နယ်နမိ ိတ်တငို ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ရေးဥပရေ
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြပ််ရာာင်စုွှတတ်ရတာ်ဥပရေမမှတ် ။)
၁၃၈၀ ပြပ််နှစ်၊
ွှ
ေက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊
ွှ
ေက်)
ပြပ််ရာာင်စုွှတတ်ရတာ်သ်် ဤဥပရေကို ပြပာာန်းွှိက
ု ်သ််။
မခန်း(၁)
မမ််၊ စတင်မာဏာတ််ြခင်းနှင် မဓိပ္ပာယ်ရော်ြပချက်များ
၁။

ဤဥပရေကို နယ်နိမိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ရေးဥပရေဟု ရခါ်တွင်ရစေမ််။

၂။

ဤဥပရေသ်် နိငု ်ငံရတာ်သမ္မတက မမိန့် ရေကာ်ြငာစာေ
ြ င် သတ်မှတ်သ််ရန့ေက်တွင် စတင်မာဏာတ််ရစေမ််။

၃။

ဤဥပရေတွင်ပါေှရိ သာ ရမာက်ပါစကားေပ်များသ်် ရော်ပြပပါမတိငု ်း မဓိပ္ပါယ်သက်ရောက် ရစေမ််(က) ရမ
ြ တိငု ်းမှတ်တိငု ်သိ့ု မဟုတ်
နယ်နိမိတ်မှတ်တငို ်
ဆိသ
ု ််မှာ
နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာ
ပိငု ်းြခားပေကပ်မတ်ရေးမောေှမ
ိ ြေစ်
ခန့်မပ်တာဝန်ရပးမပ်ြခင်းခံေသူက
ရမ
ြ တိငု ်းော
ရနောများကိရု သာ်ွှ််းရကာင်း၊
ရမ
ြ တိငု ်းတာော
မမှတ်မသားများကိရု သာ်ွှ််း
ရကာင်း၊
ယင်းရမ
ြ နယ်နမိ ိတ်ရပါ်တွင်ြေစ်ရစ၊ မတွင်းတွင်ြေစ်ရစ၊ ရမ
ြ ြကီးရပါ်၌ေ
ြ စ်ရစ သိ့ု မဟုတ် ရမ
ြ ြကီးမတွင်း၌
ပြမုပပ်နှဖ
ံ ြေစ်ရစ စိက
ု ်ာူတ််ရဆာက်ာားသ်် မုတ်တငို ်၊ ရကျာက်တငို ်၊ မခ
ြ ားတိငု ်တစ်မျိပးမျိပး၊ ပနပန် သိ့ု မဟုတ်
ွှယ်ယာရမ
ြ စီမံခန့်ခွရဲ ေးနှင် စာေင်းမင်းဦးစီးဌာန သိ့ု မဟုတ် ရမ
ြ တိငု ်းတာသ််ဌာန မေွ့ဲ မစ််းတစ်ခုခုက
ချမှတ် ာားသ်် ရမ
ြ ြပင်မမှတ်မသားတစ်ခုခုကဆ
ို ုသ
ိ ််။
(ခ)

စာချပပ်စာတမ်းဆိသ
ု ််မှာ မရက
ေ ာင်းမောတစ်ခုခုကို မှတ်သားမသုးံ ြပပေန် ပြကံေွယ်ဖ စာေ
ြ င်ြေစ်ရစ၊
ဂဏန်းြေင်ြေစ်ရစ၊
မမှတ်မသားေ
ြ င်ြေစ်ရစ၊
တစ်န််းာက်ပရို သာ
န််းများေ
ြ င်ြေစ်ရစ
မောဝတ္ထပတစ်ခုခုရပါ်တွင် ရေးသားာားသ်် သိ့ု မဟုတ် ရော်ြပ ာားသ်် မောတစ်ခုခုကိဆ
ု ုိသ််။
ယင်းစကားေပ်တွင် ဤဥပရေ၌ မခ
ြ ားန််းြေင် သီးြခားရော်ြပာားခ
ြ င်းမေှွှ
ိ ျှင် ရသတမ်းစာ၊ တေားရုံးေီကေီနှင်
မမိန့် ၊ သရောတူ စာချပပ်ဆိသ
ု ်် ကတိစာချပပ်၊ ခံဝန်ချပပ်နှင် မခ
ြ ားစာချပပ်စာတမ်း တစ်ခုခုတိ့ု ွှ််း
ပါဝင်သ််။

(ဂ)

နယ်နမိ ိတ် ဆိသ
ု ််မှာ ဤဥပရေမေ ရမ
ြ ြပင်တွင် ပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ာားသ်် နယ်ရြမမပိငု ်းမခ
ြ ားကိဆ
ု ုိသ််။

(ဃ)

နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားပေကပ်မတ်ရေးမောေှိ ဆိသ
ု ််မှာ နယ်နိမိတ်တငို ်းတာ ပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ောတွင်
ရမ
ြ တိငု ်းမှတ်တိငု ်
သိ့ု မဟုတ်
နယ်နိမိတ်မှတ်တငို ်
စိက
ု ်ာူ
နိငု ်ရေးမတွက်
ဤဥပရေပါ
ွှုပ်ငန်းတာဝန်များရဆာင်ေွက်ေန် တာဝန်ရပးမပ်ြခင်း ခံေသူကို ဆိသ
ု ််။

(င)

နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ရေးမောေှိ
ဆိသ
ု ််မှာ
ဤဥပရေမေ
ပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ာားသ်် နယ်နမိ ိတ်ကို စိစစ်ပငို ်းြခားသတ်မှတ်ရပး နိငု ်ရေးမတွက်
သတ်မှတရ် ပးသ်် ွှုပ်ငန်းတာဝန်များ ရဆာင်ေွက်ေန် တာဝန်ရပးမပ်ြခင်း ခံေသူကဆ
ို ုသ
ိ ််။

(စ)

ရက
ေ ာ်ြငာစာ ဆိသ
ု ််မှာ မများပ
ြ ််သူ သိ့ု မဟုတ် သက်ဆငို ်သူများ သိေရှိ စေန် ပြေစ်ရစ၊
ွှိက
ု ်နာရဆာင်ေွက်ရစေန်ြေစ်ရစ န််းွှမ်းတကျ ရဆာင်ေွက်ာားရသာ သတင်း ရပးချက် သိ့ု မဟုတ်
မရက
ေ ာင်း ေကားချက်ကိဆ
ု ုိသ််။

(ဆ)

