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ယဉ်က

ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသမ ျေး
( ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထ

ပြည်ထ

ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ(မူက

ောင်စုလွှတ်ထတော်ဥြထေအမှတ်

၁၃၈၀ ပြည်နှစ်၊

လ

( ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊

လ

မ်ျေး)

။)

ရက်
ရက် )

ောင်စုလွှတ်ထတော်သည် ဤဥြထေကု ပြဋ္ဌောန််းလုက်သည်။
အခန်ျေး (၁)
အမည်နှင့်အ
် ဓိပပ ယ်က

၁။

ဤဥြထေကုယဉ်က

ပ် ပခ

ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသမ ျေး

်

ွေယ်ထန
ိ ်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ

ဟုထခေါ်တွင်

ထစရမည်။
၂။

ဤဥြထေတွင်ြါရှထသော

ထအောက်ြါစကော်းရြ်မ ော်းသည်

ထ ော်ပြြါအတုင်း်

အဓြပောယ်

သက်ထရောက်ထစရမည်(က)

ယဉ်က

ျေးမှုအကမွေအနှစ်

ဆုသည်မှော သမုင််းအရပ စ်ထစ၊ ယဉ်ထက ်းမှုအရပ စ်ထစ၊

ထရှ်းထဟောင််းသုထတသနအရပ စ်ထစ၊ အနုြညောလက်ရောထပမောက်မှုအရပ စ်ထစ၊ မနုဿ
ထေေအရပ စ်ထစ၊
ထသောထ ကောင်
ထရှ်းထဟောင််းအ
(ခ )

ဘူမထေေအရပ စ်ထစ၊

ကောကွယ်

ဇီဝထေေအရပ စ်ထစ၊

န််းသမ််းရန်လုအြ်သည်

တန် ု်းကကီ်းမော်း

ထရှ်းထဟောင််းထနရော

သုို့မဟုတ်

မ််းအမှတ်အထဆောက်အအု ကု ဆုသည်။

အမ ိ ျေးသ ျေးအဆင့််ယဉ်က

ျေးမှုအကမွေအနှစ်ဆုသည်မှော

သထဘောတူညီခ က်ပ င် အမနို့ထ
် ကော်ပငောစော

ဝန်ကကီ်းဌောနက

အစု်းရအ ွွဲ့၏

ုတ်ပြန်၍ သတ်မှတ်သည် ယဉ်ထက ်းမှု

အထမွအနှစ်ကု ဆုသည်။
(ဂ )

မ္ ့်အကမွေအနှစ်ဆုသည်မှော

ကုလသမဂဂြညောထရ်း၊

(UNESCO)၏ သထဘောတူညီခ က်ပ င်
သဘောဝအထမွအနှစ်ဆုင်ရော
သတ်မှတ်
(ဃ)

ယဉ်က

ုတ်ပြန်ထ ကညောပြီ်း

ကွန်ေင််းရှင်း် (၁၉၇၂−ခုနှစ်)

သြပနှင်ယဉ်ထက ်းမှုအ ွွဲ့
ကမ္ောယဉ်ထက ်းမှု နှင်
အရ

စောရင််းသွင််း

ော်းထသော ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ကု ဆုသည်။

ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသ

ဆုသည်မှော

ဤဥြထေအရ

သတ်မှတ်သည်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်းတည်ရရောထေသ
ှ
သုို့မဟုတ် ကော်းခထေသကု ဆုသည်။
(င )

ယဉ်က

ျေးမှုအကမွေအနှစ်မ ျေးတည် ှိ

ကေသ ဆုသည်မှော ထရှ်းထဟောင််းအ

မ််း အမှတ်

အထဆောက်အအုမ ော်းပ စ်ထစ၊ ထရှ်းထဟောင််းထနရောမ ော်းပ စ်ထစ တည်ရှသည် ဤဥြထေအရ
သတ်မှတ်ထသောထေသကု ဆုသည်။
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(စ )

က

ျေးခံကေသဆုသည်မှော

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်းတည်ရရောထေသက
ှ
ု

ခုက်

ြ က်စီ်းမှုမရှထစရန်အတွက် ဤဥြထေအရ သတ်မှတ်ထသောထေသကု ဆုသည်။
(ဆ)

က ှျေးက

င်ျေးကန

ဆုသည်မှော

ဦ်းစီ်းဌောနက

ထရှ်းထဟောင််းထနရော

ဟုတ်

မဟုတ်

စုစမ််းစစ်ထဆ်းသည် ထနို့ရက်မတုင်မီ နှစ်ထြါင််း ၁၀၀ နှင်အ

က်က တည်ရှထသော

သမ
ုို့ ဟုတ်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်အပ စ်

တူ်းထ ော်ဆပ စ်သည်

သမ
ုို့ ဟုတ်

တူ်းထ ော်ပခင််းမပြြုရထသ်းသည်

သတ်မှတ်ထသော
ထနရော၊

သဘောဝအရ

ပ စ်ထြေါ်ထနသည်

ထက ောက်ပ စ်ရုြ်ကကွင်း် မ ော်း၊ ထက ောက်လက်နက်မ ော်းထတွွဲ့ရရော
ှ
ထနရော၊ ထရှ်းထခတ် လူတုို့
အထပခခ ထန
(ဇ )

က ှျေးက

ုငခ
် ထသောထနရော သုို့မဟုတ် နော်းခုရောထနရောကု ဆုသည်။

င်ျေးအထိမ်ျေးအမှတ်အကဆ

ကပမကအ
နှင့််အထ

်

သ
င်ကန

ခွဲ့်သည့်် ကအ

်တမ်ျေး ှိသည့််

်ပေါအကဆ

အကဆ

အပ

်အစီျေးမ ျေး၊

ီျေးက

င်ျေး၊

ပမိ ွေ့ဝင်ကပေါ

်၊ ခံတပ်မ ျေး၊ လူကန အကဆ

ကနထိုံငခ
် ွဲ့်ကသ
ကန

ပမိ ွေ့ရိုံျေး၊

ဌ နနှင့်် က ှျေးက

( ၃ ) သဘ ဝအကလ

ွေင်ျေးမ ျေးကတွေွေ့ ှိ

်အအံုံမ ျေး၊

ံ ျေး၊

ကပမ

ည်

ဂူ၊ သဘ ဝလိုံဏ်ဂူ၊ က ှျေးက

င်ျေးက

လ ိ ကပမ င်၊ ပမစ်

မ်ျေးဆင့််နှင့်် ပရိုံငျေး် မိတ်မ ျေး၊ အပခ ျေး က

တုံတ်၊

တံခေါျေး၊

ဌ န၊ ဥယ ဉ်၊
ုံန်ျေးက

်စပ်ကန

မ ျေး၊

င်ျေးမ ျေး၊

်ဂူ၊ အပခ ျေးကနထိုံင်
ုံန်ျေး၊ ရိုံျေး၊ ခ ိ င့််၊
ပ် စ် ရုံပ်က
င် ကန

် ိုံနှင့််

အပခ ျေးသတတ

ိခ

င်ျေး၊
ွေငျေး် မ ျေး

မ ျေး၊

က ှျေးကခတ်လတ
ူ ိုံို့ အသံုံျေးအကဆ င်ပစစည်ျေးမ ျေး ပပ လုံပ်သည့်် ကန
ဆ

မုံခ်ဝ၊

န်တီျေးသည့်် ခိုံကအ င်ျေး

မ ျေးအပေါအဝင် ဘူမိသဘ ဝ ပတ်ဝန်ျေး

န်ခ

ွေယ်မှု

န်မ ျေး၊
ုံတ် လူတိုံို့

် ိုံ၊

ိုံျေး

်စီျေးသွေ ျေးပပီျေး ပ စ်သည့််

င်ျေးလူမ ျေးကနထိုံငခ
် ွဲ့်သည့််

် တည် ှိသည့်် သိုံို့မ

သံခ

်

င်ျေး၊ ဇ ပ်၊ သိမ်

် အအံုံမ ျေး၊ လူကန

င်ျေးလူမ ျေး သွေ ျေးလ ကနထိင
ုံ ခ
် ွဲ့်သည့််

ကန

တည်ကဆ

ယံုံက

ပ

နှင့်် က ှျေးက

ကတွေွေ့ ှိ

ဘူမိသဘ ဝ

င်ျေး၊ အုံတ်က

ုံန်ျေးမ ျေး၊ ပပိ

က ှျေးပမိ ွေ့က

ွေငျေး် အ

်တွေင်ပ စ်ကစ နှစ်ကပေါငျေး် ၁၀၀

ုံဆ
ိ ိုံသည်-

အကဆ

အ
် အံုံမ ျေး၊ အုံတ်

ယင်ျေးတိုံို့၏ အက
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မ ျေး

ဆိုံင်

နန်ျေးကတ ၊်

ကပမကပေါ်တွေင်ပ စ်ကစ၊

လူသ ျေးတိုံို့ကနထိုံင်ပပ လုံပ်သံုံျေးစွေွဲ

ျေး၊ ဘုံန်ျေးကတ ်က

သ သနိ

ဆိုံင်

ပ် စ်ရုံပ်က

အ
် အံုံကန

ကစတီ၊ ပုံထိုံျေး၊ ဂူဘုံ

အလုံပ်လုံပ်

(၄)

က

မ ျေးအပေါအဝင်

အပေါအဝင်

(၂)

ဆိုံသည်မှ

တ
် ွေင် ပ စ်ကစ က ကပေါ်တွေင်ပ စ်ကစ၊ က ကအ

ပတ်ဝန်ျေး

(၁)

်အအံုံ

၊ အိုံျေး ိုံ၊ စဉ့်် ုံ၊ိ

်သည့််

ိုံမ ျေးနှင့််
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က ှျေးကခတ်အကဆ

(၅)

က
က

်ပံုံ၊ က

တ
် ိုံင်၊ က

သပဂခ

်ကသ အကဆ

မပည်ျေးက
သိုံို့မ
အ

က

ျေးမှု၊

သမိုံင်ျေး၊

အကဆ

၊

အနုံပည လ

်

်အအံုံ

်ထူထ ျေးသည့််

တန် ိုံျေးပမင့််မ ျေး၍
်အအံုံမ ျေး၊

်ပင စ ထုံတ်ပပန်၍

အကဆ

သတ်မှတ်ထသော ထရှ်းထဟောင််းအ

ဤဥြထေအရ

ဗိသုံ

က ှျေးက

အ
် အံုံအပ စ် သတ်မှတ်သည့်် အပခ ျေးအကဆ

(ည ) ပမိ ွေ့ပပဆုသည်မှော

၊

်ခ ပ်မ ျေး၊

အမိနို့်ကက

င်ျေးအထိမ်ျေးအမှတ်

အကဆ

ပပ လုံပ်စိုံ

ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးသင့််သည့်် အကဆ

ီျေးဌ န

်ကသ ကန

ထ
ိုံ
ျေး ှိ

အထိမ်ျေးအမှတ်အပ စ်

ဝတထ မ ျေး၊ တိုံင်မ ျေး၊ က

ဝန်က

က ှျေးက

်စုံ၊ သခ ခ င်ျေး၊ ကပမပမ ပ် သပဂခ

ွေန်ျေးစသည်တိုံို့နှင့်် ၎င်ျေးတိုံို့

စ
် ဂူ၊

နိုံင်ငံကတ ်

(ဈ)

