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ပြည်ထ ောငစု်သမ္မတ ပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်အစ ုိုးရ 

ြတဝ်န်ိုးကျင ် န်ိုးသ မ်္ိုးထရိုးနငှ့်် သစထ်တောထရိုးရောဝန်ကက ိုးဌောန 

(ြတဝ်န်ိုးကျင ် ခ ုက်မ္ှု ဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုးဆ ငုရ်ော လုြ် ံိုုးလုြ်နည်ိုး) 

အမ္ န် ့်ထ ကော်ပငောစောအမှ္တ၊် ၆၁၆/ ၂၀၁၅ 

ထနပြည်ထတော်၊ ၁၃၇၇ ခုနစှ၊် နတထ်တော်လပြည့််ထကျော် ၃ ရက ်

(၂၀၁၅ ခုနစှ၊် ဒ ဇငဘ်ောလ ၂၉ ရက်) 

ပတ်ဝန််းကျင ်ထိန််းသမိ််းရရ်းနငှ့်် သစရ်တာရရ်းရာဝနက်က ်းဌာနသည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်း ဥပရေ၊ ပိုေမ် ၄၂၊ ပိုေမ်ခ ွဲ (ခ) 

အရ အပ်နငှ််းရသာ လိုပ်ပိိုငခ် င့််ကိို ကျင့််သ ို်း၍ ရအာက်ပါလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းကိို ထိုတ်ခပနလ်ိိုက်သည်။ 

 

အခန်ိုး (၁) 

အမ္ည်နငှ့််အဓ ြပောယထ် ောပ်ြချက ်

၁။ ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းကိို ြတဝ်န်ိုးကျင ် ခ ုကမ်္ှု ဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုးဆ ငုရ်ော လြ်ု ံိုုးလြ်ုနည်ိုးဟို ရခေါ်တ ငရ်စရမည်။ 

၂။ ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းတ င ်ပါရှိရသာ စကာ်းရပ်မျာ်းသည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဥပရေနငှ့်် နည််းဥပရေမျာ်းတ င ်

ပါရှိသည့််အတိိုင််း အဓိပပာယ်သက်ရရာက်ရစရမည်။ ထိို ့်အခပင ်ရအာက်ပါစကာ်းရပ်မျာ်းသည် ရ ာ်ခပပါအတိိုင််း 

အဓိပပာယ်သက်ရရာက်ရစရမည်- 

(က) စ မံ္က န်ိုး ဆိိုသည်မာှ က ်းသန််းရရာင််းဝယ်ရရ်းဆိိုငရ်ာ၊ စ ်းပ ာ်းရရ်းဆိိုငရ်ာ၊ စိိုက်ပျိ ်းရရ်းဆိိုငရ်ာ၊ လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ၊ 

ပညာရရ်းဆိိုငရ်ာ၊ သပိပ ဆိိုငရ်ာ၊ နိိုငင် ရရ်းဆိိုငရ်ာ သိို ့်မဟိုတ ်အခခာ်းရသာ လိုပ်ရဆာငမ်ှု သိို ့်မဟိုတ် အစ အစဉ် သိို ့်မဟိုတ် 

ရဆာငရ် က်မှု တစခ်ိုချင််းအလိိုက်ခ စရ်စ၊ စိုရပါင််း၍ခ စရ်စ ပတ်ဝန််းကျငက်ိို ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှု ရိှနိိုငသ်ခ င့်် 

ယင််းရဆာငရ် က်မှုအတ က် ခပည်ရထာငစ်ိုအစိို်းရဌာန၊ အစိို်းရ အ  ွဲွဲ့အစည််းတစခ်ိုခိုထ  မ ှအတည်ခပ ချက်ရယ  

ရဆာငရ် က်ရစခခင််း၊ လိိုငစ်ငရ်ယ ရစခခင််း၊ ကန် ့်သတ်ခခင််း သိို ့်မဟိုတ် အတိိုင််း အတာတစရ်ပ်အထ ိ

အခခာ်းနည််းစည််းမျဉ််းကန် ့်သတ်ခခင််းခပ သည့်် စ မ ကိန််းကိို ဆိိုသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တ င ်

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုရှိနိိုငသ်ည့်် စ မ ကိန််း၊ စ ်းပ ာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း၊ ဝနရ်ဆာငမ်ှု၊ လိုပ်ရဆာငမ်ှုမျာ်း အာ်းလ ို်းပါဝငသ်ည်။ 

(ခ) ြတဝ်န်ိုးကျင ် ခ ကု်မ္ှု ဆနိ်ုးစစပ်ခငိ်ုး ပြြုလုြ်ရနလ် ုအြ်သည့်် စ မံ္က န်ိုးအမ္ျ ြုိုးအစောိုး ဆိိုသည်မှာ 

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်း ခ စရ်ပေါ် နိိုငသ်ည်ဟို ဝနက်က ်းဌာနက သတ်မှတ်သည့်် စ မ ကိန််းကိိုဆိိုသည်။ 

ယင််းစကာ်းရပ်တ င ်ရယဘိုယျအာ်းခ င့်် ညစည်မ််းမှုတစခ်ိုချင််းစ အလိိုက် ရလ ာ့်ချရန ်တိကျစ ာချမှတ်ထာ်းရသာ 

ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်မျာ်း ရပါင််းစပ်ပါဝငရ်န ်လိိုအပ်သည့််အရ ကာင််းအရာမျိ ်းစ ို၊ ညစည်မ််းမှု 

အရင််းအခမစန်ငှ့်် အမျိ ်းအစာ်းမျာ်းမျိ ်းစ ိုပါဝငသ်ည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းမျာ်းအခပင ်ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ့်် လ မှုရရ်းအရပေါ် 

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုရှိပပ ်း ကက ်းမာ်းရသာ အနတရာယ်ခ စရ်စရန ်ထ ်းခခာ်းရသာသ ငခ်ပငလ်ကခဏာရှိသည့်် 

စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း၊ စ မ ကိန််းရ ကာင့််ခ စရ်ပေါ် နိိုငသ်ည့်် ဆိို်းကျိ ်းသက် ရရာက်မှုနငှ့်် သက်ရရာက်မှု၏အတိိုင််းအတာ 
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သိို ့်မဟိုတ် သက်ရရာက်မှု၏အရရ်းပါမှုကိို ကကိ တငသ်ရိှိနိိုငရ်န ်အရတ ွဲ့အ က  နငှ့်် ဗဟိုသိုတအာ်းနည််းသည့်် 

စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း၊ အရ ယ်အစာ်း သိို ့်မဟိုတ် စ မ ကိန််းရ ကာင့်် ခ စရ်ပေါ် နိိုငသ်ည့်် ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ့်် 

လ မှုရရ်းအရပေါ်သက်ရရာက်မှု၏ အရရ်းပါမှု သိို ့်မဟိုတ် သက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို ခ ရသ မျာ်းအရနခ င့်် အထိမခ နိိုငခ်ခင််း 

သိို ့်မဟိုတ် ခိုခ နိိုငမ်ှု အာ်းနည််းခခင််းတိို ့်ရ ကာင့်် ယင််းသက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို ပတဝ်န််းကျငန်ငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ 

အဆင့််ခမင့််စ မ  ခန် ့်ခ ွဲမှု စ မ််းရည်နငှ့်် ကျွမ််းကျငမ်ှုတိို ့်ခ င့်် စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််း သက်တမ််းတစရ်လ ာက်လ ို်းတ င ်အပမွဲမခပတ် 

တင််း ကပ်စ ာ ထိန််းချ ပ် ကပ်မတ်ရဆာငရ် က် သ ာ်းရနလ်ိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းလည််း ပါဝင ်သည်။ 

(ဂ) ကနဦိုးြတဝ်န်ိုးကျငဆ်နိ်ုးစစပ်ခငိ်ုး ပြြုလုြ်ရနလ် ုအြ်သည့်် စ မံ္က နိ်ုးအမ္ျ ြုိုးအစောိုး ဆိိုသညမ်ှာ ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် 

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုအချိ ွဲ့ ရှိရသာ်လည််း ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်ရနလ်ိိုအပ်သည့်် 

လိုပ်ငန််းအမျိ ်းအစာ်းမျာ်းထက် ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှု ရလျာ့်နည််းရ ကာင််း သိို ့်မဟိုတ် သသိာထငရ်ှာ်းမှုမရှိရ ကာင််း 

ဝနက်က ်းဌာနကသတ်မှတ်သည့်် စ မ ကိန််းကိိုဆိိုသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တ င ်ရယဘိုယျအာ်းခ င့်် 

နယ်ပယ်အတိိုင််းအတာနငှ့်် အရ ယ်အစာ်းအကန် ့်အသတ်ရိှသည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း၊ စ မ ကိန််းရ ကာင့်် 

ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို အလ ယ်တက  သနိိိုငပ်ပ ်း ယင််းသက်ရရာက်မှုအစတိ်အပိိုင််းအမျာ်းစိုသည် 

ယာယ သာခ စရ်ပေါ်ရသာ၊ စ မ ကိန််းတည်ရှိရာ ရနရာရေသအတ င််းသာ ခ စရ်ပေါ် ပပ ်း ယင််းသက်ရရာက်မှုမျာ်းသည် 

ခပနလ်ည်ရခပာင််းလွဲသ ာ်းနိိုငရ်သာ စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း၊ ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို တိကျ 

ခိိုငမ်ာရသာနငှ့်် ရရှိနိိုငရ်သာ နည််းပညာမျာ်း၊ လက်ရတ ွဲ့ရဆာငရ် က်မှုမျာ်းခ င့်် ရလ ာ့်ချခခင််းနငှ့်် စ မ ခန် ့်ခ ွဲခခင််း 

ခပ နိိုငရ်သာ်လည််း သ ်းခခာ်းထိန််းချ ပ်ရဆာငရ် က်ခခင််းနငှ့်် အခခာ်းရဆာငရ် က်နိိုငမ်ည့်် နည််းလမ််းမျာ်းအာ်း ဆန််းစစခ်ခင််း၊ 

ေ ဇိိုင််းရရ်းဆ ွဲခခင််းနငှ့်် အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ခခင််းတိို ့် ခပ လိုပ်သ ာ်းရမည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းလည််း ပါဝငသ်ည်။ 

(ဃ) မ္ည်သည့််ဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုးမ္ျှ ပြြုလုြ်ရနမ်္လ သုည့််  စ မံ္က နိ်ုးအမ္ျ ြုိုးအစောိုး ဆိိုသည်မှာ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု 

ဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်လိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းတ င ်ရသာ်လည််းရကာင််း၊ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း 

ခပ လိုပ်ရန ်လိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း တ ငရ်သာ် လည််းရကာင််း မပါဝငသ်ည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းကိို 

ဆိိုသည်။ 

(င) ထြေါငိ်ုးစြ်စ မံ္က နိ်ုး ဆိိုသည်မှာ ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် ကက ်းမာ်းရသာ သက်ရရာက်မှုမျာ်း ခ စရ်ပေါ်ရစနိိုင ်သည့််စ မ ကိန််းကိို 

ဆိိုသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တ င ်သက်ဆိိုငရ်ာနိိုငင် တစခ်ို၏ နယန်မိိတ်ကိိုခ တ်ရကျာ်၍ ထိခိိုက်ခခင််း၊ 

အခခာ်းရင််းနှ ်းခမ  ပ်နှ မှု စ မ ကိန််းကိို ဆက်စပ်ထိခိိုက်ခခင််း သိို ့်မဟိုတ် ရပါင််းစပ်နည််းပညာကိို ကျင့််သ ို်းခခင််းတိို ့် ပါဝငသ်ည်။ 

(စ) စ မံ္က န်ိုးထ ကောင့််  ခ ုက်ခံစောိုးရသ ူဆိိုသည်မာှ စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ် အဆိိုခပ စ မ ကိန််း တစရ်ပ်ရ ကာင့်် တိိုက်ရိိုက်ခ စရ်စ 

သ ယ်ဝိိုက်၍ခ စရ်စ ထိခိိုက်ခ ရရသာ သိို ့်မဟိုတ် ထိခိိုက်ခ ရနိိုငရ်သာ ပိုဂ္ိ လ်၊ အ  ွဲွဲ့အစည််း တစရ်ပ်ရပ်ကိို ဆိိုသည်။ 

ယင််းစကာ်းရပ်တ င ်ရခမ၊ ခခ ၊ အမိ်ရာသမိ််းယ ခ ရခခင််းရ ကာင့််ရသာ်လည််းရကာင််း၊ ရခမအမျိ ်းအစာ်းရခပာင််းလွဲခ ရခခင််း 

ရ ကာင့််ရသာ်လည််းရကာင််း လ ရနထိိုငရ်ာရနရာ၏ ရဂဟရဗေနငှ့်် ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာ စနစမ်ျာ်းအရပေါ် 

ထိခိိုက်ခ ရရသာ ပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််းလည််းပါဝငသ်ည်။ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(ဆ) ဆ ိုုးကျ ြုိုးသက်ထရောကမ်္ှု ဆိိုသည်မှာ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ၏ ခပ လိုပ်မှု သိို ့်မဟိုတ် ပျက်က က်မှုတစခ်ိုခို ရ ကာင့််ခ စရ်စ၊ 

စ မ ကိန််းကိိုေ ဇိိုင််းရရ်းဆ ွဲခခင််း၊    ွဲ့ ပ ိ ်းတိို်းတက်ရစခခင််း၊ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ အရကာင ်အထည်ရ ာ်ခခင််း၊ 

ထိန််းသမိ််းခခင််း၊ လည်ပတ်လိုပ်ကိိုငခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ရပ်စွဲခခင််းရ ကာင့််ခ စရ်စ၊ ယင််းတိို ့်နငှ့််သက်ဆိိုငသ်ည့်် 

အခခာ်းလိုပ်ရဆာငမ်ှု တစခ်ိုခိုရ ကာင့််ခ စရ်စ တစန်ည််းနည််းခ င့်် ရပေါ်ရပါက်သည့်် ပတ်ဝန််းကျင၊် လ မှုရရ်း၊ 

လ မှုစ ်းပ ာ်းရရ်း၊ ကျန််းမာရရ်း၊ ယဉ်ရကျ်းမှု နငှ့်် လိုပ်ငန််းခ င ်ရဘ်း အနတရာယ်ကင််းရှင််းရရ်း သိို ့်မဟိုတ် 

လိုပ်ငန််းခ ငက်ျန််းမာရရ်းနငှ့်် အမျာ်းခပည်သ ကျန််းမာရရ်း သိို ့်မဟိုတ် ရဘ်းအနတရာယ် ကင််းရှင််းရရ်းဆိိုငရ်ာ 

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှု သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျင၊် ရတာရိိုင််း တရိစဆာနန်ငှ့်် သဘာဝအပငမ်ျာ်း အပါအဝင ်လ ပိုဂ္ိ လ်၊ 

ရဂဟစနစ ်သိို ့်မဟိုတ် သဘာဝအရင််းအခမစ ်တစခ်ိုခိုကိို အတိိုင််းအတာတစခ်ိုအထိ ထိခိိုက်ရစမှုကိို ဆိိုသည်။ 

(ဇ) ြတဝ်န်ိုးကျငအ်ထြေါ်သက်ထရောက်မ္ှု ဆိိုသည်မာှ အဆိိုခပ ထာ်းသည့်် စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ ်စ ်းပ ာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း သိို ့်မဟိုတ် 

လိုပ်ရဆာငမ်ှု သိို ့်မဟိုတ ်တာဝနယ် ရဆာငရ် က်မှုမျာ်းရ ကာင့်် သဘာဝ ပတ်ဝန််းကျင၊် တည်ရဆာက်ထာ်းရသာ 

ပတ်ဝန််းကျင၊် အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််းအရပေါ် ခ စရ်ပေါ် နိိုငသ်ည့်် အကျိ ်းသက်ရရာက်မှု သိို ့်မဟိုတ် 

အကျိ ်းဆက်ကိို ဆိိုသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တ င ်လိုပ်ငန််းခ ငဆ်ိိုငရ်ာ၊ လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််း၏ လ မှုရရ်း၊ လ မှုစ ်းပ ာ်းရရ်း၊ 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််း၏ ကျန််းမာရရ်းနငှ့််ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းရရ်းဆိိုငရ်ာ 

ကိစစရပ်မျာ်းအရပေါ် တိိုက်ရိိုက ်ရသာ်လည််းရကာင််း၊ သ ယ်ဝိိုက်၍ရသာ်လည််းရကာင််း၊ ဆက်စပ်၍ရသာ်လည််းရကာင််း၊ 