မေွ့ဲ မစ််း ဆိုသ််မှာ မစိးု ေဌာန၊ မစိးု ေမေွ့ဲ မစ််း၊ မစိးု ေမဟုတ်ရသာ မေွ့ဲ မစ််း၊ ကုမ္ပဏီ သိ့ု မဟုတ်
မသင်းမေွ့ဲ ကိဆ
ု ုိသ််။

ရမ
ြ ြပင်တွင်
ဤဥပရေမေ

မခန်း(၂)
ေ််ေွယ်ချက်
၄။

ဤဥပရေ၏ ေ််ေွယ်ချက်မှာ ရမာက်ပါမတိငု ်းြေစ်ပါသ််(က)

နိငု ်ငံရတာ်မတွင်းေှိ တ််ဆဲဥပရေများနှငမ်ီ
်
သတ်မှတ်ာားသ်် ပိမိပ့၊ ေပ်ကွက်၊ ရကျးေွာမုပ်စု၊
ရကျးေွာများမတွင်းေှိ ကွင်း၊ မကွက်များ၏ ရမ
ြ နယ်နိမိတ်များ တိငု ်းတာခ
ြ င်း၊ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ပြပင်ဆင်ြခင်း
ရဆာင်ေွက်နိငု ်ရစေန်၊

(ခ)

စိက
ု ်ာူာားေှသ
ိ ်် ရမ
ြ တိငု ်းမှတ်တငို ် သိ့ု မဟုတ် နယ်နမိ ိတ်မှတ်တငို ်များကို
ရပ
ြ ာင်းွှဲြခင်းမေှရိ စေန်မတွက် ာိန်းသိမ်းရစာင်ရေှာက်နငို ်ရစေန်၊

(ဂ)

တိငု ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ာားေှသ
ိ ််
ရမ
ြ တိငု ်းမှတ်တငို ်
သိ့ု မဟုတ်
နယ်နိမိတ်
မှတ်တိငု ်တိ့ု မား
ောသီဥတုမရခ
ြ မရနမေွှ််းရကာင်း၊
သောဝရေးမန္တောယ်ရေကာင်
ွှ််းရကာင်း၊
ာိခိုက်ပျက်စ ီးမှု ြေ စ်ရပါ်ခဲ ပါက တိုင်းတာ ြခ င်း၊ သတ်မှတ် ြခ င်း၊ ပြပင်ဆင်ပြခင်း ရဆာင်ေွက်နငို ်ရစေန်။

ာိခိုက်

ပျက်စီးြခင်း၊

မခန်း(၃)
နယ်နမိ ိတ်များကိတ
ု ငို ်းတာခ
ြ င်း၊ သတ်မှတ်ြခင်းနှင် ပြပင်ဆင်ြခင်း
၅။
နိငု ်ငံရတာ်၏ ြပပ််ရာာင်စုနယ်ရြမ၊ တိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟုတ် ြပပ််နယ်၊ ကိယ
ု ်ပငို ်မုပ်ချပပ်ခွငေ
် တိငု ်း သိ့ု မဟုတ်
ကိယ
ု ်ပငို ်မုပ်ချပပ်ခွင်ေရေသတိ့ု ၏ နယ်နမိ ိတ်သ််ွှ််းရကာင်း၊ ခရိုင်၊ ပိမိပ့နယ်၊ ပိမိပ့၊ ေပ်ကွက်၊ ရကျးေွာမုပ်စုနှင် ရကျးေွာတိ့ု ၏
နယ်နမိ ိတသ
် ််ွှ််းရကာင်း တ််ဆဲ ဥပရေများနှငမ်ီ
်
သတ်မှတ်ာားသ််မတိငု ်းြေစ်သ််။
၆။
ရမာက်ပါရမ
ြ နယ်နမိ ိတ်များ တိငု ်းတာခ
ြ င်း၊ သတ်မှတ်ြခင်းနှင် ပြပင်ဆင်ြခင်းများကို ရဆာင်ေွက် ောတွင် ဤဥပေနှင်မ်ီ
ရဆာင်ေွက်ေမ််(က)

ပိမိပ့၊ ေပ်ကွက်နှင် ရကျးေွာများ၏ နယ်နိမိတ်များ၊

(ခ)

ပိမိပ့နယ်၊ရကျးေွာမုပ်စုများမတွင်းေှိ ကွင်းများ၏ ရမ
ြ နယ်နိမိတ်များ။
မခန်း(၄)
နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားပေကပ်မတ်ရေးမောေှိ၊ နယ်နိမိတတ
် ငို ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ရေး
မောေှမိ ျားခန့်ာားခ
ြ င်းနှင် ယင်းတိ့ု ၏ွှုပ်ငန်းတာဝန်များ

၇။

(က)

နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ
သို့မဟုတ်
နိုင်ငံရတာ်သမ္မတက
တာဝန်ရပးမပ်ရသာသူသ််
ရမာက်ပါမရက
ေ ာင်းကိစ္စများရပါ်ရပါက်ပါက
နယ်နမိ ိတ်တငို ်းတာပိငု ်းြခားက
ေ ပ်မတ်ရေး
မောေှနိ ှင်
နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ရေး မောေှိများကို ခန့်မပ်တာဝန် ရပးမပ်နိုင်သ််(၁) တိငု ်းရေသက
ြ ီး
သိ့ု မဟုတ်
ပြပ််နယ်တစ်ခုခု၏
မရက
ေ ာင်းကိစရ္စ ပါ်ရပါက်ွှာခ
ြ င်း၊
(၂)

နယ်နမိ ိတ်ကို

ပြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေန်

သက်ဆိငု ်ော
တိငု ်းရေသက
ြ ီး၊
ပြပ််နယ်၊
ကိယ
ု ်ပငို ်မုပ်ချပပ်ခွငေ
်
တိငု ်း
သိ့ု မဟုတ်
ကိယ
ု ်ပိငု ်မုပ်ချပပ်ခွင်ေရေသမတွင်း၌ေှရိ သာ ရကျးေွာ၊ ရကျးေွာမုပ်စု၊ ေပ်ကွက်၊ ပိမိပ့၊ ပိမ ိပ ့နယ် သို့ မဟုတ်
ခရိုင်နယ်နိမ ိတ်များ ပြပ င်ဆင်ေန် မရ ေက ာင်း ကိစ္စ ရပါ်ရပါက်ဖ သက်ဆိ ုင်ော တိုင်း ရေသ ြက ီး
သို့ မဟုတ် ပြပ ််နယ်ဝန် ြက ီးချပပ်က ရာာက်ခံ တင် ြပ ွှာ ြခ င်း၊