၊ က တွေင်ျေး၊

်အအံုံ၊ ဂူ၊ ပပ သ ေ်၊

်စ ၊ ကမ ်

ုံတ်

ယဉ်က

(၈)

်ထ ျေးကသ ကန

န်၊ က အိင
ုံ ၊် ဆည်ကပမ င်ျေးနှင့်် အထိမ်ျေးအမှတ်အပ စ် ပပ လုံပ် ထ ျေးကသ

(၆)

(၇ )

်အအံုံ၊ လမ်ျေး၊ တံတ ျေး၊ တူျေးက

်အအံုံပ ဝဏ်

င်ျေးစ

င်ျေးဝင်

အ
် အံုံမ ျေး။

ဆုသည်မှော

ဤဥြထေအရ

မ််းအမှတ်အထဆောက်အအု၏ နယ်နမတ်ကုဆုသည်။

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအတွင််း
အမန်ို့ထ ကော်ပငောစော

ုတ်ပြန်၍

ပြည်

ထရ်းဝန်ကကီ်းဌောနက

ပမြုွဲ့ထပမအပ စ်သတ်မှတ်

ော်းသည်

နယ်ထပမကုဆုသည်။
(ဋ )

က

ျေး

ဆုသည်မှော ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအတွင််း ပြည်

ဤဥြထေအရ အမန်ို့ထ ကော်ပငောစော

ထရ်းဝန်ကကီ်းဌောန က

ုတ်ပြန်၍ ရောထပမအပ စ် သတ်မှတ်

ော်း သည်

နယ်ထပမကုဆုသည်။
(ဌ )

ယဉ်က

ျေးမှုအကမွေအနှစ်အခင်ျေးအ

င်ျေးဆုသည်မှော

သဘောဝြတ်ဝန််းက င်တွင်

ပေြ်ရှ

ပေြ်မလူမှုဓထလမ ော်းထြါင််းစြ် ွွဲ့စည််းပ စ်တည်လ က်ရသည
ှ
်နယ်ထပမနှင်ယင််းတ၏
ုို့
ပ စ်တည်မှုကု ထြေါ်လွင်
(ဍ)

င်ရှော်းစွော ထတွွဲ့ပမင်မှတ်သော်းနုင်သည် ရှုပမင်ကွင်း် ကု ဆုသည်။

အမ ိ ျေးသ ျေးအဆင့််စီမံခနို့်ခွေွဲမှုက

်မတီ

ဆုသည်မှော

အမ ြု်းသော်းအဆင်ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသတအ
ုို့ တွက်
မ ော်းကု ကောကွယ်

ကမ္ောအထမွအနှစ်ထေသနှင်
ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်

န််းသမ််းပခင််းနှင် စီမခနို့်ခွပခင််းပြြုရန် ဤဥြထေအရ ွွဲ့စည််းထသော

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီကု ဆုသည်။
(ဎ)

ကေသဆိုံ င်

စီမံ ခ နို့်ခွေွဲ မှုက

် မတီ

ဆု သ ည်မှော

အမ ြု်းသော်းအဆင်ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမှလ၍
ွ
ထေသတစ်ခုခ င််းအတွက်
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နှင်စီမခနို့်ခွပခင််းပြြုရန် ဤဥြထေအရ ွွဲ့စည််းထသော ထေသဆုင်ရောစီမခနို့်ခွမှု ထကော်မတီ
ကုဆုသည်။
(ဏ) အစိုံျေး အ ွေွဲွေ့ဆုသည်မှော ပြည်ထ
(တ)

ဝန်က

ီျေးဌ နဆုသည်မှော

ောင်စုအစု်းရအ ွွဲ့ကု ဆုသည်။

ပြည်ထ

ောင်စုအစု်းရ

သောသနောထရ်းနှင်ယဉ်ထက ်းမှုဝန်ကကီ်း

ဌောနကုဆုသည်။
(

)

ဦျေးစီျေးဌ နဆုသည်မှော

ထရှ်းထဟောင််းသုထတသနနှင်

အမ ြု်းသော်းပြတုက်ဦ်းစီ်းဌောနကု

ဆုသည်။
အခန်ျေး (၂)
ည် ယ်ခ
၃။

်မ ျေး

ဤဥြထေ၏ ရည်ရယ်ခ က်မ ော်းမှော ထအောက်ြါအတုင််းပ စ်သည်(က)

ထရှ်းနှစ်ထြါင််းမ ော်းစွောက

တည်ရှခထသော

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်း

အဓွန်ို့ရှည်စွော

ကောကွယ်

န််းသမ််းပခင််းဆုင်ရောမူဝါေကု

ပမြှင်တင်

တည်တထစထရ်းအတွက်
အထကောင်အ
(ခ )

ည်ထ ော်ရန်၊

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းနှင်

ယင််းထေသအတွင်း် ရှ

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်

မ ော်းအော်း သဘောဝထဘ်းအနတရောယ်ထ ကောင်ပ စ်ထစ၊ လူတု၏
ို့
ပြြုလုြ်မထ
ှု ကောင်ပ စ်ထစ၊
သစ်ြင်

သစ်ဥထ ကောင်ပ စ်ထစ၊

ြု်းမွှော်းမ ော်း၊

ငှက်၊

ယုယွင်း် ြ က်စီ်းပခင််းမရှထစထရ်းအတွက် ကောကွယ်
(ဂ )

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းကု

ကောကွယ်

အမ ြု်းဂုဏ်၊ ဇောတဂုဏ်ပမင်မော်းထစရန်နှင် ပြည်ထ

တရစဆောန်မ ော်းထ ကောင်ပ စ်ထစ၊

န််းသမ််းရန်၊
န််းသမ််းပခင််းပ င်

နုငင
် သော်းမ ော်း

ောင်စုစတ်ဓောတ် ရှင်သန်

က်ပမက်

ထစရန်၊
(ဃ)

အမ ော်းပြည်သူတုို့၏အသစတ်ဓောတ်တွင်
ကောကွယ်

(င)

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းအော်း

န််းသမ််းပခင််း၏ တန် ု်းကကီ်းမော်းမှုကု နော်းလည်ခယူနုင် ကထစရန်၊

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်း

က်ဆီ်းမှုမခရထစထရ်းအတွက်

အကောအကွယ်

ထြ်းရန်၊
(စ )

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းကောကွယ်

န််းသမ််းထရ်းနှင် စြ်လ ဉ််း၍ နုင်ငထတော်က

လက်ခသထဘောတူထသော အပြည်ပြည်ဆုင်ရော ကွန်ေင််းရှင်း် နှငအညီ
်
ထဆောင်ရက်ရန်၊
(ဆ)
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အခန်ျေး (၃)
ယဉ်က
၄။

ျေးမှုအကမွေအနှစ်စီမံခနို့်ခွေွဲမှုက

်မတီမ ျေး ွေွဲွေ့စည်ျေးပခင်ျေး

အစု်းရအ ွွဲ့သည်(က)

ကမ္ောအထမွအနှစ် ထေသကုလည််းထကောင််း၊ အမ ြု်းသော်းအဆင်ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသ
ကုလည််းထကောင််း

ကောကွယ်

န််းသမ််းပခင််းနှင်စီမခနို့်ခွပခင််းပြြုရန် ထအောက်ထ ော်ပြြါ

ြုဂဂြုလ်မ ော်းြါဝင်ထသော အမ ြု်းသော်းအဆငစ
် ီမခနို့်ခွမှု ထကော်မတီကု ွွဲ့စည််းရမည်(၁)

သက်ဆုငရ
် ောတုင််းထေသကကီ်း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်နယ်အစု်းရအ ွွဲ့က

ဥကကဋ္ဌ

တောဝန်ထြ်းအြ်ထသောဝန်ကကီ်း
(၂)

ညွှန် ကော်းထရ်းမှ ်း၊ တုင််းထေသကကီ်း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်နယ်
အထ

(၃)

ွထ

အ ွွဲ့ဝင်

ွအြ
ု ်ခ ြုြ်ထရ်းဦ်းစီ်းဌောန

ေုတယညွှန် ကော်းထရ်းမှ ်း၊ တုင််းထေသကကီ်း သုို့မဟုတ် ပြည်နယ်

အ ွွဲ့ဝင်

လယ်ယောထပမစီမခနို့်ခွထရ်းနှင် စောရင််းအင််းဦ်းစီ်းဌောန
(၄)

တုင််းထေသကကီ်း သုို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဦ်းစီ်းမှ ်း

အ ွွဲ့ဝင်

ပမြုွဲ့ပြနှင်အမ်ရော ွွဲ့ပ ြု်းထရ်းဦ်းစီ်းဌောန
(၅)

ညွှန် ကော်းထရ်းမှ ်း၊ တုင််းထေသကကီ်း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်နယ်

အ ွွဲ့ဝင်

ဟုတယ်နှင်ခရီ်းသွော်းလောထရ်းညွှန် ကော်းမှုဦ်းစီ်းဌောန
(၆)

ညွှန် ကော်းထရ်းမှ ်း၊ တုင််းထေသကကီ်း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်နယ်

အ ွွဲ့ဝင်

စည်ြင်သောယောထရ်းအ ွွဲ့
(၇)

တုင််းထေသကကီ်း သုို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဦ်းစီ်းမှ ်း
ြတ်ဝန််းက င်

(၈)

အ ွွဲ့ဝင်

န််းသမ််းထရ်းဦ်းစီ်းဌောန

ညွှန် ကော်းထရ်းမှ ်း၊ တုင််းထေသကကီ်း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်နယ်

အ ွွဲ့ဝင်

ထရအရင််းအပမစ်နှင်ပမစ်ထခ ောင််းမ ော်း ွွဲ့ပ ြု်းတု်းတက်ထရ်းဦ်းစီ်းဌောန
(၉)

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ကောကွယ်

န််းသမ််းပခင််းနှင်စြ်လ ဉ််း၍

အ ွွဲ့ဝင်

န််းသမ််းထရ်း

အ ွွဲ့ဝင်

ကျွမ််းက င်သူတစ်ဦ်း
(၁၀) ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ကောကွယ်

လုြ်ငန််းကုစတ်ဝင်စော်းသည်ထေသခနှစ်ဦ်း
(၁၁) သက်ဆုငရ
် ောထရှ်းထဟောင််းသုထတသနနှင်

အတွင််းထရ်းမှ ်း

အမ ြု်းသော်းပြတုက်ဦ်းစီ်းဌောနခွ တောဝန်ခ
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(ခ )

