ရန်ကuန် မiu့eတာ် စည်ပင်သာယာeရးeကာ်မတီ aeဆာက်aauဆiuင်ရာ နည်းuပeဒများ
ရန်ကuနတ
် iuင်းeဒသ ကီး aစiuးရ
ရန်ကuန် မiu့eတာ် စည်ပင်သာယာeရးeကာ်မတီ
aမiန့်e ကာ်ြငာစာaမှတ§် m/ mဝmm
mmmm ခuနစ
ှ ်§ ဝါeခါင်လဆန်း mm ရက်
(mဝmm ခuနစ
ှ ် သဂuတလ
် § m ရက်)
ရန်ကuန် မiu့eတာ် စည်ပင်သာယာeရးeကာ်မတီသည် mဝmm ခuနှစ§် ရန်ကuန် မiu့eတာ် စည်ပင်သာယာeရး uပeဒပuဒ်မ
mm§

ပuဒ်မခွဲ(က)aရ

aပ်နှင်းထားeသာ

လuပပ
် iuငခ
် င
ွ က
့် iuကျင်သ
့ း၍
u

aစiuးရaဖွ့ဲ ၏သeဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင့်

eaာက်ပါနည်းuပeဒများကiu ထuတ်ြပန်လuiက်သည်။
aခန်း(m)
aမည်နှင့် aဓiပာ္ပ ယ်eဖာ်ြပချက်
m။ ဤနည်းuပeဒများကiu ရန်ကuန် မiu့eတာ်စည်ပင်သာယာeရးeကာ်မတီ§ aeဆာက်aauဆiuငရ
် ာ နည်းuပeဒများဟu
eခ တွငe
် စရမည်။
m။

ဤနည်းuပeဒများတွင် ပါရှe
i သာ စကားရပ်များသည် mဝmm ခuနှစ§် ရန်ကuန် မiu့eတာ် စည်ပင်သာယာeရး

uပeဒတွင် ပါရှiသည့်aတiuင်း aဓiပ္ပာယ်သက်eရာက်eစရမည်။ ထiu့ြပင် eaာက်ပါစကားရပ်များသည် eဖာ်ြပပါ aတiuင်း
aဓiပ္ပာယ်သက်eရာက်eစရမည်(က)

uပeဒ ဆiuသည်မာှ mဝmm ခuနှစ§် ရန်ကuန် မiu့eတာ် စည်ပင်သာယာeရး uပeဒကiuဆiuသည်။

(ခ)

eကာ်မတီ ဆiuသည်မှာ ရန်ကuန် မiu့eတာ် စည်ပင်သာယာeရး eကာ်မတီကuဆ
i uiသည်။

(ဂ)

မiu့eတာ်နယ်နiမiတ် ဆiuသည်မှာ ရန်ကuန် မiu့eတာ် စည်ပင်သာယာeရး နယ်နiမiတ်ကuဆ
i uiသည်။

(ဃ)

aeဆာက်aau

ဆiuသည်မှာ

မည်သည့်eဆာက်လuပ်eရး

ပစ္စည်းြဖင့်မဆiu

ယာယီသiu့မဟuတ်

i သာaြခားaeဆာက်aau
a မဲတမ်းeဆာက်လuပ်သည့် aiမ်§ တiuက်§ တဲ§ တစ်ဖက်ယပ်§ aမiuးပါရှe
သiu့မဟuတ် ယင်းတiu့၏ aစiတa
် ပiuငး် ကiuဆuသ
i ည်။ ယင်းစကားရပ်တင
ွ ် aeဆာက်aauနရ§ eြမထiနး် နရ§
aကာaရ§ ဝင်းတခါး§ ြခစည်းရiuး§ ဝင်းထရ§ ဇာတ်ခu§ တiuင်§ ကျားeထာက်နင
ှ ့် aeဆာက်aau၏
a ကမ်းထည်တu့iလည်းပါဝင်သည်။
(င)

aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ် ခင်းလuပင
် န်း

ဆiuသည်မှာ

aeဆာက်aauတစ်ခuခuကui

aသစ်

eဆာက်လuပြ် ခင်း§ တiuးချဲ့eဆာက်လuပ်ြခင်း§ a ကီးစားြပင်ဆင်ြခင်း သiu့မဟuတ် aeသးစား ြပင်ဆင်ြခင်း§
ြခစည်းရiuး ကာရြခင်းနှင့်

ဖiuဖျက်ြခင်းများကiu ဆiuသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် aeဆာက် aauနှင့်

aeဆာက်aauဆiuငရ
် ာ aစiတa
် ပiuင်း ဖiuဖျက်ြခင်းလည်းပါဝင်သည့်aြပင် aeဆာက်aau လuပ်ငန်းများ

aeကာင်aထည်eဖာ်ရန်aတွက် eြမြပuြပင်ြခင်း§ auတြ် မစ်တးူ eဖာ်ြခင်း နှင့် aြခား လia
u ပ်သည့်
ြပင်ဆင်ြခင်း§ eဆာင်ရွက်ြခင်းများလည်း ပါဝင်သည်။
(စ)

aeဆာက်aauaeသးစားြပင်ဆင်ြခင်း

ဆiuသည်မှာ

မူလaeဆာက်aau

aရွယa
် စားနှင့်

မူလ

ဖွဲ့စည်းတည်eဆာက်မပuစကiu မeြပာင်းလဲeစဘဲ တစ်စiတ်တစ်ပuင
i း် ြပင်ဆင်ြခင်းကiu ဆiuသည်။
(ဆ)

aeဆာက်aaua ကီးစားြပင်ဆင်ြခင်း

ဆiuသည်မှာ

မူလaeဆာက်aauကiu

တiuးချဲ့ြခင်း§

ြမင့်ြခင်း§

နှiမ့်ြခင်း§ auတြ် မစ်aသစ်ြပuလuပ်ြခင်းတiu့ မြပuလuပ်ဘဲ မူလပစ္စည်းaမျiuးaစား သiu့မဟuတ် ထiu့ထက်
ပiuမe
ui ကာင်းမွန် ခiuင်ခ့eသာ ပစ္စညး် ကiu eြပာင်းလဲသuးစွဲ ပီးြပင်ဆင်ြခင်းကiu ဆiuသည်။
(ဇ)

တiuးချဲ့eဆာက်လuပြ် ခင်း ဆiuသည်မှာ မူလeဆာက်လuပ် ပီး aeဆာက်aauကiu တiuးချဲ့ြခင်း§ ြမင့်ြခင်း§
eရှ့eနာက်နင
ှ ့် eဘးဝဲယာတiu့တင
ွ ် aဖီနင
ှ ့် aဆွယမ
် ျား ြဖည်စ
့ က
ွ e
် ဆာက်လuပြ် ခင်းတiu့ကui ဆiuသည်။

(စျ)

aသစ်eဆာက်လuပြ် ခင်း

ဆiuသည်မှာ

eြမကွကလ
် ပ်တင
ွ ြ် ဖစ်eစ§

aeဆာက်aauတစ်ခu၏

eနရာ

တွငြ် ဖစ်eစ aသစ်eဆာက်လuပ်ြခင်းကiu ဆiuသည်။
(ည)

ဖiuဖျက်ြခင်း

ဆiuသည်မှာ

aစiတ်aပiuင်းြဖစ်eစ§

aeဆာက်aauတစ်ခuလuးြဖစ်eစ§

ယင်းနှင့်

ဆက်စပ်eနeသာ

ယင်း၏နရြဖစ်eစ§

aစiတ်aပiuင်းတစ်ခuခuြဖစ်eစ

ယင်း၏

aဓiက

မူလပuသဏ္ဌာန်မှ

eြပာင်းလဲသွားeစရန် eသာ်လည်းeကာင်း§ မူလပuစတစ်ခuလးu ပျက်ယွငး် သွားeစရန် eသာ်လည်းeကာင်း
eဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းကiu ဆiuသည်။
(ဋ)

ပiuငရ
် င
ှ ် ဆiuသည်မှာ

မiu့eတာ်နယ်နiမiတ်aတွင်းရှi aeဆာက်aau သiu့မဟuတ် eြမကွက်ပuင
i ဆ
် uင
i သ
် က
ူ ui

ဆiuသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် aeဆာက်aau သiu့မဟuတ် eြမကွက်ငှားရမ်းခများကiu မiမa
i တွက် ြဖစ်eစ§
ကiuယ်စားလှယa
် ြဖစ်ြဖင့် ြဖစ်eစ§ ပစ္စည်းထiန်းaြဖစ်ြဖင့်ြဖစ်eစ လက်ခရယူသူ သiu့မဟuတ် လက်ခရယူ
မည့် သူများလည်း ပါဝင်သည်။
(ဌ)

eနထiuင်aသuးြပuသူ ဆiuသည်မှာ eြမ သiu့မဟuတ် aeဆာက်aauတွင် a မဲတမ်းြဖစ်eစ§ ယာယီြဖစ်eစ
eနထiuငသ
် ူ သiu့မဟuတ် aသuးြပuသူကuiဆuiသည်။

(ဍ)

တဲaeဆာက်aau ဆiuသည်မှာ aြပင်နရများနှင့် aမiuးကiu ဝါး§ ဓနi§ သက်ငယ် သiu့မဟuတ် aြခား
် စ်eဒသကiu ြဖစ်eစ
မီးeလာင်လွယe
် သာ ပစ္စည်းများြဖင့် aeဆာက်aauတစ်ခuလuးကiuြဖစ်eစ§ တစ်စiတတ
တည်eဆာက်ထားသည့် aeဆာက်aauကiu ဆiuသည်။

(ဎ)

နစ်နာသူ ဆiuသည်မှာ aeဆာက်aau eဆာက်လuပြ် ခင်းe ကာင့် မiမiပuင
i ်aeဆာက်aauတစ်ခuလးကi
u u
ြဖစ်eစ§ တစ်စiတ်တစ်ပuင
i ်းကiuြဖစ်eစ§ မiမiပuင
i ်ပစ္စညး် တစ်ခuခuကuြi ဖစ်eစပျက်စးီ ဆuးရးြခင်းခရသူကuiဆuiသည်။

(ဏ)

ဆiuငး် ဘuတ် ဆiuသည်မှာ ရuး § ဌာနတစ်ခuခu § aဖွ့ဲ aစည်းတစ်ခuခu၏
ချက်များကiu

ကiuယ်စားြပuaမည် eရးသား

စီးပွားeရးaလiu့ငှာ မဟuတ်ဘဲ aများသiသာရန် ချiတ်ဆဲွ§ စiuက်ထ§ူ တပ်ဆင်§ eရးသား

ထားြခင်းကiu ဆiuသည်။

(တ)

e ကာ်ြငာ ဆiuသည်မှာ ပစ္စည်းတစ်မျiuးမျiuးကiu aသuးြပu၍ြဖစ်eစ§ လ ပ်စစ် သiu့မဟuတ် ကွန်ပျူတာ သiu့မဟuတ်
aြခားနည်းပညာတစ်ရပ်ရပ်ကui

aသuးြပu၍ြဖစ်eစ

စီးပွားeရးaလiu့ငှာ

eဖာ်ြပလiuသည့်

ae ကာင်း

aရာများကiu aများသieစရန် ချiတ်ဆဲွ§ စiuက်ထ§ူ တပ်ဆင်§ eရးသားထားြခင်းကiu ဆiuသည်။

aခန်း(m)
aeဆာက်aaueဆာက်လuပခ
် င
ွ ့် eလ ာက်ထားြခင်း§ ခွငြ့် ပuြခင်း
မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
် တွင်း aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်း လuပက
် uင
i ်လuiသူသည် သတ်မှတ်ချက်များ

m။

နှင့a
် ညီ eကာ်မတီသiu့ eလ ာက်ထားရမည်။
m။

eကာ်မတီသည် နည်းuပeဒ (m) aရ eလ ာက်လာကiu စiစစ် ပီး(က) eြမပiuင်ဆuင
i ်မ မှနက
် န်ပါက aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပင
် န်း ခွင့်ြပuမြပuကiu eလ ာက်ထားသူ aား
eလ ာက်လာလက်ခရရှiသည့်eန့မှ နှစ်လaတွင်း ae ကာင်း ကားရမည်။
(ခ)

eလ ာက်လာတွင်
ကားရမည်။

u ပ်ချက်များရှiပါက
လia

ae ကာင်း ကားသည့်eန့မှ

လာeရာက်ြဖည့်စွက်ရန်
စတင်eရတွက်ပါက

eလ ာက်ထားသူထ

ae ကာင်း

သuးလြပည့်သည့်eန့ရက်ထi

လာeရာက်

ြဖည့်စွက်တင်ြပြခင်း မရှiပါက eလ ာက်ထားသူ၏ eဆာက်လuပ်ခွငa
့် မတွဲကui ပယ်ဖျက် နiuငသ
် ည်။
m။

eကာ်မတီသည်

aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပင
် န်း

လuပ်ကuင
i ်ခ င
ွ ့်

eလ ာက်ထားြခင်းနှင့်

ပတ်သက်၍

ကန့်ကွက်ချက်များရှe
i သာ်လည်း တည်ဆဲaeဆာက်aauဆiuင်ရာ လuပ်ထးလu
u ပန
် ည်းများနှင့် ညီညွတ်ပါက aeဆာက်aau
eဆာက်လuပြ် ခင်းလuပင
် န်းကiu ခွင့်ြပuနiuင်သည်။
m။

eကာ်မတီသည်

eလ ာက်ထားလာပါက

ပiuငဆ
် uင
i ်မaတည်မြပuနiuင်သည့်

eြမကွက်များတွင်

မiu့eတာ်aဂါရပ်နှင့်ညီညွတ်ရန်aလiင
u့ ှာ

aeဆာက်aau

သuးထပ်ထက်မပie
u သာ

eဆာက်လuပ်ခင
ွ ့်

aeဆာက်aauများကiu

eြမပiuင်ဆuင
i မ
် နှငမ
့် သက်ဆuင
i ်ဘဲ ခွင့်ြပuနiuငသ
် ည်။
m။

eကာ်မတီသည် eဆာက်လuပ်ခွင့်eလ ာက်ထားလာသည့် aeဆာက်aauများတွင် ယာဉ်ရပ်နားရန်eနရာ aပါaဝင်

