြီး အဆိုပြုသည့် ထပမကို အမျေားပြည်သူအကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ သိမ်းဆည်းထ ကာင်း
သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းပခင်းမပြုထ ကာင်း ဆုံးပြတ်ချေက် ချေမှတ်ရမည်။ ယင်း ဆုံးပြတ်ချေက်သည်
အပြီးအပြတ်အတည်ပြစ်သည်။

( ခ ) ြုေ်မခွဲ (က) အရ အဆိုပြုသည့်ထပမကို အမျေားပြည်သူအကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ သိမ်းဆည်းထ ကာင်း
ဆုံးပြတ်ြါက အမျေားပြည်သူသိရှိရန် အဆိုပြုသည့် ထပမကိုသိမ်းယူမည်ပြစ်ထ ကာင်း
အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကို တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနက ြုေ်မ ၁၆ နှင့် ၁၇ တို့ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်
မျေားနှင့်အညီ ေုတ်ပြန်ထ ကညာနိုင်ထရးအတွက် ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ရန် ဗဟိုထကာ်မတီသို့
အထ ကာင်း ကားရမည်။ ေိုအထ ကာင်း ကားချေက် မိတ္တူကို တာဝန်ခံ ဝန်ကကီးဌာနနှင့်
ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
အစိုးရအြွဲ့သို့ ထြးြို့ရမည်။
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၂၉။

ဗဟိ ု ထကာ် မ တီ သ ည် ပြည်ထ ောင် စု အစိ ု းရအြွ ဲ့က ြုေ ်မ ၂၈ အရ အထ ကာင် း ကားစာရရှိ

ပြီ းထနာက် ဆက်လက်အထကာင်အေည်ထ ြာ် ထ ဆာင် ရွ က်ရ န် တာဝန် ခံ ဝန်က ကီ းဌာန၊ ထနပြည် ထ တာ်
ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့နှင့် ထပမသိမ်းဆည်းမှု
အထကာင်အေည်ထြာ် ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သို့ အထ ကာင်း ကားရမည်။
၃၀။

ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ် ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည် ြုေ်မ ၂၉ အရ အထ ကာင်း

ကားစာရရှိပြီးထနာက် ထပမကို သိမ်းယူမည်ပြစ်ထ ကာင်း အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာမေုတ်ပြန်မီ ရုံးလုြ်ငန်း
ကိစ္စအဝဝနှင့် ထပမပြင်ကွင်းဆင်းလုြ်ငန်းအရြ်ရြ်အတွက် လိုအြ်မည့် ခန့်မှန်းကုန်ကျေစရိတ်နှင ့်
ထြးထလျော်ရန် ပြစ်ထြါ်လာမည့် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးအပြင် အုြ်ချေုြ်မှုနှင့စ
် ီမံခန့်ခွဲထရး ကုန်ကျေ
စရိတ်မျေားကို ကကိုတင်တွက်ချေက်၍ ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့် ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းေံမှ ကကိုတင်
ထတာင်းခံပြီး ဦးစီးဌာနသို့ ထြးသွင်းထစရမည်။ အဆိုြါ ကုန်ကျေစရိတ်ထငွမျေားကို ဦးစီးဌာန၏ လက်ဝယ်
ထရာက်ရှိ ေိန်းသိမ်းပြီးမှသာ မိမိတို့၏ ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းဆိုင်ရာလုြ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ထဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၆)
မ ြေကို သိြေ်းယူြေည် ြစ်မ ကာင်းနှင့် မ ြေကိုလက်မရာက်သိြေ်းဆည်း ခင်း
၃၁။

တာဝန်ခဝ
ံ န်ကကီးဌာနသည် ြုေ်မ ၂၉ အရ ဗဟိုထကာ်မတီက အထ ကာင်း ကားလာသည့်အခါ

အမျေားပြည်သူအကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ထပမကိုသိမ်းယူမည်ပြစ်ထ ကာင်း အမျေားပြည်သူသိရှိရန် ြုေ်မ ၁၆ နှင့် ၁၇
တို့ြါ နည်းလမ်းမျေားပြင့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်ထ ကညာပခင်းနှင့် အသိထြးပခင်းတို့ပြုရမည်။
၃၂။

တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနက ြုေ်မ ၃၁ နှင့်အညီ အြေိန့်ခ

ာ်ပငာစာေုတ်ပြန်ထ ကညာပခင်း၊ အသိ

ထြးပခင်းတိပု့ ြုပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ထပမသိမ်းဆည်းမှုအထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည်
ထအာက်ြါအချေက်မျေားကို လိုအြ်သလို ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ရမည် (က)

ထပမကိသ
ု ိမ်းယူမည်ပြစ်ထ ကာင်း အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကို ထပမတည်ရှိရာထေသရှိ အမျေားပြည်သူ
သို့ ေြ်ဆင့်အသိထြးထ ကညာပခင်း၊ လိုအြ်ြါက ထေသသုံးောသာစကားပြင့်လည်း
ြူးတွဲထြာ်ပြထ ကညာပခင်း၊

(ခ)

သိမ်းဆည်းမည့် ထပမကို လိုအြ်ြါက ကွငး် ဆင်းစစ်ထဆးမှတ်သားပခင်းနှင့် ထလျော်ထ ကး၊
နစ်နာထ ကး တွက်ချေက်ေုတ်ထြးပခင်းတို့ကို ဤဥြထေအခန်း (၈) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်နှင့်
အညီ ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ပခင်း။

၃၃။

ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခွဲသည် သိမ်းဆည်းမည့်ထပမနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ေိခိုက်နစ်န ာ

သူမျေားေံ အနည်းဆုံး ခုနစ်ရက် ကကိုတင်အထ ကာင်း ကားပြီး မှတ်တမ်းတင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်တွင် ထအာက်ြါ
တို့ကို ထဆာင်ရွက်ရမည် (က)

ထပမပြင်ကွင်းဆင်း တိုင်းတာမှတ်သားရာတွင် ေိခိုက်နစ်နာသူမျေား သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏
တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူ ထအာက်ြါအချေက်မျေားကို စစ်ထဆးမှတ်တမ်းတင်ရမည်(၁) ေိခိုက်နစ်နာသူမျေားနှင့် ၎င်းတို့၏ အိမ်ထောင်သားစုဝင်မျေားစာရင်း၊ အသက်ထမွးမှု
အထပခအထန၊ အိမ်ထောင်သားစုြိုင် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်တို့နှင့် စက်ကိရိယာမျေားစာရင်း၊
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(၂) ထပမ၏တည်ထနရာ၊ အကျေယ်အဝန်း၊ ထပမအမျေုးအစား၊
ိ
အတန်းအစားနှင့် ြုေ်မ ၁၆
အရထပမကို သိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်းအသိထြးသည့်အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ
ေုတ်ပြန်သည့်ထန့ရှိ ထပမ၏ထေသထေးကွက် ထြါက်ထေး၊
(၃) ထပမထြါ်ရှိအထဆာက်အအုံ၏သက်တမ်း၊ ထဆာက်လုြ်ေားရှိမှု အထနအေားနှင့်
ြုံစံ၊ ထေသ၏ ကာလတန်ြိုး၊
(၄) စိုက်ြျေုးေားသည်
ိ
့ နှစ်ရှည်ြင်အတွက် လက်ရှိအြင်တန်ြိုးကို အထပခခံလျေက် ထေသ၏
ကာလထြါက်ထစျေးပြင့် တွက်ချေက်ထသာ တန်ြိုး၏ သုံးဆ၊
(၅) ရာသီသီးနှံြေျေားအတွ
ာလခြါ

် တစ်ဧ

်ခစျေးပြင့် တွ

်ချေ

ြျေြေ်းြေျှ အေွ

်နှုန်း

ို အခပခခံလျေ

်ခေသ၏

်ခသာ တန်ြိုး၏ သုံးဆ၊

(၆) ထပမသိမ်းဆည်းခံရမှုထ ကာင့် ယင်းထပမထြါ်တွင် အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းနှင့်အလုြ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်း ေိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမျေား။
(ခ)

ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှတ်သားရာတွင် လိုအြ်မှုအထပခအထနအရ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်မျေားကို
ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့် ဌာန၊ အြွဲ့အစည်း၏ ကုန်ကျေစရိတ်ပြင့် ပမင်သာစွာ
စိုက်ေူမှတ်သားထြးရမည်။