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီကု လအ
ု ြ်သလု ပြင်ဆင် ွွဲ့စည််းနုင်သည်။

(ဂ )

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီတွငြ
် ါဝင်သည်

နုငင
် ဝန်

မ််းမဟုတ်ထသော

အ ွွဲ့ဝင်မ ော်း၏ခ ်းီ ပမြှင်ထငွနှင် စရတ်မ ော်းကု သတ်မှတ်ထြ်းရမည်။
၅။

သက်ဆုငရ
် ော တုင််းထေသကကီ်း သုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစု်းရအ ွွဲ့ သုို့မဟုတ် ထနပြည်ထတော်

ထကောင်စီ သမ
ုို့ ဟုတ် ကယ
ု ်ြုငအ
် ုြ်ခ ြုြ်ခွင်ရတုင်း် သမ
ုို့ ဟုတ် ကုယ်ြုငအ
် ြ
ု ်ခ ြုြ်ခွင်ရထေသ ဦ်းစီ်း
အ ွွဲ့သည်(က)

ကမ္ောအထမွအနှစ်ထေသနှင် အမ ြု်းသော်းအဆင်ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းမှ လွ၍
က န်ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းကု
ခနို့်ခွပခင််းပြြုရန်

ကောကွယ်

န််းသမ််းပခင််းနှင်

ထအောက်ထ ော်ပြြါြုဂဂြုလ်မ ော်းြါဝင်ထသော

စီမ

ထေသဆုင်ရောစီမခနို့်ခွမှု

ထကော်မတီကု ွွဲ့စည််းရမည်(၁) ခရုင် သမ
ုို့ ဟုတ် ပမြုွဲ့နယ်အထ

ွထ

ွအြ
ု ်ခ ြုြ်ထရ်းဦ်းစီ်းဌောန

ဥကကဋ္ဌ

အုြ်ခ ြုြ်ထရ်းမှ ်းမှ တောဝန်ထြ်းအြ်သည်ဌောနဆုင်ရော
အရောရှတစ်ဦ်း
(၂) ပမြုွဲ့နယ်စည်ြင်သောယောထရ်းအ ွွဲ့မှ အရောရှတစ်ဦ်း

အ ွွဲ့ဝင်

(၃) ဦ်းစီ်းမှ ်း၊ ပမြုွဲ့နယ်လယ်ယောထပမစီမခနို့်ခွထရ်းနှင် စောရင််းအင််း

အ ွွဲ့ဝင်

ဦ်းစီ်းဌောန
(၄) ဦ်းစီ်းမှ ်း၊ ပမြုွဲ့နယ်ထက ်းလက်ထေသ ွွဲ့ပ ြု်း

အ ွွဲ့ဝင်

တု်းတက်ထရ်းဦ်းစီ်းဌောန
(၅) သက်ဆုငရ
် ောထရှ်းထဟောင််းသုထတသနနှင်

အတွင််းထရ်းမှ ်း

အမ ြု်းသော်းပြတုက်ဦ်းစီ်းဌောနခွ တောဝန်ခ
(ခ)

ထေသဆုငရ
် ောစီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီကု လုအြ်သလု ပြင်ဆင် ွွဲ့စည််းနုငသ
် ည်။
အခန်ျေး (၄)
ယဉ်က

၆။

ဝန်ကကီ်းဌောနသည်

တစ်ခုခုကု ပ စ်ထစ၊ တစ်ခု
အမန်ို့ထ ကော်ပငောစော
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ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသသတ်မှတ်ပခင်ျေး

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအပ စ်

ထအောက်ြါထေသအမ ြု်းအစော်း

က်ြု၍ပ စ်ထစ နယ်နမတ်ထ ော်ပြ၍ အစု်းရအ ွွဲ့၏ သထဘောတူညီခ က် ပ င်

ုတ်ပြန်သတ်မှတ်နုင်သည်-

(က)

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်း တည်ရှရောထေသ၊

( ခ)

ကော်းခထေသ။
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7
၇။

ဝန်ကကီ်းဌောနသည်လုအြ်လျှင်ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်းတည်ရှရောထေသနှင်

ကော်းခထေသ

အတွင််းတွင် ထပမယောစီမခန်ခ
ို့ ွထရ်းအတွက် ထအောက်ြါအတုင်း် ထဆောင်ရက်ရမည်(က)

အစု်းရဌောန သုို့မဟုတ် အစု်းရအ ွွဲ့အစည််း တစ်ခုခု၏ စီမခန်ခ
ို့ ွမှုထအောက်တွင် ရှထသော
ထပမပ စ်ြါက

သက်ဆုင်ရောအစု်းရ

ဌောနသမ
ုို့ ဟုတ်

အစု်းရအ ွွဲ့အစည််းနှင်

ကကြုတင်ညြှနှုင်း် ထဆောင်ရက်ပခင််း၊ လအ
ု ြ်ြါကအစု်းရအ ွွဲ့သုို့တင်ပြထဆောင်ရက်ပခင််း၊
(ခ )

ြုဂဂြုလ် သမ
ုို့ ဟုတ် ြုဂဂလကအ ွွဲ့အစည််းက စုက်ြ ြု်းလုြ်ကုင်ခွင၊် လက်ဝယ်

ော်းခွင၊်

အသု်းပြြုခွင၊် အက ြု်းခစော်းခွင်၊ ဆက်ခခွင် သုို့မဟုတ် လွှထပြောင််းခွငရှ
် ထသော ထပမ
ပ စ်ြါက သက်ဆုငရ
် ောဥြထေနှငအညီ
်
သက်ဆုင်ရောြုဂဂြုလ်၊ ြုဂဂလကအ ွွဲ့အစည််း နှင်
ညြှနှုင်း် ထဆောင်ရက်ပခင််း၊
အခန်ျေး (၅)
ယဉ်က
၈။

ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသ

ွေယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးပခင်ျေး

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခန်ခ
ို့ ွမှုထကော်မတီနှင်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းတွင်
အထနှောင်အယှက်ပ စ်ထစသည်
က ်းထက ော်ထဆောက်လုြ်

ထေသဆုင်ရောစီမခန်ခ
ို့ ွမှုထကော်မတီမ ော်းသည်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်အခင််းအက င််းကု

မည်သည်အထဆောက်အအုမျှ

ော်းမှုမ ော်းကု

အဟန်ို့အတော်း၊

ထဆောက်လုြ်ပခင််းမပြြုရန်တော်းဆီ်းပခင််း၊

ယ်ရောှ ်းထစပခင််းတက
ုို့ ု

သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင်အညီ

ထဆောင်ရက်နုင်သည်။
၉။

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခန်ို့ခွမှုထကော်မတီနှင်

ထေသဆုငရ
် ောစီမခန်ခ
ို့ ွမှုထကော်မတီမ ော်းသည်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသတစ်ခုခ င််းအလက
ု ် အထဆောက်အအုထဆောက်လုြ်ရော၌ လက
ု ်နော ရမည်
စည််းကမ််းခ က်မ ော်းနှင်သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းကု ဝန်ကကီ်းဌောနနှင် ညြှနှုင််း၍ သတ်မှတ် နုင်သည်။
၁၀။

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခန်ို့ခွမှုထကော်မတီနှင်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအတွင််းတွင်

ထေသဆုငရ
် ောစီမခန်ခ
ို့ ွမှုထကော်မတီမ ော်းသည်

ကောကွယ်

န််းသမ််းထရ်း

လုြ်ငန််းမ ော်းကု

သတ်မှတ်

ခ က်မ ော်း နှင်အညီ ထဆောင်ရက်ရမည်။
၁၁။

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီနှင်

ထေသဆုင်ရော

စီမခန်ို့ခွမှုထကော်မတီမ ော်းသည်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအတွင််း၌ထအောက်ြါကစစရြ်မ ော်းကုထဆောင်ရက်ရန်လုအြ်ြါကဝန်ကကီ်းဌော
န၏ သထဘောတူညီခ က်ရယူရမည်(က)

ထရှ်းထဟောင််းအ

မ််းအမှတ်အထဆောက်အအု၏ ြရဝဏ်ကု သတ်မှတ်ပခင််း၊

(ခ )

ြုေမ
် ခွ(က)အရ သတ်မှတ်သည်ြရဝဏ်အတွင််း ထဆောင်ရက်သည်ကစစရြ်မ ော်းအတွက်
လက
ု ်နောရမည် စည််းကမ််းခ က်မ ော်း သတ်မှတ်ပခင််း၊

(ဂ )

ထရှ်းထဟောင််းအ

မ််းအမှတ်အထဆောက်အအုအော်း

ထစောင်ထရှောက်ထရ်းအ ွွဲ့မ ော်း ွွဲ့စည််း၍
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ထဂါြက

သမ
ုို့ ဟုတ်

န််းသမ််း

န််းသမ််းထစောင်ထရှောက်ပခင််း။
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8
အခန်ျေး (၆)
ဝန်က
၁၂။

ီျေးဌ န၏ လုံပ်ငန်ျေးတ ၀န်မ ျေး

ဝန်ကကီ်းဌောန၏လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမှောထအောက်ြါအတုင််းပ စ်သည်(က)

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်း

ကောကွယ်

န််းသမ််းထရ်း၊

ထ ော်

ုတ်ထရ်းနှင်

သုထတသနပြြုလုြ်ထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောင်ရက်ပခင််း၊
(ခ )

င်ရှော်းထက ော် ကော်း၍
ထေသမ ော်းနှင်

ယဉ်ထက ်းမှုတန် ု်းပမင်မော်းထသော

ြ က်စီ်းယုယွင်း် ထနထသော

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်းကု

ဦ်းစော်းထြ်း

န််းသမ််းထစောင်ထရှောက်ပခင််း၊
(ဂ )

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအတွင််း

ထရှ်းထဟောင််းထနရောနှင်

ထရှ်းထဟောင််းအ

မ််း

အမှတ်အထဆောက်အအုမ ော်းကု အစု်းရအ ွွဲ့၏ သထဘောတူညီခ က်ပ င် သတ်မှတ်ပခင််း၊
(ဃ ) ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်းကု

ကမ္ောအထမွအနှစ်စောရင််းတွင်

ြါဝင်နုင်ထရ်းအတွက်

အစု်းရအ ွွဲ့၏ သထဘောတူညီခ က်ပ င် ထဆောင်ရက်ပခင််း၊
(င )

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်
မထရောက်ရထစထရ်းနှ
ှ
င်

ထေသအတွင််းမှ
ပြည်ြသုို့

ထရှ်းထဟောင််းဝတထြုြစစည််းမ ော်း

ထရောက်ရှသွော်းထသော

ပြည်ြသုို့

ထရှ်းထဟောင််းဝတထြုြစစည််းမ ော်း

ပြန်လည်ရရှထရ်းတုို့အတွက် လအ
ု ြ်သလထ
ု ဆောင်ရက်ပခင််း၊
(စ )

