
မခြေသိြ်ေးဆည်းခြင်း၊ ခြန်လည်မနရာြျထားခြင်းနှင့် ခြန်လည်ထူမထာင်ခြင်းဆိငု်ရာဥြမေ 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်   ၂၄   ။) 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါခခါငလ်ပြည့်ခ ျော်   ၄   ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ   ၁၉   ရ ်) 

 ပြည်ခောငစ်ုလွှတ်ခတာ်သည် ဤဥြခေ ို ပြဋ္ဌာန်းလို ်သည်။ 

အြန်း (၁) 

အြေည်၊ စတငအ်ာဏာတည်ခြငး်၊ သက်ဆိုင်ခြငး်နှင့် အဓိြ္ပာယ်မော်ခြြျက် 

၁။ ( ) ဤဥြခေ ုိ ခပြေသိြ်ေးဆည်းပခင်း၊ ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်း 

ဆိုင်ရာဥြခေ ဟု ခခါ်တွင်ခစရြေည်။ 

( ခ ) ဤဥြခေသည် နုိင်ငံခတာ်သြေ္မတ  အြိေန့်ခ  ာ်ပငာစာပြင့် သတ်ြှေတ်သည့်ခန့ရ ်တွင် 

စတငအ်ာဏာတည်ခစရြေည်။ 

၂။ ဤဥြခေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်ြေျေားသည် ပြည်ခောင်စုအစုိးရအြဲွ့ ပြစ်ခစ၊ ပြည်ခောင်စုအစုိးရအြဲွ့၏ 

သခောတူခွင့်ပြုချေ ်အရပြစ်ခစ ခပြေတစ်ရြ် ို အြေျေားပြည်သူအ ျေ ိုးအလို့ငှာ အမြေဲတြေ်း သ့ုိြေဟုတ် 

ယာယီလိုအြ်ြေှုအြါအဝင် ခပြေ ိုလိုအြ်သြေျှအသုံးပြုြေှု၊ လ ်ဝယ်ေိန်းသိြေ်းေားြေှုနှင့် က ီး  ြ် 

 ွြ် ဲြေှုြေျေားအတွ ် ခပြေသိြေ်းဆည်းပခငး်၊ ခလျော်ခ  း၊ နစ်နာခ  းခငွခြးအြ်ပခင်း၊ ပြန်လည်ခနရာ 

ချေေားပခင်း၊ လူြေှုစီးြွားခရးေဝပြန်လည်ေူခောင်ပခင်းြေျေားနှင် ့စြ်လျေဉ်း၍ သ ်ဆိုင်ခစရြေည်။ 

ေို့အပြင် ခအာ ်ြါ ိစ္စရြ်ြေျေားနှင်လ့ည်း အ ျေုံးဝငသ် ်ဆိုင်ခစရြေည် - 

( ) နုိင်ငံခတာ်၏ အြေျေ ိုးသား ာ ွယ်ခရးနှင့် လံုခခုံခရး ိစ္စရြ်ြေျေားအတွ ် ခပြေလုိအြ်ြေှုြေျေား၊ 

( ခ ) အြေျေ ိုးသားစီးြွားခရးြေူဝါေအရ နိုငင်ခံတာ်ြွံ့မြိုးတုိးတ ်ခရးအတွ ် ခဆာငရွ် ်ြေည့် 

စီြေံ ိန်းြေျေား၊ 

( ဂ ) အြေျေ ိုးသားစီြေံ ိန်းဥြခေြါ လူြေှုစီးြွားခရးြွံ့မြိုးြေှုဆိုင်ရာ စီြေံ ိန်းြေျေား၊ 

(ဃ) မြိေု့ ပြနှင့်ခ ျေးရွာတုိးချဲေ့တည်ခဆာ ်ခရးနှင့် အခပခခံအခဆာ ်အအံု ြံွ မ့ြိုးတုိးတ ်ခရး 

စီြေံ ိန်းြေျေား၊ 

( င ) ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူခောငပ်ခငး် ိစ္စရြ်ြေျေား၊ 

( စ ) လယ်ယာခပြေ သိြ်ေးဆည်းပခင်းအတွ ် လယ်ယာခပြေဥြခေအရလည်းခ ာင်း၊ ခပြေလွတ်၊ 

ခပြေလြ်နှင့်ခပြေရုိင်းြေျေား ုိ ပြန်လည်ရယူပခင်းအတွ ် ခပြေလွတ်၊ ခပြေလြ်နှင့် ခပြေရုိင်းြေျေား 

စီြေံခန့်ခဲွခရးဥြခေအရလည်းခ ာင်း ခလျော်ခ  းနှင်န့စ်နာခ  းြေျေားခြးခဆာငပ်ခင်း 

တ့ုိြှေအြ အပခားတည်ဆဲဥြခေတစ်ရြ်ရြ်အရ ခပြေသိြေ်းဆည်းသည့် ိစ္စရြ်ြေျေား။ 
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၃။ ဤဥြခေတွင်ြါရိှခသာ ခအာ ်ြါစ ားရြ်ြေျေားသည် ခြာ်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သ ်ခရာ ် 

ခစရြေည်- 

( ) မခြေ ဆိုသည်ြေှာ ခပြေနှင့်ခပြေြှေေွ ်ခြါ်ခသာ အ ျေ ိုးအပြေတ်ြေျေား၊ ခပြေတွင်စဲွ ြ်ခနခသာ 

အရာဝတ္ထုြေျေား သို့ြေဟုတ် ခပြေတွင်စွဲ ြ်ခနခသာအရာတစ်ခုခု၌ ောဝရတွယ် ြ် 

ေားသည့် အရာဝတ္ထုြေျေား ို ဆိုသည်။ 

( ခ ) အိြ်ေမထာင်သားစု ဆုိသည်ြှော ခသွးသားခတာ်စြ်၍ပြစ်ခစ၊ အိြ်ေခောင်ြေှုပြင့် ခတာ်စြ်၍ 

ပြစ်ခစ အတူတ ွ ခနေုိင်လျေ ်ရိှခသာ ြေိသားစု ို ဆိုသည်။ 

( ဂ ) မ ြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ ဆုိသည်မှာ ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းပြုသည့်အတွက် ေိခိုက်နစ်နာမှု 

ရိှသပြင့်ထလျော်ထ ကး၊ နစ်နာထ ကးနှင့် ဤဥြထေအရထြးအြ်ထသာ အပခားအခွင့်အထရးမျေားကုိ 

ထတာင်းဆိုခွင့်ရှိပြီး ထပမကိုခိုင်လုံထသာအထောက်အေားပြင့် ြိုင်ဆိုင်သူနှင့် ၎င်း၏ 

အိမ်ထောင်သားစုတ့ုိကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် ေိခုိက်နစ်နာမှုရိှထသာ ထအာက်ြါ 

ြုဂ္ဂိုလ်မျေားလည်းြါဝငသ်ည်- 

(၁) တည်ဆဲဥြခေတစ်ရြ်ရြ်အရ သတ်ြေှတ်သည့် ခပြေယာြေှတ်တြေ်းြေျေားတွင် ခပြေ 

သ့ုိြေဟုတ် အခဆာ ်အအံု သ့ုိြေဟုတ် ယင်းတ့ုိ၏ အစိတ်အြုိင်း၏ြုိင်ရှင်ပြစ်ခ  ာင်း၊ 

လ ်ဝယ်ေားြိုင်ခွင့်ရှိသူပြစ်ခ  ာင်း၊ အသုံးပြုခွင့်ရသူပြစ်ခ  ာင်း သို့ြေဟုတ် 

အ ျေ ိုးခံစားခွင့်ရိှသူပြစ်ခ  ာငး် တရားဝငြ်ေှတ်တြေ်းတငေ်ားသူ၊ 

(၂) တည်ဆဲဥြခေတစ်ရြ်ရြ်အရ ခပြေရရိှသူ သ့ုိြေဟုတ် ြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိသူ၊ 

(၃) တရားရုံး၏အမိန့်ပြင့်ပြစ်ထစ၊ လုြ်ြုိင်ခွင့်အြ်နှင်းပခငး်ခံရသည့်ြုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် 

အြွဲ့အစည်း၏အမိန့်ပြင့်ပြစ်ထစ ထပမြိငု်ဆိုင်သူပြစ်ထ ကာင်း ထ ကညာပခငး်ခံရသူ 

သ့ုိမဟုတ် စာရင်းသွင်းခံရသူ၊ 

(၄)  တရားဝင်မှတ်တမ်း အထောက်အေားမရိှထသာ်လည်း တုိင်းရင်းသားလူမျေ ိုးစုမျေား၏ 

ေုံးတမ်းစဉ်လာမျေားနှင် ့အညီ ြိုင်ဆိုင်သည်ဟု ထေသခံအစုအြွ ဲ့ကလက်ခံ  

ေားသည့်အထြါ် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ၊ သက်ဆိုင်ရာတုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် 

ပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့က အသိအမှတ်ပြုပခင်းခံရသူ။ 

 (ဃ) မခြေသိြေ်းဆည်းရန် အဆိုခြုသည့်ဌာန၊ အေွဲ့အစည်း ဆိုသည်ြေှာ ခပြေ ို အြေျေားပြည်သူ 

အ ျေ ိုးအလ့ုိငှာ အသံုးပြုခရးအတွ ် ဤဥြခေအရသိြေ်းဆည်းရန်အဆုိပြုသည့် အစုိးရ 

ဌာန သ့ုိြေဟုတ် အစိုးရအြွဲ့အစည်း ို ဆိုသည်။  

( င ) မ ြေကိုသိြေ်းဆည်းရန်လိုအပ်မ ကာင်းအသိမပးသည့် အြေိန့်မ ကာ် ငာစာ ဆိုသည်မှာ 

ထပမတစ်ရြ်ရြ်ကိုသိမ်းဆည်းရန် ရည်ရွယ်ထ ကာင်းကိုလည်းထကာင်း၊ အမျေားပြည်သူသို့ 

ကန့်ကွက်နုိင်ရန်နှင့် ရြုိင်ခွင့်မျေား ထတာင်းဆိုနိုင်ရန်လည်းထကာင်း၊ ထပမသိမ်းဆည်းထရး 

ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်မျေားကုိသိရိှနုိင်ရန်လည်းထကာင်း ြွင့်လင်းပမင်သာစွာ 

အသိထြးသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကို ဆိုသည်။ 
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( စ ) မ ြေကုိ သိြ်ေးယူြေည် ြစ်မ ကာင်းအြိေန့်မ ကာ် ငာစာ ဆုိသည်မှာ ထပမကုိသိမ်းယူရန် ြဏာမ 

စစ်ထဆးချေက်မျေားကုိ ပြည့်စံုလံုထလာက်စွာ ထဆာင်ရွက်ပြီးထနာက် ပြည်ထောင်စုအစုိးရအြဲွ့၏ 

အတည်ပြုချေက်အရ ထပမကုိသိမ်းယူမည်ပြစ်ထ ကာင်း အမျေားပြည်သူသ့ုိ ြွင့်လင်းပမင်သာစွာ 

အသိထြးထ ကညာပခင်းကို ဆိုသည်။ 

(ဆ) မ ြေကိုလက်မရာက်သိြေ်းဆည်း ခင်း ဆိုသည်မှာ သာမန်အားပြင့် ထပမသိမ်းဆည်းရန် 

အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းသို့ အဆိုပြုသည့် ထပမအား ထ ကးပမီကင်းရှင်းသည့် 

နုိင်ငံြုိင်ထပမအပြစ်ပြင့် လွှဲထပြာင်းထြးအြ်နုိင်ထရးအတွက် ထပမသိမ်းဆည်းမှုအထကာင်အေည် 

ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့က ဤဥြထေနှင်အ့ညီ လက်ထရာက်ရယူပခင်းကို ဆိုသည်။ 

( ဇ ) အြေျားခြည်သူအကျ ိးုအလ့ုိငှာ ဆုိသည်ြှော ြုေ်ြေ ၂ ြါ ဤဥြခေနှင့် သ ်ဆုိင်အ ျေံးဝင်သည့် 

 ိစ္စြေျေားတွင် အြေျေားပြည်သူအ ျေ ိုးစီးြွားအတွ ်ရည်ရွယ်၍ အနည်းဆုံးလိုအြ်သြေျှ 

ခပြေ ိုသာ ခပြေသိြေ်းဆည်းသည့် ိစ္စ ခဆာငရွ် ်ပခငး် ို ဆိုသည်။ 

( ဈ ) တရားရံုး ဆုိသည်ြှော သ ်ဆုိင်ရာတုိင်းခေသက ီး တရားလွှတ်ခတာ် သ့ုိြေဟုတ် ပြည်နယ် 

တရားလွှတ်ခတာ်နှင့် ခရိုငအ်ဆင်စ့ီရင်ြိုင်ခွင့်ရိှသည့် တရားရုံး ို ဆိုသည်။  

(ည) ထိခုိက်နစ်နာြေှု ဆုိရာတွင် ထပမကုိသိမ်းဆည်းသည့်အတွက် ထအာက်ြါအကျေ ိးုစီးြွားတစ်ရြ်  

ပြစ်ထစ၊ တစ်ရြ်ေက်ြိ၍ုပြစ်ထစ ေိခုိက်နစ်နာမှုနှင့် ဆုံးရှုံးမှုတ့ုိြါဝငသ်ည်- 

  (၁) သိြ်ေးဆည်းပခင်းခံရသည့် ခပြေ သ့ုိြေဟုတ် ခပြေခြါ်ရှိလူခနအိြေ်ရာနှင့် အပခားြေခရွ့ှေ  

ြေခပြာင်းနိုငခ်သာြစ္စည်း ို လ ်လွှတ်ဆုံးရှုံးပခငး်၊ 

 (၂) အသ ်ခြေွးဝြေ်းခ ျောင်း လုြ် ိုင်ခနခသာ ခပြေ သ့ုိြေဟုတ် စီးြွားခရးလုြ်ငန်း 

ဆုံးရှုံးရပခငး်၊ 

 (၃) တရားဝင်ြုိင်ဆုိင်ြေှုအခော ်အေားရိှခသာ သိြ်ေးဆည်းသည့်ခပြေ ုိ အခ  ာင်းပြု၍ 

အသ ်ခြေွးဝြေ်းခ ျောင်းလုြ်ငန်းနှင့် စားဝတ်ခနခရးေိခုိ ်နစ်နာရပခငး်၊ 

( ဋ ) သိြ်ေးဆည်းမ ြေတွင် ဆက်နွှယ်ပတ်သက်သူ ဆုိရာတွင် ထပမကုိသိမ်းဆည်းသည့်အတွက် 

ေိုထပမနှင့် ဆက်နွှယ်၍ ေိခုိက်နစ်နာမှုရှိထသာ  ထအာက်ြါြုဂ္ဂိုလ်မျေားြါဝငသ်ည်- 

(၁) သီးစားလုြ်ကုိင်သူ၊ 

(၂) ငှားရမ်း၍ လုြ်ကုိင်သူ၊ 

(၃) ြက်စြ်လုြ်ကုိင်သူနှင့် အကျေ ိုးတူလုြ်ကုိင်သူ၊ 

(၄)  ထပမကို တရားဝင်ြိ ုင်ဆိ ုင်မှုမရှိထသာ်လည်း သိမ်းဆည်းသည့် ထပမထြါ်တွင် 

သိမ်းဆည်းပခငး်မပြုမီ အနည်းဆုံး ၁၂ နှစ် တစ်ဆက်တစ်စြ်တည်း လက်ဝယ် 

ေားရှိလုြ်ကိုင်သူအပြစ်ပြစ်ထစ၊ အမှန်တကယ် လယ်ယာလုြ်သားအပြစ်ပြင့် 

ပြစ်ထစ၊ လက်ခစားအပြစ်ပြင့်ပြစ်ထစ လုြ်ကိုင်လျေက်ရိှသူ။ 

( ဌ ) ထိခိုက်နစ်နာသူ ဆိုသည်မှာ ထပမကို သိမ်းဆည်းသည့်အတွက် ေိခုိက်နစ်နာမှုရိှထသာ 

ထပမြိငုဆ်ိုင်ခွင့်ရိှသူနှင့် သိမ်းဆည်းထပမတွင ်ဆက်နွှယ်ြတ်သက်သူတ့ုိကို ဆိုသည်။ 
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 ( ဍ ) အမဆာတလျင်မခြေသိြေ်းဆည်းခြင်း ဆိုသည်ြေှာ အခရးခြါ်ပြစ်ခြါ်လာသည့် ိစ္စ 

တစ်ရြ်ရြ်အခြါ်အခပခခံ၍ အြေျေားပြည်သူအ ျေ ိုးအလို ့ငှာ ြေလွှဲြေခရှာင်သာခသာ 

အခပခအခနတစ်ရြ်ရြ်တွင် အလျေင်အပြေန် ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်း ိုဆိုသည်။ 

 ( ဎ ) ယာယီမခြေသိြေ်းဆည်းခြင်း ဆိုသည်ြေှာ ခပြေ ို ခရရှည်အသုံးချေရန် ြေရည်ရွယ်ေဲ 

ငါးနှစ်ေ ်ြေြိုခစေဲ ေို ာလတစ်ခုအတွင်း အြေျေားပြည်သူအ ျေ ိုးအလို့ငှာ ယာယီ 

အသုံးပြုရန်အတွ ်သာ သိြေ်းဆည်းပခင်း ို ဆိုသည်။ 

 (ဏ) မခြေသိြေ်းဆည်းြေှုကုန်ကျစရိတ် ဆုိရာတွင် ခပြေတစ်ရြ်ရြ် ုိ သိြ်ေးဆည်းပခင်းအတွ ် 

ခဆာငရွ် ်ရာ၌  ုန် ျေခသာ ခအာ ်ြါစရိတ်ခငွြေျေား ြါဝငသ်ည်- 

 (၁) ခလျော်ခ  းနှင့် နစ်နာခ  းြေျေား၊ 

 (၂)  ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူနှင့် ခပြေသိြေ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းတုိ့ 

ညှိနှိုင်းသခောတူညီချေ ်အရ ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင် ့ ပြန်လည် 

ေူခောင်ပခင်းပြုရာတွင် အခပခခံအခဆာ ်အအံု ြံွ မ့ြိုးြေှုလုြ်ငန်းြေျေားအတွ ်  ုန် ျေ 

စရိတ်ြေျေားအြါအဝင် အခေွခေွ ုန် ျေစရိတ်ြေျေား၊ 

 (၃) အုြ်ချေုြ်ြေှုနှင့် စီြေံခန့်ခဲွခရး ုန် ျေစရိတ်ြေျေား။ 

(တ) မလျာ်မ ကး (Compensation) ဆိုသည်ြေှာ ခပြေတစ်ရြ်ရြ် ို သိြေ်းဆည်းရာတွင် 

သိြေ်းဆည်းသည့် ခပြေနှင့် ခပြေခြါ်ရိှ အခဆာ ်အအံုနှင့် အပခားြေခရွှေ့ြေခပြာင်းနုိင်ခသာ 