မiu့ြပဆiuင်ရာလia
u ပ်ချက်များကiu ထည့်သွင်းeဆာက်လuပရ
် န်ညန် ကားနiuင်သည်။
m။

eကာ်မတီသည်(က)

aeဆာက်aauaမျiuးaစားaလiuက် လuပ်ငန်းeဆာင်ရက
ွ ် ပီးစီးရမည့် သက်တမ်းကာလကiu aeဆာက်aau
eဆာက်လuပြ် ခင်းလuပင
် န်း လuပက
် uင
i ခ
် င
ွ ့်aမiန့်တွင် သတ်မှတe
် ပးရမည်။

(ခ)

aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ် ခင်းလuပ်ငန်း လuပ်ကuင
i ်ခင
ွ ့် aမiန့်ထuတe
် ပးသည့်eန့မှ စတင်၍ တစ်နစ
ှ ် aတွငး်
စတင်eဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းမြပuပါက လuပင
် န်းလuပက
် uင
i ခ
် င
ွ ့်aမiန့်ကui ြပန်လည်ရuပသ
် iမ်းနiuင်သည်။

m။

aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်း လuပ်ငန်းလuပက
် uင
i ခ
် ွင့်ရသူသည်(က)

eကာ်မတီက

ထuတ်eပးeသာ

ြပည်သြူ မင်နuင
i ်eစရန်

aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်း

aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ် ခင်း

လuပ်ငန်းလuပ်ကuင
i ်ခ င
ွ ်a
့ မiန့်ကui

လuပ်ငန်းeနရာတွင်

ခွင့်ြပuမiန့်ရရှiသူ၏

aများ
aမည်§

ကီး ကပ်သူ aင်ဂျင်နယ
ီ ာနှင့် ကန်ထရiuက်တာတiu့၏aမည်§ လiuင်စင်aမှတ§် ခွင့်ြပuသည့် သက်တမ်း ကာလနှင့်
် ာ aချက်aလက်များကiu
ခွင့်ြပuသည့် aeဆာက်aaဆiuငရ

eဖာ်ြပထားသည့် ဆiuင်းဘuတ်ကui စွက
ဲ ပ်ထား

ရမည်။
(ခ)

eကာ်မတီက ခွင့်ြပuသည့် aeဆာက်aauပuစနှင့်aညီ eဆာက်လuပ်ရမည်။

(ဂ)

eကာ်မတီကခွငြ့် ပuထားသည့် aeဆာက်aauပuစနှင့်ကွဲလွဲြခားနားသည့် aeဆာက်aau eဆာက်လuပရ
် န်
ae ကာင်းeပ eပါက်ပါက ကွဲလွြဲ ခားနားသည်ပ
့ စaတi
u
uငး် eဆာက်လuပခ
် င
ွ ရ
့် ရှiနuင
i ်eရးaတွက် ြပင်ဆင်eဆာက်
လuပ်လuieသာ aeဆာက်aau ပuစနှင့်aတူ eကာ်မတီသu့iထပ်မeလ ာက်ထားရမည်။

(ဃ)

ခiuင်လueသာaeထာက်aထားတင်ြပနiuငပ
် ါက aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်း လuပ်ကuင
i ခ
် င
ွ ့် aမiနက
့် ui
သက်တမ်းတiuးြမင့်eပးရန် eကာ်မတီသu့i eလ ာက်ထားနiuင်သည်။

mဝ။ eကာ်မတီသည်(က)

နည်းuပeဒ m§ နည်းuပeဒခွဲ(ဂ)aရ eလ ာက်ထားချက်ကuစ
i iစစ် ပီး aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်ြခင်းလuပင
် န်း
ဆiuငရ
် ာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်ညီညွတ်ပါက ြပင်ဆင်eဆာက်လuပ်လuieသာ aeဆာက်aauပuစကiu ခွင့်ြပuနiuင်
သည်။

(ခ)

နည်းuပeဒ m§ နည်းuပeဒခွ(ဲ ဃ)aရ eလ ာက်ထားချက်ကuစ
i စ
ီ စ် ပီး ae ကာင်းခiuင်လuပါ က တစ် ကiမ် လ င်
တစ်နှစ်စီြဖင့် သက်တမ်းတiuးြမင့်eပးနiuင်သည်။

mm။

aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပင
် န်း

လuပ်ကuင
i ်ရာတွင်

လuပ်ကiuင်ခွင့်ရသူသည်

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှe
i သာ

aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်း

eနထiuင်သမ
ူ ျား၏

aeဆာက်aauများ§

လuပင
် န်း

ပစ္စည်းများ§

aသက်aန္တရာယ်§ ကျန်းမာeရး သiu့မဟuတ် လမ်းသွားလမ်းလာများ၏ eဘးaန္တရာယ် ကင်းရှင်းeရးကiu မထiခuiက်eစရန်
eကာ်မတီ၏ ညန် ကားချက်နှင့်aညီ ကiuတင်ြပင်ဆင်eဆာင်ရက
ွ ်ထားရမည်။
mm။

eကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပuချက်ြဖင့် aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်း လuပက
် uင
i ်ရာတွင် ယင်းလuပ်ငန်းe ကာင့်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှi

aeဆာက်aauတစ်ခuခu

သiu့မဟuတ်

ယင်းaeဆာက်aau၏

aစiတa
် ပiuင်းတစ်ခuခu

ပျက်စးီ

ချiu့ယွင်းမeပ eပါက်ပါက နစ်နာသူသည် eကာ်မတီသu့iကန့်ကွက်လာတင်နuင
i ်သည်။
mm။

eကာ်မတီသည်နည်းuပeဒ mm aရ နစ်နာသူကတင်ြပလာeသာ ကန့်ကွက်လာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ aြမန်ဆးu

စuစမ်းစစ်eဆး ပီးaမှနတ
် ကယ်နစ်နာe ကာင်းeတွ့ရှiပါက aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ် ခင်းလuပင
် န်း လuပ်ကuင
i ် ခွင့်ရသူနှင့်
ညiနင်း၍ ပျက်စးီ မတန်ဖuးi နှင့်eလျာ်ညီသည့် eလျာ်e ကးကiuသတ်မတ
ှ ်eပးရမည်။

mm။

နည်းuပeဒ mm aရeကာ်မတီက

လ င်ြဖစ်eစ§ eကာ်မတီက

ညiနင်းသတ်မှတ်eပးသည့် eလျာ်e ကးကiu ကာယကရှင်များက လက်မခ

ညiနင်းသတ်မှတ်eပးနiuင်ြခင်းမရှiလ င်ြဖစ်eစ နစ်နာသူသည် တည်ဆဲuပeဒများ နှင့a
် ညီ

eလျာ်e ကးရရှe
i စeရးaတွက် သက်ဆuင
i ်ရာတရားရuးသiu့ eလ ာက်ထားရန်ညန် ကားနiuင် ပီး eကာ်မတီသည် ယင်းaeဆာက်
aau eဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်းကiu ဆက်လက်eဆာက်လuပ်ရန် သiu့မဟuတ် ရပ်ဆuင
i ်းရန် ညန် ကားနiuင်သည်။
mm။

aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်း လuပ်ကuင
i ခ
် ွင့်ရသူသည်(က)

eကာ်မတီကခွင့်ြပuထားသည့် aeဆာက်aauပuစနှင့်aညီ ပန္နကခ
် ျ မချ§ လမ်းနယ်သတ်မျဉ်း e ကာင်း§
aeဆာက်aau နယ်သတ်မျဉ်းe ကာင်းများ ချမှတ်ရာတွင် မှနက
် န်ြခင်း ရှi မရှ§i ခွင့်ြပuထားသည့်
aeဆာက်aauပuစနှင့် ညီညွတ်ြခင်း ရှi မရှiတu့iကui eကာ်မတီက တာဝန်eပး aပ်ထားeသာ aeဆာက်aau
aင်ဂျင်နီယာ၏ စစ်eဆးြခင်းကiuခယူရမည်။

(ခ)

လမ်းဆu§

လမ်းခွeနရာများ§

aချက်aချာကျသည်e
့ နရာများ

သiu့မဟuတ်

eကာ်မတီက

သတ်မှတ်

ထားသည့် eနရာများတွင် eဆာက်လuပ်မည့် aeဆာက်aauကiu ဗiသuကာဆiuင်ရာ လia
u ပ်ချက်များ နှင့်
ညီညွတ်eစရန် သiu့မဟuတ် လမ်းသွားလမ်းလာနှင့် ယာဉ်များaတွက် ြမင်ကွငး် ဖuးကွယ်မ မြဖစ်eစရန်
eကာ်မတီ၏ ညန် ကားချက်များနှင်a
့ ညီ eဆာက်လuပ်ရမည်။
mm။

aစiuးရဌာနဆiuငရ
် ာaဖွဲ့aစည်းတစ်ခuခuသည် aeဆာက်aauများကiu eဆာက်လuပ်လuပ
i ါက သတ်မှတ် ထားeသာ

ွ ်ကဲမြဖင့် eဆာက်လuပရ
် မည်။
ပညာaရည်aချင်းနှင့်ြပည့်စuသည့် လiuင်စင်ရaင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဦး၏ ကီး ကပ်ကပ
mm။ သက်ဆiuငရ
် ာ aစiuးရဌာနဆiuငရ
် ာ aဖွဲ့aစည်းတစ်ခuခuသည် နည်းuပeဒ mm aရ eဆာက်လuပြ် ခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
eကာ်မတီသu့ieဆာက်လuပခ
် ွင့်eလ ာက်ထားရမည်။
mm။

တဲaeဆာက်aaueဆာက်လuပြ် ခင်းနှင့်

aeဆာက်aauaeသးစား

ြပင်ဆင်ြခင်းလuပင
် န်းမှaပ

aြခား

aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်း လuပက
် uင
i ်လiuသူသည် eဆာက်လuပြ် ခင်းလuပင
် န်းကiu လiuင်စင်ရ aင်ဂျင်နီယာ၏
ကီး ကပ်ကွပ်ကဲမြဖင့်သာeဆာက်လuပရ
် မည်။
mm။

aeဆာက်aau eဆာက်လuပြ် ခင်းလuပ်ငန်း လuပ်ကiuင်ခင
ွ ့်ရသူသည် လ ပ်စစ်မတ
ီ ာတပ်ဆင်ြခင်း§ လ ပ်တာeြပာင်း

(ထရန်စeဖာ်မာ) တပ်ဆင်ြခင်း§ aeရးeပ ထွကe
် ပါက်တပ်ဆင်ြခင်း§ eရဆiuးစွန့်ပစ်ြခင်းနှင့် aမက်စန
ွ ့်ပစ်စနစ်§ မီးeဘး
လuြခueရးစနစ်§ လမ်းတတားဆiuင်ရာ ကiစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆuင
i ရ
် ာဌာနများ၏ ညန် ကားချက်များနှင့်aညီ
eဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
mဝ။

aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပင
် န်း လuပ်ကuင
i ခ
် ွင့်ရသူသည်(က) aeဆာက်aau eဆာက်လuပြ် ခင်းလuပ်ငန်း ပီးစီးe ကာင်းကiu လuပ်ငန်း ပီးစီးသည့်eန့မှ ရက်eပါင်း သuးဆယ်
aတွင်း eကာ်မတီသiu့စာြဖင့်တင်ြပရမည်။
(ခ)

aeဆာက်aau eဆာက်လuပြ် ခင်းလuပင
် န်း ပီးစီးမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ eကာ်မတီ၏ စစ်eဆးြခင်းကiu ခယူရမည်။

mm။

eကာ်မတီသည် နည်းuပeဒ mဝ§ နည်းuပeဒခွဲ(က)aရ aeဆာက်aau eဆာက်လuပြ် ခင်းလuပ်ငန်း ပီးစီးe ကာင်း