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်း
အနှစ်မ ော်းကု

တန် ု်း

ကောကွယ်

န််းသမ််းထရ်းနှင်

ော်းဂုဏ်ယူတတ်ထစထရ်းအတွက်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွ
အသြညောထြ်းထရ်း

လုြ်ငန််းထဆောင်ရက်ပခင််း၊
(ဆ)

အစု်းရအ ွွဲ့ကအခါအော်းထလ ော်စွော

သတ်မှတ်ထသော

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ကောကွယ်

န််းသမ််းပခင််းဆုငရ
် ော လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကု ထဆောင်ရက်ပခင််း၊
(ဇ )

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီ နှင် ထေသဆုင်ရောစီမခန်ို့ခွမှုထကော်မတီ မ ော်း၏
တင်ပြခ က်မ ော်းကုလုအြ်သလု ဆက်လက်ထဆောင်ရက်ပခင််း။

(ဈ )

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်

ခုက်မှုတွင်

ခုက်ထအောင်

ထဆောင်ရက်သူက

ထြ်းထလ ော်

ထစရန်၊ ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မှ အက ြု်းအပမတ်ရရှသည် အ ွွဲ့အစည််းမ ော်းက ရန်ြုထငွ
ည်ဝင်ထစရန်၊

အက ြု်းအပမတ်၏တစ်စတ်တစ်ြုင််းအော်း

န််းသမ််းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းတွင်
(ည)

နုင်ငထတော်ဘဏ္ဍောရန်ြုထငွမှ
လုြ်ငန််းမ ော်း
နုင်ငထတော်၏

ထရောက်စွော

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်

ည်ဝင်ထစရန် စီမခနို့်ခွပခင််း၊
ရထငွအပြင်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်

အထကောင်အ

န််းသမ််းထရ်း

ည်ထ ော်ထဆောင်ရက်နုင်ထရ်းအတွက်

ဘဏ္ဍောထရ်းဆင
ု ်ရောစည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ော်းနှင်အညီ

နုငင
် ထတော်၏

ထငွစောရင််းတွင် ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ် စီမခနို့်ခွမှုရန်ြုထငွတစ်ရြ်ကု တည်ထ

ောင်

ော်းရှပခင််း။
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9
အခန်ျေး(၇)
စီမံခနို့်ခွေွဲမှုက
၁၃။

်မတီမ ျေး၏ လုံပ်ငန်ျေးတ ဝန်မ ျေး

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီ၏ လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမှောထအောက်ြါအတုင်း် ပ စ် သည်(က)

ကမ္ောအထမွအနှစ်နှင်အမ ြု်းသော်းအဆင်ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်း

န််းသမ််းထရ်း

နှင်စီမခနို့်ခွထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းကု ထဆောင်ရက်ပခင််း၊
(ခ)

ကမ္ောအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းအတွက် ကုလသမဂဂြညောထရ်း၊ သြပနှင်ယဉ်ထက ်းမှုအ ွွဲ့
(UNESCO)က

သတ်မှတ်

ော်းသည်

မူဝါေစည််းကမ််းခ က်မ ော်းအော်း

မမတုို့

နယ်ထပမထေသ၊ ယဉ်ထက ်းမှုနှင်အညီ ထဆောင်ရက်ပခင််း၊
(ဂ )

ကမ္ောအထမွအနှစ်နှင် အမ ြု်းသော်းအဆင် ယဉ်ထက ်းမှုအထမွ အနှစ်ထေသအတွင််းရှ ပမြုွဲ့ ပြ၊
ထက ်းရောမ ော်းတွင် ထအောက်ြါကစစရြ်မ ော်းကု စစစ်ထဆောင်ရက်ပခင််း(၁)

အထဆောက်အအုကုတည်ထဆောက်ပခင််း၊တု်းခ ွဲ့ထဆောက်လြ
ု ်ပခင််း၊ပြင်ဆင်ပခင််း၊
ဝင််းခခနယ်နမတ်တု်းခ ွဲ့ပခင််း၊

(၂)

မူလရှပြီ်း ဟုတယ်၊ မုတယ်၊ ဧည်ထဂဟော၊ တည််းခု ရြ်သော၊ သမ
ုို့ ဟုတ်
စက်မှုလုြ်ငန််း အထဆောက်အအုကု ပြင်ဆင်ပခင််း၊

(၃)
(၄)

ထေသခမ ော်းကထဆောင်ရက်သည်

စီ်းြွော်းထရ်း၊

ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနှင်အညီ

န််းသမ််း ကြ်မတ်ထဆောင်ရက်ပခင််း၊

ထရှ်းထဟောင််းအ

မ််းအမှတ်

လူမှုထရ်းကစစရြ်မ ော်းကု

အထဆောက်အအု၏

ဝင််းခခနယ်နမတ်ကု

ပြင်ဆင်ပခင််း၊ တု်းခ ွဲ့ပခင််းလုြ်ငန််းမ ော်းထဆောင်ရက်ပခင််း၊
(၅)

လမ််းထ ောက်လုြ်ပခင််း၊တတော်း၊

ဆည်ထပမောင််း၊

တောတမ

ထဆောက်လုြ်ပခင််း၊

လျှြစ
် စ်နှင်ဆက်သွယ်ထရ်းဆင
ု ်ရောလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောင်ရက်ပခင််း၊
(၆)

စီမခနို့်ခွမှုအရမပ စ်မထန

လအ
ု ြ်ထသောအထဆောက်အအု၊

လူအမ ော်းသု်း

အထပခခအထဆောက်အအုမ ော်းထဆောက်လုြ်ပခင််း၊

၁၄။

ထေသဆုငရ
် ောယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီ၏

လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမှော

ထအောက်ြါအတုင်း် ပ စ်သည်(က)

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်းတည်ရရောထေသနှ
ှ
င်

ကော်းခထေသအတွင်း် တွင်

န််းသမ််း

ထရ်းနှင် စီမခနို့်ခွထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းကု ထဆောင်ရက်ပခင််း၊
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(ခ)

ကမ္ောအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းအတွက် ကုလသမဂဂြညောထရ်း၊ သြပနှင် ယဉ်ထက ်းမှု အ ွွဲ့
(UNESCO)က သတ်မှတ်

ော်းသည် မူဝါေစည််းကမ််းခ က်မ ော်းအော်း မမတန
ုို့ ယ်ထပမ

ထေသ၊ ယဉ်ထက ်းမှုနှင်အညီ ထဆောင်ရက်ပခင််း၊
(ဂ)

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအတွင််းရှထေသခမ ော်း၏
ွွဲ့ပ ြု်းထရ်းစီမကန််းမ ော်းခ မှတ် အထကောင်အ

(ဃ)

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအတွင််း

အနောဂတ်ပမြုွဲ့ပြထက ်းရော

ည်ထ ော် ထဆောင်ရက်ပခင််း၊

ထဆောင်ရက်လုသည်

ထအောက်ြါကစစမ ော်းကု

စစစ်ခွင်ပြြုပခင််း(၁)

ထရှ်းထဟောင််းအ

မ််းအမှတ်အထဆောက်အအုနှင်

ယင််းဝင််းခခနယ်နမတ်ကု

ပြင်ဆင်ပခင််း၊ တု်းခ ွဲ့ပခင််း၊
(၂)

လမ််းထ ောက်လုြ်ပခင််း၊တတော်း၊

ဆည်ထပမောင််း၊

တောတမ

ထဆောက်လုြ်ပခင််း၊

လျှြစ
် စ်နှင်ဆက်သွယ်ထရ်းဆင
ု ်ရော လုြ်ငန််းမ ော်းထဆောင်ရက်ပခင််း၊
(၃)

စီမခနို့်ခွမှုအရမပ စ်မထနလအ
ု ြ်ထသော

အထဆောက်အအု၊

လူအမ ော်းသု်း

အထပခခအထဆောက်အအုမ ော်း ထဆောက်လုြ်ပခင််း၊
(၄)
၁၅။

အပခော်းလုအြ်ထသောလုြ်ငန််းမ ော်းထဆောင်ရက်ပခင််း။

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီနှင်

ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်ထလျှောက်
ရမည်အပြင်

အထမွအနှစ်

ော်းလောမှုမ ော်းကု

ထေသဆုငရ
် ောစီမခန်ခ
ို့ ွမှုထကော်မတီမ ော်းသည်
ြုေ်မ

၂၅

ြါ

ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနှင်အညီ

ခုက်နုင်မှုဆန််းစစ်ခ က်(HeritageImpactAssessment)

စစစ်

ပ င်လည််း

သု်းသြ်စစစ်ရမည်။
၁၆။

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီနှင်

ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်ထြ်း

ထေသဆုငရ
် ောစီမခန်ခ
ို့ ွမှုထကော်မတီမ ော်းသည်

ော်းသည်ကစစရြ်မ ော်းကုခွင်ပြြုစဉ်က

သတ်မှတ်ထြ်း

ော်းသည်

စည််းကမ််း

ခ က်မ ော်းအတုင်း် ထဆောင်ရက်ပခင််းမရှလျှင် ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်ကု ပြန်လည်ရုြ်သမ််းနုင်သည်။
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အခန်ျေး (၈)
က
၁၇။

ိ တင်ခွေင့််ပပ ခ

် ကလ

ထ
်
ျေးပခင်ျေး၊ စိစစ်ပခင်ျေးနှင့်် ထုံတ်ကပျေးပခင်ျေး

ထအောက်ြါလုြ်ငန််းတစ်ရြ်ရြ်ကထ
ု ဆောင်ရက်လုသူသည်

ခ က်မ ော်းကု

လက
ု ်နောရမည်အပြင်

ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်ရရှရန်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်းအထြေါ်

သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင်အညီ

သမ
ုို့ ဟုတ် ထေသဆုငရ
် ောစီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီသုို့ ထလျှောက်
(က)

တည်ဆဥြထေမ ော်းြါ

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်း

ပြဋ္ဌောန််း

ခုက်မှုမရှထ ကောင််း

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီ
ော်းရမည်-

တည်ရှရောထေသအတွင််းရှ ပမြုွဲ့ပြနှင်ထက ်းရော အတွင်း်

တွင်(၁)

အထဆောက်အအု တည်ထဆောက်ပခင််း သမ
ုို့ ဟုတ် တု်းခ ွဲ့ ထဆောက်လုြ်ပခင််း၊

(၂)

ထရှ်းထဟောင််းအ

မ််းအမှတ်အထဆောက်အအုမှတစ်ြါ်း အပခော်းအထဆောက်အအု ကု

ပြင်ဆင်ပခင််း သမ
ုို့ ဟုတ် ယင််း၏ဝင််းခခနယ်နမတ်ကုကောရပခင််း၊ ပြင်ဆင် ပခင််း
သမ
ုို့ ဟုတ် တု်းခ ွဲ့ပခင််း၊
(၃)