ြစ္စည်းြေျေား၊ သီးြင်စားြင်ြေျေားအတွ ် ခပြေြုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူအား ခြးခလျော်သည့် ခလျော်ခ  း 

ခငွ ိ ုဆိုသည်။ 

(ေ) နစ်နာမ ကး(Damage) ဆုိသည်ြှော ခပြေတစ်ရြ်ရြ် ုိသိြ်ေးဆည်းပခင်းခ  ာင့် ခအာ ်ြါ 

ေိခုိ ်နစ်နာဆုံးရှုံးြေှုအတွ ် ေိခုိ ်နစ်နာသူတ့ုိအား ခြးခလျော်ရသည့် ခငွခ  း ို 

ဆိုသည်- 

 (၁) ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းြေပြုြေီ ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ ခနခရးေိုင်ခရးနှင့် 

စားခသာ ်ခရးအတွ ်  ုန် ျေစရိတ်ြေျေားရိှပခငး်၊ 

 (၂) အသ ်ခြေွးဝြေ်းခ ျောင်းလုြ်ငန်းနှင့် အလုြ်အ ိုင်ြေျေား ရြ်ဆိုင်းသွားသည့် 

အတွ ် ဝငခ်ငွဆုံးရှုံးပခင်း၊ 

 (၃) ထပမသိမ်းဆည်းပခငး်အတွက် ထပမတုိင်းတာပခငး်၊ အမှတ်အသားမျေားစိုက်ေူပခင်း 

နှင့်အတားအဆီးမျေား ရှင်းလငး်ြယ်ရှားပခင်းတ့ုိပြုရာတွင် အထဆာက်အအံုမျေားနှင့် 

သီးြင်စားြင်မျေား ြျေက်စီးဆုံးရှုံးပခငး်။ 

 ( ေ ) မရွှေ့မခြာင်းမနရာြျထားစရိတ် ဆုိရာတွင် သိြ်ေးဆည်းပခင်းခံရသည့် ခပြေခြါ်ြှေ ခရွှေ့ခပြာင်း 

ြယ်ရှားရခသာ  ုန် ျေစရိတ်ြေျေားနှင့် ခရွှေ့ခပြာင်းသည့်ခနရာ၌ ခနေုိင်ရန်အတွ ် ခော ်ြ့ံြေှု 

ြေျေားြါဝငသ်ည်။ 
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( ဓ )  ပန်လည်မနရာချထား ခင်း ဆိုသည်မှာ သိမ်းဆည်းထပမထြါ်မှ ထရွှေ့ထပြာင်းခံရသည့် 

ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ဆန္ဒအရ ဤဥြထေ အခန်း (၇) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ  

ခံစားခွင့်အခွင် ့အထရးတစ်ရြ်ရြ်ကို ထရွးချေယ်၍ ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်  

ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်းသထောတူညီချေက်ပြင့် လူထနအိမ်အထဆာက်အအုံနှင့် 

အထပခခံအထဆာက်အအုံမျေား စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထြးပခငး်ကို ဆိုသည်။ 

( န )  ပန်လည်ထူမထာင ်ခငး် ဆိုရာတွင် ထပမသိမ်းဆည်းခံရမှုထ ကာင့် အကျေ ိုးစီးြွားေိခိုက် 

နစ်နာသူမျေားအတွက် ခပြေြုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ၏ဆန္ဒအရ ဤဥြထေအခန်း (၇) ြါ ပြဋ္ဌာန်း 

ချေက်မျေားနှင့်အညီ ခံစားခွင့် အခွင့်အထရးတစ်ရြ်ရြ်ကုိ ထရွးချေယ်၍ ထပမသိမ်းဆည်းရန် 

အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင် ့ ညှိနှိုင်းသထောတူညီချေက်ပြင့် အလုြ်အကိုင်  

အခွင့်အလမ်းမျေား၊ အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းလုြ်ငန်းမျေား၊ ယာယီေဝရြ်တည်မှုကုန်ကျေ 

စရိတ်မျေား၊ လူမှုထရးြ့ံြုိးမှုလုြ်ငန်းစဉ်မျေားစသည့် လူမှုစီးြွားထရးေဝကုိ ပြန်လည်ေူထောင် 

ထြးသည့် စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထြးပခင်းတ့ုိ ြါဝင်သည်။ 

( ြ ) ဗဟုိမကာ်ြေတီ ဆိုသည်ြေှာ ဤဥြခေအရ ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့  ြွဲ့စည်းခသာ 

ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်း၊ ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်းဆိုင်ရာ 

ဗဟိုခ ာ်ြေတီ ို ဆိုသည်။ 

( ြ ) တာဝန်ြံဝန်ကကီးဌာန ဆုိသည်ြှော ပြည်ခောင်စုအစုိးရအြဲွ့  ဤဥြခေအလ့ုိငှာ တာဝန် 

ခြးအြ်ခသာ ပြည်ခောငစ်ုဝန်က ီးဌာနတစ်ခုခု ို ဆိုသည်။ 

( ဗ ) ဦးစီးဌာန ဆုိသည်ြှော ဤဥြခေအလို့ငှာ တာဝန်ခံဝန်က ီးဌာန  တာဝန်ခြးအြ်ခသာ 

ဦးစီးဌာန ို ဆိုသည်။ 

(ေ) မခြေသိြ်ေးဆည်းြေှု အမကာင်အထည်မော်မဆာင်ရွက်မရးအေွဲ့ ဆုိသည်ြှော ခပြေ ုိသိြ်ေး 

ဆည်းရန် လိုအြ်ခ  ာင်းအသိခြးသည့် အြေိန့်ခ  ာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်ခ  ညာသည့် 

အခါ ခပြေသိြ်ေးဆည်းြေှုလုြ်ငန်းအဝဝ ုိ အခ ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ ်ရန် ဤဥြခေအရ 

ဗဟိုခ ာ်ြေတီ  ြွဲ့စည်းတာဝန်ခြးအြ်ခသာ တုိင်းခေသက ီး သ့ုိြေဟုတ် ပြည်နယ် 

သ့ုိြေဟုတ် ခနပြည်ခတာ် ခပြေသိြ်ေးဆည်းြေှုအခ ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ ်ခရးအြဲွ့ ုိ 

ဆိုသည်။ 

( ြေ ) ခြန်လည်မနရာြျထားခြင်းနှင့် ခြန်လည်ထူမထာင်ခြင်းလုြ်ငန်း အမကာင်အထည် 

မော်မရးအေွဲ့ ဆိုသည်ြေှာ ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအား ခရွှေ့ခပြာင်းခနရာချေေားပခင်းနှင့် 

ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်ြေျေား ို တာဝန်ခံ၍ ခဆာင်ရွ ်ရန် ဤဥြခေအရ 

ဗဟိုခ ာ်ြေတီ  ြွဲ့စည်းခြးသည့် တိုင်းခေသက ီး သို့ြေဟုတ် ပြည်နယ် သို့ြေဟုတ် 

ခနပြည်ခတာ် လုြ်ငန်းအခ ာင်အေည်ခြာ်ခရးအြွဲ့ ို ဆိုသည်။ 
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(ယ) မ ြေ ပင်ကွင်းဆင်းစစ်မဆးမရးအြွဲ့ခွဲ ဆိုသည်မှာ ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် 

သက်ဆုိင်ရာတုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့က ဤဥြထေအရ ထပမသိမ်း 

ဆည်းထရးနှင်စ့ြ်လျေဉ်း၍ ကွငး်ဆင်းစစ်ထဆးရန် ြွဲ့စည်းထြးထသာ အြွဲ့ခဲွကို ဆိုသည်။ 

အြန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ြျက် 

၄။ ဤဥြခေ၏ ရည်ရွယ်ချေ ်ြေျေားြေှာ ခအာ ်ြါအတုိင်းပြစ်သည်- 

 ( ) ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့  အတည်ပြုေားခသာ အြေျေ ိုးသားခပြေအသုံးချေြေှုြေူဝါေ 

ြေျေား ို အခပခခံမြီး အြေျေားပြည်သူအ ျေ ိုးအလို့ငှာ ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 

ဤဥြခေပြင့် အခ ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ ်နိုငရ်န်၊ 

( ခ ) အြေျေားပြည်သူအ ျေ ိုးအလ့ုိငှာ ဥြခေနှင့်အညီ ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်းပြင့် ခပြေသိြ်ေးဆည်း 

ပခငး်ခံရသူြေျေား၏ အ ျေ ိုးစီးြွား ို  ာ ွယ်ခစာင့်ခရှာ ရ်န်၊ 

( ဂ ) ခပြေသိြ်ေးဆည်းပခင်းပြုရာတွင် ေိခုိ ်နစ်နာသူြေျေားနှင့် ခေသခံပြည်သူြေျေား ြါဝငခ်သာ 

လုြ်ငန်းစဉ်ြေျေားပြင့် က ိုတင်အသိခြးပခင်း၊ ညိှနှိုင်းပခင်း၊ ဆံုးပြတ်ချေ ်ချေြှေတ်ပခင်းတ့ုိ ို 

ြွင့်လငး်ပြေငသ်ာစွာ ခဆာငရွ် ်နိုငရ်န်၊ 

(ဃ) ေိခို ်နစ်နာသူတို့အတွ ် တရားြေျှတသည့် ခလျော်ခ  းနှင့် နစ်နာခ  းြေျေား ခံစား 

ရရိှခစရန်၊ 

( င ) ထပမသိမ်းဆည်းရာတွင် ထပမစွန့်လွှတ် ြယ်ရှားခံရပခငး်ထ ကာင့် ပြစ်ထြါ်လာသည့် ဆုံးရှုံး 

နစ်နာမှုမျေားအတွက် ခပြေြိငုဆ်ိုင်ခွင့်ရိှသူ၏ဆန္ဒအရ ခံစားခွင့်အခွင့်အထရးတစ်ရြ်ရြ်ကိ ု

ထရွးချေယ်၍ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်းသထော  

တူညီချေက်ပြင့် ပြန်လည်ထနရာချေေားထြးပခင်း သ့ုိမဟုတ် လူမှုစီးြွားထရးေဝကုိ ပြန်လည် 

ေူထောငထ်ြးပခငး်တ့ုိ ပြုနိုငရ်န်၊ 

( စ ) ခပြေ ို သိြေ်းဆည်းမြီးအသုံးပြုြေှုခ  ာင့် ပြစ်ခြါ်လာသည့် သောဝြတ်ဝန်း ျေင်နှင့် 

လူြေှုစီးြွားေိခုိ ်နစ်နာြေှုြေျေားအား တားဆီး ာ ွယ်ရန်။ 

အြန်း (၃) 

ဗဟိုမကာ်ြေတီေွဲ့စည်းခြငး်နှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်ြေျား 

၅။ ပြည်ခောငစ်ုအစိုးရအြွဲ့သည် - 

( ) ဤဥြခေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်ြေျေား ို ေိခရာ ်ခအာင်ပြေင်စွာ အခ ာင်အေည်ခြာ် 

ခဆာငရွ် ်နိုင်ရန် ေုတိယသြေ္မတတစ်ဦး  ဥ ္ကဋ္ဌအပြစ်ခဆာင်ရွ ်မြီး သ ်ဆိုင်ရာ 

ပြည်ခောင်စုဝန်က ီးဌာန ဝန်က ီးြေျေား၊ အစုိးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းြေျေားြေှ တာဝန် 

ရိှသူြေျေားနှင့်  ျွြ်ေး ျေင်သူြေျေားအား အြဲွ့ဝင်ြေျေားအပြစ်ြါဝင်ခစလျေ ် ဗဟုိခ ာ်ြေတီ ို 

ြွဲ့စည်းရြေည်။ 
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( ခ ) ြုေ်ြေခဲွ ( ) အရ ဗဟိုခ ာ်ြေတီ ို ြွဲ့စည်းရာတွင် အြွဲ့ဝင်ြေျေားေဲြေှ သင့်ခလျော်ခသာ 

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ို အတွင်းခရးြေှူးအပြစ် တာဝန်ခြးအြ်ရြေည်။ လိုအြ်ြါ  ေုတိယ 

ဥ ္ကဋ္ဌနှင့် တဲွြ အ်တွငး်ခရးြေှူးတ့ုိ ို တာဝန်ခြးအြ်နိုင်သည်။  

( ဂ ) ြုေ်ြေခဲွ ( ) အရ ြဲွ့စည်းခသာ ဗဟုိခ ာ်ြေတီ ုိ လုိအြ်ြါ  ပြင်ဆင်ြဲွ့စည်းနုိင်သည်။ 

၆။ ဗဟိုခ ာ်ြေတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်ြေျေားြေှာ ခအာ ်ြါအတုိင်း ပြစ်သည် - 

( ) ခပြေသိြေ်းဆည်းပခငး်၊ ပြန်လည်ခနရာချေေားပခငး်နှင့် ပြန်လည်ေူခောငပ်ခငး်ဆိုင်ရာ 

ြေူဝါေြေျေားချေြေှတ်ပခငး်၊ ယင်းြေူဝါေြေျေားနှင့်အညီလုြ်ငန်းလြေ်းညွှန်ချေ ်ြေျေား ချေြေှတ်ပခငး် 

နငှ့် အခ ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ ်ြေှု ို က ီး  ြ်ပခငး်၊ 

( ခ ) ပြည်ခောငစ်ုအဆင်အ့ြွဲ့အစည်းတစ်ခုခု ပြစ်ခစ၊ ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီကပြစ်ထစ၊ 

တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ကပြစ်ထစ ထပမသိမ်းဆည်းထရးအတွက် 

တင်ပြလာသည့် အဆုိပြုတင်ပြချေက်မျေားအထြါ် စိစစ်ပြီး ခပြေ ုိသိြ်ေးဆည်းရန် လုိအြ်ခ  ာင်း 

အသိခြးသည့် အြေိန့်ခ  ာ်ပငာစာေုတ်ပြန်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ခနပြည်ခတာ်ခ ာငစ်ီ သုိ့ြေဟုတ် သ ်ဆိုင်ရာ တိုင်းခေသက ီး သုိ့ြေဟုတ် ပြည်နယ် 

အစုိးရအြဲွ့  တငပ်ြလာသည့် ခပြေသိြေ်းဆည်းရန် သင့်ြေသင့် သခောေားြှေတ်ချေ ် 

တို့ ို စိစစ်မြီး ြေိြေိ၏ သခောေားြေှတ်ချေ ်နှင့်အတူ ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့သို့ 

တငပ်ြပခင်း၊ 

(ဃ) ခပြေသိြ်ေးဆည်းပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် လုြ်ငန်းစဉ်ြေျေား အခ ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ ်ခရး 

အတွ ် သ ်ဆုိင်ရာ အစုိးရဌာန၊ အြဲွ့အစည်းြေျေားြှေတာဝန်ရိှသူြေျေား၊ ခပြေြုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူြေျေား၊ 

ခေသခံတုိင်းရင်းသား ုိယ်စားလှယ်ြေျေားနှင့်  ျွြ်ေး ျေင်သူြေျေားြါဝင်ခစလျေ ် တုိင်းခေသက ီး 

သ့ုိြေဟုတ် ပြည်နယ် သ့ုိြေဟုတ် ခနပြည်ခတာ် ခပြေသိြေ်းဆည်းြေှုအခ ာင်အေည်ခြာ် 

ခဆာငရွ် ်ခရးအြွဲ့ ို ြွဲ့စည်းတာဝန်ခြးအြ်ပခင်း၊ 

( င ) ခပြေသိြ်ေးဆည်းပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် လုြ်ငန်းြေျေားတွင် ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် 

ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်ြေျေား အခ ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ ်ခရးအတွ ် 

သ ်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အြွဲ့အစည်းြေျေားြေှ တာဝန်ရှိသူြေျေား၊ ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူြေျေား၊ 

ခေသခံတုိင်းရင်းသား ုိယ်စားလှယ်ြေျေားနှင့်  ျွြ်ေး ျေင်သူြေျေားြါဝင်ခစလျေ ် တုိင်းခေသက ီး 

သ့ုိြေဟုတ် ပြည်နယ် သ့ုိြေဟုတ် ခနပြည်ခတာ် ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည် 

ေူခောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အခ ာင်အေည်ခြာ်ခရးအြဲွ့ ုိ ြဲွ့စည်းတာဝန်ခြးအြ်ပခင်း၊ 

( စ ) ဤဥြခေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်ြေျေား ို အခ ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ ်ရာ၌ ေိခရာ ် 

ခအာငပ်ြေငခ်စရန် သ ်ဆိုင်ရာ ဝန်က ီးဌာနြေျေား၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းြေျေား၊ 

ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အခ ာင်အေည် 

ခြာ်ခရးအြဲွ့ြေျေားနှင့် ခပြေသိြေ်းဆည်းြေှုအခ ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ ်ခရးအြဲွ့ တ့ုိ ို 

ခြါငး်စြ်ညှိနှိုင်းခြးပခင်း၊ 
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(ဆ) အြေျေားပြည်သူအ ျေ ိုးအလ့ုိငှာ အထဆာတလျေင် ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းနှင့် ယာယီထပမသိမ်း 

ဆည်းပခငး်တ့ုိအတွက် လိုအြ်ထသာ လမ်းညွှန်မှုမျေားထြးပခင်း၊ 

( ဇ ) ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်း၊ ပြန်လည်ခနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူခောင်ပခင်းတို့ ို 

ခဆာင်ရွ ်ရာတွင် ြွင့်လင်းပြေင်သာစွာခဆာင်ရွ ်ခရး၊ တာဝန်ခံြေှုနှင့် တာဝန်ယူြေှုရိှခစခရး၊ 

အဂတိလုိ ်စားြေှုနှင့် လုြ်ြုိင်ခွင့်အလဲွသံုးစားြေှုြေျေား ြေပြစ်ခစခရးအတွ ် လြ်ေးညွှန်ပခင်းနှင့် 

က ီး  ြ်ပခင်း။ 

အြန်း (၄) 

မခြေသိြေ်းဆည်းရန် အဆိုခြုခြငး်၊ စိစစ်ခြငး်နှင့် ြဏာြေစုံစြေ်းစစ်မဆးခြငး် 

၇။ ဤဥြခေနှင့်အညီ ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်းပြုခြးရန် ခအာ ်ြါအစုိးရဌာနနှင့် အစုိးရအြဲွ့အစည်း 