ရကာင််းကျိ ်း ရသာ်လည််းရကာင််း၊ ဆိို်းကျိ ်းရသာ်လည််းရကာင််း၊ နစှမ်ျိ ်းလ ို်းရသာ်လည််းရကာင််း ခ စရ်ပေါ် နိိုငသ်ည့်် 

သက်ရရာက်မှုမျာ်းအခပင ်ဆနဒမပါရသာ ရနရာရရ ွဲ့ရခပာင််းမှု သိို ့်မဟိုတ် တိိုင််းရင််းသာ်းမျိ ်းန ယ်စိုနငှ့်် သက်ဆိိုငသ်ည့်် 

လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ သက်ရရာက်မှုမျာ်းလည််းပါဝငသ်ည်။ 

(ဈ) ဆက်စြ်သက်ထရောကမ်္ှု ဆိိုသည်မှာ စ မ ကိန််းတစခ်ို၏ ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် သက်ရရာက်မှုသည် 

ယင််းတိို ့်သက်သက်အာ်းခ င့်် သိသာထငရ်ှာ်းမှုမရှိရသာ်လည််း အလာ်းတ  သိို ့်မဟိုတ် အမျိ ်းအစာ်း မတ ည  သည့်် 

စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ် နယ်ရခမ၊ ရေသတစခ်ိုတည််းတ င ်ရဆာငရ် က်လိုပ်ကိိုငရ်နရသာ စ မ ကိန််းမျာ်းမှ လက်ရှိ သိို ့်မဟိုတ ်

ခ စရ်ပေါ်လာနိိုငရ်သာ သက်ရရာက်မှုမျာ်းနငှ့်် ရပါင််းစပ်လိိုက်ရသာအခါ ခ စရ်ပေါ်လာ သည့်် သသိာထငရ်ှာ်းရသာ 

သက်ရရာက်မှုကိို ဆိိုသည်။ 

(ည) အရကာင််းဆ ို်းရရှိနိိုငရ်သာနည််းလမ််း ဆိိုသည်မှာ စ မ ကိန််းရဆာငရ် က်မှုမျာ်းနငှ့်် ယင််းတိို ့်၏ 

လိုပ်ငန််းလည်ပတ်မှုနည််းလမ််းမျာ်း    ွဲ့ ပ ိ ်းတိို်းတက်ရစရရ်းအတ က် အခိို်းအရင ွဲ့ ထိုတ်လ တ်မှု၊ အရည် စ န် ့်ထိုတ်မှု၊ 

အစိိုငအ်ခွဲစ န် ့်ထိုတ်မှုမျာ်းကိို ရရှာငရ်ှာ်းရန၊် ရလျာ့်နည််းရစရန၊် တာ်းဆ ်းရနခ် စရ်စ၊ ထိခိိုက်မှုအတ က် 

ရပ်းရလျာ်ရနခ် စရ်စ၊ ပတ်ဝန််းကျငက်ိို ထိခိိုက်ရစမှုအာ်းလ ို်းကိို ရယဘိုယျအာ်းခ င့်် ရလျာ့်နည််းရစရနခ် စရ်စ 

ထိုတ်လ တ်မှု ကန် ့်သတ်ချက်စ မျာ်းကိို အရခခခ ၍ ေ ဇိိုင််းခပ လိုပ်ထာ်းသည့်် လက်ရတ ွဲ့ရဆာငရ် က်နိိုငရ်သာ 

ထိရရာက်မှုအရိှဆ ို်းနငှ့်် ရခတ်အမ ဆ ို်းနည််းလမ််းမျာ်းကိို ဆိိုသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တ င ်အရကာင််းဆ ို်း ဆိိုသည်မှာ 

ပတ်ဝန််းကျငတ်စခ်ိုလ ို်းကိို အထိရရာက်ဆ ို်း အကာ အက ယ်ရပ်းနိိုငသ်ည့်် ရယဘိုယျအဆင့်် တစရ်ပ်ကိို ဆိိုသည်။ 

ရရှိနိိုငရ်သာနည််းလမ််းမျာ်း ဆိိုသည်မှာ သက်ဆိိုငရ်ာ စက်မှုကဏ္ဍတ င ်ကိုနက်ျစရိတ်နငှ့်် ရရှိနိိုငရ်သာ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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အကျိ ်းရလေမ်ျာ်းကိို ထည့််သ င််းစဉ််းစာ်း လျက် စ ်းပ ာ်းရရ်းနငှ့်် နည််းပညာအရ ခ စန်ိိုငသ်ည့််သတ်မှတ်ချက်မျာ်းကိို 

အသ ို်းခပ သ က အသ ို်းခပ ရနသည့်် ကာလတစရ်လျာက် အရကာငအ်ထည်ရ ာ်နိိုငသ်ည့်် အဆင့််ရိှ်ရသာ 

နည််းလမ််းမျာ်းကိို ဆိိုသည။် နည််းလမ််းမျာ်း ဆိိုသည်မှာ နည််းပညာအသ ို်းခပ ၍ စ မ ကိန််းေ ဇိိုင််းရရ်းဆ ွဲခခင််း၊ 

တည်ရဆာက်ခခင််း၊ ထိန််းသမိ််းခခင််း၊ လည်ပတ်ရဆာငရ် က်ခခင််းနငှ့်် ရပ်စွဲခခင််းခပ သည့်် နည််းလမ််းမျာ်းကိို ဆိိုသည်။ 

(ဋ) အထလ့်အကျင့််ထကောငိ်ုးမ္ျောိုး ဆိိုသည်မှာ စ မ ကိန််းနငှ့်် စ မ ကနိ််း၏ ဆက်စပ်လိုပ်ငန််းမျာ်း ရဆာငရ် က် 

မှုရ ကာင့််ခ စရ်ပေါ်သည့်် ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို ပိိုမိိုရလျာ့်နည််းရစရန ်အခပည်ခပည်ဆိိုငရ်ာအဆင့်် 

သမာသမတ်ရှိသည့်် အ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းက ဦ်းရဆာငခ်ျမှတ်၍အစိို်းရ၊ စက်မှုလိုပ်ငန််း၊ အလိုပ်သမာ်း၊ 

ရင ရ က်းရထာက်ပ ့်မှု အ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ့်် ပညာရှငမ်ျာ်းအပါအဝင ်ဆက်စပ်ပါဝငပ်တ်သက်သ မျာ်းက 

အသအိမှတ်ခပ ထာ်းပပ ်း ခမနမ်ာနိိုငင် အတ င််း စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းမျာ်းက လိိုက်နာကျင့််သ ို်းရဆာငရ် က် နိိုငရ်သာ 

အရလ့်အကျင့််ရကာင််းမျာ်းကိို ဆိိုသည်။ 

(ဌ) အပခောိုးထဆောငရွ်က်န ငုထ်သော နညိ်ုးလမ်္ိုးမ္ျောိုး (Alternatives) ဆိိုသည်မှာ အဆိိုခပ ထာ်းသည့်် စ မ ကိန််းတစခ်ိုနငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ 

ယင််း၏ရယဘိုယျရည်ရ ယ်ချက်နငှ့်် လိိုအပ်ချက်မျာ်းကိို လက်ရတ ွဲ့ ရဆာငရ် က်ရန ်ခ စန်ိိုငသ်ည့်် 

ထိခိိုက်မှုပိိုမိိုရလျာ့်နည််းရစရသာ အခခာ်းနည််းလမ််းမျာ်းကိို ဆိိုသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တ င-် 

(၁) စ မ ကိန််းအရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရန ်အဆိိုခပ ထာ်းသည့်် တည်ရနရာ၊ 

(၂) အရကာငအ်ထည်ရ ာ်မည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း၊ 

(၃) စ မ ကိန််း၏ ေ ဇိိုင််းနငှ့်် အရသ်းစတိ်ပ ိုစ ၊ 

(၄) စ မ ကိန််းတ င ်အသ ို်းခပ မည့်် နည််းပညာ၊ 

(၅) စ မ ကိန််းကိို အရကာငအ်ထည်ရ ာမ်ည့်် အခမငမ်ျာ်း၊ 

(၆) ဝနက်က ်းဌာနက လိိုအပ်သည် သိို ့်မဟိုတ် တငခ်ပရနသ်င့််ရလျာ်သည်ဟို ယ ဆသည့်် စ မ ကိန််းဆိိုငရ်ာ အရရ်းကက ်းရသာ 

အခခာ်းအချက်အလက် သိို ့်မဟိုတ် အခမငမ်ျာ်းလည််း ပါဝငသ်ည်။ 

(ဍ) ဇ ဝမ္ျ ြုိုးစံုမ္ျ ြုိုးကွွဲ ဆိိုသညမ်ှာ ကိုန််းရခမ၊ ရလထို၊ ပငလ်ယ်နငှ့််အခခာ်းရသာ ရရခပငဆ်ိိုငရ်ာ ရဂဟစနစမ်ျာ်းအပါအဝင ်

အရင််းအခမစအ်ာ်းလ ို်းရှိ သက်ရှိသတတ ဝါမျာ်း က ွဲခပာ်းခခာ်းနာ်းစ ာတည်ရိှရနမှုနငှ့်် ယင််းတိို ့်ပါဝငသ်ည့်် ရဂဟစနစအ်မျိ ်းမျိ ်း 

က ွဲခပာ်းတည်ရှိမှုကိို ဆိိုသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တ င ်မျိ ်းစတိ် တစခ်ိုတည််းအတ င််း၌လည််းရကာင််း၊ မျိ ်းစတိ်တစခ်ိုနငှ့်် 

တစခ်ိုအ ကာ်း၌လည််းရကာင််း၊ ရဂဟစနစမ်ျာ်း အ ကာ်း၌လည််းရကာင််း မျိ ်းစ ိုမျိ ်းက ွဲ တည်ရိှမှုတိို ့် ပါဝငသ်ည်။ 

(ဎ)  တုလ်ွှတမ်္ှု ဆိိုသည်မှာ တစခ်ိုချင််း သိို ့်မဟိုတ် ရရာရနာှရနရသာ အရင််းအခမစမ်ျာ်းမှရလထို၊ ရရထို နငှ့်် 

ရခမထိုအတ င််းသိို ့် တိိုက်ရိိုက်ခ စရ်စ၊ သ ယ်ဝိိုက်၍ခ စရ်စ လ တ်ထိုတ်လိိုက်ရသာ ထိုတ်လ တ်မှုအာ်းလ ို်း ကိိုဆိိုသည်။ 

ယင််းစကာ်းရပ်တ င ်အခိို်းအရင ွဲ့၊ စ န် ့်ပစအ်ရည်၊ စ န် ့်ပစအ်စိိုငအ်ခွဲ၊ ဆ ည သ ၊ အန ့်၊ အလင််း၊ တိုနခ်ါမှု၊ အပ ၊ 

တိိုင််းတာသရိှိနိိုငရ်သာ ရရာငစ်ဉ်နငှ့်် ခေပ်ပစစည််းအမျိ ်းမျိ ်းတိို ့် ပါဝငသ်ည်။ 

(ဏ) ထိုတ်လ တ်မှုကန် ့်သတ်ချက်ပမာဏ ဆိိုသည်မာှ သတ်မတှ်ထာ်းသည့်် လိုပ်ငန််းရဆာငရ် က်မှု တစခ်ို မ ှ

သတ်မှတ်ထာ်းရသာ အချိနတ်စခ်ိုအတ င််း သိို ့်မဟိုတ် ကိုနစ်ညထ်ိုတ်လိုပ်မှု ယ နစတ်စခ်ိုအတ င််း ပတ်ဝန််းကျငသ်ိို ့် 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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ထိုတ်လ တ်ရန ်သိို ့်မဟိုတ် စ န် ့်ပစရ်နခ် င့််ခပ နိိုငသ်ည့်် ညစည်မ််းပစစည််းပါဝငမ်ှု သိို ့်မဟိုတ် ညစည်မ််းရစနိိုငမ်ှုဆိိုငရ်ာ 

စ အခ စသ်တ်မှတ်ထာ်းသည့်် ကိန််းဂဏန််းပမာဏကိို ဆိိုသည်။ 

(တ) ကနဦိုးြတဝ်နိ်ုးကျင ်ဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုးအစ ရငခ်ံစော ဆိိုသည်မာှ အပိိုေ ်၃၆ ပါ သတ်မှတ်ချက် နငှ့််အည  အဆိိုခပ စ မ ကိန််း၊ 

စ ်းပ ာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း၊ ဝနရ်ဆာငမ်ှု သိို ့်မဟိုတ ်လိုပ်ရဆာငမ်ှုတစခ်ိုခို၏ ဆက်စပ် သက်ရရာက်မှုမျာ်းအပါအဝင ်

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို စနစတ်ကျ ဆန််းစစရ် ာ်ထိုတ ်သတ်မှတ် ခခင််း၊ စ မ ကိန််း၏ရဆာငရ် က်နိိုငရ်သာ 

အခခာ်းနည််းလမ််းမျာ်းကိို စနစတ်ကျ ဆန််းစစခ်ခင််းနငှ့်် ဆိို်းကျိ ်း သက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို ရလ ာ့်ချရနသ်င့််ရလျာ်သည့်် 

ရဆာငရ် က်မှုမျာ်းသတ်မှတ်ခခင််းနငှ့်် ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်တိို ့် ပါဝငသ်ည့်် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစရ်န ်

လိိုအပ်ရသာစ ်းပ ာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း တစခ်ိုခို၏ အစ ရငခ် စာကိို ဆိိုသည်။ 

(ထ) ြတဝ်န်ိုးကျင ် ခ ုကမ်္ှု ဆနိ်ုးစစပ်ခငိ်ုးအစ ရငခ်ံစော ဆိိုသည်မှာ အပိိုေ ်၆၃ ပါသတ်မှတ်ချက်နငှ့််အည  အဆိိုခပ စ မ ကိန််း၊ 

စ ်းပ ာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း၊ ဝနရ်ဆာငမ်ှု သိို ့်မဟိုတ ်လိုပ်ရဆာငမ်ှုတစခ်ိုခို၏ ဆက်စပ် သက်ရရာက်မှုမျာ်း အပါအဝင ်

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို စနစတ်ကျ ဆန််းစစရ် ာ်ထိုတ ်သတ်မှတ် ခခင််း၊ အခခာ်းနည််းရဆာငရ် က်နိိုငရ်သာ 

ကိစစရပ်မျာ်းကိို စနစတ်ကျဆန််းစစခ်ခင််းနငှ့်် ဆိို်းကျိ ်း သက်ရရာက် မှုမျာ်းကိို ရလ ာ့်ချရနသ်င့််ရလျာ်သည့်် 

ရဆာငရ် က်မှုမျာ်း သတ်မှတ်ခခင််းနငှ့်် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်တိို ့် ပါဝငသ်ည့်် 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစရ်န ်လိိုအပ်သည့်် စ ်းပ ာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း တစခ်ိုခို၏ အစ ရငခ် စာကိိုဆိိုသည်။ 

(ေ) ြတဝ်န်ိုးကျင ် ခ ုက်မ္ှု ဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုးအစ ရငခ်ံစော စ စစသ်ံိုုးသြ်ထရိုးအ ွွဲ ွဲ့ ဆိိုသည်မာှ နည််းဥပရေ ၅၈ အရပတ်ဝန််းကျင ်

ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာ တစရ်ပ်အရပေါ် စစိစသ် ို်းသပ်၍ သရဘာထာ်း မှတ်ချက် သိို ့်မဟိုတ် 

ရထာက်ခ ချက်ရပ်းရန ်ဝနက်က ်းဌာနက သက်ဆိိုငရ်ာ အစိို်းရဌာန၊ အ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းမှ ကျွမ််းကျငသ် မျာ်းခ င့်် 

  ွဲွဲ့စည််းထာ်းရသာ အ  ွဲွဲ့ကိို ဆိိုသည်။ 

(ဓ) တည်ထဆောက်ဆွဲကောလ ြတဝ်န်ိုးကျငစ် မံ္ခန် ့်ခွွဲမ္ှု အစ အစဉ် ဆိိုသည်မှာ စ မ ကိန််းတစရ်ပ်၏ 

တည်ရဆာက်ဆွဲကာလအတ က် သက်ဆိိုငရ်ာ ကတိကဝတ်၊ ထိုတ်လ တ်မှုကန် ့်သတ်ချက်ပမာဏ၊ 

ပတ်ဝန််းကျငအ်ရည်ရသ ်းစ ချိနစ် ည န််းနငှ့်် အခခာ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာ လိိုအပ်ချက်မျာ်း ပါဝငသ်ည့်် အစ အစဉ်ကိို 