(ဂ)

ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှတ်တမ်းတင်မှုကို ေိခိုက်နစ်နာသူ တစ်ဦးချေင်းသို့ အသိထြးရမည်။

(ဃ)

ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှတ်သားမှု လုြ်ငန်းပြီးစီးြါက မှတ်တမ်းတင်ေားသည့်အချေက်
မျေားကို သိရှိရန် အမျေားပြည်သူသို့ အသိခြးထ ကညာရမည်။

(င)

အတည်ပြုေားထသာ ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးထတာင်းခံရမည့် ေိခိုက်နစ်နာမှုမျေားနှင့်
ထြးအြ်မည့်ြမာဏ၊ ထနာက်ဆုံးေားထတာင်းခံရမည့်ထန့ရက်၊ တင်ပြထတာင်းခံရမည့်
ြုဂ္ဂိုလ်နှင့် တင်ပြထတာင်းခံရမည့်ထနရာတို့ကုိ အမျေားပြည်သူသိရှိထစရန် (၁) ြုေ်မ ၁၇၊ ြုေ်မခွဲ (က) ြါအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာရုံး၊ ဌာနမျေားနှင့် အမျေားပြည်သ ူ
အလွယ်တကူ ထတွ့ရှိနိုင်မည့်ထနရာမျေားတွင် စွဲကြ်၍ ထ ကညာရြေည်။
(၂) ထလျော်ထ ကးနှင့်နစ်နာထ ကးေုတ်ယူရန် မှတ်တမ်းစာရင်းဝင်သည့် ေိခိုက်နစ်နာသူ
တို့ေံ အထ ကာင်း ကားစာမျေားကို တရားမကျေင့်ေုံးဥြထေနှင့်အညီ ထြးြို့ရမည်။
(၃) လိုအြ်ြါက အထ ကာင်း ကားစာမျေားကို ထေသ၏အမျေားသုံးောသာစကားပြင့်
ထရးသားချေက်ကို ြူးတွဲထြးြိန
ု့ ိုင်သည်။

၃၄။

(က)

ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည် (၁) ြုေ်မ ၃၂ နှင ့် ၃၃ တို့ ြါ လုြ ်ငန်းတာဝန် မျော းထဆာင် ရွ က်၍ ထလျော်ထ ကးနှင ့်
နစ်နာထ ကးမျေားထြးအြ်ပြီးထနာက် ထပမကိုအထနှာင့်အယှက်ကင်းရှင်းစွာ လက်ထရာက်
သိမ်းဆည်းရမည်။
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(၂) အဆိုြါထပမကို ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းသို့ သတ်မှတ်ချေက်
မျေားနှငအ
့် ညီ ထပမသိမ်းအမှုတွဲပြင့် လက်ထရာက်ထြးအြ်ရမည်။
(ခ)

အဆိုပြုသည့်ထပမကို လက်ထရာက်သိမ်းဆည်းပခင်းပြုပြီးသည်နှင့် ထ ကးပမီကင်းရှင်းသည့်
နိုငင
် ြ
ံ ိုင်ထပမအပြစ်သု့ိ ထရာက်ရှိထစရမည်။
အခန်း (၇)
မ ြေသိြေ်းဆည်းခံရ ခင်းအတွက် မ ြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ မရွေးချယ်ခံစားခွင့်

၃၅။

ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ် ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည် သိမ်းဆည်းသည့် ထပမတွင်

အတည်တကျေ ထဆာက်လုြ်ေားသည့် အထဆာက်အအုံ သို့မဟုတ် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်သည့်
အထဆာက်အအုံမရှိြါက ြုေ်မ ၃၆၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါ ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ဆန္ဒအရ ထရွးချေယ်သည့်
အခွင့်အထရးတစ်ရြ်ရြ်ကိုထြးရန်မလိုေဲ ေိုထပမကိုသိမ်းဆည်းပခင်းထ ကာင့် ထလျော်ထ ကးနှင့်နစ်နာထ ကးကို
ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအားလည်းထကာင်း၊ နစ်နာထ ကးကို သိမ်းဆည်းထပမတွင် ဆက်နွှယ်ြတ်သက်သူ
အားလည်းထကာင်း ဤဥြထေအခန်း (၈) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှငအ
့် ညီ ထြးထလျော်ရမည်။
၃၆။

ထပမသိမ်းဆည်းမှုအထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည် သိမ်းဆည်းသည့်ထပမတွင ်

အတည်တကျေ ထဆာက်လုြ်ေားသည့် အထဆာက်အအုံ သို့မဟုတ် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းလုြ်ကုင
ိ ်သည့်
အထဆာက်အအုံရှိြါက ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ ဆန္ဒအရ ထရွးချေယ်ထစ၍ ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်
ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်းသထောတူညီချေက်ရယူပြီး ထရွှေ့ထပြာင်းထနရာချေေားစရိတ် အြါအဝင်
သိမ်းဆည်းပခင်းခံရသည့် ထပမနှင့်အထဆာက်အအုံ၏ ကာလတန်ြိုးေက်မြိုထစေဲ ထအာက်ြါအခွင့်အထရး
တစ်ရြ်ရြ်ကို ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအား ခံစားခွင့်ထြးနိုငသ
် ည် (က)

သိမ ်းဆည် းသည့်ထပမနှင ့် အထဆာက်အအုံအ တွ က် ထလျော်ထ ကးနှ င့် နစ်နာထ ကးကိ ု
တစ်လုံးတည်း သို့မဟုတ် အရစ်ကျေခံစားခွင့် သို့မဟုတ်

(ခ)

ြုေ်ြေခွဲ (

) ြါ ခံစားခွင့် တစ်စိတ်တစ်ထေသနှင့် ြူးတွဲ၍ပြစ်ထစ၊ သီးပခားပြစ်ထစ ထအာက်ြါ

အခွင့်အထရးမျေားကို ခံစားနိုငသ
် ည်(၁) ပြန်လည် ထနရာချေေားပခင် း ပြုသည့် ထပမ သို့ မဟု တ် ထပမနှင် ့ အထဆာက်အ အုံ
ရရှ ိခ ွင် ့၊
(၂) ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အစီအစဉ်တစ်ရြ်ရြ်ခံစားခွင့်၊
(၃) သိမ်းဆည်းထပမထြါ်တွင် ထဆာင်ရွက်မည့် လုြင
် န်းစီမံကိန်းတွင် ြါဝင်ရင်းနှီးပမှုြ်နှံခွင့်
သို့မဟုတ် သင့်ထလျော်ထသာ ထပမအချေုးအစား
ိ
ရယူထဆာင်ရွက်ခွင့။်
၃၇။

ထပမြိင
ု ဆ
် ိုင်ခွင့ရ
် ှိသူသည် (က)

ထပမနှင့အ
် ထဆာက်အအုံ သိမ်းဆည်းပခင်းခံရသည့်အတွက် ဤဥြထေအရ ထြးအြ်ထသာ
ထရွှေ့ထပြာင်းထနရာချေေားစရိတ်ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
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(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) ြါ ခံစားခွင့်အပြင် မိမိတို့၏ဆန္ဒအရ ထရွးချေယ်၍ ြုေ်မ ၃၆ ြါ အခွင့်အထရး
မျေားအနက် အခွင့်အထရးတစ်ရြ်ကိုထြးရန် ထတာင်းဆိုရာတွင် သိမ်းဆည်းပခင်းခံရသည့်
ထပမနှင့် အထဆာက်အအုံ၏ ကာလတန်ြိုးေက်မြိုထစေဲ ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်
ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်းသထောတူညီချေက်ရယူပြီး ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၃၈။

ခပြေသိြေ် းဆည်း ြေှုအခ

စြ် လ ျေဉ် း၍ ခလျော် ခ
ခလျော်ခ

ာင်အေည်ခ ြာ် ခဆာင် ရွ

်ခရးအြွဲ့ သည် သိြေ် းဆည်းြေည့်ခ ပြေနှင် ့

းခြးြေည် ့ အ စား ခပြေြိ ု င ် ဆ ိ ု င ် ခ ွ င ် ့ ရ ှ ိ သ ူ န ှ င ် ့ ညှ ိ န ှို င ် း သခောတူ ည ီ ချေ

