
 

 

နယ်နိမိတတ်ိငု်းတာပုိင်းခြား သတ်မှတ်ရေးဥပရေ 

 (၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်   ၁၁     ။) 

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တပေါင်းလပေည့်ပ ျော်  ၅  ရက် 

( ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ မတ်လ  ၂၅   ရက်) 

 ပေည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ်သည် ဤဥေပေ ို ပေဋ္ဌာန်းလို ်သည်။ 

အြန်း(၁) 

အမည်၊ စတငအ်ာဏာတည်ခြငး်နှင့် အဓပိ္ပာယ်ရော်ခပြျက် 

၁။ ဤဥေပေ ို နယ်နိမတိ်တိုင်းတာ ေိုင်းပြားသတ်မှတ်ပေးဥေပေဟု ပြါ်တွင်ပစေမည်။ 

၂။ ဤဥေပေသည် နုိင်ငံပတာ်သမ္မတ  အမိန့်ပ  ာ်ပငာစာပြင့် သတ်မှတ်သည့်ပန့တွင် စတင်အာဏာ 

တည်ပစေမည်။ 

၃။ ဤဥေပေတွင်ေါေိှပသာ ပအာ ေ်ါစ ားေေ်မျေားသည် ပြာ်ပေေါအတုိင်း အဓိေ္ပာယ်သ ်ပော ် 

ပစေမည်- 

( ) နယ်နိမိတ် ဆိုသည်မှာ ဤဥေပေအေ နိုင်ငံပတာ်အတွင်း ပပမပေင်တွင် ေိုင်းပြား 

သတ်မှတ်ေားသည့် နယ်ပပမအေုိငး်အပြား ို ဆိုသည်။ 

( ြ ) ရခမတိုင်းမှတ်တိုင် သ့ုိမဟုတ် နယ်နိမတိ်မှတ်တိုင် ဆိုသည်မှာ နယ်နိမတိ်  ေ်မတ်ပေး 

အောေိှ  ပပမတုိင်းတာော ပနောမျေား ုိပသာ်လည်းပ ာင်း၊ ပပမတုိင်းတာော အမှတ်အသား 

မျေား ုိပသာ်လည်းပ ာင်း ယင်းပပမနယ်နိမိတ်ပေါ်တွင်ပြစ်ပစ၊ အတွင်းတွင်ပြစ်ပစ ပပမက ီး 

ပေါ်၌ သ့ုိမဟုတ် ပပမက ီးအတွင်း၌ ပမှုေ်နံှစို ်ေူ တည်ပဆာ ်ေားသည့် အတု်တိုင်၊ 

ပ ျော ်တုိင်၊ အပြားတုိင်တစ်မျေ ိုးမျေ ိုး သ့ုိမဟုတ် ပေန် ုိပသာ်လည်းပ ာင်း၊ လယ်ယာပပမ 

စီမံြန့်ြွ ဲပေးနှင့် စာေင်းအင်းဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ပပမတိုင်းတာသည့် အစိုးေဌာန၊ 

အစိုးေအြွဲ့အစည်းတစ်ြုြု  ြျေမှတ်ေားသည့် ပပမပေင်အမှတ်အသား တစ်ြုြု ို 

ပသာ်လည်းပ ာငး် ဆိုသည်။ 

( ဂ ) စာြျု ပ်စာတမ်း ဆုိသည်မှာ အပ  ာင်းအောတစ်ြုြု ုိ မှတ်သားအသံုးပေုေန် က ံေွယ်၍ 

စာပြင့်ပြစ်ပစ၊ ဂဏန်းပြင့်ပြစ်ပစ၊ အမှတ်အသားပြင့်ပြစ်ပစ၊ တစ်နည်းေ ်ေုိပသာ 

နည်းမျေားပြင့်ပြစ်ပစ အောဝတ္ထုတစ်ြုြုပေါ်တွင် ပေးသားေားသည့် သို့မဟုတ် 

ပြာ်ပေေားသည့် စာတမ်းအမှတ်အသားတစ်ြုြု ုိဆုိသည်။ ယင်းစ ားေေ်တွင် ပသတမ်းစာ၊ 

တေားရံုး ေီ ေီနှင့် အမိန်၊့ သပောတူြျေေ်ဆုိသည့်  တိစာြျေေ်၊ ြံဝန်ြျေေ်နှင့် အပြားစာတမ်း 

အမှတ်အသားတစ်ြုြုတို့လည်း ေါဝင်သည်။ 

(ဃ) နယ်နိမိတ်ကကပ်မတ်ရေးအောေိှ ဆုိသည်မှာ ဤဥေပေအေ နယ်နိမိတ်တုိင်းတာေုိင်းပြား 

သတ်မှတ်ောတွင် ပပမတုိင်းမှတ်တုိင် သ့ုိမဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တုိင် စုိ ်ေူနုိင်ပေးအတွ ် 

တာဝန်ပေးအေ်ပြင်းြံေသူ ို ဆိုသည်။ 
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( င ) နယ်နိမတိ်သတ်မှတ်ရေးအောေှိ ဆိုသည်မှာ ဤဥေပေအေ ပပမပေငတ်ွင် ေိုငး်ပြားသတ် 

မှတ်ေားသည့် နယ်နိမိတ် ို စိစစ်ေိုင်းပြား သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပေးအတွ ် တာဝန် 

ပေးအေ်ပြင်းြံေသူ ို ဆိုသည်။ 

( စ ) ရကကာ်ခငာစာ ဆုိသည်မှာ အမျေားပေည်သူ သ့ုိမဟုတ် သ ်ဆုိင်သူမျေား သိေိှပစေန်ပြစ်ပစ၊ 

လို ်နာပဆာင်ေွ ်ပစေန်ပြစ်ပစ နည်းလမ်းတ ျေ ပဆာင်ေွ ်ေားပသာ သတင်း 

ပေးြျေ ် သ့ုိမဟုတ် အပ  ာင်း  ားြျေ ် ို ဆိုသည်။ 

(ဆ) အေဲွ့အစည်း ဆုိသည်မှာ အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအြဲွ့အစည်း၊ အစုိးေမဟုတ်ပသာ အြဲွ့အစည်း၊ 

 ုမ္ပဏီ သ့ုိမဟုတ် အသငး်အြွဲ့ ို ဆိုသည်။ 

အြန်း(၂) 