ဆိိုသည်။ ယင််းအစ အစဉ်တ င ်တည်ရဆာက်ရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း၊ လိိုအပ်ရသာ စက်ကိရိယာ မျာ်းတပ်ဆငခ်ခင််းနငှ့်် 

အရခခခ အရဆာက်အအ ိုဆိိုငရ်ာ ရ ာ်ခပချက်မျာ်း၊ ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းအရပေါ် ခခ  င ိုသ ို်းသပ်ချက်နငှ့်် ယင််းတိို ့်ကိို 

ရလျာ့်နည််းရစရသာ ရဆာငရ် က်မှုမျာ်း၊ ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှုစစရ်ဆ်းမှု လိုပ်ငန််းအစ အစဉ်မျာ်းနငှ့်် အချိနဇ်ယာ်းမျာ်း၊ 

ကျခ သ ို်းစ ွဲမည့်် ရနပ် ိုရင လျာထာ်းချက်၊ စ မ ကိန််း ရနရာ တစခ်ိုလ ို်းကိို ခခ  င ိုရ ာ်ခပသည့်် ရခမပ ိုမျာ်း၊ ဓာတ်ပ ိုမျာ်း၊ 

ရကာင််းကငဓ်ာတ်ပ ိုမျာ်း၊ ပဂိ ဟ်တိုဓာတ်ပ ို မျာ်း၊ လိုပ်ငန််းခ ငအ်လိိုက် ရနရာချထာ်းမှုအစ အစဉ်မျာ်း၊ ခ တ်ပိိုင််းပ ိုမျာ်း၊ 

ခမငက် င််းအတည့််ပ ိုမျာ်း၊ တည်ရဆာက်ရရ်း လိုပ်ငန််းခ ငအ်လိိုက် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုနငှ့်် သင့််ရလျာ်သည့်် 

ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှု  စစရ်ဆ်းခခင််းဆိိုငရ်ာ အရသ်းစတိ်အစ အစဉ်မျာ်းစသည့်် ကဏ္ဍအလိိုက် အရသ်းစတိ်အစ အစဉ်မျာ်း၊ 

စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်း ခပည့််စ ိုစ ာအရသ်းစတိ်ရရ်းဆ ွဲထာ်းသည့်် ပတဝ်န််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ကိို 

ဆိိုသည်။ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(န) လုြ်ငန်ိုးလည်ြတထ်ဆောငရွ်ကသ်ည့််  ကောလအတကွ် ြတဝ်န်ိုးကျငစ် မံ္ခန် ့်ခွွဲမ္ှုအစ အစဉ် ဆိိုသည်မှာ စ မ ကိန််းတစရ်ပ်၏ 

လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆာငရ် က်သည့်် ကာလအတ က် သက်ဆိိုငရ်ာ ကတိကဝတ်၊ ထိုတ်လ တ်မှုကန် ့်သတ်ချက်ပမာဏ၊ 

ပတ်ဝန််းကျငအ်ရည်အရသ ်းစ ချိနစ် ည န််းနငှ့်် အခခာ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆိိုငရ်ာ လိိုအပ်ချက်မျာ်းပါဝငသ်ည့်် အစ အစဉ်ကိို 

ဆိိုသည်။ ယင််းအစ အစဉ်တ င ်လိုပ်ငန််းလည်ပတ် ရဆာငရ် က်ခခင််းအတ က် အရခခခ အရဆာက်အအ ိုဆိိုငရ်ာ 

ရ ာ်ခပချက်မျာ်း၊ ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှု မျာ်းအရပေါ် ခခ  င ိုသ ို်းသပ်ချက်နငှ့်် ယင််းတိို ့်ကိို ရလျာ့်နည််းရစရသာ 

ရဆာငရ် က်မှု မျာ်း၊ ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှု  စစရ်ဆ်းမှု လိုပ်ငန််းအစ အစဉ်မျာ်းနငှ့်် အချိနဇ်ယာ်းမျာ်း၊ ကျခ သ ို်းစ ွဲမည့််ရနပ် ိုရင  

လျာထာ်းချက်၊ စ မ ကိန််း ရနရာတစခ်ိုလ ို်းကိို ခခ  င ိုရ ာ်ခပသည့််ရခမပ ိုမျာ်း၊ ဓာတပ် ိုမျာ်း၊ ရကာင််းကငဓ်ာတပ် ိုမျာ်း၊ 

ပဂိ ဟ်တိုဓာတ်ပ ို မျာ်း၊ လိုပ်ငန််းခ ငအ်လိိုက် ရနရာချထာ်းမှု အစ အစဉ်မျာ်း၊ ခ တ်ပိိုင််းပ ိုမျာ်း၊ ခမငက် င််းအတည့််ပ ိုမျာ်း၊ 

လိုပ်ငန််းခ ငအ်လိိုက် ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုနငှ့်် သင့််ရလျာ်သည့်် ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှု  စစရ်ဆ်းခခင််းဆိိုငရ်ာ အရသ်းစတိ် 

အစ အစဉ်မျာ်း စသည့််ကဏ္ဍအလိိုက ်အရသ်းစတိ်အစ အစဉ်မျာ်း၊ စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှု လိုပ်ထ ို်း လိုပ်နည််းမျာ်း ခပည့််စ ိုစ ာ 

အရသ်းစတိ်ရရ်းဆ ွဲထာ်းသည့်် ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ကိို ဆိိုသည်။ 

(ပ) ြတဝ်န်ိုးကျင ် န်ိုးသ မ်္ိုးထရိုးဆ ငုရ်ော လ ုက်နောထဆောငရွ်က်မ္ှု သကထ်သခလံကမှ်္တ ်ဆိိုသည်မှာ ကနဦ်း 

ပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာ သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာ သိို ့်မဟိုတ် 

ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ကိို အတည်ခပ ရ ကာင််း ဝနက်က ်းဌာနက တရာ်းဝငထ်ိုတ်ရပ်း ရသာ 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရန ်စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်းပါဝင ်သည့်် 

သက်ရသခ လက်မှတ်ကိို ဆိိုသည်။ 

( ) တ ငုိ်ုးရငိ်ုးသောိုးမ္ျ ြုိုးနယွစ်ု ဆိိုသည်မာှ ပငမ်လ ့်အ  ွဲွဲ့အစည််းနငှ့်် လ မှုရရ်း သိို ့်မဟိုတ် ယဉ်ရကျ်းမှုဆိိုငရ်ာ လကခဏာမျာ်း 

က ွဲခပာ်းခခာ်းနာ်းမှုရှိပပ ်း    ွဲ့ ပ ိ ်းမှုလိုပ်ငန််းစဉ်မျာ်းမှ ခ စရ်ပေါ်ရသာ ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်း ရ ကာင့်် 

ယင််းတိို ့်၏အကျိ ်းစ ်းပ ာ်းကိို ထိခိိုက်လ ယ်ရစသည့်် မျိ ်းန ယ်စိုကိို ဆိိုသည်။ 

(ဗ) ဆနဒမ္ြေါထသောထနရောထပြောငိ်ုးထ ွှ ွဲ့ရမ္ှု ဆိိုသညမ်ှာ စ မ ကိန််းတစရ်ပ်ရ ကာင့်် စ မ ကိန််းနငှ့်် မလ တ်ကင််း သခ င့်် သိို ့်မဟိုတ် 

ထိခိိုက်နိိုငသ်ခ င့်် ရခပာင််းရရ ွဲ့လိိုရသာ ဆနဒမရှိဘွဲ ရနအမိ်မျာ်းရနရာရခပာင််း ရရ ွဲ့ခ ရမှု သိို ့်မဟိုတ် 

စ မ ကိန််းတစရ်ပ်ရ ကာင့််မိမိတိို ့်၏ ကိုနထ်ိုတ်လိုပ်မှု သိို ့်မဟိုတ ်ဝငရ်င ရရှိသည့်် မတည် ပစစည််း မျာ်း 

မလ ွဲမရရှာငသ်ာဆ ို်းရှု  ်းရမှုကိိုဆိိုသည်။ 

(ဘ) ဝန်ကက ိုးဌောန ဆိိုသည်မှာ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းနငှ့်် သစရ်တာရရ်းရာ ဝနက်က ်းဌာနကိို ဆိိုသည်။ 

(မ) ဦိုးစ ိုးဌောန ဆိိုသည်မှာ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်း ဦ်းစ ်းဌာနကိို ဆိိုသည်။ 

(ယ) စ မံ္က န်ိုးအဆ ပုြြုသ ူဆိိုသည်မှာ ခပည်ရထာငစ်ိုသမမတခမနမ်ာနိိုငင် အတ င််း စ မ ကိန််းအတ က်ရလ့်လာ ခခင််း၊ 

တိိုင််းတာခခင််း၊ ေ ဇိိုင််းရရ်းဆ ွဲခခင််း၊ ရ ာ်ရဆာငခ်ခင််း၊ အကကိ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ 

လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ခခင််း၊ ပိတ်သမိ််းခခင််းနငှ့်် ပိတ်သမိ််းပပ ်းရနာက်ပိိုင််း အပါအဝင ်စ မ ကိန််းသိို ့်မဟိုတ် 

စ မ ကိန််း၏လိုပ်ငန််းတစရ်ပ်ရပ်ကိို ရဆာငရ် က်ရန ်က ရ ယ်သည့်် သိို ့်မဟိုတ် အစပျိ ်းရဆာငရ် က်ထာ်းသည့်် 

အမျာ်းခပည်သ ကဏ္ဍသိို ့်မဟိုတ် ပိုဂ္လိကကဏ္ဍမှပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််းခ စပ်ပ ်း ယင််းစ မ ကိန််း 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 

Page 7 of 47 

ရဆာငရ် က်ရနစဉ်ပိိုငရ်ှငခ် စခ်ွဲ့်သ  သိို ့်မဟိုတ် ပိိုငရ်ှငတ်စဦ််းရရှိနိိုငရ်သာ ရင ရရ်းရ က်းရရ်း သိို ့်မဟိုတ် 

အခခာ်းအခ င့််အရရ်းတစရ်ပ်ကိို ရရှိနိိုငသ်ည့်် သိို ့်မဟိုတ် ရရှိနိိုငသ်ည့်် သိို ့်မဟိုတ် ယင််းသိို ့်ရရိှရန ်ရမ ာ်လင့််နိိုင ်သည့််ပိုဂ္ိ လ် 

သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််းကိို ဆိိုသည်။ 

(ရ) စ မံ္က န်ိုးအဆ ပုြြုလွှော ဆိိုသည်မာှ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က ရဆာငရ် က်ရနရ်ည်ရ ယ်သည့်် စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ ်

အစပျိ ်းရဆာငရ် က်ထာ်းပပ ်းခ စသ်ည့်် စ မ ကိန််းကိို တိို်းချွဲွဲ့ ခခင််းနငှ့််  စပ်လျဉ််း၍ အဓိကလကခဏာ မျာ်းနငှ့်် သရိှိထာ်းရသာ 

သိို ့်မဟိုတ် ကကိ တငသ်ခိမငန်ိိုငရ်သာ ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်း အပါအဝင ်သက်ဆိိုငရ်ာ 

အရသ်းစတိ်အချက်အလက်မျာ်း အတိအကျကိို ဝနက်က ်းဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်၊ လမ််းည န ်ချက်မျာ်းနငှ့််အည  

သတ်မှတ်ထာ်းရသာပ ိုစ ၊ အရ ကာင််းအရာတိို ့်ခ င့်် ရရ်းသာ်းတငခ်ပသည့်် အဆိိုခပ လ ာကိို ဆိိုသည။် 

(လ) နည်ိုးဥြထဒမ္ျောိုး ဆိိုသည်မှာ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းနည််းဥပရေမျာ်းကိို ဆိိုသည်။ 

(ဝ) ကကငိ်ုးကျန်သကထ်ရောကမ်္ှုမ္ျောိုး ဆိိုသည်မှာ စ မ ကိန််းပိတ်သမိ််းပပ ်းရနာက်ပိိုင််း အပါအဝင ်ပတ်ဝန််း ကျငထ်ိခိိုက်မှု 

ရလ ာ့်ချခခင််းလိုပ်ငန််းမျာ်း ရဆာငရ် က်ပပ ်းရနာက် ဆက်လက်ကျနရ်ှိရနမည်ဟို မှန််းဆ ရသည့်် သိို ့်မဟိုတ် 

အမှနတ်ကယ်ကျနရ်ှိသည့်် ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို ဆိိုသည်။ 

(သ) နယြ်ယအ်တ ငုိ်ုးအတောသတမှ်္တပ်ခငိ်ုး ဆိိုသည်မှာ ပတဝ်န််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းအတ က် စ မ ကိန််းတစရ်ပ်၏ 

ခ စန်ိိုငရ်သာ ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို အနိုစတိ် ရလ့်လာဆန််းစစရ်န၊် လိိုအပ်ရသာ အချက်အလက်မျာ်းကိို 

စိုစည််းရကာက်ယ ရနန်ငှ့်် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာ တစရ်စာငခ်ပငဆ်ငရ်ရ်းအတ က် 

လိုပ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်းခပ စိုရန ်ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း၊ အခန််း ၅ တ င ်ခပဋ္ဌာန််းထာ်းသည့််အတိိုင််း နယ်ပယ်အတိိုင််းအတာ 

သတ်မှတ်ခခင််း ရဆာငရ် က်သည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ကိို ဆိိုသည်။ 

(ဟ) ကက ြုတငခ်ွင့််ပြြုချက ်ဆိိုသည်မာှ ဥပရေ ပိုေမ် ၂၄ အရ ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း ရနာကဆ်က်တ ွဲ(က) ပါ 

ဆန််းစစခ်ခင််းရဆာငရ် က်ရန ်လိိုအပ်သည့်် စ ်းပ ာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း အမျိ ်းအစာ်းမျာ်းကိို ဝနက်က ်းဌာနက 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ စည််းကမ််းချက်မျာ်း သတမ်ှတ်၍ ထိုတ်ရပ်းသည့်် ခ င့််ခပ ချက်ကိို ဆိိုသည်။ 

(ဠ) စစထ်ဆိုးရန်တောဝန်ရှ သ ူဆိိုသည်မှာ စ မ ကိန််းက ယင််း၏သက်ဆိိုငရ်ာ ပတဝ်န််းကျငန်ငှ့်် လ မှုစ ်းပ ာ်း လိိုအပ်ချက်မျာ်းကိို 

လိိုက်နာရရ်းအတ က် ထိန််းက ပ်ရနန်ငှ့်် သတ်မှတ်ဆ ို်းခ တ်ရနလ်ည််းရကာင််း၊ စ မ ကိန််း ကရဆာငရ် က်ရနရ်ှိသည့်် 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်း ဆိိုငရ်ာတာဝနမ်ျာ်းကိို ပျက်က ကမ်ှုအာ်း တာ်း ဆ ်းရနလ်ည််းရကာင််း 

ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းအရ စ မ ကိန််းနငှ့်် ဆက်စပ်ရသာ လှုပ်ရာှ်းရဆာင ်ရ က်မှုမျာ်းအာ်း ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှုစစရ်ဆ်းရန ်

ဦ်းစ ်းဌာန၏ ရ ို်းချ ပ်နငှ့်် တိိုင််းရေသကက ်း၊ ခပည်နယ်၊ ရနခပည်ရတာ်ရကာငစ်  နယ်ရခမ သိို ့်မဟိုတ် 

ရေသဆိိုငရ်ာရ ို ်းမျာ်းမှအရာရိှမျာ်းနငှ့်် ဝနက်က ်းဌာနက တာဝနရ်ပ်းအပ်ထာ်းရသာ အတိိုငပ်ငခ် တစဦ််းဦ်းကိို ဆိိုသည်။ 

ယင််းစကာ်းရပ်တ င ်ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း အရ ဝနက်က ်းဌာန၏ ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှု ခခင််းနငှ့်် စစရ်ဆ်းခခင််းလိုပ်ငန််းမျာ်း 

အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ခခင််းကိို ပ ့်ပိို်းရဆာငရ် က်ရပ်းသည့်် အခခာ်းသက်ဆိိုငရ်ာ အစိို်းရဌာန၊ အစိို်းရအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းမ ှ

အရာရှိမျာ်းလည််း သက်ဆိိုငအ်ကျ  ်းဝငသ်ည်။ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(အ) မ္ဟောဗျျူဟောထပမ္ောက် ြတဝ်န်ိုးကျငဆ် ငုရ်ောဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုး ဆိိုသည်မှာ မ ဝါေမျာ်း၊ စ မ ကိန််းမျာ်း၊ အစ အစဉ်မျာ်းတ င ်