(၃) ပြပ််ရာာင်စုနယ်ရြမမတွင်း၌ေှရိ သာ ရကျးေွာ၊ ရကျးေွာမုပ်စု၊ ေပ်ကွက်၊ ပိမိပ့၊ ပိမိပ့နယ် သိ့ု မဟုတ်
ခရိငု ်နယ်နိမိတ်များ ပြပင်ဆင်ေန် မရက
ေ ာင်းကိစ္စ ရပါ်ရပါက်ဖ ရနပ
ြ ််ရတာ် ရကာင်စီက
ရာာက်ခံတင်ြပွှာခ
ြ င်း၊

(၄)

(ခ)

သက်ဆိငု ်ော
တိငု ်းရေသက
ြ ီး၊
ပြပ််နယ်၊
ကိယ
ု ်ပငို ်မုပ်ချပပ်ခွငေ
်
တိငု ်း
သိ့ု မဟုတ်
ကိယ
ု ်ပိငု ်မုပ်ချပပ်ခွင်ေရေသ၊ ပြပ််ရာာင်စုနယ်ရြမမတွင်း၌ေှရိ သာ ရကျးေွာ၊ ေပ်ကွက်၊ ိပမိပ့မတွင်းေှိ
ပိမိပ့ရြမ၊ ရကျးေွာရမ
ြ တိငု ်းတာေန် မရက
ေ ာင်းကိစရ္စ ပါ်ရပါက်ဖ သက်ဆငို ်ော တိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟုတ်
ပြပ််နယ်ဝန် ြကီးချပပ် သိ့ု မဟုတ် ရနပ
ြ ််ရတာ်ရကာင်စီက ရာာက်ခံတင် ြပ ွှာ ြခ င်း ။

ယင်းသိ ု့ တာဝန်ရပးမပ်ောတွင် (၁) နယ်နိမိတ်တိ ုင ်း တာပိ ုင်း ြခ ား ေက ပ်မတ်ရေးမောေှိ ြေ စ်ပါက မောေှိရ ြမ တိုင်း သင်တန်း သိ့ု မဟုတ်
တန်းြမင်ရမ
ြ တိငု ်းသင်တန်း
တက်ရောက်ရမာင်ြမင်ိပီး
သက် ဆိုင်ော ိမ ိပ့နယ်၌
ွှယ်ယာရ ြမ စီမံခန့် ခွ ဲရေးနှင် စာေင်းမင်းဦးစီးဌာနမှူ း သို့ မဟုတ် ရန ြပ ််ရတာ် သိ ု့ မဟုတ်
ေန်ကုန် ိမ ိပ ့ရတာ် သိ ု့ မဟုတ် မန္တရွှး ပိမိပ့ရတာ်စ််ပင်သာယာရေးနယ်နမိ ိတ်မတွင်းေှိ ပိမိပ့နယ်များတွင်
သက်ဆိငု ်ော စ််ပင်သာယာရေးရကာ်မတီ၊ ပိမိပ့ပ
ြ စီမံကိနး် နှင် ရမ
ြ စီမံခန့်ခမွဲ ှုဌာနမှ ဌာနမှူး မ ြေ စ်
တာဝန်ာမ်းရဆာင်ရနသူ ပြေ စ်ေမ််။
(၂) နယ်နိမိတ်တိ ုင ်း တာပိ ုင်း ြခ ားသတ်မှတ်ရေးမောေှိ ြေ စ်ပါက
သက်ဆိ ုင်ော
ပိမ ိပ ့နယ်မရာွရာွမုပ်ချပပ်ရေးဦးစီးဌာန၊
ပိမ ိပ ့နယ်မုပ်ချပပ်ရေးမှူ း
တာဝန်ာမ်းရဆာင်ရနသူ ြေ စ်ေမ််။

ပိမ ိပ့နယ်၌
မ ြေ စ်

နယ်နမိ ိတ်တငို ်းတာပိငု ်းြခားပေကပ်မတ်ရေးမောေှ၏
ိ ွှုပ်ငန်းတာဝန်များ
၈။

နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားက
ေ ပ်မတ်ရေးမောေှိ၏တာဝန်နှင် ွှုပ်ပငို ်ခွငများမှ
်
ာ ရမာက်ပါ မတိငု ်းြေစ်သ််(က)

ရမ
ြ နယ်နမိ ိတ်ကို
တိငု ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်နငို ်ရေးမတွက်
ရမ
ြ မတွင်းသိ့ု ဝင်ရောက်ဖ
ွှိမ
ု ပ်ရသာမချက်မွှက်များကို
ရဆာင်ေွက်ြခင်း၊

တာဝန်ယူ
ရဆာင်ေွက်
ေမ််
ေယူြခင်းနှင်
ွှိမ
ု ပ်သ််များကို

(ခ)

တာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ေမ််
ရမ
ြ ကိွှ
ု ််းရကာင်း၊
ယင်းရမ
ြ နှင်
တစ်ဆက်တစ်စပ်တ််း
ေှသ
ိ ််
ရမ
ြ ကိွှ
ု ််းရကာင်း စစ်ရဆးေန်ွှမ
ို ပ်ပါက မ််သ််ွှူပုဂပ္ဂိ ွှ် သိ့ု မဟုတ် မေွ့ဲ မစ််းကိမု ဆို သက်ဆိငု ်ော
ေပ်ကွက် သိ့ု မဟုတ် ရကျးေွာမုပ်စု မုပ်ချပပ်ရေးမှူး၏ မကူမ်ီြေင် ဆင်ရခါ်ခ
ြ င်း၊

(ဂ)

တာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ေမ််ရမ
ြ ကို နယ်နိမိတ်တငို ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ေန် နယ်နိမတ
ိ ် မျဉ်းရက
ေ ာင်း သိ့ု မဟုတ်
မခ
ြ ားမျဉ်းရက
ေ ာင်းတစ်ရွှျှာက်တွင် သစ်ပင်၊ ပန်းပင်၊ ိပခံပနွယ်၊ ိပခံစ််းရိးု သိ့ု မဟုတ် ရပါက်ရောက်ွှျှက်ေှသ
ိ ််
ရကာက်ပဲသီးနှမံ ျားကို ခုတ်ွှှ၊ဲ ေိတ်သိမ်း၊ ေယ်ေှားေန်ြေစ်ရစ၊ နယ်နိမိတ်တငို ်းတာပိငု ်းြခား သတ်မှတ်ောတွင် ွှိမ
ု ပ်သ််
မကူမ်ီ ေယူေန်ြေစ်ရစ၊ သင်ရွှျာ်သူတစ်ဦးမား တာဝန်ရပးမပ်ေန်ြေစ်ရစ သက် ဆိုင်ော ေပ်ကွက်
သို့ မဟုတ် ရကျးေွာမုပ်စု မုပ်ချပပ်ရေးမှူ းနှင် ်ု ိန ိှုင ်းရဆာင်ေွက် ြခ င်း၊