ေည်ေွယ်ြျက် 

၄။ ဤဥေပေ၏ ေည်ေွယ်ြျေ ်မျေားမှာ ပအာ ်ေါအတိုင်း ပြစ်သည်- 

( ) နုိင်ငပံတာ်အတွင်းေိှ တည်ဆဲဥေပေမျေားနှင့်အညီ သတ်မှတ်ေားသည့် ပေည်ပောင်စု 

နယ်ပပမ၊ တိုင်းပေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပေည်နယ်၊  ိုယ်ေိုင်အေု်ြျေုေ်ြွင့်ေတိုငး် သ့ုိမဟုတ် 

 ုိယ်ေုိင်အုေ်ြျေ ေ်ြွင့်ေပေသ၊ ြရုိင်၊ မမို့နယ်၊ မမို့၊ ေေ် ွ ်၊ ပ ျေးေွာအုေ်စု၊ ပ ျေးေွာမျေား 

အတွင်းေိှ  ွင်း၊ အ ွ ်မျေား၏ ပပမနယ်နိမိတ်မျေား တုိင်းတာပြင်း၊ သတ်မှတ်ပြင်း၊ 

ပေငဆ်င်ပြငး် ပဆာင်ေွ ်နုိင်ပစေန်၊ 

 ( ြ ) စို ်ေူေားေိှသည့် ပပမတိုင်းမှတ်တိုင် သ့ုိမဟုတ် နယ်နိမတိ်မှတ်တိုင်မျေား ို ေိြို ် 

ေျေ ်စီးပြငး်၊ ပပောငး်လဲပြငး်မေှပိစေန်အတွ ် ေိန်းသိမ်းပစာင့်ပေှာ ်နုိင်ပစေန်၊ 

 ( ဂ ) တိုင်းတာေိုင်းပြား သတ်မှတ်ေားေှိသည့် ပပမတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ် 

မှတ်တုိင်တ့ုိအား ောသီဥတုပ  ာင့်ပသာ်လည်းပ ာင်း၊ သောဝပေးအန္တောယ်ပ  ာင့် 

ပသာ်လည်းပ ာင်း၊ အပြားအပ  ာင်း တစ်ြုြုပ  ာင့်ပသာ်လည်းပ ာင်း ေိြို ် 

ေျေ ်စီးမှု ပြစ်ပေါ်ြ့ဲေါ  တုိင်းတာပြင်း၊ သတ်မှတ်ပြင်း သ့ုိမဟုတ် ပေင်ဆင်ပြင်း ပဆာင်ေွ ် 

နုိင်ပစေန်။ 

အြန်း(၃) 

နယ်နိမတိ်များကိုတိုင်းတာခြငး်၊ သတ်မှတ်ခြငး်နှင့် ခပငဆ်င်ခြင်း 

၅။ နုိင်ငပံတာ်၏ ပေည်ပောငစ်ုနယ်ပပမ၊ တိုင်းပေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပေည်နယ်၊  ိုယ်ေိုင်အေု်ြျေုေ် 

ြွင့်ေတုိင်း သ့ုိမဟုတ်  ုိယ်ေုိင်အုေ်ြျေ ေ်ြွင့်ေပေသတ့ုိ၏ နယ်နိမိတ်သည်လည်းပ ာင်း၊ ြရုိင်၊ မမို့နယ်၊ 

မမို့ ၊ ေေ် ွ ်၊ ပ ျေးေွာအုေ်စုနှင့် ပ ျေးေွာတ့ုိ၏ နယ်နိမိတ်သည်လည်းပ ာင်း တည်ဆဲဥေပေမျေားနှင့်အညီ 

သတ်မှတ်ေားသည့်အတိုင်း ပြစ်သည်။ 
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၆။  ပအာ ်ေါ နယ်နိမိတ်မျေားတုိင်းတာပြင်း၊ သတ်မှတ်ပြင်းနှင့် ပေင်ဆင်ပြင်းမျေား ုိ ပဆာင်ေွ ်ောတွင် 

ဤဥေပေနှင့်အညီ ပဆာငေွ် ်ေမည်- 

( ) ြဲွ့စည်းေံုအပပြြံဥေပေေါ ပေဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေားနှင့်အညီ ပဆာင်ေွ ်မေီးသည့် မမို့နယ်၊ မမို့ ၊ ေေ် ွ ်၊ 

ပ ျေးေွာအေု်စုနှင့် ပ ျေးေွာမျေား၏ နယ်နိမတိ်မျေား၊ 

( ြ ) မမို့၊ ေေ် ွ ် သို့မဟုတ် ပ ျေးေွာမျေားအတွင်းေှိ  ွင်း သို့မဟုတ် အ ွ ်မျေား၏ 

နယ်နိမတိ်မျေား၊ 

( ဂ ) ေုေမ်ြွဲ (ြ) ေါနယ်နိမိတ်မျေားအတွငး်ေှိ  ဦးေိုင်လုေ် ွ ် သ့ုိမဟုတ် ပပမ ွ ်မျေား၏ 

နယ်နိမတိ်မျေား။ 

အြန်း(၄) 

နယ်နိမတိ်ကကပ်မတ်ရေးအောေှ၊ိ နယ်နိမတိ်သတ်မှတ်ရေးအောေှိများြန့်ထားခြင်းနှင့် 

ယငး်တို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၇။  ( ) နုိင်ငံပတာ်သမ္မတသည် ပေည်ပောင်စုနယ်ပပမအတွင်းေိှ ပ ျေးေွာ၊ ပ ျေးေွာအုေ်စု၊ ေေ် ွ ်၊ 

မမို့ ၊ မမို့နယ် သ့ုိမဟုတ် ြရုိင်နယ်နိမိတ်မျေား ပေင်ဆင်ေန် အပ  ာင်း ိစ္စေေ်ပသာ်လည်းပ ာင်း၊ 

ပေည်ပောင်စုနယ်ပပမအတွင်းေှိ ပ ျေးေွာ၊ ပ ျေးေွာအေု်စု၊ ေေ် ွ ်၊ မမို့မျေား၌ မမို့ပပမ၊ 