တင်ြပစာရရှiသည့်aခါ aင်ဂျင်နယ
ီ ာဌာန(aeဆာက်aau)aား ယင်းaeဆာက်aauကiu ရက်eပါင်းသuးဆယ်aတွင်း
စစ်eဆး၍ စစ်eဆးချက်aစီရင်ခစာကiu eကာ်မတီသu့iတင်ြပရန်ညန် ကားရမည်။
mm။

eကာ်မတီသည် စစ်eဆးချက်aစီရင်ခစာကiu စiစစ် ပီး eaာက်ပါaတiuင်း eဆာင်ရွက်နuင
i ်သည်(က) eကာ်မတီက စiစစ်ခွင့်ြပuထားသည့် aeဆာက်aauပuစနှင့်aညီ eဆာက်လuပ် ပီးစီးပါက ယင်းaeဆာက်
aauတွင် လူeနထiuင်aသuးြပuခွင့်eပးြခင်း§
(ခ)

eကာ်မတီက စiစစ်ခွင့်ြပuထားသည့် aeဆာက်aauပuစနှင့် ကွဲလဲွ ြခားနားစွာ eဆာက်လuပ်ထား e ကာင်း
eတွ့ရှiပါက aeဆာက်aauတွင် eနထiuင်aသuးြပuခွင့်မeပးဘဲ ယင်းaeဆာက်aauကiu ခွင့်ြပuချက်ပuစနှင့်
aညီ သတ်မှတ်ကာလaတွင်း ြပန်လည်ြပuြပင် eဆာက်လuပ်ရန်ညန် ကားြခင်း။

(ဂ)

eကာ်မတီက

စiစစ်ခွင့်ြပuထားသည့်

aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ် ခင်းဆiuင်ရာ

aeဆာက်aauပuစနှင့်

ကွဲလွဲြခားနားeန

စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကui

သည်သာမက

eဖာက်ဖျက်e ကာင်းeတွ့ရှiပါက

ယင်းaeဆာက် aauကiu ခွင်ြပuချက်ပuစနှင့်aညီ သတ်မတ
ှ ်ကာလaတွင်း ြပန်လည်ြပuြပင်eဆာက်လuပရ
် န်
သiu့မဟuတ် လiuaပ်ပါက ပuစကွဲလွဲeဆာက်လuပ်မများaား ဖiuဖျက်ရန်ညန် ကားြခင်း။
mm။

aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပင
် န်း

လuပ်ကuင
i ခ
် ွင့်ရသူသည်

နည်းuပeဒ

mm§

နည်းuပeဒ

ခွဲ(ဂ)aရ

eကာ်မတီ၏ ညန် ကားစာရရှi ပီး ရက်eပါင်းသuးဆယ်aတွင်း aeဆာက်aauပuစ ြပင်ဆင်ခွင့်eလ ာက်လာကiu eကာ်မတီသu့i
တင်သွင်းရမည်။
mm။

eကာ်မတီသည် နည်းuပeဒ mm aရ တင်သွင်းလာeသာ eလ ာက်လာကiuစiစစ် ပီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ညီညွတ်ပါက eဆာက်လuပ်eရးလuပ်ငန်းကiu ဆက်လက်eဆာက်လuပခ
် ွင့်ြပuရမည်။
mm။

aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပင
် န်းလuပက
် uင
i ခ
် ွင့်ရသူသည်

နည်းuပeဒ

mm

§

နည်းuပeဒခွ(ဲ ဂ)aရ

eကာ်မတီ၏ ညန် ကားချက်နှင့်aညီ လiuက်နာeဆာင်ရွက် ပီးစီးလ င် ယင်းသiu့ ပီးစီးသည့်eန့မှ ရက်eပါင်းသuးဆယ်aတွင်း
eကာ်မတီသu့iစာြဖင့်တင်ြပရမည်။
mm။

eကာ်မတီသည် eဆာက်လuပ်ခွင့်ြပuခဲ့eသာ aeဆာက်aauကiu စစ်eဆး ပီးeနာက် eaာက်ပါ
aချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက ယင်းaeဆာက်aauတွငe
် နထiuင်aသuးြပuခွင်e
့ ပးရမည်-

mm။

(က)

ခွင့်ြပuထားသည့် aeဆာက်aauပuစနှင့်aညီ eဆာက်လuပထ
် ားြခင်း§

(ခ)

aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ် ခင်းဆiuင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကie
u ဖာက်ဖျက်မမရှiြခင်း။

eကာ်မတီသည်(က)

နည်းuပeဒ mm§ နည်းuပeဒခွ(ဲ ဂ)aရ eကာ်မတီ၏ ပuစကွဲလွဲeဆာက်လuပ်မများြပန်လည် ဖiuဖျက်ရန်
ညန် ကားချက်ကiu aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်းလuပ်ကuင
i ်ခွင့်ရသူက သတ်မှတ်ကာလaတွင်း

လiuကန
် ာရန် ပျက်ကွကလ
် င် ထiuသူaား မည်သည့် aတွက်e ကာင့် ယင်းaeဆာက်aauကiu ဖiuဖျက်ြခင်း
မြပuသင့်e ကာင်း aချiန်ကာလသတ်မှတ်လျက် eြဖရှင်းချက် eတာင်းခရမည် ။
(ခ)

aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ် ခင်းလuပင
် န်း

လuပ်ကiuငခ
် ွင့်ရသူ၏

eြဖရှင်းချက်ကuလ
i က်မခပါက

ယင်း

aeဆာက်aauကiu eကာ်မတီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့် ဖiuဖျက်ခင
ွ ့်ရှiသည်။
mm။

eကာ်မတီသည်

မiu့eတာ်နယ်နiမiတ်aတွင်း

ခွင့်ြပuချက်မဲa
့ eဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်း

လuပ်ငန်းလuပ်ကuင
i ်

eနe ကာင်း သiu့မဟuတ် ခွင့်ြပuချက်ရှe
i သာ်လည်း သတ်မှတ်ခွင့်ြပuချက်aတiuင်းမဟuတဘ
် ဲ ပuစကွလ
ဲ ဲွ eဆာက်လuပ်eနe ကာင်း
သတင်းရရှiလ င်eသာ်လည်းeကာင်း§ စစ်eဆးeတွ့ရှiလ င် eသာ်လည်းeကာင်း eaာက်ပါaတiuငး် စီမခန့်ခွဲနiuင်သည်(က)

ခွင့်ြပuချက်မရှiဘဲ aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ် ခင်းကiu လuပ်ငန်းရပ်ဆuiင်းထား ပီး ခွင့်ြပuချက်eလ ာက်ထား
် ာက တရားစွဲမည်ြဖစ်e ကာင်း ae ကာင်း ကားရမည်။
ရန် သiမ
u့ ဟuတ် ဖျက်သiမ်းရန်နှင့် မလiuကန

(ခ)

ခွင့်ြပuချက်ရe
iှ သာ်လည်း ခွင့်ြပuပuစနှင့် ကွဲလွဲeဆာင်ရွကြ် ခင်းကiu လuပ်ငန်းရပ်ဆuiငး် ထား ပီး ခွင့်ြပuချက်
ြပန်လည်eလ ာက်ထားရန် သiu့မဟuတ် ဖျက်သiမ်းရန်နှင့် မလiuက်နာက eဆာက်လuပခ
် ွင့်ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ် ပီး
တရားစွဲမည်ြဖစ်e ကာင်း ae ကာင်း ကားရမည်။

(ဂ)

နည်း uပeဒခွဲ(က)နှင့် (ခ)aရ ခွင့်ြပuချက်eလ ာက်ထားလာပါက စiစစ်၍ eဆာက် လuပ်ခွင့်ြပuနiuငသ
် ည်။

(ဃ)

နည်းuပeဒခွဲ (က)နှင့် (ခ)aရ ae ကာင်း ကားချက်aား လiuက်နာြခင်းမရှiဘဲဆက်လက် eဆာင်ရက
ွ ်
ပါ က ကျူးလွနသ
် §ူ aားeပးကူညသ
ီ န
ူ ှင့် တာဝန်ရiသ
ှ ူကuတ
i ရားစွဲဆui၍ aeဆာက်aau၏ aများြမင်သာ
eသာeနရာတွငြ် ဖစ်eစ§

eြမကွက်၏eရှ့ြခစည်းရiuးတွင်ြဖစ်eစ

aနီeရာင်သတieပးတားြမစ်ချက်

ဆiuင်းဘuတ်ကui စွဲကပ်ထားရမည်။
(င)

နည်းuပeဒခွဲ (ဃ)aရ eကာ်မတီက aeရးယူeဆာင်ရွက်သည်ကui လiuကန
် ာြခင်းမရှiဘဲ ဆက်လက်
eဆာင်ရက
ွ ်လ င် eကာ်မတီက ဖွဲ့စည်းeပးထားသည့် ဖျက်သiမ်းဖယ်ရှားရှင်းလင်းeရးaဖွဲ့က လiuက်နာရန်
ပျက်ကွကသ
် ူထ ae ကာင်း ကားစာရရှiသည့်eန့ရက်မှ ရက်eပါင်း သuးဆယ်aတွငး် ဖျက်သiမး် ဖယ်ရာှ း
ရှငး် လင်းရန် ae ကာင်း ကားရမည်။

(စ)

နည်းuပeဒခွဲ(င)aရ ထuတဆ
် င့်သည့် ae ကာင်း ကားစာကiu သက်ဆuင
i ်သ ထ
ူ တစ် ကiမ်သာ eပးပiu့ရန်
ြဖစ် ပီး သက်ဆuင
i သ
် က
ူ
ယင်းae ကာင်း ကားစာကiu လက်မခဘဲ ြငင်းဆန်လ င် aeဆာက်aau၏
aများြမင်သာသည့e
် နရာတွင်ြဖစ်eစ§eြမကွက၏
်
eရှ့ြခစည်းရiuးတွင်ြဖစ်eစ သက်ဆuင
i ရ
် ာ auပ်ချuပ်eရး
aာဏာပiuင် တစ်ဦးဦး၏ eရှ့eမှာက်တွင် စွဲကပ်ရမည်။

(ဆ)

aeဆာက်aauကiu

ဖျက်သiမ်းဖယ်ရှားရှင်းလင်းရမည့်

ဖယ်ရှားရှင်းလင်းြခင်းမရှiပါက

eနာက်ဆuးသတ်မှတ်eန့ရက်aထi

aနီးကပ်ဆးaစi
u
uးရaဖွ့ဲ ၏

aစည်းaeဝးသiu့တင်ြပ ပီး

ဖျက်သiမး်
ဖျက်သiမ်း

ဖယ်ရှားရှင်းလင်းeရးaတွက် လuြခueရးနှင့် aြခားလiuaပ်eသာaကူaညီများeတာင်းခရမည်။ aဆiuပါ
ဖျက်သiမး် ဖယ်ရာှ းရှငး် လင်းeရးaဖွ့ဲ သည်

ဖျက်သiမ်းဖယ်ရှားရှင်းလင်းမည့်eနရာသiu့

သွားeရာက် ပီး

aeဆာက်aauaတွငး် ရှi

eနထiuင်aသuးြပuသူများနှင့်

ပစ္စည်းများaားတစ်ပါတည်း

mင်eရာက်လျက်ရiှသူများကiu

သယ်eဆာင်ထွက်ခွာဖယ်ရှားရန်

aချiန်သတ်မှတ်၍

mင်းတiu့၏

aသချဲ့စက်ြဖင့်

သuး ကiမ်သတieပးနးeဆာ်ရမည်။ တစ်ပါတည်း ယူeဆာင်သာွ းြခင်းမရှiပါက aဆiuပါ ပစ္စည်းများနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ဖျက်သiမး် ဖယ်ရာှ း ရှင်းလင်းeရးaဖွ့ဲ တွင် တာmန်မရှe
i စရ။
(ဇ)

aeဆာက်aauaတွငး် ရှi
aစီaစဉ်ြဖင့်

eနထiuင်aသuးြပuသူများနှင့်

ထွကခ
် ာွ ပီးလ င်ြဖစ်eစ§

ဝင်eရာက်လျက်ရiှသူများက

ဖျက်သiမ်းဖယ်ရာှ းရှင်းလင်းeရးaဖွဲ့က

mင်းတiu့၏

ဖယ်ရှားရှင်းလင်း

ပီးလ င်ြဖစ်eစ aဆiuပါaeဆာက်aau သiu့မဟuတa
် eဆာက်aauတည်ရiရ
ှ ာ eြမကွက်ကui ချiပပ
် iတ်ရမည်။
(စျ)

aeဆာက်aauaတွငး် ရှi

eနထiuင်aသuးြပuသူများနှင့်

ဝင်eရာက်လျက်ရiှသူများက

၎င်းတiu့၏

သeဘာaeလျာက် ထွက်ခွာ ပီးလ င်ြဖစ်eစ§ ဖျက်သiမ်းဖယ်ရှားရှင်းလင်းeရးaဖွ့ဲ က ဖယ်ရှားရှင်းလင်း
ပီးလ င်ြဖစ်eစ

aဆiuပါaeဆာက်aauတစ်ခuလးကi
u e
u သာ်လည်းeကာင်း§

တစ်ပuင
i း် ကie
u သာ်လည်းeကာင်း§

ဖျက်သiမ်းရန်လa
ui ပ်ပါက

aeဆာက်aau

ဖျက်သiမး် ဖယ်ရာှ း

တစ်စiတ်

ရှင်းလင်းeရးaဖွ့ဲ ၏

aစီaစဉ်ြဖင့် ဖျက်သiမ်းရမည်။ ယင်းသiu့ဖျက်သiမး် ရာမှထွက်ရiှလာeသာ aeဆာက်aau၏ aပiuင်း
aစများကiu ယင်းaeဆာက်aauaတွင်း၌ြဖစ်eစ ယင်းaeဆာက်aauတည်ရiရ
ှ ာ eြမကွက်aတွငး် ၌
ြဖစ်eစ§ aြခားသင့်eလျာ်သည့e
် နရာ၌ြဖစ်eစ§ စuပuထားရှi ပီး ယင်းaeဆာက်aau သiu့မဟuတ် ယင်း
aeဆာက်aau တည်ရiရ
ှ ာ eြမကွက်ကui ချiပ်ပiတ်ရမည်။ ချiပပ
် iတ်ထားသည့် aeဆာက်aau သiu့မဟuတ်
aeဆာက်aauတည်ရiရ
ှ ာ

eြမကွက်ကui

ပiuငရ
် င
ှ မ
် ှ

ြပန်လည်eလ ာက်ထားလာပါက

စiစစ် ပီး

ြပန်လည်လဲeြပာင်းeပးနiuင်သည်။
(ည)

