
ရန်က uန် မiu့eတာ ်စည်ပင်သာယာeရးeကာမ်တီ aeဆာက်aauဆ iuင်ရာ နည်းuပeဒများ 

ရန်က uနတ်i uင်းeဒသကီး aစiuးရ 

ရန်က uန် မiu့eတာ ်စည်ပင်သာယာeရးeကာမ်တီ 

aမ iန့်eကာြ်ငာစာaမှတ§် m/ mဝmm 

mmmm ခuနစ်ှ§ ဝါeခါငလ်ဆနး် mm ရက် 

(mဝmm ခuနစ်ှ သဂuတလ်§ m ရက်) 

ရန်က uန် မiu့eတာ် စည်ပင်သာယာeရးeကာ်မတီသည် mဝmm ခ uနှစ§် ရန်ကuန် မiu့eတာ် စည်ပင်သာယာeရး uပeဒပ uဒ်မ 

mm§ ပ uဒ်မခွဲ(က)aရ aပ်နှင်းထားeသာ လuပပ်i uငခ်ငွ့်ကi uကျင့်သuး၍ aစ iuးရaဖဲွ့၏သeဘာတူညခီျက်ြဖင့် 

eaာက်ပါနည်းuပeဒများကiu ထuတ်ြပန်လiuက်သည်။ 

aခနး်(m) 

aမည်နှင့် aဓiပ္ပာယ်eဖာြ်ပချက ်

m။ ဤနညး်uပeဒများကiu ရန်ကuန် မiu့eတာ်စည်ပင်သာယာeရးeကာ်မတီ§ aeဆာက်aauဆ iuငရ်ာ နည်းuပeဒများဟu 

eခ တွငe်စရမည။် 

m။ ဤနည်းuပeဒများတွင် ပါရ iှeသာ စကားရပ်များသည် mဝmm ခ uနှစ§် ရန်ကuန် မiu့eတာ် စည်ပင်သာယာeရး 

uပeဒတွင ် ပါရ iှသည့်aတiuင်း aဓ iပ္ပာယ်သက်eရာက်eစရမည်။ ထiu့ြပင် eaာက်ပါစကားရပ်များသည် eဖာ်ြပပါ aတiuင်း 

aဓiပ္ပာယ်သက်eရာကe်စရမည်- 

(က) uပeဒ ဆiuသညမ်ာှ mဝmm ခuနှစ§် ရန်က uန် မiu့eတာ် စည်ပငသ်ာယာeရး uပeဒကiuဆi uသည။် 

(ခ) eကာမ်တ ီဆiuသည်မှာ ရန်ကuန် မiu့eတာ် စညပ်ငသ်ာယာeရး eကာ်မတီကiuဆiuသည်။ 

(ဂ) မ iu့eတာ်နယ်န iမiတ် ဆiuသည်မှာ ရန်ကuန် မiu့eတာ် စညပ်ငသ်ာယာeရး နယ်န iမ iတ်ကiuဆ iuသည်။ 

(ဃ) aeဆာက်aau ဆiuသည်မှာ မည်သည့်eဆာက်လuပe်ရး ပစ္စည်းြဖင့်မဆiu ယာယီသi u့မဟuတ် 

aမဲတမ်းeဆာက်လuပ်သည့် aiမ§် တiuက်§ တဲ§ တစ်ဖက်ယပ်§ aမiuးပါရှieသာaြခားaeဆာက်aau 

သiu့မဟuတ် ယင်းတiu့၏ aစiတ်aပiuငး်ကi uဆiuသည်။ ယငး်စကားရပတွ်င် aeဆာက်aauနရ§ eြမထiနး်နရ§ 

aကာaရ§ ဝင်းတခါး§ ြခစညး်ရiuး§ ဝင်းထရ§ ဇာတ်ခu§ တiuင§် ကျားeထာက်နငှ့် aeဆာက်aau၏ 

aကမး်ထည်တiu့လည်းပါဝင်သည။် 

(င) aeဆာက်aaueဆာက်လ uပြ်ခင်းလ uပင်န်း ဆiuသည်မှာ aeဆာက်aauတစ်ခ uခuကiu aသစ် 

eဆာက်လuပြ်ခငး်§ တiuးချဲ့eဆာက်လuပ်ြခငး်§ aကီးစားြပင်ဆင်ြခင်း သiu့မဟuတ် aeသးစား ြပင်ဆင်ြခင်း§ 

ြခစည်းရiuး ကာရြခင်းနှင့် ဖ iuဖျက်ြခင်းများကiu ဆiuသည။် ယင်းစကားရပ်တွင် aeဆာက် aauနှင့် 

aeဆာက်aauဆiuငရ်ာ aစiတ်aပi uင်း ဖ iuဖျက်ြခငး်လညး်ပါဝင်သည့်aြပင် aeဆာက်aau လuပ်ငန်းများ 



aeကာငa်ထညe်ဖာ်ရနa်တွက် eြမြပuြပင်ြခင်း§ auတ်ြမစတူ်းeဖာ်ြခင်း နှင့် aြခား လiuaပ်သည့် 

ြပင်ဆင်ြခင်း§ eဆာငရ်ွက်ြခင်းများလည်း ပါဝငသ်ည။် 

(စ) aeဆာက်aauaeသးစားြပငဆ်ငြ်ခငး် ဆiuသည်မှာ မူလaeဆာက်aau aရွယa်စားနှင့် မလူ 

ဖွဲ့စည်းတည်eဆာက်မပ uစကiu မeြပာငး်လဲeစဘ ဲတစ်စiတ်တစ်ပiuငး်ြပင်ဆင်ြခငး်ကi u ဆiuသည်။ 

(ဆ) aeဆာက်aauaကးီစားြပငဆ်ငြ်ခငး် ဆiuသည်မှာ မလူaeဆာက်aauကiu တiuးချဲ့ြခင်း§ ြမင့်ြခင်း§ 

နiှမ့်ြခင်း§ auတ်ြမစa်သစ်ြပuလuပ်ြခငး်တi u့ မြပuလ uပ်ဘဲ မူလပစ္စည်းaမျiuးaစား သiu့မဟ uတ ် ထi u့ထက် 

ပiuမ iueကာင်းမွန် ခiuင်ခ့eသာ ပစ္စည်းက iu eြပာင်းလဲသuးစွဲ ပးီြပင်ဆင်ြခင်းက iu ဆiuသည။် 

(ဇ) တiuးချဲ့eဆာကလ်uပြ်ခငး် ဆiuသည်မှာ မူလeဆာကလ် uပ် ပီး aeဆာက်aauကiu တiuးချဲ့ြခင်း§ ြမင့်ြခင်း§ 

eရှ့eနာက်နငှ့် eဘးဝဲယာတiu့တွင် aဖီနင့်ှ aဆွယ်များ ြဖည့်စက်ွeဆာက်လuပြ်ခငး်တiu့ကiu ဆiuသည်။ 

(စျ) aသစ်eဆာကလ်uပြ်ခင်း ဆiuသည်မှာ eြမကွက်လပ်တွငြ်ဖစ်eစ§ aeဆာက်aauတစခ် u၏ eနရာ 

တွငြ်ဖစe်စ aသစ်eဆာက်လuပ်ြခင်းကiu ဆiuသည်။ 

(ည) ဖ iuဖျကြ်ခငး် ဆiuသည်မှာ aeဆာက်aauတစခ် uလuးြဖစ်eစ§ ယင်း၏နရြဖစ်eစ§ ယင်း၏ aဓ iက 

aစiတ်aပ iuင်းြဖစ်eစ§ ယင်းနှင့် ဆက်စပe်နeသာ aစiတ်aပiuင်းတစ်ခuခuြဖစ်eစ မူလပuသဏ္ဌ ာန်မှ 

eြပာင်းလဲသွားeစရန် eသာလ်ညး်eကာငး်§ မလူပuစတစ်ခ uလuး ပျက်ယွင်းသာွးeစရန ် eသာ်လည်းeကာင်း 

eဆာင်ရက်ွြခင်းကiu ဆiuသည်။ 

(ဋ) ပiuငရ်ငှ် ဆiuသည်မှာ မiu့eတာ်နယ်န iမ iတ်aတွင်းရiှ aeဆာက်aau သiu့မဟuတ် eြမကွက်ပ iuငဆ်iuငသ်ကူ iu 

ဆiuသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် aeဆာက်aau သiu့မဟuတ် eြမကွက်ငှားရမ်းခများကiu မiမ iaတွက် ြဖစ်eစ§ 

ကiuယ်စားလှယ်aြဖစ်ြဖင့် ြဖစe်စ§ ပစ္စည်းထiန်းaြဖစြ်ဖင့်ြဖစe်စ လက်ခရယူသူ သiu့မဟuတ် လက်ခရယူ 

မည့် သူများလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ဌ) eနထiuငa်သ uးြပuသူ ဆiuသည်မှာ eြမ သiu့မဟuတ် aeဆာက်aauတွင် aမတဲမး်ြဖစ်eစ§ ယာယြီဖစ်eစ 

eနထiuငသ်ူ သiu့မဟuတ် aသuးြပuသူကiuဆiuသည။် 

(ဍ) တဲaeဆာကa်au ဆiuသည်မှာ aြပငန်ရများနငှ့် aမ iuးကiu ဝါး§ ဓနi§ သက်ငယ် သiu့မဟ uတ် aြခား 

မီးeလာင်လွယe်သာ ပစ္စည်းများြဖင့် aeဆာက်aauတစ်ခuလuးကiuြဖစe်စ§ တစ်စ iတ်တစe်ဒသကi u ြဖစe်စ 

တညe်ဆာက်ထားသည့် aeဆာက်aauကiu ဆiuသည်။ 

(ဎ) နစ်နာသူ ဆiuသည်မှာ aeဆာက်aau eဆာက်လuပြ်ခငး်eကာင့် မiမ iပiuင်aeဆာက်aauတစခ် uလuးကiu 

ြဖစe်စ§ တစစ်iတ်တစပ်iuင်းကi uြဖစ်eစ§ မiမ iပiuင်ပစ္စည်း တစ်ခ uခuကiuြဖစe်စပျက်စီးဆuးရးြခင်းခရသူကiuဆiuသည်။ 

(ဏ) ဆ iuငး်ဘ uတ် ဆiuသည်မှာ ရ uး § ဌာနတစ်ခ uခu § aဖွ့ဲaစည်းတစ်ခ uခ u၏  ကi uယ်စားြပuaမည် eရးသား 

ချက်များကiu  စီးပာွးeရးaလiu့ငှာ မဟuတ်ဘ ဲ aများသiသာရန ် ချiတ်ဆဲွ§ စiuက်ထူ§ တပ်ဆင§် eရးသား 

ထားြခင်းကiu ဆiuသည်။ 



(တ) eကာြ်ငာ ဆiuသည်မှာ ပစ္စည်းတစ်မျiuးမျ iuးကiu aသuးြပu၍ြဖစ်eစ§ လပ်စစ် သiu့မဟ uတ် ကွန်ပျူတာ သiu့မဟ uတ် 

aြခားနည်းပညာတစ်ရပ်ရပ်ကiu aသuးြပu၍ြဖစ်eစ စီးပာွးeရးaလiu့ငှာ eဖာ်ြပလiuသည့် aeကာင်း 

aရာများကiu aများသieစရန ်ချ iတ်ဆဲွ§ စiuက်ထူ§တပ်ဆင်§ eရးသားထားြခငး်ကiu ဆiuသည်။ 

 

aခန်း(m) 

aeဆာက်aaueဆာက်လ uပခ်ငွ့် eလာက်ထားြခငး်§ ခငွ့်ြပuြခငး် 

m။ မ iu့eတာ်နယန်iမ iတ်aတွင်း aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်း လuပက်iuင်လiuသူသည် သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်aညီ eကာ်မတီသi u့ eလာက်ထားရမည။် 

m။ eကာမ်တီသည ်နညး်uပeဒ (m) aရ eလာက်လာကiu စ iစစ် ပးီ- 

(က) eြမပ iuင်ဆiuင်မ မှနက်န်ပါက aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငနး် ခွင့်ြပuမြပuက iu eလာက်ထားသူ aား 

eလာက်လာလက်ခရရှiသည့်eနမ့ှ နှစ်လaတွင်း aeကာင်းကားရမည်။ 

(ခ) eလာက်လာတွင် လiuaပခ်ျက်များရှiပါက လာeရာက်ြဖည့်စွက်ရန် eလာက်ထားသူထ aeကာင်း 

ကားရမည်။ aeကာင်းကားသည့်eန့မှ စတငe်ရတွက်ပါက သ uးလြပည့်သည့်eန့ရက်ထi လာeရာက် 

ြဖည့်စွက်တငြ်ပြခင်း မရ iှပါက eလာက်ထားသ၏ူ eဆာက်လuပ်ခွင့်aမတွဲက iu ပယ်ဖျက် နiuငသ်ည။် 

m။ eကာမ်တီသည ် aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငနး် လuပ်ကiuင်ခငွ့် eလာက်ထားြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ 