(ဃ)

နယ်နမိ ိတ်မျဉ်းရက
ေ ာင်းတစ်ရွှျှာက် ေှင်းွှင်းြခင်းနှငစပ်
် ွှျဉ်းဖ ခုတ်ွှေှဲ ယ်ေှင်း ေသ်် သစ်ပင်၊ ပန်းပင်၊
ပိခပံနွယ်၊ ပိခံစ််းရိးု သိ့ု မဟုတ် ရပါက်ရောက်ွှျှက် ေှသ
ိ ်် ရကာက်ပဲသီးနှမံ ျား၏ ပျက်စီးဆုးံ ရှုးံ မှုတန်ေိးု များကို
နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာ ပိငု ်းြခား သတ်မှတ်ရေးမောေှိာံ တွက်ချက်တင်ြပြခင်း၊

(င)

ပုေ်မခွဲ(ဃ)ပါကိစ္စေပ်မရပါ်ပိငု ်ဆငို ်မှု သိ့ု မဟုတ် ွှက်ေှိြေစ်ြခင်းနှင် စပ်ွှျဉ်းဖ မ ြင င်းပွားွှျှ င်
မဆုံးမ ြေ တ် ရပးနိုင ်ရေးမတွက် နယ်နိမိတ်တိ ုင ်းတာပိုင ် း ြခ ား သတ်မှတ်ရေး မောေှာ
ိ ံတင်ြပြခင်း၊

(စ)

ရမ
ြ နယ်နမိ ိတ်နှင်စပ်ွှျဉ်းဖ သက်ဆငို ်သူများက မရာာက်မာား စာချပပ်စာတမ်း များ တင်ြပေန်ေှပိ ါက
တင်ြပရစခ
ြ င်း၊

(ဆ)

တာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ေမ််
ရမ
ြ ကိွှ
ု ််းရကာင်း၊
ယင်းနှင်
တစ်ဆက်တစ်စပ်တ််း
ေှရိ နသ််
ရမ
ြ များကိွှ
ု ််းရကာင်း ပိငု ်ဆိငု ်ွှုပ်ကငို ်ရနသူ သိ့ု မဟုတ် တစ်စတ
ုံ စ်ော မကျိပးစီးပွားကို ခံစားခွင်ေှသ
ိ ််
သက်ဆိငု ်သူများ၊ ယင်းရမ
ြ ကို စီမံခန့်ခမ
ွဲ ပု ်ချပပ်သူ သိ့ု မဟုတ် စီမံခန့်ခမ
ွဲ ုပ်ချပပ်သူနှင် သက်ဆိုင်သ်် ွှူပုဂ္ဂပိ ွှ်

သိ့ု မဟုတ် မေွ့ဲ မစ််းများ သိေရှိ စေန် ရက
ေ ာ်ြငာစာကို ာုတ်ြပန်ဖ သက်ဆငို ်သူများာံ ပြေန့်ရဝခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ်
နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်မ်် ရမ
ြ ရနောနှင် ေပ်ကွက် သိ့ု မဟုတ် ရကျးေွာမုပ်စု မုပ်ချပပ်ရေးမှူး ရုးံ တို့တွင်
ပြမင်သာစွာကပ်ာားခ
ြ င်းတိ့ု ကို ရဆာင်ေွက်ေန် သက်ဆိုင်ော ေပ်ကွက် သိ့ု မဟုတ် ရကျးေွာမုပ်စု
မုပ်ချပပ်ရေးမှူးမား တာဝန် ရပးမပ်ြခင်း၊
(ဇ)

ရက
ေ ာ်ြငာစာပါ ရန့ေက်၊ မချိန်များတွင် တာဝန်ယူ ရဆာင်ေွက်ေသ်် ရေသ၏ ရမ
ြ မပိငု ်းမခ
ြ ားကို ညတန်ြပြခင်း၊
ရမ
ြ တိငု ်းမှတ်တိငု ်
သိ့ု မဟုတ်
နယ်နိမိတ်မှတ်တငို ်
များကို
စိက
ု ်ာူြခင်း၊
ပြပပပ
ြ င်ြခင်းနှင်
နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ော၌ ွှိမ
ု ပ် သ်် ွှူပုဂပ္ဂိ ွှ် သိ့ု မဟုတ် မေွ့ဲ မစ််းများာံမှ ွှိမ
ု ပ်သ််
မကူမ်ီများ ေယူနိငု ်ေန် သက်ဆငို ်ော ေပ်ကွက် သိ့ု မဟုတ် ရကျးေွာမုပ်စု မုပ်ချပပ်ရေးမှူးနှင်
်ုနိ ိငှု ်းရဆာင်ေွက်ြခင်း၊

(စျ)

တာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ေသ်် ရမ
ြ နှငစပ်
် ွှျဉ်းဖ ရမ
ြ နယ်နိမိတ်ကို တိငု ်းတာပိငု ်းြခား သတ်မှတိ် ပီးရနာက်
ရမ
ြ ေှင်တိ့ု ကြို ေစ်ရစ၊ ရမ
ြ ွှက်ေှွှ
ိ ုပ်ကငို ်ရနသူတ့ို ကြို ေစ်ရစ ်ုနိ ငိှု ်းိပီး ွှိမ
ု ပ်သ်် ရမ
ြ တိငု ်းမှတ်တငို ် သိ့ု မဟုတ်
နယ်နမိ ိတ်မှတ်တိငု ်များ စိက
ု ်ာူြခင်း၊

(်)

တာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ေသ်် ရမ
ြ နှငစပ်
် ွှျဉ်းဖ ယင်းရမ
ြ ကို မ််သူက ွှက်ေှိ ပိငု ်ဆငို ် ရက
ေ ာင်း
ဆုးံ ြေတ်ချက်မချနိငု ်ဖ ရမ
ြ နယ်နမိ ိတ်ကို မသတ်မှတ်နငို ်ွှျှင် နယ်နမိ ိတ် တိငု ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ရေးမောေှာ
ိ ံ
တင်ြပမစီေင်ခံြခင်း၊

(ဋ)