နည်းuပeဒခွဲ (စျ)aရ eဆာင်ရွက်ရသည့်aတွက် ကuန်ကျစရiတ်ကui ပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် aeဆာက်aau
eဆာက်လuပြ် ခင်းလuပင
် န်းလuပက
် uiငခ
် င
ွ ရ
့် သူထမှ eတာင်းခနiuငသ
် ည်။

(ဋ)

နည်းuပeဒခွဲ (ည) aရ eတာင်းခသည့် ကuန်ကျစရiတ်ကui

ပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် aeဆာက်aau

eဆာက်လuပြ် ခင်းလuပင
် န်း လuပ်ကuင
i ်ခ င
ွ ့်ရသူမှ မeပးသွငး် ပါက ယင်းeငွကui eြမခွန်မeြပ ကျန်eငွြဖစ်
သကဲသ
့ iu့ aရ eတာင်းခနiuင်သည်။
mm။

eကာ်မတီသည် မiမi၏ ခွင့်ြပuချက်ြဖင့် eဆာက်လuပ်ခဲe
့ သာ aeဆာက်aauတစ်ခuခuနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ငါးနှစ်aတွင်း

ပီးစီးeaာင်

eဆာင်လuပ်နuင
i ြ် ခင်း

မရှe
i ကာင်းeတွ့ရှiပါက

ယင်းaeဆာက်aauတည်ရiရ
ှ ာeဒသ၏

ဗiသuကာဆiuင်ရာ

လia
u ပ်ချက်aြပင် မiu့eတာ်aဂါရပ်နင
ှ ့်လည်း ညီညွတ်eစရန် aeဆာက်aau eဆာက်လuပြ် ခင်းလuပ်ငန်း လuပ်ကuင
i ခ
် င
ွ ့်
ရသူနှင့် ညiနင်း ပီး သက်ဆuင
i ်ရာ aeဆာက်aauကiu ပီးစီးသည်aထi ကပ်မတ်၍ ဆက်လက် eဆာင်ရက
ွ e
် စနiuငသ
် ည်။
mဝ။

eကာ်မတီသည် မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
် တွင်း သတ်မှတ်သည့် မiu့နယ်များaတွငး် ရှi aeဆာက်aau တစ်ခuခuနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

ယင်းaeဆာက်aauတည်ရiရ
ှ ာ

လမ်း

သiu့မဟuတ်

eဒသ၏

ဗiသuကာဆiuင်ရာ

လia
u ပ်ချက်aရြဖစ်eစ§

မiu့eတာ်ြမင်ကွင်းသာယာလှပeစရန်aတွက်ြဖစ်eစ§ မiu့eတာ်aဂါရပ်နင
ှ ့် ညီညွတ်eစရန်aတွက် ြဖစ်eစ§ aeဆာက်aau၌

တွယက
် ပ်သစ်ပင်ရင
ှ ်းလင်းြခင်း§ ြပင်ဆင်ြခင်း§ ထuးသuတြ် ခင်း§ eဆးသuတြ် ခင်း သiu့မဟuတ်
eဆာက်လuပြ် ခင်းြပuလuပ်ရန်

လia
u ပ်သည်ဟu

ယူဆပါကသက်ဆuင
i ်ရာ

ဖiuဖျက် ပီး aသစ်ထပ်မ

ပiuင်ရင
ှ (် သiu့မဟuတ်)eနထiuင်aသuးြပuသူaား

ညန် ကားနiuင်သည်။
mm။

ပiuင်ရှင် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူသည် နည်းuပeဒ (mm) aရ eကာ်မတီ၏ ညန် ကားချက်နင
ှ a
့် ညီ သတ်မှတ်

် ာeဆာင်ရွကရ
် မည်။ ပiuင်ရင
ှ (် သiu့မဟuတ်) eနထiuငa
် သuးြပuသူက နည်းuပeဒ (mဝ)
သည့်aချiန်aတွငး် ပီးစီးeစရန် လiuကန
aရ ညန် ကားချက်ကui လiuက်နာနiuငသ
် ည့် aeြခaeနမရှe
i ကာင်း eပ eပါက်ပါက eaာက်ပါaတiuင်း eဆာင်ရွက်နiuင်သည်(က) eကာ်မတီ၏aစီaစဉ်ြဖင့် eဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း§
(ခ)

ကuန်ကျစရiတ်ကui ပiuင်ရင
ှ ်သu့iမဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူထမှ eတာင်းခြခင်း§

(ဂ) ကuနက
် ျစရiတ်ကui ပiuင်ရှင် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူက သတ်မှတ်ကာလaတွင်း မeပးသွငး် ပါက
ယင်းeငွကiu eြမခွနမ
် eြပ ကျန်eငွြဖစ်သကဲ့သu့i aရeတာင်းခြခင်း။
mm။ eကာ်မတီသည်(က) မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
် တွငး် ရှi

eြမeနရာတွင်

eြမကွက်လပ်ြဖစ်eနသြဖင့်

ယင်းeြမကွက်တည်ရှiရာ

လမ်းသiu့မဟuတ် eဒသ၏ ဗiသuကာဆiuငရ
် ာ လiuaပ်ချက်aရြဖစ်eစ§ မiu့eတာ်ြမင်ကွငး် သာယာလှပeစရန်
aတွက်ြဖစ်eစ§

မiu့eတာ်aဂါရပ်နှင့်

ညီညွတ်eစရန်aတွကြ် ဖစ်eစ

aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ရန်

လia
u ပ်သည်ဟu ယူဆပါက ယင်းeြမကွက်eပ တွင် eကာ်မတီက သတ်မှတ်သည့် aeဆာက်aauပuစaတiuငး်
သတ်မှတ်ကာလaတွငး် eဆာက်လuပရ
် န် သတ်ဆuင
i ်ရာeြမကွက်ပuင
i ်ရှင a
် ား ညန် ကားနiuငသ
် ည်။
(ခ)

နည်းuပeဒခွဲ

(က)aရ

ညန် ကားeသာ်လည်း

သက်ဆuင
i ရ
် ာ

eြမကွကပ
် uင
i ရ
် င
ှ ်က

သတ်မှတ်သည့်

i ြ် ခင်း မရှiလ င် ပiuင်ရှငန
် ှင့် ညiနင်းသeဘာတူညီချက်
ကာလaတွင်း aeဆာက်aauကiu eဆာက်လuပ်နuင
ရယူ ပီး ယင်းeြမကွက်eပ တွင် သင့်eလျာ်သည့် aeဆာက်aauကie
u ဆာက်လuပ်ရန် စီစဉ်နuင
i သ
် ည်။
mm။

eကာ်မတီသည်

aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပင
် န်း

လuပ်ကuင
i ခ
် ွင့်ရသူက

aချiန် ကာြမင့်စွာ

eဆာက်လuပ်ခ့ဲeသာ်လည်း မ ပီးeသးeသာ aeဆာက်aauများကiu စစ်eဆး ပီး eaာက်ပါaတiuငး် eဆာင်ရက
ွ န
် iuင်သည်(က) ဆက်လက်eဆာက်လuပ်eနသည့်

aeဆာက်aauသည်

တည်eဆာက်မခiuင်ခ့e ကာင်း

eတွ့ရှiပါက

သက်ဆiuငရ
် ာပiuငရ
် င
ှ a
် ား သတ်မှတ်သည့်ကာလaတွင်း a ပီးeဆာက်လuပရ
် န် ညန် ကားြခင်း§
(ခ)

eဆာက်လuပ်eနသည့် aeဆာက်aauသည် aချiန် ကာြမင့်စွာ ရပ်နားထားမe ကာင့် eဆာက်လuပ်eရး
ပစ္စည်းများ၏

စချiန်စညန်း

မြပည့်မီ၍

နည်းပညာaရ

ဆက်လက်eဆာက်လuပ်ရန်

မသင့်ပါက

ယင်းaeဆာက်aau၏ တစ်စiတ်တစ်ပuင
i း် ကiu ြဖစ်eစ§ တစ်ခuလးကi
u uြဖစ်eစ ဖiuဖျက်ရန် သက်ဆiuင်ရာ
ပiuငရ
် င
ှ a
် ား ညန် ကားြခင်း။
(ဂ)

နည်းuပeဒခွဲ(ခ)aရ

ညန် ကားeသာ်လည်း

သက်ဆiuင်ရာပiuင်ရင
ှ ်ကသတ်မှတ်ကာလaတွငး်

aeဆာက်aauaား ဖiuဖျက်ြခင်းမြပuပါက eကာ်မတီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့် ဖiuဖျက်ရန်eဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း။

ယင်း

mm။ eကာ်မတီသည်(က) နယ်eြမeဒသaလiuက်

eဆာက်လuပ်ရမည့်

aeဆာက်aau

eဆာက်လuပ်မနှင့်

ပတ်သက်၍

ဇuနမ
် ျားသတ်မှတြ် ခင်း§ ကန့်သတ်eရiယာများ သတ်မှတ်ြခင်း§ aeဆာက်aauaမျiuးaစား §ပuစ§ ပန္နကပ
် စ§
u
aeဆာက်aau၏aြမင့်§ aထပ်aeရaတွက်§ aeဆာက်aau နယ်သတ်မျဉ်းe ကာင်းနှင့် လမ်းနယ်
သတ်မျဉ်းe ကာင်း

aကွာaeဝး§

aခန်းတစ်ခန်း၏

aနည်းဆuးရှiရမည့်

eရiယာ§

aသuးြပuရမည့်

aမျiuးaစားတiu့ကui သတ်မှတe
် ကညာနiuင်သည်။
(ခ)

လူaများeနထiuငe
် သာ aeဆာက်aauတiu့တင
ွ ် သဘာဝeဘးaန္တရာယ် ကျeရာက်သည့်aခါ

လူတui၏
့

aသက်aန္တရာယ် ကာကွယ်ရန်aလiu့ငှာ လia
u ပ်သည့်aစီaမများ ထားရှiရန် ညန် ကားနiuငသ
် ည်။
mm။

ပiuင်ရှငသ
် u့iမဟuတ်

eနထiuင်aသuးြပuသူသည်

နည်းuပeဒ

mm

aရ

eကာ်မတီ၏

သတ်မှတ်ချက်ကuြi ဖစ်eစ§

eကာ်မတီ၏ ညန် ကားချက်ကuြi ဖစ်eစ လiuကန
် ာရမည်။
mm။

eကာ်မတီသည် မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
် တွင်းရှi eရှးeဟာင်းလက်ရာaြဖစ် သတ်မှတ်သင့e
် သာ aeဆာက်aauများ

ကiu eရှးeဟာင်း လက်ရာaeဆာက်aauဟu သတ်မှတ်နuင
i ်သည်။
mm။

eကာ်မတီသည် မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
် တွငး် ရှi eရှးeဟာင်းလက်ရာaြဖစ် သတ်မှတ်ထားeသာ aeဆာက်aau

aား ြပင်ဆင်လuပ
i ါက မူလြပင်ပပuသဏ္ဌာန်နှင့် လက်ရာမပျက်ယင
ွ း် eစဘဲ ြပင်ဆင်ခင
ွ ့်ြပuနiuင်သည်။
mm။

eကာ်မတီသည်

လမ်းနှစ်လမ်းeထာင့်တင
ွ ်

eဆာင်လuပ်မည့်

aeဆာက်aau

တစ်ခuခuကui

ဗiသuကာဆiuင်ရာ

မiu့eတာ်aဂါရပ်နင
ှ ့် ညီညွတ်eစရန် လမ်းသွားလမ်းလာနှင့် ယာဉ်များaတွက် ြမင်ကင
ွ း် ဖuးကွယမ
်
မြဖစ်eပ eစရန်
aဝiuင်းပuစြဖစ်eစ§ eနာက်ဆuတ်၍ြဖစ်eစ§ ညီညာစွာတiမ်းဖယ်၍ြဖစ်eစ§ aြခားသင့်eလျာ်မည့ပ
် စကi
u
uြဖစ်eစ eဆာက်လuပရ
် န်
ညန် ကားနiuင်သည်။

aခန်း(m)
လiuငစ
် င်ထuတe
် ပးြခင်း
mm။ eကာ်မတီသည်(က)

မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
် တွငး် aeဆာက်aau eဆာက်လuပြ် ခင်းလuပ်ငန်း§ aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်မနှင့်
ဆက်နွယ်သည့် လuပင
် န်းများကiu စီမခန့ခ
် န
ဲွ uင
i ်ရန်aလiu့ငှာ သတ်မှတ်ထားeသာ aရည်aချင်းနှင့် ြပည့စ
် uသူများ
aား သတ်မှတ်ထားeသာ aာမခeငွ တင်သွင်းeစ၍ ကန်ထရiuက်တာaြဖစ် မှတ်ပuတင် ပီး လiuင်စင်ထuတe
် ပး
နiuင်သည်။

(ခ)

် င်သက်တမ်းနှင့် aဆင့်တu့iကiu သတ်မှတe
် ပးရမည်။
နည်းuပeဒခွ(ဲ က)aရ လiuင်စင်ထuတe
် ပးသည့်aခါ လiuငစ

(ဂ)

နည်းuပeဒခွ(ဲ ခ)aရ သတ်မှတe
် ပးထားသည့် လiuင်စင်သက်တမ်းနှင့် aဆင့တ
် u့iကui တiuးြမင့်သတ်မှတ်နuင
i ်
သည်။

mဝ။ eကာ်မတီသည်(က)

မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
် တွင်း aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ် ခင်းလuပ်ငန်း§ aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်မနှင့်
ဆက်နွယ်သည့်

လuပင
် န်းများကiu

aeတွ့a ကuရှiသူများကiu

စiစစ်၍

စီမခန့ခ
် န
ဲွ uင
i ်ရန်aလiu့ငှာ
ဗiသuကာaင်ဂျင်နီယာ§

သတ်မှတ်ထားeသာ

aရည်aချင်းနှင့်

aeဆာက်aauaင်ဂျင်နီယာ

သiu့မဟuတ်

aင်ဂျင်နယ
ီ ာaြဖစ် မှတပ
် uတင် ပီးလiuင်စင်ထuတe
် ပးနiuင်သည်။
(ခ)

နည်းuပeဒခွ(ဲ က)aရ လiuင်စင်ထuတe
် ပးသည့်aခါ လiuငစ
် င်သက်တမ်းနှင့် aဆင့်တu့iကiu သတ်မှတe
် ပးရမည်။

(ဂ)

နည်းuပeဒခွ(ဲ ခ)aရ သတ်မှတe
် ပးထားသည့် လiuင်စင်သက်တမ်းနှင့် aဆင့်တu့iကuတ
i uးi ြမင်သ
့ တ်မတ
ှ န
် uiင်သည်။

mm။ eကာ်မတီသည်(က)

သတ်မှတ်ထားeသာ aရည်aချင်းနှင့် က မ်းကျင်မရှiသူများကiu လiuင်စင်ရaင်ဂျင်နယ
ီ ာaြဖစ် မှတ်ပuတင် ပီး
လiuငစ
် င်ထuတe
် ပးနiuင်သည်။

(ခ)

နည်းuပeဒခွ(ဲ က)aရ လiuင်စင်ထuတe
် ပးသည့်aခါ လiuငစ
် င်သက်တမ်းနှင့်aဆင့်တu့iကiu သတ်မှတe
် ပးရမည်။

(ဂ)

နည်းuပeဒခွ(ဲ ခ)aရ သတ်မှတe
် ပးထားသည့် လiuင်စင်သက်တမ်းနှင့်aဆင့်တu့iကui တiuးြမင့်
သတ်မှတ်နuင
i သ
် ည်။

mm။

လiuင်စင်ရ ကန်ထရiuက်တာ§ လiuင်စင်ရဗiသuကာaင်ဂျင်နီယာ§ လiuင်စင်ရaeဆာက်aau aင်ဂျင်နယ
ီ ာ သiu့မဟuတ်

လiuငစ
် င်ရaင်ဂျင်နီယာသည် လiuငစ
် င်သက်တမ်းတiuးြမင့်လuiလ င် လiuငစ
် င်သက်တမ်းမကuန်ဆuးမီ aနည်းဆuး ရက်eပါင်း
သuးဆယ် ကiuတင်၍ သတ်မှတ်ချက် နှင့်aညီ eကာ်မတီသu့i eလ ာက်ထားရမည်။
mm။ eကာ်မတီသည် လiuင်စင်ရ ကန်ထရiuက်တာ§ လiuင်စင်ရဗiသuကာaင်ဂျင်နီယာ§ လiuင်စင်ရaeဆာက်aau aင်ဂျင်နယ
ီ ာ
နှင့် လiuငစ
် င်ရaင်ဂျင်နယ
ီ ာတi၏
u့ လuပင
် န်းတာဝန်နင
ှ ့် လiuကန
် ာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကiu သတ်မှတe
် ပးရမည်။
် iမ်းြခင်းခရသူသည် သတ်မှတ်
mm။ uပeဒပuဒ်မ mm ပuဒ်မခွဲ(ခ)aရ လiuင်စင်ကiu ကာလaကန့်aသတ်ြဖင့် ရuတသ
ကာလကuန်ဆuးသည့်aခါ လiuငစ
် င်ြပန်လည်ရရှiရန် သတ်မှတ်ချက်နှင့်aညီ eကာ်မတီသu့i eလ ာက်ထားနiuင်သည်။
mm။ eကာ်မတီသည် နည်းuပeဒ (mm) aရ eလ ာက်ထားသည်e
့ လ ာက်လာကiuစစ
ီ စ် ပီး သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ်ပါ က
သက်ဆiuငရ
် ာလiuင်စင်ကiu ထuတe
် ပးနiuငသ
် ည်။

aခန်း(m)
eကာ်မတီပuင
i ်aeဆာက်aauများ
mm။

eကာ်မတီသည်

မiမiပuiင်aeဆာက်aauများ

eဆာက်လuပ်ရန်§

ြပuြပင်မွမ်းမရန်§

ဖiuဖျက်ရန်ကiစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမချက်ချမှတြ် ခင်း§ ဦးစားeပးစာရင်းeရးဆွဲြခင်း§ ဘ

ထiန်းသiမး် ရန်နင
ှ ့်

eရးနှစ်aလiuက် လျာထား

သတ်မှတ်ြခင်း§ aeဆာက်aauပuစထuတ်ြခင်း§ ပန္နကပ
် uစထuတ်ြခင်း§ ပစ္စည်းစာရင်းeရးဆွဲြခင်းနှင့် aတည်ြပuချက်eပးြခင်း
တiu့ကiu eဆာင်ရွက်နuင
i ်သည်။

mm။ eကာ်မတီသည်(က)

aeဆာက်aauများeဆာက်လuပ်ြခင်း§

ြပuြပင်မမ
ွ ်းမြခင်း§

ထiန်းသiမး် ြခင်းနှင့်

ဖiuဖျက်ြခင်းလuပ်ငန်းတiu့ကui

ဌာနဆiuငရ
် ာလuပင
် န်းaeနြဖင့်ြဖစ်eစ§ ကန်ထရiuကစ
် နစ်ြဖင်ြ့ ဖစ်eစ§ eြမငှားစနစ်ြဖင့်ြဖစ်eစ§ eဆာက်လuပ်၍
သတ်မှတ်ကာလaပiuငး် aြခားaတွင်း လuပင
် န်းလuပ်ကuင
i ် ပီး လဲeြပာင်းeပးသည့်စနစ်ြဖင့်ြဖစ်eစ သင့်eလျာ်
သလiu eဆာက်လuပ်ခွင့်ြပuနiuင်သည်။
(ခ)

aeဆာက်aaueဆာက်လuပြ် ခင်းလuပ်ငန်းကiu

ကန်ထရiuက်စနစ်ြဖင့် eဆာင်ရွက်ပါက eကာ်မတီတွင်

မှတ်ပu

တင်ထားeသာ လiuင်စင်ရကန်ထရiuက်တာများထမှ တင်ဒါစနစ်ြဖင့်eရွးချယ် ပီးeဆာင်ရွက်ရမည်။

aခန်း(m)
လူeနထiuငရ
် န်မသင့်သည်a
့ eဆာက်aauများ
mm။

eကာ်မတီသည် မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
် တွင်းရှi aeဆာက်aau၏ uပစာeြမမျက်နှာြပင်သည် နiမလ
့် န
ွ း် eနသြဖင့်

သiu့မဟuတ် ြမင့်လွန်းeနသြဖင့် ပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူတu့iaတွက် ကျန်းမာeရးကiuထiခuiက်eစြခင်း§ စiတ် ငiuြငင်
i သ
် ည်ဟuယူဆပါက ယင်းaeဆာက်aau
မြဖစ်eစြခင်း သiu့မဟuတ် aeဆာက်aauများခiuင်ခ့မကiu ထiခuiက်eစြခင်းြဖစ်နuင
ပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူaား သတ်မှတ်သည့်ကာလaတွင်း ယင်းuပစာ၏ eြမမျက်နာှ ြပင်ကui နှiမရ
့် န်
သiu့မဟuတ် မည်သည်e
့ ြမaမျiuးaစားြဖင့် မည်သည့်aြမင်a
့ ထiဖiu့ရန် ညန် ကားနiuင်သည်။
mm။

aeဆာက်aau၏ uပစာပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူသည် နည်းuပeဒ mm aရ eကာ်မတီ၏

ညန် ကားချက်ကui လiuကန
် ာeဆာင်ရွကြ် ခင်းမြပuသင့်e ကာင်း eြဖရှင်းချက်နှင့်aတူ သတ်မှတ်ရက်aတွင်းeကာ်မတီသiu့
တင်ြပနiuင်သည်။
mဝ။

eကာ်မတီသည် eaာက်ပါaချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ညီညွတ်သည့်ပuင
i ်ရှင ်

သiu့မဟuတ်

eနထiuငa
် သuးြပuသူaား

ယင်းeြမဖယ်ြခင်း သiu့မဟuတ် eြမဖiu့ြခင်းလuပ်ငန်းaတွက် aမှန်ကuန်ကျမည့် ခန်မ
့ န
ှ း် eြခeငွကui သတ်မှတရ
် က်aတွင်း
eပးသွင်းရန် ae ကာင်း ကားနiuငသ
် ည်-

(က) ပiuင်ရင
ှ ်

သiu့မဟuတ်

eနထiuင်aသuးြပuသူက

သတ်မှတရ
် က်aတွင်း

လiuက်နာeဆာင်ရွကြ် ခင်း

မြပuသင့်e ကာင်း eြဖရှင်းတင်ြပမမရှiြခင်း§
(ခ)

ပiuင်ရင
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူက သတ်မှတရ
် က်aတွင်း eြဖရှင်းတင်ြပeသာ်လည်း eြဖရှငး် တင်ြပ
ချက်သည် ခiuငလ
် uမမရှiြခင်း§

(ဂ)

ပiuင်ရင
ှ ်

သiu့မဟuတ်

eနထiuင်aသuးြပuသူက

eကာ်မတီ၏

ညန် ကားချက်aတiuင်း

လiuက်နာeဆာင်ရွက်

မမရှiြခင်း။
mm။ eကာ်မတီသည်(က)

ပiuင်ရင
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူက သတ်မှတ်ရက်aတွင်း ကuန်ကျမည့်ခန့်မှန်းeြခeငွကui မeပးသွငး် လ င်
သiu့မဟuတ် သတ်မှတ်ရက်aတွင် eြမဖယ်ြခင်း သiu့မဟuတ် eြမဖiu့ြခင်းလuပင
် န်းလuပ်ကuင
i ရ
် န် ပျက်ကွက်လ င်
eကာ်မတီ၏aစီaစဉ်ြဖင့်

သင့်eလျာ်သည့် ကာလaတွင်း

eြမဖယ်ြခင်း သiu့မဟuတ် သတ်မှတ်သည့်

့ ြမင့်aထi eြမဖiu့ြခင်းလuပ်ငန်းကiueဆာင်ရက
ွ န
် iuင်သည်။
eြမaမျiuးaစားြဖင့် သတ်မှတ်သည်a
(ခ)