ပတ်ဝန််းကျငရ်ရ်းရာကိစစရပ်မျာ်းကိို ရပါင််းစည််းရဆာငရ် က်နိိုငရ်နန်ငှ့်် စ ်းပ ာ်းရရ်းနငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ 

ချိနဆ်မှုမျာ်းနငှ့််အတ  အခပနအ်လှနရ်ဝ နသ် ို်းသပ်နိိုငရ်န ်ရည်ရ ယ်ချက်ခ င့်် သရိုပ်ခ ွဲခခင််း နငှ့်် 

ချဉ််းကပ်ရဆာငရ် က်ခခင််းကိို ည န််းဆိိုသည်။ အရခခခ အာ်းခ င့်် စ ်းပ ာ်းရရ်းနငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ ကိစစရပ် မျာ်းတ င ်

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းကိို ရပါင််းစပ်ရဆာငရ် က်နိိုငရ်ရ်းအတ က် စဉ်ဆက်မခပတ် ခခ  င ို ရလ့်လာခခင််းကိို ဆိိုသည်။ 

 

အခန်ိုး(၂) 

ြတဝ်န်ိုးကျင ် ခ ုကမ်္ှု ဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုးလုြ်ငနိ်ုးစဉ် ချမှ္တပ်ခငိ်ုး 

၃။ သက်ဆိိုငရ်ာဝနက်က ်းဌာန၊ အစိို်းရဌာန၊ အစိို်းရအ  ွဲွဲ့အစည််း၊ ရကာ်ပိိုရရ်းရှင််း၊ ဘိုတ်အ  ွဲွဲ့၊ စည်ပငသ်ာယာရရ်းရကာ်မတ နငှ့်် 

စည်ပငသ်ာယာရရ်းအ  ွဲွဲ့အစည််း၊ ရေသဆိိုငရ်ာအစိို်းရ သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ပိိုငခ် င့််ရိှသ ၊ ကိုမပဏ ၊ သမဝါယမအ  ွဲွဲ့အစည််း၊ 

စ ်းပ ာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း၊ အသင််း၊ အစိုစပ်လိုပ်ငန််း သိို ့်မဟိုတ် တစသ် ်းပိုဂ္လိကတစဦ််းဦ်းက လိုပ်ရဆာငရ်သာ 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်ရနလ်ိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း သိို ့်မဟိုတ် 

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်ရန ်လိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းနငှ့်် စ မ ကိန််းတိို်းချွဲွဲ့ ခခင််းသည် ဥပရေ ပိုေမ် 

၂၁ နငှ့်် နည််းဥပရေ ၆၂အရ ဝနက်က ်းဌာနက သတ်မှတ်ရ ကညာရသာ ကကိ တငခ် င့််ခပ ချက်ရယ ရန ်လိိုအပ်သည့်် 

ပတ်ဝန််းကျငအ်ရည် အရသ ်းကိို ထိခိိုက်ရစနိိုငရ်သာ လိုပ်ငန််း၊ လိုပ်ငန််းခ ငရ်နရာ သိို ့်မဟိုတ် စက်ရ ို ၊ အလိုပ်ရ ို 

အမျိ ်းအစာ်းမျာ်း တ ငပ်ါဝငပ်ါက ဥပရေပိုေမ် ၂၁၊ နည််းဥပရေ ၅၂၊ ၅၃ နငှ့်် ၅၅ တိို ့်အရ ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနငှ့််အည  

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

အစ အစဉ်ရရ်းဆ ွဲ အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ခခင််း ခပ လိုပ်ရမည်။ ထိို ့်အခပင ်ယင််းစ မ  ကိန််းအာ်းလ ို်းသည် 

ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနငှ့််အည  ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု 

သက်ရသခ လက်မှတ်ရယ ရမည်။ 

၄။ ဥပရေပိုေမ် ၂၁ နငှ့်် နည််းဥပရေ ၆၂ အရ သတ်မှတ်သည့်် လိုပ်ငန််း၊ လိုပ်ငန််းခ ငရ်နရာ သိို ့်မဟိုတ် စက်ရ ို ၊ 

စ ်းပ ာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းအမျိ ်းအစာ်းမျာ်းတ င ်အကျ  ်းဝငသ်ည့်် မညသ်ည့််စ မ ကိန််းမဆိို ကကိ တငခ် င့််ခပ  ချက်ရယ ရမည်။ 

ယင််းစ မ ကိန််းတ င ်လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း မထိုတ်ခပနမ် က ရဆာငရ် က်ဆွဲ စ မ ကိန််းမျာ်းလည််း သက်ဆိိုငရ်စရမည်။ 

၅။ အရသ်းစာ်းစ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းမျာ်း၊ ဥပရေ ပိုေမ် ၂၁ နငှ့်် နည််းဥပရေ ၆၂ အရ ဝနက်က ်းဌာနက သတ်မှတ်ရ ကညာရသာ 

ကကိ တငခ် င့််ခပ ချက်ရယ ရနလ်ိိုအပ်သည့်် ပတ်ဝန််းကျငအ်ရညအ်ရသ ်းကိို ထိခိိုက် ရစနိိုငရ်သာ လိုပ်ငန််း၊ လိုပ်ငန််းခ ငရ်နရာ 

သိို ့်မဟိုတ် စက်ရ ို ၊ အလိုပ်ရ ို အမျိ ်းအစာ်းမျာ်းတ င ်မပါဝငသ်ည့်် လိုပ်ငန််းမျာ်း၊ ရနာက်ဆက်တ ွဲ “က” ပါ 

ဆန််းစစခ်ခင််းရဆာငရ် က်ရန ်သတ်မှတ်သည့်် လိုပ်ငန််းအမျိ ်း အစာ်းမျာ်းတ င ်မပါဝငသ်ည့်် လိုပ်ငန််းခ ငရ်နရာ သိို ့်မဟိုတ် 

စက်ရ ို ၊ စ ်းပ ာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း ရဆာငရ် က ်လိိုသ သည် လိုပ်ငန််းတည်ရဆာက်လည်ပတ်နိိုငရ်န ်သက်ဆိိုငရ်ာဝနက်က ်းဌာန 

သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််း တစခ်ိုခိုသိို ့် ခ င့််ခပ ချက်၊ လိိုငစ်ငရ်လ ာက်ထာ်းခခင််းမခပ မ  နည််းဥပရေ ၆၈ အရ ပတ်ဝန််းကျင ်



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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ထိခိိုက်မှု ရိှမရိှနငှ့််စပ်လျဉ််း၍ ဦ်းစ ်းဌာန၏ သရဘာထာ်းမှတ်ချက်ရယ ရမည်ခ စပ်ပ ်း ဦ်းစ ်းဌာနက သတ်မှတ်ရသာ 

စည််းကမ််းချက်မျာ်းကိို လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရမည်။ 

၆။ ဝနက်က ်းဌာနက ထိုတ်ရပ်းသည့်် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ  

လက်မှတ်ပါစည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်းသည် ဝနက်က ်းဌာနက ထိုတ်ရပ်းသည့်် ကကိ တငခ် င့််ခပ ချက်ပါ 

စည််းကမ််းချက်မျာ်းတ င ်စည််းကမ််းချက်တစရ်ပ်အခ စ ်ပါဝငသ်ည်။ 

၇။ အမိ်ရာရခပာင််းရရ ွဲ့ရမှု သိို ့်မဟိုတ် တိိုင််းရင််းသာ်းမျိ ်းန ယ်စိုမျာ်းအရပေါ် ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုရှိနိိုငရ်သာ စ မ ကိန််းမျာ်းဆိိုငရ်ာ 

သ ်းသန် ့်ကိစစမျာ်းနငှ့််စပ်လျဉ််း၍ သ ်းခခာ်းလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း ထိုတ်ခပနခ်ခင််း မခပ မ  အမိ်ရာရခပာင််းရရ ွဲ့ရမှု သိို ့်မဟိုတ် 

တိိုင််းရင််းသာ်းမျိ ်းန ယ်စိုမျာ်းအရပေါ် ထိခိိုက်မှုရှိနိိုငသ်ည့်် စ မ ကနိ််းမျာ်း သည် သက်ဆိိုငရ်ာ ဝနက်က ်းဌာနမျာ်းက 

သ ်းခခာ်းထိုတ်ခပနသ်ည့်် လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်းကိို လိိုက်နာ ရဆာငရ် က်ရမည်။ ယင််းသိို ့် သ ်းခခာ်းလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်း 

မရှိလ င၊် ယင််းစ မ ကိန််းအာ်းလ ို်းသည် ကမ္ာ့် ဘဏအ်ိုပ်စို၊ အာရှ   ွဲ့ ပ ိ ်းရရ်းဘဏ ်အပါအဝင ်အခပည်ခပည်ဆိိုငရ်ာ 

ဘဏ္ဍာရရ်းအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းက လက်ခ  ထာ်းရသာ ဆနဒမပါရသာရနရာရခပာင််းရရ ွဲ့ရမှုနငှ့်် 

တိိုင််းရင််းသာ်းမျိ ်းန ယ်စိုမျာ်းဆိိုငရ်ာ အခပည်ခပည်ဆိိုငရ်ာ အရလ့်အကျင့််ရကာင််းမျာ်းကိို လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရမည်။ 

၈။ ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း မထိုတ်ခပနမ် တ င ်တည်ရဆာက်ရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း စတငခ်ွဲ့်ပပ ်းခ စရ်သာ သိို ့်မဟိုတ် 

လိုပ်ငန််းရဆာငရ် က်ဆွဲခ စရ်သာ စ မ ကိန််းအသ ်းသ ်းသည် မိမိစ မ ကိန််းရ ကာင့်် ယခငက်ခ စရ်စ၊ ယခိုခ စရ်စ ခ စရ်ပေါ်ရသာ 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုမျာ်းကိို ရ ာ်ထိုတ်သရိှိရန ်လိုပ်ငန််းခ ငတ် င ်စစိစခ်ခင််း အပါအဝင ်စ မ ကိန််းအတ က ်

ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာ စစိစမ်ှုကိို ခပ လိုပ်၍ ဦ်းစ ်းဌာနက သတ်မှတ်သည့်် အချိနက်ာလအတ င််း- 

(က) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

အစ အစဉ်ရရ်းဆ ွဲအရကာငအ်ထည်ရ ာ်ခခင််း ခပ ရမည်။ 

(ခ) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ် ရယ ရမည်။ 

(ဂ) ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းအာ်း ရလ ာ့်ချရန ်ဥပရေ၊ နည််းဥပရေမျာ်းနငှ့်် အခခာ်းသက်ဆိိုငရ်ာ 

တည်ဆွဲဥပရေမျာ်းနငှ့််အည  သင့််ရလျာ်ရသာ အရရ်းယ ရဆာငရ် က်မှုမျာ်း ခပ လိုပ်ရမည။် 

၉။ နည််းဥပရေမျာ်း မထိုတ်ခပနမ် တ င ်တည်ရထာငလ်ိုပ်ကိိုငရ်နရသာ သိို ့်မဟိုတ် တည်ရဆာကဆ်ွဲခ စရ်သာ သိို ့်မဟိုတ် 

နည််းဥပရေမျာ်း ထိုတ်ခပနပ်ပ ်းချိနတ် င ်တည်ရှိပပ ်းရသာ သိို ့်မဟိုတ် တည်ရဆာက်ရရ်းလိုပ်ငန််း မျာ်းစတငခ်ွဲ့်ပပ ်းခ စရ်သာ 

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်ရနလ်ိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု 

ဆန််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်ရန ်လိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းအာ်း လက်ရှိအရ ယ်အစာ်း သိို ့်မဟိုတ် ထိုတလ်ိုပ်မှုပမာဏကိို 

ထပ်မ တိို်းချွဲွဲ့ရန ်သိို ့်မဟိုတ် လိိုအပ်ချက်အရ ထပ်မ တည်ရဆာက်ရန၊် ခပငဆ်ငရ်န၊် တပ်ဆငရ်န ်သိို ့်မဟိုတ် အခခာ်းတိို်းချွဲွဲ့ရန ်

သိို ့်မဟိုတ် တိို်းချွဲွဲ့ ခခင််းဆိိုင ်ရာ လိုပ်ရဆာငမ်ှုတစခ်ိုခိုကိို ရဆာငရ် က်ရန ်အဆိိုခပ သည့်် စ မ ကိန််းတိို်းချွဲွဲ့ ခခင််းသည် 

လက်ရှိစ မ ကိန််း၏ သဘာဝနငှ့််အရ ယ်အစာ်းကိို ရခပာင််းလွဲသ ာ်းရစပါက ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနငှ့််အည  ဝနက်က ်းဌာနက 

သတ်မှတ်ရသာ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းကိို ရဆာငရ် က်ရမည်။ 

စ မ ကိန််းတိို်းချွဲွဲ့ ခခင််းသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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ခပ လိုပ်ရနမ်လိိုပါက စ မ ကိန််းတိို်းချွဲွဲ့ ခခင််းအတ က် ရဆာငရ် က်ရန ်လိိုအပ်သည့်် ပတဝ်န််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ကိို 

ဦ်းစ ်းဌာနက သတ်မှတ်သည့်် အချိနက်ာလအတ င််း ရရ်းဆ ွဲ ရဆာငရ် က်ရမည်။ ထိို ့်အခပင ်ယင််းစ မ ကိန််းအာ်းလ ို်းသည် 

ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနငှ့််အည  ပတ်ဝန််းကျင ်ထိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု 

သက်ရသခ လက်မှတ်ရယ ရမည်။ 

၁၀။ နည််းဥပရေမျာ်းမထိုတ်ခပနမ်  ခပည်ရထာငစ်ိုလ တ်ရတာ်က အတည်ခပ ထာ်းပပ ်း ခပညပ်အက အည  အရထာက်အပ ့်ခ င့်် 

အချိနက်ာလသတ်မှတ်ချက်တစခ်ို သိို ့်မဟိုတ် အချိနက်ာလ ကန် ့်သတ်ချက်တစခ်ို အတ င််း 

အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရဆာငရ် က်ရမည့်် ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်ရနလ်ိိုအပ် သည့်် 

စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း သိို ့်မဟိုတ် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်ရနလ်ိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း 

သိို ့်မဟိုတ် သက်ဆိိုငရ်ာဝနက်က ်းဌာန၊ အ  ွဲွဲ့အစည််းက မိမိဝနက်က ်းဌာန၊ အ  ွဲွဲ့အစည််း ၏ အစ အစဉ်ခ င့််လည််းရကာင််း၊ 

အခခာ်းအ  ွဲွဲ့အစည််း တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််ပ ်းရပါင််း၍ သိို ့်မဟိုတ ် ကစ်ပ်၍ လည််းရကာင််း ရဆာငရ် ကမ်ည့်် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု 

ဆန််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်ရန ်လိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််း အမျိ ်းအစာ်း သိို ့်မဟိုတ် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််း 

ခပ လိုပ်ရနလ်ိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််း အမျိ ်း အစာ်းသည်- 

(က) တည်ရဆာက်ရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း စတငခ်ွဲ့်ပပ ်းခ စပ်ါက လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း အပိိုေ ်၈ နငှ့််အည  ရဆာင ်ရ က်ရမည်။ 

(ခ) တည်ရဆာက်ရရ်းလိုပ်ငန််းစတငခ်ခင််း မခပ ရရသ်းပါက ယင််းစ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းရဆာငရ် က်ရန ်

ခပည်ရထာငစ်ိုအစိို်းရအ  ွဲွဲ့သိို ့် တငခ်ပခခင််းမခပ မ  သိို ့်မဟိုတ် ဦ်းစ ်းဌာနက သတ်မှတ်သည့်် အချိနက်ာလ အတ င််း 

လိိုအပ်သည့်် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပတဝ်န််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်၍ 

ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနငှ့််အည  ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ် 

ရယ ရမည်။ 

၁၁။ နည််းဥပရေမျာ်း ထိုတ်ခပနပ်ပ ်းရနာက် အရကာငအ်ထည်ရ ာ်လျက်ရှိရသာ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ရဆာငရ် က်ရန ်မလိိုသည့်် စ မ ကိန််းအာ်း တိို်းချွဲွဲ့သည့််အခါတ င ်ဦ်းစ ်းဌာနသည် 

တိို်းချွဲွဲ့သည့််စ မ ကိန််းအရပေါ် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း 

