ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ်အစိုးရ
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ရှမ်းပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ်ကြြ်ထမွးပမူထရးဥြထေ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လတ
ွှ ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၄။)

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ထတာ်သလင်းလပြည့်ထြျော် ၁၀ ရြ်
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စြ်တင်ဘာလ၊ ၂၃ ရြ်)

ရှမ်းပြည်နယ် ကြြ်မမွေးပမူမရးဥြမေ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လတ
ွှ ်မတာ်ဥြမေအမှတ်- ၄ ။)
၁၃၈၁ခုနှစ်၊မတာ်သလင်းလပြည့်မြျော် ၁၀ရြ်
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စြ်တင်ဘာလ ၂၃ ရြ်)
နိေါန်း
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ
ကြြ်မမွးပမူမရးခခံ

ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းများ

သို့မဟုတ်

ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းများ

ဇုန်များ

စနစ်တြျ

စနစ်တြျစီမံခန့်ခွဲနိုင်မရး၊
အမြာင်အထည်မော်နိုင်မရး၊

လွတလ
် ြ်စွာေွံ့ဖေိုးတိုးတြ်မရး၊

ကြြ်မမွးပမူမရးခခံမှ

ထွြ်ရှိမသာ အနံ့၊ အနံ့အသြ်ဆိုးများ၊ ြူးစြ်မရာဂါများြာြွယ်နိုင်ရန် ဤဥြမေြို
ပြဋ္ဌာန်းလိြ
ု ်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိြ္ပာယ်မော်ပြချေြ်
၁။

ဤဥြမေြို ရှမ်းပြည်နယ် ကြြ်မမွေးပမူမရးဥြမေ ဟုမခါ်တွင်မစရမည်။

၂။

ဤဥြမေတွင်ြါရှိမသာ

စြားရြ်များသည် မအာြ်မော်ပြြါအတိုင ်း အဓိြ္ပာယ်

သြ်မရာြ်မစရမည်(ြ) ပြည်နယ် ဆိုသည်မှာ ရှမ်းပြည်နယ်ြို ဆိုသည်။
(ခ)

အစိုးရအေွေဲ့ ဆိုသည်မှာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့ြို ဆိုသည်။

(ဂ)

ဝန်ကြီး ဌာန

ဆိုသည်မ ှာ

ရှမ ်း ပြည်န ယ်

စိုြ ်ြ ျ ုိ းမရး၊

မမွးပမူမရးနှင့်

ဆည်မပမာင်းဝန်ကြီးဌာနြို ဆိုသည်။
(ဃ) ဝန်ကြီး

ဆိုသည်မ ှာ

ရှမ ်း ပြည်နယ်

စိုြ ်ြ ျ ုိ းမရး၊

မမွးပမူမရးနှင့်

ဆည်မပမာင်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးြို ဆိသ
ု ည်။
( င)

ဦးစီး ဌာန ဆိုသည်မ ှာ ရှမ ်း ပြည်န ယ် မမွး ပမူမရးနှင ့် ြုသမရးဦးစီးဌာနြို
ဆိုသည်။

( စ)

ပြည်နယ်ဉီးစီးမှူး ဆိုသည်မှာ ရှမ်းပြည်နယ်မမွေးပမူမရးနှင့်ကုသမရးဦးစီးဌာန၏
ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးကို ဆိုသည်။

(ဆ)

ကြြ်မမွေးပမူမရး ဆိုသည်မှာ ကကက်မမွေးပမူပြင်း စနစ်တစ်မျိုးမျိုးပြင့် မမွေးပမူ
ထုတလ
် ုြ်သည့် တစ်နိုင်တစ်ြိုင် ကကက်မမွေးပမူမရးလုြ်ငန်းကို မသာ်လည်းမကာင်း၊
စီးြွေားပြစ်ကကက်မမွေးပမူမရးလုြ်ငန်းကို မသာ်လည်းမကာင်း ဆိုသည်။

( ဇ)

ကြြ်မမွေးပမူမရးခခံြိုင်ရှင်ဆိုသည်မှာ
သို့မဟုတ်

ကကက်မမွေးပမူမရးခြံကို

ယင်းကကက်မမွေးပမူမရးခြံနှင့်

စြ်လျဉ်း၍

ြိုင်ဆိုင်သူ

လွှအ
ဲ ြ်ြံထားရသူကို

ဆိုသည်။
(ဈ)

တစ်နိုင်တစ်ြိုင်ကြြ်မမွေးပမူမရး
ထု တ် ပြန် ၍

ဆိုသည်မှာ

သတ်မ ှတ ်ထ ားသည့ ်

ဦးစီးဌာနြ

ညွှန ်က ြားချြ်

အမရအတွြ်ပေင့်

မမွးပမူမသာ

ကြြ်မမွးပမူမရး လုြ်ငန်းြို ဆိုသည်။
(ည)

စီးြွေားပေစ်ကြြ်မမွေးပမူမရးလုြ်ငန်း ဆိုသည်မှာ တစ်နိုင်တစ်ြိုင် ကြြ်မမွးပမူမရး
လုြ်ငန်းထြ် မြျာ်လွန်လုြ်ြိုင်သည့် စီးြွားပေစ် မီးမြး၊ မီးလွတ်၊ အသားတိုး၊
ဥစားကြြ်၊ တိုင်းရင်းကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းြို ဆိုသည်။

( ဋ)

မြာ်မတီ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥြမေြုေ်မ

၄

အရ

ေွဲ့စည်းထားမသာ

ပြည်နယ်ကြီးကြြ်မရးမြာ်မတီြို ဆိုသည်။
(ဌ)

ကြီးကြြ်မရးမြာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ကြြ်မမွးပမူမရး ခခံ သို့မဟုတ် ဇုန်များြို
စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ကြီးကြြ်မရးအတွြ် ဤဥြမေ ြုေ်မ ၇ အရ ေွဲ့စည်းထားမသာ
ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း