ပ ျေးေွာပပမတိုင်းတာေန် အပ  ာငး် ိစ္စပေါ်ပေါ ်လျှင်ပသာ်လည်းပ ာငး် ပပမပေင် 

 ွင်းဆင်းလုေ်ငန်း ပဆာင်ေွ ်နုိင်ေန်အတွ ် နယ်နိမိတ်  ေ်မတ်ပေးအောေိှနှင့် နယ်နိမိတ် 

သတ်မှတ်ပေးအောေှိမျေား ို ြန့်အေ်တာဝန်ပေးအေ်နုိငသ်ည်။ 

  ( ြ ) နုိင်ငံပတာ်သမ္မတ သ့ုိမဟုတ် ယင်း  တာဝန်ပေးအေ်သည့်ေုဂ္ဂိုလ်သည် ပအာ ်ေါအပ  ာင်း 

 ိစ္စမျေားပေါ်ပေါ ်ေါ  ြဲွ့စည်းေံုအပပြြံဥေပေေါ ပေဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေားနှင့်အညီ ပဆာင်ေွ ်မေီး 

ပနာ ်ပပမပေင်  ွင်းဆင်းလုေ်ငန်းပဆာင်ေွ ်နုိင်ေန်အတွ ် နယ်နိမိတ်  ေ်မတ်ပေး 

အောေိှနှင့် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပေးအောေိှမျေား ုိ ြန့်အေ်တာဝန်ပေးအေ်နုိင်သည်- 

 (၁) တုိင်းပေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပေည်နယ်တစ်ြုြု၏ နယ်နိမိတ် ုိ ပေင်ဆင်သတ်မှတ်ေန် 

အပ  ာငး် ိစ္စပေါ်ပေါ ်လာပြင်း၊ 

 (၂) သ ်ဆိုငေ်ာ တိုင်းပေသက ီး၊ ပေည်နယ်၊  ိုယ်ေိုငအ်ေု်ြျေုေ်ြွင့်ေတိုင်း သ့ုိမဟုတ် 

 ုိယ်ေုိင်အုေ်ြျေုေ်ြွင့်ေ ပေသအတွင်း၌ေိှပသာ ပ ျေးေွာ၊ ပ ျေးေွာအုေ်စု၊ ေေ် ွ ်၊ 

မမို့၊ မမို့နယ် သို ့မဟုတ် ြရိ ုင်နယ်နိမိတ်မျေား ပေင်ဆင်ေန်အပ  ာင်း ိစ္စ 

ပေါ်ပေါ ်၍ သ ်ဆုိင်ောတုိင်းပေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပေည်နယ်ဝန်က ီးြျေေ်  ပော ်ြံ 

တငပ်ေလာပြငး်။ 
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( ဂ ) နုိင်ငံပတာ်သမ္မတ သ့ုိမဟုတ် ယင်း  တာဝန်ပေးအေ်သည့်ေုဂ္ဂိုလ်သည် သ ်ဆုိင်ော 

တုိင်းပေသက ီး၊ ပေည်နယ်၊  ုိယ်ေုိင်အုေ်ြျေုေ်ြွင့်ေတုိင်း သ့ုိမဟုတ်  ုိယ်ေုိင်အုေ်ြျေုေ်ြွင့်ေ 

ပေသအတွင်း၌ေိှပသာ ပ ျေးေွာ၊ ပ ျေးေွာအုေ်စု၊ ေေ် ွ ်၊ မမို့ အတွင်းေိှ မမို့ ပပမ၊ ပ ျေးေွာပပမ 

တုိင်းတာေန် အပ  ာင်း ိစ္စပေါ်ပေါ ်၍ သ ်ဆုိင်ော တုိင်းပေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပေည်နယ် 

ဝန်က ီးြျေ ေ်  ပော ်ြံတင်ပေလာေါ  နယ်နိမိတ်   ေ်မတ်ပေးအောေိှနှင့် နယ်နိမိတ် 

သတ်မှတ်ပေးအောေိှမျေား ုိ ြန့်အေ်တာဝန် ပေးအေ်နုိင်သည်။  

( ဃ ) ေုေမ်ြွဲ ( )၊ (ြ) သ့ုိမဟုတ် (ဂ) အေ တာဝန်ပေးအေ်ောတွင်- 

(၁) နယ်နိမိတ်  ေ်မတ်ပေးအောေိှအပြစ် အောေိှပပမတုိင်းသင်တန်း သ့ုိမဟုတ် တန်းပမင့် 

ပပမတိုင်းသင်တန်း တ ်ပော ်ပအာင်ပမင်မေီးပြစ်သည့် သ ်ဆိုင်ောမမို့နယ်၌ 

လယ်ယာပပမ စီမံြန့်ြွဲပေးနှင့် စာေင်းအင်းဦးစီးဌာနမှူး ိုပသာ်လည်းပ ာငး်၊ 

ပနပေည်ပတာ်၊ ေန် ုန်မမို့ပတာ် သုိ့မဟုတ် မန္တပလးမမို့ပတာ်စည်ေင်သာယာပေး 

နယ်နိမတိ်အတွင်းေိှ မမို့နယ်မျေား၌ သ ်ဆိုင်ော စညေ်ငသ်ာယာပေးပ ာ်မတီ၊ 

မမို့ ပေစီမံ ိန်းနှင့် ပပမစီမံြန့်ြဲွမှု ဌာနမှ းူ ုိပသာ်လည်းပ ာင်း တာဝန်ပေးအေ်ေမည်။  

(၂) နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပေးအောေိှအပြစ် သ ်ဆုိင်ော မမို့နယ်အပေွပေွအုေ်ြျေုေ်ပေး 

ဦးစီးဌာန၊ မမို့နယ်အုေ်ြျေုေ်ပေးမှူး ို တာဝန်ပေးအေ်ေမည်။  

နယ်နိမတိ်ကကပ်မတ်ရေးအောေှိ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ြွင့်များ 

၈။ နယ်နိမတိ်  ေ်မတ်ပေးအောေိှ၏ တာဝန်နှင့်လုေ်ေိုင်ြွင့်မျေားမှာ ပအာ ်ေါအတိုငး်ပြစ်သည်- 