ရဆာငရ် က်ရန ်လိိုမလိိုနငှ့်် ပတဝ်န််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်အာ်း ခပနလ်ည်မ မ််းမ ခပငဆ်ငရ်န ်လိိုမလိိုကိို စစိစ၍် 

ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် တငခ်ပရမည်။ 

၁၂။ ဝနက်က ်းဌာနသည် စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငန််းရဆာငရ် ကမ်ှုအာ်း ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ရဆာငရ် က်ရန ်လိိုမလိို သတ်မှတ်ခခင််း မခပ ရရသ်းမ  ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ့်် 

လ မှုရရ်းအရပေါ်ထိခိိုက်မှုမရှိနိိုငသ်ည့်် အစပျိ ်းလိုပ်ငန််းရဆာငရ် က်မှုမျာ်းကိို လိိုက်နာ ရဆာငရ် က်ရမည့်် 

ကကိ တငစ်ည််းကမ််းချက်မျာ်းသတ်မှတ်၍ ရဆာငရ် က်ရစနိိုငသ်ည်။ 

၁၃။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည်- 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(က) ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း အပိိုေ ်၃၄၊ ၅၀၊ ၆၁ အရ ကနဦ်းပတဝ်န််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းနငှ့်် ပတ်ဝန််းကျင ်

ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းလိုပ်ငန််းစဉ်၏ အဆင့််အာ်းလ ို်းတ င ်အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် သင့််ရလျာ်ရသာတိိုငပ်င ်ရဆ ်းရန ်းမှုမျာ်းကိို 

စ စဉ်ရဆာငရ် က်ရမည်။ 

(ခ) ဝနက်က ်းဌာနက အသရိပ်းထာ်းသည့်် အမျိ ်းသာ်းလ ိုခခ  ရရ်းဆိိုငရ်ာ ထပိါ်းရစနိိုငမ်ည့််ကိစစရပ်မျာ်းမ ှတစပ်ါ်း 

အမျာ်းခပည်သ နငှ့််သက်ဆိိုငရ်သာ စ မ ကိန််းဆိိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းကိို အချိနန်ငှ့််တစ ်ရခပ်းည  

ထိုတ်ရ ာ်ရမည်။ 

၁၄။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းကိို အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ကျင့််သ ို်းခခင််းနငှ့်် အနက်အဓိပပာယ်   င့််ဆိိုခခင််းခပ ရန ်

တာဝနရ်ှိသည်။ 

၁၅။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ရအာက်ပါ လိုပ်ပိိုငခ် င့််မျာ်းကိို ရဆာငရ် က်နိိုငသ်ည်- 

(က) စ မ ကိန််းကိို ပဏာမ စစိစခ်ခင််းဆိိုငရ်ာ စ မျာ်း သတ်မှတ်ခခင််း၊ 

(ခ) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းနငှ့်် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းအတ က် နည််းပညာ ဆိိုငရ်ာ 

လမ််းည နခ်ျက်မျာ်း ချမှတ်အတည်ခပ ခခင််း၊ 

(ဂ) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာမျာ်းကိို စစိစသ် ို်းသပ်အတည်ခပ ခခင််း၊ 

(ဃ) ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းအတ က် လမ််းည နခ်ျက်မျာ်းချမှတ်ခခင််းနငှ့်် ရဆာငရ် က်ရမည့်် လိုပ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်း 

သတ်မှတ်ခခင််း၊ 

(င) ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာမျာ်းကိို အတည်ခပ ခခင််း၊ 

(စ) ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်၊ တည်ရဆာက်ဆွဲကာလပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်နငှ့်် လိုပ်ငန််း 

လည်ပတ်ရဆာငရ် က်သည့်် ကာလအတ က် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်တိို ့်ကိို သ ို်းသပ် အတည်ခပ ခခင််း၊ 

(ဆ) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ် 

အတည်ခပ ခခင််း ရဆာငရ် က်ရန ်သင့််ရလျာ်ရသာ စည််းကမ််းချက်မျာ်းကိို သတ်မှတ် ခခင််း၊ 

(ဇ) စ မ ကိန််းအရကာငအ်ထည်ရ ာ်စဉ်အတ င််း ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာင ်ရ ကမ်ှု 

သက်ရသခ လက်မှတ်ပါ စည််းကမ််းချက်မျာ်းကိို လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရစခခင််းနငှ့်် ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှု  ခခင််း၊ 

အဆိိုခပ ထာ်းရသာစ မ ကိန််း၏ အရသ်းစတိ်ပ ိုစ ကိို အပပ ်းသတ်ခခင််း သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငန််းရဆာငရ် က်မှု 

အရတ ွဲ့အ က  ရ ကာင့်် ခပငဆ်ငခ်ခင််း တစရ်ပ်ရပ် အပါအဝင ်ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ် အရကာင ်

အထည်ရ ာ်မှုကိို ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှု ခခင််းနငှ့်် လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရစခခင််း၊ 

(ဈ) စ မ ကိန််းတစရ်ပ်ရပ်အာ်း ယင််း၏ ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်ကိို အချိနန်ငှ့််တစရ်ခပ်းည  ခ စရ်စရန ်

ရဆာငရ် က်ရစခခင််းနငှ့်် ယင််းရဆာငရ် က်မှုမျာ်းအတ က် အစ ရငခ် စာကိို စစိစသ် ို်းသပ်ရနန်ငှ့်် အတည်ခပ ရန ်

ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် တငခ်ပရစခခင််း၊ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(ည) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်မည့်် တတိယပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း 

လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငရ်ယ ရနန်ငှ့်် စပ်လျဉ််းသည့်် စည််းကမ််းသတ်မတှ်ချက် သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်း 

သတ်မှတ်ထိုတ်ခပနခ်ခင််း၊ 

(ဋ) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းနငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ 

ခပည်ရထာငစ်ိုအစိို်းရအ  ွဲွဲ့ မှ သ ်းခခာ်းသတ်မှတ်သည့်် လိုပ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်းကိို ရဆာငရ် က်ခခင််း၊ 

၁၆။ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာစစိစသ် ို်းသပ်ရရ်းအ  ွဲွဲ့၏ လိုပ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်းမှာ 

ရအာက်ပါအတိိုင််းခ စသ်ည်- 

(က) ဝနက်က ်းဌာန၏ တာဝနရ်ပ်းချက်အရ စ မ ကိန််းတစရ်ပ်ရပ်၏ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို 

စစိစသ် ို်းသပ်ခခင််း၊ 

(ခ) ဝနက်က ်းဌာနကသတ်မှတ်သည့်် အချိနက်ာလအတ င််း ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ်  စာအာ်း 

စစိစသ် ို်းသပ်သည့်် အစ ရငခ် စာကိို ခပ စိုတငခ်ပခခင််း၊ 

(ဂ) ကိစစတစခ်ိုချင််းစ အလိိုက် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာ၏ နယ်ပယ်အတိိုင််း အတာနငှ့်် ပါဝငရ်မည့်် 

အချက်အလက်မျာ်းကိို ရအာက်ပါအချက်မျာ်းခ င့်် စစိစခ်ခင််း- 

(၁) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာသည် ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်းပါ သတ်မှတ်ချက် မျာ်းကိို 

လိိုက်နာထာ်းခခင််း ရိှ မရှိ၊ 

(၂) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာသည် နယပ်ယ်အတိိုင််းအတာ သတ်မှတ်ခခင််း အစ ရငခ် စာနငှ့်် 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအတ က် တာဝနန်ငှ့်် လိုပ်ပိိုငခ် င့််မျာ်းကိို လိိုက်နာခခင််း ရှိမရှိ၊ 

(၃) ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာသည် ရှင််းလင််းရသာ လမ််းည နခ်ျက်မျာ်း၊ စ ချိနစ်  ည န််းမျာ်း၊ 

အချိနက်ာလသတ်မှတ်ချက် သိို ့်မဟိုတ် စစိစသ် ို်းသပ်ရန ်စ နှုန််းမျာ်းကိို လိိုက်နာခခင််း ရိှ မရှိ၊ 

(၄) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာသည် သက်ဆိိုငရ်ာပိုဂ္ိ လ်မျာ်း၏ အခမငက်ိို အသ ိအမှတ်ခပ  

ထည့််သ င််းစဉ််းစာ်းခခင််း ရှိမရှိ၊ 

(၅) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာသည် ပပ ်းခပည့််စ ိုမှုရှိမရှိ၊ လ ိုရလာက်ရသာ၊ သင့််ရလျာ်ရသာနငှ့်် 

ယ ို ကည်စတိ်ချရရသာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းပါဝငမ်ှု ရှမိရှိ၊ 

(၆) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာခပ စိုမှုနငှ့်် ပါဝငသ်ည့်် အချက်အလက်မျာ်းသည် 

သက်ဆိိုငရ်ာပတ်ဝန််းကျငန်ငှ့်် လ မှုရရ်းရာလိိုအပ်ချက်မျာ်းကိို လက်ခ နိိုငရ်သာရရ ်းချယ်မှု၊ ည နခ်ပမှု၊ ရည် ည န််းမှုနငှ့်် 

အခပည့််အဝလိိုက်နာထာ်းမှု ရှိမရှိ၊ 

(၇) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာခပ စိုမှုနငှ့််ပါဝငသ်ည့်် အချက်မျာ်းတ င ်ကကိ တင ်သခိမငန်ိိုငရ်သာ 

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းအာ်းလ ို်းကိို သတ်မှတ်ရ ာ်ခပထာ်းခခင််း ရှိမရှိ၊ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(၈) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာတ င ်ရှင််းလင််းရ ာ်ခပထာ်းရသာ စ မ ကိန််း၏ 

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို တာ်းဆ ်းရန၊် ရလ ာ့်ချရန ်သိို ့်မဟိုတ် အနည််းဆ ို်းခ စရ်စရန ်ခပ လိုပ်ရမည့်် 

ရဆာငရ် က်မှုမျာ်းသည် အခပည့််အဝလိိုက်နာရမည့်် ပတဝ်န််းကျငရ်ရ်းရာလိိုအပ်ချက်မျာ်းကိို အာမခ နိိုငမ်ှု ရိှ မရှိ၊ 

(၉) စ မ ကိန််းမှ ညစည်မ််းမှုကိို တာ်းဆ ်းရန ်သိို ့်မဟိုတ် အနည််းဆ ို်းသိို ့် ရလ ာ့်ချရန ်ရဆာငရ် က်မှုမျာ်းသည် 

ထိရရာက်မှုရှိမရှိ၊ အရကာင််းဆ ို်းရရှိနိိုငရ်သာ နည််းလမ််းနငှ့််အရလ့်အကျင့််ရကာင််းမျာ်းကိို အရခခခ ထာ်း ခခင််းရှိမရှိ၊ 

(၁၀) ပတ်ဝန််းကျငရ်ရ်းရာလိိုအပ်ချက်မျာ်းအာ်း လိိုက်နာမှုမရှသိည့်် သိို ့်မဟိုတ် လိိုက်နာမှုမရှိခခင််းကိို ဦ်းတည်ရသာ 

အနတရာယ်ခ စရ်စသည့်် ရဆာငရ် က်မှုမျာ်း သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်း ပါရှိခခင််းရှိမရှိ၊ 

(၁၁) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာတ င ်ရ ာ်ထိုတ်တငခ်ပထာ်းသည့််အတိိုင််း လက်မခ နိိုငရ်သာ 

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်း မခ စရ်ပေါ်ရစဘွဲ စ မ ကိန််းကိို တညရ်ဆာက်လည်ပတ်နိိုငရ်ခခ ရှိမရှိ။ 

(ဃ) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာအာ်း စစိစသ် ို်းသပ်သည့်် အစ ရငခ် စာတ င ်

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ဆိိုငရ်ာစ ိုစမ််းစစရ်ဆ်းခခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း 

အစ ရငခ် စာပါ ချိ ွဲ့ယ င််းမှု တစရ်ပ်ရပ်ကိို ရ ာ်ထိုတ်တငခ်ပခခင််းနငှ့်် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က တာဝနယ်  ရဆာငရ် က်ပပ ်း 

အစ ရငခ် တငခ်ပရမည့်် ရနာက်ထပ်ရလ့်လာမှုမျာ်း၊ စ ိုစမ််းစစရ်ဆ်းမှုမျာ်း၊ ည ိနှုငိ််းရဆ ်းရန ်း မှုမျာ်း သိို ့်မဟိုတ် 

ဆန််းစစမ်ှုမျာ်းကိို အ က ခပ တငခ်ပခခင််း၊ 

(င) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာအာ်း စစိစသ် ို်းသပ်သည့်် အစ ရငခ် စာတ င ်သက်ဆိိုငသ်ည့်် 

ပတ်ဝန််းကျင ်ထိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ်တ င ်ထည့််သ င််းရ ာ်ခပသင့််သည့်် 

စည််းကမ််းချက်မျာ်းအခ စ ်အ က ခပ ချက်ရပ်းခခင််း၊ 

(စ) ရကာ်မတ  သိို ့်မဟိုတ် ဝနက်က ်းဌာနက တာဝနရ်ပ်းပါက အ  ွဲွဲ့၏စစိစ ်ရတ ွဲ့ ရှိချက်မျာ်းကိို အစည််း အရဝ်းတ င ်တငခ်ပခခင််း၊ 

ကနဦိုးြတဝ်န်ိုးကျငဆ်န်ိုးစစပ်ခငိ်ုးနငှ့်် ြတဝ်န်ိုးကျင ် ခ ုကမ်္ှု ဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုးပြြု လုြ်သည့်် တတ ယြုဂ္ ြုလ် သ ု ့်မ္ဟတု ်

အ ွွဲွဲ့အစည်ိုးမ္ျောိုးနငှ့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ လ ုအြ်ချက်မ္ျောိုး 

၁၇။ (က) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းနငှ့်် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ရဆာငရ် က်လိိုသည့်် ခပည်တ င််း၊ ခပညပ်မှ 

ပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််းသည် လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငရ်ယ ရန ်ကိစစနငှ့််စပ်လျဉ််း၍ ဝနက်က ်းဌာနက 

သ ်းခခာ်းစည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက် သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း ထိုတ်ခပနခ်ခင််း မခပ ရ ရသ်းပါက 

ရအာက်ရ ာ်ခပပါအချက်မျာ်းကိို ခပည့််စ ိုစ ာ ထည့််သ င််းရ ာ်ခပ၍ ဦ်းစ ်းဌာနတ င ်လိုပ်ငန််းလိိုငစ်င ်ရလ ာက်ထာ်းရမည်- 

(၁) ပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််း၏ အမည်၊ ဆက်သ ယ်ရနလ်ိပ်စာ၊ လိုပ်ငန််းဆိိုငရ်ာ အချက်အလက် မျာ်း၊ 

(၂)ပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််း၏ သက်ဆိိုငရ်ာ လိုပ်ငန််းအရတ ွဲ့အ က  နငှ့်် 

(၃) အ  ွဲွဲ့အစည််းပါ အဓိကပိုဂ္ိ လ်အသ ်းသ ်း၏ ပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းဆိိုငရ်ာ အရတ ွဲ့အ က  ၊ ပညာအရည်အချင််း၊ 

သက်ဆိိုငရ်ာရထာက်ခ စာနငှ့်် တာဝနရ်ပ်းအပ်မှု အရထာက်အထာ်းမျာ်း၊ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(ခ) လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငရ်ယ ရန ်ကိစစနငှ့််စပ်လျဉ််း၍ ဝနက်က ်းဌာနက သ ်းခခာ်းစည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက် သိို ့်မဟိုတ် 

လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း ထိုတ်ခပနပ်ပ ်းပါက ယင််းစည််းကမ််းသတ်မတှ်ချက် သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ထ ို်း လိုပ်နည််းနငှ့််အည  

ဦ်းစ ်းဌာနတ င ်လိုပ်ငန််းလိိုငစ်င ်ရလ ာက်ထာ်းရမည်။ 

၁၈။ ဦ်းစ ်းဌာနသည်- 

(က) အပိိုေ ်၁၇ နငှ့််အည  လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငရ်လ ာက်ထာ်းသ မျာ်းအာ်း ယင််းတိို ့်တငခ်ပရသာ အချက်အလက် မျာ်းအရ 

ယင််းဆန််းစစခ်ခင််းမျာ်းရဆာငရ် က်ရနသ်င့််ရလျာ်မှုရိှ မရှိကိိုစစိစ ်သ ို်းသပ်ရမည်။ 

(ခ) ရလ ာက်ထာ်းသ က တငသ် င််းရသာအချက်အလက်မျာ်းကိို အရခခခ  စစိစ၍် သင့််ရလျာ်မှုရိှသည်ဟို ယ ဆလ င ်