သိမ
ု့ ဟုတ်

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရမေသ၊

ခရိုင်၊

ဖမို့နယ် အလိုြ် ကြြ်မမွးပမူမရးဆိုင်ရာကြီးကြြ်မရးမြာ်မတီြို ဆိုသည်။
(ဍ)

ြူး စြ်မရာဂါ
ကြြ်မှလူသို့

ဆိုသည်မ ှာ

ကြြ်အချင်း ချင်း

မသာ်လည်းမြာင်း

မသာ်လည်းမြာင်း

အပြန်အလှန်

သို့မဟုတ်

မသာ်လည်းမြာင်း၊
အပခားသတ္တဝါများသို့

ြူးစြ်တတ်မသာ

မရာဂါြိုဆိုသည်။

ယင် း စြားရြ်တ ွင ် စိုြ ်ြ ျ ုိ းမရး၊ မမွး ပမူမရးနှင ် ့ ဆည်မပမာင်းဝန်ကြီးဌာနမှ
အခါအားမလျာ်စွာ

မကြညာထုတပ် ြန်ထားမသာ

ကြြ်များတွင်

တတ်သည့် ြူးစြ်မရာဂါ တစ်မျိုးမျိုးလည်း ြါဝင်သည်။

ပေစ်ြွား

(ဎ)

မှတ်ြုံတင်ပခင်း

ဆိုသည်မှာ

သတ်မှတ်ချြ်နှင့်အညီ

ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်း

သြ်ဆိုင်ရာ

လုြ်ြိုင်သူများမှ

မမွးပမူမရးနှင့်ြုသမရးဉီးစီးဌာနတွင်

မှတ်ြုံတင်ပခင်း ြိုဆိုသည်။
(ဏ) မြာင်းမွေန်မသာ မမွေးပမူမရးြျေင့်စဉ်
လိြ
ု ်နာရန်

ဦးစီးဌာနြ

ဆိုသည်မှာ

ကြြ်မမွးပမူသူများ

သတ်မှတ်ထားသည့်

မမွးပမူမှုနည်းစနစ်

သတ်မှတ်ချြ်များြို ဆိသ
ု ည်။
(တ) မြာင်းမွေန်မသာ

ထုတလ
် ုြ်မှုြျေင့်စဉ်

ဆိုသည်မှာ

ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းမှ ထွြ်ရှိသည့် အသားနှင့် ဥများ၊ ကြြ်အစာ၊
ကြြ်မမွးပမူမရးသုံးမဆးဝါးနှင့်

ြစ္စညး် ထုတလ
် ုြ်သူများ

လိြ
ု ်နာရန်

ဦးစီးဌာနြ သတ်မှတ်ထားသည့် ထုတ်လုြ်မှုနည်းစနစ် သတ်မှတ်ချြ်များြို
ဆိုသည်။
(ထ) မမွေးပမူမရးမပမဆိုသည်မှာ သြ်ဆိုင်ရာ ကြီးကြြ်မရးမြာ်မတီမှ သတ်မှတ်
ထားမသာ ကကက်မမွေးပမူမရးခြံ သို့မဟုတ် ဇုန်သီးသန့်လုြ်ကိုင် မဆာင်ရွက်
မသာ မပမမနရာကို ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရွယခ
် ျေြ်မျေား
၃။

ဤဥြမေ၏ ရည်ရ ွယ်ခ ျြ်မ ျားမှာ မအာြ်ြ ါအတိုင ်း ပေစ်သည်(ြ) ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းများ စနစ်တြျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်၊
(ခ)

ကြြ်မမွးပမူမရးခခံ သို့မဟုတ် ဇုနမ
် ျား စနစ်တြျအမြာင်အထည်မော်နိုင်ရန်၊

(ဂ)

ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းများ လွတ်လြ်စွာေွံ့ဖေိုးတိုးတြ်မစရန်၊

(ဃ) ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းမှ ထွြ်ရှိမသာ အနံ့အသြ်ဆိုးများ မလျာ့ချပခင်းနှင့်
ကူးစက်မရာဂါများ
ကာကွေယ်ရန်၊

ပြည်သူလထ
ူ ုသို့

အလွေယ်တကူ

ကူးစက်ပြင်းမှ

(င)

ကကက်မမွေးပမူမရးလုြ်ငန်းများမကကာင့်

ကူးစက်မရာဂါများ

မပြစ်ြွေားမစမရး

အတွေက် ကကိုတင်ကာကွေယ်ပြင်း၊ စူးစမ်းမလ့လာပြင်းနှင့် ပြစ်ြွေားသည်အ
့ ြါ
စနစ်တကျ တုန့်ပြန်ထိန်းြျုြ်ပြင်းတို့ကိုမဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(စ)

ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းများ ဇီဝ လုခံ ခုံမှုရှိမစရန်။

အခန်း(၃)
မြာ်မတီေွေဲ့စည်းပခင်း
၄။

အစိုးရအေွဲ့သည်

ပြည်နယ်ကြြ်မမွးပမူမရးဆိုင်ရာ

ကြီးကြြ်မရးမြာ်မတီြို

မအာြ်ြါအတိင
ု ်း ေွဲ့စည်းရမည်(ြ) ဝန်ကြီး

ဥြ္ကဋ္ဌ

စိုြ်ြျိုးမရး၊ မမွးပမူမရးနှင့် ဆည်မပမာင်းဝန်ကြီး၊
ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့
( ခ)

ညွှန်ကြားမရးမှူး

အေွဲ့ဝင်

ပြည်နယ်စည်ြင်သာယာမရးဌာန
( ဂ)

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး

အေွဲ့ဝင်

ပြည်နယ်လယ်ယာမပမစီမံခန့်ခွဲမရးနှင့်
စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
(ဃ) ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူး

အေွဲ့ဝင်

ပြည်နယ်ပြည်သူ့ြျန်းမာမရးဦးစီးဌာန
( င)

ညွှန်ကြားမရးမှူး

အေွဲ့ဝင်

ပြည်နယ်အမထွမထွအုြ်ချုြ်မရးဦးစီးဌာန
( စ)

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး

အေွဲ့ဝင်

ပြည်နယ်မြျးလြ်မေသေွံ့ဖေိုးတိုးတြ်မရးဦးစီးဌာန
(ဆ)