နည်းuပeဒခွ(ဲ က)aရ eကာ်မတီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့် eြမဖယ်ြခင်း သiu့မဟuတ် eြမဖiu့ြခင်းလuပ်ငန်း eဆာင်ရက
ွ ်
ရာတွင် eြမဖယ်ခ သiu့မဟuတ် eြမဖiu့ခကuန်ကျစရiတက
် ui သက်ဆuင
i ်ရာeြမပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူ
ထမှ eတာင်းခနiuင်သည်။

mm။

eကာ်မတီသည်

eြမမျက်နာှ ြပင်

နiမ့်လွန်းeနသြဖင့်

သiu့မဟuတ်

ြမင့်လွန်းeနသြဖင့်

ပiuငရ
် င
ှ ်

သiu့မဟuတ်

eနထiuင်aသuးြပuသူတu့iaတွက် ကျန်းမာeရးကiuထiခuiက်eစြခင်း§ စiတ် ငiuြငင်မြဖစ်eစြခင်း သiu့မဟuတ် aeဆာက်aauများ
ခiuငခ
် မ
့ ကiu ထiခuက
i ်eစြခင်းြဖစ်နuင
i ်သည်ဟu ထင်ြမင်ယူဆသည်e
့ ြမကွက်eပ ရှi aeဆာက်au မီးeလာင်ြခင်းe ကာင့်ြဖစ်eစ§
aြခားae ကာင်းe ကာင့်ြဖစ်eစ ပiuကျပျက်စးီ သွားလ င် သတ်မှတ်ကာလaတွင်း ယင်းeြမကွက်ကui eြမဖယ်ရန် သiu့မဟuတ်
သတ်မှတe
် ြမaမျiuးaစားြဖင့် သတ်မှတ်သည့်aြမင့်aထi eြမဖiu့ရန် ပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူaားညန် ကား
နiuငသ
် ည်။
mm။

eြမပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူသည် နည်းuပeဒ mm aရ eကာ်မတီ၏ ညန် ကားချက်နင
ှ ့a
် ညီ

လiuကန
် ာeဆာင်ရွကရ
် မည်။
mm။

eကာ်မတီသည်

eြမပiuင်ရှင်

သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူက ယင်းeြမကွက်ကui

သတ်မှတ်ချက်နှင့်aညီ

eြမဖယ်ြခင်း သiu့မဟuတ် eြမဖiu့ြခင်း ြပuလuပ် ပီးeနာက်မှ ယင်းeြမကွက်eပ တွင် aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်ြခင်းaတွက်
ခွင့်ြပuချက် ထuတe
် ပးရန် သင့် မသင့်ဆuးြဖတ်ရမည်။
mm။

eကာ်မတီသည် aeဆာက်aauတစ်ခu

သiမ
u့ ဟuတ် ယင်း၏aစiတa
် ပiuင်းတစ်ခuခuသည်

ကျန်းမာeရးနှင့်မ

် ွင့်ကui ရuပသ
် iမ်းမည်ြဖစ်e ကာင်း သက်ဆiuင်ရာ
ညီညွတ်၍ လူeနထiuင်ရန် မသင့်e ကာင်း စစ်eဆးeတွ့ရှiပါက လူeနထiuငခ
ပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူaား ae ကာင်း ကားစာထuတဆ
် င်န
့ uင
i ်သည်။

mm။

သက်ဆiuင်ရာ ပiuင်ရင
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူသည် နည်းuပeဒ mm aရ eကာ်မတီ၏ ae ကာင်း

ကားစာပါaတiuငး် eဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းမြပuသင့်e ကာင်း aကျiuးae ကာင်းeဖာ်ြပချက်နှင့်aတူ ae ကာင်း ကားစာ ရရှiသည့်
eန့မှတစ်ဆယ့်ငါးရက်aတွင်း eကာ်မတီသiu့ eြဖရှငး် တင်ြပနiuင်သည်။
mm။

eကာ်မတီသည် နည်းuပeဒ mm aရ သတ်မှတရ
် က်aတွင်း

eြဖရှင်းတင်ြပြခင်းမရှiလ င်eသာ်လည်းeကာင်း§

eြဖရှင်းတင်ြပချက်သည်

ပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ်

eနထiuင်aသuးြပuသူက

ခiuငလ
် uမမရှiလ င်eသာ်လည်းeကာင်း

ယင်း

aeဆာက်aau၌ eနထiuင်aသuးြပuသူများaား ၎င်းတiu့ပuင
i ပ
် စ္စည်းများနှင့်aတူ ရက်eပါင်းသuးဆယ်aတွင်း eြပာင်းeရ့
ထွကခ
် ာွ သွားရန် ညန် ကားနiuင်သည်။
mm။

eကာ်မတီသည်

ယင်းaeဆာက်aau

နည်းuပeဒ

သiu့မဟuတ်

mm

aရ

aeဆာက်aauမှ

ယင်းaeဆာက်aau၏

eြပာင်းeရ့ထွက်ခွာသွားရန်

် ်aပiuငး် ၌
aစiတa

လူeနထiuငြ် ခင်းမြပuရန်

ညန် ကားလ င်
တားြမစ်ချက်

သeကတaမှတa
် သား eရးမှတ်ထားရမည်။
mm။

eကာ်မတီသည် ပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူ၏ eြဖရှင်းတင်ြပချက်aရ စiစစ် ပီး ယင်းaeဆာက်aau

သiu့မဟuတ်

ယင်းaeဆာက်aau၏aစiတa
် ပiuင်းကiu

သင့်eလျာ်သည်aထi ြပuြပင်လ င် eနထiuင်aသuးြပuနiuင်မည်ဟu

iှ နထiuင်aသuးြပuသူများaား eြပာင်းeရ့ထွကခ
် ာွ သွားeစြခင်းမြပuဘဲ လia
u ပ်eသာစည်းကမ်းချက်များ
ယူဆပါက လက်ရe
သတ်မှတ်၍ ဆက်လက်eနထiuင်aသuးြပuခွင့e
် ပးနiuင်သည်။
mဝ။

eကာ်မတီသည် နည်းuပeဒ mm သiမ
u့ ဟuတ် နည်းuပeဒ mm aရ eဆာင်ရွက် ပီး ယင်းaeဆာက်aau သiu့မဟuတ်

ယင်းaeဆာက်aau၏ aစiတ်aပiuငး် ကiu

တည်eဆာက်မဆiuင်ရာ eြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းြဖင့်ြဖစ်eစ§ ြပန်လည်ြပuြပင်

ြခင်းြဖင့်ြဖစ်eစ eနထiuင်aသuးြပuရန် သင့်eလျာ်မည်ဟuယဆ
ူ ပါက သက်ဆuင
i ်ရာပiuင်ရှင် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူaား
ae ကာင်း ကားစာရရှiသည့်eန့မှ

eြခာက်လaတွင်း တည်eဆာက်မဆiuင်ရာ eြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းများ သiu့မဟuတ်

ြပန်လည်ြပuြပင်ြခင်းများeဆာင်ရွက်ရန် ညန် ကားနiuင်သည်။
mm။

ပiuင်ရှင် သiu့မဟuတ် eနထiuငa
် သuးြပuသူသည်

နည်းuပeဒ mဝ aရ eကာ်မတီ၏

ညန် ကားချက်နင
ှ ့်aညီ

လiuကန
် ာeဆာင်ရွကရ
် မည်။
mm။

eကာ်မတီသည် ယင်းaeဆာက်aau သiu့မဟuတ် ယင်းaeဆာက်a်aau၏aစiတ်aပiuငး် များနှင့် စပ်လျဉ်း၍

တည်eဆာက်မဆiuင်ရာ

eြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းများ သiu့မဟuတ်

ြပန်လည်ြပuြပင်ြခင်းများ eဆာင်ရွက် ပီးစီးe ကာင်း

စစ်eဆးeတွ့ရှiရပက မူလaeနထiuင်aသuးြပuသူaား ြပန်လည်eနထiuင်aသuးြပuခွင့e
် ပးရမည်။
mm။

် င
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူက
eကာ်မတီသည် နည်းuပeဒ mဝ aရ eကာ်မတီ၏ ညန် ကားချက်ကui ပiuငရ

သတ်မှတ်သည့် eြခာက်လ ကာလကuနဆ
် းeသာ်
u
လည်း တည်eဆာက်မဆiuင်ရာ eြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းများ သiu့မဟuတ်
ြပန်လည်ြပuြပင်ြခင်းများကiu
aတွက်

သတ်မှတ်ကာလကiu

လက်ခeကျနပ်နuင
i ်သည်aထi
တiuးြမင့်eပးရန်

မeဆာင်ရွက်လ င်eသာ်လည်းeကာင်း§

eလ ာက်ထားြခင်းမြပuလ င်eသာ်လည်းeကာင်း

ယင်းလuပ်ငန်းများ

သက်ဆiuင်ရာ

ပiuငရ
် င
ှ ်

သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူaား ယင်းaeဆာက်aau သiu့မဟuတ် ယင်းaeဆာက်aau၏ aစiတa
် ပiuငး် ကiu ရက်eပါင်း
သuးဆယ်aတွငး် ဖiuဖျက်ရန် ညန် ကားနiuင်သည်။
mm။

eကာ်မတီသည် ယင်းaeဆာက်aau သiu့မဟuတ် ယင်းaeဆာက်aau၏ aစiတa
် ပiuင်းကiu တည်eဆာက်မဆiuင်ရာ

i ဟ
် u
eြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းြဖင့်ြဖစ်eစ§ ြပန်လည်ြပuြပင်ြခင်းြဖင့်ြဖစ်eစ ြပuလuပ်သည့်တuiင်eaာင် eနထiuင်aသuးြပuရန်မြဖစ်နuင
ယူဆပါက သက်ဆiuင်ရာပiuင်ရှင် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူaား ae ကာင်း ကားစာရသည်e
့ န့မှ ရက်eပါင်းသuးဆယ်
aတွငး် ဖiuဖျက်ရန်ညန် ကားနiuငသ
် ည်။
mm။

eကာ်မတီသည် နည်းuပeဒ mm သiu့မဟuတ် နည်းuပeဒ mm aရ သတ်မှတ်သည့်ရက်eပါင်းသuးဆယ်aတွင်း

် ပiuငး် ကiu
ပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူက ယင်းaeဆာက်aau သiu့မဟuတ် ယင်းeဆာက်aau၏ aစiတa
ဖiuဖျက်ြခင်းမြပuလ င်eသာ်လည်းeကာင်း§ သတ်မှတ်ကာလကiu

တiuးြမင့်eပးရန် eလ ာက်ထားြခင်းမြပuလ င်eသာ်လည်း

eကာင်း eကာ်မတီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့် ဖiuဖျက်နuင
i ်သည်။
mm။

eကာ်မတီသည်

ယင်းaeဆာက်aau

သiu့မဟuတ်

ယင်းaeဆာက်aau၏

aစiတ်aပiuင်းကiu

eကာ်မတီ၏

i ်သည်aစီaစဉ်ြဖင့် ဖiuဖျက်ရာတွင် eaာက်ပါaတiuင်း eဆာင်ရွက်နuင
(က)

ကuန်ကျစရiတ်ကui ပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူထမှ eတာင်းခြခင်း§

(ခ)

ကuန်ကျစရiတ်ကui ပiuင်ရှင် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူက မeပးပါက ဖiuဖျက်ထားeသာ aiမ်eဆာက်
ပစ္စည်းများကiu eလလတင်eရာင်းချ ပီး ကuန်ကျစရiတ်ကui နuတယ
် ၍
ူ ပie
u ငွကui ပiuင်ရှငa
် ား ြပန်eပးြခင်း§

(ဂ)

ui နပါ က ပiuင်ရှင် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပu
ကuန်ကျစရiတ်သည် eလလတင် eရာင်းချရeငွထက် ပiuမe
သူထမှ လie
u ငွကui သတ်မှတ်ကာလaတွင်း ထပ်မeပးသွငး် ရန်eတာင်းခြခင်း§

(ဃ)

နည်းuပeဒခွဲ (ဂ) aရ eတာင်းခသည့်လe
ui ငွကui ပiuင်ရင
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူက သတ်မှတ်
ကာလaတွင်း မeပးသွငး် ပါက ယင်းeငွကiu eြမခွနမ
် eြပ ကျန်eငွြဖစ်သကဲ့သu့iaရ eတာင်းခနiuငြ် ခင်း။

mm။

eကာ်မတီသည် ပiuင်ရှင် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူက လueလာက်သည့် ae ကာင်းြပချက်ြဖင့် aeဆာက်

aau ဖiuဖျက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်eပါင်း သuးဆယ်ထက် ပiuမu၍
i aချiနက
် ာလတiuးြမင့်eပးရန် eလ ာက်ထားလာပါက
သင့်eလျာ်သည့် aချiန်ကာလကiu တiuးြမင့်eပးနiuငသ
် ည်။
mm။

eကာ်မတီသည်

aeဆာက်aauတစ်ခuြဖစ်eစ§

ယင်း၏နရြဖစ်eစ§

ယင်း၏aဓiကaစiတa
် ပiuငး် များြဖစ်eစ§

ွ ်းပျက်စီးeနသည့် သiu့မဟuတ် aန္တရာယ်ြဖစ်eစနiuငသ
် ည့်
ယင်းနှငဆ
့် က်စပ်eနeသာ aစiတ်aပiuငး် တစ်ခuခuြဖစ်eစ ယiuယင
aeြခaeနတွငရ
် iသ
ှ ည်ဟu eတွ့ရှiရပါက aများြပည်သ၏
ူ
eဘးaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးaတွက် ယင်းaeဆာက်aauကiu
aeဆာတလျင် ဖiuဖျက်ရန် ပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူaား ညန် ကားနiuင်သည်။
mm။

eကာ်မတီသည်(က) နည်းuပeဒ

mm

aရ

eဖာ်ြပသည့်

aeဆာက်aauသည်

မလွမ
ဲ eသွ

ပiuကျပျက်စးီ ၍

eဘး

aန္တရာယ်ြဖစ်eစနiuငသ
် ည့် aeြခaeနတွင် eရာက်ရe
iှ န ပီဟu ယူဆလ င်ြဖစ်eစ§ လiuaပ်ချက်aရ သက်ဆiuင်