 ( ) နယ်နိမိတ် ုိ တုိင်းတာေုိင်းပြား သတ်မှတ်နုိင်ပေးအတွ ် တာဝန်ယူပဆာင်ေွ ်ေမည့် 

ပပမသ့ုိဝင်ပော ်၍ လုိအေ်ပသာအြျေ ်အလ ်မျေား ုိေယူပြင်းနှင့် လုိအေ်သည်မျေား ုိ 

ပဆာင်ေွ ်ပြင်း၊ 

( ြ ) တာဝန်ယူပဆာင်ေွ ်ေမည့် ပပမ ုိလည်းပ ာင်း၊ ယင်းပပမနှင့် တစ်ဆ ်တစ်စေ်တည်း 

ေိှသည့်ပပမ ုိလည်းပ ာင်း နယ်နိမိတ် ုိ စစ်ပဆးေန်လုိအေ်ေါ  ယင်း ိစ္စနှင့် သ ်ဆုိင်ပသာ 

မည်သည့်ေုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် အြဲွ့အစည်း ုိမဆုိ သ ်ဆုိင်ော ေေ် ွ ် သ့ုိမဟုတ် ပ ျေးေွာ 

အေု်စုအေု်ြျေုေ်ပေးမှူး၏ အ ူအညီပြင့်ဆင့်ပြါ်ပြငး်၊ 

( ဂ ) တာဝန်ယူပဆာင်ေွ ်ေမည့်ပပမ ုိ နယ်နိမိတ်တုိင်းတာ ေုိင်းပြားသတ်မှတ်ေန် နယ်နိမိတ် 

မျေဉ်းပ  ာင်း သ့ုိမဟုတ် အပြားမျေဉ်းပ  ာင်း တစ်ပလျှာ ်တွင် သစ်ေင်၊ ေန်းေင်၊ ခြုံနွယ်၊ 

ခြံစည်းရုိး သ့ုိမဟုတ် ပေါ ်ပော ်လျေ ်ေိှသည့် ပ ာ ်ေဲသီးနံှမျေား ုိ ြုတ်လဲှ၊ ေိတ်သိမ်း၊ 

ြယ်ေှားေန်ပြစ်ပစ၊ နယ်နိမိတ်တုိင်းတာေုိင်းပြား သတ်မှတ်ောတွင် လုိအေ်သည့်အ ူအညီ 

ေယူေန်ပြစ်ပစ၊ သင့်ပလျော်သူတစ်ဦးအား တာဝန်ပေးအေ်ေန်ပြစ်ပစ သ ်ဆုိင်ောေေ် ွ ် 

သ့ုိမဟုတ် ပ ျေးေွာအုေ်စု အေု်ြျေုေ်ပေးမှူးနှင့် ညိှနှိုငး်ပဆာင်ေွ ်ပြင်း၊ 
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(ဃ) နယ်နိမိတ်မျေဉ်းပ  ာင်းတစ်ပလျှာ ် ေှင်းလင်းပြင်းနှင့်စေ်လျေဉ်း၍ ြုတ်လဲှြယ်ေှင်းေသည့် 

သစ်ေင်၊ ေန်းေင်၊ ခြုံနွယ်၊ ခြံစည်းရိုး သ့ုိမဟုတ် ပေါ ်ပော ်လျေ ်ေှိသည့် ပ ာ ်ေဲ 

သီးနံှမျေား၏ ေျေ ်စီးဆံုးရှုံးမှု တန်ြုိးမျေား ုိ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပေးအောေိှေံ တွ ်ြျေ ် 

တငပ်ေပြငး်၊ 

( င ) ေုေ်မြဲွ (ဃ) ေါ  ိစ္စေေ်မျေားနှင့်စေ်လျေဉ်းသည့် အပငငး်ေွားမှုအပေါ် အဆုးံအပြတ်ပေး 

နုိင်ပေးအတွ ် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပေးအောေှိေံ တငပ်ေပြငး်၊ 

( စ ) နယ်နိမိတ်နှင့်စေ်လျေဉ်း၍ သ ်ဆုိင်သူမျေား  မှတ်တမ်း၊ အပော ်အေား သ့ုိမဟုတ် 

စာြျေုေ်စာတမ်းမျေား တငပ်ေေန်ေှိေါ  တငပ်ေပစပြငး်၊ 

(ဆ) တာဝန်ယူပဆာင်ေွ ်ေမည့် ပပမ ိုလည်းပ ာင်း၊ ယင်းနှင့်တစ်ဆ ်တစ်စေ်တည်း 

ေှိပနသည့်ပပမမျေား ိုလည်းပ ာင်း  ေိုင်ဆိုင်လုေ် ိုင်ပနသူ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ော 

အ ျေ ိုးစီးေွား ို ြံစားြွင့်ေှိသူ ိုပြစ်ပစ၊ ယင်းပပမ ိုစီမံြန့်ြွဲအုေ်ြျေုေ်သူ သို့မဟုတ် 

၎င်းနှင့်သ ်ဆုိင်သည့်ေုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် အြဲွ့အစည်း ုိပြစ်ပစ၊ သိေိှပစေန်ပ  ာ်ပငာစာ 

ေုတ်ပေန်၍ သ ်ဆုိင်သူမျေားေံပြန့်ပဝပြင်း သ့ုိမဟုတ် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်မည့် ပပမပနောနှင့် 

ေေ် ွ ် သ့ုိမဟုတ် ပ ျေးေွာအုေ်စု အုေ်ြျေ ေ်ပေးမှူးရံုးတ့ုိတွင် ပမင်သာစွာ ေ်ေားပြင်းတ့ုိ ုိ 

ပဆာင်ေွ ်ေန် သ ်ဆိုငေ်ာ ေေ် ွ ် သ့ုိမဟုတ် ပ ျေးေွာအုေ်စု အေု်ြျေုေ်ပေးမှူးအား 

တာဝန်ပေးအေ်ပြင်း၊  

( ဇ ) ပ  ာ်ပငာစာေါ ပန့ေ ်၊ အြျေန်ိမျေားတွင် တာဝန်ယူပဆာင်ေွ ်ေသည့်ပေသ၏ ပပမအေုိင်း 

အပြား ုိ ညွှန်ပေပြင်း၊ ပပမတုိင်းမှတ်တုိင် သ့ုိမဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တုိင်မျေား ုိ စုိ ်ေူပြင်း၊ 

ပေုပေင်ပြင်းနှင့် နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ ေိုင်းပြားသတ်မှတ်ော၌ လိုအေ်သည့် ေုဂ္ဂိုလ် 