းနှင့်ညီြေျှခသာ အပခားခသာ ခပြေ

ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ ခွင့်ပြုချေ

် ပ ြင် ့

ို ခွင့်ပြုခြးပခင်း သို့ြေဟုတ် အပခားအခွင့်အခရးခြးပခင်း

်ပြင့် ခဆာင်ရွ

ို

်ပခင်းပြုနိုင်သည်။

အခန်း (၈)
မလျာ်မ ကးနှင့် နစ်နာမ ကးြေျား ထုတ်မပး ခင်း
၃၉။

ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည် ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းအတွက်

ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးကို ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအားလည်းထကာင်း၊ နစ်နာထ ကးကို သိမ်းဆည်းထပမတွင်
ဆက်နွှယ်ြတ်သက်သူအားလည်းထကာင်း ေုတ် ထြးပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ထအာက်ြါလုြ်ငန်းစဉ်မျော း
အတိုင်းထဆာင်ရွက်ရမည် (က)

သိမ်းဆည်းသည့်ထပမတွင် အတည်တကျေ ခဆာ ်လုြ်ေားသည့် အထဆာက်အအုံ သို့မဟုတ်
စီးြွားထရးလုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်သည့် အထဆာက်အအုံမရှိြါက ေိုထပမကို သိမ်းဆည်းပခင်းထ ကာင့်
ေိခိုက်နစ်နာမှုအတွက် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးကို ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအား ေုတ်ထြးပခင်း
နှင်န
့ စ်နာထ ကးကို သိမ်းဆည်းထပမတွင် ဆက်နွှယ်ြတ်သက်သူအား ေုတ်ထြးပခင်း၊

(ခ)

သိမ်းဆည်းသည့်ထပမတွင် အတည်တကျေထဆာက်လုြ်ေားသည့် အထဆာက်အအုံ သို့မဟုတ်
စီးြွာ းထရးလုြ် ငန် းလုြ ်ကိ ုင် သည် ့ အထဆာက်အ အုံရှ ိြါက သိ မ် းဆည် း သည့်ထပမနှ င ့်
အထဆာက်အအုံတို့၏ ထေသကာလတန်ြိုးကို ထလျော်ထ ကးအပြစ် ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအား
ေုတ်ထြးပခင်း၊

(ဂ)

သိမ်းဆည်းသည့် ထပမတွင် နှစ်ရှည်ြင်မျေား၊ ရာသီသီးနှံမျေား၊ အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်း
လုြ်ငန်းမျေားမရှိြါက ထပမ၏ ထေသကာလတန်ြိုးကို ထလျော်ထ ကးအပြစ် ထပမြိုငဆ
် ိုင်ခွင့်
ရှိသူအား ေုတ်ထြးပခင်း၊

(ဃ)

သိမ်းဆည်းသည့်ထပမတွင် နှစ်ရှည်ြင်မျေား၊ ရာသီသီးနှံမျေား၊ အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်း
လုြ်ငန်းမျေားရှိြါက ထအာက်ြါထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးမျေားကို ေုတ်ထြးပခင်း (၁) စိုက်ြျေုးေားသည်
ိ
့ နှစ်ရှည်ြင်အတွက် လက်ရှိအြင်တန်ြိုးကို အထပခခံလျေက် ထေသ၏
ကာလထြါက်ထစျေးပြင့်တွက်ချေက်ထသာ တန်ြိုး၏ သုံးဆ၊
(၂) ရာသီသီးနှံြေျေားအတွ
ာလခြါ

် တစ်ဧ

်ခစျေးပြင့် တွ

်ချေ

ြျေြေ်းြေျှအေွ

်နှုန်း

်ခသာ တန်ြိုး၏ သုံးဆ၊

ို အခပခခံလျေ

်ခေသ၏
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(၃) အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းလုြ်ငန်းနှင့် အလုြ်အကိုင်မျေား ရြ်ဆိုင်းသွားသည့်အတွက်
ခန့်မှန်းဝင်ထငွ ဆုံးရှုံးမှုြမာဏ၊
(၄) ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်နှင့် အပခားထမွးပမူထရး တိရစ္ဆာန်မျေား၊ ြစ္စည်းကိရိယာမျေား ဆုံးရှုံးမှု
တန်ြိုးြမာဏ။
(င)

ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးမျေားကို ခံစားခွင့်ရှိသည့် ေိခိုက်နစ်နာသူ သို့မဟုတ် ၎င်း၏
ကိုယ်စားလှယ်အား စိစစ်ေုတ်ထြးပခင်း၊

(စ)

ထလျော်ထ ကးနှင် ့ နစ်န ာထ ကးမျော းကိ ု သထောတူ ေုတ်ယ ူသ ူမျေားနှင ့် ထြးထလျော ်မှု က ို
လက်မခံ၍ ေုတ်ယူပခင်းမရှိသူမျေားအား ခွဲပခား၍ မှတ်တမ်းတင်ပခင်း။

၄၀။

ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည် (က)

ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေမျေား သို့မဟုတ် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာမျေားနှင့်အညီ
ထရွှေ့ထပြာင်းထနရာချေေားစရိတ်ကိုထသာ်လည်း ထကာင်း၊ ြုေ်မ ၃၉ ြါ ထလျော်ထ ကးနှင့်
နစ်နာထ ကးြမာဏတို့ကိုထသာ်လည်းထကာင်းတွက်ချေက်၍ လျောေားပြီ း ထနပြည်ထတာ်
ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိင
ု း် ထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့မှ
တစ်ဆင့် ဗဟိုထကာ်မတီသို့ တင်ပြ၍ အတည်ပြုချေက် ရယူရမည်။

(ခ)

ဗဟို ထကာ် မ တီက အတည်ပ ြုေားသည့် ထရွှေ့ထပြာင် းထနရာချေေားစရိ တ် အြါအဝင်
ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးမျေားကို ထပမြိင
ု ဆ
် ိုင်ခွင့ရ
် ှိသူေံပြစ်ထစ၊ နစ်နာထ ကးမျေားကို
သိမ်းဆည်းထပမတွင် ဆက်နွှယ်ြတ်သက်သူေံပြစ်ထစ ေုတ်ထြးရမည်။

၄၁။

ေိခိုက်နစ်နာသူတစ်ဦးဦးသည် ထအာက်ြါကိစ္စတစ်ရြ်ရြ်အတွက် ထကျေနြ်မှုမရှိြါက သက်ဆိုင်ရာ

တရားရုံးသို့ လွှဲအြ်လွှာတင်သွင်းထြးရန် အကျေုးအထ
ိ
ကာင်းထြာ်ပြ၍ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်
ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သို့ ထတာင်းဆိုထလျှောက်ေားနိုငသ
် ည် (က)

ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးထြးရန် သတ်မှတ်သည့် ဧရိယာအကျေယ်အဝန်းကိစ္စ၊

(ခ)

ထြးထလျော်သည့် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးြမာဏကိစ္စ၊

(ဂ)

မည်သ ည့် ေိ ခိ ုက် နစ်န ာသူတ ို့ ကို ထြးထလျော် ရမည် ဆို သည် ့ကိစ ္စ သို့ မဟု တ် မည် သ ူ
ရေိုက်ခွင့်ရှိ မရှိ ကိစ္စ၊

(ဃ)
၄၂။

မည်သူတို့ကို ခွဲထဝထြးရမည် သို့မဟုတ် ခွဲထဝထြးရာတွင် နည်းသည်မျေားသည်ဆိုသည့်ကိစ္စ။

ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည် (က)

ြုေ်မ ၄၁ အရ ေိခ ိုက ်နစ် နာသူ တစ် ဦးဦးက တရားရုံးသို့ လွှဲအြ်လွှာ တင်သွင်းထြးရန်
ထတာင်းဆိုသည့် ထလျှောက်လွှာနှင့်အတူ ထအာက်ြါအချေက်အလက်မျေားထြာ်ပြပြီး ရက်ထြါင်း
၆၀ အတွင်း သက်ဆိုငရ
် ာ တရားရုံးသို့ လွှဲအြ်လွှာ တင်သွင်းရမည် (၁) သိ မ ် း ဆည် းသည့် ထပမ သို့မဟုတ ် ထပမနှ င့် အထဆာက် အ အု ံ တ ိ ု ့ ၏ ထေသကာလ
တန်ြိုးထလျော်ထ ကးထငွြမာဏ၊
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(၂) စိုက်ြျေုးေားသည်
ိ
့ နှစ်ရှည်ြင်အတွက် လက်ရှိအြင်တန်ြိုးကို အထပခခံလျေက် ထေသ၏
ကာလထြါက်ထစျေးပြင့် တွက်ချေက်ထသာ တန်ြိုး၏ သုံးဆ၊
(၃) ရာသီသီးနှံြေျေားအတွ
ာလခြါ