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်းကုမ

ခုက်သည်

သောသနကအထဆောက်အအုမ ော်း၊

ြညောထရ်း၊ က န််းမောထရ်းဆုင်ရော အထပခခအထဆောက်အအုမ ော်း ပြြုပြင်မွမ််းမ ပခင််း၊
အသစ်တည်ထဆောက်ပခင််း၊
(၄)

လမ််းမ ော်းတု်းခ ွဲ့ပခင််း၊ ပြင်ဆင်ပခင််း၊ ဆြ်ခထဘော တတော်းမ ော်း ပြင်ဆင်ပခင််း၊

(၅)

ထရတွင်း် ၊ ထရကန်၊ ထရကူ်းကန်၊ ထရထလှောင်ကန်၊ ထမွ်းပမ ထရ်းကန်မ ော်း၊ ထမွ်းပမ
ထရ်းခခမ ော်း၊

နှစ်ရည
ှ ်ြင်

စုက်ြ ြု်းပခင််းမ ော်း

ထဆောင်ရက်ပခင််း၊

တု်းခ ွဲ့ပခင််း၊

ပြြုပြင်မွမ််းမပခင််း၊
(၆)

လက်မှုလုြ်ငန််းဆုင်ရောအလုြ်ရမ
ု ော်းအသစ်တည်ထဆောက်ပခင််း၊တု်းခ ွဲ့ပြြုပြင်
ပခင််း၊

(၇)

စီ်းြွော်းထရ်းလုြ်ငန််းဆုငရ
် ော

စော်းထသောက်ဆုင်မ ော်း၊

အမှတ်တရြစစည််း

အထရောင််းဆုင်မ ော်း၊ခရီ်းသွော်းလုြ်ငန််း ထဆောင်ရက်မှုဆုင်ရောမ ော်း တည်ထဆောက်
ပခင််း၊ တု်းခ ွဲ့ပြြုပြင်ပခင််း၊
(၈)

ပြခန််းလုြ်ငန််းဆုင်ရော

အထဆောက်အအုအသစ်ထဆောက်လုြ်ပခင််း၊

တု်းခ ွဲ့

ပြြုပြင်ပခင််း၊
(၉)

မူလရှပြီ်းဟုတယ်၊ မုတယ်၊ ဧည်ထဂဟော၊ တည််းခုရြ်သော သမ
ုို့ ဟုတ် အထသ်းစော်း၊
အလတ်စော်း စက်မှုလုြ်ငန််း အထဆောက်အအုကု ပြင်ဆင်ပခင််း၊

(၁၀) ရဟတ်ယောဉ်၊ လူစီ်းမီ်းြု်းြ မ ော်း၊ အပခော်းစက်တြ်၊ စက်မယောဉ် ြ သန််းပခင််း၊
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(ခ )

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းအတွင်း် ရှ ကော်းခထေသတွင် (၁)

လမ််းထ ောက်လြ
ု ်ပခင််း၊ ဆြ်ခထဘောတတော်း၊ ယောဉ်ရြ်နော်းစခန််း၊ ရ
ရ

ော်းဘူတောရု၊

အော်းကစော်းရ၊ု

အော်းကစော်းကွင်း် မ ော်း၊

ော်းလမ််း၊

အထဆောက်အအုနှင်

တတော်းမ ော်း အသစ်တည်ထဆောက်ပခင််း၊ သမ
ုို့ ဟုတ် ယင််းတက
ုို့ ု တု်းခ ွဲ့ပခင််း၊
(၂)

ဆက်သွယ်ထရ်းတောဝါတုင်မ ော်း၊
ဓောတ်အော်းကကြု်းမ ော်း၊

ထပမထအောက်လုြ်ငန််းမ ော်း၊

လျှြစ
် စ်မဟောဓောတ်အော်းလင
ု ်း် မ ော်း၊

ဓောတ်အော်းခွရမ
ု ော်း၊

ဓောတ်တုင်မ ော်း၊ ဓောတ်ထငွွဲ့ြုကလ
် ုင်း် မ ော်းတည်ထဆောက်စုက်
(၃)

ရဟတ်ယောဉ်၊

လူစီ်းမီ်းြု်းြ မ ော်း၊

ထပမထအောက်

ပူ ခင််း၊

ထမောင််းသူမထလယောဉ်၊

ပ တ်သန််း

ြ သန််းပခင််းလုြ်ငန််းထဆောင်ရက်ပခင််း၊
(၄)

ဇောတ်ရုကသထ
ုို့ သောထ ော်ထပ ထရ်းဆုငရ
် ော အထဆောက်အအုမ ော်း၊ နော်းထနစခန််း မ ော်း၊
ပမင််းစီ်းစခန််း

ပြြုင်ကွင််းမ ော်းနှင်

အထပခခအထဆောက်အအုမ ော်း

ော်းပခင််း၊

ခွင်ပြြုခ က်

တည်ထဆောက်ပခင််း။
၁၈။

(က)

ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်ထလျှောက်

စစစ်ပခင််းနှင်

ုတ်ထြ်းပခင််းနှင်

စြ်လ ဉ််း၍ (၁)

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီသည် သတ်မှတ်ခ က်နှင်အညီ ရက်ထြါင််း
၃၀ အတွင််း စစစ်ဆု်းပ တ်ရမည်၊

(၂)

ထေသဆုငရ
် ော စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီသည် သတ်မှတ်ခ က်နှင်အညီ ၁၅ ရက်
အတွင််း စစစ်ထဆောင်ရက်ရမည်။

(ခ)

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီသည်
ခွင်ပြြုခ က်

တ
ု ်ထြ်းပခင််း

သမ
ုို့ ဟုတ်

ြုေ်မခွ(က)(၁)အရ

စစစ်ပြီ်းကကြုတင်

ခုင်လုထသောအထ ကောင််းပြခ က်ပ င်

ပငင််းြယ်

ပခင််းပြြုလုြ်နုင်သည်။
(ဂ )

ထေသဆုငရ
် ောစီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီသည်

ြုေမ
် ခွ(က)(၂)အရစစစ်၍

ဝန်ကကီ်းဌောနမှတစ်ဆင် အစု်းရအ ွွဲ့သို့ု သထဘော
၁၉။

ဝန်ကကီ်းဌောနသည်

ြုေ်မ

၁၈၊

ြုေမ
် ခွ(ဂ)အရ

လအ
ု ြ်ြါက

ော်းမှတ်ခ က်နှင်တင်ပြရမည်။
တင်ပြခ က်ကုစစစ်၍

လအ
ု ြ်ြါက

သက်ဆုငရ
် ောအစု်းရဌောန၊ အ ွွဲ့အစည််းနှင် ညြှနှုင််းထဆောင်ရက်ပြီ်း(က)

ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်
ခွင်ပြြုခ က်

(ခ )

တ
ု ်ထြ်းသင်ထ ကောင််းထတွွဲ့ရှလျှင်

ထလျှောက်

ော်းသူအော်းကကြုတင်

ုတ်ထြ်းရမည်။

ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်

တ
ု ်ထြ်းရန်မသင်ထ ကောင််းထတွွဲ့ရလျှ
ှ င်

ထလျှောက်

ော်းခ က်ကု

ခုင်လုထသောအထ ကောင််းပြခ က်ပ င် ပငင််းြယ်ရမည်။
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၂၀။

(က)

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအတွင််းတွင် ထအောက်ြါလုြ်ငန််းတစ်ရြ်ရြ်ကု ထဆောင်ရက်
လသ
ု ူသည်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်းအထြေါ်

ခုက်မှုမရှထ ကောင််း

ကကြုတင်

ခွင်ပြြုခ က်ရရှရန် သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင်အညီ အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှု ထကော်မတီ
သမ
ုို့ ဟုတ် ထေသဆုငရ
် ောစီမခနို့်ခွမှု ထကော်မတီသုို့ ထလျှောက်
(၁)

ထရှ်းထဟောင််းအ

မ််းအမှတ်အထဆောက်အအု၏

ော်းရမည်-

မူလထရှ်းထဟောင််းြုသဏဌောန်ကု

ပ စ်ထစ၊ မူလထရှ်းထဟောင််းလက်ရောကုပ စ်ထစ ထပြောင််းလပခင််းမရှထစဘ ပြြုပြင်
န််းသမ််းမှု လုြ်ငန််းထဆောင်ရက်ပခင််းသမ
ုို့ ဟုတ် ယင််း၏ဝင််းခခနယ်နမတ် ကု
ပြင်ဆင်ပခင််း၊ တု်းခ ွဲ့ပခင််း၊
(၂ )

ထရှ်းထဟောင််းသုထတသနဆုင်ရောတူ်းထ ော်မှုလုြ်ငန််းထဆောင်ရက်ပခင််း၊

(၃)

ပြတုက်မ ော်းတည်ထဆောက်ပခင််း၊ ွင်လှစ်ပခင််း၊

(၄)

စီမခနို့်ခွမှုအရမပ စ်မထနလအ
ု ြ်ထသောအထဆောက်အအု၊လူအမ ော်းသု်း

အထပခခ

အထဆောက်အအုမ ော်းထဆောက်လုြ်ပခင််း။
(ခ )

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီသမ
ုို့ ဟုတ်
တ၏
ုို့ သထဘော

၂၁။

ဝန်ကကီ်းဌောနသည်

ထေသဆုင်ရောစီမခနို့်ခွမှု

ထကော်မတီ

ော်းမှတ်ခ က်နှင်အတူ ဝန်ကကီ်းဌောနသုို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။

ြုေ်မ ၂၀ အရ ထလျှောက်

ော်းခ က်ကု ဦ်းစီ်းဌောနအော်း စစစ်ထစပခင််း၊

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီ သုို့မဟုတ် ထေသဆုငရ
် ောစီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီ

သထဘော

ော်း

ပြန် ကော်းပခင််းမ ော်း ပြြုလုြ်ရမည်။
၂၂။

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီနှင် ထေသဆုငရ
် ောစီမခန်ို့ခွမှုထကော်မတီမ ော်းသည် ြုေ်မ ၂၀၊

ြုေမ
် ခွ(က) ြါ လုြ်ငန််းမ ော်းနှင်စြ်လ ဉ််း၍ ဝန်ကကီ်းဌောန၏ သထဘော
(က)

ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်
ခွင်ပြြုခ က်

(ခ )

ော်းပြန် ကော်းခ က်အရ-

တ
ု ်ထြ်းသင်ထ ကောင််းထတွွဲ့ရှလျှင်

ထလျှောက်

ော်းသူအော်းကကြုတင်

ုတ်ထြ်းရမည်။

ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်

တ
ု ်ထြ်းရန်မသင်ထ ကောင််းထတွွဲ့ရလျှ
ှ င်

ထလျှောက်

ော်းခ က်ကု

ခုင်လုထသောအထ ကောင််းပြခ က်ပ င် ပငင််းြယ်ရမည်။
၂၃။

ဝန်ကကီ်းဌောနသည်(က)