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး
ပြည်နယ်စိုြ်ြျိုးမရးဉီးစီးဌာန

အေွဲ့ဝင်

( ဇ)

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး

အေွဲ့ဝင်

ြတ်ဝန်းြျင်ထန
ိ ်းသိမ်းမရးဉီးစီးဌာန
(ဈ)

ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းရှင်များအစုအေွဲ့

အေွဲ့ဝင်များ

မေသြိုယ်စားလှယ် (၉) ဦး
(ည)

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး

အတွင်းမရးမှူး

ပြည်နယ်မမွးပမူမရးနှင့်ြုသမရးဦးစီးဌာန
၅။

အစိုးရအေွဲ့သည် ဤဥြမေြုေ်မ ၄ အရ ေွဲ့စည်းမသာ မြာ်မတီြို ဝန်ကြီး၏

တင်ပြချြ်ပေင့်

ပြင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိုင်ဖြီး

မြာ်မတီ၏

သြ်တမ်းသည်

အစိုးရအေွဲ့၏

သြ်တမ်းနှင့်အညီ ပေစ်သည်။
အခန်း ( ၄ )
မြာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား
၆။

မြာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာမအာြ်ြါအတိုင်းပေစ်သည်(ြ) ဤဥြမေအရမကာ်မတီသည်
လုြ်ငန်းအားလုးံ ကို

ဦးစီးဌာနနှင့်ြူးမြါင်းပြီး

သတ်မှတ်ထားမသာ

ကကက်မမွေးပမူမရး

ကကက်မမွေးပမူမရးခခံ

သို့မဟုတ်

ဇုန်၌သာ မမွေးပမူမစရန် မဆာင်ရွက်အမကာင်အထည်မြာ်ပြင်း၊
(ခ)

ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းြို

မခတ်မီနည်းစနစ်များပေင့်

မမွး ပမူနိုင ်ရန်

အတွြ ် ဦးစီး ဌာနနှင ့် ြူး မြါင်း ဖြီး နည်းြညာများြို ပေန့်မဝမြးပခင်း၊
(ဂ)

ကကက်မမွေးပမူမရးလုြ်ငန်းများတွေင် သတ်မှတ်ထားမသာ စည်းကမ်းြျက်များ
နှင့် ညီညွေတ်မှုရှိ၊ မရှိ စစ်မဆးပြင်း၊

(ဃ) သတ်မှတ်ချြ်နှင့် ြိုြ်ညမ
ီ သာ ကြြ်မမွးပမူမရးခခံ သို့မဟုတ် ဇုန်အတွင်း
ကြြ်မမွးပမူရန် အမဆာြ်အဦများတည် မဆာြ်ရ ာတွင ် မေးြင်း စိတ်ချ
လုံခခုံမရးနှင ့် သောဝြတ်ဝန်းြျင် မထိခြ
ို ်မစမရးအတွြ် ကြီးကြြ်ပခင်း၊
( င)

ကြြ်မမွးပမူမရးခခံ
ထိန်းချုြ်ပခင်း။

သို့မဟုတ်

ဇုန်များတွင်

ြူးစြ်မရာဂါ

ြာြွယ်

( စ)

ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားမသာ ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ ်င န်း အဆင့်ဆင့်တွင ်
သတ်မ ှတ်စ ည်း ြမ်း များ

မောြ်ေျြ်ြါြ

စစ်မဆး၍

စီမံခန့်ခွဲမရး

နည်းလမ်းအရ အမရးယူပခင်း။
သတ်မ ှတ်ချြ်နှင့်

(ဆ)

ြိုြ ်ညီမသာ

ကြြ်မမွး ပမူမရးခခံ

တိုးတြ်မအာင်ပမင်မစမရးအတွြ်

လိအ
ု ြ်မသာ

သို့မဟုတ် ဇုန်

အကြံပြုချြ်များြို

ဝန်ကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးတို့ထံ တင်ပြပခင်း၊
( ဇ)

ကြြ်မမွးပမူမရးခခံ

သို့မဟုတ်

အမဆာြ်အဦလုြ်ငန်းများ၏

ဇုန်

တည်မဆာြ်ရာတွင်

စုမြါင်းထည့်ဝင်

အမပခခံ

ရန်ြုံမငွစာရင်းများြို

လိအ
ု ြ်ြါြ စစ်မဆးပခင်း၊
( ဈ)

မြာင်းမွန်မသာ မမွးပမူမရးြျင့်စဉ်၊ မြာင်းမွန်မသာ ထုတလ
် ုြ်မှု ြျင့်စဉ်
တို့နှင့်အညီ

မမွးပမူထုတ်လုြ်နိုင်မရးအတွြ်

အသိြညာမြးပခင်းနှင့်

ကြီးကြြ်ပခင်း၊
(ည)

သောဝမေးအန္တရာယ်နှင့်

ြူးစြ်မရာဂါ

ြျမရာြ်သည့်

မေသများတွင်

ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်း လုြ်ြိုင်သူများ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွြ် လိအ
ု ြ်သည့်
ြူညမ
ီ ထာြ်ြံ့မှုများရရှိရန် မြါင်းစြ်ညိန
ှ ှိုင်းမြးပခင်း။

အခန်း ( ၅ )
ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွေင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွေင့်ရမေသ၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ်
ကြြ်မမွေးပမူမရးဆိုင်ရာ ကြီးကြြ်မရးမြာ်မတီ ေွေဲ့စည်းပခင်းနှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား
၇။
ခရိုင ်၊

မြာ်မတီသည်
ဖမို ့နယ်

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်းသို့မဟုတ်

ြိုယ်ြိုင်အုြ ်ခ ျုြ်ခ ွင ့်ရမေသ၊

ကြြ်မမွး ပမူမရးဆိုင ်ရ ာကြီးကြြ်မရးမြာ်မတီြို

မအာြ်ြါအတိုင်း

ေွဲ့စည်းရမည်။ လိအ
ု ြ်ြါြ ပြင်ဆင်ေွဲ့စည်းပခင်းြို မဆာင်ရွြ်နိုင်သည်(ြ) ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်းသို့မဟုတ်
ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရမေသ၊ခရိုင်၊ဖမို့နယ် အုြ်ချုြ်မရးမှူး၊
အမထွမထွအုြ်ချုြ်မရးဉီးစီးဌာန