် တစ် ဧ

်ခစျေးပြင့် တွ

်ချေ

ြျေြေ် းြေျှအေွ

်နှု န်း

ို အခပခခံလျေ

် ခေသ၏

်ခသာ တန်ြိုး၏ သုံးဆ၊

(၄) ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်း မပြုမီ ထပမြို င ် ဆ ို င ် ခ ွင ် ့ ရ ှ ိ သူ ၏ ထနထရးေိုင်ထရးနှင့်
စားထသာက်ထရးအတွက် နစ်နာထ ကးခန့်မှန်း ကုန်ကျေစရိတ် ြမာဏ။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ တရားရုံးသို့ လွှဲအြ်သည့် ထလျှောက်လွှာ တင်သွင်းရာတွင် ထအာက်ြါတို့
ြူးတွဲြါရှိရမည် (၁) ေိခိုက်နစ်နာသူမျေား၏ အမည်၊ ထနရြ်နှင့် ဆင်ဆ
့ ိုရန်လိြ်စာမျေားစာရင်း၊
(၂) ေုတ်ထြးပခင်းမပြုရထသးသည့် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးမျေား၊
(၃) ထပမပြင် က ွ င ် းဆင် းစစ် ထ ဆးထရးအြွ ဲ ့ ခွ ဲ ၏ သိမ ်းဆည်းမည့် ထပမနှ င့်စ ြ်လျေဉ ်း၍
ြုေ်မ ၃၃ အရ ထဆာင်ရွက်ချေက် အစီရင်ခံစာ မိတ္တူ။

( ဂ ) ေိခိုက်နစ်နာသူတစ်ဦးဦးက လက်မခံသည့် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးမျေားကို တရားရုံးသို့
အြ်ထငွအပြစ် ထြးသွင်းရမည်။
၄၃။

သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသည် (က)

ြုေ်မ ၄၂ အရ တင်သွင်းသည့် လွှဲအြ်လွှာ နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ တရားမကျေင့်ေုံး ဥြထေနှင့်
အညီ အမှုတွဲြင
ွ ့လ
် ှစ်ပြီး စုံစမ်းစစ်ထဆးပခင်းကို ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း စတင်ထဆာင်
ရွက်ရမည်။

( ခ ) ြုေ်မ ၄၁၊ ြုေ်မခွဲ(က) ြါ ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးခြးရန် သတ်ြေှတ်သည့် ဧရိယာအ ျေယ်အဝန်း
ိစ္စအတွက် ကန့်ကွက်ပခင်းပြစ်ြါက ထပမသိမ်းဆည်းမှုအထကာင်အေည်ထြာ် ထဆာင်ရွက်ထရး
အြွဲ့မှ အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကိုပြစ်ထစ၊ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်ကိုပြစ်ထစ ဆင့်ဆို၍ စုံစမ်းစစ်ထဆး
နိုင်သည်။
( ဂ ) ြုေ်မ ၄၁၊ ြုေ်မခွဲ (ခ)၊ (ဂ) နှင့် (ဃ) တို့ြါ အပခားကန့်ကွက်သည့် ကိစ္စမျေားအတွက်
ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့မှ အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကိုပြစ်ထစ၊
၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်ကိုပြစ်ထစ ဆင့်ဆို၍ စုံစမ်းစစ်ထဆးရန်မလိုေဲ ေိခိုက်နစ်နာသူမျေားနှင့်
လိုအြ်သည့် သက်ထသတို့ကိုသာ ဆင့်ဆို၍ စုံစမ်းစစ်ထဆးရမည်။ ေိုသို့ စုံစမ်းစစ်ထဆးရာတွင်
၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်ပြင့်ပြစ်ထစ၊ ထရှ့ထနပြင့်ပြစ်ထစ ထဆာင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုငသ
် ည်။
(ဃ) ြုေ်ြေခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့ြါ

ိစ္စနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ စုံစြေ်းစစ်ခဆးမြီး သင့်ထလျော်သည့် စီရင်ချေက်၊

အမိန့်နှင့် ေီကရီ ချေမှတ်ထြးနိုင်သည်။
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( င ) ေိခိုက်နစ်နာသူတစ်ဦးဦးက လက်မခံသည့်အတွက် ြုေ်မ ၄၂၊ ြုေ်မခွဲ(ဂ)အရ တရားရုံးသို့
အြ်သည့်ထငွအပြင် ေိုထငွကို အစိုးရထငွစုေဏ်တွင် စုထဆာင်းပြီးရရှိသည့် အတိုးထငွကိုြါ
ေိခိုက်နစ်နာသူအား ေုတ်ထြးရန် ညွှန် ကားနိုင်သည်။
၄၄။

ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည် (က)

ေိခိုက်နစ်နာသူတစ်ဦးဦး၏ ထတာင်းဆိုထလျှောက်ေားချေက်အရ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့
လွှဲအြ်လွှာ တင်သွင်းေားြါက ေိုလွှဲအြ်လွှာအမှု မပြီးပြတ်မီ ထလျော်ထ ကး၊ နစ်နာထ ကး
ေုတ်ထြးပခင်းကို ဆိုင်းငံ့ေားရမည်။

(ခ)

သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ လွှဲအြ်လွှာတင်သွင်းေားပခင်းမရှိလျှေင်ပြစ်ထစ၊ တရားရုံးတွင်
လွှဲအြ်လွှာအမှု ပြီးပြတ်လျှေင်ပြစ်ထစ ထလျော်ထ ကး၊ နစ်နာထ ကးေုတ်ထြးပခင်းကို ဆက်လက်
ထဆာင်ရွက်ရမည်။

၄၅။

ဤအခန်းြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားတွင် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးထြးပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ မည်သို့

ြင်ြါရှိထစကာမူ အမျေားပြည်သူအကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ လယ်ယာထပမ သို့မဟုတ် ထပမလွတ်၊ ထပမလြ်နှင့် ထပမရိုင်းမျေား
လုြ်ြိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိေားသည့် ထပမမျေားကို သိမ်းယူသည့်အတွက် လုြ်ြိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်
ရရှ ိေားသူအား နစ်နာမှု မရှိထစရန်ထလျော်ထ ကး၊ နစ်နာထ ကးထြးပခင်းနှင့် အပခားနည်းလမ်းပြင့် စီမံ
ထဆာင်ရွက်ပခင်းတို့ကို သက်ဆင
ို ်ရာဥြထေအရ ထဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၉)
ပန်လည်မနရာချထား ခင်းနှင့် ပန်လည်ထူမထာင် ခင်း
၄၆။

ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထြာ်ထရး

အြွဲ့သည် ြုေ်ြေ ၃၆၊ ြုေ်ြေခွဲ (ခ) ြါ ခံစားခွင့် အခွင့အ
် ထရးမျေားအနက် အခွင့်အထရးတစ်ရြ်

ို ခပြေြိုင်

ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ဆန္ဒအရ ထရွးချေယ်၍ ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်း
သထောတူညီ ချေက်မျေားကို အထပခခံပ ြီ း ဤအခန် းြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မ ျော းနှ င့်အညီ ထအာက်ြါပြန်လ ည်
ထနရာချေေ ားပခင် း သို ့မဟု တ် ပြန်လည်ေူထောင်ပ ခင် း လု ြ်င န်းစဉ် မျော းကို အထကာင်အေည် ထြာ်
ထဆာင်ရွက်ရမည်(က)

ထပမကို လက်ထရာက်သိမ်းဆည်းပခင်းနှင့် ထပမလွှဲထပြာင်းထြးအြ်ပခင်းဆိုင်ရာလုြ်ငန်းစဉ်မျေား
စတင်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအား ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်း
လုြ်ငန်းစဉ်မျေားအတိုငး် အထကာင်အေည်ထြာ် ထဆာင်ရွက်ထြးပခင်း၊

(ခ)