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီနှင်ထေသဆုငရ
် ောစီမခန်ခ
ို့ ွမှုထကော်မတီမ ော်းနှင်
ဝန်ကကီ်းဌောနတုို့၏သထဘော

ော်းကွလွလျှင်

ဝန်ကကီ်းဌောန၊

ဦ်းစီ်းဌောနနှင်

သက်ဆုင်ရော

ထကော်မတီတမ
ုို့ ှကုယ်စော်းလှယ်မ ော်းြါဝင်ထသောအစည််းအထဝ်းထခေါ်ယူက င််းြ၍

ညြှနှုင််း

ထဆွ်းထနွ်းပြီ်းဆု်းပ တ်ရမည်။
(ခ )

လုအြ်ြါကညြှနှုင််းထဆွ်းထနွ်းခ က်ကု အစည််းအထဝ်းမှတ်တမ််းနှင်အတူ အစု်းရအ ွွဲ့သုို့
တင်ပြ၍ အတည်ပြြုဆု်းပ တ်ခ က်ရယူရမည်။
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၂၄။

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီနှင်ထေသဆုငရ
် ော စီမခန်ခ
ို့ ွမှုထကော်မတီမ ော်းသည် ြုေ်မ

၁၈၊ ြုေမ
် ခွ(ခ)နှင် ြုေ်မ

၂၂၊ ြုေမ
် ခွ(ခ)တုို့အရ

ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်ထြ်းရန် ပငင််းြယ်ထ ကောင််း

ဆု်းပ တ်လျှင် မည်သည်အထ ကောင််းထ ကောင်ပငင််းြယ်ထ ကောင််း ထလျှောက်

ော်းသူ

အထ ကောင််း ကော်း

ရမည်။
၂၅။

ဝန်ကကီ်းဌောနက

သထဘော

ော်းပြန် ကော်းရောတွင်လည််းထကောင််း၊

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှု

ထကော်မတီနှင်ထေသဆုင်ရောစီမခန်ခ
ို့ ွမှုထကော်မတီမ ော်းသည် ြုေ်မ ၁၈ နှင် ြုေ်မ ၂၂တအ
ုို့ ရ ကကြုတင်
ခွင်ပြြုခ က်ထြ်းရန်စစစ်ရောတွငလ
် ည််းထကောင််း ထအောက်ြါအခ က်မ ော်းကုအထပခခ၍ စစစ်ရမည်(က)

ကမ္ောအထမွအနှစ်ထေသနှင်

အမ ြု်းသော်းအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းအတွက်

ကမ္ောအထမွ

အနှစ် စနှုန််းသတ်မှတ်ခ က်မ ော်း၊ စီမခနို့်ခွထရ်းအစီအစဉ်မ ော်းနှင် ညီညတ
ွ ်မှု ရှ မရှ၊
(ခ )

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်အခင််းအက င််းနှင်ထဂဟစနစ်ကု

ခုက် ြ က်ယွင််းထစနုင်ပခင််း ရှ

မရှ၊
(ဂ )

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသ၏ပမင်ကွင်း် ကု

ခုက်ြ က်စီ်းထစနုင်ပခင််း ရှ မရှ၊

(ဃ)

ြတ်ဝန််းက င်သဘောဝပမင်ကွင်း် ကုအဟန်ို့အတော်း၊ အထနှောင်အယှက် ပ စ်နုငပ် ခင််း

ရှ

မရှ၊
(င )

ထရှ်းထဟောင််းအ

မ််းအမှတ်အထဆောက်အအု

သမ
ုို့ ဟုတ်

ထရှ်းထဟောင််းထနရောနှင်

လွတ်ကင််းပခင််း ရှ မရှ၊
(စ )

ထရှ်းထဟောင််းအ

မ််းအမှတ်

အထဆောက်အအု၏

ည်ဝါခန်ို့ညော်းမှုကု

ခုက်

ထစနင
ု ပ် ခင််း ရှ မရှ၊
(ဆ ) ထပမထြေါ်ထပမထအောက်၊ ထရထြေါ်ထရထအောက်ရှ ထရှ်းထဟောင််းယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ် မ ော်းကု
ခုက်ြ က်စီ်းထစနုငပ် ခင််း ရှ မရှ၊
(ဇ )

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်း၏လုခခြုမှုကု

(ဈ )

ြတ်ဝန််းက င်ကု ညစ်ညမ််းမှုပ စ်ထစနုင်ပခင််း ရှ မရှ၊

(ည)

ုတ်ပြန်

ော်းထသောဥြထေ၊

ခုက်ထစနုင်ပခင််း ရှ မရှ၊

နည််းဥြထေမ ော်း၊

အမနို့်၊

ညွှန် ကော်းခ က်ြါ

သတ်မှတ်

ခ က်မ ော်းနှင် ကုက်ညီမှု ရှ မရှ။
၂၆။
၁၇

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီနှင်ထေသဆုငရ
် ော စီမခန်ခ
ို့ ွမှုထကော်မတီမ ော်းသည် ြုေ်မ
နှင်

ြုေ်မ

၂၀၊

ြတ်သက်၍ အထမွအနှစ်

ြုေမ
် ခွ(က)ြါကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်

ထလျှောက်

ော်းထသောကစစမ ော်းအော်းလ်းု နှင်

ခုက်နုငမ
် ှုဆန််းစစ်ခ က်(Heritage Impact Assessmet) ထဆောင်ရက်

ရန်နှင် ခွင်ပြြုပြီ်းကစစမ ော်းကု လက
ု ်နောမှု ရှ မရှ သက်ဆုငရ
် ောဦ်းစီ်းဌောနက ထစောင် ကည်၍ ပြန်လည်
တင်ပြရန် ညွှန် ကော်းရမည်။ လက
ု ်နောမှုမရှြါက ခွင်ပြြုမနို့်ကု ြယ် က်နုင်သည်။
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အခန်ျေး (၉)
တ ျေးပမစ်ခ
၂၇။

မည်သူမျှ

်မ ျေး

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်းတည်ရှရောထေသရှ

ထအောက်ြါကစစရြ်မ ော်းကု

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီ

ပမြုွဲ့ပြနှင်ထက ်းရောအတွင်း်
သမ
ုို့ ဟုတ်

ထေသဆုင်ရော

စီမ

ခနို့်ခွမှုထကော်မတီ၏ ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်မရဘ မပြြုလုြ်ရ(က)

အထဆောက်အအု တည်ထဆောက်ပခင််း သမ
ုို့ ဟုတ် တု်းခ ွဲ့ ထဆောက်လုြ်ပခင််း၊

(ခ )

ထရှ်းထဟောင််းအ

မ််းအမှတ်အထဆောက်အအုမှတစ်ြါ်း

အပခော်းအထဆောက်အအုကု

ပြင်ဆင်ပခင််း သမ
ုို့ ဟုတ် ယင််း၏ဝင််းခခနယ်နမတ်ကုကောရပခင််း၊ ပြင်ဆင်ပခင််း သမ
ုို့ ဟုတ်
တု်းခ ွဲ့ပခင််း၊
(ဂ )

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်းကုမ
ြညောထရ်း၊

က န််းမောထရ်းဆုင်ရော

ခုက်သည်

သောသနကအထဆောက်အအုမ ော်း၊

အထပခခအထဆောက်အအုမ ော်း

ပြြုပြင်မွမ််းမ

ပခင််း၊

အသစ်တည်ထဆောက်ပခင််း၊
(ဃ)

လမ််းမ ော်းတု်းခ ွဲ့ပခင််း၊ ပြင်ဆင်ပခင််း၊ ဆြ်ခထဘော တတော်းမ ော်း ပြင်ဆင်ပခင််း၊

(င )

ထရတွင်း် ၊ ထရကန်၊ ထရကူ်းကန်၊ ထရထလှောင်ကန်၊ ထမွ်းပမ ထရ်းကန်မ ော်း၊ ထမွ်းပမ ထရ်းခခမ ော်း၊
နှစ်ရှည်ြင် စုက်ြ ြု်းပခင််းမ ော်း ထဆောင်ရက်ပခင််း၊ တု်းခ ွဲ့ပခင််း၊ ပြြုပြင် မွမ်း် မပခင််း၊

(စ )

လက်မှုလုြ်ငန််းဆုင်ရောအလုြ်ရမ
ု ော်းအသစ်တည်ထဆောက်ပခင််း၊တု်းခ ွဲ့ပြြုပြင်ပခင််း၊

(ဆ ) စီ်းြွော်းထရ်းလုြ်ငန််းဆုငရ
် ော စော်းထသောက်ဆုင်မ ော်း၊ အမှတ်တရြစစည််း အထရောင််းဆုင် မ ော်း၊
ခရီ်းသွော်းလုြ်ငန််း ထဆောင်ရက်မှုဆုငရ
် ောမ ော်း တည်ထဆောက် ပခင််း၊ တု်းခ ွဲ့ ပြြုပြင်ပခင််း၊
(ဇ )

ပြခန််းလုြင
် န််းဆုင်ရောအထဆောက်အအုအသစ်ထဆောက်လုြ်ပခင််း၊ တု်းခ ွဲ့ ပြြုပြင်ပခင််း၊

(ဈ )

မူလရှပြီ်းဟုတယ်၊ မုတယ်၊ ဧည်ထဂဟော၊ တည််းခုရြ်သော သုို့မဟုတ် အထသ်းစော်း၊
အလတ်စော်း စက်မှုလုြ်ငန််း အထဆောက်အအုကု ပြင်ဆင်ပခင််း၊

(ည)
၂၈။

ရဟတ်ယောဉ်၊ လူစီ်းမီ်းြု်းြ မ ော်း၊ အပခော်းစက်တြ်၊ စက်မယောဉ် ြ သန််းပခင််း၊

မည်သူမျှယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအတွင်း် ရှ

ကော်းခထေသအတွင််းတွင်

ထအောက်ြါ

ကစစရြ်မ ော်းကု အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီသမ
ုို့ ဟုတ် ထေသဆုင်ရော စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီ ၏
ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်မရဘ မပြြုလြ
ု ်ရ(က)

လမ််းထ ောက်လြ
ု ်ပခင််း၊
ရ

ဆြ်ခထဘောတတော်း၊

ယောဉ်ရြ်နော်းစခန််း၊

ရ

ော်းလမ််း၊

ော်းဘူတောရု၊ အော်းကစော်းရု၊ အော်းကစော်းကွင်း် မ ော်း၊ အထဆောက်အအုနှင် တတော်းမ ော်း

အသစ်တည်ထဆောက်ပခင််း၊ သမ
ုို့ ဟုတ် ယင််းတက
ုို့ ု တု်းခ ွဲ့ပခင််း၊
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(ခ )