တ့ုိသည် အဆိုပြုတင်ပြနိုင်သည် - 

( ) ပြည်ခောင်စုအဆင့်ဝန်က ီးဌာနနှင့် အြွဲ့အစည်းြေျေား၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့ 

အစည်းြေျေား၊ 

( ခ ) ခနပြည်ခတာ်ခ ာင်စီ သ့ုိြေဟုတ် တုိင်းခေသက ီး သ့ုိြေဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့။ 

၈။ ထပမတစ်ရြ်ရြ်ကုိ အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလ့ုိငှာ ထအာက်ြါကိစ္စတစ်ရြ်ရြ်အတွက် အသံုးပြုရန် 

လိုအြ်သည့် ြုေ်မ ၇ ြါ ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းတစ်ရြ်ရြ်သည် 

ဗဟိုထကာ်မတီသ့ုိ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ အဆုိပြုလွှာ တင်ပြရမည် - 

(က) ထပမသိမ်းဆည်းရန်အဆုိပြုသည့်ဌာန၊ အြဲွ့အစည်းတ့ုိကုိယ်တုိင် အထကာင်အေည်ထြာ် 

ထဆာငရွ်က်မည့် လုြ်ငန်းစီမံကိန်း၊ 

( ခ ) ြက်စြ်ရငး်နှီးပမှုြ်နှံ၍ ြူးထြါင်းထဆာငရွ်က်မည့် လုြ်ငန်းစီမံကိန်း၊ 

( ဂ ) တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ နုိင်ငံထတာ်နှင့် အမျေားပြည်သူအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ြမှ ထောက်ြ့ံ 

ကူညီလှူေါန်းသည့် အစီအစဉ်ပြင့် ထဆာင်ရွက်မည့်လုြ်ငန်းစီမံကိန်း။ 

၉။ အြေျေားပြည်သူအ ျေ ိုးအလို့ငှာ ခပြေသိြ်ေးဆည်းခြးရန် တငပ်ြသည့် အဆုိပြုလွှာတွင် ခအာ ်ြါ 

အခော ်အေားြေျေား ြူးတဲွြါရိှခစရြေည်- 

( ) အဆုိပြုတင်ပြသူ သ့ုိြေဟုတ် အဆုိပြုရန် တာဝန်ခြးအြ်ခံရသူ ုိယ်တုိင် လ ်ြှေတ်ခရးေုိး 

ေားသည့် အဆိုပြုလွှာ၊ 

( ခ ) အလုိရိှသည့်ခပြေနှင့် သ ်ဆုိင်သည့် ခပြေြံုနှင့် ခပြေရာဇဝင်ြှေတ်တြ်ေး၊ ခပြေတုိင်းတာမြီးစီးပခင်း 

ြေရိှြါ  ခပြေြု ံ ြေ်း၊ တည်ခနရာနှင့် ခန့်ြေှန်းဧရယိာ၊ 

( ဂ ) ခပြေ ို အြေျေားပြည်သူအ ျေ ိုးအလို့ငှာ သိြေ်းဆည်းရန် အလိုရိှသည့် အခ  ာင်းရင်း 

ခြာ်ပြချေ ်နှင့် ခပြေအသံုးချေြေည့် လျောေားချေ ်ြုံစံ၊ 
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(ဃ) အလိုရှ ိသည့် ခပြေခြါ်တွင် ောသာခရးအခဆာ ်အအုံြေျေား၊ အြေျေားပြည်သူဆိုင်ရာ 

သုသာန်ခပြေနှင့်သခချေုင်းဂူြေျေား ြါဝင်ြေှုရိှ ြေရိှနှင့် ြါရိှြါ  ယင်းခနရာ ုိ ချေန်လှြ်ေားခရး 

အခြါ် သခောေားတင်ပြချေ ်၊ ချေန်လှြ်ပခင်းြေရိှေဲ သိြ်ေးဆည်းလိုြါ  သ ်ဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရိှြုဂ္ဂိုလ်နှင့် ညိှနှိုင်းသခောတူညီချေ ်နှင့် ခရွှေ့ခပြာင်းခနရာချေေားစရိတ် အြါအဝင် 

အပခား ုန် ျေစရိတ်အတွ ်  တာဝန်ယူခ  ာင်း  တိခံဝန်ချေ ်၊ 

( င ) အလုိရိှသည့်ထပမတွင် လုြ်ထဆာင်မည့် လုြ်ငန်းတ့ုိအတွက် ြတ်ဝန်းကျေင်ေိန်းသိမ်းထရး 

ဥြထေ၊ နည်းဥြထေမျေားနှင့် ြတ်ဝန်းကျေငေ်ိခိုက်မှုဆန်းစစ်ပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ေုံးလုြ် 

နည်းမျေားနှင် ့အညီပြုလုြ်ေားသည့် ြတ်ဝန်းကျေင်ေိခိုက်မှုဆန်းစစ်ချေက်နှင် ့ လူမှု 

စီးြွားထရး ေိခုိက်မှုဆန်းစစ်ချေက်၊ 

( စ ) အလိုရှိသည့်ထပမရှိ ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရိှသူြေျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်း 

နှင် ့ပြန်လည်ေူထောငပ်ခငး်တ့ုိကို ထဆာငရွ်က်ထြးမည့် အစီအစဉ်နှင့်အဆိုပြုချေက်၊ 

(ဆ) ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်အရြ်ရြ်အတွ ် ခဆာင်ရွ ်ရာတွင်  ုန် ျေြေည့် 

ေဏ္ဍာခရးဆုိင်ရာ  ိစ္စအတွ ် အဆုိပြုတင်ပြသူ  တာဝန်ယူခ  ာင်း ဝန်ခံ တိပြုလွှာ၊ 

( ဇ ) အခဆာတလျေင် ခပြေသိြေ်းဆည်းပခင်း သို့ြေဟုတ် ယာယီခပြေသိြေ်းဆည်းခြးပခင်းပြုရန် 

လိုအြ်လျှင် လံုခလာ ်ခသာ အ ျေ ိုးအခ  ာငး်ခြာ်ပြချေ ်၊ 

( ဈ ) ခပြေသိြေ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်း၏ အုြ်ချေုြ်ြေှုဆိုင်ရာ သခော 

တူညီချေ ်။ 

၁၀။ ဗဟိုထကာ်မတီသည် ထပမကို အလိုရှိထ ကာင်း တင်ပြသည့် အဆိုပြုလွှာကို စိစစ်ပြီး ထပမပြင် 

ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထစရန်နှင် ့  ထပမသိမ်းဆည်းရန် သင့် မသင့် သထောေားမှတ်ချေက် တင်ပြရန် 

ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့သို့ 

အဆိုပြုလွှာနှင့်အတူ အထ ကာငး် ကားစာ ထြးြို့ရမည့်အပြင ်ေိုအထ ကာငး် ကားစာမိတ္တူကို တာဝန်ခံ 

ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ ထြးြို့ရမည်။ 

၁၁။ ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ်  ပြည်နယ်အစိုးရ 

အြွဲ့သည် ြုေ်မ ၁၀ အရ ဗဟုိထကာ်မတီက အထ ကာင်း ကားလာသည့်အခါ ထပမကို အလိုရိှထ ကာင်း 

တငပ်ြသည့် အဆိုပြုချေက်ကို စိစစ်ပြီး ြုေ်မ ၉ ြါ အချေက်မျေား ပြည့်စုံစွာထြာ်ပြြါရှိြါက ထအာက်ြါ 

ကိစ္စမျေားကို သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့အ်ညီ အစီအစဉ်မျေားချေမှတ်၍ ထဆာငရွ်က်ရမည်- 

(က) သိမ်းဆည်းရန်ရည်ရွယ်သည့် ထပမကုိ ကွငး်ဆင်းစစ်ထဆးပခငး်နှင့် ထပမသိမ်းဆည်းမည့် 

အဆုိပြုမှုအထြါ် အမျေားပြည်သူ ရှင်းလင်းစွာ သထောထြါက်သိရှိထရးအတွက် ထေသခံ 

ပြည်သူမျေားနှင့်ထဆွးထနွးပခင်း၊ သထောေားရယူပခင်း၊ ေုိသ့ုိ ပြုလုြ်ရာတွင် သက်ဆုိင်သည့် 

လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်မျေားကို ြိတ် ကားြါဝင်ထစပခငး်၊ 
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( ခ ) သိမ်းဆည်းရန် ရည်ရွယ်သည့် ထပမထနရာရိှ ေိခုိ ်နစ်နာသူြေျေား၏ လူမှုစီးြွားထရး ေဝ 

ေိခုိက်နစ်နာမှုမျေား၊ ြတ်ဝန်းကျေင်ေိခုိက်မှု အလားအလာမျေားအထြါ် ထပမသိမ်းဆည်းရန် 

အဆုိပြုသည့်ဌာန၊ အြဲွ့အစည်း၏ တင်ပြချေက်မျေားကုိ ထပမပြင်အထပခအထနနှင့် တုိက်ဆုိင် 

စစ်ထဆးပခငး်၊ 

( ဂ ) ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်း၏ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခငး်နှင့် 

ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းတို့အတွက် လျောေားချေက်မျေားကို ကျွမ်းကျေင်ြညာရှင်မျေား၏ 

သထောေားအပမင်နှင့် ေိခိ ုက်နစ်နာသူမျေား၏ လိုလားချေက်မျေားအထြါ်အထပခခံ၍ 

ညှိနှိုင်းထဆာငရွ်က်ပခငး်၊  

(ဃ) အဆိုပြုသည့် ထပမသိမ်းဆည်းမှုသည် နိုင်ငံထတာ်၏ အကျေ ိုး၊ အမျေားပြည်သူအကျေ ိုး  

ပြစ်ေွန်းနိုငမ်ှု အထပခအထန ရိှ မရှိ၊ 

( င ) အဆုိပြုလွှာတွင် ြူးတဲွြါရိှသည့် ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်း 

ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းအစီအမံမျေား ပြည့်စုံလုံထလာက်မှုအထပခအထန၊ 

( စ ) ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ပြငြ်ကျွမ်းကျေငြ်ညာရှငမ်ျေား၏ သထောေားမှတ်ချေက်ရယူပခငး်၊ 

(ဆ) စိစစ်ထတွ့ရိှချေက်မျေားကုိ သံုးသြ်ပခင်း၊ သထောေားမှတ်ချေက်နှင့်တကွ ဗဟုိထကာ်မတီသ့ုိ 

အစီရင်ခံတင်ပြပခင်း။ 

၁၂။ ထနပြည်ထတာ်ထကာငစ်ီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ်  ပြည်နယ်အစိုးရ 

အြဲွ့သည် ထပမကုိအလုိရိှထ ကာင်း တင်ပြသည့် အဆိုပြုလွှာနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ြုေ်မ ၁၁ ြါ ကိစ္စမျေားအပြင ်

အပခားလိုအြ်ထသာ စုံစမ်းစစ်ထဆးမှုမျေားပြုလုြ်ရန်အလို့ငှာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အြွဲ့အစည်းမှ 

သင့်ထလျော်ထသာြုဂ္ဂိုလ်မျေားနှင့် ကျွမ်းကျေင်သူမျေားြါဝင်သည့် ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခွဲ 

တစ်ြွဲ့ပြစ်ထစ၊ တစ်ြွဲ့ေက်ြိ၍ုပြစ်ထစ ြွဲ့စည်းပြီး တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 

၁၃။ ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခွဲသည်- 

(က) သိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ထပမနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ေိခိုက်နစ်နာသူတို့ေံ အနည်းဆုံး 

ခုနစ်ရက် ကကိုတင်အထ ကာင်း ကား၍ ထပမပြင်သ့ုိကွင်းဆင်းပြီး ေုိထပမသည် အသံုးပြုရန် 

သင့်ထလျော်ပခငး် ရိှ မရှိ ထသချောထစရန် လိုအြ်ထသာ လုြ်ထဆာငခ်ျေက်မျေားကို ထဆာင်ရွက် 

နိုင်သည်။ 

( ခ )  ကွင်းဆင်းတိုင်းတာပခင်း၊ ေိခိုက်နစ်နာသူြေျေားနှင့် ေိခိုက်နစ်နာမည့် အထပခအထန 

စာရင်းထကာက်ယူရမည်။ 

( ဂ ) ထပမပြင်ကွင်းဆင်း စစ်ထဆးထတွ့ရိှချေက်နှင့် ထဆာင်ရွက်ချေက်မျေားကုိ ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ 

သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့သို့ တင်ပြ 

အစီရင်ခံရမည်။ 
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၁၄။ ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းထေသကကီး သုိ့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ 

အြွဲ့သည် - 

 (က) ထပမကိုအလိုရှ ိထ ကာင်း တင်ပြသည့် အဆိုပြုချေက်နှင် ့စြ်လျေဉ်း၍ စု ံစမ်းစစ်ထဆး 

ထတွ့ရှခိျေက်မျေားနှင် ့ ထပမကို အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလို့ငှာသိမ်းဆည်းရန် သင့်မသင့် 

မိမတ့ုိိ၏ သထောေားမှတ်ချေက်နှင့်အတူ သက်ဆိုင်သည့် လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

မျေား၏ သထောေားြူးတဲွ၍ ဗဟိုထကာ်မတီသ့ုိ တငပ်ြရမည်။ 

( ခ ) အဆုိပြုသည့်ထပမကုိ အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလ့ုိငှာ သိမ်းဆည်းသင့်ထ ကာင်း သထောေား 

မှတ်ချေက်ပြုြါက အမျေားပြည်သူသိရှိရန် ေိုထပမကိုသိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်း 

အသိထြးသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ မူ ကမ်းကို ြူးတဲွ၍ ဗဟိုထကာ်မတီသ့ုိ တငပ်ြရမည်။ 

၁၅။ ဗဟိုထကာ်မတီသည် ြုေ်မ ၁၄ အရ ထပမကို သိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်း တငပ်ြလာသည့် 

ထပမနှင့် အထဆာက်အအုံတို့မှာ ထအာက်ြါတ့ုိနှင့် အကျေုံးဝငြ်ါက ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအြွဲ့မှတစ်ဆင့် 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ သထောတူညီချေက်ရရိှမှသာ ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းကိစ္စကုိ ထဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) တည်ဆဲဥြထေအရ ကာကွယ်ေိန်းသိမ်းေားသည့် ထရှးထဟာင်းဝတ္ထုြစ္စည်းနှင့် ထရှးထဟာင်း 

အထဆာက်အအုံ တည်ရာထပမထနရာမျေား၊ 

( ခ ) သြေိုင်းဝင် ခရှးခဟာင်းယဉ်ခ ျေးြေှုအခြေွအနှစ်ြေျေား တည်ရိှသည့်ခနရာြေျေား၊ 

( ဂ ) သမုိင်းထ ကာင်း ခုိင်မာစွာတည်ရိှလာပြီး ပြည်သူအမျေား တန်ြိုးေားေိန်းသိမ်းလာသည့် 

အေင်ကရနယ်ထပမမျေားနှင့် အထဆာက်အအံုမျေား၊ ြရိဝုဏ်မျေား၊ အေိမ်းအမှတ်ထနရာမျေား၊ 

(ဃ) တိုင်းရင်းသားလူြေျေ ိုးစုြေျေား၏ ရိုးရာဓခလ့ေုံးစံအရ အသုံးပြုခနခသာ ခပြေြေျေားနှင့် 

အပြေတ်တနိုးရိုခသတန်ြိုးေား ခစာင့်ခရာှ ်ေိန်းသိြေ်းေားသည့် ခနရာြေျေား။ 

အခန်း (၅) 

မ ြေကို သိြ်ေးဆည်းရန် လုိအပ်မ ကာငး် အသိမပးသည့် အြေိန့်မ ကာ် ငာစာထုတ် ပန် ခငး်နှင့် 

ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်း ခငး် 

၁၆။ ဗဟိုထကာ်မတီသည် - 

(က) ထပမကုိအလုိရိှထ ကာင်း တင်ပြသည့် အဆုိပြုချေက်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ စိစစ်ချေက်နှင့် စစ်ထဆးချေက် 

တ့ုိအရ အဆုိပြုသည့်ထပမကုိ အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလ့ုိငှာ သိမ်းဆည်းရန် လုိအြ်ထ ကာင်း 

ထတွ့ရိှြါက အမျေားပြည်သူသိရိှရန် ေုိထပမကုိ သိမ်းဆည်းရန် လုိအြ်ထ ကာင်း အသိထြးသည့် 

အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကို ေုတ်ပြန်ထ ကညာရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ ေုတ်ပြန်ထ ကညာမည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာတွင် ထအာက်ြါအချေက်မျေား 

ထြာ်ပြြါရိှရမည် - 

(၁) ထပမတည်ရှိရာ တိုင်းထေသကကီး၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊  

ခရိုင်၊ ပမို့နယ်၊ ရြ်ကွက် သို့မဟုတ် ထကျေးရွာအုြ်စု၊ ကွင်း သို့မဟုတ် အကွက် 
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အမှတ်နှင့်အမည်၊ ခန့်မှန်းဧရိယာ၊ ထပမအမျေ ိုးအစားစထသာ ထပမနှင့်သက်ဆုိင်သည့် 

အထ ကာငး်အရာမျေား၊ 

(၂) အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလို့ငှာ မည်သည့်အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်း၏ 

လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရန် အသုံးပြုထရးအတွက် သိမ်းဆည်းရန် အလိုရှိရပခင်း  

ပြစ်ထ ကာင်း အထ ကာငး်ပြချေက်။ 

( ဂ ) ေ့ုိပြင် ြုေ်မခဲွ (က) အရ အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာေုတ်ပြန်ထ ကညာရာတွင် ထအာက်ြါအချေက်မျေား 

ြူးတဲွြါရိှထစရမည်- 

(၁) ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြဲွ့နှင့် ပြန်လည်ထနရာ 

ချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထြာ်ထရး 

အြွဲ့တ့ုိအား တာဝန်ထြးအြ်သည့်အမိန့်၊ 

(၂) အဆိုပြုလွှာြါ သောဝြတ်ဝန်း ျေင်နှင့် လူြေှုစီးြွားခရးေဝေိခို ်နစ်နာြေှု 

ဆန်းစစ်ခတွ့ရှိချေ ်အ ျေဉ်းနှင့် ခဆာငရွ် ်ြေည့် လုြ်ငန်းစဉ်၊ 

(၃) ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းတ့ုိအတွက် လျောေားချေက် 

အကျေဉ်း။ 

၁၇။ အဆိုပြုသည့် ထပမကို သိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်းအသိထြးသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကို - 