သ့ုိမဟုတ် အြဲွ့အစည်းမျေားေံမှ လိုအေ်သည့်အ ူအညီမျေားေယူနိုင်ေန် သ ်ဆိုငေ်ာ 

ေေ် ွ ် သ့ုိမဟုတ် ပ ျေးေွာအုေ်စု အေု်ြျေုေ်ပေးမှူးနှင့်ညိှနှိုင်းပဆာင်ေွ ်ပြငး်၊ 

( ဈ ) တာဝန်ယပူဆာင်ေွ ်ေသည့် ပပမနှင့်စေ်လျေဉ်း၍ ပပမနယ်နိမိတ် ို တိုင်းတာေိငုး်ပြား 

သတ်မှတ်မေီးပနာ ် ပပမေှင်တ့ုိ ုိပြစ်ပစ၊ ပပမလ ်ေိှ လုေ် ုိင်ပနသူတ့ုိ ုိပြစ်ပစ ညိှနှိုင်းမေီး 

လိအုေ်သည့်ပပမတိုင်းမှတ်တိုင် သ့ုိမဟုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်စို ်ေူပြင်း၊ 

(ည) တာဝန်ယူပဆာင်ေွ ်ေသည့် ပပမနှင့်စေ်လျေဉ်း၍ ယင်းပပမ ို မည်သူ  လ ်ေှိ 

ေိုင်ဆိုင်ပ  ာင်း ဆုံးပြတ်ြျေ ်မြျေနိုင်၍ ပပမနယ်နိမိတ် ို မသတ်မှတ်နိုင်လျှင် 

နယ်နိမတိ် သတ်မှတ်ပေးအောေိှေံ တငပ်ေအစီေင်ြံပြင်း၊ 

( ဋ ) မိမိသံုးသေ်ြျေ ်နှင့် သပောေားေါဝင်ပသာ ပဆာင်ေွ ်မေီးစီးမှု အစီေင်ြံစာ ုိ နယ်နိမိတ် 

သတ်မှတ်ပေးအောေိှမှတစ်ဆင့် မိမိအားြန့်အေ်တာဝန်ပေးသူေံတင်ပေပြင်း၊  

( ဌ )  ေုေမ်ြွဲ (ဋ) အေ တငပ်ေသည့် အစီေငြ်ံစာတွင် နယ်နိမတိ် ို ပေငဆ်င်သတ်မှတ်ေန် 

လုိအေ်ပ  ာင်း မှတ်တမ်း၊ အပော ်အေား ြုိင်မာစွာပတွ့ေိှေါ  ေည့်သွင်းပြာ်ပေပြင်း။ 
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နယ်နိမတိ်သတ်မှတ်ရေးအောေှိ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ြွင့်များ 

၉။ နယ်နိမတိ်သတ်မှတ်ပေးအောေိှ၏တာဝန်နှင့်လုေ်ေိုင်ြွင့်မျေားမှာ ပအာ ်ေါအတိုငး်ပြစ်သည်- 

( ) ေုေ်မ ၇၊ ေုေ်မြဲွ(ြ)၊ ေုေ်မြဲွငယ် (၁) နှင့် (၂) တ့ုိအေ နယ်နိမိတ်မျေား ပေင်ဆင်သတ်မှတ်ောတွင် 

ပပမပေင် ွင်းဆင်း လုေ်ငန်းပဆာင်ေွ ်ော၌ သ ်ဆုိင်ောဌာန၊ အြဲွ့အစည်းမျေားနှင့်ပေါင်းစေ် 

ညိှနှိုင်းပဆာင်ေွ ်ပြင်း၊ 

( ြ ) နယ်နိမတိ်  ေ်မတ်ပေးအောေိှမှ တငပ်ေလာသည့် နယ်နိမတိ်မျေဉ်းပ  ာငး် သ့ုိမဟုတ် 

အပြားမျေဉ်းပ  ာင်းတစ်ပလျှာ ် ေှင်းလင်းပြင်းနှင့်စေ်လျေဉ်း၍ ြုတ်လဲှြယ်ေှင်းေသည့် 

သစ်ေင်၊ ေန်းေင်၊ ခြုံနွယ်၊ ခြံစည်းရိုး သ့ုိမဟုတ် ပေါ ်ပော ်လျေ ်ေှိသည့် ပ ာ ်ေဲ 

သီးနှံမျေား၏ ေျေ ်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ြိုးမျေား ို စိစစ်အတည်ပေု၍ ပနပေည်ပတာ်ပ ာင်စီ 

သ့ုိမဟုတ် သ ်ဆုိင်ောတုိင်းပေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပေည်နယ်အစုိးေအြဲွ့သ့ုိ အစီေင်ြံတင်ပေပြင်း၊ 

( ဂ ) ေုေမ်ြွဲ (ြ) ေါ ိစ္စေေ်မျေားနငှ့်စေ်လျေဉ်းသည့် အပငငး်ေွားမှုမျေားအပေါ် အဆုံးအပြတ် 

ပေးပြင်းနှင့် အဆံုးအပြတ်မပေးနုိင်သည့်  ိစ္စမျေား ုိ ပနပေည်ပတာ်ပ ာင်စီ သ့ုိမဟုတ် 

သ ်ဆိုငေ်ာ တိုင်းပေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပေည်နယ်အစိုးေအြဲွ့သ့ုိ အစီေငြ်ံတငပ်ေပြငး်၊ 

(ဃ) တာဝန်ယူပဆာင်ေွ ်ေမည့် ပပမနှင့်စေ်လျေဉ်း၍ စစ်ပဆးပမးပမန်းပြင်း စတင်ပေုလုေ်သည့် 

ပန့မတုိင်မီ ေ ်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း လ ်ေိှလုေ် ုိင်ပနေုိင်သူတ့ုိ ုိ ဥေပေနှင့်မညီေဲ 

လ ်လွှတ်ပစ၍ လ ်ဝယ်ေယူေားပ  ာင်း စစ်ပဆးပတွ့ေိှေလျှင် ဥေပေနှင့်မညီေဲ 

လ ်လွှတ်ဆုံးရှုံးေသူ ို လ ်ေှိအပြစ်ေား၍ နယ်နိမတိ်သတ်မှတ်ပြငး်၊ 

( င ) နယ်နိမတိ်  ေ်မတ်ပေးအောေိှ  ပေးေို့ပသာ အစီေငြ်ံစာ ို မည်သူမဆို လာပော ် 

  ည့်ရှုနုိင်ပ  ာင်းနှင့် သပောမတူ၍  န့် ွ ်ပငင်းဆုိလုိလျှင် ပ  ာ်ပငာစာေုတ်ပေန် 

သည့်ပန့မှစ၍ ေ ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပငင်းဆုိလုိပသာအြျေ ်မျေား ုိ စာပြင့်ပေးသား 