အိမ်ရ ာအထဆာက်အအုံ တ ည်ထောင် မှုဆိ ုင ်ရာလု ြ်ငန်းစဉ်မ ျော း၊ အိမ်ထောင်စုမျေား၏
လူမှုေဝတည်ထောင်ထရးအတွက် လိုအြ်သည့် အထပခခံအထဆာက်အအုံမျေားနှင့် ကူညီ
ြံ့ြိုးမှုမျေား၊ ရြ်ကွက်နှင့် ထကျေးရွာြွံ့ပြိုးထရးအတွက် အထပခခံအထဆာက်အအုံမျေားနှင့်
အပခားလိုအြ်ချေက်မျေားစသည်တို့ြါဝင်သည့် ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်မျေား၊
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( ဂ ) သိမ ်းဆည် းထပမကို အထပခခံသည့် အသက်ထမွ းဝမ်းထကျောင်း လုြ် ငန် းမျေားနှ င့် အလု ြ ်
အကိုင်အခွင့်အလမ်းမျေား စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထြးမှု စသည်တို့ြါဝင်သည့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်း
လုြ်ငန်းစဉ်မျေား။
၄၇။

ြုေ်မ ၄၆ ြါ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်း လုြ်ငန်းစဉ်မျေားကိုထဆာင်ရွက်ရာတွင် ထပမလက်ထရာက်

လွှဲအြ်ချေန်ိ တိုင်ထအာင် အသင့်ထဆာင်ရွက်ထြးနိုငပ် ခင်းမရှိြါက ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊
အြွဲ့အစည်းသည် ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ နှင့် ညှိနှိုင်းသထောတူညီချေက်အရ ယာယီထနေိုင် ရြ်တည်မှု
အတွက် ထရွှေ့ထပြာင်းထနရာချေေားစရိတ်မှကျေခံ၍ စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထြးရမည်။
၄၈။

ြုေ်မ ၃၇၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ ညှိနှိုင်းသထောတူညီချေက်ကို အထပခခံပြီး ြုေ်ြေ ၄၆ ြါ လုြ်ငန်းစဉ်ြေျေားကို

ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အထကာင်အေည်
ထြာ်ထရးအြွဲ့သည် လိုအြ်ြါက (က)

ထပြာင်းထရွှေ့ထနရာချေေားပခင်းထ ကာင့် ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူြေျေားနှင့် ယင်းထနရာရှိ မူလ
ထေသခံမျေား၏ အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းလုြ်ငန်းမျေား၊ လူမှုထရးေဝမျေား၊ သောဝြတ်ဝန်းကျေင်တို့
ေိခိုက်မှုမျေားမပြစ်ထြါ်ထစထရးအတွက် လိုအြ်ထသာ အစီအစဉ်မျေား ချေမှတ်ထဆာင်ရွက်
ထြးရမည်။

(ခ)

ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူက ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်း
သထောတူညီချေက်အရ ြုေ်ြေ ၃၆၊ ြုေ်ြေခွဲ (ခ) ြါ အခွင့်အထရးမျေားအနက် ပြန်လည်
ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အစီအစဉ် တစ်ရြ်ရြ် ခံစားခွင့် သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းစီမံကိန်း
တွင် ြါဝင်ရင်းနှီးပမှုြ်နှံခွင့်ကို ထတာင်းဆိုသည့်အခါ ရရှိခဲ့သည့် ညှိနှိုင်းသထောတူညီချေက်
လုြ်ငန်းစဉ်မျေားအတိုငး် အထကာင်အေည်ထြာ် ထဆာင်ရွက်ရမည်။

၄၉။

ဗဟိုထကာ်မတီသည် ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်မျေားကို

ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ထပမသိမ်းဆည်းမှုအထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့မှ ကကိုတင်
ညှိနှိုင်းသထောတူညီမှုရရှိမေားသည့် လုြ်ငန်းစဉ်မျေားအထြါ်ကိစ္စရြ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီး
ဌာနမှ ထဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရြ်နှင့် ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းမှ ထဆာင်ရွက်
ရမည့် ကိစ္စရြ်မျေားကို ခွဲပခားတာဝန် ထြးအြ်ခွင့ရ
် ှိသည်။
၅၀။

ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်း လုြ်ငန်းအထကာင်အေည်ထြာ်ထရး

အြွဲ့သည် ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းထ ကာင့် အမျေုးသမီ
ိ
းမျေား၊ ကထလးမျေား၊
တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုမျေားနှင့်ဓထလ့ေုံးစံအရ ြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူမျေား အြါအဝင် ေိခိုက်နစ်နာ လွယ်သူမျေားကို
ေိခိုက်နစ်နာမှုမရှိထစရန် အေူးဂရုပြု၍ စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၁၀)
အမဆာတလျင်မ ြေသိြေ်းဆည်း ခင်း
၅၁။

(က)

ဗဟိုထကာ်မတီသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထောတူညီချေက်ပြင့် အမျေားပြည်သူ
အကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ထအာက်ြါကိစ္စတစ်ရြ်ရြ်အတွက် ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့် ဌာန၊
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အြွဲ့အစည်းက ြုေ်မ ၈ နှင့် ၉ တို့အရ အဆိုပြုသည့်ထပမကို လက်ထရာက် အထဆာတလျေင်
ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းပြုလုြ်ထရးအတွက် ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ထစနိုင်သည် (၁) နိုင်ငံထတာ်ကာကွယ်ထရးနှင့် လုံခခုံထရးရာကိစ္စရြ်မျေားတွင် အထရးထြါ်အထပခအထနအရ
ထနရာချေေားထဆာင်ရွက်ရန် လိုအြ်ပခင်း၊
(၂)

ကကိုတင်မထမျှော်မှန်းနိုင်သည့် အထပခအထနထ ကာင့် ရုတ်တရက်ထပြာင်းလဲလာသည့်
အထပခအထနအရ လူမှုထရး၊ စီးြွားထရး၊ လမ်းြန်းဆက်သွယ်မှု လွယ်ကူထချောထမွ့
ထစထရးနှင့် ဆက်သွယ်ထရးတို့အတွက် ထပမတစ်ရြ်ရြ်ကို အထဆာတလျေင် အသုံးပြုရန်
လိုအြ်ပခင်း၊

(၃) သောဝထေးအန္တရာယ်မျေား ကျေထရာက်လာသည့်အခါ သို့မဟုတ် ကျေထရာက်နိုင်သည့်
အထပခအထနရှိသည့်အခါတွင် အမျေားပြည်သူကို ထပြာင်းထရွှေ့ထနရာချေေားထြးရန်
လိုအြ်ပခင်း၊
(၄) ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ဆုံးပြတ်ချေ
တူညီချေ
(ခ)

်နှင့် ပြည်ခောင်စုလွှတ်ခတာ်၏ သခော

်အရ အခရးခြါ်ခနရာချေေားခရး ခဆာင်ရွ

်ရန် လိုအြ်ပခင်း။

ဗဟိုထကာ်မတီသည် သိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့် ထပမကိုလက်ထရာက် အထဆာတလျေင်
ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းပြုလုြ်ထရးအတွက် ြုေ်မ ၁၆ နှင့် ၁၇ တို့ြါ နည်းလမ်းအတိုင်း
ထပမကို သိမ်းဆည်းရန်လိုအြ်ထ ကာင်း အသိထြးသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာေုတ်ပြန်ပခင်းနှင့်
အသိထြးထ ကညာပခင်းတို့ကို ထဆာလျေင်စွာပြုလုြ်ပြီး ြုေ်ြေ ၃၁ နှင့်အညီ အမျေားပြည်သူ
သိရှိရန် အဆိုပြုသည့်ထပမကို အထဆာတလျေင် သိမ်းဆည်းထ ကာင်း အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကို
ေုတ်ပြန်၍ ဆက်လက်အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာန၊
ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ
အြွဲ့နှင့် ထပမသိမ်းဆည်းမှုအထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သို့ အထ ကာင်း ကား
ရမည်။

(ဂ)

ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည် ြုေ်မခွဲ (က) အရ
အထဆာတလျေင် သိမ်းဆည်းသည့် ထပမနှင့စ
် ြ်လျေဉ်း၍ တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနက ထပမကို
သိမ ်းယူမည် ပြစ်ထ ကာင် း အမိ န် ့ထ ကာ်ပငာစာ ေုတ်ပ ြန် ပြီ းထနာက် ထလျော်ထ ကးနှင ့်
နစ်နာထ ကးမျေား ထဆာင်ရွက်မှုမရှိထသးထစကာမူ ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခွဲအား
တာဝန်ထြးပြီး အဆိုပြုထပမကို လက်ထရာက် အထဆာတလျေင်ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းပြုနိုင်သည်။