 (က) ပမန်မာနုိင်ငံပြန်တမ်းတွင် ေည့်သွင်းထ ကညာရမည့်အပြင် အမျေားပြည်သူသိရိှရန် ထန့စဉ်ေုတ် 

သတင်းစာမျေားတွင်လည်းထကာင်း၊ ထေသေုတ်သတင်းလွှာမျေားတွင်လည်းထကာင်း 

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အနည်းဆံုး နှစ်ကကိမ် ေည့်သွင်းထ ကညာရမည်။ ေ့ုိပြင် ထအာက်ြါ 

ရံုး၊ ဌာနနှင့်ထနရာမျေားရိှ အမျေားပြည်သူဆုိင်ရာ ထ ကာ်ပငာသင်ြုန်းတွင်လည်း ထ ကညာချေက် 

မိတ္တူမျေားကိုကြ်လျေက် အမျေားပြည်သူသိရှိထစရန် ေုတ်ပြန်အသိထြးရမည်။ အဆိုြါ 

အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကို လိုအြ်ြါက ထေသသုံးောသာစကားပြင့်လည်း ြူးတွဲထြာ်ပြ 

ထ ကညာရမည် - 

  (၁)  ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီရုံး သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် 

ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရုံး၊ 

  (၂) ခပြေတည်ရာခေသ၏ ခရုိင်အုြ်ချေုြ်ခရးြှေူးနှင့် မြိေု့နယ်အုြ်ချေုြ်ခရးြှေူးရံုး၊ ရြ် ွ ် 

သ့ုိြေဟုတ် ခ ျေးရွာအုြ်စုအုြ်ချေုြ်ခရးြေှူးရုံး၊ 

  (၃) ခပြေတည်ရာခေသ၏ မြေို့နယ်တရားရုံး၊ မြေို့နယ်စည်ြင်သာယာခရးအြွဲ့ရုံးနှင့် 

စည်ြင်သာယာခရးအြဲွ့ြုိင် ခဈးြေျေား၊ မြိေု့ နယ်ပြန်  ားခရးနှင့် ပြည်သူ့ဆ ်ဆံခရးရံုး၊ 

  (၄) သိြ်ေးဆည်းရန်ရည်ရွယ်သည့် ခပြေအနီးတွင် အြေျေားပြည်သူ သိပြေင်လွယ်သည့်ခနရာ 

ြေျေား၌ ဤ ိစ္စအလ့ုိငှာ ပြုလုြ်သည့် ခ  ာ်ပငာသငြ်ုန်း။ 
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( ခ ) ရုြ်ပမင်သံ ကား၊ အသံလွှင့်မီေီယာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဌာနဆိုင်ရာဝက်ေ်ဆိုက်တွင် 

လိုအြ်ြါက ေည့်သွင်းထ ကညာရမည်။ 

( ဂ ) သိမ်းဆည်းရန်လျောေားသည့် ဧရိယာအတွင်း ြါဝင်သူမျေားေံ အဆုိြါ အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ 

မိတ္တူြူးတွဲလျေက် အသိထြးအထ ကာင်း ကားစာကို တရားမကျေင့်ေုံးဥြထေနှင့်အညီ 

ထြးြို ့အထ ကာငး် ကားရမည်။ 

၁၈။ ( ) ေိခိုက်နစ်နာသူသည် ထပမကိုသိမ်းဆည်းရန်လိုအြ်ထ ကာင်း အသိထြးသည့် အမိန့် 

ထ ကာ်ပငာစာေုတ်ပြနပ်ခင်းနှင်စ့ြ်လျေဉ်း၍ ထကျေနြ်မှုမရိှြါက ေိုသ့ုိ ေုတ်ပြန်ထ ကညာ 

သည့်ထန့မှ ၄၅ ရက် အတွင်း ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းထေသကကီး 

သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့နှင့် ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရး 

အြဲွ့သ့ုိ ကန့်ကွက်ရပခင်းအထ ကာင်းကုိ ကျေ ိုးထ ကာင်းထြာ်ပြ၍ ခုိင်လံုထသာအထောက်အေား 

မျေားြူးတဲွပြီး ကန့်ကွက်လွှာတငန်ိုင်သည်။ 

 ( ခ ) ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် 

အစိုးရအြွဲ့သည် ြုေ်မခဲွ (က) အရ တင်ပြသည့် ကန့်ကွက်လွှာ လက်ခံရရိှသည့်အခါ 

အဆိုြါကန့်ကွက်ချေက်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ထဆးပြီး သထောေားမှတ်ချေက်ပြင့်  

တင်ပြထစရန် ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြဲွ့သ့ုိ အထ ကာင်း 

 ကားရမည်။ 

၁၉။ သ ်ဆိုင်ရာ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည်−  

(က) ြုေ်မ ၁၈ အရတင်သွင်းသည့် ကန့်ကွက်လွှာကို စိစစ်ပြီးကန့်ကွက်သူအား ကိုယ်တိုင် 

ပြစ်ထစ၊ ကိုယ်စားလှယ်ပြင့်ပြစ်ထစ၊ ထရှ့ထနပြင့်ပြစ်ထစ ထပြရှငး်ခွင့်ထြးရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ ကန့်ကွက်သူအား ထပြရှင်းခွင့်ထြးပြီးထနာက် ထပမကိုသိမ်းဆည်းရန် 

မလုိအြ်ထ ကာင်းထတွ့ရိှြါက ေုတ်ပြန်ထ ကညာသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကုိ ြယ်ြျေက်ထ ကာင်း 

အမျေားပြည်သူ သိရိှရန် ြုေ်မ ၁၇ ြါ နည်းလမ်းမျေားအတုိင်း ထ ကညာနုိင်ရန် ထနပြည်ထတာ် 

ထကာင်စီ  သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့၏ 

သထောေားမှတ်ချေက်နှင့်အတူ ဗဟိုထကာ်မတီသုိ့ တင်ပြရမည်။ 

( ဂ ) အဆိုပြုသည့် ထပမကို အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလို့ငှာ သိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်း 

ထတွ့ရှိြါက ေိုထပမကို သိမ်းဆည်းသင့်ထ ကာင်း သထောေားမှတ်ချေက်နှင့်အတူ ထပမ 

သိမ်းဆည်းထရးကိစ္စ ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ထရးအတွက် ဗဟိုထကာ်မတီသ့ုိ တငပ်ြပြီး  

ေို တငပ်ြချေက်မိတ္တူကို ကန့်ကွက်လွှာတငသွ်င်းသူေံ ထြးြိုရ့မည်။ 
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၂၀။ ဗဟိုထကာ်မတီသည် - 

(က) ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) အရ တငပ်ြသည့် သထောေားမှတ်ချေက်ကို လက်ခံသထောတူ 

ြါက ြုေ်မ ၁၆ နှင် ့ ၁၇ တ့ုိအရ ထပမကိုသိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်း အသိထြးသည့် 

အြိေန့်ခ  ာ်ပငာစာနှင့် ထ ကညာချေက်မျေားကုိ ြယ်ြျေက်ထ ကာင်း ေုတ်ပြန်ထ ကညာရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) အရ တငပ်ြသည့် သထောေားမှတ်ချေက်ကို လက်ခံသထောတူ 

ြါကအဆိုပြုသည့် ထပမကို သိမ်းဆည်းထရးအတွက် စုံစမ်းစစ်ထဆးမှုမျေား ဆက်လက် 

ပြုလုြ်ရန်ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့၊ ပြန်လည် 

ထနရာချေေားပခငး်နှင့် ပြန်လည်ေူထောငပ်ခငး်လုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထြာ်ထရးအြွဲ့ 

နှင့် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် 

အစိုးရအြွဲ့သ့ုိ အထ ကာငး် ကားရမည်။ 

၂၁။ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြဲွ့သည် သိမ်းဆည်းရန် ရည်ရွယ်သည့် 

ထပမကုိကွင်းဆင်းစစ်ထဆးပခင်းနှင့် ထပမသိမ်းဆည်းမည့် ရည်ရွယ်ချေက်နှင့် အထပခအထနအထြါ် အမျေားပြည်သူ၏ 

သထောေားရယူပခင်းတ့ုိနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ လုြ်ထဆာင်မည့် အစီအစဉ်ကုိ ေိခုိ ်နစ်နာသူေံ အနည်းဆံုး 

ခုနစ်ရက် ကကိုတင်အသိထြးအထ ကာင်း ကားပြီး ထအာက်ြါလုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကုိ ကုိယ်တုိင်ပြစ်ထစ၊ 

ထပမပြင်ကွင်းဆင်း စစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခဲွကိ ုတာဝန်ထြး၍ပြစ်ထစ ထဆာငရွ်က်ရမည် - 

(က) သိမ်းဆည်းရန်ရည်ရွယ်သည့် ထပမထနရာရိှ ေိခုိ ်နစ်နာသူတ့ုိ၏ လူမှုစီးြွားထရး ေဝ 

ေိခုိက်နစ်နာမှုမျေား၊ ြတ်ဝန်းကျေင်ေိခုိက်မှု အလားအလာမျေားအထြါ် ထပမသိမ်းဆည်းရန် 

အဆုိပြုသည့် ဌာန၊ အြဲွ့အစည်း၏ တင်ပြချေက်မျေားကုိ ထပမပြင်အထပခအထနနှင့် တုိက်ဆုိင် 

စစ်ထဆးပခငး်၊ 

( ခ ) ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်း၏ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခငး်နှင့် 

ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းတို့အတွက် လျောေားချေက်မျေားကို ကျွမ်းကျေင်ြညာရှင်မျေား၏ 

သထောေားအပမင်နှင့် ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူတို့၏ လိုလားချေက်မျေားအထြါ်အထပခခံ၍ 

ညှိနှိုင်းထဆာငရွ်က်ပခငး်၊ သထောတူညီမှု ရယူပခငး်၊ 

( ဂ ) ထပမသိမ်းဆည်းမည့် ရည်ရွယ်ချေက်နှင့် အထပခအထနမျေားအထြါ် ေိခိုက်နစ်နာသူမျေား 

အြါအဝင် ပြည်သူလူေုေံမှ ကန့်ကွက်လွှာထခါ်ယူပခင်း၊ စာပြင့်ထရးသား ကန့်ကွက်ချေက်ကုိ 

လက်ခံပခင်း၊  ကားနာစစ်ထဆးပခင်း၊ အထောက်အေားစာရွက်စာတမ်းမျေား တင်ပြထစရန် 

ထတာငး်ခံပခင်း၊ လိုအြ်ြါက ထပမပြင်ကွငး်ဆင်းစစ်ထဆးမှုမျေားကို ထဆာင်ရွက်ပခငး်၊  

(ဃ) ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းမှကိယု်စားလှယ်၊ ခပြေြိငုဆ်ိုငခွ်င့်ရိှ 

သူြေျေားနှင့် ယင်းတ့ုိ၏ကုိယ်စားလှယ်တ့ုိနှင့်အတူ ထပမပြင်ကွင်းဆင်းတုိင်းတာမှတ်သားပခင်း၊   

( င ) ေိခုိက်နစ်နာသူမျေားစာရင်းနှင့် ေိခုိက်နစ်နာမှု အထပခအထနမျေား စာရင်းထကာက်ယူပခင်း၊ 
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( စ ) ြုေ်မခဲွ (ဂ)၊ (ဃ)နှင် ့(င) တ့ုိအရ ထဆာငရွ်က်ရာတွင ်စိုက်ြျေ ိုးေားထသာ သီးြင်စားြင် 

မျေားနှင် ့အသံုးအထဆာငြ်စ္စည်းမျေားကို ေိခုိက်ြျေက်စီးမှုမရိှထစရန်နှင့် ေိခုိက်ြျေက်စီးမှု 

မျေားရှိြါက ေိခိုက်ြျေက်စီးမှုအတွက် ကာလထြါ ်ထေးပြင့် ေိခိုက်နစ်နာသူမျေားကို 

နစ်နာထ ကးထြးရမည်။ 

(ဆ) ကွင်းဆင်းတုိင်းတာမှုထ ကာင့် ေိခုိ ်နစ်နာသူတ့ုိ၏ အကျေ ိုးစီးြွားေိခုိက်နစ်နာမှုမျေားအား 

မှတ်တမ်းတငပ်ခငး်၊ ထေသ၏ ကာလတန်ြိုးအထြါ် နစ်နာထ ကးတွက်ချေက်ပခင်း။ 

၂၂။ ( ) ေိခိုက်နစ်နာသူြေျေားသည် ြုေ်မ ၂၁ အရ ခပြေသိြေ်းဆည်းြေှုအခ ာင်အေည်ခြာ် 

ခဆာင်ရွ ်ခရးအြဲွ့ သ့ုိြေဟုတ် ခပြေပြင် ွင်းဆင်းစစ်ခဆးခရးအြဲွ့ခဲွ၏ ထဆာင်ရွက်ချေက် 

မျေားနှင့် ထြးထလျော်သည့် ေိခုိက်ြျေက်စီးမှုအတွက် နစ်နာထ ကးနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ထကျေနြ်မှု 

မရိှြါက ရက်ထြါငး် ၃၀ အတွင်း ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ 

တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ်  ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့သ့ုိ တငပ်ြနိုင်သည်။ 

( ခ ) ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် 

အစုိးရအြဲွ့သည် ြုေ်မခဲွ (က) အရ တင်ပြချေက်ကုိ စိစစ်ပြီး သင့်ထလျော်သည့် အမိန့်တစ်ရြ်ရြ် 

ချေမှတ်နိုင်သည်။ ယငး်အမိန့်သည် အပြီးအပြတ်အတည်ပြစ်သည်။ 

၂၃။ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထြာ်ထရး 

အြွဲ့သည် ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့် ဌာန၊ အြွဲ့အစည်း၏ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် 

ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းတ့ုိနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် လျောေားချေက်မျေားနှင့် ေိခုိက်နစ်နာမှုမျေား၏အထပခအထနမှန်ကုိ 

လုိက်ထလျောညီထေွမှု ရိှ မရိှ စိစစ်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူေံ အနည်းဆုံး ခုနစ်ရက် 

ကကိုတင်အသိထြးအထ ကာင်း ကားပြီး ထအာက်ြါလုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကုိ ကုိယ်တုိင်ပြစ်ထစ၊ ထပမပြင်ကွင်းဆင်း 

စစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခဲွကို တာဝန်ထြး၍ပြစ်ထစ ထဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးရမည့် တာဝန်မျေား -  

(၁) ထပြာင်းထရွှေ့ထနရာချေေားမည့်ထနရာသည် အထပခချေထနေိုင်ရန် သင့်ထလျော်မှု ရှိ 

မရိှနှင့် သင့်ထလျော်မှု ရှိြါက အထကာင်အေည်ထြာ်နိုင်မည့် အထပခအထန၊ 

(၂) ောသာခရးအခဆာ ်အအုံြေျေားနှင့် အြေျေားပြည်သူဆိုင်ရာ ခ ျောင်း၊ ခဆးခန်း၊ 

ခဈး၊ ရံုးစသည့် အခဆာ ်အအံုြေျေား ပြန်လည်တည်ခဆာ ်နုိင်ြေည့် အခပခအခန၊ 

(၃)  အလုြ်အ ိုင်အခွင့်အလြေ်း ြန်တီးခြးနိုင်သည့် အခပခအခန၊ 

(၄)  ယာယီခော ်ြံခ့  း ြံ့ြုိးခြးြေည့် အစီအစဉ်နှင့် လုံခလာ ်ြေှုအခပခအခန၊ 

(၅)  အိမ်ထောင်သားစု အသက်ထမွးမှု ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ 

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေား၏ ြံ့ြိုးထြးသင့်သည့် အစီအစဉ်မျေား၊ 

(၆)  ြညာခရး၊  ျေန်းြောခရးစသည့်  ူညီခစာင့်ခရှာ ်ြေှုလုြ်ငန်းြေျေား စနစ်တ ျေ 

လည်ြတ်နိုင်ရန် အစီအစဉ်ြေျေား။ 
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( ခ ) ြုေ်မခဲွ(က) အရ ထပမပြင်ကွင်းဆင်း၍ စစ်ထဆးရာတွင် ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆုိပြုသည့် 

ဌာန၊ အြဲွ့အစည်းမှ ကုိယ်စားလှယ်၊ ေိခုိ ်နစ်နာသူြေျေားနှင့် ယင်းတ့ုိ၏ ကုိယ်စားလှယ် 

မျေား၊ ဌာနဆိုငရ်ာ ကျွမ်းကျေငသူ်မျေား၊ အပခားလိုအြ်သည့် ြုဂ္ဂိုလ်၊ အြွဲ့အစည်းမျေားနှင့် 

အတူ ထဆာင်ရွ ်ပခငး်၊ 

( ဂ ) ြုေ်မခဲွ (က) နှင် ့(ခ) တ့ုိအရ ထဆာငရွ်က်ရာတွင် လိုအြ်သည့် အထောက်အေားမျေား 

ထတာငး်ယူ ကည့်ရှုပခငး်၊ မိတ္တူကူးယူပခင်း၊ တုိက်ဆိုင်စစ်ထဆးပခင်းနှင် ့ သက်ဆိုင်သည် 

ဟု မှတ်ယူရသူမျေားအား ထခါ်ယူထမးပမန်းပခင်း။ 

၂၄။ ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခဲွသည်- 

(က) ခပြေပြင် ွင်းဆင်းစစ်ခဆးခရး လုြ်ငန်းနှင့်သက်ဆုိင်သည့် အစုိးရဌာန၊ အြဲွ့အစည်းနှင် ့

ကျွမ်းကျေင်သူမျေား၏ သထောေားမှတ်ချေက်ကို လွတ်လြ်စွာထတာင်းယူခွင့်ရိှထစရမည်။ 

ေို့ပြင် ယင်းတို့၏ ြံ့ြိုးကူညီမှုကို ထတာင်းခံနိုင်သည်။ 

( ခ ) မိမိ၏ ထပမပြင်ကွင်းဆင်း စစ်ထဆးချေက်၊ စိစစ်ထတွ့ရိှချေက်၊ သံုးသြ်ချေက်နှင့် သထောေား 

မှတ်ချေက်တ့ုိကုိ ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ် 

ထဆာင်ရွက်ထရးအြဲွ့သ့ုိလည်းထကာင်း၊ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်း 

လုြ်ငန်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍  ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း 