ပြာ်ပေ န့် ွ ်နုိင်ပ  ာင်း သ ်ဆုိင်ောေေ် ွ ် သ့ုိမဟုတ် ပ ျေးေွာအုေ်စု အုေ်ြျေ ေ်ပေးမှူး 

မှတစ်ဆင့် ပ  ညာပစပြင်း၊ 

( စ ) အဆိေုါေ ်ပေါင်း ၃၀  ုန်ဆုံးမေီးပနာ ်တွင် တငပ်ေလာသည့်  န့် ွ ်လွှာမျေား ို 

ပငင်းေယ်ေမည်ပြစ်မေီး၊ လုိအေ်ေါ  ယင်း န့် ွ ်လွှာမျေားနှင့်စေ်လျေဉ်း၍ ပနပေည်ပတာ် 

ပ ာငစ်ီ သ့ုိမဟုတ် သ ်ဆိုင်ော တိုင်းပေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပေည်နယ်အစိုးေအြဲွ့သ့ုိ 

တငပ်ေပြငး်၊ 

(ဆ)  တာဝန်ယူပဆာင်ေွ ်ေမည့် ပပမမျေားနှင့်စေ်လျေဉ်း၍ လုိအေ်သည့် အြျေ ်အလ ်မျေား ုိ 

စစ်ပဆးပမးပမန်းေန်အတွ ် ဤဥေပေအေ အေ်နှင်းေားသည့် တာဝန်နှင့်လုေ်ေုိင်ြွင့်မျေား 

အပေင် နယ်နိမိတ်  ေ်မတ်ပေးအောေိှ၏ တာဝန်နှင့်လုေ်ေုိင်ြွင့်မျေားအေေါ သ ်ပသတ့ုိ ုိ 

လာပော ်ပစေန်ဆင့်ပြါ်မေီး စာြျေုေ်စာတမ်းမျေား ို တငပ်ေပစပြင်း၊ 
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( ဇ ) နယ်နိမိတ်  ေ်မတ်ပေးအောေှိ၏ တင်ပေြျေ ်အေ လည်းပ ာင်း၊ မိမိ ိုယ်တိုင် 

စစ်ပဆးပတွ့ေှြိျေ ်အေလည်းပ ာငး် နယ်နိမိတ်အပငင်းေွားမှုတွင် မည်သူ  လ ်ေှိ 

ပြစ်ပ  ာင်း ဆံုးပြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်ေန် ြုိင်လံုမှုမေိှလျှင် စစ်ပဆးပမးပမန်းြျေ ်မျေားအပေါ် 

ခြုံငံုသံုးသေ်မေီး လ ်ေိှပြစ်သနူှင့် ညိှနှိုငး်၍ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပြငး်၊ 

(စျေ)  တာဝန်ယူပဆာင်ေွ ်ေမည့် ပပမနယ်နိမိတ်မျေားနှင့်စေ်လျေဉ်း၍ အပငင်းေွားမှုမျေားပြစ်ပေါ်ေါ  

ပနပေည်ပတာ်ပ ာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သ ်ဆုိင်ောတုိင်းပေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပေည်နယ်အစုိးေ 

အြဲွ့ေံ တငပ်ေ၍ ဆုံးပြတ်ေယူပဆာင်ေွ ်ပြငး်။ 

အြန်း(၅) 

နယ်နိမတိ်မှတ်တိုင်များစိုက်ထခူြငး်နှင့် ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ခြငး် 

၁၀။ နယ်နိမိတ်  ေ်မတ်ပေးအောေိှသည် နယ်နိမိတ်တုိင်းတာ ေုိင်းပြားသတ်မှတ်မေီးေါ  နယ်နိမိတ် 

တစ်ပလျှာ ် လိအုေ်သည့် ပပမတိုင်းမှတ်တိုင် သ့ုိမဟုတ် နယ်နိမတိ်မှတ်တိုင် ို ပပမေှင်တို့ ိုပြစ်ပစ၊ 

ပပမလ ်ေိှလုေ် ိုငပ်နသူတို့ ိုပြစ်ပစ စို ်ေပူစေမည်။ 

၁၁။ နယ်နိမိတ်တုိင်းတာေုိင်းပြားသတ်မှတ်မေီး နယ်နိမိတ်တစ်ပလျှာ ်လုိအေ်သည့် ပပမတုိင်းမှတ်တုိင် 

သ့ုိမဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် စို ်ေူမေီးသည့်အြါ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာေိုင်းပြားသည့် လုေ်ငန်း 

ပဆာင်ေွ ်မှုမှာ အမေးီအပေတ်ပြစ်ပစေမည်။ 

၁၂။  နယ်နိမိတ်  ေ်မတ်ပေးအောေိှသည် နယ်နိမိတ်တစ်ပလျှာ ် စုိ ်ေူေားသည့် ပပမတုိင်းမှတ်တုိင် 

သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် ို ေိန်းသိမ်းပစာင့်ပေှာ ်ေန် ပပမေှင်မျေားနှင့် ပပမလ ်ေှိလုေ် ိုင် 

ပနသတူို့အား သတ်မှတ်ြျေ ်နှင့်အညီ တာဝန်ပေးအေ်ေမည်။ 

၁၃။ သ ်ဆုိင်ောေေ် ွ ် သ့ုိမဟုတ် ပ ျေးေွာအုေ်စု အုေ်ြျေုေ်ပေးမှူး သ့ုိမဟုတ် ပပမေှင် သ့ုိမဟုတ် 

ပပမတွင် လ ်ေိှလုေ် ုိင်လျေ ်ေိှသူသည် ပပမတုိင်းမှတ်တုိင် သ့ုိမဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တုိင် တစ်ြုြု ုိ 

ေိြုိ ်ေျေ ်စီးပြင်း၊ ပေျော ်ဆံုးပြင်း သ့ုိမဟုတ် ပပောင်းလဲပြင်းမေိှပစေန် တားဆီး ာ ွယ်ေန် တာဝန် 