ရာမှ ဖယ်ရှားရန် ae ကာင်း ကားeသာ်လည်း ဖယ်ရှားြခင်းမြပuလ င်ြဖစ်eစ§ aeရးeပ

aeြခaeန

တစ်ရပ်ရပ် eပ eပါက်လ င်ြဖစ်eစ ယင်းaeဆာက်aauaား ဖiuဖျက်ရန် ae ကာင်း ကားစာမထuတဆ
် င်ဘ
့ ဲ
aeဆာက်aauတွင်

eနထiuင်သမ
ူ ျားနှင့်

ယင်းတiu့ပuiင်ပစ္စည်းaားလuးကiu

aင်aားသuး၍ဖယ်ရာှ း ပီး

eကာ်မတီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့် ဖiuဖျက်နuင
i ်သည်။
(ခ)

i ကာင်း eလ ာက်ထားလ င်
ပiuင်ရင
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူက aeဆာက်aauကiu ဖiuဖျက်ရန် ဆန္ဒရှe
လia
u ပ်eသာစည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ခွင့်ြပuနiuငသ
် ည်။

(ဂ)

နည်းuပeဒခွဲ (က)aရ eကာ်မတီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့် aeဆာက်aauaား ဖiuဖျက်ရာ တွင် ကuနက
် ျစရiတ်ကui
ပiuင်ရင
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူထမှ eတာင်းခနiuင်သည်။

(ဃ) နည်းuပeဒခွဲ (ဂ)aရ eတာင်းခသည့်ကuန်ကျစရiတက
် ui ပiuင်ရင
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူက သတ်မှတ်
ကာလaတွင်း မeပးသွငး် ပါက ယင်းeငွကiu eြမခွန်မeြပ ကျန်eငွြဖစ်သကဲ့သu့i aရeတာင်းခ နiuငသ
် ည်။
mဝ။

eကာ်မတီသည် aeဆာက်aauတစ်ခuတွငြ် ဖစ်eစ§ ြခဝင်းတစ်ခuတွင်ြဖစ်eစ ချuနွယ်ပiတe
် ပါင်းများ eပါက်eရာက်

eနြခင်း§ ကျန်းမာeရးထiခuက
i ်eစသည့် aန့ဆuးi များထွကe
် နြခင်း သiu့မဟuတ် ြခစည်းရiuးeပါက် ပဲပျက်စးီ eနြခင်းe ကာင့်
် ယှကြ် ဖစ်eစသည်ဟuယူဆပါကယင်းaeဆာက်aau သiu့မဟuတ် ြခဝင်းကiu
ပတ်ဝန်းကျင်တွင် eနထiuင်သူများaား aeနှာင့a
ရှင်းလင်းeစရန်§ ြခစည်းရiuး ြပင်ဆင် ကာရeစရန် သiu့မဟuတ် သန့ရ
် င
ှ း် eရးြပuလuပ်eစရန် ပiuငရ
် င
ှ ် သiu့မဟuတ် eနထiuင်
aသuးြပuသူaား ညန် ကားနiuငသ
် ည်။
mm။

ပiuင်ရှင် သiu့မဟuတ် eနထiuင်aသuးြပuသူသည် နည်းuပeဒ mဝ aရ eကာ်မတီက ထuတ်ဆင့်သည့် ညန် ကား

ချက်များကiu လiuက်နာeဆာင်ရွကရ
် မည်။
aခန်း(m)
ကျူးeကျာ်ခွန် eကာက်ခြခင်း
mm။ eကာ်မတီသည်

မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
် တွငး် ရှi aများြပည်သဆ
ူ iuငရ
် ာ လမ်းeပ တွင် ကျူးeကျာ် eဆာက်လuပ်

ထား ပီးြဖစ်eသာ စမuတe
် ဆာင်§ လသာeဆာင်§ ဆင်ဝင်§ eနကာ§ တစက် မiတ§် eလှကားထစ်§ auတခ
် u§ auတြ် မစ်§
ဆင်eြခeလ ာ§

ဓာတ်ဆီဆiuင်§ ဓာတ်ဆီပန့§် မiလာ္လ ကန်§ လူကးူ ခuးeကျာ်တတား§ ယာယီမ

ပ် သiu့မဟuတ် aြခား

aeဆာက်aauတစ်ခuခuကui ကျူးeကျာ်ခွနe
် ကာက်ခရယူ ပီး ဆက်လက်တည်ရှiခွင့် ြပuနiuငသ
် ည်။ လia
u ပ်ပါက ြပန်လည်
ဖျက်သiမး် ရန် ညန် ကားနiuင်သည်။
mm။ နည်းuပeဒ mm ပါ

ကျူးeကျာ်aeဆာက်aau တစ်ခuခuကui မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
် တွင်းရှi aများြပည်သူဆiuင်ရာ

လမ်းeပ တွင် eဆာက်လuပ်လuiသူသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ eကာ်မတီသu့i eလ ာက်ထားရမည်။
mm။

eကာ်မတီသည်

နည်းuပeဒ

mm

aရ

ကျူးeကျာ်ခန
ွ e
် ကာက်ခရာတွင်

aများြပည်သူဆiuငရ
် ာလမ်းeပ တွင်

ကျူးeကျာ်eဆာက်လuပ်ထားသည့် aစiတa
် ပiuင်း၏ ထuထည် သiu့မဟuတ် eရiယာeပ မူတည်၍တွကခ
် ျက်ရမည်။
mm။ eကာ်မတီသည်-

(က) aeဆာက်aauများeဆာက်လuပ်ရာတွင် သuးစွဲသည့်eဆာက်လuပ်eရးပစ္စည်းများကie
u ကာ်မတီပuင
i ်လမ်းeပ တွင်
စuပထား
u
ရန် ယာယီaစီaစဉ်ြဖင့် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ခွင့်ြပuနiuင်သည်။
(ခ)

နည်းuပeဒခွဲ (က) aရ ခွင့်ြပuရာတွင် လမ်းသွားလမ်းလာတiu့၏ သွားလာမကiu မထiခuiက်eစရန် ယာဉ်သွား
လမ်း§ လမ်းပခuးသား§ ပလက်eဖာင်း§ eရeြမာင်းတiu့၏aကျယ်aဝန်းကiu စiစစ် ပီး aတiuငး် aတာသတ်မှတ်၍
ခွင့်ြပuနiuင်သည်။

(ဂ)

နည်းuပeဒခွဲ (က) aရ ခွင့်ြပuရာတွင် ခွင့်ြပuသည့်ကာလကiu တစ်ပါတည်း သတ်မှတ်နuင
i ်သည်။

(ဃ)

သတ်မှတ်သည့်ခွင့် ြပuကာလaတွငး် eဆာက်လuပ်eရးလuပ်ငန်းမ ပီးeသးပါက eဆာက်လuပ်eရးပစ္စည်းများ
စuပခွ
u င့က
် ui စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ကာလတiuးြမင့်eပးနiuငသ
် ည်။

mm။ နည်းuပeဒ mm§ နည်းuပeဒခွဲ (က) aရ ခွင့်ြပuမiန့်ရရှiသူသည် ခွင့်ြပuမiန့်ကui aများြပည်သြူ မင်နuင
i e
် စရန်
eဆာက်လuပ်eရးပစ္စည်းစuပuသည့်eနရာတွင် ခွင့်ြပuသည့်ကာလနှင့် ခွင့်ြပuသည့်aကျယ်aဝန်း§ aတiuင်းaတာကiu eဖာ်ြပ
ချiတ်ဆွဲထားရှiရမည်။
mm။ eကာ်မတီသည်(က)

eကာ်မတီပuင
i ် လမ်းeပ တွင် eဆာက်လuပ်eရးပစ္စည်း စuပကျူးeကျာ်
u
ခန
ွ ်ကui eရiယာaeပ aeြခခ၍ စည်း ကပ်
eကာက်ခ နiuင်သည်။

(ခ)

eဆာက်လuပ်eရးပစ္စည်း

စuပuကျူးeကျာ်သည့်

aချiနက
် ာလaeပ မူတည် ပီး

ကျူးeကျာ်ခွန်ကui

တiuးြမင့်

စည်း ကပ် eကာက်ခနiuငသ
် ည်။
လia
u ပ်ပါက စuပuကျူးeကျာ်ခွင့်ကui ြပန်လည်ပယ်ဖျက်နuင
i ်သည်။

(ဂ)

aခန်း (m)
ဆiuငး် ဘuတန
် င
ှ ်e
့ ကာ်ြငာများ
mm။

မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
် တွင်းရှi eကာ်မတီပuင
i ်လမ်းများ§ ဓါတ်aားeပးတiuင်များ§ တယ်လီဖuန်းတiuင်များ§ တတားများ

eပ တွင်ြဖစ်eစ§ aစiuးရဌာန§ aဖွ့ဲ aစည်းဆiuင်ရာ eြမကွကမ
် ျား§ ပuဂ္ဂလiကပiuင်eြမကွကမ
် ျား သiu့မဟuတ် တiuကန
် ရ များ
် တွင်း eြပးဆွဲeနeသာ ယာဉ်များ သiu့မဟuတ် မiu့ပတ် မီးရထားများတွင် ြဖစ်eစ
eပ တွင်ြဖစ်eစ§ မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
e ကာ်ြငာဆiuင်းဘuတစ
် uiက်ထူြခင်း§ e ကာ်ြငာဆiuငး် ဘuတ်တပ်ဆင်ြခင်း§ e ကာ်ြငာကပ်ြခင်း§ e ကာ်ြငာချiတ်ဆွဲြခင်း သiu့မဟuတ်
e ကာ်ြငာeရးဆွဲြခင်း ြပuလuပ်လuiသူသည် ခွင့်ြပuချက်ရရှiရန် e ကာ်ြငာဆiuင်းဘuတ် သiu့မဟuတ် e ကာ်ြငာနမူနာပuစပူးတွဲ၍
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်aညီ eကာ်မတီသu့ieလ ာက်ထားရမည်။
mm။

eကာ်မတီသည်(က) နည်းuပeဒ mm aရ eလ ာက်လာလက်ခရရှiသည့်aခါ

စiစစ် ပီးခွင့်ြပuြခင်း သiu့မဟuတြ် ငင်းပယ်ြခင်း

ြပuနiuငသ
် ည်။
(ခ)

ခွင့်ြပuမiန့်ရရှiသူထမှ သတ်မတ
ှ ်ထားသည့် e ကာ်ြငာခွန် လက်ခရရှiလ င် ခွင့်ြပuချက်ထuတe
် ပးရမည်။

mဝ။

eကာ်မတီသည်(က) e ကာ်ြငာဆiuငး် ဘuတ်များနှင့် e ကာ်ြငာစင်များ ခiuင်ခ့မ ရှiမရှiနှင့် မiu့eတာ်၏ သာယာလှပမကiu ထiခuiက်eစြခင်း
ရှiမရှiတu့iကiu aခါaားeလျာ်စွာ စစ်eဆးရမည်။
(ခ) လia
u ပ်ပါက ြပင်ဆင်မွမ်းမရန် သiu့မဟuတ် aသစ်ြပuလuပရ
် န် သiu့မဟuတ် ြဖuတ်သiမး် ရန်သက်ဆuင
i သ
် ူaား
ညန် ကားနiuင်သည်။
(ဂ)

လia
u ပ်ပါက

e ကာ်ြငာဆiuငး် ဘuတ်စuက
i ်ထြူ ခင်း§

တပ်ဆင်ြခင်း§

ကပ်ြခင်း§

ွ ြ် ခင်း
eရးဆွဲြခင်းeဆာင်ရက

မြပuရမည့် နယ်eြမ§ aeဆာက်aau§ သစ်ပင်§ နရနှင့် တiuင်စသည်များ သတ်မှတ်နuင
i ်သည်။
mm။ eကာ်မတီသည် ခွင့်ြပuချက်မရှiဘဲ တပ်ဆင်ထားသည့် e ကာ်ြငာများ§ ခiuငခ
် မနှင့် aြမင်တင့်တယ်ြခင်း မရှiသည့်
e ကာ်ြငာများ ကiu eကာ်မတီ၏ aစီaစဉ်ြဖင့် ြဖuတ်သiမး် နiuငသ
် ည်။ ယင်းသiu့ ြဖuတ်သiမး် ရာတွင် ြဖuတ်သiမ်းသည့်
ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ eကာ်မတီတွင် တာဝန်မရှe
i စရ။
aခန်း(m)
တားြမစ်ချက်များ
mm။