အထကာင်အေည်ထြာ်ထရး အြဲွ့သ့ုိလည်းထကာင်း စစ်ထဆးထတွ့ရိှချေက်နှင့် အစီရင်ခံစာမျေား 

ပြုစုတငပ်ြရမည်။ 

၂၅။ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြဲွ့နှင့် ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင် ့

ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထြာ်ထရးအြဲွ့တ့ုိသည် ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထရး 

အြွဲ့ခွဲအသီးသီး၏ စစ်ထဆးထတွ့ရှိချေက်နှင့် အစီရင်ခံစာမျေားကိုစုစည်း၍ မိမိတို့၏ သုံးသြ်ချေက်၊  

သထောေားမှတ်ချေက်တ့ုိြါဝင်သည့် စစ်ထဆးထတွ့ရိှချေက်အစီရင်ခံစာကုိ ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် 

သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့သ့ုိ တငပ်ြရမည်။ 

၂၆။ ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းထေသကကီး သုိ့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ 

အြွဲ့သည်-  

(က) ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့နှင့် ပြန်လည်ထနရာချေ 

ေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အထကာငအ်ေည်ထြာ်ထရးအြွဲ့တို့၏ 

စစ်ထဆးထတွ့ရိှချေက်အစီရင်ခံစာမျေားအထြါ် အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလ့ုိငှာ ထပမသိမ်းဆည်းရန် 

သင့် မသင့် မိမိ၏ထတွ့ရိှချေက်နှင့် သထောေားမှတ်ချေက်ကုိ ဗဟုိထကာ်မတီသ့ုိ ဆက်လက် 

တင်ပြရမည်။ ထပမသိမ်းဆည်းသင့်ထ ကာင်း သထောေားမှတ်ချေက်ပြုြါက ထပမကုိသိမ်းယူ 

မည်ပြစ်ထ ကာငး် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာမူ ကမ်းကို တစ်ြါတည်းပြုစု တငပ်ြရမည်။ 
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( ခ )  ခပြေ ုိ သိြ်ေးဆည်းရန် လုိအြ်ခ  ာင်း အသိခြးသည့် အြိေန့်ခ  ာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်မြီး 

ပြစ်ခသာ်လည်း သ ်ဆုိင်ရာ ခပြေသိြ်ေးဆည်းရန် အဆုိပြုသည့်ဌာန၊ အြဲွ့အစည်း  

အဆိုပြုလွှာ ို ရုြ်သိြေ်းပခင်းခ  ာင့်ပြစ်ခစ၊ ခပြေသိြေ်းဆည်းြေှု အခ ာင်အေည်ခြာ် 

ခဆာင်ရွ ်ခရးအြဲွ့၏ စိစစ်ခတွ့ရိှချေ ်အရ သိြ်ေးဆည်းရန် ြေလုိအြ်သည့်ခပြေြေျေား ြါဝင် 

ခနခ့ဲလျှင်ပြစ်ခစ ေိုအြေိန့်ခ  ာ်ပငာစာ ို ပြန်လည်ြယ်ြျေ ၍် ခပြေသိြေ်းဆည်းခရး 

လုြ်ငန်းြေျေား ုိ ပြင်ဆင်ေုတ်ပြန်ပခင်း သ့ုိြေဟုတ် ရြ်စဲပခင်းပြုလုြ်နုိင်ရန် ဗဟုိခ ာ်ြေတီသ့ုိ 

တငပ်ြရြေည်။ 

၂၇။ ဗဟိုထကာ်မတီသည် - 

(က) ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆုိပြုသည့် ဌာန၊ အြဲွ့အစည်းက အဆုိပြုလွှာနှင့် စံုစမ်းစစ်ထဆး 

ထတွ့ရှိချေက်မျေားကိုလည်းထကာင်း၊ ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို ့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ 

တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့က ြုေ်မ ၂၆၊ ြုေ်မခဲွ (က) အရ ထပမသိမ်း 

ဆည်းရန်သင့်မသင့် တင်ပြလာသည့် သထောေားမှတ်ချေက်ကိုလည်းထကာင်း စိစစ်ပြီး 

အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလို့ငှာ ထပမသိမ်းဆည်းရန် သင့် မသင့် မိမိ၏ထတွ့ရှိချေက်နှင့် 

သထောေားမှတ်ချေက်ကို ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအြွဲ့သ့ုိ ဆက်လက်တငပ်ြရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ တင်ပြရာတွင် အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလ့ုိငှာ ထပမသိမ်းဆည်းသင့်ထ ကာင်း 

သထောေားမှတ်ချေက်ပြုြါက ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆုိပြုသည့် အထောက်အေားမျေား 

နှင့်အတူ ယင်းထပမကုိသိမ်းယူမည်ပြစ်ထ ကာင်း အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာမူ ကမ်း ြူးတဲွြါရိှရမည်။ 

၂၈။ ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအြွဲ့သည် - 

(က) ြုေ်မ ၂၇ အရ တငပ်ြသည့်သထောေားမှတ်ချေက်နှင့် အဆိုပြုသည့် အထောက်အေား 

မျေားကုိ စိစစ်ပြီး အဆုိပြုသည့် ထပမကုိ အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလ့ုိငှာ သိမ်းဆည်းထ ကာင်း 

သ့ုိမဟုတ် သိမ်းဆည်းပခင်းမပြုထ ကာင်း ဆံုးပြတ်ချေက် ချေမှတ်ရမည်။ ယင်း ဆံုးပြတ်ချေက်သည် 

အပြီးအပြတ်အတည်ပြစ်သည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ အဆုိပြုသည့်ထပမကုိ အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလ့ုိငှာ သိမ်းဆည်းထ ကာင်း 

ဆုံးပြတ်ြါက အမျေားပြည်သူသိရှိရန် အဆိုပြုသည့် ထပမကိုသိမ်းယူမည်ပြစ်ထ ကာင်း 

အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကို တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနက ြုေ်မ ၁၆ နှင့် ၁၇ တို့ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက် 

မျေားနှင့်အညီ ေုတ်ပြန်ထ ကညာနုိင်ထရးအတွက် ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ရန် ဗဟုိထကာ်မတီသ့ုိ 

အထ ကာင်း ကားရမည်။ ေိုအထ ကာင်း ကားချေက် မိတ္တူကို တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနနှင့် 

ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် 

အစိုးရအြွဲ့သ့ုိ ထြးြို့ရမည်။ 
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၂၉။ ဗဟိုထကာ်မတီသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့က ြုေ်မ ၂၈ အရ အထ ကာင်း ကားစာရရှိ 

ပြီးထနာက် ဆက်လက်အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာန၊ ထနပြည်ထတာ် 

ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာတုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့နှင့် ထပမသိမ်းဆည်းမှု 

အထကာင်အေည်ထြာ် ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သ့ုိ အထ ကာငး် ကားရမည်။ 

၃၀။ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ် ထဆာငရွ်က်ထရးအြွဲ့သည် ြုေ်မ ၂၉ အရ အထ ကာငး် 

 ကားစာရရိှပြီးထနာက် ထပမကို သိမ်းယူမည်ပြစ်ထ ကာငး် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာမေုတ်ပြန်မီ ရုံးလုြ်ငန်း 

ကိစ္စအဝဝနှင့် ထပမပြင်ကွင်းဆင်းလုြ်ငန်းအရြ်ရြ်အတွက် လိုအြ်မည့် ခန့်မှန်းကုန်ကျေစရိတ်နှင့် 

ထြးထလျော်ရန် ပြစ်ထြါ်လာမည့် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးအပြင် အုြ်ချေုြ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခဲွထရး ကုန်ကျေ 

စရိတ်မျေားကို ကကိုတင်တွက်ချေက်၍ ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့် ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းေံမှ ကကိုတင် 

ထတာင်းခံပြီး ဦးစီးဌာနသ့ုိ ထြးသွင်းထစရမည်။ အဆုိြါ ကုန်ကျေစရိတ်ထငွမျေားကုိ ဦးစီးဌာန၏ လက်ဝယ် 

ထရာက်ရိှ ေိန်းသိမ်းပြီးမှသာ မိမိတ့ုိ၏ ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းဆုိင်ရာလုြ်ငန်းစဉ်ကုိ စတင်ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း (၆) 

မ ြေကို သိြ်ေးယူြေည် ြစ်မ ကာင်းနှင့် မ ြေကိုလက်မရာက်သိြေ်းဆည်း ခငး် 

၃၁။  တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနသည် ြုေ်မ ၂၉ အရ ဗဟိုထကာ်မတီက အထ ကာင်း ကားလာသည့်အခါ  

အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလ့ုိငှာ ထပမကုိသိမ်းယူမည်ပြစ်ထ ကာင်း အမျေားပြည်သူသိရိှရန် ြုေ်မ ၁၆ နှင့် ၁၇ 

တ့ုိြါ နည်းလမ်းမျေားပြင့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်ထ ကညာပခငး်နှင် ့အသိထြးပခငး်တို့ပြုရမည်။ 

၃၂။ တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနက ြုေ်မ ၃၁ နှင့်အညီ အြိေန့်ခ  ာ်ပငာစာေုတ်ပြန်ထ ကညာပခင်း၊ အသိ 

ထြးပခင်းတ့ုိပြုပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ထပမသိမ်းဆည်းမှုအထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြဲွ့သည် 

ထအာက်ြါအချေက်မျေားကို လိုအြ်သလို ဆက်လက်ထဆာငရွ်က်ရမည်- 

(က) ထပမကုိသိမ်းယူမည်ပြစ်ထ ကာင်း အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကုိ ထပမတည်ရိှရာထေသရိှ အမျေားပြည်သူ 

သ့ုိ ေြ်ဆင့်အသိထြးထ ကညာပခင်း၊ လိုအြ်ြါက ထေသသံုးောသာစကားပြင့်လည်း 

ြူးတဲွထြာ်ပြထ ကညာပခငး်၊ 

( ခ ) သိမ်းဆည်းမည့် ထပမကို လိုအြ်ြါက ကွငး်ဆငး်စစ်ထဆးမှတ်သားပခငး်နှင် ့ထလျော်ထ ကး၊ 

နစ်နာထ ကး တွက်ချေက်ေုတ်ထြးပခင်းတို့ကို ဤဥြထေအခန်း (၈) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်နှင့် 

အညီ ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ပခင်း။ 

၃၃။ ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခွဲသည် သိမ်းဆည်းမည့်ထပမနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ေိခိုက်နစ်နာ 

သူမျေားေံ အနည်းဆံုး ခုနစ်ရက် ကကိုတင်အထ ကာင်း ကားပြီး မှတ်တမ်းတင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်တွင် ထအာက်ြါ 

တ့ုိကုိ ထဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) ထပမပြင်ကွင်းဆင်း တုိင်းတာမှတ်သားရာတွင် ေိခုိက်နစ်နာသူမျေား သ့ုိမဟုတ် ယင်းတ့ုိ၏ 

တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်နှင့်အတူ ထအာက်ြါအချေက်မျေားကုိ စစ်ထဆးမှတ်တမ်းတင်ရမည်- 

(၁) ေိခုိက်နစ်နာသူမျေားနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ အိမ်ထောင်သားစုဝင်မျေားစာရင်း၊ အသက်ထမွးမှု 

အထပခအထန၊ အိမ်ထောင်သားစုြုိင် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်တ့ုိနှင့် စက်ကိရိယာမျေားစာရင်း၊ 
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(၂) ထပမ၏တည်ထနရာ၊ အကျေယ်အဝန်း၊ ထပမအမျေ ိုးအစား၊ အတန်းအစားနှင့် ြုေ်မ ၁၆ 

အရထပမကို သိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်းအသိထြးသည့်အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ 

ေုတ်ပြန်သည့်ထန့ရိှ ထပမ၏ထေသထေးကွက် ထြါက်ထေး၊ 

(၃) ထပမထြါ်ရိှအထဆာက်အအုံ၏သက်တမ်း၊ ထဆာက်လုြ်ေားရိှမှု အထနအေားနှင့် 

ြုံစံ၊ ထေသ၏ ကာလတန်ြိုး၊  

(၄) စုိက်ြျေ ိုးေားသည့် နှစ်ရှည်ြင်အတွက် လက်ရိှအြင်တန်ြုိးကုိ အထပခခံလျေက် ထေသ၏ 

ကာလထြါက်ထစျေးပြင့် တကွ်ချေက်ထသာ တန်ြိုး၏ သံုးဆ၊ 

(၅) ရာသီသီးနှံြေျေားအတွ ် တစ်ဧ ြျေြေ်းြေျှ အေွ ်နှုန်း ို အခပခခံလျေ ်ခေသ၏ 

 ာလခြါ ်ခစျေးပြင့် တွ ်ချေ ်ခသာ တန်ြိုး၏ သံုးဆ၊ 

(၆) ထပမသိမ်းဆည်းခံရမှုထ ကာင့် ယင်းထပမထြါ်တွင် အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းနှင့်အလုြ်အကုိင် 

အခွင့်အလမ်း ေိခုိက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမျေား။ 

 ( ခ ) ကွင်းဆင်းတုိင်းတာမှတ်သားရာတွင် လုိအြ်မှုအထပခအထနအရ နယ်နိမိတ်မှတ်တုိင်မျေားကုိ 

ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆုိပြုသည့် ဌာန၊ အြဲွ့အစည်း၏ ကုန်ကျေစရိတ်ပြင့်  ပမင်သာစွာ 

စိုက်ေူမှတ်သားထြးရမည်။ 

 ( ဂ ) ကွင်းဆင်းတုိင်းတာမှတ်တမ်းတင်မှုကုိ ေိခုိက်နစ်နာသူ တစ်ဦးချေင်းသ့ုိ အသိထြးရမည်။ 

 (ဃ) ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှတ်သားမှု လုြ်ငန်းပြီးစီးြါက မှတ်တမ်းတင်ေားသည့်အချေက် 

မျေားကို သိရှိရန် အမျေားပြည်သူသ့ုိ အသိခြးထ ကညာရမည်။ 

 ( င ) အတည်ပြုေားထသာ ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးထတာင်းခံရမည့် ေိခုိက်နစ်နာမှုမျေားနှင့် 

ထြးအြ်မည့်ြမာဏ၊ ထနာက်ဆုံးေားထတာင်းခံရမည့်ထန့ရက်၊ တင်ပြထတာငး်ခံရမည့် 

ြုဂ္ဂိုလ်နှင့် တင်ပြထတာငး်ခံရမည့်ထနရာတ့ုိကို  အမျေားပြည်သူသိရိှထစရန် - 

(၁) ြုေ်မ ၁၇၊ ြုေ်မခွဲ (က) ြါအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာရုံး၊ ဌာနမျေားနှင့် အမျေားပြည်သူ 

အလွယ်တကူ ထတွ့ရိှနိုင်မည့်ထနရာမျေားတွင် စွဲကြ်၍ ထ ကညာရြေည်။ 

(၂) ထလျော်ထ ကးနှင့်နစ်နာထ ကးေုတ်ယူရန် မှတ်တမ်းစာရင်းဝင်သည့် ေိခုိက်နစ်နာသူ 

တ့ုိေံ အထ ကာင်း ကားစာမျေားကုိ တရားမကျေင့်ေံုးဥြထေနှင့်အညီ ထြးြ့ုိရမည်။ 

(၃) လိုအြ်ြါက အထ ကာင်း ကားစာမျေားကို ထေသ၏အမျေားသုံးောသာစကားပြင့် 

ထရးသားချေက်ကို ြူးတဲွထြးြိုန့ိုင်သည်။ 

၃၄။ (က) ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာငရွ်က်ထရးအြွဲ့သည် - 

(၁) ြုေ်မ ၃၂ နှင့် ၃၃ တို့ြါ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားထဆာင်ရွက်၍ ထလျော်ထ ကးနှင့်  

နစ်နာထ ကးမျေားထြးအြ်ပြီးထနာက် ထပမကုိအထနှာင့်အယှက်ကင်းရှင်းစွာ လက်ထရာက် 

သိမ်းဆည်းရမည်။ 
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(၂) အဆုိြါထပမကုိ ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆုိပြုသည့်ဌာန၊ အြဲွ့အစည်းသ့ုိ သတ်မှတ်ချေက် 

မျေားနှင်အ့ညီ ထပမသိမ်းအမှုတဲွပြင့် လက်ထရာက်ထြးအြ်ရမည်။ 

( ခ ) အဆုိပြုသည့်ထပမကုိ လက်ထရာက်သိမ်းဆည်းပခင်းပြုပြီးသည်နှင့် ထ ကးပမီကင်းရှင်းသည့် 

နိုငင်ြံိုင်ထပမအပြစ်သို့ ထရာက်ရိှထစရမည်။ 

အခန်း (၇) 

မ ြေသိြေ်းဆည်းခံရ ခငး်အတွက်  မ ြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ မရွေးချယ်ခံစားခွင့် 

၃၅။ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ် ထဆာငရွ်က်ထရးအြွဲ့သည် သိမ်းဆည်းသည့် ထပမတွင် 

အတည်တကျေ ထဆာက်လုြ်ေားသည့် အထဆာက်အအံု သ့ုိမဟုတ် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်သည့် 

အထဆာက်အအုံမရှိြါက ြုေ်မ ၃၆၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါ ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ဆန္ဒအရ ထရွးချေယ်သည့် 

အခွင့်အထရးတစ်ရြ်ရြ်ကုိထြးရန်မလုိေဲ ေုိထပမကုိသိမ်းဆည်းပခင်းထ ကာင့် ထလျော်ထ ကးနှင့်နစ်နာထ ကးကုိ 

ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအားလည်းထကာင်း၊ နစ်နာထ ကးကို သိမ်းဆည်းထပမတွင် ဆက်နွှယ်ြတ်သက်သူ 

အားလည်းထကာင်း ဤဥြထေအခန်း (၈) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင်အ့ညီ ထြးထလျော်ရမည်။ 

၃၆။ ထပမသိမ်းဆည်းမှုအထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည် သိမ်းဆည်းသည့်ထပမတွင် 

အတည်တကျေ ထဆာက်လုြ်ေားသည့် အထဆာက်အအုံ သ့ုိမဟုတ် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်သည့် 

အထဆာက်အအံုရိှြါက ထပမြုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူ၏ ဆန္ဒအရ ထရွးချေယ်ထစ၍ ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆုိပြုသည့် 

ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်းသထောတူညီချေက်ရယူပြီး ထရွှေ့ထပြာင်းထနရာချေေားစရိတ် အြါအဝင် 