မိမိသုးံ သပ်ချက်နှင်
သရောာားပါဝင်ရသာ
ရဆာင်ေွက်ိပီးစီးမှု
မစီေင်ခံစာကို
နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ရေးမောေှိမှတဆင် မိမိမား ခန့်မပ် တာဝန်ရပး သူာံ တင်ြပြခင်း၊

(ဌ)

ပုေ်မခွဲ(ဋ)မေ တင်ြပသ််မစီေင်ခံစာတွင် နယ်နမိ ိတ်ကို
မရာာက်မာားခိငု ်မာစွာ ရတွ့ေှပိ ါက ာ််သွင်းရေါ်ပ
ြ ြခင်း။

ပြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေန်

ွှိမ
ု ပ်ရ ေကာင်း

နယ်နမိ ိတတ
် ငို ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ရေးမောေှိ၏ ွှုပ်ငန်းတာဝန်များ
၉။

နယ်နမိ ိတတ
် ိငု ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ရေးမောေှိ၏တာဝန်နှငွှု
် ပ်ပငို ်ခွငများမှ
်
ာ ရမာက်ပါ မတိငု ်းြေစ်သ််(က)

နယ်နိမိတ်တိ ုင ်းတာပိ ုင်း ြခ ားပေက ပ်မတ်ရေးမောေှိမှ
တင် ြပ ွှာသ််
နယ်နိမိတ်
မျဉ်းရ ေက ာင်းတစ်ရွှျှ ာက် ေှင်းွှင်း ြခ င်းနှင် စပ်ွှျဉ်းဖ ခု တ်ွှှ ဲ ေယ်ေှင ်းေသ်် သစ်ပင်၊ ပန်းပင်၊ ပိခပံနွယ်၊
ပိခံစ််းရိုး သိ့ု မဟုတ် ရပါက်ရောက်ွှျှက်ေသ
ှိ ်် ရကာက်ပဲ သီးနှမံ ျား၏ ပျက်စီးဆုးံ ရှုးံ မှုတန်ေိးု များကို
စိစစ်မတ််ြပပဖ သက်ဆိငု ်ော ြပပ််ရာာင်စု နယ်ရြမ သိ့ု မဟုတ် တိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟုတ်
ပြပ််နယ်မစိးု ေမေွ့ဲ သိ့ု မစီေင်ခံ တင်ြပြခင်း၊

(ခ)

ပုေ်မခွဲ(က)ပါကိစ္စေပ်မရပါ် ပိငု ်ဆငို ်မှု သိ့ု မဟုတ် ွှက်ေှိြေစ်ြခင်းနှငစပ်
် ွှျဉ်းသ်် မင
ြ င်းပွားမှုများမရပါ်
မဆုးံ မေ
ြ တ်ရပးခ
ြ င်းနှင် ဆုံးြေတ်ဖမေေှိသ်် ကိစန္စ ှင် ပတ်သက်ဖ သက်ဆငို ်ော ပြပ််ရာာင်စုနယ်ရြမ
သိ့ု မဟုတ် တိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟုတ် ပြပ််နယ်မစိးု ေမေွ့ဲ သိ့ု မစီေင်ခံတင်ြပြခင်း၊

(ဂ)

တာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ေမ်် ရမ
ြ နှငစပ်
် ွှျဉ်းဖ စစ်ရဆးရမးမ
ြ န်းြခင်း စတင်ြပပွှုပ်သ်် ရန့ေက်မတိငု ်မီ
ေက်ရပါင်း ၉၀မတွင်း တေားသေ
ြ င် ွှက်ေွှ
ှိ ုပ်ကငို ်ရနာိငု ်သူတ့ို ကို ဥပရေနှငမ်ီ
် ေဲ ွှက်ွှတတ်ရစဖ
ွှက်ဝယ်ေယူာားရက
ေ ာင်း စစ်ရဆးရတွ့ေှိေွှျှင် ဥပရေနှငမ်ီ
်
မဟုတ်ေဲ ွှက်ွှတတ်ဆုးံ ရှုးံ ေသူကို
ွှက်ေှမ
ိ ြေစ်ာားဖ နယ်နမိ ိတ် သတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဃ)

နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားပေကပ်မတ်ရေးမောေှက
ိ
ရပးပို့ရသာ
မစီေင်ခံစာကို
မ််သူ
မဆို
ွှာရောက်ပေက််ရှုနိငု ်ရ ေကာင်းနှင် သရောမတူဖ ကန့်ကွက်ြငင်းဆိုွှွှ
ို ျှင် ရက
ေ ာ်ြငာစာာုတ်ြပန်သ််ရန့မှစဖ
ေက်ရပါင်း ၃၀မတွင်း ပြငင်းဆိွှ
ု ရို သာ မချက် များကို စာေ
ြ င်ရေးသားရေါ်ပ
ြ ကန့်ကွက်နိငု ်ရ ေကာင်း
သက်ဆိငု ်ောေပ်ကွက် သိ့ု မဟုတ် ရကျးေွာမုပ်စု မုပ်ချပပ်ရေးမှူးမှတစ်ဆင် ရက
ေ ြငာရစခ
ြ င်း၊

(င)

မဆိပု ါ ေက်ရပါင်း ၃၀ ကုနဆ
် းုံ ိပီးရနာက်တွင် တင်ြပွှာသ်် ကန့်ကွက်ွှတာများကို ပြငင်းပယ်ေမ််ြေစ်ိပီး၊
ွှိမ
ု ပ်ပါက ယင်းကန့်ကွက်ွှတာများနှငစပ်
် ွှျဉ်းဖ သက်ဆငို ်ော ပြပ််ရာာင်စုနယ်ရြမ သိ့ု မဟုတ်
တိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟုတ် ပြပ််နယ်မစိးု ေမေွ့ဲ သိ့ု တင်ြပ ြခင်း၊

(စ)

တာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ေမ််
ရမ
ြ များနှငစပ်
် ွှျဉ်းဖ
ွှိမ
ု ပ်သ််
မချက်မွှက်များကို
စစ်ရဆးရမးမ
ြ န်းေန်မတွက် ဤဥပရေမေ မပ်နှင်းာားသ်် တာဝန်နှင် ွှုပ်ပငို ် ခွင ် များမ ြပ င်
နယ်နိမိတ်တိ ုင ်းတာပိ ုင်း ြခ ားပေက ပ်မတ်ရေးမောေှိ၏ တာဝန်နှင ် ွှုပ်ပငို ်ခွငများမေပါ
်
သက်ရသတိ့ု ကို
ွှာရောက်ရစေန်ဆင်ရခါ်ပ
ိ ီး စာချပပ်စာတမ်း များကို တင်ြပရစခ
ြ င်း၊