မည်သူမ

eကာ်မတီ၏ခွင့်ြပuချက်မရှiဘဲ

aeဆာက်aauများနှင့်

ယင်းတiu့၏

မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
် တွငး် ရှi

aစiတa
် ပiuင်းများ§

လမ်းများ§

aများြပည်သူနှင့်

တတားများ§

သက်ဆiuင်eသာ

စာသင်eကျာင်းများ§

ပန်းြခနှင့်

aားကစားကွင်းများနှင့် ယင်းတiu့၏aစiတa
် ပiuင်းများတွင်လည်းeကာင်း§ aြခားaeဆာက်aauနှင့် ယင်းတiu့၏aစiတ်
aပiuငး် များတွင်လည်းeကာင်း aများြပည်သူ၏ြမင်ကွင်း၌ eဆးြခယ်ြခင်း§ စာလuးများeရးသားြခင်းနှင့် ရuပပ
် uများeရးဆွဲ
ြခင်းမြပuလuပ်ရ။
mm။

မည်သမ
ူ

eကာ်မတီ၏ခွင့်ြပuချက်မရှiဘဲ

aeဆာက်aauတစ်ခuလuးကiuြဖစ်eစ§

တစ်စiတ်တစ်ပuင
i ်းကiuြဖစ်eစ

ဖျက်ဆီးြခင်း§ မူလ က့ခuင
i ်မeလျာ့နည်းeaာင်eဆာင်ရွက်ြခင်းမြပuရ။
mm။

မည်သမ
ူ

eဆာက်လuပ်၍မ ပီးစီးeသးသည့်

aeဆာက်aauတစ်ခuတွင်ြဖစ်eစ§

ယင်းaeဆာက်aau၏

aစiတ်aပiuင်း တစ်ခuတင
ွ ြ် ဖစ်eစ eကာ်မတီ၏ခွင့်ြပuချက်မရှiဘဲ ဝင်eရာက်eနထiuင်ြခင်း§ aသuးြပuြခင်းမြပuရ။
mm။

မည်သမ
ူ

eကာ်မတီ၏

ကွန်ကရစ်eဖာင်းလiuငး် §

ခွင့်ြပuချက်မရှiဘဲ

eလeaးeပးစက်နင
ှ ့်

aeဆာက်aau၏

ယင်းကဲသ
့ u့i

aလားတူ

eနeရာင်ကာ§
ပစ္စည်းများaား

ကွန်ကရစ်ပန်း§
မiမiပuင
i ်နယ်နiမiတမ
် ှ

eကျာ်လွန်တပ်ဆင်ြခင်း မြပuရ။
mm။

မည်သမ
ူ

eကာ်မတီက ြပန်လည်ြပuြပင်ရန်ညန် ကားထားသည့် aeဆာက်aauaတွငး် ြပန်လည်ြပuြပင်ြခင်း

မြပuမီ eနထiuင်ြခင်း မြပuရ။
mm။

မည်သမ
ူ

eကာ်မတီက

i စရ။
ပျက်ကွက်ြခင်း မရှe

ြပန်လည်ြပuြပင်ရန်

ညန် ကားထားသည့်

aeဆာက်aauကiu

ြပန်လည်ြပuြပင်ရန်

mm။

မည်သမ
ူ

eကာ်မတီ၏

ခွင့်ြပuချက်ြဖင့်

ငါးနှစ်aထi

သက်တမ်းတiuးြမင့်၍

eဆာက်လuပ်ခွင့်ြပueသာ်လည်း

ပီးစီးeaာင် eဆာက်လuပ်နuiင်ြခင်းမရှiသြဖင့် eကာ်မတီမှ eနာက်ဆးတi
u uးြမင့သ
် တ်မတ
ှ ်eပးသည့်aချiန်aတွင်း ပီးစီးeaာင်
eဆာက်လuပရ
် န် ညန် ကားချက်ကui လiuကန
် ာရန် ပျက်ကွကြ် ခင်းမရှe
i စရ။
mm။

မည်သမ
ူ eကာ်မတီက မiu့eတာ်နယ်နiမiတa
် တွငး် ရှi eြမeနရာတွင် eြမကွက်လပ်ြဖစ်eနသြဖင့် ယင်းeြမကွက်
eဒသ၏ဗiသuကာဆiuငရ
် ာ

လia
u ပ်ချက်aရြဖစ်eစ§

မiu့eတာ်ြမင်ကွင်းသာယာလှပeစရန်

တည်ရiရ
ှ ာလမ်း

သiu့မဟuတ်

aတွကြ် ဖစ်eစ§

မiu့eတာ်aဂါရပ်နှင့် ညီညွတ်eစရန်aတွကြ် ဖစ်eစ aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်ရန် လiuaပ်သည်ဟu

ယူဆပါက ယင်းeြမကွက်eပ တွင် eကာ်မတီက သတ်မှတ်သည့် aeဆာက်aauပuစaတiuင်း သတ်မှတ်ကာလaတွင်း
eဆာက် လuပ်ရန် ညန် ကားချက်ကui လiuက်နာရန်ပျက်ကွကြ် ခင်း မရှe
i စရ။
mဝ။

် န်း လuပ်ကuင
i ်ခွင့်aမiန့်ကui eဆာက်လuပ်eရးလuပ်ငန်းခွငတ
် င
ွ ် eဖာ်ြပ
မည်သမ
ူ aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပင

ချiတ်ဆွဲထားြခင်းမြပuဘဲ aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပင
် န်း eဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းမြပuရ။
mm။

မည်သမ
ူ aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်း လuပ်ငန်းဆiuင်ရာတွင် eဘးaန္တရာယ်ကင်းရှငး် eရးကiu မထiခuiက်eစရန်

eကာ်မတီ၏ ညန် ကားချက်aား လiuကန
် ာeဆာင်ရွကရ
် န် ပျက်ကွကြ် ခင်းမရှe
i စရ။
mm။

i ရ
် ာတွင် လ ပ်စစ်မီတာတပ်ဆင်ြခင်း§ လ ပ်တာeြပာင်း
မည်သမ
ူ aeဆာက်aaueဆာက်လuပ်ြခင်းလuပင
် န်းလuပ်ကuင

(ထရန်စeဖာ်မာ)

တပ်ဆင်ြခင်း§

aeရးeပ ထွက်eပါက်တပ်ဆင်ြခင်း§

မီးeဘးလuြခueရး

စနစ်eဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း§

လမ်းတတားဆiuငရ
် ာ

eရဆiuးစွန့်ပစ်ြခင်း§

ကiစ္စရပ်များ

aမက်စွန့်ပစ်ြခင်း§

eဆာင်ရွက်ြခင်းတiu့နင
ှ ့်

စပ်လျဉ်း၍

သက်ဆiuငရ
် ာဌာနများ၏ ညန် ကားချက်များ နှင့် aညီ eဆာင်ရက
ွ ်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းမရှe
i စရ။
mm။

မည်သမ
ူ

eဆးသuတရ
် န်နင
ှ ့်

eကာ်မတီ၏
ဖiuဖျက် ပီး

aeဆာက်aau၌

တွယ်ကပ်သစ်ပင်ရှင်းလင်းရန်§

aသစ်ထပ်မeဆာက်လuပရ
် န်

စသည့်

ြပင်ဆင်ရန်§

ညန် ကားချက်တစ်ရပ်ရပ်ကui

ထuးသuတ်ရန်§
လiuကန
် ာရန်

ပျက်ကွက်ြခင်းမရှe
i စရ။
mm။

မည်သမ
ူ

eကာ်မတီ၏ခွင့်ြပuချက်ြဖင့်

aeဆာက်aauတစ်ခuခa
u ား

ဝင်eရာက်တiuငး် တာစစ်eဆး

မည့်aဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး သiu့မဟuတ် aဖွဲ့ဝင်များaား ဟန့်တားeနှာင့်ယှက်ြခင်းမြပuရ။
mm။

မည်သမ
ူ ဆiu

ဤနည်းuပeဒများပါ

တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကui

eဖာက်ဖျက်ကျူးလွနလ
် င်

mဝmmခuနစ
ှ ်§

ရန်ကuန် မiu့eတာ် စည်ပင်သာယာeရးuပeဒaရ aeရးယူြခင်းခရမည်။
aခန်း(m)
aeထွeထွ
mm။

eကာ်မတီသည် ခွင့်ြပuမiန့်ြဖင့် eဆာက်လuပ်eနeသာ aeဆာက်aauကiu ဆက်လက်eဆာက်လuပြ် ခင်း မြပueစရန်

ခiuငလ
် ueသာ ae ကာင်းြပချက်နှင့် aeထာက်aထားရှiလ င်eသာ်လည်းeကာင်း§ aeဆာက်aaueဆာက် လuပ်ခွင့်ရသူသည်
ခွင့်ြပuမiန့်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကui eဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်လ င်eသာ်လည်းeကာင်း ခွင့်ြပuမiန့်ကui ကာလ aကန့်
aသတ်ြဖင့် ရuပသ
် iမ်းြခင်း သiu့မဟuတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပuနiuငသ
် ည်။

mm။

ခွင့်ြပuမiန့်ကui aကန့်aသတ်ြဖင့် ရuပ်သiမ်းြခင်းခရသူသည် ခွင့်ြပuမiန့်ြပန်လည်ရရှiရန် eကာ်မတီသiu့ eလ ာက်

ထားနiuင် သည်။
mm။

eကာ်မတီသည်

နည်းuပeဒ

(mm)

aရ

eလ ာက်ထားသည့e
် လ ာက်လာကiu

စiစစ် ပီး

သတ်မှတ်ချက်နှင့်

ညီညွတ်ပါ က ခွင့်ြပuမiန့်ကui ြပန်လည်ထuတ်eပးနiuင်သည်။
mm။

ဤနည်းuပeဒများပါ ြပဌာန်းချက်များaရ aeဆာက်aau eဆာက်လuပ်ြခင်းလuပ်ငန်းကiu ကည့်ရ စစ်eဆးရန်§

eြမတiuငး် တာရန် သiမ
u့ ဟuတ် လuပ်ငန်းaeကာင်aထည်eဖာ် eဆာင်ရွက်မကiu ကီး ကပ်ရန် eကာ်မတီက တာဝန်eပးaပ်ြခင်း
ခရသည့် စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်းသည် ရပ်ကွက် လူ ကီးနှစ်ဦးနှင့် aတူသက်ဆiuင်ရာaeဆာက်aau သiu့မဟuတ် eြမeနရာ
aတွငး် သiu့ ဝင်eရာက်ခွင့်ရှiသည်။
mဝဝ။

eကာ်မတီသည် aစiuးရဌာနaဖွ့ဲ aစည်းတစ်ခuခu၏ လiuaပ်ချက်aရြဖစ်eစ§ ပuဂ္ဂiuလ်တစ်ဦးဦး၏ eလ ာက်ထားချက်

် ည်။
aရြဖစ်eစ aeဆာက်aauတစ်ခuခa
u ား တiuင်းတာစစ်eဆးရန် လia
u ပ်ပါက ဝင်eရာက် တiuင်းတာစစ်eဆးနiuငသ
mဝm။

eကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပuချက်aရ eဆာင်ရွက်eသာ တiuင်းတာစစ်eဆးeရး aဖွဲ့သည် တiuင်းတာစစ်eဆး ရမည့်

aeဆာက်aauသiu့ ဝင်eရာက်တuင
i း် တာစစ်eဆးခွင့်ရှiသည်။
mဝm။

eကာ်မတီသည် ဤနည်းuပeဒများaရ eဆာင်ရွက်ရန်ရe
ှi သာ လuပင
် န်းတာဝန်များကiu မiမi လက်eaာက်ရiှ

သက်ဆiuငရ
် ာ ဌာန§ aဖွဲ့aစည်း သiu့မဟuတ် ပuဂ္ဂiuလ်တစ်ဦးဦးaား လဲaပ် eဆာင်ရက
ွ ်eစနiuငသ
် ည်။
mဝm။

eကာ်မတီသည်

ဤနည်းuပeဒပါြပဌာန်းချက်များကiu

aeကာင်aထည်eဖာ်eဆာင်ရွကရ
် ာတွင်

လia
u ပ်သည့်

aကူaညီများကiu ြမန်မာနiuင်ငရဲတပ်ဖ့ဲွ aပါaဝင် သက်ဆuiင်ရာ aစiuးရဌာနများထမှ eတာင်းခနiuင်သည်။
mဝm။ eကာ်မတီသည် ဤနည်းuပeဒများပါကiစရ
္စ ပ်များကiu eဆာင်ရွက်နuင
i ရ
် န် လia
u ပ်eသာ aမiန့်ညန် ကားချက်နှင့်
လuပ်ထးလu
u ပ်နည်းများ ထuတ်ြပန်နuင
i ်သည်။

aမiန်a
့ ရ
(ပu) လှြမင့်
uက္က
ရန်ကuန် မiu့eတာ်စည်ပင်သာယာeရးeကာ်မတီ