သိမ်းဆည်းပခင်းခံရသည့် ထပမနှင့်အထဆာက်အအံု၏ ကာလတန်ြုိးေက်မြုိထစေဲ ထအာက်ြါအခွင့်အထရး 

တစ်ရြ်ရြ်ကိ ုထပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရိှသူအား ခံစားခွင့်ထြးနိုငသ်ည် - 

(က) သိမ်းဆည်းသည့်ထပမနှင့် အထဆာက်အအုံအတွက် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးကို 

တစ်လုံးတည်း သ့ုိမဟုတ် အရစ်ကျေခံစားခွင့် သို့မဟုတ် 

( ခ ) ြုေ်ြေခဲွ ( ) ြါ ခံစားခွင့် တစ်စိတ်တစ်ထေသနှင့် ြူးတဲွ၍ပြစ်ထစ၊ သီးပခားပြစ်ထစ ထအာက်ြါ 

အခွင့်အထရးမျေားကို ခံစားနိုငသ်ည်- 

(၁) ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းပြုသည့် ထပမ သို့မဟုတ် ထပမနှင် ့ အထဆာက်အအုံ 

ရရှိခွင် ့၊ 

(၂) ပြန်လည်ေူထောင်ပခငး်လုြ်ငန်း အစီအစဉ်တစ်ရြ်ရြ်ခံစားခွင့်၊ 

(၃)  သိမ်းဆည်းထပမထြါ်တွင် ထဆာင်ရွက်မည့် လုြ်ငန်းစီမံကိန်းတွင် ြါဝင်ရင်းနီှးပမှုြ်နံှခွင့် 

သ့ုိမဟုတ် သင့်ထလျော်ထသာ ထပမအချေ ိုးအစား ရယူထဆာင်ရွက်ခွင့်။ 

၃၇။ ထပမြိငုဆ်ိုင်ခွင့်ရိှသူသည် - 

(က) ထပမနှင့်အထဆာက်အအုံ သမိ်းဆည်းပခငး်ခံရသည့်အတွက် ဤဥြထေအရ ထြးအြ်ထသာ 

ထရွှေ့ထပြာင်းထနရာချေေားစရိတ်ကို ခံစားခွင့်ရိှသည်။ 
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( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) ြါ ခံစားခွင့်အပြင ်မိမိတ့ုိ၏ဆန္ဒအရ ထရွးချေယ်၍ ြုေ်မ ၃၆ ြါ အခွင့်အထရး 

မျေားအနက် အခွင့်အထရးတစ်ရြ်ကုိထြးရန် ထတာင်းဆိုရာတွင် သိမ်းဆည်းပခငး်ခံရသည့် 

ထပမနှင့် အထဆာက်အအံု၏ ကာလတန်ြုိးေက်မြုိထစေဲ ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆုိပြုသည့် 

ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင် ့ညှိနှိုင်းသထောတူညီချေက်ရယူပြီး ခံစားခွင့်ရိှသည်။ 

၃၈။ ခပြေသိြေ်းဆည်းြေှုအခ ာင်အေည်ခြာ်ခဆာင်ရွ ်ခရးအြွဲ့သည် သိြေ်းဆည်းြေည့်ခပြေနှင် ့ 

စြ်လျေဉ်း၍ ခလျော်ခ  းခြးြေည့်အစား ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင် ့ရှ ိသူနှင် ့  ညှိနှိုင်းသခောတူညီချေ ်ပြင့်  

ခလျော်ခ  းနှင့်ညီြေျှခသာ အပခားခသာ ခပြေ ုိ ခွင့်ပြုခြးပခင်း သ့ုိြေဟုတ် အပခားအခွင့်အခရးခြးပခင်း ို 

ပြည်ခောငစ်ုအစိုးရအြွဲ့၏ ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် ခဆာငရွ် ်ပခငး်ပြုနိုင်သည်။ 

အခန်း (၈) 

မလျာ်မ ကးနှင့် နစ်နာမ ကးြေျား ထုတ်မပး ခငး် 

၃၉။ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြဲွ့သည် ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းအတွက် 

ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးကုိ ထပမြုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူအားလည်းထကာင်း၊ နစ်နာထ ကးကုိ သိမ်းဆည်းထပမတွင် 

ဆက်နွှယ်ြတ်သက်သူအားလည်းထကာင်း ေုတ်ထြးပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ထအာက်ြါလုြ်ငန်းစဉ်မျေား 

အတုိင်းထဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) သိမ်းဆည်းသည့်ထပမတွင် အတည်တကျေ ခဆာ ်လုြ်ေားသည့် အထဆာက်အအံု သ့ုိမဟုတ် 

စီးြွားထရးလုြ်ငန်းလုြ်ကုိင်သည့် အထဆာက်အအံုမရိှြါက ေုိထပမကုိ သိမ်းဆည်းပခင်းထ ကာင့် 

ေိခုိက်နစ်နာမှုအတွက် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးကုိ ထပမြုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူအား ေုတ်ထြးပခင်း 

နှင်န့စ်နာထ ကးကို သိမ်းဆည်းထပမတွင် ဆက်နွှယ်ြတ်သက်သူအား ေုတ်ထြးပခငး်၊ 

( ခ )  သိမ်းဆည်းသည့်ထပမတွင် အတည်တကျေထဆာက်လုြ်ေားသည့် အထဆာက်အအံု သ့ုိမဟုတ် 

စီးြွားထရးလုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်သည့် အထဆာက်အအုံရှ ိြါက သိမ်းဆည်းသည့်ထပမနှင့် 

အထဆာက်အအံုတ့ုိ၏ ထေသကာလတန်ြုိးကုိ ထလျော်ထ ကးအပြစ် ထပမြုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူအား 

ေုတ်ထြးပခင်း၊ 

( ဂ ) သိမ်းဆည်းသည့် ထပမတွင ် နှစ်ရှည်ြင်မျေား၊ ရာသီသီးနှံမျေား၊ အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်း 

လုြ်ငန်းမျေားမရိှြါက ထပမ၏ ထေသကာလတန်ြိုးကို ထလျော်ထ ကးအပြစ် ထပမြိုငဆ်ိုင်ခွင့် 

ရိှသူအား ေုတ်ထြးပခင်း၊ 

(ဃ) သိမ်းဆည်းသည့်ထပမတွင် နှစ်ရှည်ြင်မျေား၊ ရာသီသီးနှံမျေား၊ အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်း  

လုြ်ငန်းမျေားရိှြါက ထအာက်ြါထလျော်ထ ကးနှင် ့နစ်နာထ ကးမျေားကို ေုတ်ထြးပခငး်- 

(၁) စုိက်ြျေ ိုးေားသည့် နှစ်ရှည်ြင်အတွက် လက်ရိှအြင်တန်ြုိးကုိ အထပခခံလျေက် ထေသ၏ 

ကာလထြါက်ထစျေးပြင့်တွက်ချေက်ထသာ တန်ြိုး၏ သံုးဆ၊ 

(၂) ရာသီသီးနှံြေျေားအတွ ် တစ်ဧ  ြျေြေ်းြေျှအေွ ်နှုန်း ို အခပခခံလျေ ်ခေသ၏ 

 ာလခြါ ်ခစျေးပြင့် တွ ်ချေ ်ခသာ တန်ြိုး၏ သံုးဆ၊ 
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(၃) အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းလုြ်ငန်းနှင့် အလုြ်အကုိင်မျေား ရြ်ဆုိင်းသွားသည့်အတွက် 

ခန့်မှန်းဝငထ်ငွ ဆုံးရှုံးမှုြမာဏ၊ 

(၄) ကျဲွနွားတိရစ္ဆာန်နှင့် အပခားထမွးပမူထရး တိရစ္ဆာန်မျေား၊ ြစ္စည်းကိရိယာမျေား ဆံုးရှုံးမှု 

တန်ြိုးြမာဏ။   

( င ) ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးမျေားကုိ ခံစားခွင့်ရိှသည့် ေိခုိက်နစ်နာသူ သ့ုိမဟုတ် ၎င်း၏ 

ကိုယ်စားလှယ်အား စိစစ်ေုတ်ထြးပခငး်၊ 

( စ ) ထလျော်ထ ကးနှင် ့ နစ်နာထ ကးမျေားကို သထောတူေုတ်ယူသူမျေားနှင့် ထြးထလျော်မှုကို 

လက်မခံ၍ ေုတ်ယူပခငး်မရိှသူမျေားအား ခဲွပခား၍ မှတ်တမ်းတငပ်ခငး်။ 

၄၀။ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာငရွ်က်ထရးအြွဲ့သည် - 

(က) ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေမျေား သ့ုိမဟုတ် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာမျေားနှင့်အညီ 

ထရွှေ့ထပြာင်းထနရာချေေားစရိတ်ကိုထသာ်လည်းထကာင်း၊ ြုေ်မ ၃၉ ြါ ထလျော်ထ ကးနှင့် 

နစ်နာထ ကးြမာဏတ့ုိကုိထသာ်လည်းထကာင်းတွက်ချေက်၍ လျောေားပြီး ထနပြည်ထတာ ်

ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တုိငး်ထေသကကီး သ့ုိမဟုတ်  ပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့မှ 

တစ်ဆင် ့ဗဟိုထကာ်မတီသ့ုိ တငပ်ြ၍ အတည်ပြုချေက် ရယူရမည်။ 

( ခ ) ဗဟိုထကာ်မတီက အတည်ပြုေားသည့် ထရွှေ့ထပြာင်းထနရာချေေားစရိတ် အြါအဝင် 

ထလျော်ထ ကးနှင် ့ နစ်နာထ ကးမျေားကို ထပမြိငုဆ်ိုင်ခွင့်ရိှသူေံပြစ်ထစ၊ နစ်နာထ ကးမျေားကို 

သိမ်းဆည်းထပမတွင် ဆက်နွှယ်ြတ်သက်သူေံပြစ်ထစ ေုတ်ထြးရမည်။ 

၄၁။ ေိခုိက်နစ်နာသူတစ်ဦးဦးသည် ထအာက်ြါကိစ္စတစ်ရြ်ရြ်အတွက် ထကျေနြ်မှုမရိှြါက သက်ဆုိင်ရာ 

တရားရံုးသ့ုိ လွှဲအြ်လွှာတင်သွင်းထြးရန် အကျေ ိုးအထ ကာင်းထြာ်ပြ၍ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ် 

ထဆာငရွ်က်ထရးအြွဲ့သ့ုိ ထတာင်းဆိုထလျှောက်ေားနိုငသ်ည် - 

(က) ထလျော်ထ ကးနှင် ့နစ်နာထ ကးထြးရန် သတ်မှတ်သည့် ဧရယိာအကျေယ်အဝန်းကိစ္စ၊ 

( ခ ) ထြးထလျော်သည့် ထလျော်ထ ကးနှင် ့နစ်နာထ ကးြမာဏကိစ္စ၊ 

( ဂ ) မည်သည့် ေိခိ ုက်နစ်နာသူတို့ကို ထြးထလျော်ရမည်ဆိုသည့်ကိစ္စ သို့မဟုတ် မည်သူ 

ရေိုက်ခွင့်ရိှ မရိှ ကိစ္စ၊  

(ဃ) မည်သူတ့ုိကုိ ခဲွထဝထြးရမည် သ့ုိမဟုတ် ခဲွထဝထြးရာတွင် နည်းသည်မျေားသည်ဆုိသည့်ကိစ္စ။ 

၄၂။ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည်  - 

(က) ြုေ်မ ၄၁ အရ ေိခိုက်နစ်နာသူတစ်ဦးဦးက တရားရုံးသ့ုိ လွှဲအြ်လွှာ တငသွ်င်းထြးရန် 

ထတာင်းဆုိသည့် ထလျှောက်လွှာနှင့်အတူ ထအာက်ြါအချေက်အလက်မျေားထြာ်ပြပြီး ရက်ထြါင်း 

၆၀ အတွင်း သက်ဆိုငရ်ာ တရားရုံးသ့ုိ လွှဲအြ်လွှာ တငသွ်င်းရမည် -   

(၁) သိမ်းဆည်းသည့်ထပမ သို့မဟုတ် ထပမနှင့် အထဆာက်အအုံတို ့၏ ထေသကာလ 

တန်ြိုးထလျော်ထ ကးထငြွမာဏ၊ 
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(၂) စုိက်ြျေ ိုးေားသည့် နှစ်ရှည်ြင်အတွက် လက်ရိှအြင်တန်ြုိးကုိ အထပခခံလျေက် ထေသ၏ 

ကာလထြါက်ထစျေးပြင့် တကွ်ချေက်ထသာ တန်ြိုး၏ သံုးဆ၊ 

(၃) ရာသီသီးနှံြေျေားအတွ ် တစ်ဧ ြျေြေ်းြေျှအေွ ်နှုန်း ို အခပခခံလျေ ် ခေသ၏ 

 ာလခြါ ်ခစျေးပြင့် တွ ်ချေ ်ခသာ တန်ြိုး၏ သံုးဆ၊ 

(၄) ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းမပြုမီ ထပမြိုင်ဆိုင်ခွင် ့ရှ ိသူ၏ ထနထရးေိုင်ထရးနှင့် 

စားထသာက်ထရးအတွက် နစ်နာထ ကးခန့်မှန်း ကုန်ကျေစရိတ် ြမာဏ။ 

( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ  တရားရံုးသ့ုိ လွှဲအြ်သည့် ထလျှောက်လွှာ တင်သွင်းရာတွင် ထအာက်ြါတ့ုိ 

ြူးတဲွြါရိှရမည် - 

(၁) ေိခုိက်နစ်နာသူမျေား၏ အမည်၊ ထနရြန်ှင့် ဆင်ဆ့ိုရန်လိြ်စာမျေားစာရငး်၊ 

(၂) ေုတ်ထြးပခင်းမပြုရထသးသည့် ထလျော်ထ ကးနှင် ့နစ်နာထ ကးမျေား၊ 

(၃) ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့ခွ ဲ၏ သိမ်းဆည်းမည့် ထပမနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 

ြုေ်မ ၃၃ အရ ထဆာငရွ်က်ချေက် အစီရင်ခံစာ မိတ္တူ။ 

( ဂ ) ေိခုိက်နစ်နာသူတစ်ဦးဦးက လက်မခံသည့် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးမျေားကုိ တရားရံုးသ့ုိ 

အြ်ထငအွပြစ် ထြးသွင်းရမည်။ 

၄၃။ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသည် - 

 (က) ြုေ်မ ၄၂ အရ တင်သွင်းသည့် လွှဲအြ်လွှာနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ တရားမကျေင့်ေုံးဥြထေနှင့် 

အညီ အမှုတဲွြငွ့်လှစ်ပြီး စုံစမ်းစစ်ထဆးပခငး်ကို ရက်ထြါငး် ၃၀ အတွင်း စတငထ်ဆာင် 

ရွက်ရမည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မ ၄၁၊ ြုေ်မခဲွ(က) ြါ ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးခြးရန် သတ်ြှေတ်သည့် ဧရိယာအ ျေယ်အဝန်း 

 ိစ္စအတွက် ကန့်ကွက်ပခင်းပြစ်ြါက ထပမသိမ်းဆည်းမှုအထကာင်အေည်ထြာ် ထဆာင်ရွက်ထရး 

အြဲွ့မှ အြဲွ့ဝင်တစ်ဦးဦးကုိပြစ်ထစ၊ ၎င်း၏ကုိယ်စားလှယ်ကုိပြစ်ထစ ဆင့်ဆုိ၍ စံုစမ်းစစ်ထဆး 

နိုင်သည်။ 

 ( ဂ ) ြုေ်မ ၄၁၊ ြုေ်မခဲွ (ခ)၊ (ဂ) နှင် ့ (ဃ) တ့ုိြါ အပခားကန့်ကွက်သည့် ကိစ္စမျေားအတွက် 

ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြဲွ့မှ အြဲွ့ဝင်တစ်ဦးဦးကုိပြစ်ထစ၊ 

၎င်း၏ကုိယ်စားလှယ်ကုိပြစ်ထစ ဆင့်ဆုိ၍ စံုစမ်းစစ်ထဆးရန်မလုိေဲ ေိခုိက်နစ်နာသူမျေားနှင့် 

လုိအြ်သည့် သက်ထသတ့ုိကုိသာ ဆင့်ဆုိ၍ စံုစမ်းစစ်ထဆးရမည်။ ေုိသ့ုိ စံုစမ်းစစ်ထဆးရာတွင် 

၎င်းတ့ုိ၏ ကိုယ်စားလှယ်ပြင့်ပြစ်ထစ၊ ထရှ့ထနပြင့်ပြစ်ထစ ထဆာငရွ်က်ခွင့်ပြုနိုငသ်ည်။ 

   (ဃ) ြုေ်ြေခဲွ (ခ) နှင့် (ဂ) တ့ုိြါ  ိစ္စနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ စံုစြ်ေးစစ်ခဆးမြီး သင့်ထလျော်သည့် စီရင်ချေက်၊ 

အမိန့်နှင် ့ေီကရီ ချေမှတ်ထြးနိုင်သည်။  
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 ( င ) ေိခုိက်နစ်နာသူတစ်ဦးဦးက လက်မခံသည့်အတွက် ြုေ်မ ၄၂၊ ြုေ်မခဲွ(ဂ)အရ တရားရံုးသ့ုိ 

အြ်သည့်ထငွအပြင် ေုိထငွကုိ အစုိးရထငွစုေဏ်တွင် စုထဆာင်းပြီးရရိှသည့် အတုိးထငွကုိြါ 

ေိခုိက်နစ်နာသူအား ေုတ်ထြးရန် ညွှန် ကားနိုင်သည်။ 

၄၄။ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့သည် -  

(က)  ေိခုိက်နစ်နာသူတစ်ဦးဦး၏ ထတာင်းဆုိထလျှောက်ေားချေက်အရ သက်ဆုိင်ရာတရားရံုးသ့ုိ 

လွှဲအြ်လွှာ တင်သွင်းေားြါက ေုိလွှဲအြ်လွှာအမှု မပြီးပြတ်မီ ထလျော်ထ ကး၊ နစ်နာထ ကး 

ေုတ်ထြးပခင်းကို ဆိုင်းငံ့ေားရမည်။  

( ခ ) သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသ့ုိ လွှဲအြ်လွှာတင်သွင်းေားပခငး်မရိှလျှေင်ပြစ်ထစ၊ တရားရုံးတွင် 

လွှဲအြ်လွှာအမှု ပြီးပြတ်လျှေင်ပြစ်ထစ ထလျော်ထ ကး၊ နစ်နာထ ကးေုတ်ထြးပခင်းကုိ ဆက်လက် 

ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၄၅။ ဤအခန်းြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားတွင ်ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးထြးပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ မည်သို့ 