(ဆ)

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်း ြခ ားပေက ပ်မတ်ရေးမောေှိ၏
တင် ြပ ချက်မေွှ််းရကာင်း၊
မိမိကိုယ်တိုင်
စစ်ရဆးရတွ့ေှိချက်မေွှ််းရကာင်း နယ်နိမိတ်မ ြင င်းပွားမှုတွင် မ််သူက ွှက်ေှိ ြေ စ်ရ ေက ာင်း
ဆုံး ြေ တ်ချက်ချမှတ်ေန်
ခိုင်ွှုံမှုမေှိွှျှင်
စစ်ရဆး ရမး ြမ န်းချက်များမရပါ်
ပိခ ပံ ငုံသုံးသပ် ိပ ီး
ွှက်ေှိ ြေ စ်သူနှင် ်ုိနိှုင်းဖ နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဇ)

တာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ေမ်် ရ ြမ နယ်နိမိတ်များနှင ် စပ်ွှျဉ်းဖ မ ြင င်းပွားမှုများ ပြေစ်ရပါ်ပါက သက်ဆိငု ်ော
ပြပ််ရာာင်စုနယ်ရြမ သိ့ု မဟုတ် တိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟုတ် ပြပ််နယ်မစိးု ေမေွ့ဲ ာံ တင်ြပပြခင်း။

မခန်း(၅)
နယ်နမိ ိတ်မှတ်တိငု ်များစိက
ု ်ာူြခင်းနှင် ာိနး် သိမ်းရစာင်ရေှာက်ြခင်း
၁၀။
နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားက
ေ ပ်မတ်ရေးမောေှသ
ိ ််
နယ်နမိ ိတ်တငို ်းတာပိငု ်းြခား
သတ်မှတ်
ပိပီးပါက
နယ်နမိ ိတ်တစ်ရွှျှာက် ွှိုမပ်သ်် ရမ
ြ တိငု ်းမှတ်တငို ် သိ့ု မဟုတ် နယ်နမိ ိတ်မှတ်တငို ် များကို ရမ
ြ ေှင်တိ့ု ကိုြေစ်ရစ၊
ရမ
ြ ွှက်ေွှ
ှိ ုပ်ကငို ်ရနသူတိ့ု ကိုြေစ်ရစ စိက
ု ်ာူရစေမ််။
၁၁။
နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ိပီး နယ်နိမိတ်တစ်ရွှျှာက် ွှိမ
ု ပ်သ်် ရမ
ြ တိငု ်း မှတ်တငို ် သိ့ု မဟုတ်
နယ်နမိ ိတ်မှတ်တငို မ် ျား စိက
ု ်ာူိပီးသ််မခါ နယ်နိမိတ်တငို ်းတာပိငု ်းြခားသ်် ွှုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုမှာ မပ
ိ ီးမပ
ြ တ်ြေစ်ရစေမ််။
၁၂။
နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်း ြခ ားပေက ပ်မတ်ရေးမောေှိသ််
နယ်နိမိတ်တစ်ရွှျှာက်
စိုက်ာူ
ရ ြမ တိုင်းမှတ်တိုင် သို့ မဟုတ်
နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် များကို
ာိန်းသိမ်းရစာင် ရေှာက်ေန်
ရမ
ြ ွှက်ေွှ
ှိ ုပ်ကငို ်ရနသူတိ့ု မား သတ်မှတ်ချက်နှင်မ်ီ တာဝန်ရပးမပ်ေမ််။

ာားသ််
ရမ
ြ ေှင်များနှင်

၁၃။
သက်ဆငို ်ောေပ်ကွက် သိ့ု မဟုတ် ရကျးေွာမုပ်စုမုပ်ချပပ်ရေးမှူး သိ့ု မဟုတ် ရမ
ြ ေှင် သိ့ု မဟုတ် ရမ
ြ တွင်
ွှက်ေွှ
ှိ ုပ်ကငို ်ွှျက်ေှသ
ိ ူသ်် ရမ
ြ တိငု ်းမှတ်တငို ် သိ့ု မဟုတ် နယ်နိမိတ် မှတ်တငို တ
် စ်ခုခုကို ာိခက
ို ်ပျက်စီးြခင်း၊
ရပ
ြ ာင်းွှဲြခင်းမေှရိ စေန်တားဆီးကာကွယ်ေန် တာဝန် ေှသ
ိ ််။
၁၄။
သက်ဆငို ်ောေပ်ကွက်
သိ့ု မဟုတ်
ရကျးေွာမုပ်စုမုပ်ချပပ်ရေးမှူးသ််
ရမ
ြ တိငု ်းမှတ်တငို ်
သိ့ု မဟုတ်
နယ်နမိ ိတ်မှတ်တငို မ် ျားကို တစ်စုတ
ံ စ်ော ရေတ့ရပ
ြ ာင်းေယ်ေှားခံေြခင်း၊ ေျက်ဆီးခံေြခင်း၊ ာိခက
ို ်ပျက်စီးရစခ
ြ င်း၊ ရပ
ြ ာင်းွှဲြခင်း၊
မှတ်သားာားသ်် မမှတ်မသားတစ်ခုခုကို မာင်မေှား ပြေစ်ရစပြခင်းပါကိစ္စေပ်တစ်ခုခုပြေစ်ပွားရက
ေ ာင်း မိမိကယ
ို ်တိငု ်ြေစ်ရစ၊
တစ်န််းန််းြေင်ြေစ်ရစ သိေှိွှျှင် သက်ဆိငု ်ော ပိမိပ့နယ်မုပ်ချပပ်ရေးမှူးာံ မမ
ြ န်ဆးုံ တင်ြပေမ််။
၁၅။
ပုေ်မ ၁၄ မေ တင်ြပွှာသ်် ကိစ္စေပ်မရပါ် သက်ဆငို ်ောမ
ိ ိပ့နယ်မုပ်ချပပ်ရေးမှူးသ်် ကွင်းဆင်းစိစစ်ိပီး
ရတွ့ေှိချက်နှင်တကွ ဥပရေနှင်မ်ီ မရေးယူနငို ေ
် န် သက်ဆငို ်ောေပ်ကွက် သိ့ု မဟုတ် ရကျးေွာမုပ်စုမုပ်ချပပ်ရေးမှူးကို
တာဝန်ရပးမပ်ေမ််။