ဆက်သွယ်ထရ်းတောဝါတုင်မ ော်း၊
ကကြု်းမ ော်း၊

ထပမထအောက်လြ
ု ်ငန််းမ ော်း၊

လျှြ်စစ်မဟောဓောတ်အော်းလင
ု ်း် မ ော်း၊

ဓောတ်ထငွွဲ့ြုက်လင
ု ်း် မ ော်းတည်ထဆောက်စုက်
(ဂ )

ရဟတ်ယောဉ်၊

လူစီ်းမီ်းြု်းြ မ ော်း၊

ထပမထအောက်

ဓောတ်အော်းခွရုမ ော်း၊

ဓောတ်အော်း

ဓောတ်တုင်မ ော်း၊

ူပခင််း၊

ထမောင််းသူမထလယောဉ်၊

ပ တ်သန််း

ြ သန််းပခင််း

လုြ်ငန််းထဆောင်ရက်ပခင််း၊
(ဃ)

ဇောတ်ရုကသထ
ုို့ သောထ ော်ထပ ထရ်းဆုငရ
် ော

အထဆောက်အအုမ ော်း၊

နော်းထနစခန််း

မ ော်း၊

ပမင််းစီ်းစခန််း ပြြုင်ကွင်း် မ ော်းနှင် အထပခခအထဆောက်အအုမ ော်း တည်ထဆောက်ပခင််း။
၂၉။

မည်သူမျှ

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအတွင်း် တွင်

ထအောက်ြါလုြ်ငန််းတစ်ရြ်ရြ်ကု

ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်မရရှဘ မပြြုလြ
ု ်ရ(က)

ထရှ်းထဟောင််းအ မ််းအမှတ်အထဆောက်အအု၏
မူလထရှ်းထဟောင််းလက်ရောကုပ စ်ထစ

မူလထရှ်းထဟောင််းြုသဏဌောန်ကပု စ်ထစ၊

ထပြောင််းလပခင််းမရှထစဘ

လုြ်ငန််းထဆောင်ရက်ပခင််းသမ
ုို့ ဟုတ်

ပြြုပြင်

ယင််း၏ဝင််းခခနယ်နမတ်ကု

န််းသမ််းမှု

ပြင်ဆင်ပခင််း၊

တု်းခ ွဲ့ပခင််း၊
(ခ )

ထရှ်းထဟောင််းသုထတသနဆုင်ရောတူ်းထ ော်မှုလုြ်ငန််းထဆောင်ရက်ပခင််း၊

(ဂ )

ပြတုက်မ ော်းတည်ထဆောက်ပခင််း၊ ွင်လှစ်ပခင််း၊

(ဃ)

စီမခနို့်ခွမှုအရမပ စ်မထနလအ
ု ြ်ထသောအထဆောက်အအု၊

လူအမ ော်းသု်း

အထပခခ

အထဆောက်အအုမ ော်းထဆောက်လုြ်ပခင််း။
၃၀။

မည်သူမျှ

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအတွင်း် တွင်

ဤဥြထေအရ

ုတ်ထြ်းသည်

ကကြုတင်ခွင်ပြြု ခ က်မရရှဘ ထအောက်ြါပြြုလုြ်မှုတစ်ခုခုမပြြုလြ
ု ်ရ(က)

မူလရှပြီ်း

ဟုတယ်၊

မုတယ်၊

ဧည်ထဂဟော၊

တည််းခုရြ်သော၊

သမ
ုို့ ဟုတ်

စက်မှု

လုြ်ငန််းအထဆောက်အအုကုပြင်ဆင်ပခင််း၊
(ခ )

လယ်ထပမ၊ ယောထပမမ ော်းထြေါ်တွင် သဘောဝြတ်ဝန််းက င် နှင် ြတ်ဝန််းက င်ပမင်ကွင််းကု
ခုက်ထစထသော နှစ်ရှည်ြင်မ ော်း စုက်ြ ြု်းပခင််း၊

(ဂ )

မူလထပမမ က်နှောသွင်ပြင်ကုြ က်စီ်းထစနုင်သည် ထအောက်ြါလုြ်ငန််းမ ော်းကု ထဆောင်ရက်
ပခင််း(၁)

ထရွှေက င်ပခင််း၊

သ

တ
ု ်ပခင််း၊

မ ော်းစုြု စွနို့်ြစ် ပခင််း၊ ထရဆု်း
(၂)

သဘောဝကုန််းကမူမ ော်းနှင်

ထက ောက်

ုတ်ပခင််း၊

အုတ် ုတ်ပခင််း၊

အမှုက်

တ
ု ်ပခင််း၊
ထတောင်ကုန််းမ ော်း

ပ ြု က်ပခင််း၊

ထပမညြှပခင််း၊

ထပမတူ်းပခင််းနှင် ထရစီ်းထရလောြတ်ဆုို့ တော်းဆီ်းပခင််း၊
(၃)
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(ဃ)

လက်ရှထြါက်ထရောက်ထနသည် ထေသမ ြု်းရင််း သဘောဝသစ်ြင်မ ော်းကု ခုတ်
ခင်တန််းမ ော်းကု

င
ွ ပ် ခင််း၊

က်ဆီ်းပခင််း၊ ထေသမ ြု်းရင််း မဟုတ်ထသော မ ြု်းစတ်မ ော်း၊ နှစ်ရှည်

ြင်မ ော်း စုက်ြ ြု်းပခင််း၊
(င )

ထရှ်းထဟောင််းအထဆောက်အအုမ ော်းနှင်

ြရဝဏ်မ ော်းအတွင််း

တရစဆောန်မ ော်း

လွှတ်ထက ောင််းပခင််း၊
(စ )

ဝင််းခခတစ်ခုခုအတွင််း က ထရောက်ထနသည် ထရှ်းထဟောင််းအထဆောက်အအုမ ော်း၊ ထနရော
မ ော်း၏ပမင်ကွင်း် ကု တမင် ်းု ကွယ်ပခင််း၊ အလွယ်တကူဝင်ထရောက်သွော်းလော

ကည်ရှု

မရထအောင် ြတ်ဆတ
ုို့ ော်းဆီ်းပခင််း၊ ခခခတ်ကောရပခင််း။
၃၁။

မည်သူမျှ ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအတွင်း် ထအောက်ြါတစ်ခုခုကု မပြြုလုြ်ရ(က)

ထရှ်းထဟောင််းအ

မ််းအမှတ်အထဆောက်အအုကုပ စ်ထစ၊

တစ်ထေသကုပ စ်ထစ
(ခ )

ထရှ်းထဟောင််းအ

အထဆောက်အအု၏တစ်စတ်

က်ဆီ်းပခင််း၊

မ််း အမှတ်အထဆောက်အအု၏ မူလထရှ်းထဟောင််းြုသဏဌောန်ကု ပ စ်ထစ၊

မူလထရှ်းထဟောင််းလက်ရောကုပ စ်ထစ၊ ထပြောင််းလထစရန် တမင်ပြြုလုြ်ပခင််း၊
(ဂ )

ထရှ်းထဟောင််းဝတထြုြစစည််းရှောထ ွရန် တူ်းထ ော်ပခင််း၊

(ဃ)

ထရန၊ သဘောဝဓောတ်ထငွွဲ့၊ထက ောက်မ က်ရတနော သမ
ုို့ ဟုတ် ဓောတ်သတတြု ရှောထ ွရန်
တူ်းထ ော်ပခင််း။

၃၂။

မည်သူမျှ ဝန်ကကီ်းဌောန သုို့မဟုတ် ဦ်းစီ်းဌောန သမ
ုို့ ဟုတ် အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှု ထကော်မတီ

သမ
ုို့ ဟုတ်

ထေသဆုငရ
် ောစီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီမ ော်းက

ုတ်ပြန်ထသော

စည််းကမ််းခ က်၊

အမနို့ထ
် ကော်ပငောစော၊ အမနို့်နှင် ညွှန် ကော်းခ က်တုို့ကု လက
ု ်နောရန်ြ က်ကွက်ပခင််းမရှထစရ။
၃၃။

မည်သူမျှ

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသအတွင််းရှ

ွန်ယက်စုက်ြ ြု်းပခင််း သမ
ုို့ ဟုတ် ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ကု

သတ်မှတ်သည်

နယ်နမတ်အတွင််း

ခုက်ထစရန် ထဆောင်ရက်ပခင််း မပြြုရ။

အခန်ျေး (၁၀)
ပပစ်မှုနှင့်် ပပစ်ေဏ်မ ျေး
၃၄။ မည်သူမဆု ြုေ်မ ၂၇ သုို့မဟုတ် ြုေ်မ ၂၉ ြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်တစ်ရြ်ရြ်ကု ထ ောက် က် က ်းလွန်
ထ ကောင််း ပြစ်မှု
ထ

င်ရှော်းစီရင်ပခင််းခရလျှင်

ုသူအော်း အနည််းဆု်းတစ်နှစ်မှ အမ ော်းဆု်း သု်းနှစ်အ

ောင်ေဏ်ခ မှတ်ရမည်အပြင် အနည််းဆု်းက ြ် တစ်ဆယ်သန််းမှ အမ ော်းဆု်း က ြ်သန််း ၅၀ အ

ထငွေဏ်လည််း ခ မှတ်နုင်သည်။
၃၅။

မည်သူမဆု ြုေ်မ ၂၈ သမ
ုို့ ဟုတ် ြုေ်မ ၃၂ သမ
ုို့ ဟုတ် ြုေ်မ ၃၃ြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က် တစ်ရြ်ရြ်ကု

ထ ောက် က်က ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု
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အမ ော်းဆု်း တစ်နစ
ှ ်အ

ထ

ောင်ေဏ် ခ မှတ်ရမည်အပြင် အနည််းဆု်းက ြ် တစ်ဆယ် သန််းမှ

အမ ော်းဆု်း က ြ် သန််း ၃၀ အ
၃၆။

မည်သူမဆု

ပြစ်မှု

ထငွေဏ် လည််း ခ မှတ်နုင်သည်။

ြုေ်မ

၃၀

င်ရောှ ်းစီရင်ပခင််းခရလျှင်

ြါ

ပြဋ္ဌောန််းခ က်တစ်ရြ်ရြ်ကု

သ
ု ူကု တစ်နှစ်

ထ

ထ ောက် က်က ်းလွန်ထ ကောင််း

ောင်ေဏ်ပ စ်ထစ၊ က ြ်သန််း ၃၀ အ

ထငွေဏ်ပ စ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လု်းပ စ်ထစ ခ မှတ်နုင်သည်။
၃၇။