၅၂။

အထဆာတလျေင် ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းပြုရာတွင် သိမ်းဆည်းမည့် ထပမမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ထအာက်ြါ

ထပမမျေားကို ဦးစားထြး စိစစ်သိမ်းဆည်းရမည်(က)

ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့အခနပြင့် အခရးခြါ်
သတ်ြေှတ်ေားသည့် ခပြေြေျေား၊

ိစ္စရြ်ြေျေားအတွ

်က

ိုတင်လျောေား
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(ခ)

ထပမသိမ်းဆည်းမှုသည် အမျေားပြည်သူအကျေုးစီ
ိ းြွား ေိခိုက်နစ်နာမှု အနည်းဆုံး ပြစ်ထြါ်
ထစနိုငသ
် ည့်ထပမမျေား၊

( ဂ ) တစ်စုံတစ်ဦးအခနပြင့် လ

်ဝယ်ေားြိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိခနခသာ်လည်း အသုံးချေြေှု

တစ်စုံတစ်ရာ ြေရှိခသးသည့်ခပြေြေျေား။
၅၃။

အထဆာတလျေင်ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ (က)

ဤဥြထေအရ တာဝန် ထ ြးအြ် ပ ခင် း ခံ ရ သူ မည် သ ူ မ ျှေ ေိ ခ ိ ု က ် န စ် န ာသူ ေ ံ ကကိ ု တင်
အထ ကာင်း ကားပခင်းမရှိေဲ ေိုထပမထြါ်သို့ ဝင်ထရာက်ပခင်း၊ ထပမပြင်ကွင်းဆင်း စစ်ထဆးပခင်း
နှငထ
့် ပမကိလ
ု က်ထရာက် သိမ်းဆည်းပခင်းတို့ကုိ မပြုရ။

(ခ)

ေိခိုက်နစ်နာသူက ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးမျေားကို ထတာင်းဆိုသည့်အခါ အချေန်ိ မီ
ထဆာင်ရွက်ေုတ်ထြးနိုငမ
် ှုမရှိြါက သိမ်းဆည်းပြီးထနာက် ြုံမှန်သိမ်းဆည်းမှုမျေားကဲ့သ ို့
ထရွှေ့ထပြာင်းထနရာချေေားစရိတ်အြါအဝင် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးမျေားကို ပြန်လည်
တွက်ချေက် ေုတ်ထြးရမည်။

(ဂ)

ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးမျေားကို ေုတ်ထြးရာတွင် သာမန်ထပမသိမ်းဆည်းပခင်း လုြ်ေုံး
လုြ်နည်းမျေားကို အထဆာတလျေင် ပြုလုြ်ရသပြင့် ြိုမို၍ ေိခိုက်နစ်နာမှုရှိနိုင်သည့်အတွက်
ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအား ထပမ၏ထေသကာလ တန်ြိုးအထြါ် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ေြ်ထဆာင်း၍
ထသာ်လည်းထကာင်း၊ သိမ်းဆည်းသည့် ထပမတွင်ဆက်နွှယ်ြတ်သက်သူအား ေိခိုက်နစ်နာမှု
တန်ြိုးြမာဏအထြါ် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ေြ်ထဆာင်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း ထြးရမည်။

(ဃ)

ထပမထြါ်တွင် အထဆာက်အအုံရ ှိြါက ေိ ုအထဆာက်အအုံ ၏ ထေသကာလ တန် ြို းကို
ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအားထြးရမည်။ ေို့ပြင် ထပမတွင် ရာသီသီးနှံနှင့် နှစ်ရှည်သီးနှံြင်မျေား
ရှိြါက ေိုအြင်မျေား၏ တစ်နှစ်အတွငး် အကျေုးခံ
ိ စားရမည့် ကာလတန်ြိုး၏သုံးဆကို
ေြ်ထဆာင်း၍ ေိခိုက်နစ်နာသူအား ထြးရမည်။

(င)

ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူက ြုေ်မ ၃၆၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်
ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်ကို ညှိနှိုင်းထတာင်းဆိုသည့်အခါ ဤဥြထေ အခန်း (၈) ြါ
ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ ဆီထလျော်သလို ကျေင့်သုံးထဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၁၁)
ယာယီမ ြေသိြေ်းဆည်း ခင်း

၅၄။

ဗဟိ ု ထကာ် မ တီ သ ည် ပြည် ထောင် စ ုအ စို းရအြွ ဲ ့၏ သထောတူ ည ီ ခ ျေက် ပ ြင် ့ အမျော းပြည် သ ူ

အကျေ ုးအလိ
ိ
ု ့ငှ ာ ထအာက်ြါကိစ္စ ရြ် မျေားအတွ က် ငါးနှ စ်ေက် မြိုထစေဲ ြုေ်မ ၁၆ နှင် ့ ၁၇ တို့ ြ ါ
နည်းလမ် းအတိုင ်း ယာယီထပမသိ မ်းဆည် းရန် လိုအြ်ထ ကာင် း အသိထြးသည့်အ မိန ့် ထ ကာ်ပ ငာစာ
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ေုတ်ပြန်ပခင်းနှင့် အသိထြးထ ကညာပခင်းတို့ ပြုလုြ်ပြီး ယာယီထပမသိမ်းဆည်းပခင်းကို ထဆာင်ရွက်
နိုငသ
် ည် (

)

နိုင်ငံခတာ်လုံခခုံခရး၊
လိုအြ်သည့်

(ခ)

ွယ်ခရးနှင့် စစ်ဆင်ခရးြေျေားအတွ

် စီြေံ ိန်း ာလအတွင်းသာ ယာယီအသုံးပြုရန်

ိစ္စရြ်ြေျေား၊

ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့

ပြည်တွင်းပြည်ြ ြုဂ္ဂလိ ၊

နည်းလြေ်းတစ်ရြ်ရြ်အရ ချေေားခဆာင်ရွ
ယာယီလိုအြ်ြေည့်
(ဃ)
၅၅။

ုြေ္ပဏီြေျေားသို့ စီြေံ ိန်းတစ်ရြ်ရြ်

်ခ စရာတွင ် စီြေံ

ိန်း

ို

ာလအတွင်းသာ

ိစ္စရြ်ြေျေား၊

ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့

ယာယီခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်းအတွ
(က)

် ယာယီအသုံးပြုရန်

ိစ္စရြ်ြေျေား၊

နိုင်ငံခတာ်၏ စီြေံ ိန်းတစ်ရြ်ရြ်အတွ
လိုအြ်သည့်

(ဂ)

ာ

တစ်စုံတစ်ဦးအခနပြင့် လ

ယာယီအသုံးပြုရန်လိုအြ်သည့်
် ခအာ

်ြါခပြေြေျေား

ိစ္စရြ်ြေျေား။

ို ဦးစားခြး စိစစ်သိြေ်းဆည်းရြေည်-

်ဝယ်ေားြိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိခနခသာ်လည်း အသုံးချေြေှု

တစ်စုံတစ်ရာ ြေရှိခသးသည့်ခပြေြေျေား၊
(ခ)

ထပမသိမ်းဆည်းမှုသည် အမျေားပြည်သူအကျေုးစီ
ိ းြွားေိခိုက်နစ်နာမှု အနည်းဆုံးပြစ်ထြါ်
ထစနိုင်သည့် ထပမမျေား။

၅၆။

ြုေ်မ ၅၄ အရ ယာယီထပမကိသ
ု ိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်းအသိထြးသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ

ေုတ်ပြန်ပခင်းနှင့် အသိထြးထ ကညာပခင်းတို့ပြုလုြ်ပြီးထနာက် ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်
ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည် ေိခိုက်နစ်နာသူေံ မည်သည့်ထပမမျေားကို မည်သည့်ကာလအြိုင်း အပခားအေိ
မည်သည့်ကိစ္စရြ်အလို့ငှာ ယာယီထပမသိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်း အသိထြးသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ
ြူးတွဲ၍ အသိထြးအထ ကာင်း ကားစာထြးြို့ရမည်။ ေို့ပြင် ယာယီထပမသိမ်းဆည်းသည့်ကာလအတွက်
ထြးအြ်ရမည့် နစ်နာထ ကးနှင့် သတ်မှတ်အခထ ကးထငွတို့ကို ေိခိုက်နစ်နာသူမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းသထောတူညီချေက်
ရယူရမည်။
၅၇။

ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည် ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့က ယာယီထပမသိမ်းဆည်းပခင်း

အတွက် ထြးထလျော်ရန် ဆုံးပြတ်သည့် နစ်နာထ ကးနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ေိခိုက်နစ်နာသူမျေားက ထကျေနြ်မှု
မရှိသပြင့် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ လွှဲအြ်လွှာတင်သွင်းရန်ထတာင်းဆို ထလျှောက်ေားပခင်း၊ ထပမသိမ်းဆည်းမှု
အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့က သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးသို့ လွှဲအြ်လွှာတင်သွင်းပခင်းနှင့်
တရားရုံးက ေိုလွှဲအြ်လွှာအမှုတွင် စုံစမ်းစစ်ထဆးပြီး အမိန့်နှင့်စီရင်ချေက်ချေမှတ်ပခင်းတို့ကို ြုေ်မ ၄၁၊ ၄၂၊
၄၃ နှင့် ၄၄ တို့ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၈။

ယာယီထပမသိမ ် းဆည် းပခင် း ကာလလွန ် ထပမာက်ပြီ းထနာက် ထပမကို ပြန်လည်အ ြ်နှ ံချေ န်ိ တွ င ်

အသုံးပြုမှုထ ကာင့် ထပမတွင် ေိခိုက်ြျေက်စီးမှုမျေားရှိခဲ့ြါက ေိခိုက်နစ်နာသူမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းသထောတူ
ညီချေက်ပြင့် နစ်နာထ ကးထြးထလျော်ရမည်။
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အခန်း(၁၂)
သိြေ်းဆည်းပပီး လွှဲမ ပာင်းမပးခဲ့သည့်မ ြေြေျားကို နိုငင
် မ
ံ တာ်က ပန်လည်ရယူ ခင်း
၅၉။

ထပမသိ မ် းဆည် းရန် အဆိုပ ြုသည့် ဌာန၊ အြွဲ ့အစည်းက မည် သည် ့ ရည် ရွယ် ခ ျေက်အ တွ က ်

ထပမကို သိမ်းဆည်းခဲ့ထစကာမူ ထအာက်ြါအထပခအထနတစ်ရ ြ်ရ ြ် ထ ြါ်ထြါက် ခဲ့လ ျှေင် ယင်းထပမအားလုံး
ကိပု ြစ်ထစ၊ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကိုပြစ်ထစ နိုငင
် ထ
ံ တာ်မှ ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်(က)

သိြေ်းဆည်းေားသည့်ခပြေတွင် နိုင်ငံခတာ်အတွ
ယဉ်ခ

(ခ)

် သြေိုင်းတန်ြိုးက ီးပြေင့်သည့် ခရှးခဟာင်း

ျေးြေှုအခြေွအနှစ်ြေျေား ခတွ့ရှပိ ခင်း၊

ဓာတ်သတ္တုနှင့်ခ ျော ်ြေျေ ်ရတနာ တူးခြာ်ရန်အလို့ငှာ ြေဟုတ်ေဲ အပခားရည်ရွယ်ချေ ်ပြင့်
သိြေ်းဆည်းခပြေတွင် အြိုးတန်သယံဇာတနှင့် က ယ်ဝသတ္တုသို

(ဂ)

ြေူလ

တိ

ဝတ် အာြေခံချေ

ျေင်ေိခို

လို

်ြေှုခ

ေိခို

်ရန် ြျေ

ွ

ာ

ွယ်ခရးအစီအြေံြေျေား

ာင့် ခေသခံပြည်သူလူေု၏

ျေငန
် ှင့် ခဂဟစနစ်ြေျေား ေိခို

ြေူလရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း စီြေံ
ခဆာင်ရွ

( င ) လျောေားချေ

ိန်းသတ်ြေှတ်

်ြျေ

ို

ျေန်းြောခရး
်နစ်နာ

်စီးခစပခင်း၊

ာလအတွင်း အခ

ာင်အေည်ခြာ်

်ြေြေ
ှု ရှိပခင်း၊
်အတိုင်း အသုံးြေပြုပခင်း သို့ြေဟုတ် အသုံးပြုရန်ြေလိုအြ်ခတာ့ပခင်း၊

( စ ) အသုံးပြုရန် လိုအြ်သည်ေ
(ဆ)

်

်ြေှု တားဆီး

်နစ်နာခစြေှု

်ခစြေှုြေျေားပြစ်ခြါ်ပခင်း၊ လူြေှုစီးြွားခရးအခပခအခနြေျေား ယိုယွင်းေိခို

ခစပခင်း၊ သောဝြတ်ဝန်း
(ဃ)

်ပြုေားသည့်အတိုင်း လူြေှုစီးြွားခရး ေိခို

ေိန်းသိြေ်းခရးနှင့် သောဝြတ်ဝန်း
်နာခဆာင်ရွ

်ြေျေားခတွ့ရှိပခင်း၊

် ြိုြေိုရယူေားခ

ာင်း စိစစ်ခတွ့ရှပိ ခင်း၊

ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်းမျေားကို သထောတူညီ
ေားသည့် စံ ချေ န်ိ စံ ညွှန် းနှင် ့အညီ ထဆာင်ရ ွက်ထ ြးမှု မရှိပ ခင် းနှင် ့ ြျေက်က ွက်ပ ခင် း၊

( ဇ ) ပြည်ခောင်စ ုအစိ ုးရအြွ ဲ့ြေှ အခ
ေုတ်ပြန်၍ ခပြေ ိုသိြေ်းယူြေည်ပြစ်ခ
၆၀။

ာင်းပခင်းရာတစ်ရြ်ရြ်ခ
ာင်း အြေိန့်ခ

ာင့် အြေိန့်ခ

ာ်ပငာစာ

ာ်ပငာစာ ို ပြန်လည်ြျေ ်သိြေ်းပခင်း။

ြုေ်မ ၅၉၊ ြုေ်မ ခွ ဲ (ဂ) မှ (ဆ) အေိ ကိစ္စ ရြ်မျေားအတွက ် နို င်င ံထ တာ်အထနပြင့် ပြန်လ ည်

သိမ်းဆည်းပခင်းပြစ်ြါက ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့် ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းသည် ထပမသိမ်းဆည်းမှု
ကုန် ကျေစ ရိ တ် အရြ် ရြ် ကို ပြန်လ ည်ထ တာင်းခံ ြို င်ခ ွင် ့မ ရှိထစရ။
၆၁။

အမျေားပြည်သူအကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ရည်ရွယ်၍ လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်ထဆာင်ရွက်ရန် ထပမသိမ်းဆည်းရန်

အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းသည် (က)

သိမ်းဆည်းခဲ့ထသာထပမကို အသုံးမပြုထတာ့လျှေင်ပြစ်ထစ၊ အသုံးမလိုထတာ့လျှေငပ် ြစ်ထစ၊
ဆက်လက်အသုံးပြုရန် အထ ကာင် းမရှိထ တာ့လ ျှေ င်ပြစ်ထစ နို င် ငံထ တာ် သိ ု့ စနစ် တကျေ
ပြန်လည်အြ်နှံရမည်။
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(ခ)

သိမ်းဆည်းခဲ့ထသာထပမကို ရည်ရ ွယ် ချေက ်အတို င်း သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အသုံးမပြု
သည့်အခါပြစ်ထစ၊ ဗဟိုထကာ်မတီ၏ ခွင့်ပြုချေက်မရှိေဲ အပခားဌာန၊ အြွဲ့အစည်း သို့မဟုတ်
ြုဂ္ဂိုလ်အား လွှဲထပြာင်းလျှေင်ပြစ်ထစ ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းသည် ြျေက်ပြယ်ပြီး ေိုထပမသည်
နိုငင
် ထ
ံ တာ်၏ လက်ဝယ်သို့ ပြန်လည်ထရာက်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(ဂ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ပြန်လည်အြ်နှံသည့် ထပမ သို့မဟုတ် ြုေ်မခွဲ (ခ) အရနိုငင
် ထ
ံ တာ်၏
လက်ဝယ်သို့ ပြန်လည်ထရာက်ရှိသည့် ထပမနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ထပမသိမ်းဆည်းမှု ကုန်ကျေ
စရိ တ်န ှင် ့ ေိ ုထပမတွ င် ရင် းနှီ းပမှုြ် နှံ သည့်ထငွမ ျော းကို နို င်င ံထ တာ်ေံ မှ တစ်စု ံတစ်ရ ာ
ထတာင်းဆိုြိုင်ခွင့် မရှထ
ိ စရ။