၁၆။
ောသီဥတုမရခ
ြ မရနမေွှ််းရကာင်း၊ သောဝရေးမန္တောယ်မေွှ််းရကာင်း ရမ
ြ တိငု ်း မှတ်တငို ် သိ့ု မဟုတ်
နယ်နမိ ိတ်မှတ်တငို မ် ျား ာိခိက
ု ်ပျက်စီးြခင်း၊ ပြပင်ဆင်ေန် ွှိမ
ု ပ်ြခင်း များေှွှ
ိ ျှင် ရမ
ြ ေှင် သိ့ု မဟုတ် ရမ
ြ ွှက်ေွှ
ှိ ုပ်ကိငု ်ရနသူ
သိ့ု မဟုတ် သက်ဆိငု ်ောေပ်ကွက် သိ့ု မဟုတ် ရကျးေွာမုပ်စု မုပ်ချပပ်ရေးမှူးက ရမ
ြ တိငု ်းမှတ်တငို ် သိ့ု မဟုတ်
နယ်နမိ ိတ်မှတ်တငို ်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ မသစ်စိက
ု ်ာူြခင်း ပြပပွှုပ်နငို ်ေန် သက်ဆငို ်ော ပိမိပ့နယ်မုပ်ချပပ်ရေးမှူးာံ တင်ြပေမ််။
၁၇။
သက်ဆငို ်ော ပိမိပ့နယ်မုပ်ချပပ်ရေးမှူးသ်် သက်ဆငို ်ောနယ်နမိ ိတ်မတွင်း ဤဥပရေမေ စိက
ု ်ာူာားသ််
ရမ
ြ တိငု ်းမှတ်တငို ် သိ့ု မဟုတ် နယ်နမိ ိတ်မှတ်တိငု တ
် စ်ခုခု ာိခက
ို ်ပျက်စီးြခင်း သိ့ု မဟုတ် ပြပင်ဆင်ေန်ွှမ
ို ပ်ြခင်းကို သိေှွှ
ိ ျှင်
မှတ်တငို ်မသစ်ကို မူွှရနောတွင် ပြပန်ွှ်် စိက
ု ်ာေ
ူ န် ပြေစ်ရစ၊ ပြပင်ဆင်ေန်ြေစ်ရစ ဆုးံ ြေတ်ချက်ချမှတ်ဖ ကုနက
် ျစေိတ်ရငွ
ကျခံေမ််သူကို သတ်မှတ်ေမ််။
မခန်း(၆)
တားမ
ြ စ်ချက်များ
၁၈။
မ််သူမျှ နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားက
ေ ပ်မတ်ရေးမောေှ၏
ိ
ပုေ်မ ၈၊
ရဆာင်ေွက်ြခင်းကို တားဆီးြခင်း၊ ပိခိမ်းရခ
ြ ာက်ြခင်း၊ မန္တောယ်ြပပခ
ြ င်းတိ့ု ကို မပ
ြ ပေ။

ပုေ်မခွဲ (က)နှင် (ခ)ပါ

တာဝန်များ

၁၉။
မ််သူမျှ နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ရေးမောေှ၏
ိ
ပုေ်မ
ရဆာင်ေွက်ြခင်းကို တားဆီးြခင်း၊ ပိခိမ်းရခ
ြ ာက်ြခင်း၊ မန္တောယ်ြပပခ
ြ င်းတိ့ု ကို မပ
ြ ပေ။

ပုေ်မခွဲ

တာဝန်များ

၉၊

(ဂ)နှင်

(စ)ပါ

၂၀။
နယ်နမိ ိတ်တိငု ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ိပီး နယ်နမိ ိတ်တစ်ရွှျှာက် စိက
ု ်ာူာားေှိိပီး ပြေစ်သ်် ရမ
ြ တိငု ်းမှတ်တငို ် သိ့ု မဟုတ်
နယ်နမိ ိတ်မှတ်တငို ် တစ်ခုခုကို ခွင်ြပပချက်မေှေ
ိ ဲ မ််သူမျှ ေယ်ေှားခ
ြ င်း၊ ရေွ့ွှျားခ
ြ င်း၊ ေျက်ဆီးပြခင်း၊ ရပ
ြ ာင်းွှဲြခင်း၊
မှတ်သားာားေှသ
ိ ်် မမှတ်မသား တစ်ခုခက
ု ို မာင်မေှားပြေစ်ရစပြခင်းတိ့ု ကို မပ
ြ ပေ။
မခန်း(၇)
ပြပစ်မှုနှင်ြပစ်ေဏ်များ
၂၁။
မ််သူမဆိပု ုေ်မ ၁၈၊ ၁၉ ပါ တားမ
ြ စ်ချက်ကို ရောက်ေျက်ကျူးွှွန်ရ ေကာင်း ပြပစ်မှုာင်ေှား စီေင်ြခင်းခံေွှျှင် ာိသ
ု ူကို
ရခ
ြ ာက်ွှာက်မပိရု သာ ရာာင်ေဏ်ြေစ်ရစ၊ ကျပ်တစ်သိန်းာက် မပိရု သာ ရငွေဏ်ြေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်ွှးုံ ြေစ်ရစ ချမတ
ှ ်နိငု ်သ််။
၂၂။
မ််သူမဆို ပုေ်မ ၂၀ ပါ တားမ
ြ စ်ချက်ကို ရောက်ေျက်ကျူးွှွနရ် ေကာင်း ပြပစ်မှုာင်ေှား စီေင်ြခင်းခံေွှျှင် ာိသ
ု ူကို
နှစ်နှစာ
် က်မပိရု သာ ရာာင်ေဏ်ြေစ်ရစ၊ ကျပ်ငါးသိနး် ာက်မပိရု သာ ရငွေဏ်ြေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်ွှးုံ ြေစ်ရစ ချမတ
ှ ်နငို ်သ််။
မခန်း(၈)
မရာွရာွ
၂၃။
ွှယ်ယာရမ
ြ စီမံခန့်ခွရဲ ေးနှင်စာေင်းမင်းဦးစီးဌာနကရဆာင်ေွကသ
် ််
ကွင်းေွ့ဲ တိငု ်းတာခ
ြ င်း
ွှုပ်ငန်းများနှင်
ရနပ
ြ ််ရတာ် သိ့ု မဟုတ် ေန်ကုန်ိမိပ့ရတာ် သိ့ု မဟုတ် မန္တရွှးမ
ိ ိပ့ရတာ် စ််ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်များမတွင်း
စ််ပင်သာယာရေးမေွ့ဲ ၏ ေန်ပုရံ ငွြေင် ရဆာင်ေွက်ေသ်် ရမ
ြ တိငု ်းတာရေး ွှုပ်ငန်းများမတွက်(က)