မည်သူမဆု

ပြစ်မှု
ထ

ြုေ်မ

၃၁

င်ရောှ ်းစီရင်ပခင််းခရလျှင်

ြါ

ပြဋ္ဌောန််းခ က်တစ်ရြ်ရြ်ကု

ုသူအော်း

အနည််းဆု်း

ထ ောက် က်က ်းလွန်ထ ကောင််း

သု်းနှစ်မှ

အမ ော်းဆ်းု ငါ်းနှစ်အ

ောင်ေဏ်ခ မှတ်ရမည်အပြင် အနည််းဆု်း က ြ်တစ်ဆယ်သန််းမှ အမ ော်းဆ်းု က ြ်သန််း ၅၀ အ

ထငွေဏ်လည််း ခ မှတ်နုင်သည်။
၃၈။

မည်သူမဆုဤဥြထေြါပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်အရ ပြစ်မှု

င်ရောှ ်းစီရင် ပခင််းခရလျှင် တရော်းရု်း

သည် ထအောက်ြါအမနို့်တစ်ခုခုကုလည််း ခ မှတ်ရမည်(က)

တည်ထဆောက်

(ခ )

တု်းခ ွဲ့

ော်းသည်အထဆောက်အအုကု က်သမ််းထစပခင််း၊

ော်းသည် အထဆောက်အအု သမ
ုို့ ဟုတ် ဝင််းခခနယ်နမတ်ကု မူလအတုင််း

ပြန်လည်ပြြုလုြ်ထစပခင််း၊
(ဂ )

ြုသဏဌောန်ထပြောင််းလပြင်ဆင်

ော်းသည် အထဆောက်အအု သမ
ုို့ ဟုတ် ထပမကု မူလ

ြုသဏဌောန်အတုင်း် ပြန်လည်ပြြုလြ
ု ်ထစပခင််း၊
(ဃ)
၃၉။

သက်ထသခြစစည််းမ ော်းကု ပြည်သူူ့ဘဏ္ဍောအပ စ်သမ််းဆည််းပခင််း။

မည်သူမဆု ြုေ်မ ၃၈ အရ ခ မှတ်သည်အမနို့်ကု ရက်ထြါင််း ၃၀ အတွင််း လုက်နော

ထဆောင်ရက်ရမည်။ လက
ု ်နောထဆောင်ရက်ရန် ြ က်ကွက်ြါကအမနို့်ခ မှတ်ပြီ်း ရက်ထြါင််း ၃၀ ထက ော်
သည်ထနို့မှစ၍ တစ်ထနို့လျှင် ထငွေဏ် အနည််းဆု်း က ြ် တစ်သန််း ခ မှတ်ရမည်။
အခန်ျေး (၁၁)
အကထွေကထွေ
၄၀။

နုင်ငထတော်၏အက ြု်းစီ်းြွော်းအလို့င
ု ှော ထရန၊ သဘောဝဓောတ်ထငွွဲ့၊ ထက ောက်မ က်ရတနော သမ
ုို့ ဟုတ်

ဓောတ်သတတြုတူ်းထ ော်ပခင််းနှင် စြ်လ ဉ််း၍(က)

ကမ္ောအထမွအနှစ်အပ စ်
အမ ြု်းသော်းအဆင်သတ်မှတ်

သတ်မှတ်
ော်းထသော

ော်းသည်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသနှင်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းတွင်

ထဆောင်ရက် ပခင််းကု တော်းပမစ်သည်။
(ခ )

ြုေမ
် ခွ(က)

ြါယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းမှတစ်ြါ်း

အပခော်း

ယဉ်ထက ်းမှု

အထမွအနှစ် ထေသမ ော်းတွင် အစု်းရအ ွွဲ့ ၏ ခွင်ပြြုခ က်ပ င် ထဆောင်ရက်နုင်သည်။
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(ဂ )

ြုေမ
် ခွ(ခ)အရ ထဆောင်ရက်ရောတွင်
မ ော်းကုလည််းနုငင
် တကောလုြ်
အစော်း

၄၁။

(က)

်းု

ခုက်ြ က်စီ်းနုင်သည် ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်

ု်းလုြ်နည််းသတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင်အညီထပြောင််းထရွှေွဲ့

န််းသမ််း၍ ထဆောင်ရက်နုင်သည်။

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်းတွင်

အခထ က်းထငွ

ထကောက်ခပခင််း၊

ဝင်ထ က်း

သတ်မှတ် ထကောက်ခပခင််းမ ော်းကု သက်ဆုင်ရော စီမခနို့်ခွထရ်းထကော်မတီက သတ်မှတ်
ထြ်းရမည်။
(ခ )

စီမခနို့်ခွထရ်းထကော်မတီသည်
ထဆောင်ရက်မှုမ ော်း၊
မ ော်းကု

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ကု

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်

ခုက်ထစသည်

န််းသမ််းထရ်းအတွက်

တစ်ကကမ်တည််းထသော်လည််းထကောင််း၊

ေဏ်ထ က်းထငွ

နှစ်စဉ်ထသော်လည််းထကောင််း

သတ်မှတ်ထြ်းရမည်။
၄၂။

ဝန်ကကီ်းဌောနသည် ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်ြါ ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်

တစ်ရြ်ရြ်ကု

လက
ု ်နောပခင််းမရှထ ကောင််း

စစ်ထဆ်းထတွွဲ့ရလျှ
ှ င်

န််းသမ််းထရ်း စည််းကမ််းခ က်
ကကြုတင်ခွင်ပြြုခ က်ရရှသူအော်း

ထအောက်ြါစီမခနို့်ခွထရ်းဆုငရ
် ောပြစ်ေဏ် တစ်ရြ်ရြ်ကု ခ မှတ်နုင်သည်(က)

သတထြ်းပြီ်းစည််းကမ််းခ က်နှင်အညီ
ထရ်း

(ခ )

လက
ု ်နောထဆောင်ရက်ထစပခင််း၊

ခဝန်ခ က်

ု်းထစပခင််း၊

ေဏ်ထ က်းထငွ

ထြ်းထဆောင်ထစပြီ်း

စည််းကမ််းခ က်နှင်အညီ

လက
ု ်နော

ထဆောင်ရက်

ထစပခင််း။
၄၃။

ဤဥြထေကု အထကောင်အ

ည်ထ ော်ထဆောင်ရက်ရောတွင် လုအြ်သည် အသု်းစရတ်မ ော်းကု

ဝန်ကကီ်းဌောနက က ခရမည်။
၄၄။

ဝန်ကကီ်းဌောနသည်

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်း

ကောကွယ်

သင်ထလ ော်ထသောရန်ြုထငွတစ်ရြ်ကု အစု်းရအ ွွဲ့၏သထဘောတူညီခ က်ပ င်

ူထ

န််းသမ််းထရ်းအတွက်
ောင်

ော်းရှနုင် သည်။

၄၅။

ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုမ ော်းကု ရအထရ်းယူြုငခ
် ွင်ရှထသော ပြစ်မှုမ ော်းအပ စ် သတ်မှတ်သည်။

၄၆။

အပခော်းတည်ဆဥြထေတစ်ရြ်ရြ်တွင်

မည်သြ
ုို့ င်ပြဋ္ဌောန််း

ော်းထစကောမူ

ဤဥြထေနှင်

သက်ဆုငသ
် ည်ပြစ်မှုမ ော်းကု ဤဥြထေအရသော အထရ်းယူရမည်။
၄၇။

ဝန်ကကီ်းဌောနသည် ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကုအထကောင်အ

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်မ ော်းတည်ရရောထေသနှ
ှ
င်

ည်ထ ော် ထဆောင်ရက်ရောတွင်

ကော်းခထေသအတွင််းရှ

ပမြုွဲ့ပြနှင်ထက ်းရောမ ော်း၏

လူမှုထရ်း၊ စီ်းြွော်းထရ်းနှင် ွွဲ့ပ ြု်းထရ်းကစစရြ်မ ော်းကု မ

ခုက်ထစဘ ညြှနှုင််းသတ်မှတ်ထြ်းရမည်။

၄၈။

ည်ထ ော်ထဆောင်ရက်နုင်ရန်-

ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကုအထကောင်အ
(က)

ဝန်ကကီ်းဌောနသည် နည််းဥြထေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ော်းနှင် လုြ်
မ ော်းကု
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(ခ )

ဝန်ကကီ်းဌောန၊

ဦ်းစီ်းဌောန၊

စီမခန်ခ
ို့ ွမှုထကော်မတီတုို့သည်

အမ ြု်းသော်းအဆင်စီမခနို့်ခွမှုထကော်မတီနှင်
အမန်ို့ထ ကော်ပငောစော၊

အမန်ို့နှင်

ထေသဆုငရ
် ော

ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းကု

ုတ်ပြန်နုငသ
် ည်။
၄၉။

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်း

ကောကွယ်

န််းသမ််းထရ်းဥြထေ

သောယောထရ်းနှင် ွဲ့ွ ပ ြု်းထရ်းထကောင်စီဥြထေအမှတ် ၉/၁၉၉၈) အရ သတ်မှတ်
အ

မ််းအမှတ်အထဆောက်အအု

တည်ရှရောဇုန်နှင်

အနှစ်မ ော်းတည်ရှရောထေသဟုလည််းထကောင််း

(နုငင
် ထတော်ထအ်းခ မ််း
ော်းသည် ထရှ်းထဟောင််း

ထရှ်းထဟောင််းထနရောဇုန်တက
ုို့ ု

ကောကွယ်

န််းသမ််း

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွ

ော်းထသောဇုန်ကု

ကော်းခထေသ

ဟုလည််းထကောင််း မှတ်ယူရမည်။
၅၀။

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်း

ကောကွယ်

န််းသမ််းထရ်းဥြထေ

သောယောထရ်းနှင် ွဲ့ွ ပ ြု်းထရ်းထကောင်စီဥြထေအမှတ် ၉/၁၉၉၈)အရ
လုြ်

(နုငင
် ထတော်ထအ်းခ မ််း

ုတ်ပြန်ခထသော နည််းဥြထေမ ော်း၊

ု်းလုြ်နည််းမ ော်း၊ အမနို့ထ
် ကော်ပငောစောမ ော်း၊ အမနို့မ
် ော်းနှင် ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းကု ဤဥြထေနှင်

မဆနို့်က င်သထရွဲ့ ဆက်လက်က င်သု်းနုင်သည်။
၅၁။

ယဉ်ထက ်းမှုအထမွအနှစ်ထေသမ ော်း

ကောကွယ်

န််းသမ််းထရ်းဥြထေ

(နုငင
် ထတော်ထအ်းခ မ််း

သောယောထရ်းနှင် ွဲ့ွ ပ ြု်းထရ်းထကောင်စီ ဥြထေ အမှတ် ၉/၁၉၉၈)ကု ဤဥြထေပ င် ရုြ်သမ််းလုက်သည်။

ပြည်ထ

ောင်စုသမမတပမန်မောနုင်ငထတော် ွွဲ့စည််းြုအထပခခဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မှတ်ထရ်း

ု်းသည်။

နုင်ငထတော်သမမတ
ပြည်ထ

20|

ောင်စုသမမတပမန်မောနုငင
် ထတော်

မူဝါဒ 2018 ယဉ်မမွေနစ
ှ ် ဥပမဒ