ကန့်ကွက်ချက်များရ iှeသာ်လည်း တည်ဆဲaeဆာက်aauဆiuင်ရာ လuပ်ထuးလuပန်ည်းများနှင့် ညီညွတ်ပါက aeဆာက်aau 

eဆာက်လuပြ်ခငး်လuပင်နး်ကiu ခငွ့်ြပuန iuင်သည်။ 

m။ eကာ်မတီသည် ပiuငဆ်iuင်မaတညမ်ြပuန iuင်သည့် eြမကွက်များတွင် aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်ခွင့် 

eလာက်ထားလာပါက မiu့eတာ်aဂါရပန်ှင့်ညီညွတ်ရန်aလiu့ငှာ သuးထပ်ထက်မပiueသာ aeဆာက်aauများကi u 

eြမပ iuင်ဆiuငမ်နှင့်မသက်ဆiuင်ဘဲ ခွင့်ြပuနiuငသ်ည။် 

m။ eကာမ်တီသည ်eဆာက်လuပ်ခွင့်eလာက်ထားလာသည့် aeဆာက်aauများတွင် ယာဉရ်ပန်ားရန်eနရာ aပါaဝင ်

မiu့ြပဆiuင်ရာလiuaပခ်ျကမ်ျားကiu ထည့်သွင်းeဆာက်လ uပရ်န်ညန်ကားနiuင်သည်။ 

m။ eကာမ်တီသည-် 

(က) aeဆာက်aauaမျiuးaစားaလiuက် လuပ်ငန်းeဆာင်ရက်ွ ပီးစီးရမည့် သက်တမ်းကာလကi u aeဆာက်aau 

eဆာက်လuပြ်ခငး်လuပင်န်း လuပက်iuငခ်ငွ့်aမ iန့်တွင် သတ်မှတ်eပးရမည်။ 

 (ခ) aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ်ခင်းလuပ်ငန်း လuပ်ကiuင်ခငွ့် aမ iန့်ထuတ်eပးသည့်eန့မှ စတင်၍ တစ်နစ်ှ aတငွး် 

စတငe်ဆာင်ရက်ွြခင်းမြပuပါက လuပင်န်းလuပက်iuငခ်ငွ့်aမ iန့်ကiu ြပန်လည်ရuပသ်iမ်းန iuင်သည်။ 

 

 



m။ aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်း လuပ်ငန်းလuပက်iuငခ်ွင့်ရသူသည်- 

(က) eကာ်မတီက ထuတ်eပးeသာ aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်း လuပ်ငန်းလuပ်ကiuင်ခငွ်a့မiန့်ကiu aများ 

ြပည်သြူမင်နiuင်eစရန် aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ်ခင်း လuပ်ငန်းeနရာတွင် ခွင့်ြပuမiန့်ရရှiသူ၏ aမည§် 

ကီးကပသ်ူ aငဂ်ျငန်ယီာနငှ့် ကန်ထရ iuက်တာတi u့၏aမည§် လiuင်စငa်မတ်ှ§ ခွင့်ြပuသည့် သက်တမ်း ကာလနှင့် 

ခွင့်ြပuသည့် aeဆာက်aaဆiuငရ်ာ aချက်aလက်များကiu  eဖာ်ြပထားသည့် ဆiuင်းဘ uတ်ကiu စဲွကပထ်ား 

ရမည်။ 

(ခ) eကာ်မတီက ခငွ့်ြပuသည့် aeဆာက်aauပ uစနှင့်aည ီeဆာက်လuပ်ရမည်။ 

(ဂ) eကာ်မတီကခွင့်ြပuထားသည့် aeဆာက်aauပuစနှင့်ကွဲလဲွြခားနားသည့် aeဆာက်aau eဆာက်လuပရ်န် 

aeကာင်းeပ eပါက်ပါက ကဲွလွြဲခားနားသည့်ပ uစaတiuငး်eဆာကလ်uပခွ်င့်ရရှiနiuငe်ရးaတွက် ြပင်ဆင်eဆာက် 

လuပ်လiueသာ  aeဆာက်aau ပuစနင်ှ့aတူ eကာ်မတီသ iu့ထပမ်eလာက်ထားရမည။် 

(ဃ) ခiuင်လueသာaeထာက်aထားတင်ြပနiuငပ်ါက aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်း လuပ်ကiuငခ်ငွ့် aမiန့်ကiu 

သက်တမ်းတiuးြမင့်eပးရန ်eကာမ်တီသiu့ eလာက်ထားန iuင်သည်။ 

mဝ။ eကာမ်တီသည-် 

(က) နည်းuပeဒ m§ နည်းuပeဒခဲွ(ဂ)aရ eလာက်ထားချက်ကiuစ iစစ် ပီး aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်ြခင်းလuပင်န်း 

ဆiuငရ်ာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်ညီညွတ်ပါက ြပင်ဆငe်ဆာက်လuပ်လiueသာ aeဆာက်aauပuစကiu ခွင့်ြပuနiuင် 

သည်။ 

(ခ) နည်းuပeဒ m§ နညး်uပeဒခွဲ(ဃ)aရ eလာက်ထားချက်ကiuစစီစ် ပးီ  aeကာင်းခ iuင်လuပါ က တစ်ကiမ် လင် 

တစ်နှစ်စီြဖင့် သက်တမ်းတiuးြမင့်eပးန iuင်သည်။ 

mm။ aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငနး် လuပ်ကi uင်ခွင့်ရသူသည် aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်း လuပင်နး် 

လuပ်ကiuင်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်စပလ်ျက်ရှieသာ  eနထiuင်သမူျား၏ aeဆာက်aauများ§ ပစ္စည်းများ§ 

aသက်aန္တရာယ်§ ကျန်းမာeရး သiu့မဟuတ် လမ်းသွားလမ်းလာများ၏ eဘးaန္တရာယ ် ကင်းရငှ်းeရးကiu မထiခiuက်eစရန် 

eကာ်မတီ၏ ညန်ကားချက်နှင်a့ညီ ကiuတင်ြပင်ဆင်eဆာင်ရကွ်ထားရမည်။ 

mm။  eကာမ်တီ၏  ခငွ့်ြပuချက်ြဖင့် aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်း လuပက်iuင်ရာတွင်  ယငး်လ uပ်ငန်းeကာင့်  

ပတ်ဝနး်ကျင်ရ iှ aeဆာက်aauတစခ်uခ u သiu့မဟuတ် ယင်းaeဆာက်aau၏  aစiတ်aပ iuင်းတစ်ခ uခu ပျက်စီး 

ချiu့ယွင်းမeပ eပါက်ပါက နစ်နာသူသည် eကာမ်တီသiu့ကန့်ကွက်လာတငန် iuင်သည်။ 

mm။  eကာ်မတီသည်နည်းuပeဒ mm aရ နစ်နာသူကတင်ြပလာeသာ ကန့်ကွက်လာနင်ှ့ စပ်လျဉ်း၍ aြမန်ဆuး 

စuစမ်းစစ်eဆးပီးaမနှတ်ကယ်နစ်နာeကာင်းeတွ့ရiှပါက aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ်ခငး်လuပ်ငနး် လuပ်ကiuင် ခွင့်ရသူနှင့် 

ည iနငး်၍ ပျက်စီးမတနဖ်iuးနှင့်eလျာ်ညီသည့် eလျာe်ကးကiuသတ်မတှ်eပးရမည်။ 



mm။  နညး်uပeဒ mm aရeကာ်မတီက   ည iနင်းသတ်မှတ်eပးသည့် eလျာe်ကးကiu ကာယကရှင်များက လက်မခ 

လင်ြဖစ်eစ§ eကာ်မတီက   ည iနင်းသတ်မှတ်eပးနiuင်ြခင်းမရှ iလငြ်ဖစe်စ နစ်နာသူသည် တည်ဆဲuပeဒများ နှင့်aညီ 

eလျာ်eကးရရ iှeစeရးaတွက် သက်ဆ iuင်ရာတရားရ uးသiu့ eလာက်ထားရန်ညန်ကားနiuင် ပီး eကာ်မတီသည်  ယငး်aeဆာက် 

aau eဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်းကiu ဆက်လက်eဆာက်လuပ်ရန် သiu့မဟuတ် ရပ်ဆiuင်းရန် ညန်ကားန iuင်သည်။ 

mm။  aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်း လuပ်ကiuငခ်ွင့်ရသသူည်- 

(က) eကာ်မတီကခွင့်ြပuထားသည့် aeဆာက်aauပ uစနငှ့်aည ီ ပန္နကခ်ျ မချ§ လမ်းနယ်သတ်မျဉ်း eကာင်း§ 

aeဆာက်aau နယ်သတ်မျဉး်eကာင်းများ ချမှတ်ရာတွင် မနှက်န်ြခငး် ရ iှ မရ iှ§ ခွင့်ြပuထားသည့် 

aeဆာက်aauပuစနှင့် ညီညွတ်ြခင်း ရ iှ မရ iှတiu့ကiu eကာမ်တီက တာဝနe်ပး aပ်ထားeသာ aeဆာက်aau 

aင်ဂျင်နီယာ၏ စစ်eဆးြခင်းကiuခယူရမည်။ 

(ခ) လမ်းဆu§ လမ်းခွeနရာများ§ aချက်aချာကျသည့်eနရာများ သiu့မဟuတ် eကာမ်တီက သတ်မှတ် 

ထားသည့် eနရာများတွင် eဆာက်လuပ်မည့် aeဆာက်aauကiu ဗiသuကာဆ iuင်ရာ လiuaပခ်ျက်များ နှင့် 

ညီညွတ်eစရန ် သiu့မဟuတ် လမ်းသွားလမ်းလာနှင့် ယာဉ်များaတွက် ြမင်ကွငး်ဖ uးကွယ်မ မြဖစ်eစရန် 

eကာ်မတီ၏ ညန်ကားချက်များနငှ်a့ည ီeဆာက်လuပ်ရမည်။ 

mm။  aစiuးရဌာနဆiuငရ်ာaဖွဲ့aစည်းတစ်ခ uခuသည ် aeဆာက်aauများကi u eဆာက်လuပ်လiuပါက သတ်မှတ် ထားeသာ 

ပညာaရည်aချင်းနှင့်ြပည့်စ uသည့် လiuင်စင်ရaငဂ်ျင်နီယာတစ်ဦးဦး၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမြဖင့် eဆာက်လuပရ်မည။် 

mm။ သက်ဆi uငရ်ာ aစiuးရဌာနဆiuငရ်ာ aဖွဲ့aစည်းတစ်ခ uခuသည ် နည်းuပeဒ mm aရ eဆာက်လuပြ်ခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

eကာ်မတီသ iu့eဆာက်လuပခ်ွင့်eလာက်ထားရမည်။ 

mm။ တဲaeဆာက်aaueဆာက်လuပြ်ခင်းနှင့် aeဆာက်aauaeသးစား ြပင်ဆင်ြခင်းလuပင်နး်မှaပ aြခား 

aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်း လuပက်iuင်လi uသူသည် eဆာက်လuပြ်ခင်းလuပင်န်းကiu လiuင်စငရ် aင်ဂျင်နီယာ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမြဖင့်သာeဆာက်လuပရ်မည။် 

mm။  aeဆာက်aau eဆာက်လuပြ်ခငး်လuပ်ငန်း လuပ်ကi uင်ခငွ့်ရသူသည် လပ်စစ်မတီာတပ်ဆင်ြခငး်§ လပတ်ာeြပာင်း 

(ထရန်စeဖာ်မာ) တပ်ဆငြ်ခငး်§ aeရးeပ ထွကe်ပါက်တပ်ဆင်ြခင်း§ eရဆiuးစွန့်ပစ်ြခင်းနှင့် aမက်စနွ့်ပစစ်နစ်§ မးီeဘး 

လuြခueရးစနစ်§ လမ်းတတားဆiuင်ရာ ကiစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉး်၍ သက်ဆiuငရ်ာဌာနများ၏ ညန်ကားချက်များနှင့်aည ီ

eဆာငရ်က်ွရမည။် 

mဝ။  aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငနး် လuပ်ကiuငခ်ွင့်ရသသူည်- 

(က) aeဆာက်aau eဆာကလ်uပြ်ခငး်လuပ်ငန်း ပီးစီးeကာင်းကiu လuပ်ငန်း ပီးစီးသည့်eန့မှ  ရကe်ပါင်း သuးဆယ် 

aတွင်း eကာ်မတီသi u့စာြဖင့်တင်ြပရမည်။ 

(ခ) aeဆာက်aau eဆာက်လuပြ်ခင်းလuပင်နး် ပီးစးီမနှင့်စပလ်ျဉ်း၍ eကာမ်တီ၏ စစ်eဆးြခင်းကiu ခယူရမည။် 



mm။  eကာမ်တီသည ်နည်းuပeဒ mဝ§ နည်းuပeဒခဲွ(က)aရ aeဆာက်aau eဆာက်လuပြ်ခင်းလuပ်ငန်း ပီးစီးeကာင်း 

တငြ်ပစာရရှiသည့်aခါ aင်ဂျင်နယီာဌာန(aeဆာက်aau)aား ယင်းaeဆာက်aauကiu ရကe်ပါငး်သ uးဆယ်aတွင်း 