ြင်ြါရိှထစကာမူ အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလ့ုိငှာ လယ်ယာထပမ သ့ုိမဟုတ် ထပမလွတ်၊ ထပမလြ်နှင့် ထပမရုိင်းမျေား 

လုြ်ြိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိေားသည့်ထပမမျေားကို သိမ်းယူသည့်အတွက် လုြ်ြိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် 

ရရှိေားသူအား နစ်နာမှုမရှိထစရန်ထလျော်ထ ကး၊ နစ်နာထ ကးထြးပခင်းနှင် ့ အပခားနည်းလမ်းပြင့် စီမ ံ

ထဆာငရွ်က်ပခင်းတ့ုိကို သက်ဆိငု်ရာဥြထေအရ ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း (၉) 

 ပန်လည်မနရာချထား ခငး်နှင့်  ပန်လည်ထူမထာင ်ခငး် 

၄၆။ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင် ့ ပြန်လည်ေူထောငပ်ခငး်လုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထြာ်ထရး 

အြွဲ့သည် ြုေ်ြေ ၃၆၊ ြုေ်ြေခဲွ (ခ) ြါ ခံစားခွင့် အခွင့်အထရးမျေားအနက် အခွင့်အထရးတစ်ရြ် ို ခပြေြိုင ်

ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ဆန္ဒအရ ထရွးချေယ်၍ ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်း  

သထောတူညီချေက်မျေားကိုအထပခခံပြီး ဤအခန်းြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ ထအာက်ြါပြန်လည် 

ထနရာချေေားပခင်း သို ့မဟုတ် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်မျေားကို အထကာင်အေည်ထြာ် 

ထဆာငရွ်က်ရမည်-  

(က) ထပမကုိ လက်ထရာက်သိမ်းဆည်းပခင်းနှင့် ထပမလွှဲထပြာင်းထြးအြ်ပခင်းဆုိင်ရာလုြ်ငန်းစဉ်မျေား 

စတင်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအား ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်း 

လုြ်ငန်းစဉ်မျေားအတုိငး် အထကာင်အေည်ထြာ် ထဆာင်ရွက်ထြးပခငး်၊ 

( ခ ) အိမ်ရာအထဆာက်အအုံတည်ထောင်မှုဆိုင်ရာလုြ်ငန်းစဉ်မျေား၊ အိမ်ထောငစ်ုမျေား၏ 

လူမှုေဝတည်ထောငထ်ရးအတွက် လိုအြ်သည့် အထပခခံအထဆာက်အအုံမျေားနှင် ့ကူညီ 

ြံ့ြိုးမှုမျေား၊ ရြ်ကွက်နှင့် ထကျေးရွာြွံ့ပြိုးထရးအတွက် အထပခခံအထဆာက်အအုံမျေားနှင့် 

အပခားလုိအြ်ချေက်မျေားစသည်တ့ုိြါဝင်သည့် ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်မျေား၊ 
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( ဂ )  သိမ်းဆည်းထပမကို အထပခခံသည့် အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းလုြ်ငန်းမျေားနှင့် အလုြ် 

အကုိင်အခွင့်အလမ်းမျေား စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထြးမှု စသည်တ့ုိြါဝင်သည့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်း 

လုြ်ငန်းစဉ်မျေား။ 

၄၇။ ြုေ်မ ၄၆ ြါ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်း လုြ်ငန်းစဉ်မျေားကုိထဆာင်ရွက်ရာတွင် ထပမလက်ထရာက် 

လွှဲအြ်ချေနိ်တုိင်ထအာင ် အသင့်ထဆာင်ရွက်ထြးနိုငပ်ခငး်မရှိြါက ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ 

အြွဲ့အစည်းသည် ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူနှင့် ညှိနှိုင်းသထောတူညီချေက်အရ ယာယီထနေိုင်ရြ်တည်မှု 

အတွက် ထရွှေ့ထပြာငး်ထနရာချေေားစရိတ်မှကျေခံ၍ စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထြးရမည်။ 

၄၈။ ြုေ်မ ၃၇၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) အရ ညိှနှိုင်းသထောတူညီချေက်ကုိ အထပခခံပြီး ြုေ်ြေ ၄၆ ြါ လုြ်ငန်းစဉ်ြေျေားကုိ 

ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အထကာင်အေည် 

ထြာ်ထရးအြွဲ့သည် လိုအြ်ြါက - 

(က) ထပြာင်းထရွှေ့ထနရာချေေားပခင်းထ ကာင့် ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူြေျေားနှင့် ယင်းထနရာရိှ မူလ 

ထေသခံမျေား၏ အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းလုြ်ငန်းမျေား၊ လူမှုထရးေဝမျေား၊ သောဝြတ်ဝန်းကျေင်တ့ုိ 

ေိခုိက်မှုမျေားမပြစ်ထြါ်ထစထရးအတွက် လိုအြ်ထသာ အစီအစဉ်မျေား ချေမှတ်ထဆာင်ရွက် 

ထြးရမည်။ 

( ခ ) ခပြေြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူက ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်း 

သထောတူညီချေက်အရ ြုေ်ြေ ၃၆၊ ြုေ်ြေခဲွ (ခ) ြါ အခွင့်အထရးမျေားအနက် ပြန်လည် 

ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်း အစီအစဉ်တစ်ရြ်ရြ် ခံစားခွင့် သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းစီမံကိန်း 

တွင် ြါဝင်ရင်းနှီးပမှုြ်နှံခွင့်ကုိ ထတာင်းဆုိသည့်အခါ ရရိှခ့ဲသည့် ညိှနှိုင်းသထောတူညီချေက် 

လုြ်ငန်းစဉ်မျေားအတုိငး် အထကာင်အေည်ထြာ် ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၉။ ဗဟုိထကာ်မတီသည် ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်မျေားကုိ 

ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ထပမသိမ်းဆည်းမှုအထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့မှ ကကိုတင် 

ညှိနှိုင်းသထောတူညီမှုရရှိမေားသည့် လုြ်ငန်းစဉ်မျေားအထြါ်ကိစ္စရြ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီး 

ဌာနမှ ထဆာငရွ်က်ရမည့်ကိစ္စရြ်နှင့် ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆုိပြုသည့်ဌာန၊ အြဲွ့အစည်းမှ ထဆာင်ရွက် 

ရမည့် ကိစ္စရြ်မျေားကို ခဲွပခားတာဝန် ထြးအြ်ခွင့်ရိှသည်။ 

၅၀။  ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်းအထကာင်အေည်ထြာ်ထရး 

အြဲွ့သည် ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းထ ကာင့် အမျေ ိုးသမီးမျေား၊ ကထလးမျေား၊ 

တုိင်းရင်းသားလူနည်းစုမျေားနှင့်ဓထလ့ေံုးစံအရ ြုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူမျေား အြါအဝင် ေိခုိက်နစ်နာ လွယ်သူမျေားကုိ 

ေိခုိက်နစ်နာမှုမရိှထစရန် အေူးဂရုပြု၍ စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း (၁၀) 

အမဆာတလျင်မ ြေသိြေ်းဆည်း ခငး် 

၅၁။  (က)  ဗဟုိထကာ်မတီသည် ပြည်ထောင်စုအစုိးရအြဲွ့၏ သထောတူညီချေက်ပြင့် အမျေားပြည်သူ 

အကျေ ိုးအလ့ုိငှာ ထအာက်ြါကိစ္စတစ်ရြ်ရြ်အတွက် ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆုိပြုသည့် ဌာန၊ 
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အြဲွ့အစည်းက ြုေ်မ ၈ နှင့် ၉ တ့ုိအရ အဆုိပြုသည့်ထပမကုိ လက်ထရာက် အထဆာတလျေင် 

ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းပြုလုြ်ထရးအတွက် ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ထစနုိင်သည် - 

(၁) နုိင်ငံထတာ်ကာကွယ်ထရးနှင့် လံုခခုံထရးရာကိစ္စရြ်မျေားတွင် အထရးထြါ်အထပခအထနအရ 

ထနရာချေေားထဆာင်ရွက်ရန် လုိအြ်ပခင်း၊ 

(၂) ကကိုတင်မထမျှော်မှန်းနုိင်သည့် အထပခအထနထ ကာင့် ရုတ်တရက်ထပြာင်းလဲလာသည့် 

အထပခအထနအရ လူမှုထရး၊ စီးြွားထရး၊ လမ်းြန်းဆက်သွယ်မှု လွယ်ကူထချောထမွ့ 

ထစထရးနှင့် ဆက်သွယ်ထရးတ့ုိအတွက် ထပမတစ်ရြ်ရြ်ကုိ အထဆာတလျေင် အသံုးပြုရန် 

လုိအြ်ပခင်း၊   

(၃) သောဝထေးအန္တရာယ်မျေား ကျေထရာက်လာသည့်အခါ သ့ုိမဟုတ် ကျေထရာက်နုိင်သည့် 

အထပခအထနရှိသည့်အခါတွင် အမျေားပြည်သူကို ထပြာင်းထရွှေ့ထနရာချေေားထြးရန် 

လုိအြ်ပခင်း၊ 

(၄) ပြည်ခောင်စုအစုိးရအြဲွ့၏ဆံုးပြတ်ချေ ်နှင့် ပြည်ခောင်စုလွှတ်ခတာ်၏ သခော 

တူညီချေ ်အရ အခရးခြါ်ခနရာချေေားခရး ခဆာင်ရွ ်ရန် လုိအြ်ပခင်း။ 

( ခ ) ဗဟုိထကာ်မတီသည် သိမ်းဆည်းရန် အဆုိပြုသည့် ထပမကုိလက်ထရာက် အထဆာတလျေင် 

ထပမသိမ်းဆည်းပခငး်ပြုလုြ်ထရးအတွက် ြေု်မ ၁၆ နှင့် ၁၇ တ့ုိြါ နည်းလမ်းအတုိင်း 

ထပမကုိ သိမ်းဆည်းရန်လုိအြ်ထ ကာင်း အသိထြးသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာေုတ်ပြန်ပခင်းနှင့် 

အသိထြးထ ကညာပခင်းတ့ုိကုိ ထဆာလျေင်စွာပြုလုြ်ပြီး  ြုေ်ြေ ၃၁ နှင့်အညီ အမျေားပြည်သူ 

သိရိှရန် အဆုိပြုသည့်ထပမကုိ အထဆာတလျေင် သိမ်းဆည်းထ ကာင်း အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာကို 

ေုတ်ပြန်၍ ဆက်လက်အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာန၊ 

ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရ 

အြဲွ့နှင့် ထပမသိမ်းဆည်းမှုအထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြဲွ့သ့ုိ အထ ကာင်း ကား 

ရမည်။ 

( ဂ ) ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြဲွ့သည် ြုေ်မခဲွ (က) အရ 

အထဆာတလျေင် သိမ်းဆည်းသည့် ထပမနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနက ထပမကို 

သိမ်းယူမည်ပြစ်ထ ကာင်း အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်ပြီးထနာက် ထလျော်ထ ကးနှင့်  

နစ်နာထ ကးမျေား ထဆာင်ရွက်မှုမရိှထသးထစကာမူ ထပမပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထရးအြဲွ့ခဲွအား 

တာဝန်ထြးပြီး အဆုိပြုထပမကုိ လက်ထရာက် အထဆာတလျေင်ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းပြုနုိင်သည်။ 

၅၂။ အထဆာတလျေင် ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းပြုရာတွင် သိမ်းဆည်းမည့် ထပမမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ထအာက်ြါ 

ထပမမျေားကုိ ဦးစားထြး စိစစ်သိမ်းဆည်းရမည်- 

(က) ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့အခနပြင့် အခရးခြါ် ိစ္စရြ်ြေျေားအတွ ် က ိုတင်လျောေား 

သတ်ြှေတ်ေားသည့် ခပြေြေျေား၊ 
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( ခ ) ထပမသိမ်းဆည်းမှုသည် အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးစီးြွား ေိခုိက်နစ်နာမှု အနည်းဆံုး ပြစ်ထြါ် 

ထစနိုငသ်ည့်ထပမမျေား၊ 

( ဂ ) တစ်စံုတစ်ဦးအခနပြင့် လ ်ဝယ်ေားြုိင်ခွင့်၊ အသံုးပြုခွင့်ရရိှခနခသာ်လည်း အသံုးချေြေှု 

တစ်စုံတစ်ရာ ြေရိှခသးသည့်ခပြေြေျေား။ 

၅၃။ အထဆာတလျေင်ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ - 

 (က) ဤဥြထေအရ တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသူ မည်သူမျှေ ေိခိုက်နစ်နာသူေံ ကကိုတင် 

အထ ကာင်း ကားပခင်းမရိှေဲ ေုိထပမထြါ်သ့ုိ ဝင်ထရာက်ပခင်း၊ ထပမပြင်ကွင်းဆင်း စစ်ထဆးပခင်း 

နှင်ထ့ပမကိလုက်ထရာက် သိမ်းဆည်းပခငး်တို့ကို မပြုရ။  

 ( ခ ) ေိခုိက်နစ်နာသူက ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးမျေားကို ထတာင်းဆိုသည့်အခါ အချေနိ်မီ 

ထဆာငရွ်က်ေုတ်ထြးနိုငမ်ှုမရှိြါက သိမ်းဆည်းပြီးထနာက် ြုံမှန်သိမ်းဆည်းမှုမျေားကဲ့သို့ 

ထရွှေ့ထပြာင်းထနရာချေေားစရိတ်အြါအဝင် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးမျေားကို ပြန်လည် 

တွက်ချေက် ေုတ်ထြးရမည်။ 

 ( ဂ ) ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးမျေားကုိ ေုတ်ထြးရာတွင် သာမန်ထပမသိမ်းဆည်းပခင်း လုြ်ေံုး 

လုြ်နည်းမျေားကုိ အထဆာတလျေင် ပြုလုြ်ရသပြင့် ြုိမုိ၍ ေိခုိက်နစ်နာမှုရိှနုိင်သည့်အတွက် 

ထပမြုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူအား ထပမ၏ထေသကာလ တန်ြုိးအထြါ် ၁၀ ရာခုိင်နှုန်း ေြ်ထဆာင်း၍ 

ထသာ်လည်းထကာင်း၊ သိမ်းဆည်းသည့် ထပမတွင်ဆက်နွှယ်ြတ်သက်သူအား ေိခုိက်နစ်နာမှု 

တန်ြုိးြမာဏအထြါ်  ၁၀ ရာခုိင်နှုန်း ေြ်ထဆာင်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း ထြးရမည်။ 

 (ဃ) ထပမထြါ်တွင် အထဆာက်အအုံရှိြါက ေိုအထဆာက်အအုံ၏ ထေသကာလ တန်ြိုးကို 

ထပမြုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူအားထြးရမည်။ ေ့ုိပြင် ထပမတွင် ရာသီသီးနံှနှင့် နှစ်ရှည်သီးနှံြငမ်ျေား 

ရိှြါက ေိုအြင်မျေား၏ တစ်နှစ်အတွငး် အကျေ ိုးခံစားရမည့် ကာလတန်ြိုး၏သံုးဆကို 

ေြ်ထဆာင်း၍ ေိခုိက်နစ်နာသူအား ထြးရမည်။ 

( င ) ထပမြုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူက ြုေ်မ ၃၆၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) ြါ ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည် 

ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်ကို ညိှနှိုင်းထတာင်းဆိုသည့်အခါ ဤဥြထေ အခန်း (၈) ြါ 

ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ ဆီထလျော်သလုိ ကျေင့်သံုးထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း (၁၁) 

ယာယီမ ြေသိြေ်းဆည်း ခငး် 

၅၄။ ဗဟိုထကာ်မတီသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထောတူညီချေက်ပြင့် အမျေားပြည်သူ  

အကျေ ိုးအလို ့ငှာ ထအာက်ြါကိစ္စရြ်မျေားအတွက် ငါးနှစ်ေက်မြိုထစေဲ ြုေ်မ ၁၆ နှင် ့ ၁၇ တို့ြါ 

နည်းလမ်းအတိုင်း ယာယီထပမသိမ်းဆည်းရန် လိုအြ်ထ ကာင်း အသိထြးသည့်အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ 
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ေုတ်ပြန်ပခင်းနှင့် အသိထြးထ ကညာပခင်းတို့ပြုလုြ်ပြီး ယာယီထပမသိမ်းဆည်းပခင်းကို ထဆာင်ရွက် 

နိုငသ်ည် -  

( ) နိုင်ငံခတာ်လုံခခုံခရး၊  ာ ွယ်ခရးနှင့် စစ်ဆင်ခရးြေျေားအတွ ် ယာယီအသုံးပြုရန် 

လုိအြ်သည့်  ိစ္စရြ်ြေျေား၊ 

( ခ ) နုိင်ငံခတာ်၏ စီြံေ ိန်းတစ်ရြ်ရြ်အတွ ် စီြံေ ိန်း ာလအတွင်းသာ ယာယီအသံုးပြုရန် 

လိုအြ်သည့်  ိစ္စရြ်ြေျေား၊ 

( ဂ ) ပြည်ခောင်စုအစုိးရအြဲွ့  ပြည်တွင်းပြည်ြ ြုဂ္ဂလိ ၊  ုြေ္ပဏီြေျေားသ့ုိ စီြံေ ိန်းတစ်ရြ်ရြ် ုိ 

နည်းလြေ်းတစ်ရြ်ရြ်အရ ချေေားခဆာင်ရွ ်ခစရာတွင် စီြေံ ိန်း ာလအတွင်းသာ 

ယာယီလုိအြ်ြေည့်  ိစ္စရြ်ြေျေား၊ 

(ဃ) ပြည်ခောင်စုအစုိးရအြဲွ့  ယာယီအသံုးပြုရန်လုိအြ်သည့်  ိစ္စရြ်ြေျေား။ 

၅၅။ ယာယီခပြေသိြ်ေးဆည်းပခင်းအတွ ် ခအာ ်ြါခပြေြေျေား ုိ ဦးစားခြး စိစစ်သိြ်ေးဆည်းရြေည်- 

(က) တစ်စံုတစ်ဦးအခနပြင့် လ ်ဝယ်ေားြုိင်ခွင့်၊ အသံုးပြုခွင့်ရရိှခနခသာ်လည်း အသံုးချေြေှု 

တစ်စံုတစ်ရာ ြေရိှခသးသည့်ခပြေြေျေား၊ 

( ခ ) ထပမသိမ်းဆည်းမှုသည် အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးစီးြွားေိခုိက်နစ်နာမှု အနည်းဆံုးပြစ်ထြါ် 