ဝန််းကက ်းဌာန၏ ခ င့််ခပ ချက်ခ င့်် ရလ ာက်ထာ်းသ အာ်း လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငရ် က်း ရပ်းသ င််းရစပပ ်း 

လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငထ်ိုတ်ရပ်းနိိုငသ်ည်။ သင့််ရလျာ်မှု မရှိဟို ယ ဆလ င ်မည်သည့််ရလ ာက်ထာ်းသ ကိိုမဆိို ဝနက်က ်းဌာန၏ 

လမ််းည နခ်ျက်နငှ့််အည  လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငထ်ိုတ်ရပ်းရန ်ခငင််းပယ်နိိုငသ်ည်။ 

(ဂ) လိုပ်ငန််းလိိုငစ်င ်ခငင််းပယ်ခခင််းခ ရရသာ မည်သည့််ရလ ာက်ထာ်းသ မဆိို ချိ ွဲ့ယ င််းချက်မျာ်းကိို ခပနလ်ည်ခပ ခပငခ်ခင််း 

သိို ့်မဟိုတ် ခပငဆ်ငခ်ခင််းခပ ပပ ်းရနာက် လိုပ်ငန််းလိိုငစ်င ်ခပနလ်ည်ရလ ာက်ထာ်းနိိုင ်သည်။ 

၁၉။ (က) လိုပ်ငန််းလိိုငစ်င ်သက်တမ််းကိို တစက်ကိမ်လ င(်၃) နစှ ်သတ်မှတ်သည်။ 

(ခ) လိုပ်ငန််းလိိုငစ်င ်လက်ဝယ်ရှိသ သည် လိုပ်ငန််းလိိုငစ်င ်သက်တမ််းမကိုနဆ် ို်းမ  (၃)လ ကကိ တင၍် သက်တမ််းတိို်းရန ်

ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့် ရလ ာက်ထာ်းနိိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ဦ်းစ ်းဌာနသည် ဝနက်က ်းဌာန၏ ခ င့််ခပ ချက်ခ င့်် လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငလ်က်ဝယ်ရှိသ ကိို သက်တမ််းတိို်းခမ င့်် ခရပ်းသ င််းရစပပ ်း 

သက်တမ််းတိို်းခမ င့််ရပ်းနိိုငသ်ည်။ 

၂၀။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် အပိိုေ ်၁၈ နငှ့််အည  လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငရ်ယ ထာ်းရသာ ပိုဂ္ိ လ် တစဦ််းဦ်း သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််းတစခ်ိုခိုက 

ခမနမ်ာနိိုငင် ၏တည်ဆွဲဥပရေ တစရ်ပ်ရပ်ကိို ရ ာက် ျက်ရ ကာင််း သိို ့်မဟိုတ် ယင််းပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ ်အ  ွဲွဲ့အစည််း၏ 

ဆန််းစစခ်ခင််းမျာ်းတ င ်သသိာထငရ်ှာ်းရသာ မှာ်းယ င််းမှုမျာ်း ပါရှိရနပပ ်း ရယဘိုယျလက်ခ ထာ်းရသာ 

အသအိမှတ်ခပ စ ချိနစ် ည န််း သိို ့်မဟိုတ် ဥပရေ၊ နည််းဥပရေမျာ်း၊ ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း သိို ့်မဟိုတ် 

သက်ဆိိုငရ်ာတည်ဆွဲဥပရေ၊ နည််းဥပရေမျာ်း၊ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနငှ့်် အည ခပနလ်ည်ခပငဆ်ငထ်ာ်းခခင််း မရှိရ ကာင််း 

သတ်မှတ်ဆ ို်းခ တ်လ င ်ယင််းပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့ အစည််းအာ်း ထိုတ်ရပ်းထာ်းရသာလိုပ်ငန််းစငက်ိို ဝနက်က ်းဌာန၏ 

လမ််းည နခ်ျက်ခ င့်် ရပ်ဆိိုင််းခခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပယ် ျက်ခခင််းခပ နိိုငသ်ည်။ ထိို ့်ခပင ်လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငက်ိို ရပ်ဆိိုင််းရ ကာင််း 

သိို ့်မဟိုတ် ရပ်စွဲ ရ ကာင််း ထိုတ်ခပနရ် ကညာရမည်။ 

၂၁။ (က) ဦ်းစ ်းဌာနမှထိုတ်ရပ်းသည့်် လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငမ်ရှိရသာ မည်သည့််ပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ ်အ  ွဲွဲ့အစည််း မ  

လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းတ ငရ် ာ်ခပထာ်းရသာ ပတဝ်န််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို ဝနက်က ်း ဌာနသိို ့် 

တငသ် င််းခခင််းမခပ ရ။ 

(ခ) ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမထိုတ်ခပနမ် က ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုကမ်ှုဆန််းစစခ်ခင််း ရဆာငရ် က်ဆွဲ ပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ ်

အ  ွဲွဲ့အစည််းသည် လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း ထိုတ်ခပနပ်ပ ်း (၃) လအတ င််း လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငရ်ယ ရမည်။ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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၂၂။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း ရဆာငရ် က်နိိုငရ်န ်

လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငထ်ိုတ်ရပ်းထာ်းရသာ ပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််းအာ်းလ ို်း၏ စာရင််းကိို ထိန််းသမိ််းထာ်းရှိရမည့်် အခပင ်

အခါအာ်းရလျာ်စ ာ ထိုတ်ခပနရ် ကညာရမည်။ 

 

အခန်ိုး(၃) 

စ စစပ်ခငိ်ုး 

၂၃။ (က) စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ လ ာအခပည့််အစ ိုကိို ပဏာမစစိစန်ိိုငရ်န ်ဝနက်က ်းဌာန သိို ့် တငသ် င််းရမည်။ 

ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းအရ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ လ ာတငသ် င််းခခင််းသည် ကကိ တငခ် င့််ခပ  ချက် ရလ ာက်ထာ်းခခင််းနငှ့််တ ည သည်။ 

(ခ) ဝနက်က ်းဌာနသည် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ လ ာအာ်း မည်သည့််ဆန််းစစခ်ခင််း အမျိ ်းအစာ်းတ င ်ပါဝငရ် ကာင််း စစိစန်ိိုငရ်န ်

ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့် ရပ်းပိို ့်ရမည်။ 

(ဂ) ဦ်းစ ်းဌာနသည် အပိိုေ ်၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၂၆၊ ၂၇ နငှ့််အည  စ မ ကနိ််းအဆိိုခပ လ ာတ င ်လိိုအပ်ရသာ 

စာရ က်စာတမ််းအရထာက်အထာ်းမျာ်းနငှ့်် သက်ဆိိုငရ်သာ အချက်အလက်မျာ်း ခပည့််စ ိုမှု ရိှ မရှ ိပဏာမ 

စစရ်ဆ်းအတည်ခပ ပပ ်း အပိိုေ ်၂၅နငှ့်် ၂၈ ပါအချက်မျာ်းကိို ထည့််သ င််းစဉ််းစာ်း၍ ရနာက်ဆက်တ ွဲ “က” ပါ “ဆန််းစစခ်ခင််း 

ခပ လိုပ်ရန ်စ မ ကိန််း အမျိ ်းအစာ်းသတ်မှတ်ချက်”နငှ့််အည  စ မ ကိန််းသည် ရအာက်ပါ အမျိ ်းအစာ်းတစခ်ိုခိုတ င ်

ပါဝငသ်င့််ရ ကာင််း သရဘာထာ်းမှတ်ချက်ကိို ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် တငခ်ပရမည်- 

(၁) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်လိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း သိို ့်မဟိုတ ်

(၂) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်ရနလ်ိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း သိို ့်မဟိုတ ်

(၃) မည်သည့််ဆန််းစစခ်ခင််းမ  ခပ လိုပ်ရန ်မလိိုသည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း။ 

(ဃ) ဝနက်က ်းဌာနသည် မိမိသတ်မှတ်သည့်် အပိိုေခ် ွဲ(ဂ)ပါ လိုပ်ငန််းအမျိ ်းအစာ်းကိို စ မ ကိန််း အဆိိုခပ သ  ထ  

အရ ကာင််း ကာ်းရမည်။ 

၂၄။ ဝနက်က ်းဌာနသည် အခခာ်းမည်သည့်် စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ ်လိုပ်ငန််းကိိုမဆိို ပတဝ်န််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ရရ်းဆ ွဲရန ်

လိိုအပ်ခခင််း ရိှ မရှိ ရရ ်းချယ်သတ်မှတ်နိိုငသ်ည်။ 

၂၅။ စ မ ကိန််းသည ်အမျိ ်းသာ်းအဆင့််၊ တိိုင််းရေသကက ်းနငှ့်် ခပည်နယ်အဆင့်် သတ်မှတ်ကာက ယထ်ာ်း သည့်် 

ရနရာရေသမျာ်းခ စသ်ည့်် ဇ ဝမျိ ်းစ ိုမျိ ်းက ွဲ ထိန််းသမိ််းရရ်းအပါအဝင ်သစရ်တာထိန််းသမိ််းရရ်း ဧရိယာ၊ 

အမျာ်းခပည်သ ဆိိုငရ်ာသစရ်တာ၊ အဏဏ ဝါဥယျာဉ် အပါအဝငဥ်ယျာဉ်၊ ေ ရရရတာရရဝပ်ဧရိယာ၊ အခခာ်းအရရ်းပါရသာ 

ကမ််းရိို ်းတန််းရေသမျာ်း၊ သဘာဝရဘ်းမွဲ့်ရတာ၊ သပိပ ပညာရပ်ဆိိုငရ်ာ ထိန််းသမိ််း ထာ်းရသာနယ်ရခမ၊ 

သဘာဝထိန််းသမိ််းရရ်းနယ်ရခမ၊ ဘ မိရ ပဆိိုငရ်ာ ထိန််းသမိ််းထာ်းရသာ အထငက်ရ ရနရာ၊ ဝနက်က ်းဌာနက 

သတ်မှတ်ရ ကညာထာ်းရသာ အခခာ်းသဘာဝထိန််းသမိ််းရရ်းနယ်ရခမမျာ်း၊ ထိန််းသမိ််းကာက ယ်ထာ်းရသာ ယဉ်ရကျ်းမှု 

အရမ အနစှရ်နရာနငှ့်် ထိန််းသမိ််းကာက ယ်ထာ်းရသာ ရရှ်းရဟာင််းသိုရတသနဆိိုငရ်ာ သိို ့်မဟိုတ် သမိိုင််းဆိိုငရ်ာ အထငက်ရ 

ရနရာမျာ်းတ င ်တည်ရှိရနခခင််း သိို ့်မဟိုတ် အကန် ့်အသတ်မရိှ ပါဝငရ်နခခင််း သိို ့်မဟိုတ် ယင််းရနရာမျာ်းအရပေါ် 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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ကကိ တငသ်ိခမငန်ိိုငရ်သာ ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုရှိနိိုငသ်ည့်် ကိစစရပ်အာ်းလ ို်းတ င ်ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းကိို 

ရဆာင ်ရ က်ရမည။် 

၂၆။ ရနာက်ဆက်တ ွဲ “က” ပါ “ဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းသတ်မှတ်ချက်” တ င ်

မည်သိို ့်ပငသ်တ်မှတ်ထာ်းရစကာမ  ခိိုငလ် ိုရသာအရ ကာင််းခခင််းရာမျာ်း ရတ ွဲ့ ရှိရပါက ဝနက်က ်းဌာနသည် 

မ လသတ်မှတ်ထာ်းသည့်် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်လိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််း အမျိ ်း အစာ်း သိို ့်မဟိုတ ်

ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်လိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း သိို ့်မဟိုတ် မည်သည့််ဆန််းစစခ်ခင််းမ  

ခပ လိုပ်ရနမ်လိိုသည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းကိို လိိုအပ်သလိို ခပငဆ်င ်သတ်မှတ်နိိုငသ်ည်။ 

၂၇။ (က) ဦ်းစ ်းဌာနသည် သတတ  တ ်းရ ာ်ခခင််း သိို ့်မဟိုတ် လ ပ်စစဓ်ာတ်အာ်းထိုတ်လိုပ်ခခင််းကွဲ့်သိို ့်ရသာ စ မ ကိန််းသည် လမ််း၊ 

ဆက်သ ယ်ရရ်းတာဝါတိိုင ်သိို ့်မဟိုတ် စ န် ့်ပစပ်စစည််းအစ အမ စသည့်် အရခခခ  အရဆာက်အအ ိုတ ငပ်ါဝငသ်ည့်် 

အရ ကာင််းအရာမျာ်းကိို စ မ ကိန််း၏ လိုပ်ငန််းအစတိ်အပိိုင််း တစရ်ပ်အရန ခ င့်် အရလ်းထာ်းစဉ််းစာ်းရမည်။ 

(ခ) ဝနက်က ်းဌာနသည် ထိိုသိို ့်ရသာ အရခခအရနမျိ ်းတ င ်စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငန််းတစခ်ိုအရနခ င့်် ရဆာငရ် က်သည့်် 

စ မ ကိန််းမျာ်း သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငန််းမျာ်းကိို လိိုအပ်သည့််ကနဦ်း ပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစ ်ခခင််း သိို ့်မဟိုတ် 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်ရန ်သတ်မှတ်နိိုငသ်ည်။ 

၂၈။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ ်စ မ ကိန််းတိို်းချွဲွဲ့ ခခင််းအာ်း အပိိုေ ်၂၃ အရ မည်သည့်် ဆန််းစစခ်ခင််း ရဆာငရ် က်ရမည်ကိို 

တငခ်ပနိိုငရ်န ်စစိစရ်ာတ င ်အပိိုေ ်၂၅ ပါသတ်မှတ်ချက်မျာ်းနငှ့်် ရနာက်ဆက်တ ွဲ “က”ပါ“ဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်

စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း သတ်မှတ်ချက်”မျာ်းအခပင ်ရအာက်ပါ အရ ကာင််း အချက်မျာ်းကိို ဝနက်က ်းဌာန၏ လမ််းည နခ်ျက်ခ င့်် 

ထည့််သ င််းစဉ််းစာ်းရမည်- 

(က) စ မ ကိန််းအတ က် အရရ်းရပေါ်အရခခအရနနငှ့််အတ  ရဆာငရ် က်ရနလ်ိိုအပ်ခခင််း၊ 

(ခ) အမျာ်းခပည်သ ၏ ကျန််းမာရရ်းနငှ့်် ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းရရ်း၊ 

(ဂ) အမျိ ်းသာ်းလ ိုခခ  ရရ်း၊ 

(ဃ) စ မ ကိန််းသက်တမ််း၊ 

(င) ယဉ်ရကျ်းမှု သိို ့်မဟိုတ် ဘာသာရရ်းဆိိုငရ်ာ သတ်မှတ်ထာ်းရသာ စ မျာ်းနငှ့်် သမိိုင််းဆိိုငရ်ာ သိို ့်မဟိုတ ်

ဘာသာရရ်းဆိိုငရ်ာ အရမ အနစှမ်ျာ်း ထိန််းသမိ််းကာက ယ်ခခင််း၊ 

(စ) ထိခိိုက်ပျက်စ ်းလ ယ်ရသာ ရဂဟစနစတ်ည်ရှိရာ ရနရာရေသမျာ်းအာ်း ထိန််းသမိ််းကာက ယ်ခခင််း၊ 

(ဆ) ဆိိုငက်လိုန််းမိုနတ်ိိုင််း၊ ရလခပင််းမိုနတ်ိိုင််း၊ ရရကက ်းရရလ  ခခင််း၊ စစက်ိိုင််းခပတ်ရရ ွဲ့ရ ကာ အပါအဝင ်

ငလျငလ်ှုပ်ခတ်ခခင််းရ ကာင့်် ထိခိိုက်နိိုငရ်သာ ရနရာရေသမျာ်းနငှ့်် သဘာဝရဘ်းအနတရာယ် ကျရရာက်လ ယ် ရသာ 

ရနရာရေသမျာ်း၊ 

(ဇ) လက်ရိှနငှ့််ရနာငတ် င ်အမျာ်းခပည်သ ရသာက်သ ို်းရရအတ က် အဓိကအရင််းအခမစရ်နရာမျာ်း ခ စရ်သာ 

ရရအရင််းအခမစမ်ျာ်းအာ်း ထိန််းသမိ််းကာက ယ်ခခင််း (ရရကနက်က ်းမျာ်း၊ ရရရလှာငက်နက်က ်းမျာ်း၊ ခမစ ်ရချာင််းမျာ်းနငှ့်် 