စစ်eဆး၍ စစ်eဆးချက်aစီရင်ခစာကiu eကာ်မတီသiu့တင်ြပရန်ညန်ကားရမည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည ်စစ်eဆးချက်aစီရင်ခစာကiu စiစစ် ပးီ eaာက်ပါaတiuင်း eဆာငရ်ွက်န iuင်သည်- 

(က)  eကာ်မတီက စ iစစ်ခွင့်ြပuထားသည့် aeဆာက်aauပ uစနငှ့်aည ီ eဆာက်လuပ် ပးီစးီပါက ယငး်aeဆာက် 

aauတွင် လူeနထiuငa်သuးြပuခွင့်eပးြခင်း§ 

(ခ) eကာ်မတီက စ iစစ်ခွင့်ြပuထားသည့် aeဆာက်aauပ uစနှင့် ကဲွလဲွ ြခားနားစွာ eဆာက်လuပ်ထား eကာင်း 

eတွ့ရ iှပါက aeဆာက်aauတွင် eနထiuငa်သuးြပuခွင့်မeပးဘဲ ယင်းaeဆာကa်auကi u ခွင့်ြပuချက်ပuစနှင့် 

aည ီသတ်မှတ်ကာလaတွင်း ြပန်လည်ြပuြပင် eဆာက်လuပ်ရန်ညန်ကားြခင်း။ 

(ဂ)  eကာ်မတီက စiစစ်ခွင့်ြပuထားသည့် aeဆာက်aauပuစနှင့် ကွဲလဲွြခားနားeန သည်သာမက            

aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ်ခင်းဆiuင်ရာ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကiu eဖာက်ဖျက်eကာင်းeတွ့ရiှပါက 

ယငး်aeဆာက် aauကiu ခွင်ြပuချက်ပuစနှင့်aည ီသတ်မတ်ှကာလaတွင်း ြပန်လည်ြပuြပင်eဆာက်လuပရ်န် 

သiu့မဟuတ် လi uaပ်ပါက ပuစကဲွလဲွeဆာက်လuပ်မများaား ဖiuဖျက်ရန်ညန်ကားြခင်း။ 

mm။ aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငနး် လuပ်ကiuငခ်ွင့်ရသူသည် နည်းuပeဒ mm§ နညး်uပeဒ ခွဲ(ဂ)aရ 

eကာ်မတီ၏ ညန်ကားစာရရ iှပီး ရကe်ပါင်းသuးဆယ်aတွင်း aeဆာက်aauပ uစ ြပင်ဆင်ခွင့်eလာက်လာကiu eကာမ်တီသiu့ 

တငသွ်ငး်ရမည်။ 

mm။  eကာမ်တီသည ် နည်းuပeဒ mm aရ တင်သွင်းလာeသာ eလာက်လာက iuစiစစ် ပီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

ညီညွတ်ပါက eဆာက်လuပe်ရးလuပ်ငန်းကiu ဆကလ်က်eဆာက်လuပခ်ွင့်ြပuရမည။် 

mm။  aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငနး်လuပက်iuငခ်ွင့်ရသသူည် နည်းuပeဒ mm § နည်းuပeဒခွဲ(ဂ)aရ 

eကာ်မတီ၏ ညန်ကားချက်နှင့်aညီ လi uက်နာeဆာင်ရွက် ပီးစီးလင် ယငး်သ iu့ ပီးစီးသည့်eန့မှ ရက်eပါငး်သuးဆယ်aတွင်း 

eကာ်မတီသ iu့စာြဖင့်တငြ်ပရမည်။ 

mm။  eကာမ်တီသည ်eဆာကလ် uပ်ခွင့်ြပuခဲ့eသာ aeဆာက်aauကi u စစ်eဆးပီးeနာက် eaာက်ပါ 

aချက်များနငှ့် ညီညွတ်ပါက ယင်းaeဆာက်aauတွငe်နထiuငa်သuးြပuခငွ့်eပးရမည်- 

(က)  ခွင့်ြပuထားသည့် aeဆာက်aauပuစနင့်ှaည ီeဆာကလ် uပထ်ားြခငး်§ 

(ခ)  aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ်ခငး်ဆiuင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကiueဖာက်ဖျက်မမရ iှြခငး်။ 

mm။  eကာမ်တီသည-် 

(က) နည်းuပeဒ mm§ နည်းuပeဒခွဲ(ဂ)aရ eကာမ်တီ၏ ပuစကဲွလဲွeဆာကလ်uပ်မများြပန်လည် ဖ iuဖျက်ရန ်

ညန်ကားချက်ကi u aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်းလuပ်ကiuင်ခွင့်ရသကူ သတ်မှတ်ကာလaတွင်း 



လiuက်နာရန် ပျက်ကွက်လ င် ထiuသူaား မည်သည့် aတွက်eကာင့် ယငး်aeဆာက်aauကiu ဖiuဖျက်ြခင်း 

မြပuသင့်eကာငး် aချ iန်ကာလသတ်မှတ်လျက် eြဖရှင်းချက် eတာင်းခရမည် ။ 

(ခ) aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ်ခငး်လuပ်ငနး် လuပ်ကi uငခ်ွင့်ရသူ၏ eြဖရှင်းချက်ကiuလက်မခပါက ယင်း 

aeဆာက်aauကi u eကာ်မတီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့် ဖ iuဖျက်ခွင့်ရှ iသည်။ 

mm။  eကာမ်တီသည ် မ iu့eတာ်နယ်န iမ iတ်aတွင်း ခွင့်ြပuချက်မဲa့eဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်း လuပ်ငန်းလuပ်ကiuင် 

eနeကာင်း သiu့မဟuတ် ခွင့်ြပuချက်ရှieသာ်လညး် သတ်မှတ်ခွင့်ြပuချက်aတiuင်းမဟuတ်ဘဲ ပuစကွဲလဲွ eဆာက်လuပe်နeကာင်း 

သတင်းရရ iှလငe်သာ်လညး်eကာငး်§ စစ်eဆးeတွ့ရှiလင် eသာ်လည်းeကာင်း eaာက်ပါaတiuငး် စမီခန့်ခွဲန iuင်သည်- 

(က) ခွင့်ြပuချက်မရ iှဘ ဲaeဆာက်aaueဆာက်လuပြ်ခင်းကiu လuပ်ငန်းရပ်ဆiuင်းထား ပီး ခငွ့်ြပuချက်eလာက်ထား 

ရန် သ iu့မဟ uတ် ဖျက်သiမ်းရန်နှင့် မလiuက်နာက တရားစွဲမည်ြဖစ်eကာင်း aeကာင်းကားရမည်။ 

(ခ)  ခွင့်ြပuချက်ရှieသာ်လည်း ခငွ့်ြပuပ uစနှင့် ကဲွလွဲeဆာင်ရွက်ြခင်းကiu လuပ်ငန်းရပ်ဆiuငး်ထား ပးီ ခငွ့်ြပuချက် 

ြပနလ်ညe်လာက်ထားရန ်သiu့မဟuတ် ဖျက်သ iမ်းရန်နှင့် မလiuက်နာက eဆာက်လuပခ်ွင့်ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ် ပီး 

တရားစွဲမည်ြဖစ်eကာင်း aeကာင်းကားရမည်။ 

(ဂ) နည်း uပeဒခွဲ(က)နှင့် (ခ)aရ ခွင့်ြပuချက်eလာက်ထားလာပါက စ iစစ်၍ eဆာက် လuပ်ခွင့်ြပuနiuငသ်ည။် 

(ဃ) နည်းuပeဒခဲွ (က)နှင့် (ခ)aရ aeကာင်းကားချက်aား လiuက်နာြခင်းမရှ iဘဲဆက်လက် eဆာငရ်က်ွ 

ပါ က ကျူးလွနသ်§ူ aားeပးကူညီသနူှင့် တာဝန်ရ iှသူကiuတရားစွဲဆiu၍ aeဆာက်aau၏ aများြမင်သာ 

eသာeနရာတွငြ်ဖစe်စ§ eြမကွက်၏eရှ့ြခစညး်ရ iuးတွင်ြဖစe်စ aနeီရာငသ်တieပးတားြမစ်ချက် 

ဆiuင်းဘ uတ်ကiu စွဲကပ်ထားရမည်။ 

(င) နည်းuပeဒခဲွ (ဃ)aရ eကာ်မတီက aeရးယူeဆာငရ်ွက်သည်ကiu လiuက်နာြခငး်မရ iှဘ ဲ ဆက်လက် 

eဆာင်ရက်ွလင် eကာ်မတီက ဖွဲ့စည်းeပးထားသည့် ဖျက်သ iမ်းဖယ်ရှားရငှ်းလင်းeရးaဖွဲ့က လiuက်နာရန ်

ပျက်ကွက်သူထ aeကာင်းကားစာရရှiသည့်eန့ရက်မှ ရကe်ပါငး် သuးဆယ်aတွငး် ဖျက်သiမး်ဖယရ်ာှး 

ရငှး်လငး်ရန ်aeကာင်းကားရမည်။ 

(စ) နည်းuပeဒခဲွ(င)aရ ထuတဆ်င့်သည့် aeကာင်းကားစာကi u သက်ဆiuင်သထူတစ်ကiမ်သာ eပးပ iu့ရန် 

ြဖစ် ပီး သက်ဆiuငသ်ကူ ယင်းaeကာငး်ကားစာကiu လက်မခဘဲ ြငင်းဆန်လင် aeဆာက်aau၏ 

aများြမင်သာသည့e်နရာတွင်ြဖစe်စ§eြမကွက်၏ eရှ့ ြခစညး်ရiuးတွင်ြဖစ်eစ သက်ဆiuငရ်ာ auပ်ချuပe်ရး 

aာဏာပiuင် တစ်ဦးဦး၏ eရှ့eမှာက်တွင် စဲွကပရ်မည်။ 

(ဆ) aeဆာက်aauကi u ဖျက်သ iမ်းဖယ်ရှားရငှ်းလင်းရမည့် eနာက်ဆuးသတ်မှတ်eနရ့က်aထi ဖျက်သiမး် 

ဖယ်ရှားရှင်းလင်းြခင်းမရ iှပါက aနးီကပဆ် uးaစiuးရaဖွ့ဲ၏ aစညး်aeဝးသ iu့တငြ်ပ ပီး ဖျက်သ iမ်း 

ဖယ်ရှားရှင်းလင်းeရးaတွက် လuြခueရးနှင့ ် aြခားလiuaပe်သာaကူaညမီျားeတာင်းခရမည်။ aဆiuပါ 

ဖျက်သiမး်ဖယ်ရာှးရှငး်လငး်eရးaဖဲွ့သည် ဖျက်သiမ်းဖယ်ရှားရငှ်းလင်းမည့်eနရာသiu့ သွားeရာက် ပီး 



aeဆာက်aauaတွငး်ရ iှ eနထiuင်aသuးြပuသမူျားနင့်ှ mငe်ရာက်လျက်ရှiသူများကi u mင်းတi u့၏ 

ပစ္စည်းများaားတစ်ပါတညး် သယ်eဆာင်ထွက်ခွာဖယ်ရှားရန် aချiန်သတ်မှတ်၍ aသချဲ့စက်ြဖင့် 

သuးကiမ်သတieပးနးeဆာ်ရမည။် တစပ်ါတညး် ယူeဆာင်သာွးြခင်းမရှ iပါက aဆiuပါ ပစ္စည်းများနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ဖျက်သ iမး်ဖယရ်ာှး ရှင်းလင်းeရးaဖဲွ့တွင် တာmန်မရှieစရ။ 

(ဇ) aeဆာက်aauaတွငး်ရ iှ eနထiuင်aသuးြပuသမူျားနှင့် ဝငe်ရာက်လျကရ်ှiသူများက mင်းတi u့၏ 

aစီaစဉ်ြဖင့် ထွက်ခာွ ပီးလငြ်ဖစ်eစ§ ဖျက်သiမ်းဖယ်ရာှးရှင်းလငး်eရးaဖွဲ့က ဖယ်ရှားရှင်းလင်း 

ပီးလငြ်ဖစe်စ aဆiuပါaeဆာက်aau သiu့မဟuတ်aeဆာကa်auတည်ရ iှရာ eြမကွက်ကiu ချiပပ်iတ်ရမည်။ 

(စျ) aeဆာက်aauaတွငး်ရ iှ eနထiuင်aသuးြပuသမူျားနှင့် ဝငe်ရာက်လျကရ်ှiသူများက ၎င်းတi u့၏ 

သeဘာaeလျာက် ထွက်ခွာ ပီးလင်ြဖစe်စ§ ဖျက်သiမ်းဖယ်ရှားရငှ်းလင်းeရးaဖဲွ့က ဖယ်ရှားရှင်းလင်း 