ေိှသည်။ 

၁၄။ သ ်ဆုိင်ောေေ် ွ ် သ့ုိမဟုတ် ပ ျေးေွာအုေ်စု အုေ်ြျေ ေ်ပေးမှူးသည် ပပမတုိင်းမှတ်တုိင် သ့ုိမဟုတ် 

နယ်နိမိတ်မှတ်တုိင် ုိ တစ်စံုတစ်ော ပေွှေ့ပပောင်းြယ်ေှားြံေပြင်း၊ ြျေ ်ဆီးြံေပြင်း၊ ေိြုိ ်ေျေ ်စီးပစပြင်း၊ 

ပေျော ်ဆံုးပြင်း၊ ပပောင်းလဲပြင်းနှင့် မှတ်သားေားသည့် အမှတ်အသား တစ်ြုြု ုိမေင်မေှားပြစ်ပစ 

ပြငး်ေါ  ိစ္စေေ်တစ်ြုြုပြစ်ေွားပ  ာင်း မိမိ ိုယ်တိုင်ပြစ်ပစ၊ တစ်နည်းနည်းပြင့်ပြစ်ပစ သိေိှလျှင် 

သ ်ဆိုငေ်ာ မမို့နယ်အုေ်ြျေုေ်ပေးမှူးေံ အပမန်ဆုံးတငပ်ေေမည်။ 

၁၅။ ေုေ်မ ၁၄ အေ တငပ်ေလာသည့်  ိစ္စေေ်အပေါ် သ ်ဆိုင်ော မမို့နယ်အေု်ြျေုေ်ပေးမှူးသည် 

 ွငး်ဆငး်စိစစ်မေီး ပတွ့ေှြိျေ ်နှင့်တ ွ ဥေပေနှင့်အညီ အပေးယူနုိငေ်န် သ ်ဆိုငေ်ာ ေေ် ွ ် 

သ့ုိမဟုတ် ပ ျေးေွာအုေ်စုအေု်ြျေုေ်ပေးမှူး ို တာဝန်ပေးအေ်ေမည်။ 
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၁၆။ ောသီဥတုပ  ာင့်ပသာ်လည်းပ ာင်း၊ သောဝပေးအန္တောယ်ပ  ာင့်ပသာ်လည်းပ ာင်း၊ အပြား 

အပ  ာင်းတစ်ြုြုပ  ာင့်ပသာ်လည်းပ ာင်း ပပမတုိင်းမှတ်တုိင် သ့ုိမဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တုိင် ေိြုိ ် 

ေျေ ်စီးပြင်း၊ ပေျော ်ဆုံးပြင်း၊ ပေင်ဆင်ေန် လိုအေ်ပြင်းမျေားေှိလျှင် ပပမေှင် သို့မဟုတ် ပပမလ ်ေှိ 

လုေ် ုိင်ပနသူ သ့ုိမဟုတ် သ ်ဆုိင်ောေေ် ွ ် သ့ုိမဟုတ် ပ ျေးေွာအုေ်စု အုေ်ြျေုေ်ပေးမှူး  

ပပမတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် ပေင်ဆင်ပြင်း၊ အသစ်စို ်ေူပြင်း ပေုလုေ်နိုင်ေန် 

သ ်ဆိုငေ်ာ မမို့နယ်အုေ်ြျေုေ်ပေးမှူးေံ တငပ်ေေမည်။ 

၁၇။ သ ်ဆိုငေ်ာမမို့နယ်အေု်ြျေုေ်ပေးမှူးသည် သ ်ဆိုင်ော နယ်နိမတိ်အတွင်း ဤဥေပေအေ 

စို ်ေူေားသည့် ပပမတိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် တစ်ြုြုေိြို ်ေျေ ်စီးပြင်း 

သို့မဟုတ် ပေျော ်ဆုံးပြင်း သို့မဟုတ် ပေင်ဆင်ေန် လိုအေ်ပြင်း ိုသိေှိလျှင် မှတ်တိုင်အသစ် ို 

မူလပနောတွင် ပေန်လည်စုိ ်ေူေန်ပြစ်ပစ၊ ပေင်ဆင်ေန်ပြစ်ပစ ဆံုးပြတ်ြျေ ် ြျေမှတ်၍  ုန် ျေစေိတ်ပငွ 

 ျေြံေမည့်သူ ို သတ်မှတ်ေမည်။ 

အြန်း(၆) 

တားခမစ်ြျက်များ 

၁၈။ မည်သူမျှ နယ်နိမိတ်  ေ်မတ်ပေးအောေိှ၏ ေုေ်မ ၈၊ ေုေ်မြဲွ ( ) သ့ုိမဟုတ် ေုေ်မြဲွ (ြ) ေါ 

တာဝန်မျေား ပဆာင်ေွ ်ပြင်း ို တားဆီးပြငး်၊ မြိမ်းပပြာ ်ပြငး် သ့ုိမဟုတ် အန္တောယ်ပေုပြင်းမပေုေ။ 

၁၉။ မည်သူမျှ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပေးအောေိှ၏ ေုေ်မ ၉၊ ေုေ်မြဲွ (ဃ) သ့ုိမဟုတ် ေုေ်မြဲွ (ဆ) ေါ 

တာဝန်မျေား ပဆာငေ်ွ ်ပြင်း ို တားဆီးပြငး်၊ မြိမ်းပပြာ ်ပြငး် သ့ုိမဟုတ် အန္တောယ်ပေုပြင်းမပေုေ။ 

၂၀။  မည်သူမျှ နယ်နိမိတ်တုိင်းတာ ေုိင်းပြားသတ်မှတ် စုိ ်ေူေားေိှမေီးပြစ်သည့် ပပမတုိင်းမှတ်တုိင် 

သ့ုိမဟုတ် နယ်နိမိတ်မှတ်တုိင်တစ်ြုြု ုိ ြွင့်ပေုြျေ ်မေိှေဲ ြယ်ေှားပြင်း၊ ပေွ့လျေားပြင်း၊ ြျေ ်ဆီးပြင်း၊ 

ပပောင်းလဲပြင်း သ့ုိမဟုတ် မှတ်သားေားေိှသည့် အမှတ်အသားတစ်ြုြု ုိ မေင်မေှားပြစ်ပစပြင်းမပေုေ။ 

အြန်း(၇) 