ရခမရအာက်ရရ) 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(ဈ) အပန််းရခ အနာ်းယ ရန ်သတ်မှတ်ထာ်းသည့်် ရနရာမျာ်း၊ ပိုလွဲရမ ်းခမြူထိုတ်လိုပ်သည့််ရနရာနငှ့်် အန ်း 

ပတ်ဝန််းကျငရ်နရာမျာ်း၊ 

(ည) ဇ ဝမျိ ်းစ ိုမျိ ်းက ွဲမျာ်း ကာက ယထ်ိန််းသမိ််းခခင််း၊ 

(ဋ) မျိ ်းစတိ်မျာ်း ဝငရ်ရာက်လာခခင််း၊ 

(ဌ) နည််းပညာအသစမ်ျာ်း အသ ို်းခပ ခခင််း၊ 

(ဍ) လ ဦ်းရရသပ်ိသည််းမှုနှုန််းနငှ့်် လ ရနထ ထပ်မျာ်းခပာ်းမှု၊ 

(ဎ) နိိုငင် အတ င််း၊ ရေသဆိိုငရ်ာနငှ့်် ကမ္ာလ ို်းဆိိုငရ်ာ ရာသ ဥတိုရခပာင််းလွဲမှု အရခခအရနမျာ်း၊ 

(ဏ) နယ်စပ်ခ တ်ရကျာ်နိိုငသ်ည့်် သက်ရရာက်မှုမျာ်း၊ 

(တ) စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််း ပိတ်သမိ််းပပ ်းရနာက် ကကင််းကျနသ်က်ရရာက်နိိုငမ်ှုမျာ်းနငှ့်် နစှက်ာလ ကာရညှ်စ ာ ထိခိိုက်နိိုငမ်ှုမျာ်း၊ 

(ထ) ဝနက်က ်းဌာနက သတ်မှတ်သည့်် အခခာ်းအရ ကာင််းအချက်မျာ်း။ 

၂၉။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ လ ာအခပည့််အစ ိုကိို လကခ် ရရှိပပ ်း အလိုပ်လိုပ်ရက် ၁၅ ရက်အတ င််း ယင််းစ မ ကိန််းသည် 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်ရနလ်ိိုအပ်ရ ကာင််း သိို ့်မဟိုတ် 

မည်သည့််ဆန််းစစခ်ခင််းမ  ခပ လိုပ်ရန ်မလိိုအပ်ရ ကာင််း ဝနက်က ်းဌာန ၏ လမ််းည နခ်ျက်ခ င့်် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ထ  

စာခ င့််ရရ်းသာ်း၍ အရ ကာင််း ကာ်းရမည်။ 

၃၀။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ရနာက်ဆက်တ ွဲ “က”ပါ “ဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း သတ်မှတ်ချက်” ကိို 

အခါအာ်းရလျာ်စ ာ သ ို်းသပ်၍ လိိုအပ်သလိို ခပငဆ်ငသ်တ်မှတန်ိိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ိုး(၄) 

ကနဦိုးြတဝ်နိ်ုးကျငဆ်နိ်ုးစစပ်ခငိ်ုး 

၃၁။ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းလိုပ်ငန််းစဉ် အကျဉ််းချ ပ်ကိို ရနာက်ဆက်တ ွဲ “ခ”ပါ ကနဦ်း 

ပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းလိုပ်ငန််းစဉ် ပ ိုခပဇယာ်းတ င ်ရ ာ်ခပထာ်းသည်။ 

၃၂။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းနငှ့်် အစ ရငခ် စာခပ စိုခခင််းကိို မည်သည့်် ပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ ်

အ  ွဲွဲ့အစည််းကရဆာငရ် က်မည်ခ စရ် ကာင််း ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း မစတငမ်  ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့် စာခ င့်် 

ရရ်းသာ်းတငခ်ပရမည်။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ကနဦ်း ပတဝ်န််းကျငဆ်န််းစစ ်ခခင််းနငှ့်် အစ ရငခ် စာခပ စိုခခင််းကိို 

မိမိကိိုယ်တိိုငရ်သာ်လည််းရကာင််း၊ အပိိုေ ်၁၈ နငှ့််အည  လိုပ်ငန််းလိိုငစ်င ်ရယ ထာ်းရသာပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် 

အ  ွဲွဲ့အစည််းကိိုခန် ့်အပ်၍ရသာ်လည််းရကာင််း ရဆာငရ် က်နိိုငသ်ည်။ 

၃၃။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် ဝနက်က ်းဌာန၏ အတည်ခပ ချက်ခ င့်် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်

ရရ ်းချယ်အဆိိုခပ တငခ်ပသည့်် အ  ွဲွဲ့အစည််း သိို ့်မဟိုတ် ပိုဂ္ိ လ၏် အချက်အလက် မျာ်းကိို စစိစ၍် ယင််းပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ ်

အ  ွဲွဲ့အစည််းသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််း ရဆာငရ် က် ရနသ်င့််ရလျာ်ရသာပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််းဟိုတ် 

မဟိုတ်ကိို အလိုပ်လိုပ်ရက်(၇) ရက်အတ င််း အတည်ခပ ခပန ်ကာ်းရမည်။ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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၃၄။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်လိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််း အမျိ ်းအစာ်းအတ က် 

အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းမှုဆိိုငရ်ာ ရအာက်ပါလိုပ်ငန််းစဉ်မျာ်းကိို တာဝနယ်  ရဆာငရ် က်ရမည်- 

(က) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််း စတငသ်ည်နငှ့်် တစပ်ပိ ငန်က် အဆိိုခပ စ မ ကိန််းဆိိုငရ်ာ 

သတင််းအချက်အလက်မျာ်းကိို အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းက သရိှိနိိုငရ်န ်စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ် 

စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ၏ ဝက်ဘဆ်ိိုေတ် င ်တငခ်ပခခင််းနငှ့်် စ မ ကိန််းရနရာမျာ်းတ င ်အမျာ်းခပည်သ  ခမငရ်တ ွဲ့ နိိုငရ်စရန ်

ဆိိုင််းဘိုတ်မျာ်းထငရ်ှာ်းစ ာ စိိုက်ထ ခခင််း အပါအဝင ်ခပည်တ င််းမ ေ ယာမျာ်းမ ှတစဆ်င့်် ထိုတ်ရ ာ်ခခင််းနငှ့်် ဝနက်က ်းဌာနမှ 

ထိုတ်ခပနထ်ာ်းရသာ နည််းပညာဆိိုငရ်ာ လမ််းည နခ်ျက်နငှ့််အည  လိိုက်နာ ရဆာငရ် က်ခခင််း၊ 

(ခ) ရေသခ လ ့်အ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ စ မ ကိန််းရ ကာင့်် ထိခိိုက်ခ စာ်းရသ မျာ်း၊ ရေသဆိိုငရ်ာ အိုပ်ချ ပ်ရရ်းအ  ွဲွဲ့ အစည််းမျာ်း၊ 

ရပ်ရ ာအရခခခပ အ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ့်် လိိုအပ်သည့်် တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းပ ွဲ မျာ်းကိို 

ဝနက်က ်းဌာနကအ က ခပ သည့််အတိိုင််း စ စဉ်ခပ လိုပ်ခခင််းနငှ့်် အချိနန်ငှ့််တစရ်ခပ်းည  သတင််းစာရှင််း လင််းပ ွဲမျာ်း၊ 

ရတ ွဲ့ဆ ိုရဆ ်းရန ်းခန််း(အငတ်ာဗျြူ်း) မျာ်းခပ လိုပ်၍ ရှင််းလင််းတငခ်ပခခင််း။ 

ကနဦိုးြတဝ်နိ်ုးကျင ်ဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုးအစ ရငခ်ံစောအတကွ် လ ုအြ်ချကမ်္ျောိုး 

၃၅။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ဝနက်က ်းဌာနကသတ်မှတ်သည့််ပ ိုစ ခ င့်် ရအာက်ပါအချက်အလက်မျာ်း မှနက်နရ် ကာင််း 

အတည်ခပ ဝနခ် ချက်နငှ့််အတ  ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို ခမနမ်ာ ဘာသာခ င့််ခ စရ်စ၊ 

အဂဂလိပ်ဘာသာခ င့််ခ စရ်စ ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့် တငခ်ပရမည်ခ စပ်ပ ်း ခမနမ်ာဘာသာခ င့်် ခပ စို ထာ်းသည့်် အကျဉ််းချ ပ်အစ ရငခ် စာ 

ပ ်းတ ွဲပါရှိရမည်- 

(က) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းသည် တိကျခိိုငမ်ာရ ကာင််းနငှ့််ခပည့််စ ိုရ ကာင််း၊ 

(ခ) ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းအပါအဝင ်သက်ဆိိုငရ်ာ ဥပရေမျာ်းကိို တိကျစ ာလိိုက်နာ၍ ကနဦ်း ပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််းကိို 

ရဆာငရ် က်ထာ်းရ ကာင််း၊ 

(ဂ) စ မ ကိန််းသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာပါကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု 

ရလ ာ့်ချရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းနငှ့်် အစ အစဉ်မျာ်းကိို အခပည့််အဝအစဉ်အပမွဲ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မည်ခ စရ် ကာင််း။ 

၃၆။ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာတ င ်ရအာက်ပါအချက်မျာ်း ပါရှိရမည်- 

(က) စ မ ကိန််းအရ ယ်အစာ်း၊ တပ်ဆငမ်ှု၊ အသ ို်းခပ နည််းပညာ၊ အရခခခ အရဆာက်အအ ို၊ ထိုတ်လိုပ်မှု လိုပ်ငန််းစဉ်၊ 

ကိုန ်ကမ််းနငှ့််အရင််းအခမစမ်ျာ်းသ ို်းစ ွဲမှု၊ စ န် ့်ပစပ်စစည််းထ က်ရိှမှု၊ ထိုတ်လ တ်မှုနငှ့်် အရနာှင့်် အယှက်ခ စရ်စမှု 

ရ ာ်ခပချက်မျာ်း ပါဝငရ်သာ စ မ ကိန််းအရ ကာင််းအရာ အရသ်းစတိ်ရ ာ်ခပချက် နငှ့််အတ  စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််း 

အဆင့််တစခ်ိုချင််းစ အတ က် ရကာင််းကငဓ်ာတ်ပ ို၊ ပဂိ ဟ်တိုဓာတ်ပ ိုမျာ်းအသ ို်းခပ ၍ သင့််ရလျာ်ရသာစရက်းခ င့်် 

စ မ ကိန််းတစခ်ိုလ ို်း ရ ာ်ခပရသာရခမပ ို၊ စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းခ င ်တစခ်ိုချင််းစ  အလိိုက်ရနရာချထာ်းမှု ပ ိုစ ခပရခမပ ိုမျာ်းနငှ့်် 

စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းအဆင့််တစခ်ိုချင််းစ အတ က် အခခာ်းရဆာင ်ရ က်နိိုငရ်သာ နည််းလမ််းမျာ်း၊ 

(ခ) စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ၏ အရ ကာင််းအရာ ရ ာ်ခပချက်နငှ့်် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် လ ပိုဂ္ိ လ်တစဦ််း ချင််းမဟိုတ်ဘွဲ 

ကိုမပဏ  သိို ့်မဟိုတ် အခခာ်းအ  ွဲွဲ့အစည််းခ စပ်ါက ပိိုငရ်ှငမ်ျာ်း၊ ေါရိိုက်တာမျာ်းနငှ့်် စ မ ကိန််းအရာရှိမျာ်း၏ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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အရ ကာင််းအရာရ ာ်ခပချက်၊ ရန ့်စဉ် စ မ ရဆာငရ် က်မည့်် ကိစစရပ်မျာ်းနငှ့်် စ မ ကိန််း အရာရှိမျာ်း၏ 

အရ ကာင််းအရာရ ာ်ခပချက်၊ 

(ဂ) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာ၏ မည်သည့််အပိိုင််းတ င ်မည်သည့််ကျွမ််းကျငသ် က တာဝနရ်ှိရ ကာင််း 

အပါအဝင ်ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း ရဆာငရ် က်သည့်် ကျွမ််းကျငသ် မျာ်း၏ အရ ကာင််းအရာရ ာ်ခပချက်၊ 

(ဃ) လိိုက်နာရဆာငရ် က်မည့်် ဥပရေ၊ ေ ကရ ၊ စည််းမျဉ််းစည််းကမ််း၊ စ ချိနစ် ည န််း၊ လမ််းည နခ်ျက်မျာ်းနငှ့်် စ မ ကိန််း၏ 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းနငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာပ ်းရပါင််း အရကာငအ်ထည်ရ ာ်မည့်် မ ဝါေမျာ်း၊ 

ပါဝငရ်ဆာငရ် က်မည့််သက်ဆိိုငရ်ာ အစိို်းရအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ့်် ၎င််းတိို ့်၏ အခန််းကဏ္ဍနငှ့်် စ မ ကိန််းဆိိုငရ်ာ 

တာဝနရ်ှိမှုမျာ်း၊ 

(င) သက်ဆိိုငရ်ာ ရ ပဆိိုငရ်ာ၊ ဇ ဝဆိိုငရ်ာ၊ လ မှုရရ်း၊ လ မှုစ ်းပ ာ်းရရ်းနငှ့်် ယဉ်ရကျ်းမှုဆိိုငရ်ာ အရနအထာ်း မျာ်း၏ ရခမပ ိုမျာ်း 

အပါအဝင ်စ မ ကိန််းအန ်းပတ်ဝန််းကျငရ်ှိ ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ အရခခအရန မျာ်း ရ ာ်ခပချက်၊ 

(စ) ရခမပ ိုမျာ်း၊ ဓာတ်ပ ိုမျာ်း၊ ပ ိုရိပ်မျာ်း၊ ရကာင််းကငဓ်ာတ်ပ ိုမျာ်းနငှ့်် ပဂိ ဟ်တိုဓာတ်ပ ိုမျာ်း အသ ို်းခပ ၍ 

ရခမခပငအ်ရနအထာ်းဆိိုငရ်ာနငှ့်် သက်ရရာက်မှုမျာ်း၏ ထ ်းခခာ်းလကခဏာမျာ်း တငခ်ပချက်နငှ့််အတ  

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းနငှ့်် ကကင််းကျနသ်က်ရရာက်မှုမျာ်း အပါအဝင ်ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် ဆိို်းကျိ ်း 

သက်ရရာက်မှုမျာ်းအာ်း ရ ာ်ထိုတ်ချက်နငှ့်် ဆန််းစစခ်ျက်၊ 

(ဆ) အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းမှုနငှ့်် အမျာ်းခပည်သ  ပ ်းရပါင််းပါဝငမ်ှု လိုပ်ငန််းစဉ်၊ ခပည်သ မျာ်း ထ မ ှ

အ က ခပ ချက်မျာ်း လက်ခ ရရှိမှု၏ ရလေမ်ျာ်းနငှ့်် ယင််းလိုပ်ငန််းစဉ် အတ င််းလက်ခ ရရှိရသာ သရဘာ 

ထာ်းမှတ်ချက်မျာ်းအရပေါ် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ၏ စာခ င့််ရရ်းသာ်းခပန ်ကာ်းချက်၊ 

(ဇ) စ မ ကိန််း၏ ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို ရလ ာ့်ချရနရ်ည်ရ ယ်ထာ်းသည့်် ပတဝ်န််းကျငထ်ိန််းသမိ််း 

ကာက ယ်ရရ်းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ငန််းမျာ်းနငှ့််အတ  လိိုက်နာရဆာငရ် က်မည့်် ပတဝ်န််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းနငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ 

သတ်မှတ်ချက်မျာ်းအာ်း ရှင််းလင််းစ ာ ရ ာ်ခပထာ်းချက်နငှ့််ကကင််းကျနသ်က်ရရာက်မှုမျာ်း၊ 

(ဈ) ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်နငှ့်် 

(ည) ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်ကိို အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရန ်လိိုအပ်သည့်် အ  ွဲွဲ့အစည််း၊ 

ပိုဂ္ိ လ်နငှ့််အသ ို်းစရိတ်လျာထာ်းမှု။ 

ကနဦိုးြတဝ်နိ်ုးကျငဆ်နိ်ုးစစပ်ခငိ်ုးအစ ရငခ်ံစောတငသ်ငွိ်ုးပခငိ်ုး 

၃၇။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်လိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်း အစာ်းမျာ်းအတ က် 