ပီးလငြ်ဖစe်စ aဆiuပါaeဆာက်aauတစခ်uလuးကiueသာလ်ညး်eကာင်း§ aeဆာက်aau တစ်စ iတ် 

တစပ်iuငး်ကiueသာ်လည်းeကာငး်§ ဖျက်သiမ်းရန်လiuaပ်ပါက ဖျက်သiမး်ဖယရ်ာှး ရငှ်းလင်းeရးaဖဲွ့၏ 

aစီaစဉ်ြဖင့် ဖျက်သiမ်းရမည်။ ယငး်သ iu့ဖျက်သiမး်ရာမှထွက်ရiှလာeသာ aeဆာက်aau၏ aပ iuင်း 

aစများကiu ယင်းaeဆာက်aauaတွင်း၌ြဖစe်စ ယငး်aeဆာက်aauတည်ရှiရာ eြမကွက်aတွငး်၌ 

ြဖစe်စ§ aြခားသင့်eလျာသ်ည့်eနရာ၌ြဖစe်စ§ စuပuထားရ iှပီး ယင်းaeဆာက်aau သiu့မဟuတ် ယင်း 

aeဆာက်aau တည်ရ iှရာ eြမကွက်ကiu ချ iပ်ပiတ်ရမည်။ ချiပပ်iတ်ထားသည့် aeဆာက်aau သiu့မဟuတ် 

aeဆာက်aauတည်ရှiရာ eြမကွက်ကiu ပiuငရ်ငှမ် ှ ြပနလ်ညe်လာက်ထားလာပါက စiစစ် ပီး 

ြပနလ်ည်လဲeြပာင်းeပးန iuင်သည်။ 

(ည) နည်းuပeဒခဲွ (စျ)aရ eဆာင်ရွက်ရသည့်aတွက် ကuန်ကျစရ iတ်ကiu ပiuငရ်ငှ ် သiu့မဟuတ် aeဆာက်aau 

eဆာက်လuပြ်ခငး်လuပင်နး်လ uပက်iuင်ခငွ့်ရသူထမှ eတာင်းခနiuငသ်ည။် 

(ဋ) နည်းuပeဒခဲွ (ည) aရ eတာင်းခသည့် ကuန်ကျစရ iတ်ကiu  ပiuငရ်ငှ ် သiu့မဟuတ် aeဆာက်aau 

eဆာက်လuပြ်ခငး်လuပင်နး် လuပ်ကiuင်ခငွ့်ရသူမှ မeပးသွငး်ပါက ယငး်eငကွiu eြမခနွ်မeြပ ကျန်eငြွဖစ် 

သကဲသ့iu့ aရ eတာငး်ခန iuင်သည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည ်မiမ i၏ ခွင့်ြပuချက်ြဖင့် eဆာက်လuပ်ခဲe့သာ aeဆာက်aauတစခ်uခ uနှင့် စပလ်ျဉ်း၍ ငါးနှစ်aတွင်း 

ပီးစီးeaာင် eဆာင်လuပ်န iuင်ြခငး် မရ iှeကာင်းeတွ့ရiှပါက ယင်းaeဆာက်aauတည်ရှiရာeဒသ၏ ဗiသuကာဆiuင်ရာ 

လiuaပခ်ျက်aြပင ် မ iu့eတာ်aဂါရပ်နငှ့်လည်း ညီညွတ်eစရန် aeဆာက်aau eဆာက်လuပြ်ခငး်လuပ်ငန်း လuပ်ကiuငခ်င့ွ် 

ရသူနှင့် ည iနငး် ပီး သက်ဆiuင်ရာ aeဆာက်aauကiu ပးီစီးသည်aထi ကပ်မတ်၍ ဆက်လက် eဆာင်ရက်ွeစနiuငသ်ည။် 

mဝ။ eကာမ်တီသည ် မ iu့eတာ်နယ်န iမ iတ်aတွင်း သတ်မှတ်သည့် မiu့နယ်များaတွငး်ရ iှ aeဆာက်aau တစ်ခuခ uနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ယငး်aeဆာက်aauတည်ရှiရာ လမး် သiu့မဟuတ် eဒသ၏ ဗiသuကာဆ iuင်ရာ လiuaပ်ချက်aရြဖစ်eစ§ 

မiu့eတာ်ြမင်ကွင်းသာယာလှပeစရနa်တွက်ြဖစ်eစ§ မiu့eတာa်ဂါရပန်ငှ့် ညီညွတ်eစရန်aတွက် ြဖစe်စ§ aeဆာက်aau၌ 



တွယက်ပ်သစ်ပင်ရငှ်းလင်းြခင်း§ ြပင်ဆင်ြခင်း§ ထuးသuတ်ြခငး်§ eဆးသuတ်ြခင်း သiu့မဟuတ် ဖiuဖျက် ပးီ aသစ်ထပမ် 

eဆာက်လuပြ်ခငး်ြပuလuပ်ရန် လiuaပသ်ညဟ်u ယူဆပါကသက်ဆiuင်ရာ ပiuင်ရငှ(်သiu့မဟuတ်)eနထiuငa်သuးြပuသူaား 

ညန်ကားန iuင်သည်။ 

mm။ ပ iuင်ရှင ်သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူသည် နည်းuပeဒ (mm) aရ eကာမ်တီ၏ ညန်ကားချက်နငှ့်aညီ သတ်မှတ် 

သည့်aချiနa်တွငး် ပီးစီးeစရန ်လi uကန်ာeဆာင်ရွက်ရမည်။ ပiuင်ရငှ(်သiu့မဟuတ်) eနထiuငa်သuးြပuသူက နညး်uပeဒ (mဝ) 

aရ ညန်ကားချက်က iu လiuက်နာန iuငသ်ည့် aeြခaeနမရှieကာငး် eပ eပါက်ပါက eaာက်ပါaတiuင်း eဆာငရ်ွက်နi uင်သည်- 

(က) eကာ်မတီ၏aစီaစဉ်ြဖင့် eဆာငရ်က်ွြခငး်§ 

(ခ) ကuန်ကျစရ iတ်ကiu ပiuင်ရငှ်သiu့မဟ uတ် eနထiuင်aသuးြပuသထူမ ှeတာင်းခြခင်း§ 

(ဂ) ကuနက်ျစရ iတ်ကiu ပ iuင်ရှင ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသကူ သတ်မှတ်ကာလaတွင်း မeပးသွငး်ပါက 

ယငး်eငကွiu eြမခွနမ်eြပ ကျနe်ငြွဖစသ်က့ဲသ iu့ aရeတာင်းခြခင်း။ 

mm။ eကာမ်တီသည-် 

(က) မiu့eတာန်ယန် iမiတ်aတွငး်ရ iှ eြမeနရာတွင် eြမကွက်လပ်ြဖစ်eနသြဖင့် ယင်းeြမကွက်တည်ရှiရာ 

လမး်သiu့မဟuတ ် eဒသ၏ ဗ iသuကာဆ iuငရ်ာ လiuaပ်ချက်aရြဖစe်စ§ မ iu့eတာြ်မင်ကွငး် သာယာလှပeစရန ်

aတွက်ြဖစ်eစ§ မiu့eတာ်aဂါရပန်ှင့် ညီညွတ်eစရန်aတွက်ြဖစ်eစ aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ရန် 

လiuaပ်သည်ဟu ယူဆပါက ယင်းeြမကွက်eပ တွင် eကာ်မတီက သတ်မှတ်သည့် aeဆာက်aauပ uစaတiuင်း 

သတ်မှတ်ကာလaတွငး် eဆာက်လuပရ်န် သတ်ဆiuင်ရာeြမကွက်ပ iuင်ရှငa်ား ညန်ကားနiuငသ်ည။် 

 (ခ) နညး်uပeဒခွဲ (က)aရ ညန်ကားeသာ်လည်း သက်ဆiuငရ်ာ eြမကွက်ပiuငရ်ငှ်က သတ်မှတ်သည့် 

ကာလaတွင်း aeဆာက်aauကiu eဆာက်လuပ်နiuငြ်ခငး် မရ iှလင် ပ iuင်ရှငန်ှင့် ည iနငး်သeဘာတူညီချက် 

ရယူ ပီး ယင်းeြမကွက်eပ တွင် သင့်eလျာသ်ည့် aeဆာက်aauကiueဆာက်လuပ်ရန် စီစဉန်iuငသ်ည်။ 

mm။ eကာ်မတီသည် aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခငး်လuပ်ငနး် လuပ်ကiuငခ်ွင့်ရသူက aချiန်ကာြမင့်စွာ 

eဆာက်လuပ်ခ့ဲeသာ်လည်း မ ပးီeသးeသာ aeဆာက်aauများကiu စစ်eဆးပးီ eaာက်ပါaတiuငး် eဆာင်ရက်ွန i uင်သည်- 

(က) ဆက်လက်eဆာက်လuပe်နသည့် aeဆာက်aauသည် တညe်ဆာက်မခiuင်ခ့eကာငး် eတွ့ရiှပါက 

သက်ဆiuငရ်ာပi uငရ်ငှa်ား သတ်မှတ်သည့်ကာလaတွင်း aပီးeဆာက်လuပရ်န် ညန်ကားြခင်း§ 

(ခ) eဆာက်လuပe်နသည် ့ aeဆာက်aauသည် aချiန်ကာြမင့်စွာ ရပ်နားထားမeကာင့် eဆာက်လuပe်ရး 

ပစ္စည်းများ၏ စချiန်စညန်း မြပည့်မီ၍ နညး်ပညာaရ ဆက်လက်eဆာက်လuပ်ရန် မသင့်ပါက 

ယငး်aeဆာက်aau၏ တစစ်iတ်တစ်ပiuငး်ကiu ြဖစe်စ§ တစ်ခuလuးကiuြဖစe်စ ဖiuဖျကရ်န ် သက်ဆiuင်ရာ 

ပiuငရ်ငှa်ား ညန်ကားြခင်း။ 

(ဂ) နည်းuပeဒခဲွ(ခ)aရ ညန်ကားeသာလ်ညး် သက်ဆiuင်ရာပiuင်ရငှ်ကသတ်မှတ်ကာလaတွငး် ယင်း 

aeဆာက်aauaား ဖiuဖျကြ်ခင်းမြပuပါက eကာ်မတီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့် ဖiuဖျက်ရန်eဆာင်ရက်ွြခင်း။ 



 

mm။ eကာ်မတီသည်- 

(က) နယ်eြမeဒသaလiuက် eဆာက်လuပ်ရမည့ ် aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်မနငှ့် ပတ်သက်၍ 

ဇuနမ်ျားသတ်မှတ်ြခငး်§ ကန့်သတ်eရ iယာများ သတ်မှတ်ြခငး်§ aeဆာက်aauaမျiuးaစား §ပuစ§ ပန္နက်ပuစ§ 

aeဆာက်aau၏aြမင့်§ aထပa်eရaတွက်§ aeဆာက်aau နယ်သတ်မျဉး်eကာင်းနငှ့် လမ်းနယ် 

သတ်မျဉ်းeကာငး် aကွာaeဝး§ aခန်းတစ်ခန်း၏ aနည်းဆuးရှiရမည့် eရ iယာ§ aသuးြပuရမည့် 

aမျiuးaစားတiu့ကiu သတ်မှတ်eကညာန iuင်သည်။ 

(ခ) လူaများeနထiuငe်သာ aeဆာက်aauတiu့တွင် သဘာဝeဘးaန္တရာယ် ကျeရာက်သည့်aခါ  လူတ iu၏့ 

aသက်aန္တရာယ် ကာကွယ်ရန်aလiu့ငှာ လiuaပ်သည့်aစီaမများ ထားရှiရန ်ညန်ကားနiuငသ်ည။် 

mm။ ပ iuင်ရှငသ်iu့မဟ uတ် eနထiuင်aသuးြပuသသူည ် နည်းuပeဒ mm aရ eကာမ်တီ၏ သတ်မှတ်ချက်ကiuြဖစe်စ§ 

eကာ်မတီ၏ ညန်ကားချက်ကiuြဖစ်eစ လiuက်နာရမည။် 

mm။ eကာမ်တီသည ် မ iu့eတာ်နယ်န iမiတa်တွင်းရှi eရှးeဟာငး်လက်ရာaြဖစ် သတ်မှတ်သင့်eသာ aeဆာက်aauများ 

ကiu eရးှeဟာင်း လကရ်ာaeဆာက်aauဟu သတ်မှတ်န iuင်သည။် 

mm။ eကာမ်တီသည ် မiu့eတာ်နယ်န iမiတa်တွငး်ရှi eရးှeဟာငး်လက်ရာaြဖစ ် သတ်မှတ်ထားeသာ aeဆာက်aau 

aား ြပင်ဆင်လiuပါက မူလြပငပ်ပ uသဏ္ဌ ာန်နှင့် လက်ရာမပျက်ယွငး်eစဘ ဲြပင်ဆငခွ်င့်ြပuနiuင်သည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည ် လမး်နစှ်လမး်eထာင့်တွင် eဆာင်လuပ်မည့် aeဆာက်aau တစခ် uခuကiu ဗiသuကာဆiuင်ရာ 

မiu့eတာ်aဂါရပန်ငှ့် ညီညွတ်eစရန် လမ်းသွားလမ်းလာနငှ့် ယာဉ်များaတွက် ြမငကွ်ငး်ဖ uးကွယမ် မြဖစ်eပ eစရန် 

aဝiuင်းပuစြဖစ်eစ§ eနာက်ဆuတ်၍ြဖစ်eစ§ ညီညာစွာတiမ်းဖယ်၍ြဖစ်eစ§ aြခားသင့်eလျာ်မည့်ပ uစကi uြဖစe်စ eဆာက်လuပရ်န် 