ထစနုိင်သည့် ထပမမျေား။ 

၅၆။ ြုေ်မ ၅၄ အရ ယာယီထပမကုိသိမ်းဆည်းရန် လုိအြ်ထ ကာင်းအသိထြးသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ 

ေုတ်ပြန်ပခင်းနှင့် အသိထြးထ ကညာပခင်းတို့ပြုလုြ်ပြီးထနာက် ထပမသိမ်းဆည်းမှုအထကာင်အေည် 

ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြဲွ့သည် ေိခုိက်နစ်နာသူေံ မည်သည့်ထပမမျေားကုိ မည်သည့်ကာလအြုိင်း အပခားအေိ 

မည်သည့်ကိစ္စရြ်အလ့ုိငှာ ယာယီထပမသမိ်းဆည်းရန် လုိအြ်ထ ကာင်း အသိထြးသည့် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ 

ြူးတဲွ၍ အသိထြးအထ ကာငး် ကားစာထြးြို့ရမည်။ ေို့ပြင် ယာယီထပမသမိ်းဆည်းသည့်ကာလအတွက် 

ထြးအြ်ရမည့် နစ်နာထ ကးနှင့် သတ်မှတ်အခထ ကးထငွတ့ုိကုိ ေိခုိက်နစ်နာသူမျေားနှင့် ညိှနှိုင်းသထောတူညီချေက် 

ရယူရမည်။ 

၅၇။ ထပမသိမ်းဆည်းမှု အထကာငအ်ေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့က ယာယီထပမသိမ်းဆည်းပခင်း 

အတွက် ထြးထလျော်ရန် ဆုံးပြတ်သည့် နစ်နာထ ကးနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ေိခုိက်နစ်နာသူမျေားက ထကျေနြ်မှု 

မရိှသပြင့် သက်ဆုိင်ရာတရားရံုးသ့ုိ လွှဲအြ်လွှာတင်သွင်းရန်ထတာင်းဆုိ ထလျှောက်ေားပခင်း၊ ထပမသိမ်းဆည်းမှု 

အထကာငအ်ေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ထရးအြွဲ့က သက်ဆုိင်ရာ တရားရံုးသ့ုိ လွှဲအြ်လွှာတင်သွင်းပခင်းနှင့် 

တရားရံုးက ေုိလွှဲအြ်လွှာအမှုတွင် စံုစမ်းစစ်ထဆးပြီး အမိန့်နှင့်စီရင်ချေက်ချေမှတ်ပခင်းတ့ုိကုိ ြုေ်မ ၄၁၊ ၄၂၊ 

၄၃ နှင့် ၄၄ တ့ုိြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၈။  ယာယီထပမသိမ်းဆည်းပခင်းကာလလွန်ထပမာက်ပြီးထနာက် ထပမကို ပြန်လည်အြ်နှံချေနိ်တွင် 

အသံုးပြုမှုထ ကာင့် ထပမတွင် ေိခိုက်ြျေက်စီးမှုမျေားရှိခဲ့ြါက ေိခုိက်နစ်နာသူမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းသထောတူ 

ညီချေက်ပြင့် နစ်နာထ ကးထြးထလျော်ရမည်။ 
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အခန်း(၁၂) 

သိြေ်းဆည်းပပီး လွှဲမ ပာငး်မပးခ့ဲသည့်မ ြေြေျားကို နိုငင်မံတာ်က  ပန်လည်ရယူ ခငး် 

၅၉။   ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆိုပြုသည့် ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းက မည်သည့် ရည်ရွယ်ချေက်အတွက် 

ထပမကို သိမ်းဆည်းခ့ဲထစကာမူ ထအာက်ြါအထပခအထနတစ်ရြ်ရြ်ထြါ်ထြါက်ခဲ့လျှေင် ယငး်ထပမအားလုံး 

ကိပုြစ်ထစ၊ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကိုပြစ်ထစ နိုငင်ထံတာ်မှ ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်- 

(က) သိြ်ေးဆည်းေားသည့်ခပြေတွင် နုိင်ငံခတာ်အတွ ် သြုိေင်းတန်ြုိးက ီးပြေင့်သည့် ခရှးခဟာင်း 

ယဉ်ခ ျေးြေှုအခြေွအနှစ်ြေျေား ခတွ့ရှပိခငး်၊ 

( ခ ) ဓာတ်သတ္တုနှင့်ခ ျော ်ြေျေ ်ရတနာ တူးခြာ်ရန်အလ့ုိငှာ ြေဟုတ်ေဲ အပခားရည်ရွယ်ချေ ်ပြင့် 

သိြ်ေးဆည်းခပြေတွင် အြုိးတန်သယံဇာတနှင့် က ယ်ဝသတ္တုသုိ ်ြေျေားခတွ့ရိှပခင်း၊ 

( ဂ )  ြေူလ တိ ဝတ် အာြေခံချေ ်ပြုေားသည့်အတုိင်း လူြေှုစီးြွားခရး ေိခုိ ်နစ်နာခစြေှု 

ေိန်းသိြ်ေးခရးနှင့် သောဝြတ်ဝန်း ျေင်ေိခုိ ်ြေှု တားဆီး ာ ွယ်ခရးအစီအြံေြေျေား ို 

လို ်နာခဆာင်ရွ ်ရန်  ြျေ ် ွ ်ြေှုခ  ာင့် ခေသခံပြည်သူလူေု၏  ျေန်းြောခရး 

ေိခို ်ခစြေှုြေျေားပြစ်ခြါ်ပခင်း၊ လူြေှုစီးြွားခရးအခပခအခနြေျေား ယိုယွင်းေိခို ်နစ်နာ 

ခစပခငး်၊ သောဝြတ်ဝန်း ျေငန်ှင့် ခဂဟစနစ်ြေျေား ေိခုိ ်ြျေ ်စီးခစပခငး်၊ 

(ဃ) ြေူလရည်ရွယ်သည့်အတုိင်း စီြေံ ိန်းသတ်ြေှတ် ာလအတွင်း အခ ာင်အေည်ခြာ် 

ခဆာငရွ် ်ြေှုြေရှိပခင်း၊ 

( င ) လျောေားချေ ်အတုိင်း အသံုးြေပြုပခငး် သ့ုိြေဟုတ် အသံုးပြုရန်ြေလိုအြ်ခတာ့ပခငး်၊ 

( စ ) အသံုးပြုရန် လုိအြ်သည်ေ ် ြိုြုိေရယူေားခ  ာငး် စိစစ်ခတွ့ရှပိခငး်၊ 

(ဆ) ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင် ့ ပြန်လည်ေူထောင်ပခငး်လုြ်ငန်းမျေားကို သထောတူညီ 

ေားသည့် စံချေနိ်စံညွှန်းနှင် ့အညီ ထဆာင်ရွက်ထြးမှုမရှိပခင်းနှင် ့ ြျေက်ကွက်ပခင်း၊ 

( ဇ )  ပြည်ခောင်စုအစိုးရအြွဲ့ြေှ အခ  ာငး်ပခငး်ရာတစ်ရြ်ရြ်ခ  ာင့် အြေိန့်ခ  ာ်ပငာစာ 

ေုတ်ပြန်၍ ခပြေ ုိသိြ်ေးယူြေည်ပြစ်ခ  ာင်း အြိေန့်ခ  ာ်ပငာစာ ုိ ပြန်လည်ြျေ ်သိြ်ေးပခင်း။ 

၆၀။ ြုေ်မ ၅၉၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) မှ (ဆ) အေိ ကိစ္စရြ်မျေားအတွက် နိုင်ငံထတာ်အထနပြင့် ပြန်လည် 

သိမ်းဆည်းပခင်းပြစ်ြါက ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆုိပြုသည့် ဌာန၊ အြဲွ့အစည်းသည် ထပမသိမ်းဆည်းမှု 

ကုန်ကျေစရိတ် အရြ်ရြ်ကို ပြန်လည်ထတာင်းခံြိုင်ခွင် ့မရှိထစရ။  

၆၁။ အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလ့ုိငှာ ရည်ရွယ်၍ လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်ထဆာင်ရွက်ရန် ထပမသိမ်းဆည်းရန် 

အဆိုပြုသည့်ဌာန၊ အြွဲ့အစည်းသည် - 

(က) သိမ်းဆည်းခဲ့ထသာထပမကို အသုံးမပြုထတာ့လျှေင်ပြစ်ထစ၊  အသုံးမလိုထတာ့လျှေငပ်ြစ်ထစ၊ 

ဆက်လက်အသုံးပြုရန် အထ ကာင်းမရှိထတာ့လျှေင်ပြစ်ထစ နိုင်ငံထတာ်သို့ စနစ်တကျေ  

ပြန်လည်အြ်နှံရမည်။  
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( ခ ) သိမ်းဆည်းခ့ဲထသာထပမကို ရည်ရွယ်ချေက်အတိုင်း သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အသံုးမပြု 

သည့်အခါပြစ်ထစ၊ ဗဟုိထကာ်မတီ၏ ခွင့်ပြုချေက်မရိှေဲ အပခားဌာန၊ အြဲွ့အစည်း သ့ုိမဟုတ် 

ြုဂ္ဂိုလ်အား  လွှဲထပြာင်းလျှေင်ပြစ်ထစ ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းသည် ြျေက်ပြယ်ပြီး ေုိထပမသည် 

နိုငင်ထံတာ်၏ လက်ဝယ်သို့ ပြန်လည်ထရာကရိှ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။  

( ဂ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ ပြန်လည်အြ်နှံသည့် ထပမ သ့ုိမဟုတ် ြုေ်မခဲွ (ခ) အရနိုငင်ထံတာ်၏ 

လက်ဝယ်သို့ ပြန်လည်ထရာက်ရှိသည့် ထပမနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ထပမသိမ်းဆည်းမှု ကုန်ကျေ 

စရိတ်နှင် ့ ေိုထပမတွင် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသည့်ထငွမျေားကို နိုင်ငံထတာ်ေံမှ တစ်စု ံတစ်ရာ  

ထတာငး်ဆိုြိုင်ခွင့် မရှထိစရ။ 

၆၂။  ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအြွဲ့သည် ြုေ်မ ၆၀ အရ နိုင်ငထံတာ်၏ လက်ဝယ်သ့ုိ ပြန်လည်ထရာက်ရှိ 

သည့် ထပမကို အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလို့ငှာ နိုငင်ံထတာ်အတွက် လိုအြ်ထသာ စီမံကိန်းတစ်ခုခုတွင် 

အသံုးပြုနိုငသ်ည်။ 

အခန်း (၁၃) 

 ပစ်ြေှုနှင့်  ပစ်ဒဏ်ြေျား 

၆၃။ မည်သူမဆုိ ထအာက်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကုိ ကျေူးလွန်ထ ကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် 

ေိုသူကို တစ်နှစ်ေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပြစ်ထစ၊ ကျေြ်တစ်သိန်းေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်ပြစ်ထစ၊ 

ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပြစ်ထစ ချေမှတ်နိုင်သည် -  

(က) ဤဥြထေအရ ထြးအြ်ထသာ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို ေမ်းထဆာင်လျေက်ရှိထသာ အြွဲ့ 

သ့ုိမဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်အားဟန့်တားပခင်း၊ ထနှာင့်ယှက်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် ြိတ်ြင်တားဆီးပခင်း၊ 

( ခ ) အမျေားပြည်သူအကျေ ိုးအလ့ုိငှာ ဤဥြထေအရ ထဆာင်ရွက်လျေက်ရိှသည့် ထပမသိမ်းဆည်းပခင်း 

လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ်ရြ်ေိခုိက်ြျေက်ပြားထစရန် မရုိးမထပြာင့်ထသာ သထောပြင့်ပြုလုြ်ပခင်း။ 

၆၄။ ဤဥြထေအရ ထြးအြ်ထသာ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကုိ ေမ်းထဆာင်ရန် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသူ 

မည်သူမဆုိ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့် မညီညွတ်သည့် ထဆာင်ရွက်ချေက်မျေားကုိ မရုိးမထပြာင့်ထသာ 

သထောပြင့်ပြုလုြ်ထ ကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေုိသူကုိ အနည်းဆံုး ထပခာက်လမှ အမျေားဆံုး 

နှစ်နှစ်အေိ ထောင်ေဏ်ချေမှတ်ရမည့်အပြင်  ကျေြ်နှစ်သိန်း ေက်မြုိထသာ ထငွေဏ်လည်း ချေမှတ်နုိင်သည်။ 

၆၅။ မည်သူမဆုိ ဤဥြထေအရ ထြးအြ်ထသာ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကုိ ေမ်းထဆာင်လျေက်ရိှထသာ အြဲွ့သ့ုိ 

ပြစ်ထစ၊ ြုဂ္ဂိုလ်ေံပြစ်ထစ မမှန်ကန်ထသာ သက်ထသခံချေက်နှင့် အထောက်အေားမျေားကုိ မမှန်ထ ကာငး် 

သိလျေက်နှင့်တမင်တင်ပြထ ကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူကို ခုနစ်နှစ်ေက် မြိုထသာ 

ထောင်ေဏ် ချေမှတ်ရမည့်အပြင် ကျေြ်တစ်ဆယ်သိန်းေက် မြုိထသာ ထငွေဏ်လည်း ချေမှတ်နုိင်သည်။ 
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အခန်း(၁၄) 

အမထွမထွ 

၆၆။ ဤဥြထေပြင့် အာဏာတည်ပခင်းမှ ရြ်စဲလုိက်သည့်  The Land Acquisition Act (India Act I, 1894) 

အရ ေုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နည်းဥြထေမျေား၊ အမိန့်ဆင့်ဆိုချေက်မျေားကို ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေား၊ 

ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊ စည်းြေျေဉ်းနှင့် စည်း ြ်ေးြေျေား၊ အြိေန့်ခ  ာ်ပငာစာ၊ အြိေန့်၊ 

ညွှန်  ားချေ ်၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်မဆန့်ကျေင်သထရွ့ ဆက်လက်ကျေင့်သုံးနိုင်သည်။ 

၆၇။ ဤဥြထေပြင့် ထပမသိမ်းဆည်းပခင်း မဟုတ်ေဲ အပခားတည်ဆဲဥြထေ တစ်ရြ်ရြ်အရ ထပမကုိ ရယူ 

အသံုးပြပုခင်းထ ကာင့် အကျေ ိုးစီးြွားေိခုိက်နစ်နာမှုမျေားရိှခ့ဲြါက ြုေ်မ ၄၅ အရထလျော်ထ ကး၊ နစ်နာထ ကးထြးပခင်း 

ကိစ္စမှအြ ထပမတွင် ေိခုိက်နစ်နာသူတ့ုိအား ဤဥြထေြါ ထလျော်ထ ကး၊ နစ်နာထ ကးထြးပခင်းနှင့် ထပမြုိင်ဆုိင် 

ခွင့်ရိှသူအား ပြန်လည်ထနရာချေေားပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်မျေားနှင့်အညီ ဆီထလျော်သလုိ 

ကျေင့်သံုးထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၆၈။ ဤဥြထေအရ ထပမသိမ်းဆည်းပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ - 

(က) ေိခုိက်နစ်နာသူတ့ုိအား ထြးထလျော်သည့် ထလျော်ထ ကးနှင့် နစ်နာထ ကးတ့ုိအထြါ် ဝင်ထငွခွန် 

ကင်းလွတ်ခွင့်ရိှသည်။ 

( ခ ) ထပမသိမ်းဆည်းရန် အဆုိပြုသည့်ဌာန၊ အြဲွ့အစည်းနှင့် ထပမြုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူတ့ုိ ချေ ြ်ဆုိသည့် 

စာချေုြ်စာတမ်းအထြါ်တွင် တံဆိြ်ထခါင်းခွန်ကုိလည်းထကာင်း၊ ြုေ်ြေ ၄၁ အရ လွှဲအြ်လွှာ 

တင်သွင်းရန်  ခတာင်းဆုိသည့် ခလျှာ ်လွှာနှင့် ြုေ်ြေ ၄၂ အရ တရားရံုးသ့ုိ တင်သွင်းသည့် 

လွှဲအြ်လွှာတ့ုိတွင် ရံုးခွန်တံဆိြ်ထခါင်းကုိလည်းထကာင်း ေမ်းထဆာင်ပခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် 

ရိှထစရမည်။ ေ့ုိပြင် အဆုိြါစာချေုြ်စာတမ်းကုိပြစ်ထစ၊ ထတာင်းဆုိသည့် ထလျှောက်လွှာကို 

ပြစ်ထစ၊ လွှဲအြ်လွှာကုိပြစ်ထစ၊ တရားရံုး၏ စီရင်ချေက်နှင့်အမိန့်ကုိပြစ်ထစ မိတ္တူထလျှောက်ေား 

ရာတွင် အခထ ကးထငွထြးထဆာငပ်ခင်းမှလည်း ကင်းလွတ်ထစရမည်။ 

၆၉။ ြုေ်ြေ ၆၃ နှင့် ၆၄ တ့ုိအရ အခရးယူခသာ ပြစ်ြေှုတစ်ရြ်ရြ် ုိ ရဲအခရးယူြုိင်ခွင့်ရိှခသာ ပြစ်ြေှုအပြစ် 

သတ်ြေှတ်သည်။  

၇၀။ ဤဥြခေြါပြဋ္ဌာန်းချေ ်ြေျေား ို အခ ာင်အေည်ခြာ် ခဆာငရွ် ်ရာတွင်- 

(က) တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင် ့စည်းကမ်းမျေားကို ပြည်ထောငစ်ု 

အစိုးရအြွဲ့၏ သထောတူညီချေက်ပြင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဗဟိုခ ာ်ြေတီ၊ တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတ့ုိသည် အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ 

ညွှန် ကားချေက်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 
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၇၁။ ဤဥြထေ စတင်အာဏာတည်သည့်ထန့မှစ၍ The Land Acquisition Act (India Act I, 1894) သည် 

အာဏာတည်ပခင်းမှ ရြစ်ဲထစရမည်။ 

 

 ပြည်ခောင်စုသြေ္မတပြေန်ြောနုိင်ငံခတာ် ြဲွ့စည်းြံုအခပခခံဥြခေအရ  ျွနု်ြ်လ ်ြှေတ်ခရးေုိးသည်။ 

 

 (ြုံ)ဝငး်ပြေင့် 

 နိုငင်ခံတာ်သြေ္မတ 

 ပြည်ခောငစ်ုသြေ္မတပြေန်ြောနိုငင်ခံတာ် 

 