ဥြ္ကဋ္ဌ

( ခ)

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်းသို့မဟုတ်

အေွဲ့ဝင်

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရမေသ၊ခရိုင်၊ ဖမို့နယ်အမှုမဆာင်အရာရှိ၊
စည်ြင်သာယာမရးဌာန
( ဂ)

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ်

အေွဲ့ဝင်

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရမေသ၊ ခရိုင်၊ ဖမို့နယ်ဉီးစီးမှူး
လယ်ယာမပမစီမံခန့်ခွဲမရးနှင့် စာရင်းအင်းဉီးစီးဌာန
(ဃ) ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ်

အေွဲ့ဝင်

ြိယ
ု ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရမေသ၊ ခရိုင်၊ ဖမို့နယ်ဉီးစီးဌာနမှူး
ပြည်သူ့ြျန်းမာမရးဉီးစီးဌာန
( င)

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ်

အေွဲ့ဝင်

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရမေသ၊ ခရိုင်၊ ဖမို့နယ်ဉီးစီးမှူး
မြျးလြ်မေသေွံ့ဖေိုးတိုးတြ်မရးဉီးစီးဌာန
( စ)

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ်

အေွဲ့ဝင်

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရမေသ၊ ခရိုင်၊ ဖမို့နယ်ဉီးစီးမှူး
စိုြ်ြျိုးမရးဉီးစီးဌာန
(ဆ)

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ်

အေွဲ့ဝင်

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရမေသ၊ ခရိုင်၊ ဖမို့နယ်ဉီးစီးမှူး
ြတ်ဝန်းြျင်ထန
ိ ်းသိမ်းမရးဉီးစီးဌာန
( ဇ)

ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းရှင်များ အစုအေွဲ့

အေွဲ့ဝင်များ

မေသြိုယ်စားလှယ်(၅)ဉီး
(ဈ)

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ်

အတွင်းမရးမှူး

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရမေသ၊ ခရိုင်၊ ဖမို့နယ်ဉီးစီးမှူး
မမွးပမူမရးနှင့်ြုသမရးဉီးစီးဌာန
၈။

ကြီးကြြ်မရးမြာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ မအာြ်ြါ အတိုင်းပေစ်သည် -

(ြ) မြာ်မတီြ

သတ်မှတ်ထားမသာ

မမွးပမူမှုစနစ်စံများ၊

ြူးစြ်မရာဂါ

ြာြွယ်ထန
ိ ်းချုြ်ပခင်းစံများနှင့် ညီ၊မညီ စစ်မဆးပခင်း၊ ကြီးကြြ်ပခင်း၊
( ခ)

သတ်မှတ်ထားမသာ

မမွးပမူမရးမနရာ၊

အြျယ်အဝန်းနှင့်

မြာင်မရ

ြိုြ်ညမ
ီ ှု ရှိ၊ မရှိ စစ်မဆးပခင်း၊ ကြီးကြြ်ပခင်း၊
( ဂ)

မြာ်မတီြ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းြမ်းချြ်များနှင့်အညီ မှတ်ြ ုံတင်
လြ်မ ှတ် ရ ရှိသူြ လုြ ်င န်း များမဆာင်ရွြ်ပခင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်မဆးပခင်း၊
ကြီးကြြ်ပခင်း၊
(ဃ) ဖမို့နယ်ကြီးကြြ်မရးမြာ်မတီ၏

စစ်မဆးမတွ့ရှိချြ်ြို

ခရိုင်ကြီးကြြ်မရး

မြာ်မတီမှတစ်ဆင့် ပြည်နယ်ကြီးကြြ်မရးမြာ်မတီသု့ိ တင်ပြအစီရင်ခံပခင်း၊
( င)

ကြြ်မမွးပမူမရးမကြာင့် ပေစ်ြွားသည့် ြူးစြ်မရာဂါ ြာြွယ်မရးနှင့်ထိန်းချုြ်
မရးလုြ်ငန်းများ မဆာင်ရွြ်ရာတွင် မြာ်မတီအား အြူအညီများမြးပခင်း၊

( စ)

ပြည်နယ်ကြီးကြြ်မရးမြာ်မတီြမြးအြ်သည့်တာဝန်များြို မဆာင်ရွြ်ပခင်း။
အခန်း (၆)
ကြြ်မမွေးပမူမရးခခံ သို့မဟုတ် ဇုန် ထူမထာင်ပခင်း

၉။

ဤဥြမေအရ ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းများြို သတ်မှတ်ြျက်နှင့် ကိုက်ညီမသာ ကြြ်

မမွးပမူမရးခခံ သို့မဟုတ် ဇုန်၌သာမမွးပမူခွင့်ရှိသည်။
၁၀။

ဦးစီးဌာနသည် ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ြိုယ်ြိုင်အြ
ု ်ချုြ်ခွင့်ရမေသ၊ ခရိုင်၊

ဖမို့နယ်များတွင်
ညှန
ိ ှိုင်းဖြီး

ေွဲ့စည်းထားမသာ

ကြြ်မမွးပမူမရးဆိုင်ရာ

ကြြ်မမွးပမူမရးခခံသစ်များြို

လည်းမြာင်း၊

ဇုန်သစ်များြို

ကြီးကြြ်မရးမြာ်မတီနှင့်

ပြည်နယ်မြာ်မတီ၏

အစိုးရအေွဲ့၏

သမောတူညီမပှု ေင့်

သမောတူညီမှုပေင့်

လည်းမြာင်း

အမြာင်အထည်မော် မဆာင်ရွြ်ရမည်။
၁၁။

ကြြ်မမွး ပမူမရးခခံ သို့မ ဟုတ် ဇုန ် ထူမထာင်ရ ာတွင ် ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းများ