ညန်ကားန iuင်သည်။ 

 

aခနး်(m) 

လ iuငစ်ငထ် uတ်eပးြခငး် 

mm။ eကာမ်တီသည-် 

(က) မiu့eတာန်ယန် iမiတ်aတွငး် aeဆာက်aau eဆာက်လuပြ်ခငး်လuပ်ငနး်§ aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်မနင့်ှ 

ဆက်နွယ်သည့် လuပင်နး်များကiu စီမခန့ခ်ွဲန iuင်ရနa်လiu့ငှာ သတ်မှတ်ထားeသာ aရည်aချငး်နှင့် ြပည့်စ uသူများ 

aား သတ်မှတ်ထားeသာ aာမခeင ွတငသွ်ငး်eစ၍ ကန်ထရ iuက်တာaြဖစ် မှတ်ပuတင် ပးီ လiuင်စင်ထuတ်eပး 

နiuင်သည်။ 

(ခ) နည်းuပeဒခွဲ(က)aရ လiuင်စငထ်uတ်eပးသည့်aခါ လiuငစ်င်သက်တမ်းနှင့် aဆင့်တiu့ကi u သတ်မှတ်eပးရမည်။ 



(ဂ) နည်းuပeဒခွဲ(ခ)aရ သတ်မှတ်eပးထားသည့် လiuင်စင်သက်တမ်းနှင့ ် aဆင့်တiu့ကiu တiuးြမင့်သတ်မှတ်န iuင် 

သည်။ 

mဝ။ eကာမ်တီသည-် 

(က) မiu့eတာန်ယန်iမiတ်aတွင်း aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ်ခင်းလuပ်ငန်း§ aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်မနှင့် 

ဆက်နွယ်သည့် လuပင်နး်များကiu စီမခန့ခ်ွဲန iuင်ရနa်လiu့ငှာ သတ်မှတ်ထားeသာ aရညa်ချငး်နင့်ှ 

aeတွ့aကuရ iှသူများကi u စ iစစ၍် ဗiသuကာaင်ဂျင်နီယာ§ aeဆာက်aauaင်ဂျင်နီယာ သiu့မဟuတ် 

aငဂ်ျငန်ယီာaြဖစ် မတ်ှပ uတင် ပးီလiuင်စင်ထuတ်eပးန iuင်သည်။ 

(ခ) နည်းuပeဒခွဲ(က)aရ လiuင်စငထ်uတ်eပးသည့်aခါ လiuငစ်င်သက်တမ်းနှင့် aဆင့်တiu့ကi u သတ်မှတ်eပးရမည်။ 

(ဂ) နည်းuပeဒခွဲ(ခ)aရ သတ်မှတ်eပးထားသည့် လiuင်စင်သက်တမ်းနှင့် aဆင့်တiu့ကiuတiuးြမင့်သတမ်တှန်iuင်သည်။ 

mm။ eကာ်မတီသည်- 

(က)  သတ်မှတ်ထားeသာ aရညa်ချငး်နငှ့် ကမး်ကျငမ်ရှiသူများကiu လiuင်စင်ရaငဂ်ျင်နယီာaြဖစ် မှတ်ပuတင် ပးီ    

လiuငစ်င်ထuတ်eပးနiuင်သည်။ 

(ခ) နည်းuပeဒခွဲ(က)aရ လiuင်စငထ်uတ်eပးသည့်aခါ လiuငစ်င်သက်တမ်းနှင့်aဆင့်တiu့ကi u သတ်မှတe်ပးရမည်။ 

(ဂ) နည်းuပeဒခွဲ(ခ)aရ သတ်မှတ်eပးထားသည့်  လiuင်စင်သက်တမ်းနှင့်aဆင့်တiu့ကiu တiuးြမင့် 

သတ်မှတ်န iuငသ်ည။် 

mm။ လiuင်စင်ရ ကနထ်ရ iuက်တာ§ လiuင်စင်ရဗ iသuကာaင်ဂျင်နီယာ§ လiuင်စင်ရaeဆာက်aau aင်ဂျင်နယီာ သiu့မဟuတ် 

လiuင်စငရ်aင်ဂျင်နီယာသည် လiuင်စငသ်က်တမး်တiuးြမင့်လiuလင် လiuငစ်ငသ်က်တမ်းမကuန်ဆ uးမီ aနည်းဆ uး ရကe်ပါင်း 

သuးဆယ် ကiuတင၍် သတ်မှတ်ချက် နှင့်aညီ eကာ်မတီသiu့ eလာက်ထားရမည်။ 

mm။ eကာ်မတီသည် လiuင်စင်ရ ကန်ထရ iuက်တာ§ လiuင်စင်ရဗ iသuကာaင်ဂျင်နီယာ§ လi uင်စငရ်aeဆာက်aau aင်ဂျင်နယီာ 

နှင့် လiuငစ်ငရ်aငဂ်ျငန်ယီာတiu့၏ လuပင်န်းတာဝနနှ်င့် လiuက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကiu သတ်မှတ်eပးရမည်။ 

mm။ uပeဒပuဒ်မ mm ပ uဒ်မခဲွ(ခ)aရ လiuင်စင်ကi u ကာလaကန့်aသတ်ြဖင့် ရ uတ်သiမ်းြခင်းခရသူသည် သတ်မှတ် 

ကာလကuန်ဆuးသည့်aခါ  လiuငစ်င်ြပန်လည်ရရ iှရန ်သတ်မှတ်ချက်နှင့်aည ီeကာ်မတီသ iu့ eလာက်ထားနiuင်သည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည် နညး်uပeဒ (mm) aရ eလာက်ထားသည့်eလာက်လာကiuစစီစ် ပီး သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ်ပါ က 

သက်ဆiuငရ်ာလiuင်စင်ကi u ထuတe်ပးနiuငသ်ည။် 

 

 

 

 

 



aခနး်(m) 

eကာမ်တပီiuငa်eဆာက်aauများ 

mm။ eကာမ်တီသည် မiမ iပiuင်aeဆာက်aauများ eဆာက်လuပ်ရန§် ြပuြပငမ်ွမ်းမရန်§ ထiန်းသiမး်ရန်နင့်ှ 

ဖiuဖျကရ်နက်iစ္စများနှင် ့ စပ်လျဉ်း၍ စီမချက်ချမှတ်ြခငး်§ ဦးစားeပးစာရငး်eရးဆဲွြခင်း§ ဘ eရးနစ်ှaလi uက် လျာထား 

သတ်မှတ်ြခင်း§ aeဆာက်aauပ uစထ uတ်ြခင်း§ ပန္နကပ်uစထuတ်ြခငး်§ ပစ္စည်းစာရင်းeရးဆဲွြခင်းနငှ့် aတညြ်ပuချက်eပးြခင်း 

တiu့ကiu eဆာင်ရွက်နiuင်သည်။ 

 

mm။ eကာမ်တီသည-် 

(က) aeဆာက်aauများeဆာက်လuပ်ြခင်း§ ြပuြပင်မမွ်းမြခင်း§ ထiန်းသ iမး်ြခငး်နငှ့် ဖiuဖျကြ်ခင်းလ uပ်ငန်းတ iu့ကiu 

ဌာနဆiuငရ်ာလuပင်နး်aeနြဖင့်ြဖစ်eစ§ ကနထ်ရ iuက်စနစြ်ဖင့်ြဖစ်eစ§ eြမငှားစနစ်ြဖင့်ြဖစ်eစ§ eဆာက်လuပ်၍ 

သတ်မှတ်ကာလaပ iuင်းaြခားaတွင်း လuပင်န်းလuပ်ကiuင် ပးီ လဲeြပာငး်eပးသည့်စနစ်ြဖင့်ြဖစ်eစ သင့်eလျာ် 

သလi u eဆာက်လuပ်ခွင့်ြပuန iuင်သည်။ 

(ခ) aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ်ခင်းလuပ်ငန်းကiu  ကန်ထရ iuက်စနစ်ြဖင့် eဆာင်ရွက်ပါက eကာ်မတီတွင်  မှတ်ပu 

တင်ထားeသာ လiuင်စင်ရကန်ထရ iuက်တာများထမှ တင်ဒါစနစ်ြဖင့်eရးွချယ် ပးီeဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

aခန်း(m) 

လeူနထ iuငရ်န်မသင့်သည့်aeဆာက်aauများ 

mm။ eကာမ်တီသည ် မ iu့eတာန်ယန်iမ iတ်aတွင်းရှi aeဆာက်aau၏ uပစာeြမမျက်နှာြပငသ်ည် နiမ့်လွနး်eနသြဖင့် 

သiu့မဟuတ် ြမင့်လွန်းeနသြဖင့် ပiuငရ်ငှ ်သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသတူ iu့aတွက် ကျန်းမာeရးကiuထiခ iuက်eစြခင်း§ စ iတ် ငiuြငင် 

မြဖစ်eစြခင်း သiu့မဟuတ် aeဆာက်aauများခ iuင်ခ့မက iu ထiခiuက်eစြခင်းြဖစ်နiuငသ်ညဟ်uယူဆပါက ယင်းaeဆာက်aau 

ပiuငရ်ငှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူaား သတ်မှတ်သည့်ကာလaတွင်း ယင်းuပစာ၏ eြမမျက်နာှြပငက်iu နiှမ်ရ့န် 

သiu့မဟuတ်  မညသ်ည့်eြမaမျiuးaစားြဖင့် မည်သည့်aြမင့်aထiဖi u့ရန် ညန်ကားနiuင်သည။် 

mm။ aeဆာက်aau၏ uပစာပiuငရ်ငှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူသည် နည်းuပeဒ mm aရ eကာ်မတီ၏ 

ညန်ကားချက်ကiu လiuက်နာeဆာင်ရွက်ြခင်းမြပuသင့်eကာငး် eြဖရှငး်ချက်နငှ့်aတူ သတ်မှတ်ရကa်တွင်းeကာမ်တီသi u့ 

တငြ်ပန iuင်သည်။ 

mဝ။ eကာမ်တီသည ် eaာက်ပါaချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ညီညွတ်သည့်ပ iuင်ရှင်  သiu့မဟuတ်  eနထiuငa်သuးြပuသူaား  

ယငး်eြမဖယ်ြခင်း သiu့မဟuတ် eြမဖiu့ြခင်းလuပ်ငန်းaတွက ် aမနှ်ကuန်ကျမည့် ခန့်မနှး်eြခeငွကiu သတ်မှတ်ရက်aတွင်း 

eပးသွင်းရန် aeကာင်းကားနiuငသ်ည်- 



(က) ပiuင်ရငှ ်  သiu့မဟuတ်  eနထiuငa်သuးြပuသူက သတ်မှတ်ရက်aတွင်း  လiuက်နာeဆာင်ရွက်ြခင်း 

မြပuသင့်eကာငး် eြဖရှင်းတငြ်ပမမရှiြခငး်§ 

(ခ) ပiuင်ရငှ ် သiu့မဟuတ်  eနထiuငa်သuးြပuသူက သတ်မှတ်ရက်aတွင်း  eြဖရှင်းတင်ြပeသာ်လည်း eြဖရှငး်တင်ြပ 

ချက်သည ် ခiuငလ်uမမရ iှြခင်း§  

(ဂ) ပiuင်ရငှ ်  သiu့မဟuတ်  eနထiuငa်သ uးြပuသူက  eကာမ်တီ၏  ညန်ကားချက်aတiuင်း  လiuက်နာeဆာင်ရွက် 

မမရ iှြခင်း။ 

mm။ eကာမ်တီသည-် 

(က) ပiuင်ရငှ ်သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူက သတ်မှတ်ရက်aတွင်း  ကuန်ကျမည့်ခန့်မှန်းeြခeငွကiu မeပးသွငး်လင် 

သiu့မဟuတ် သတ်မှတ်ရက်aတွင် eြမဖယ်ြခင်း သiu့မဟ uတ် eြမဖiu့ြခင်းလuပင်န်းလuပ်ကiuငရ်န် ပျက်ကွက်လင် 

eကာ်မတီ၏aစီaစဉ်ြဖင့်  သင့်eလျာ်သည့် ကာလaတွင်း  eြမဖယ်ြခငး် သiu့မဟuတ် သတ်မှတ်သည့် 

eြမaမျ iuးaစားြဖင့် သတ်မှတ်သည်a့ြမင့်aထi eြမဖiu့ြခင်းလuပ်ငန်းက iueဆာင်ရက်ွန i uင်သည်။ 

(ခ) နည်းuပeဒခွဲ(က)aရ eကာ်မတီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့်  eြမဖယ်ြခင်း သiu့မဟuတ် eြမဖiu့ြခင်းလuပ်ငန်း eဆာင်ရက်ွ 

ရာတွင် eြမဖယ်ခ သiu့မဟuတ် eြမဖiu့ခကuန်ကျစရ iတက်iu သက်ဆiuင်ရာeြမပiuငရ်ငှ ်သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူ 