   ခပစ်မှုနှင့်ခပစ်ေဏ်များ 

၂၁။  မည်သူမဆုိ ေုေ်မ ၁၈ သ့ုိမဟုတ် ေုေ်မ ၁၉ ေါ တားပမစ်ြျေ ်တစ်ေေ်ေေ် ုိ ပြာ ်ြျေ ် ျေ းလွန်ပ  ာင်း 

ပေစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပြင်းြံေလျှင် ေုိသူ ုိ ပပြာ ်လေ ်မေုိပသာ ပောင်ေဏ်ပြစ်ပစ၊  ျေေ်တစ်သိန်းေ ် 

မေိပုသာ ပငေွဏပ်ြစ်ပစ၊ ေဏနှ်စ်ေေ်လုးံပြစ်ပစ ြျေမှတ်ေမည်။ 

၂၂။  မည်သူမဆုိ ေုေ်မ ၂၀ ေါတားပမစ်ြျေ ် ုိ ပြာ ်ြျေ ် ျေူးလွန်ပ  ာင်း ပေစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပြင်း 

ြံေလျှင် ေုိသူ ုိ နှစ်နှစ်ေ ်မေုိပသာ ပောင်ေဏ်ပြစ်ပစ၊  ျေေ်ငါးသိန်းေ ်မေုိပသာ ပငွေဏ်ပြစ်ပစ၊ 

ေဏန်ှစ်ေေ်လုးံပြစ်ပစ ြျေမှတ်ေမည်။ 
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အြန်း(၈) 

အရထွရထွ 

၂၃။  ပပမတိုင်းတာေားေှိမေီးပြစ်သည့် မမို့၊ ေေ် ွ ်နှင့် ပ ျေးေွာအတွင်းေှိ ေုဂ္ဂလိ  သို့မဟုတ် 

အြဲွ့အစည်းတစ်ြုြျေင်းတ့ုိ၏ ပပမနယ်နိမိတ်နှင့်စေ်လျေဉ်း၍ တုိင်းတာပေင်ဆင်သတ်မှတ်ပြင်း လုေ်ငန်းမျေား ုိ 

ပဆာင်ေွ ်ောတွင် သ ်ဆုိင်ော ပပမစီမံြန့်ြဲွသည့်ဌာန သ့ုိမဟုတ် ဝန်ေမ်းအြဲွ့အစည်း အက ီးအမှူး၏ 

ြွင့်ပေုြျေ ်ေယူပဆာင်ေွ ်ေမည်။ 

၂၄။  ေုေ်မ ၉၊ ေုေ်မြဲွ (ဂ)၊ (စ)၊ (စျေ) နှင့် ေုေ်မ ၁၀ တ့ုိေါ  ိစ္စေေ်မျေားနှင့်စေ်လျေဉ်း၍ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပေး 

အောေှိနှင့် နယ်နိမိတ်  ေ်မတ်ပေး အောေှိတို့ တင်ပေလျှင် ပနပေည်ပတာ်ပ ာင်စီ သ့ုိမဟုတ် 

တုိင်းပေသက ီး သို့မဟုတ် ပေည်နယ်အစိုးေအြွဲ့  လုေ်ငန်းမျေား စဉ်ဆ ်မပေတ်စီမံပဆာင်ေွ ်ေန် 

သင့်ပလျော်သူ တစ်ဦး ိုပြစ်ပစ၊ အြွဲ့ ိုပြစ်ပစ တာဝန်ပေးအေ်နိုင်သည်။ ယင်းပဆာင်ေွ ်မှု 

 ုန် ျေစေိတ် ို နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ ေိုင်းပြားသတ်မှတ်ပေးေမည့် ပပမေှင် သို့မဟုတ် ပပမလ ်ေှိ 

လုေ် ုိင်ပနသူ သ့ုိမဟုတ် တာဝန်ေှိသူတို့   ျေြံပစေမည်။ 

၂၅။  ပပမေှင် သ့ုိမဟုတ် ပပမလ ်ေိှလုေ် ုိင်ပနသူ သ့ုိမဟုတ် တာဝန်ေိှသူ  ေုေ်မ ၂၄ အေ  ျေြံေမည့် 

ပဆာင်ေွ ်မှု ုန် ျေစေိတ် ို သ ်ဆိုင်ောေေ် ွ ် သို့မဟုတ် ပ ျေးေွာအုေ်စုအုေ်ြျေုေ်ပေးမှူး  

ပပမြွန်မပပေ ျေန်ပငွ ပြစ်ေိသ ့ဲသ့ုိ အေပ ာ ်ြံ ေမည်။ 

၂၆။ ဤဥေပေေါ ပေစ်မှုမျေား ို ေဲအပေးယူေိုင်ြွင့်ေိှပသာ ပေစ်မှုမျေားအပြစ် သတ်မှတ်သည်။ 

၂၇။ ဤဥေပေေါ ပေဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေား ို အပ ာင်အေည်ပြာ်ပဆာငေွ် ်ောတွင်- 

( ) စုိ ်ေျေ ိုးပေး၊ ပမွးပမူပေးနှင့် ဆည်ပပမာင်းဝန်က ီးဌာနသည် နည်းဥေပေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် 

စည်း မ်းမျေား ုိ ပေည်ပောင်စုအစုိးေအြဲွ့၏ သပောတူညီြျေ ်ပြင့် ေုတ်ပေန်နုိင်သည်။ 

( ြ ) စို ်ေျေ ိုးပေး၊ ပမွးပမူပေးနှင့် ဆည်ပပမာငး်ဝန်က ီးဌာနသည် အမိန့်ပ  ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ 

ညွှန်  ားြျေ ်နှင့် လုေ်ေုးံလုေ်နည်းမျေား ို ေုတ်ပေန်နိုင်သည်။  

၂၈။  The Boundaries Act (INDIA ACT V, 1880,Vol X)  ို ဤဥေပေပြင့် ရုေ်သိမ်း လိ ု်သည်။ 

 

 ပေည်ပောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံပတာ် ြဲွ့စည်းေံုအပပြြံဥေပေအေ  ျွနု်ေ်လ ်မှတ်ပေးေုိးသည်။ 

 

          (ေုံ)ဝငး်ပမင့်   

နုိင်ငပံတာ်သမ္မတ 

ပေည်ပောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိငင်ပံတာ်
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