ဇီဝလုခံ ခုံမရးအရ ဖမို့နယ်နိမိတ် အဆုံးနှင့် အနည်းဆုံး (၃) ြီလုမ
ိ ီတာမဝးဖြီး မြျးရွာများမှ
သမောတူသည့် သင့်မလျာ်မသာ မနရာများတွင် ကြြ်မမွးပမူမရး ခခံ သို့မဟုတ် ဇုန်များြို
အမြာင်အထည်မော် မဆာင်ရွြ်ရမည်။ အထြ်မော်ပြြါ ခွင့်ပြုထားမသာ သတ်မှတ်ချြ်

များနှင့် ြိုြ်ညီသည့် ကြြ်မမွးပမူမရးခခံ သို့မဟုတ် ဇုန်အား ြူးစြ်ပမန် ပြင်းထန်သည့်
သတ်မှတ်ထားမသာ

ကြြ်ြူးစြ်မရာဂါများ

ပေစ်ြွားမှု

မရှိမချင်း

ထိြ
ု ်သင့်မသာ

ြာလတစ်ခုအပေစ် တည်တံ့ထူမထာင်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုချြ်၌ ထည့်သွင်းအာမခံမြးရမည်။
၁၂။

ကကက်မမွေးပမူမရးခြံသို့မဟုတ်ဇုန်ထူမထာင်ရာတွေင်ယင်း ြတ်ဝန်းကျင်ရှိ မကျးရွာပြည်သူ

များ၏

သမောတူညီြျက်ရယူပြီး

မပမယာဉြမေနှင့်အညီ

အမကာင်အထည်မြာ်

မဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၃။

ကကက်မမွေးပမူမရးခြံ သို့မဟုတ် ဇုန်များကို ထူမထာင်ရာတွေင် သတ်မှတ်ဉြမေနှင့် အညီ

တစ်ဦးြျင်းကကက်မမွေးပမူမရးခြံ သို့မဟုတ် ခြံများစုမြါင်း၍ ကကက်မမွေးပမူမရးဇုန် ထူမထာင်
နိုငသ
် ည်။ မမွေးပမူမရး ဇုန်တစ်ြုထက်မက ထူမထာင်နိုင်သည်။
၁၄။

ကကက်မမွေးပမူမရး ခြံ သို့မဟုတ် ဇုန် ထူမထာင်ရာတွေင် အဓိက လိအ
ု ြ်ြျက်များ

ပြစ်မသာ

မပမမနရာ၊လမ်း၊လျှြ်စစ်မီး၊မရ

စသည်

တို့ကိုအစိုးရအြွေဲ့ထံ

စီမံြျက်နှင့်အညီ

တင်ပြအကူအညီ မတာင်းြံနိုင်သည်။
အခန်း ( ၇ )
ကြြ်မမွေးပမူမရးလုြ်ငန်း လုြ်ြိုင်သူ၏ တာဝန်မျေား
၁၅။

ကကက်မမွေး ပမူမရးခြံြ ိုင ်ရ ှင ်များသည်

သို့မဟုတ်

ဇုန်အတွေင်း

သတ်မ ှတ်ထားမသာ

ကကက်မမွးပမူမရးခြံ

ကြြ်မမွးပမူမရးခခံ

အမဆာြ်အဦများတည်မဆာြ်ရာတွေင်

ဖမို့နယ်ကြီးကြြ်မရး မကာ်မတီ၏ ြွေင့်ပြုြျက်အတိုင်းတည်မဆာက်ရမည်။
၁၆။ မမွေးပမူမရးခြံ မှတ်ြုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည် (က)

ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် မကာင်းမွေန်မသာ မမွေးပမူမရးကျင့်စဉ်ြါ
မြာ်ပြြျက်များအတိုင်း လိုက်နာမဆာင်ရွက်ရမည်။

( ြ)

သတ်မှတ်မြးသည့်
ကကက်မမွေး ပမူမရးခြံ
ပမို့နယ် ကကီးကကြ်မရး
ရမည်။

ကကက်မမွေးပမူမရးခြံ
အမဆာက်အဦများ
မကာ်မတီ၏

သို့မဟုတ်

ဇုန်အတွေင ်း

တည်မဆာက်ရ ာတွေင်

ြွေင့်ပြုြျက်အတိုင်း

တည်မဆာက်

၁၇။

ကြြ်မမွးပမူမရးခခံ

သို့မဟုတ်

ဇုနတ
် ွင် ြူးစြ်မရာဂါလြ္ခဏာများ

မတွ့ရှိြါြ

သြ်ဆိုင်ရာ မြာ်မတီသု့ိ အမကြာင်းကြားရမည်။
၁၈။

မမွေးပမူထားသည့်

ကကက်များကို

စံြျိန်စံညွှန်းနှင့်

မညီသည့်

အစာ

သို့မဟုတ်

ပြည်စ
့ ွေက်စာ၊ တားပမစ်မဆးဝါးများ၊ မဆးဝါးအတုများကို ထည့်သွေင်း မြာ်စြ်မကျွေးမမွေးပြင်း
မပြုရ။
၁၉။

ကကက်မမွေးပမူမရးခြံြိုင်ရှင်များသည်

မှတ်ြုံတင်လက်မှတ်ြါ

စည်းကမ်းြျက်များ၊

ပြည်မထာင်စုဝန်ကကီးဌာနနှှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ အြွေဲ့က အြါအားမလျာ်စွော ထုတ်ပြန်မသာ
အမိန့်၊ ညွှန်ကကားြျက်များကို လိုက်နာရမည်။