ထမှ eတာင်းခန iuင်သည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည ် eြမမျက်နာှြပင် န iမ့်လွန်းeနသြဖင့် သiu့မဟuတ် ြမင့်လွန်းeနသြဖင့် ပiuငရ်ငှ ် သiu့မဟuတ် 

eနထiuငa်သ uးြပuသူတiu့aတွက် ကျန်းမာeရးကiuထ iခiuက်eစြခင်း§  စ iတ် ငiuြငင်မြဖစ်eစြခင်း  သiu့မဟuတ် aeဆာက်aauများ 

ခiuငခ့်မက i u ထiခiuက်eစြခင်းြဖစ်န iuင်သည်ဟ u ထင်ြမင်ယူဆသည့်eြမကွက်eပ ရှi aeဆာက်au မးီeလာင်ြခင်းeကာင့်ြဖစe်စ§ 

aြခားaeကာင်းeကာင့်ြဖစe်စ ပiuကျပျက်စီးသာွးလင ်သတ်မှတ်ကာလaတွင်း ယငး်eြမကွက်ကiu eြမဖယ်ရန် သiu့မဟuတ် 

သတ်မှတ်eြမaမျ iuးaစားြဖင့် သတ်မှတ်သည့်aြမင့်aထi eြမဖiu့ရန် ပiuငရ်ငှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူaားညန်ကား 

နiuငသ်ည။် 

mm။ eြမပiuငရ်ငှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူသည် နည်းuပeဒ mm aရ eကာ်မတီ၏ ညန်ကားချက်နငှ့်aညီ 

လiuက်နာeဆာင်ရွက်ရမည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည ်  eြမပ iuင်ရှင ်  သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူက ယငး်eြမကွက်ကiu  သတ်မှတ်ချက်နှင့်aည ီ

eြမဖယ်ြခင်း  သiu့မဟuတ်  eြမဖiu့ြခင်း ြပuလuပ် ပးီeနာကမ်ှ ယငး်eြမကွက်eပ တွင်  aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်ြခင်းaတွက် 

ခွင့်ြပuချက် ထuတ်eပးရန ်သင့် မသင့်ဆuးြဖတ်ရမည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည ် aeဆာက်aauတစခ်u  သ iu့မဟuတ် ယင်း၏aစiတ်aပiuင်းတစ်ခ uခuသည ်  ကျနး်မာeရးနငှ့်မ 

ညီညွတ်၍  လူeနထ iuင်ရန ်  မသင့်eကာင်း  စစ်eဆးeတွ့ရ iှပါက လူeနထiuငခ်ွင့်ကiu ရ uပသ်iမ်းမည်ြဖစe်ကာင်း သက်ဆiuင်ရာ 

ပiuငရ်ငှ ်သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူaား aeကာငး်ကားစာထ uတ်ဆင့်နiuင်သည်။ 



mm။ သက်ဆiuင်ရာ ပiuင်ရငှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူသည် နည်းuပeဒ mm aရ eကာ်မတီ၏ aeကာင်း 

ကားစာပါaတiuငး် eဆာငရ်က်ွြခင်းမြပuသင့်eကာငး် aကျiuးaeကာင်းeဖာ်ြပချက်နှင့်aတူ aeကာင်းကားစာ ရရ iှသည့် 

eန့မှတစ်ဆယ့်ငါးရက်aတွင်း eကာမ်တီသi u့ eြဖရှငး်တငြ်ပန iuင်သည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည ် နည်းuပeဒ mm aရ သတ်မှတ်ရက်aတွင်း  ပiuငရ်ငှ ် သiu့မဟuတ်  eနထiuငa်သuးြပuသကူ 

eြဖရှင်းတင်ြပြခငး်မရှ iလငe်သာ်လည်းeကာငး်§ eြဖရငှ်းတင်ြပချက်သည် ခiuငလ်uမမရှiလငe်သာလ်ညး်eကာင်း ယင်း 

aeဆာက်aau၌ eနထiuငa်သuးြပuသမူျားaား ၎င်းတiu့ပiuငပ်စ္စည်းများနှင့်aတူ ရက်eပါင်းသuးဆယ်aတွင်း eြပာင်းeရ့ 

ထွက်ခာွသာွးရန် ညန်ကားနiuင်သည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည ် နညး်uပeဒ mm aရ aeဆာက်aauမှ eြပာင်းeရ့ထွက်ခွာသွားရန ် ညန်ကားလင် 

ယငး်aeဆာက်aau သiu့မဟuတ် ယင်းaeဆာကa်au၏ aစ iတ်a ်aပiuငး်၌ လူeနထiuငြ်ခင်းမြပuရန ် တားြမစ်ချက် 

သeက တaမှတ်aသား eရးမှတ်ထားရမည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည ် ပiuငရ်ငှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူ၏ eြဖရှင်းတင်ြပချက်aရ စiစစ် ပးီ ယင်းaeဆာက်aau 

သiu့မဟuတ်  ယင်းaeဆာက်aau၏aစ iတ်aပ iuင်းကi u  သင့်eလျာ်သညa်ထi ြပuြပင်လင် eနထiuငa်သuးြပuန iuင်မည်ဟu 

ယူဆပါက လက်ရ iှeနထi uင်aသuးြပuသူများaား eြပာင်းeရ့ထွကခ်ာွသာွးeစြခင်းမြပuဘဲ လiuaပ်eသာစည်းကမ်းချကမ်ျား 

သတ်မှတ်၍ ဆကလ်က်eနထiuငa်သuးြပuခွင့်eပးနiuင်သည်။ 

mဝ။ eကာမ်တီသည ်နည်းuပeဒ mm သ iu့မဟ uတ် နည်းuပeဒ mm aရ eဆာင်ရွက် ပီး ယငး်aeဆာက်aau သiu့မဟuတ် 

ယငး်aeဆာက်aau၏ aစiတ်aပiuငး်ကiu  တညe်ဆာက်မဆiuင်ရာ eြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းြဖင့်ြဖစ်eစ§ ြပနလ်ည်ြပuြပင် 

ြခငး်ြဖင့်ြဖစ်eစ eနထiuငa်သuးြပuရန ် သင့်eလျာမ်ည်ဟuယူဆပါက သက်ဆiuင်ရာပ iuင်ရှင် သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူaား 

aeကာင်းကားစာရရ iှသည့်eနမ့ှ  eြခာက်လaတွင်း တည်eဆာက်မဆiuင်ရာ eြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းများ သiu့မဟuတ် 

ြပနလ်ည်ြပuြပင်ြခင်းများeဆာငရ်ွက်ရန်  ညန်ကားနiuင်သည်။ 

mm။ ပ iuင်ရှင ် သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူသည်  နညး်uပeဒ mဝ aရ eကာမ်တီ၏  ညန်ကားချက်နငှ့်aညီ 

လiuက်နာeဆာင်ရွက်ရမည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည ် ယင်းaeဆာက်aau သiu့မဟuတ် ယင်းaeဆာက်a ်aau၏aစiတ်aပiuငး်များနှင့့်် စပလ်ျဉး်၍  

တညe်ဆာက်မဆiuင်ရာ  eြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းများ သiu့မဟ uတ်  ြပနလ်ည်ြပuြပင်ြခင်းများ eဆာငရ်ွက် ပီးစီးeကာငး် 

စစ်eဆးeတွ့ရှiရပက မလူaeနထiuငa်သ uးြပuသူaား ြပနလ်ညe်နထi uင်aသuးြပuခငွ့်eပးရမည။် 

mm။ eကာမ်တီသည ် နညး်uပeဒ mဝ aရ eကာ်မတီ၏  ညန်ကားချက်ကiu ပiuငရ်ငှ ်သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူက 

သတ်မှတ်သည့် eြခာက်လ ကာလကuနဆ်uးeသာ်လည်း တညe်ဆာက်မဆiuင်ရာ eြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းများ သiu့မဟuတ် 

ြပနလ်ည်ြပuြပင်ြခင်းများကiu လက်ခeကျနပ်န iuင်သညa်ထi မeဆာင်ရွက်လငe်သာ်လည်းeကာငး်§ ယင်းလuပ်ငန်းများ 

aတွက် သတ်မှတ်ကာလကiu တiuးြမင့်eပးရန် eလာက်ထားြခငး်မြပuလငe်သာ်လညး်eကာင်း သက်ဆiuင်ရာ ပiuငရ်ငှ ် 



သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူaား ယင်းaeဆာက်aau  သiu့မဟuတ် ယင်းaeဆာက်aau၏ aစ iတ်aပ iuငး်ကiu ရကe်ပါင်း 

သuးဆယ်aတွငး် ဖ iuဖျကရ်န် ညန်ကားနiuင်သည။် 

mm။ eကာမ်တီသည ်ယငး်aeဆာက်aau သiu့မဟuတ် ယင်းaeဆာက်aau၏ aစ iတ်aပ iuင်းကi u တညe်ဆာကမ်ဆiuင်ရာ 

eြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းြဖင့်ြဖစe်စ§ ြပန်လည်ြပuြပငြ်ခငး်ြဖင့်ြဖစ်eစ ြပuလuပ်သည့်တ iuင်eaာင ် eနထiuငa်သuးြပuရန်မြဖစ်နiuငဟ်u 

ယူဆပါက သက်ဆiuင်ရာပiuင်ရှင် သiu့မဟ uတ် eနထiuငa်သ uးြပuသူaား aeကာင်းကားစာရသည့်eန့မှ ရကe်ပါငး်သuးဆယ် 

aတွငး် ဖiuဖျကရ်န်ညန်ကားနiuငသ်ည။် 

mm။ eကာမ်တီသည ် နည်းuပeဒ mm သiu့မဟuတ် နည်းuပeဒ mm aရ သတ်မှတ်သည့်ရက်eပါငး်သ uးဆယ်aတွင်း 

ပiuငရ်ငှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူက ယင်းaeဆာက်aau သiu့မဟuတ် ယင်းeဆာက်aau၏ aစiတ်aပiuငး်ကi u 

ဖiuဖျကြ်ခငး်မြပuလငe်သာ်လညး်eကာငး်§ သတ်မှတ်ကာလကiu  တiuးြမင့်eပးရန ် eလာက်ထားြခငး်မြပuလင်eသာ်လည်း 

eကာင်း eကာ်မတီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့် ဖiuဖျက်န iuင်သည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည ် ယငး်aeဆာက်aau သiu့မဟuတ် ယင်းaeဆာက်aau၏ aစiတ်aပ iuင်းကiu eကာ်မတီ၏ 

aစီaစဉ်ြဖင့် ဖ iuဖျက်ရာတွင် eaာက်ပါaတiuင်း eဆာင်ရွက်နiuင်သည်- 

(က) ကuန်ကျစရ iတ်ကiu ပiuငရ်ငှ ်သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူထမှ eတာင်းခြခင်း§ 

(ခ) ကuန်ကျစရ iတ်ကiu ပ iuင်ရှင ် သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူက မeပးပါက ဖiuဖျကထ်ားeသာ aiမe်ဆာက် 

ပစ္စည်းများကiu eလလတင်eရာင်းချ ပီး ကuန်ကျစရiတ်ကiu န uတ်ယ၍ူပ i ueငကွiu ပ iuင်ရှငa်ား ြပန်eပးြခင်း§ 

(ဂ) ကuန်ကျစရ iတ်သည် eလလတင် eရာငး်ချရeငွထက် ပiuမiueနပါ က ပ iuင်ရှင ် သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပu 

သူထမှ လi ueငွကiu သတမ်ှတ်ကာလaတွင်း ထပ်မeပးသွငး်ရန်eတာငး်ခြခငး်§ 

(ဃ) နည်းuပeဒခဲွ (ဂ) aရ eတာင်းခသည့်လiueငွကiu ပiuင်ရငှ ် သiu့မဟ uတ် eနထiuငa်သuးြပuသူက သတ်မှတ် 

ကာလaတွင်း မeပးသွငး်ပါက ယငး်eငကွiu eြမခွနမ်eြပ ကျနe်ငြွဖစသ်က့ဲသiu့aရ eတာငး်ခနiuငြ်ခင်း။ 

mm။ eကာမ်တီသည ် ပ iuင်ရှင ် သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသကူ လueလာက်သည့် aeကာင်းြပချက်ြဖင့် aeဆာက် 

aauဖ iuဖျက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်eပါင်း သuးဆယ်ထက် ပiuမ iu၍ aချiန်ကာလတ iuးြမင့်eပးရန် eလာက်ထားလာပါက 

သင့်eလျာသ်ည့် aချiန်ကာလက iu တiuးြမင့်eပးနiuငသ်ည။် 

mm။ eကာမ်တီသည ် aeဆာက်aauတစခ်uြဖစ်eစ§ ယငး်၏နရြဖစ်eစ§ ယင်း၏aဓ iကaစ iတ်aပiuငး်များြဖစ်eစ§ 