၆၂။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့သည် ြုေ်မ ၆၀ အရ နိုင်ငထ
ံ တာ်၏ လက်ဝယ်သို့ ပြန်လည်ထရာက်ရှိ

သည့် ထပမကို အမျေားပြည်သူအကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ နိုငင
် ံထတာ်အတွက် လိုအြ်ထသာ စီမံကိန်းတစ်ခုခုတွင်
အသုံးပြုနိုငသ
် ည်။
အခန်း (၁၃)
ပစ်ြေှုနှင့် ပစ်ဒဏ်ြေျား
၆၃။

မည်သူမဆို ထအာက်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကို ကျေူးလွန်ထ ကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင်

ေိုသူကို တစ်နှစ်ေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပြစ်ထစ၊ ကျေြ် တစ်သိန်းေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်ပြစ်ထစ၊
ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပြစ်ထစ ချေမှတ်နိုင်သည် (က)

ဤဥြထေအရ ထြးအြ်ထသာ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို ေမ်းထဆာင်လျေက်ရှိထသာ အြွဲ့
သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်အားဟန့်တားပခင်း၊ ထနှာင့်ယှက်ပခင်း သို့မဟုတ် ြိတ်ြင်တားဆီးပခင်း၊

(ခ)

အမျေားပြည်သူအကျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ဤဥြထေအရ ထဆာင်ရွက်လျေက်ရှိသည့် ထပမသိမ်းဆည်းပခင်း
လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ်ရြ်ေိခိုက်ြျေက်ပြားထစရန် မရိုးမထပြာင့်ထသာ သထောပြင့်ပြုလုြ်ပခင်း။

၆၄။

ဤဥြထေအရ ထြးအြ်ထသာ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို ေမ်းထဆာင်ရန် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသူ

မည်သူမဆို ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့် မညီညွတ်သည့် ထဆာင်ရွက်ချေက်မျေားကို မရိုးမထပြာင့်ထသာ
သထောပြင်ပ့ ြုလုြ်ထ ကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူကို အနည်းဆုံး ထပခာက်လမှ အမျေားဆုံး
နှစ်နှစ်အေိ ထောင်ေဏ်ချေမှတ်ရမည့်အပြင် ကျေြန
် ှစ်သိန်း ေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်လည်း ချေမှတ်နိုင်သည်။
၆၅။

မည်သူမဆို ဤဥြထေအရ ထြးအြ်ထသာ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို ေမ်းထဆာင်လျေက်ရှိထသာ အြွဲ့သို့

ပြစ်ထစ၊ ြုဂ္ဂိုလ်ေံပြစ်ထစ မမှန်ကန်ထသာ သက်ထသခံချေက်နှင့် အထောက်အေားမျေားကို မမှန်ထ ကာင်း
သိလျေက်နှင့်တမင်တင်ပြထ ကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူကို ခုနစ်နှစ်ေက် မြိုထသာ
ထောင်ေဏ် ချေမှတ်ရမည့်အပြင် ကျေြ်တစ်ဆယ်သိန်းေက် မြိုထသာ ထငွေဏ်လည်း ချေမှတ်နိုင်သည်။
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အခန်း(၁၄)
အမထွမထွ
၆၆။

ဤဥြထေပြင့် အာဏာတည်ပခင်းမှ ရြ်စဲလိုက်သည့် The Land Acquisition Act (India Act I, 1894)

အရ ေုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နည်းဥြထေမျေား၊ အမိန့်ဆင့်ဆိုချေက်မျေားကို ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေား၊
ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊ စည်းြေျေဉ်းနှင့် စည်း

ြေ်းြေျေား၊ အြေိန့်ခ

ာ်ပငာစာ၊ အြေိန့်၊

ညွှန်

ားချေ

်၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့် မဆန့်ကျေင်သထရွ့ ဆက်လက်ကျေင့်သုံးနိုင်သည်။

၆၇။

ဤဥြထေပြင့် ထပမသိမ်းဆည်းပခင်း မဟုတ်ေဲ အပခားတည်ဆဲဥြထေ တစ်ရြ်ရြ်အရ ထပမကို ရယူ

အသုံးပြုပခင်းထ ကာင့် အကျေုးစီ
ိ းြွားေိခိုကန
် စ်နာမှုမျေားရှိခဲ့ြါက ြုေ်မ ၄၅ အရထလျော်ထ ကး၊ နစ်နာထ ကးထြးပခင်း
ကိစ္စမှအြ ထပမတွင် ေိခိုက်နစ်နာသူတို့အား ဤဥြထေြါ ထလျော်ထ ကး၊ နစ်နာထ ကးထြးပခင်းနှင့် ထပမြိုင်ဆိုင်
ခွင့်ရှိသူအား ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်မျေားနှင့်အညီ ဆီထလျော်သလို
ကျေင့်သုံးထဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၈။

ဤဥြထေအရ ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ (က)

ေိခိုက်နစ်နာသူတို့အား ထြးထလျော်သည့် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးတို့အထြါ် ဝင်ထငွခွန်
ကင်းလွတ်ခွင့ရ
် ှိသည်။

( ခ ) ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင့် ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူတို့ ချေုြ်ဆိုသည့်
စာချေုြ်စာတမ်းအထြါ်တွင် တံဆိြ်ထခါင်းခွန်ကိုလည်းထကာင်း၊ ြုေ်ြေ ၄၁ အရ လွှဲအြ်လွှာ
တင်သွင်းရန် ခတာင်းဆိုသည့် ခလျှာ ်လွှာနှင့် ြုေ်ြေ ၄၂ အရ တရားရုံးသို့ တင်သွင်းသည့်
လွှဲအြ်လွှာတို့တွင် ရုံးခွန်တံဆိြ်ထခါင်းကိုလည်းထကာင်း ေမ်းထဆာင်ပခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်
ရှိထစရမည်။ ေို့ပြင် အဆိုြါစာချေုြ်စာတမ်းကိုပြစ်ထစ၊ ထတာင်းဆိသ
ု ည့် ထလျှောက်လွှာကို
ပြစ်ထစ၊ လွှဲအြ်လွှာကိုပြစ်ထစ၊ တရားရုံး၏ စီရင်ချေက်နှင့်အမိန့်ကိုပြစ်ထစ မိတ္တူထလျှောက်ေား
ရာတွင် အခထ ကးထငွထြးထဆာင်ပခင်းမှလည်း ကင်းလွတ်ထစရမည်။
၆၉။

ြုေ်ြေ ၆၃ နှင့် ၆၄ တို့အရ အခရးယူခသာ ပြစ်ြေှုတစ်ရြ်ရြ်

ို ရဲအခရးယူြိုင်ခွင့်ရှိခသာ ပြစ်ြေှုအပြစ်

သတ်ြေှတ်သည်။
၇၀။

ဤဥြခေြါပြဋ္ဌာန်းချေ
(က)

်ြေျေား

ို အခ

ာင်အေည်ခြာ် ခဆာင်ရွ

်ရာတွင်-

တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်းကမ်းမျေားကို ပြည်ထောင်စု
အစိုးရအြွဲ့၏ သထောတူညီချေက်ပြင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ခ)

ဗဟိုခ

ာ်ြေတီ၊ တာဝန်ခဝ
ံ န်ကကီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတို့သည် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊

ညွှန် ကားချေက်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

32
၇၁။

ဤဥြထေ စတင်အာဏာတည်သည့်ထန့မှစ၍ The Land Acquisition Act (India Act I, 1894) သည်

အာဏာတည်ပခင်းမှ ရြ်စဲထစရမည်။

ပြည်ခောင်စုသြေ္မတပြေန်ြောနိုင်ငံခတာ် ြွဲ့စည်းြုံအခပခခံဥြခေအရ

ျွန်ုြ်လ ်ြေှတ်ခရးေိုးသည်။

(ြု)ံ ဝင်းပြေင့်
နိုငင
် ခ
ံ တာ်သြေ္မတ
ပြည်ခောင်စုသြေ္မတပြေန်ြောနိုငင
် ခ
ံ တာ်