ရမ
ြ တိငု ်းတာခ
ြ င်းွှုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်ေန် တာဝန်ရပးမပ်ြခင်းခံေသ်် ရမ
ြ တိငု ်း မောေှိများသ််
ဤဥပရေတွင် ရေါ် ြပ ာားသ်် နယ်နိမိတ်တိ ုင်းတာပိုင ်း ြခ ား ပေကပ်မတ်ရေးမောေှ၏
ိ
တာဝန်နှင်
ွှုပ်ပိငု ်ခွင်များမတိငု ်း ွှုပ်ကိငု ်ရဆာင်ေွက်ခွင် ေှသ
ိ ််။

(ခ)

သက်ဆိငု ်ောပိမိပ့နယ်မုပ်ချပပ်ရေးမှူးသ်် နယ်နမိ ိတတ
် ငို ်းတာပိငု ်းြခား သတ်မှတ်ရေး မောေှ၏
ိ တာဝန်နှင်
ွှုပ်ပိငု ်ခွင်များမတိငု ်း ရဆာင်ေွက်ခွငေှ
် ိသ််။

၂၄။
ရမ
ြ တိငု ်းတာာားေှိိပီးြေစ်သ်် ပိမိပ့၊ ေပ်ကွက်နှင် ရကျးေွာများမတွင်းေှိ ပုဂ္ဂွှိက သိ့ု မဟုတ် မေွ့ဲ မစ််းတစ်ခုချင်းတိ့ု ၏
ရမ
ြ နယ်နမိ ိတ်များနှင်စပ်ွှျဉ်းဖ တိငု ်းတာပ
ြ င်ဆင် သတ်မှတ်ြခင်း ွှုပ်ငန်းများကို ရဆာင်ေွက်ောတွင် သက်ဆိငု ်ော
ရမ
ြ စီမံခန့်ခွသ
ဲ ်် ဌာန သိ့ု မဟုတ် မေွ့ဲ မစ််း မက
ြ ီးမမှူး၏ ခွင်ြပပချက် ေယူရဆာင်ေွက်ေမ််။

၂၅။
ပုေ်မ ၉၏ ပုေ်မခွဲ (ခ)၊ (င)၊ (ဇ)နှင် ပုေ်မ ၁၀ ပါ ကိစ္စေပ်များနှငစပ်
် ွှျဉ်းဖ နယ်နိမိတ်
တိငု ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ်ရေးမောေှနိ ှင်
နယ်နိမိတ်တငို ်းတာပိငု ်းြခားက
ေ ပ်မတ်ရေး
မောေှိတ့ို က
တင်ြပွှျှင်
ပြပ််ရာာင်စုနယ်ရြမသိ့ု မဟုတ် တိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟုတ် ပြပ််နယ်မစိးု ေမေွ့ဲ များက ွှုပ်ငန်းများစဉ်ဆက်မြပတ်
စီမံရဆာင်ေွက်ေန် သင်ရွှျာ်သူတစ်ဦးကိုြေစ်ရစ၊ မေွ့ဲ ကိုြေစ်ရစ တာဝန် ရပးမပ်နငို ်သ််။ ယင်းရဆာင်ေွက်မှု ကုနက
် ျစေိတ်များကို
နယ်နိမိတ်တငို ်းတာပိငု ်းြခားသတ်မှတ် ရပးေမ်် ရမ
ြ ေှင် သိ့ု မဟုတ် ရမ
ြ ွှက်ေှိ ွှုပ်ကငို ်ရနသူ သိ့ု မဟုတ် တာဝန်ေှိသူတိ့ု က
ကျခံရစေမ််။
၂၆။
ဤဥပရေပါ ြပပာာန်းချက်များနှင်မ်ီ ာမ်းရဆာင်ေမ်် မေပ်ေပ်ရေကးရငွများကို သက်ဆငို ်ော ေပ်ကွက် သိ့ု မဟုတ်
ရကျးေွာမုပ်စုမုပ်ချပပ်ရေးမှူးမှ ရမ
ြ ခွနရ် တာ်မရပ
ြ ကျန်ရငွြေစ်ေိသကဲသိ့ု မေ ရကာက်ခံေမ််။
၂၇။

ဤဥပရေပါ ပြပစ်မှုများကို ေဲမရေးယူပိငု ်ခွငေှ
် ိရသာ ပြပစ်မှုများမေ
ြ စ် သတ်မှတ်သ််။

၂၈။

ဤဥပရေပါ ပြပာာန်းချက်များကို မရကာင်မာ််ရော်ရဆာင်ေွက်ောတွင်-

၂၉။

(က)

စိက
ု ်ပျိပးရေး၊
ရမွးြမူရေးနှင်
ဆ််ရြမာင်းဝန် ြကီးဌာနသ််
ွှိမ
ု ပ်ရသာ
န််းဥပရေ
စ််းမျဉ်းနှင်စ််းကမ်းများကို ပြပ််ရာာင်စုမစိးု ေမေွ့ဲ ၏ သရောတူ်ီချက်ြေင် ာုတ်ြပန်နငို ်သ််။

(ခ)

စိက
ု ်ပျိပးရေး၊ရမွးြမူရေးနှင်ဆ််ရြမာင်းဝန်ြကီးဌာနသ်် ွှိမ
ု ပ်ရသာ မမိန့်ရေကာ်ြငာစာ၊ မမိန့်၊ ညတန် ေကားချက်နှင်
ွှုပ်ာုးံ ွှုပ်န််းများကို ာုတ်ြပန်နငို ်သ််။

၁၈၈၀ ပြပ််နှစ်၊ ပြမန်မာနိငု ်ငံရတာ် ရမ
ြ နယ်သတ်မက်ဥပရေ“The Boundaries Act (INDIA

များ၊

ACT V, 1880,Vol

X)”ကို ဤဥပရေေ
ြ င် ရုပ်သိမ်းွှိက
ု ်သ််။

ြပပ််ရာာင်စုသမ္မတြမန်မာနိငု ်ငံရတာ် ေွ့ဲ စ််းပုမ
ံ ရခ
ြ ခံဥပရေမေ ကျွန်ပပ်ွှက်မှတ်ရေးာိးု သ််။

(ပု)ံ ဝင်းြမင်
နိငု ်ငံရတာ်သမ္မတ
ပြပ််ရာာင်စုသမ္မတြမန်မာနိငု ်ငံရတာ်

ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ
ပပ
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