ယငး်နှင့်ဆက်စပ်eနeသာ aစiတ်aပiuငး်တစခ်uခuြဖစ်eစ ယ iuယငွ်းပျက်စီးeနသည့် သiu့မဟuတ် aန္တရာယ်ြဖစ်eစန iuင်သည့် 

aeြခaeနတွငရ် iှသည်ဟ u eတွ့ရiှရပါက aများြပညသ်၏ူ eဘးaန္တရာယက်ငး်ရငှ်းeရးaတွက် ယင်းaeဆာက်aauကiu 

aeဆာတလျင ်ဖiuဖျကရ်န ်ပiuငရ်ငှ ်သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူaား ညန်ကားနiuင်သည။် 

mm။ eကာမ်တီသည-် 

(က) နည်းuပeဒ mm aရ eဖာြ်ပသည့် aeဆာက်aauသည် မလဲွမeသွ ပiuကျပျက်စးီ၍ eဘး 

aန္တရာယြ်ဖစ်eစန iuငသ်ည့် aeြခaeနတွင ် eရာကရ် iှeနပဟီu ယူဆလငြ်ဖစe်စ§ လi uaပခ်ျက်aရ သက်ဆiuင် 



ရာမ ှ ဖယ်ရှားရန် aeကာင်းကားeသာ်လည်း ဖယ်ရှားြခင်းမြပuလင်ြဖစ်eစ§ aeရးeပ  aeြခaeန 

တစရ်ပရ်ပ ်eပ eပါက်လငြ်ဖစ်eစ ယငး်aeဆာက်aauaား ဖiuဖျက်ရန် aeကာင်းကားစာမထuတ်ဆင့်ဘဲ 

aeဆာက်aauတွင် eနထiuင်သမူျားနငှ့် ယငး်တ iu့ပiuင်ပစ္စည်းaားလuးကiu aငa်ားသuး၍ဖယ်ရာှး ပီး 

eကာ်မတီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့် ဖ iuဖျက်နiuင်သည်။ 

(ခ) ပiuင်ရငှ ်သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူက aeဆာက်aauကi u ဖ iuဖျက်ရန ်ဆန္ဒရ iှeကာင်း eလာက်ထားလင ်

လiuaပe်သာစညး်ကမ်းချကမ်ျား သတ်မှတ်၍ ခွင့်ြပuနiuငသ်ည။် 

(ဂ) နည်းuပeဒခဲွ (က)aရ eကာမ်တီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့် aeဆာက်aauaား ဖiuဖျက်ရာ တွင ်ကuနက်ျစရ iတ်ကiu 

ပiuင်ရငှ ်သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူထမှ eတာင်းခန iuင်သည်။ 

(ဃ) နည်းuပeဒခဲွ (ဂ)aရ eတာငး်ခသည့်ကuန်ကျစရ iတက်iu ပiuင်ရငှ ်သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသကူ သတ်မှတ် 

ကာလaတွင်း မeပးသွငး်ပါက ယင်းeငကွiu eြမခွန်မeြပ ကျနe်ငြွဖစသ်က့ဲသiu့ aရeတာင်းခ နiuငသ်ည။် 

mဝ။ eကာမ်တီသည ် aeဆာက်aauတစခ် uတွငြ်ဖစ်eစ§ ြခဝငး်တစ်ခuတွင်ြဖစe်စ ချuနွယ်ပ iတ်eပါင်းများ eပါက်eရာက် 

eနြခင်း§ ကျန်းမာeရးထiခ iuက်eစသည့် aန့ဆiuးများထွကe်နြခင်း သiu့မဟuတ် ြခစည်းရiuးeပါက် ပပဲျက်စးီeနြခင်းeကာင့် 

ပတ်ဝနး်ကျင်တွင် eနထiuင်သူများaား aeနာှင့်aယှက်ြဖစ်eစသည်ဟuယူဆပါကယင်းaeဆာကa်au သiu့မဟuတ် ြခဝငး်ကiu 

ရှင်းလင်းeစရန§် ြခစည်းရ iuး ြပင်ဆင် ကာရeစရန ် သiu့မဟuတ် သန့ရ်ငှး်eရးြပuလuပe်စရန် ပiuငရ်ငှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင် 

aသuးြပuသူaား ညန်ကားနiuငသ်ည။် 

mm။ ပ iuင်ရှင ် သiu့မဟuတ် eနထiuငa်သuးြပuသူသည် နညး်uပeဒ mဝ aရ eကာမ်တီက ထuတ်ဆင့်သည့် ညန်ကား 

ချက်များကiu လiuက်နာeဆာင်ရွက်ရမည်။ 

aခနး်(m) 

ကျူးeကျာခ်ွန ်eကာကခ်ြခငး် 

mm။ eကာ်မတီသည် မiu့eတာ်နယ်န iမiတ်aတွငး်ရ iှ aများြပညသ်ဆူi uငရ်ာ လမး်eပ တွင် ကျူးeကျာ် eဆာက်လuပ် 

ထား ပီးြဖစ်eသာ စမuတ်eဆာင§် လသာeဆာင§် ဆငဝ်င်§ eနကာ§ တစက်မ iတ်§ eလှကားထစ်§ auတ်ခu§ auတ်ြမစ်§ 

ဆင်eြခeလာ§ ဓာတ်ဆီဆiuင§် ဓာတ်ဆီပန့§် မ iလ္လာကန§် လူကူးခuးeကျာ်တတား§ ယာယီမ ပ် သiu့မဟuတ် aြခား 

aeဆာက်aauတစ်ခuခ uကiu ကျူးeကျာ်ခွနe်ကာက်ခရယူပးီ ဆက်လက်တည်ရှiခွင့် ြပuနiuငသ်ည။် လi uaပ်ပါက ြပနလ်ည် 

ဖျက်သiမး်ရန် ညန်ကားနiuင်သည်။ 

mm။ နည်းuပeဒ mm ပါ  ကျူးeကျာ်aeဆာက်aau တစ်ခ uခuက iu မiu့eတာ်နယ်နiမ iတ်aတွင်းရ iှ aများြပည်သူဆi uင်ရာ 

လမ်းeပ တွင် eဆာက်လuပ်လiuသူသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aည ီeကာမ်တီသiu့ eလာက်ထားရမည်။ 

mm။ eကာ်မတီသည် နည်းuပeဒ mm aရ ကျူးeကျာ်ခနွe်ကာက်ခရာတွင ် aများြပည်သူဆi uငရ်ာလမး်eပ တွင် 

ကျူးeကျာ်eဆာက်လuပ်ထားသည့် aစiတ်aပ iuင်း၏ ထuထည် သiu့မဟuတ် eရ iယာeပ မူတည်၍တွက်ချက်ရမည်။ 

mm။ eကာ်မတီသည်- 



(က) aeဆာက်aauများeဆာက်လuပ်ရာတွင် သ uးစွဲသည့်eဆာက်လuပe်ရးပစ္စည်းများကiueကာမ်တီပ iuင်လမ်းeပ တွင် 

စuပuထား ရန ်ယာယီaစီaစဉ်ြဖင့် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ခွင့်ြပuနiuင်သည်။ 

(ခ) နည်းuပeဒခွဲ (က) aရ ခငွ့်ြပuရာတငွ ် လမ်းသွားလမ်းလာတiu့၏ သွားလာမကi u မထiခiuက်eစရန် ယာဉ်သွား 

လမး်§ လမ်းပခuးသား§ ပလက်eဖာငး်§ eရeြမာင်းတiu့၏aကျယ်aဝန်းကiu စ iစစ် ပးီ aတiuငး်aတာသတမှ်တ၍် 

ခွင့်ြပuန iuင်သည်။ 

(ဂ) နည်းuပeဒခွဲ (က) aရ ခွင့်ြပuရာတွင် ခွင့်ြပuသည့်ကာလကiu တစပ်ါတညး် သတ်မှတ်န iuင်သည်။ 

(ဃ) သတ်မှတ်သည့်ခွင့် ြပuကာလaတွင်း eဆာက်လuပe်ရးလuပ်ငန်းမ ပးီeသးပါက eဆာက်လuပe်ရးပစ္စည်းများ 

စuပuခင့ွက် iu စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ကာလတiuးြမင့်eပးနiuငသ်ည။် 

mm။ နည်းuပeဒ mm§ နည်းuပeဒခဲွ (က) aရ ခွင့်ြပuမiန့်ရရ iှသူသည် ခွင့်ြပuမiန့်ကiu aများြပည်သြူမငန် iuငe်စရန် 

eဆာက်လuပe်ရးပစ္စည်းစ uပuသည့်eနရာတွင ် ခွင့်ြပuသည့်ကာလနှင့် ခွင့်ြပuသည့်aကျယ်aဝနး်§ aတiuင်းaတာကiu eဖာ်ြပ 

ချiတ်ဆွဲထားရ iှရမည်။ 

mm။ eကာ်မတီသည်- 

(က) eကာ်မတီပiuင် လမ်းeပ တွင် eဆာက်လuပe်ရးပစ္စည်း စ uပuကျူးeကျာ်ခနွ်က iu eရ iယာaeပ aeြခခ၍ စည်းကပ် 

eကာက်ခ နiuင်သည်။ 

(ခ) eဆာက်လuပe်ရးပစ္စည်း စuပ uကျူးeကျာ်သည့် aချiနက်ာလaeပ မူတည် ပီး ကျူးeကျာ်ခွန်ကiu တiuးြမင့် 

စည်းကပ် eကာက်ခနiuငသ်ည။် 

(ဂ) လiuaပ်ပါက စuပ uကျူးeကျာ်ခွင့်ကiu ြပန်လည်ပယ်ဖျက်န iuင်သည။် 

aခန်း (m) 

ဆ iuငး်ဘ uတန်ငှ့်eကာ်ြငာများ 

mm။ မ iu့eတာ်နယန်iမ iတ်aတွင်းရှi eကာမ်တီပ iuင်လမ်းများ§ ဓါတ်aားeပးတiuင်များ§ တယ်လီဖ uန်းတiuင်များ§ တတားများ 

eပ တွင်ြဖစe်စ§ aစiuးရဌာန§ aဖွ့ဲaစညး်ဆiuင်ရာ eြမကွက်များ§ ပ uဂ္ဂလiကပiuငe်ြမကွက်များ သiu့မဟuတ် တi uက်နရ များ 

eပ တွင်ြဖစe်စ§ မiu့eတာန်ယ်န iမiတa်တွင်း eြပးဆွဲeနeသာ ယာဉ်များ သiu့မဟuတ် မiu့ပတ် မီးရထားများတွင ် ြဖစe်စ 

eကာ်ြငာဆiuင်းဘ uတ်စ iuက်ထူြခင်း§ eကာ်ြငာဆiuငး်ဘ uတ်တပ်ဆင်ြခင်း§ eကာ်ြငာကပ်ြခငး်§ eကာ်ြငာချ iတ်ဆွဲြခငး် သiu့မဟuတ် 

eကာ်ြငာeရးဆွဲြခင်း ြပuလuပ်လiuသူသည် ခွင့်ြပuချက်ရရှiရန ် eကာ်ြငာဆi uင်းဘ uတ် သiu့မဟuတ် eကာ်ြငာနမနူာပuစပူးတဲွ၍ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aည ီeကာ်မတီသiu့eလာက်ထားရမည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည-် 

(က) နည်းuပeဒ mm aရ eလာက်လာလက်ခရရှiသည့်aခါ  စiစစ် ပးီခင့်ွြပuြခင်း သiu့မဟuတ်ြငင်းပယ်ြခင်း 

ြပuနiuငသ်ည။် 

(ခ) ခွင့်ြပuမiန့်ရရ iှသူထမှ သတ်မတ်ှထားသည် ့eကာ်ြငာခွန် လက်ခရရှiလင ်ခငွ့်ြပuချက်ထuတ်eပးရမည။် 



mဝ။ eကာမ်တီသည-် 

(က) eကာ်ြငာဆiuငး်ဘ uတ်များနငှ် ့ eကာ်ြငာစင်များ ခ iuင်ခ့မ ရ iှမရ iှနှင့် မiu့eတာ်၏ သာယာလှပမက iu ထiခiuက်eစြခင်း 

ရ iှမရ iှတiu့ကiu aခါaားeလျာစ်ွာ စစ်eဆးရမည်။ 

(ခ) လiuaပ်ပါက ြပင်ဆင်မွမ်းမရန် သiu့မဟuတ် aသစ်ြပuလuပရ်န် သiu့မဟuတ် ြဖuတ်သ iမး်ရနသ်က်ဆiuငသ်ူaား 

ညန်ကားနiuင်သည။် 

(ဂ) လiuaပ်ပါက eကာ်ြငာဆiuငး်ဘ uတ်စ iuက်ထြူခင်း§ တပ်ဆငြ်ခငး်§ ကပြ်ခင်း§ eရးဆွဲြခငး်eဆာင်ရက်ွြခင်း 

မြပuရမည့် နယ်eြမ§ aeဆာက်aau§ သစ်ပင်§ နရနင့်ှ တ iuင်စသည်များ သတ်မှတ်နiuင်သည။် 

mm။ eကာမ်တီသည် ခွင့်ြပuချက်မရ iှဘ ဲ တပ်ဆင်ထားသည့် eကာ်ြငာများ§ ခ iuငခ်မနငှ့် aြမင်တင့်တယ်ြခင်း မရှiသည့် 

eကာ်ြငာများ ကiu eကာ်မတီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့် ြဖuတ်သ iမး်နiuငသ်ည။် ယင်းသiu့ ြဖuတ်သiမး်ရာတွင် ြဖuတ်သiမ်းသည့် 