အခန်း (၈)
မှတ်ြုံတင်ပခင်းနှင့် လွှမ
ဲ ပြာင်းပခင်း
၂၀။

မှတ်ြုံတင်ပြင်းဆိုသည်မှာဝန်ကကီးဌာနသည် ကကက်မမွေးပမူမရးခခံ သို့မဟုတ် ဇုန်မပမနှင့်

ြတ်သက်မသာ

စာြျုြ်စာတမ်းလွှဲမပြာင်း

အမှတ်အသားများကို

စာြျုြ်စာတမ်း

မှတ်ြုံတင်ဥြမေနှင့်အညီ မှတ်ြုံတင်မြးရမည့်အပြင် လွှဲမပြာင်းမရးအတွေက် သက်ဆိုင်ရာ
စာြျုြ်စာတမ်းမှတ်ြုံတင်ရုံးတွေင် မဆာင်ရွက်မစရမည်။
၂၁။

မှတ်ြုံတင်ထားမသာ

ကကက်မမွေးပမူမရးခြံ

သို့မဟုတ်

ဇုန်

အတွေင်းမပမနှင့်

အမဆာက်အဦများကို မအာက်ြါနည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်ပြင့် လွှမ
ဲ ပြာင်းနိုင်သည်(က) မြးကမ်းပြင်း၊စွေန့်လွှတပ် ြင်းနှင့်လဲလှယ်ပြင်း၊
( ြ)

မရာင်းြျပြင်း၊

( ဂ)

မနာက်ဆုံးအတည်ပြစ်သည့် တရားရုံး၏ အမိန့်ေီဂရီအရ လွှမ
ဲ ပြာင်းပြင်းနှင့်
လွှအ
ဲ ြ်ပြင်း။

အခန်း (၉)
စီမံခန့်ခွေဲပခင်းနှင့် အမရးယူပခင်း
၂၂။

ဤဥြမေအရ

ထြ်မံထူမထာင်မည့်

ကကက်မမွေးပမူမရးလုြ်ငန်း

အားလုးံ သည်

သတ်မှတ်ြျက်နှင့် ကိုက်ညမ
ီ သာ ကကက်မမွေးပမူမရး ခြံ သို့မဟုတ် ဇုန်တွေင်မမွေးပမူရမည်။
၂၃။

ဤဉြမေမတိုင်မီကာလကရြ်ကွေက်

တည်ရှိနှင့်ပြီးမသာ

သို့မဟုတ်

မြာင်းမွန်မသာ

မကျးရွာ၊လူမနအိမ်ြတ်ဝန်းကျင်၌

မမွးပမူမရးြျင့်စဉ်နှင့်

ြိုြ်ညမ
ီ ှု

မရှိသည့်

ကကက်မမွေးပမူမရးခြံများကို သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြွေင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်
အုြ်ြျုြ်ြွေင့်ရမေသ၊

ြရိုင်၊

ဦးမဆာင်ကကီးကကြ်မှုပြင့်

ပမို့နယ်

ကကက်မမွေးပမူမရးဆိုင်ရာ

ကကီးကကြ်မရးမကာ်မတီများ

သတ်မှတ်ထားမသာကကက်မမွေးပမူမရးခြံ

သို့မဟုတ်

ဇုန်သို့

မပြာင်းမရွှေ့မမွေးပမူရန်အတွေက် ၂နှစ်ထက်မြိုမသာစီမံြန့်ြွေဲကာလသတ်မှတ်ပြီး အမကာင်အထည်
မြာ်ရမည်။

၂၄။

ဤဥြမေအရ ထုတပ် ြန်ထားမသာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချြ်

တစ်ရြ်ရြ်ြို

မောြ်ေျြ်မကြာင်း

သို့မဟုတ်

လိုြ်နာရန်ြျြ်ြွြ်မကြာင်းမတွ့ရှိြါြ

ဖမို့နယ်မြာ်မတီသည် မအာြ်ြါ စီမံခန့်ခွဲမရး ဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရြ်ရြ်ြို လုြ်ထုံးလုြ်နည်း
အရ ချမှတ်နိုင်သည်(ြ) သတိမြးပခင်း၊
(ခ)

သတ်မှတ်ထားမသာ ေဏ်မကြးမငွတြ်ရိုြ်ပခင်း၊

(ဂ)

မမွးပမူမရးခခံလြ
ု ်ငန်း ြိတ်သိမ်းပခင်း၊

(ဃ)
ြွေင့်ပြုထားသည်လ
့ ုြ်ငန်းမှတ်ြုံတင်ကိုမကာ်မတီ၏ြွေင့်ပြုြျက်ပြင့်ြယ်ေျြ်ပခင်း
သို့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ပြင့် ရြ်ဆိုင်းပြင်း။

အခန်း ( ၁၀ )
အယူခံပခင်း

၂၅။

ပမို့နယ်ကကက်မမွေးပမူမရးဆိုင ်ရ ာကကီးကကြ်မရးမကာ်မ တီက ဤဥြမေအရ ြျမှတ်

သည့် ဆုံးပြတ်ြျက် သို့မဟုတ် အမိန့်တစ်ရြ်ရြ်ကို မမကျနြ်သူသည် ယင်းဆုံးပြတ်ြျက်
သို့မဟုတ် အမိန့်တစ်ရြ်ရြ် ြျမှတ်သည်မ
့ န့မှ ရက်မြါင်း (၃၀)အတွေင်း ကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြွေင့်ရ
တိုင်း

သို့မဟုတ်

ကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြွေင့်ရမေသ၊

ြရိုင်ကကက်မမွေးပမူမရးဆိုင်ရာကကီးကကြ်မရး

မကာ်မတီသု့ိ အယူြံနိုင်သည်။
၂၆။

ကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြွေင့်ရတိုင်း

သို့မဟုတ်

ကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြွေင့်ရမေသ၊

ြရိုင်

ကကက်မမွေးပမူမရး ဆိုင်ရာကကီးကကြ်မရးမကာ်မတီက ြျမှတ်သည့် ဆုံးပြတ်ြျက် သို့မဟုတ်
အမိန့်တစ်ရြ်ရြ်ကို မမကျနြ်သူသည် ယင်းဆုံးပြတ်ြျက် သို့မဟုတ် အမိန့်တစ်ရြ်ရြ်ြျမှတ်
သည်မ
့ န့မှ ရက်မြါင်း(၃၀)အတွေင်း ပြည်နယ်မကာ်မတီသု့ိ အယူြံဝင်နိုင်သည်။
၂၇။

ပြည်နယ်မကာ်မတီက ြျမှတ်သည်ဆ
့ ုံးပြတ်ြျက် သို့မဟုတ် အမိန ့်တစ်ရ ြ်ရ ြ်က ို

မမကျနြ်သူသည်ယင်း ဆုံး ပြတ်ြ ျက်

သို့မဟုတ်

အမိန့်ြျမှတ်သည်မ
့ န့မှ

ရက်မြါင်း

(၆၀)အတွေင်း အစိုးရအြွေဲ့သို့ အယူြံဝင်နိုင်သည်။
၂၈။

အစိုးရအြွေဲ့၏ဆုံးပြတ်ြျက်သည် အပြီးအပြတ် ပြစ်မစရမည်။

အခန်း ( ၁၁ )
တားပမစ်ချေြ်မျေား
၂၉။

မည်သူမျှ မှတ်ြုံတင်လက်မှတ်မရှိေဲ ကကက်မမွေးပမူမရးလုြ်ငန်း လုြ်ကိုင်ပြင်း မပြုရ။

၃၀။

ကကက်မမွေးပမူမရး ခြံ သို့မဟုတ် ဇုန်တွေင်

ကကက်မမွေးပမူရန် အမဆာက်အဦများကို

ပမို့နယ်ကကက်မမွေးပမူမရးဆိုင်ရာ ကကီးကကြ်မရး မကာ်မတီ၏ စိစစ်ြွေင့်ပြုြျက်မြါေဲတည်မဆာက်
ပြင်း မပြုရ။
၃၁။

ကကက်မမွေးပမူမရးလုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်သူသည် ကကက်ခြံမှထွေက်မသာ

အနံ့အသက်ဆိုးများ

ထိန်းချုြ်ပခင်းနှင့် ကူးစက်မရာဂါများ မပြစ်မြါ်ရန်အတွေက် မကာ်မတီ၏ စိစစ်ညွှန်ကကားြျက်
များ ကို လိုက်နာရန်ြျက်ကွေက်ပြင်းမပြုရ။

၃၂။

ကကက်မမွေးပမူမရးလုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်သူသည် ကကက်ခြံတွေင် ကူးစက်မရာဂါလက္ခဏာာများ

မတွေ့ရှိရြါက သက်ဆိုင်ရာကကီးကကြ်မရး မကာ်မတီ သို့မဟုတ် ဦးစီးဌာနသို့ သတင်းမြးြို့မရး
ြျက်ကွေက်ပြင်း မရှိမစရ။
၃၃။

မည်သူမဆို စီးြွေားပြစ် ကကက်မမွေးပမူမရးလုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်ရာ တွေင် သတ်မှတ်ထားမသာ

ကကက်မမွေးပမူမရးခြံ သို့မဟုတ် ဇုန်ပြင်ြ ၌ မမွေးပမူပြင်း မပြုရ။
၃၄။

ကူးစက်မရာဂါမကကာင့်

မသဆုံးသည့်ကကက်များကို

အများပြည်သူစားသုံးရန်အတွေက်

မရာင်းြျပြင်း မပြုရ၊ ြျက်ဆီးရမည်။
အခန်း ( ၁၂ )
ပြစ်ေဏ်မျေား
၃၅။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၂၉ နှင့် ၃၀ ြါ တားပမစ်ြျက်ကို မြာက်ြျက် ကျူးလွေန်မကကာင်း

ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပြင်းြံရလျှင် ထိုသူကို ကျြ် ငါးသိန်းထက်မြိုမသာ မငွေေဏာ်ကို ြျမှတ်ရမည်။
၃၆။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၃၁ နှင့် ၃၂ ြါ တားပမစ်ြျက်ကို မြာက်ြျက် ကျူးလွေန်မကကာင်း

ပြစ်မှုထင်ရှား

စီရင်ပြင်းြံရလျှင်

ကကက်မမွေးပမူမရးလုြ်ငန်းအား

ထိသ
ု ူကို

ကျြ်နှစသ
် ိန်းထက်မြိုမသာ

အြျိန်ကာလအြိုင်းအပြားပြင့်

မငွေေဏာ်ပြစ်မစ၊

ရြ်ဆိုင်းပြင်းပြစ်မစ၊

ေဏာ်နှစ်ရြ်လံးု ပြစ်မစ အမိန့်ြျမှတ်ရမည်။

၃၇။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၃၃ နှင့် ၃၄ ြါ တားပမစ်ြျက်ကို မြာက်ြျက် ကျူးလွေန်မကကာင်း

ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပြင်းြံရလျှင်

ထိသ
ု ူကို

တစ်နှစ်

ထက်မြိုမသာ

မထာင်ေဏာ်ပြစ်မစ၊

ကျြ်တစ်ဆယ်သိန်းထက်မြိုမသာ မငွေေဏာ်ပြစ်မစ၊ ေဏာ်နှစ်ရြ်လံးု ပြစ်မစ ြျမှတ်ရမည့်အပြင်
ကကက်မမွေးပမူမရးလုြ်ငန်းအား ြိတ်သိမ်းပြင်း အမိန့်ြျမှတ်ရမည်။
၃၈။

တရားရုံးသည်

ြုေ်မ

သက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုအတွေက်

၃၀

နှင့်

၃၃

အရ

ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ရာတွေင်

သတ်မှတ်ထားမသာပြစ်ေဏာ်ကို

သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက

ဥြမေနှင့်အညီ စီရင်နိုင်သည်။
အခန်း ( ၁၃ )
အမထွေမထွေ

၃၉။

ပမန်မာနိုင်ငံရဲတြ်ေွဲ့သည် သြ်ဆိုင်ရာမြာ်မတီ သို့မဟုတ် ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ

ြ ယင်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားြို မဆာင်ရွြ်ရာ၌ အြူအညီမတာင်းခံလျှင်လုအ
ိ ြ်မသာ
အြူအညီများြိုမြးရမည်။
၄၀။