ပစ္စည်းများနှင့် စပလ်ျဉ်း၍ eကာ်မတီတွင် တာဝန်မရှieစရ။ 

aခနး်(m) 

တားြမစ်ချက်များ 

mm။ မည်သူမ  eကာ်မတီ၏ခွင့်ြပuချက်မရ iှဘဲ မiu့eတာန်ယန် iမiတ်aတွငး်ရ iှ aများြပည်သူနှင့် သက်ဆiuငe်သာ 

aeဆာက်aauများနှင့် ယင်းတiu့၏ aစ iတ်aပ iuင်းများ§ လမ်းများ§ တတားများ§ စာသင်eကျာင်းများ§ ပန်းြခနှင့် 

aားကစားကွင်းများနှင့် ယင်းတiu့၏aစiတ်aပi uင်းများတွင်လည်းeကာင်း§ aြခားaeဆာက်aauနှင့် ယငး်တiu့၏aစ iတ် 

aပiuငး်များတွင်လညး်eကာငး် aများြပညသ်ူ၏ြမင်ကွင်း၌ eဆးြခယ်ြခင်း§ စာလuးများeရးသားြခင်းနှင့် ရ uပပ်uများeရးဆွဲ 

ြခငး်မြပuလuပ်ရ။ 

mm။ မညသူ်မ  eကာ်မတီ၏ခွင့်ြပuချက်မရ iှဘဲ aeဆာက်aauတစခ်uလuးကiuြဖစe်စ§ တစ်စ iတ်တစ်ပ iuင်းကiuြဖစe်စ 

ဖျက်ဆီးြခင်း§ မလူ က့ခ iuင်မeလျာန့ည်းeaာငe်ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပuရ။ 

mm။ မညသူ်မ  eဆာက်လuပ်၍မ ပီးစီးeသးသည့် aeဆာက်aauတစခ်uတွင်ြဖစe်စ§ ယငး်aeဆာက်aau၏ 

aစiတ်aပ iuင်း တစ်ခ uတွငြ်ဖစ်eစ eကာ်မတီ၏ခွင့်ြပuချက်မရှiဘဲ ဝငe်ရာက်eနထ iuင်ြခင်း§ aသuးြပuြခင်းမြပuရ။ 

mm။ မညသူ်မ  eကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပuချက်မရ iှဘဲ aeဆာက်aau၏ eနeရာင်ကာ§ ကွန်ကရစ်ပနး်§ 

ကွန်ကရစ်eဖာင်းလiuငး်§ eလeaးeပးစက်နင့်ှ ယငး်က့ဲသ iu့ aလားတူ ပစ္စည်းများaား မiမ iပiuင်နယ်န iမiတမှ် 

eကျာ်လွန်တပ်ဆငြ်ခင်း မြပuရ။  

mm။ မညသူ်မ  eကာ်မတီက ြပန်လည်ြပuြပငရ်န်ညန်ကားထားသည့် aeဆာက်aauaတငွး် ြပနလ်ည်ြပuြပငြ်ခင်း 

မြပuမ ီeနထiuင်ြခင်း မြပuရ။ 

mm။ မညသူ်မ  eကာ်မတီက ြပန်လည်ြပuြပင်ရန ် ညန်ကားထားသည့ ် aeဆာက်aauက iu ြပန်လည်ြပuြပငရ်န် 

ပျက်ကွက်ြခင်း မရှieစရ။ 



mm။ မညသူ်မ  eကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပuချက်ြဖင့် ငါးနှစ်aထi သက်တမ်းတiuးြမင့်၍ eဆာက်လuပ်ခွင့်ြပueသာ်လည်း 

ပီးစီးeaာင် eဆာက်လuပ်နiuင်ြခင်းမရှiသြဖင့် eကာမ်တီမှ eနာက်ဆuးတiuးြမင့်သတ်မတှ်eပးသည့်aချiနa်တွင်း ပီးစီးeaာင် 

eဆာက်လuပရ်န ်ညန်ကားချက်ကiu လiuကန်ာရန် ပျက်ကွက်ြခငး်မရ iှeစရ။ 

mm။ မညသူ်မ  eကာမ်တီက မiu့eတာ်နယန်iမiတ်aတွငး်ရ iှ eြမeနရာတွင ် eြမကွက်လပ်ြဖစe်နသြဖင့် ယင်းeြမကွက် 

တညရ် iှရာလမ်း သiu့မဟuတ် eဒသ၏ဗ iသuကာဆiuငရ်ာ လi uaပ်ချက်aရြဖစ်eစ§ မiu့eတာ်ြမင်ကွင်းသာယာလှပeစရန် 

aတွက်ြဖစe်စ§ မ iu့eတာ်aဂါရပ်နှင့် ညီညွတ်eစရန်aတွက်ြဖစ်eစ aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်ရန် လiuaပသ်ညဟ်u 

ယူဆပါက ယင်းeြမကွက်eပ တွင် eကာ်မတီက သတ်မှတ်သည့် aeဆာက်aauပuစaတ iuင်း သတ်မှတ်ကာလaတွင်း 

eဆာက် လuပ်ရန် ညန်ကားချက်ကiu လiuက်နာရန်ပျက်ကွက်ြခငး် မရ iှeစရ။ 

mဝ။ မညသူ်မ  aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငနး် လuပ်ကiuင်ခွင့်aမ iန့်ကiu eဆာက်လuပe်ရးလuပ်ငန်းခွငတွ်င် eဖာ်ြပ 

ချiတ်ဆွဲထားြခင်းမြပuဘ ဲaeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငနး် eဆာငရ်က်ွြခငး်မြပuရ။ 

mm။ မညသူ်မ  aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်း လuပ်ငန်းဆi uင်ရာတွင် eဘးaန္တရာယက်ငး်ရှငး်eရးကiu မထiခiuက်eစရန် 

eကာ်မတီ၏ ညန်ကားချက်aား လiuက်နာeဆာငရ်ွက်ရန ်ပျက်ကွက်ြခင်းမရ iှeစရ။  

mm။ မညသူ်မ  aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငနး်လuပ်ကiuငရ်ာတွင် လပ်စစ်မီတာတပ်ဆင်ြခင်း§ လပ်တာeြပာင်း 

(ထရန်စeဖာ်မာ) တပဆ်ငြ်ခငး်§ aeရးeပ ထွက်eပါက်တပဆ်ငြ်ခငး်§ eရဆiuးစွန့်ပစ်ြခင်း§ aမက်စွန့်ပစ်ြခင်း§ 

မီးeဘးလuြခueရး စနစ်eဆာင်ရကွ်ြခင်း§ လမး်တတားဆiuငရ်ာ ကiစ္စရပ်များ eဆာင်ရွက်ြခင်းတiu့နင့်ှ စပ်လျဉး်၍ 

သက်ဆiuငရ်ာဌာနများ၏ ညန်ကားချက်များ နငှ့် aည ီeဆာင်ရကွ်ရန ်ပျက်ကွက်ြခင်းမရှieစရ။  

mm။ မညသူ်မ  eကာမ်တီ၏ aeဆာက်aau၌ တွယ်ကပ်သစ်ပင်ရှင်းလင်းရန်§ ြပင်ဆင်ရန်§ ထuးသuတ်ရန§် 

eဆးသ uတ်ရန်နင့်ှ ဖiuဖျက် ပးီ aသစ်ထပ်မeဆာက်လuပရ်န ် စသည့် ညန်ကားချက်တစ်ရပ်ရပ်ကiu လiuက်နာရန် 

ပျက်ကွက်ြခင်းမရiှeစရ။ 

mm။ မညသူ်မ  eကာ်မတီ၏ခွင့်ြပuချက်ြဖင့် aeဆာက်aauတစ်ခuခ uaား ဝင်eရာက်တi uငး်တာစစ်eဆး 

မည့်aဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး သiu့မဟ uတ် aဖွဲ့ဝင်များaား ဟန့်တားeနှာင့်ယှက်ြခငး်မြပuရ။ 

mm။ မညသူ်မဆiu ဤနညး်uပeဒများပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကiu eဖာက်ဖျက်ကျူးလွနလ်င် mဝmmခuနစ်ှ§ 

ရန်က uန် မiu့eတာ် စည်ပင်သာယာeရးuပeဒaရ aeရးယူြခင်းခရမည်။ 

aခနး်(m) 

aeထွeထွ 

mm။ eကာမ်တီသည ် ခငွ့်ြပuမ iန့်ြဖင့် eဆာက်လuပe်နeသာ aeဆာက်aauကi u ဆက်လက်eဆာက်လuပြ်ခင်း မြပueစရန် 

ခiuငလ်ueသာ aeကာင်းြပချက်နှင့် aeထာက်aထားရှiလငe်သာ်လည်းeကာင်း§ aeဆာက်aaueဆာက် လuပ်ခွင့်ရသူသည် 

ခွင့်ြပuမiန့်ပါစည်းကမ်းချက်တစရ်ပ်ရပ်က iu eဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်လင်eသာလ်ညး်eကာငး် ခွင့်ြပuမ iန့်က iu ကာလ aကန့် 

aသတ်ြဖင့် ရuပသ်iမ်းြခင်း သiu့မဟuတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပuန iuငသ်ည။် 



mm။ ခငွ့်ြပuမ iန့်ကiu aကန့်aသတ်ြဖင့် ရ uပ်သiမ်းြခင်းခရသူသည် ခငွ့်ြပuမiန့်ြပန်လည်ရရှiရန ် eကာ်မတီသi u့ eလာက် 

ထားနiuင် သည်။ 

mm။ eကာမ်တီသည ် နည်းuပeဒ (mm) aရ eလာက်ထားသည့e်လာက်လာက iu စiစစ် ပီး သတ်မှတ်ချက်နငှ့် 

ညီညွတ်ပါ က ခွင့်ြပuမiန့်က iu ြပနလ်ည်ထuတ်eပးနiuင်သည်။ 

mm။ ဤနည်းuပeဒများပါ ြပဌာနး်ချက်များaရ aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်ြခငး်လuပ်ငန်းကiu ကည့်ရ စစ်eဆးရန်§ 

eြမတiuငး်တာရန ်သ iu့မဟuတ် လuပ်ငန်းaeကာငa်ထည်eဖာ ်eဆာင်ရွက်မကiu ကီးကပရ်န် eကာ်မတီက တာဝနe်ပးaပ်ြခင်း 

ခရသည့် စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်းသည် ရပကွ်က် လူ ကီးနစှ်ဦးနှင့် aတူသက်ဆi uင်ရာaeဆာက်aau သiu့မဟuတ် eြမeနရာ 

aတွငး်သ iu့ ဝင်eရာက်ခွင့်ရ iှသည။် 

mဝဝ။ eကာမ်တီသည ်aစ iuးရဌာနaဖွ့ဲaစညး်တစ်ခuခ u၏ လiuaပ်ချက်aရြဖစ်eစ§ ပ uဂ္ဂiuလ်တစ်ဦးဦး၏ eလာက်ထားချက် 

aရြဖစe်စ aeဆာက်aauတစ်ခ uခuaား တiuင်းတာစစe်ဆးရန ်လiuaပ်ပါက ဝငe်ရာက် တiuင်းတာစစ်eဆးန iuငသ်ည။် 

mဝm။ eကာမ်တီ၏ ခွင့်ြပuချက်aရ eဆာင်ရွက်eသာ တiuင်းတာစစe်ဆးeရး aဖွဲ့သည ် တ iuင်းတာစစ်eဆး ရမည့ ်

aeဆာက်aauသiu့ ဝငe်ရာက်တiuငး်တာစစ်eဆးခွင့်ရှiသည။် 

mဝm။ eကာမ်တီသည ် ဤနည်းuပeဒများaရ eဆာင်ရွက်ရန်ရiှeသာ လuပင်နး်တာဝနမ်ျားကiu မ iမi လက်eaာက်ရiှ 

သက်ဆiuငရ်ာ ဌာန§ aဖွဲ့aစညး် သiu့မဟuတ် ပuဂ္ဂiuလ်တစ်ဦးဦးaား လဲaပ ်eဆာင်ရက်ွeစနiuငသ်ည။် 

mဝm။ eကာ်မတီသည် ဤနည်းuပeဒပါြပဌာန်းချက်များကiu aeကာငa်ထည်eဖာe်ဆာငရ်ွက်ရာတွင် လiuaပ်သည့် 

aကူaညီများကiu ြမန်မာနiuင်ငရဲတပဖ်ွဲ့aပါaဝင် သက်ဆiuင်ရာ aစ iuးရဌာနများထမှ eတာင်းခနiuင်သည်။ 

mဝm။ eကာ်မတီသည် ဤနည်းuပeဒများပါကiစ္စရပ်များကiu eဆာင်ရွက်န iuငရ်န် လi uaပe်သာ aမ iန့်ညန်ကားချက်နှင့် 

လuပ်ထuးလuပ်နည်းများ ထuတ်ြပန်န iuင်သည်။ 

 

 

 aမ iန့်aရ 

 (ပ u) လှြမင့် 

 uက္က  

 ရန်ကuန် မiu့eတာ်စည်ပင်သာယာeရးeကာ်မတီ 

 

 

 

 