ဤဥြမေအရတရားစွေဲဆိုမသာ

ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်

သက်မသြံြ စ္စည်း ကို

တရားရုံး မရှ့ သို့တင်ြ ို့ရန် လွေယ်က ူပြင်း မရှိြါက ယင်းသက်မသြံြစ္စညး် ကို တရားရုံးမရှ့သို့
တင်ြို့ပြင်းမပြုေဲ မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းထားမကကာင်းကို အစီရင်ြံစာ၊ စာရွက် စာတမ်း၊
ဓာတ်ြုံအမထာက်အထားများပြင့်တင်ပြနိုင်သည်။ ယင်းသို့ တင်ပြပြင်းကို တရားရုံးမရှ့သို့
သက်မသြံြစ္စညး် တင်ပြေိသကဲ့သို့ မှတ်ယူကာ တရားရုံးက ဥြမေနှင့်အညီ စီမံြန့်ြွေဲသည့်
အမိန့်ြျမှတ်နိုင်သည်။
၄၁။

မကာ်မတီသည် မှတ်ြုံတင်လက်မှတ်မလျှာက်ထားပြင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ အစိုးရဌာန၊

အြွေဲ့အစည်းတစ်ြုြုအား မှတ်ြုံတင်ပြင်းကင်းလွေတ်ြွေင့်ပြုနိုင်သည်။
၄၂။

မကာ်မတီသည် ဤဥြမေအရ ရရန်ရှိမသာ ေဏာ်မကကးနှင့် အြမကကးမငွေများကို

မြးမဆာင်ရန်ြျက်ကွေက်သူထမ
ံ ှထုေ
ိ ဏာ်မကကးမငွေနှင့်
ကျန်မငွေပြစ်ေိသကဲ့သို့

အရမကာက်ြံရန်

အြမကကးမငွေများကို

ဦးစီးဌာနမှ

မပမြွေန်မမပြ

ဦးစီးအရာရှိတစ်ဦးဦးအား

တာဝန်မြးအြ်ရမည်။
၄၃။

ဤဥြမေြါ ပြဋ္ဌာန်းချြ်များြို

မနမသာ

မြာ်မတီ

သို့မဟုတ်

သမောရိုးပေင့် လုြ်ငန်းတာဝန် ထမ်းမဆာင်

ဦးစီးဌာနအရာရှိတို့အမြါ်

ပြစ်မှုမကြာင်းအရပေစ်မစ၊

တရားမမကြာင်းအရပေစ်မစ အမရးယူပခင်းမရှိမစရ။
၄၄။

ဤဥြမေြါ

ပြဋ္ဌာန်းချြ်များသည်

ပြည်မထာင်စုြ

ပြဋ္ဌာန်းသည့်

ဥြမေ၊

နည်းဥြမေများနှင့် မဆန့်ြျင်သမရွ့ အတည်ပေစ်သည်။
၄၅။

ဤဥြမေြါပြဋ္ဌာန်းြျက်များကိုအမကာင်အထည်မြာ်မဆာင်ရွက်ရန်(က) အစိုးရအဖွဲ့သည် လိအ
ု ြ်မသာ နည်းဥြမေ၊ လုပ်ထံးု လုပ ်န ည်း ၊ စည်း မျဉ်း
သို့မ ဟုတ် စည်း ကမ်း များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
( ြ)

ဝန်ကကီးဌာနသည် လိုအြ်မသာ အမိန ့်မကကာ်ပ ငာစာ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကကားြျက်
များကို ထုတပ် ြန်နိုင်သည်။

ပြည်မထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံမတာ်ေွဲ့စည်းြုံအမပခခံဥြမေအရြျွန်ုြ်လြ်မှတ်မရးထိုးသည်။

(ြုံ)

မေါြ်တာလင်းထွဋ်
ဝန်ကြီးချုြ်
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့

ရြ်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စြ်တင်ောလ ရြ်
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စဉ်

စာမျြ်နှာ

အမကြာင်းအရာ

မှ

ထိ

၁

၁

၁။

နိေါန်း

၂။

အခန်း(၁)

အမည်နှင့်အဓိြ္ပာယ်မော်ပြချြ်

၁

၃

၃။

အခန်း(၂)

ရည်ရွယ်ချြ်များ

၃

၃

၄။

အခန်း(၃)

မြာ်မတီေွဲ့စည်းပခင်း

၄

၅

၅။

အခန်း(၄)

မြာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များ

၅

၆

၆။

အခန်း(၅)

ြိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း

၆

၈

၈

၉

၉

၉

၁၀

၁၀

သို့မဟုတ်

ြိုယ်ြိုင်

အုြ်ချုြ်ခွင့်ရမေသ၊ ခရိုင်၊ ဖမို့နယ် ကြြ်မမွးပမူ
မရးဆိုင်ရာ ကြီးကြြ်မရး မြာ်မတီ ေွဲ့စည်းပခင်းနှင့်
လုြ်ငန်းတာဝန်များ
၇။

အခန်း(၆)

ကြြ်မမွးပမူမရးခခံ သို့မဟုတ် ဇုန် ထူမထာင်ပခင်း

၈။

အခန်း(၇)

ကြြ်မမွးပမူမရးလုြ်ငန်းလုြ်ြိုင်သူ၏ တာဝန်များ

၉။

အခန်း(၈)

Hen 2 (-------Metting)

မှတ်ြုံတင်ပခင်းနှင့် လွှမ
ဲ ပြာင်းပခင်း

၂

စဉ်

အမကြာင်းအရာ

စာမျြ်နှာ
မှ

ထိ

၁၀။

အခန်း(၉)

စီမံခန့်ခွဲပခင်းနှင့် အမရးယူပခင်း

၁၀

၁၁

၁၁။

အခန်း(၁၀)

အယူခံပခင်း

၁၁

၁၁

၁၂။

အခန်း(၁၁)

တားပမစ်ချြ်များ

၁၂

၁၂

၁၃။

အခန်း(၁၂)

ပြစ်ေဏ်များ

၁၂

၁၃

၁၄။

အခန်း(၁၃)

အမထွမထွ

၁၃

၁၄