လိိုအပ်ရသာ စ ိုစမ််းစစရ်ဆ်းမှု၊ အမျာ်းခပည်သ နငှ့််တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းမှုနငှ့်် အမျာ်းခပည်သ  ပ ်းရပါင််းပါဝငမ်ှုလိုပ်ငန််းစဉ် 

အာ်းလ ို်းရဆာငရ် က်ပပ ်းစ ်းသည့််အခါ စ မ ကိန််းအတ က် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာကိို 

စာရ က်စာတမ််းအခပည့််အစ ိုခ င့််လည််းရကာင််း၊ ေ ဂျ တယ်ပ ိုစ ခ င့်် လည််း ရကာင််း ဦ်းစ ်းဌာနကသတ်မှတ်သည့်် 

ဝနရ်ဆာငခ်ရပ်းသ င််း၍ ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့် တငသ် င််းရမည်။ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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၃၈။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့် တငသ် င််း ပပ ်းရနာက် ၁၅ 

ရက်ထက် ရနာက်မကျရစဘွဲ၊ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာကိို လ မှုအ  ွဲွဲ့ အစည််း၊ စ မ ကိန််းရ ကာင့်် 

ထိခိိုက်ခ စာ်းရသ မျာ်း၊ ရေသဆိိုငရ်ာ လ ့်အ  ွဲွဲ့အစည််းနငှ့်် အခခာ်းအကျိ ်း သက်ဆိိုငသ် မျာ်း သရိှိနိိုငရ်စရနစ် မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ် 

စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ၏ ဝက်ဘဆ်ိိုေမ်ျာ်းနငှ့်် သတင််း စာစသည့်် ခပည်တ င််းမ ေ ယာမျာ်းမလှည််းရကာင််း၊ စာ ကည့််တိိုက်၊ 

လ ထိုစိုရဝ်းခန််းမစသည့်် အမျာ်း ခပည်သ စိုရဝ်းရာ ရနရာမျာ်းတ ငလ်ည််းရကာင််း၊ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ၏ 

ရ ို်းမျာ်းတ ငလ်ည််းရကာင််း ထိုတ်ခပနရ် ကညာရမည်။ 

ကနဦိုးြတဝ်နိ်ုးကျင ်ဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုးအစ ရငခ်ံစောအထြေါ် သံိုုးသြ်ပခငိ်ုးနငှ့်် အတညပ်ြြုပခငိ်ုး 

၃၉။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ထ မှရရှိသည့်် အခါ- 

(က) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို ဝနက်က ်းဌာန သိို ့်မဟိုတ် ဦ်းစ ်းဌာန၏ ဝက်ဘဆ်ိိုေ ်မှခ စရ်စ၊ 

အခခာ်းသင့််ရလျာ်ရသာ မ ေ ယာမျာ်းမှတစဆ်င့််ခ စရ်စ အမျာ်းခပည်သ သရိှိရအာင ်ထိုတ်ရ ာ်ရ မည။် 

(ခ) သက်ဆိိုငရ်ာအစိို်းရဌာန၊ အစိို်းရအ  ွဲွဲ့အစည််း၊ အ  ွဲွဲ့အစည််း၊ လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််း၊ စ မ ကိန််းရ ကာင့်် 

ထိခိိုက်ခ စာ်းရသ မျာ်းအပါအဝင ်သက်ဆိိုငသ် မျာ်းအာ်းလ ို်းထ မှ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းအစ ရင ်ခ စာအရပေါ် 

သရဘာထာ်းမှတ်ချက်နငှ့်် အ က ခပ ချက်မျာ်းကိို သင့််ရလျာ်သည့််နည််းလမ််းခ င့်် ရတာင််းခ ရယ  ရမည်။ 

(ဂ) ရေသဆိိုငရ်ာအဆင့််တ င ်စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းပ ွဲမျာ်း ကျင််းပရနန်ငှ့်် 

ယင််းရဆ ်းရန ်းပ ွဲမျာ်းတ င ်ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို တငခ်ပရန ်

စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ အာ်း ည န ်ကာ်းရမည။် 

(ဃ) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာအရပေါ် သရဘာထာ်းမှတ်ချက်နငှ့်် အ က ခပ ချက်မျာ်း အာ်းလ ို်းကိို 

စိုစည််း၍ သ ို်းသပ်ပပ ်း ယင််းအစ ရငခ် စာ အတည်ခပ ရရ်းဆိိုငရ်ာ အပပ ်းသတ်ဆ ို်းခ တ်ချက်ချ မှတ်နိိုငရ်န ်

ဝနက်က ်းဌာနသိို ့်တငခ်ပရမည်။ 

၄၀။ ဝနက်က ်းဌာနက ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာသည် လိိုအပ်ချက်မျာ်းနငှ့်် ခပည့််စ ိုမှုမရှိ ဟို 

သတ်မှတ်ဆ ို်းခ တ်လ င၊် ဦ်းစ ်းဌာနသည် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ အာ်း လိိုအပ်သည့်် ခပငဆ်ငမ်ှုမျာ်း ခပ လိုပ်ရနန်ငှ့်် 

ဝနက်က ်းဌာနကည န ်ကာ်းသည့််အတိိုင််း သတင််းအချက်အလက်မျာ်း ထပ်မ တငခ်ပရန ်အရ ကာင််း ကာ်းရမည်။ 

၄၁။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို စစိစသ် ို်းသပ်ပပ ်းပါက- 

(က) ကနဦ်း ပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို အတည်ခပ ပပ ်း စည််းကမ််းချက်သတ်မှတ်၍ 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်း ဆိိုငရ်ာလိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ် ထိုတ်ရပ်းရမည်။ 

(ခ) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းကိို ဆက်လက်ခပ လိုပ်ရန ်လိိုအပ်ရ ကာင််း ဆ ို်းခ တ်လ င ်ထိိုသိို ့် 

ဆ ို်းခ တ်ခခင််းအတ က် အကျိ ်းအရ ကာင််းရ ာ်ခပချက်နငှ့််အတ  စ မ ကိန််း အဆိိုခပ သ ထ  အရ ကာင််း ကာ်း ရမည။် 

(ဂ) ယင််း၏ဆ ို်းခ တ်ချက်ကိို အမျာ်းခပည်သ သရိှိရန ်ထိုတ်ခပနရ် ကညာရမည်။ 

၄၂။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာကိို လက်ခ ရရှိပပ ်း အလိုပ်လိုပ်ရက် ရက်ရပါင််း ၆၀ အတ င််း 

ယင််းအစ ရငခ် စာနငှ့်် စပ်လျဉ််းသည့်် ဝနက်က ်းဌာန၏ အပပ ်းသတ် ဆ ို်းခ တ်ချက်ကိို စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ထ  ခပန ်ကာ်းရမည။် 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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ဝနက်က ်းဌာနက ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာကိို ခပငဆ်ငရ်စလိိုပါက ဝနက်က ်းဌာန၏ 

အပပ ်းသတ်ဆ ို်းခ တ်ချက်ခပန ်ကာ်းရမည့်် ရန ့်ရက်ကိို တိို်းခမ င့််သတ်မှတ် ရပ်းရမည်။ 

၄၃။ အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းမှု လိုပ်ငန််းစဉ် အပါအဝင ်ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို 

ထိုတ်ရ ာ်ရ ကညာခခင််း၊ စစိစသ် ို်းသပ်ခခင််းလိုပ်ငန််းမျာ်းပပ ်းရခမာက်ရရ်းအတ က် ကိုနက်ျခွဲ့် သည့်် စရိတ်အာ်းလ ို်းကိို 

စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က ကျခ ရမည်။ 

 

အခန်ိုး(၅) 

ြတဝ်န်ိုးကျင ် ခ ုကမ်္ှု ဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုး 

ြတဝ်န်ိုးကျင ် ခ ုကမ်္ှုဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုးလုြ်ငန်ိုးစဉ် 

၄၄။ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းလိုပ်ငန််းစဉ်ကိို ရနာက်ဆက်တ ွဲ “ခ”ပ ိုခပဇယာ်းတ င ်ရ ာ်ခပထာ်း သည်။ 

၄၅။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းဆိိုငရ်ာ စ ိုစမ််းစစရ်ဆ်းခခင််းနငှ့်် အစ  ရငခ် ခခင််းခပ လိုပ်ရန ်

လိုပ်ငန််းလိိုငစ်င ်ရရှိထာ်းရသာ တတိယပိုဂ္ိ လ ်သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််းကိို တာဝနရ်ပ်းအပ်ရမည်။ 

စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း လိုပ်ငန််းမစတငမ်  ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု 

ဆန််းစစခ်ခင််းဆိိုငရ်ာ စ ိုစမ််းစစရ်ဆ်းခခင််းနငှ့်် အစ ရငခ် ခခင််း ခပ လိုပ်ရန ်မိမိရရ ်း ချယ်ထာ်းသည့်် တတိယပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ ်

အ  ွဲွဲ့အစည််း၏ အရ ကာင််းအချက်ကိို ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့် စာခ င့်် ရရ်းသာ်းတငခ်ပရမည်။ 

၄၆။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က ရရ ်းချယ် ထာ်းရသာ အဆိိုခပ  

တတိယပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််း၏ အရ ကာင််းအချက်နငှ့်် စပ်လျဉ််းသည့်် သတင််းအချက်အလက်မျာ်းကိို 

ရရှိသည့််အခါ ယင််းပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််းသည် ဦ်းစ ်းဌာနတ င ်လိုပ်ငန််းလိိုငစ်င ်ရယ ထာ်းသ  ဟိုတ်မဟိုတ ်နငှ့်် 

ဆန််းစစခ်ခင််းရဆာငရ် က်ရန ်သင့််ရလျာ်ရသာ တတိယ ပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််း ဟိုတမ်ဟိုတ်ကိို စစိစ၍် 

အဆ ို်းအခ တ်ရပ်းနိိုငရ်န ်ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် တငခ်ပရမည်။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်

သင့််ရလျာ်သည့်် တတိယ ပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််း ဟိုတမ်ဟိုတ် နငှ့််စပ်လျဉ််း၍ ဝနက်က ်းဌာန၏ ဆ ို်းခ တ်ချက်ကိို 

စ မ ကိန််း အဆိိုခပ သ ထ  အလိုပ်လိုပ်ရက်(၇) ရက်အတ င််း ခပန ်ကာ်းရမည်။ 

နယြ်ယအ်တ ငုိ်ုးအတောသတမှ်္တပ်ခငိ်ုး 

၄၇။ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ခပ လိုပ်ရနလ်ိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််း အမျိ ်းအစာ်းအာ်းလ ို်းသည် 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ဆိိုငရ်ာနယ်ပယ်အတိိုင််းအတာသတ်မှတ်ခခင််းကိို ရဆာငရ် က်ရမည်။ 

၄၈။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအတ က် နယ်ပယ်အတိိုင််းအတာ သတ်မှတ်ခခင််းနငှ့်် 

ဆန််းစစခ်ခင််းရဆာငရ် က်ရမည့်် လိုပ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်း သတ်မှတခ်ခင််းကိို ကျွမ််းကျငမ်ှု ဆိိုငရ်ာ 

နည််းလမ််းခ င့််ရဆာငရ် က်ရနန်ငှ့်် ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနငှ့်် ဝနက်က ်းဌာနက ထိုတ်ခပနထ်ာ်းရသာ သိို ့်မဟိုတ် 

သတ်မှတ်ထာ်းရသာ သက်ဆိိုငရ်ာလမ််းည နခ်ျက်မျာ်းနငှ့်် အည ရဆာငရ် က်ရမည်။ 

၄၉။ အဆိိုခပ စ မ ကိန််းနငှ့်် စပ်လျဉ််းသည့်် နယ်ပယ်အတိိုင််းအတာ သတ်မှတ်ခခင််းတ င-် 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(က) ရလ့်လာမည့််နယ်ရခမဧရိယာ၊ သက်ရရာက်မှုရှိရစမည့်် နယ်ရခမဧရိယာ၊ အချိနက်န် ့်သတ်ချက်၊ စ မ ကိန််းအဆင့််နငှ့်် 

အကျိ ်းသက်ဆိိုငန်ိိုငသ် မျာ်းကိို သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ခ) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းအတ က် တည်ဆွဲစည််းမျဉ််း၊ စည််းကမ််းနငှ့််စ ချိနစ် ည န််းမျာ်း၊ စ မ ကိန််းေ ဇိိုင််းနငှ့်် 

ပပ ်းစ ်းရနအ်ချိနတ်ိို ့်ကိို သရိှိသရဘာရပါက်ရန ်စတငရ်ဆာငရ် က်ရမည်။ 

(ဂ) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ရဆာငရ် က်ရာတ င ်ဆက်လက် အထ ်းခပ ရလ့်လာရန ်လိိုအပ်မည့်် ပတဝ်န််းကျင၊် 

လ မှုရရ်းနငှ့်် ကျန််းမာရရ်းဆိိုငရ်ာ ခပဿနာရပ်မျာ်းကိို ချိနထ်ိို်း၍ ပတ်ဝန််းကျင ်နငှ့်် လ မှုရရ်း ထိခိိုက်နိိုငမ်ှုမျာ်းနငှ့်် 

လိိုအပ်ပါက ကျန််းမာရရ်း ထိခိိုက်နိိုငမ်ှုမျာ်းကိို ရ ာထ်ိုတ်သတ်မှတ် ရမည။် 

(ဃ) မည်သည့််အရခခခ  အချက်အလက်မျာ်း လိိုအပ်သည်၊ မည်သည့်် ရနာက်ထပ်ရလ့်လာမှုမျာ်းနငှ့်် စ ိုစမ််း စစရ်ဆ်းမှုမျာ်း 

ရဆာငရ် က်ရမည်နငှ့်် အချက်အလက်စိုစည််းခခင််း၊ ရလ့်လာခခင််းနငှ့်် စ ိုစမ််းစစရ်ဆ်း ခခင််းကိို မည်သိို ့်ရဆာငရ် က်ရမည် 

အပါအဝင ်ဆက်လက်ရဆာငရ် က်မည့်် ပတဝ်န််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစ ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ စ ိုစမ််းစစရ်ဆ်းခခင််း၏ 

အကျယ်အဝန််းနငှ့်် အတိမ်အနက်ကိို ည နခ်ပရပ်းရမည်။ 

(င) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း မစတငမ်  အတိိုငပ်ငခ် မျာ်း၊ သက်ဆိိုငရ်ာ အိုပ်ချ ပ်ရရ်း အ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ 

စ မ ကိန််းရ ာ်ရဆာငသ် မျာ်း၊ အကျိ ်းသက်ဆိိုငသ် နငှ့်် စ မ ကိန််းရ ကာင့်် ထိခိိုက်ခ စာ်း ရသ မျာ်းအာ်း အဆိိုခပ စ မ ကိန််းနငှ့်် 

စပ်လျဉ််းသည့်် ယင််းတိို ့်၏အခမငန်ငှ့်် သက်ဆိိုငမ်ှုမျာ်းကိို ရ ာ်ထိုတ် တငခ်ပခ င့််ရိှရစရမည်။ 

(စ) အချိန၊် အရင််းအခမစ၊် ကိုနက်ျစရိတ်ရချွတာနိိုငပ်ပ ်း  ကန် ့် ကာမှုမရိှရစဘွဲ ထိရရာက်၍ ရှုရထာင့််ရပါင််းစ ိုပါဝငသ်ည့်် 

ဆန််းစစခ်ခင််းလိုပ်ငန််းစဉ်ခ င့်် ရဆာငရ် က်နိိုငရ်မည်။ 

(ဆ) စ မ ကိန််းရ ကာင့်် ထိခိိုက်ခ စာ်းရသ မျာ်း၊ အခခာ်းသက်ဆိိုငသ် မျာ်းနငှ့်် စ မ ကိန််းတ င ်စတိ်ဝငစ်ာ်းသ  မျာ်းကိို 

ရ ာ်ထိုတ်ရမည်။ 

၅၀။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် နယ်ပယ်အတိိုင််းအတာသတ်မတှ်ခခင််း၏ အစတိ်အပိိုင််းတစရ်ပ် အခ စ ်အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် 

တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းခခင််းနငှ့်် အမျာ်းခပည်သ ပ ်းရပါင််းပါဝငခ်ခင််းဆိိုငရ်ာ ရအာက်ပါတိိုငပ်င ်ရဆ ်းရန ်းမှုလိုပ်ငန််းစဉ်ကိို 

ရဆာငရ် က်ရမည်- 

(က) အဆိိုခပ ထာ်းသည့်် စ မ ကိန််းဆိိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းကိို အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းက 

သရိှိနိိုငရ်န ်စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ၏ ဝက်ဘဆ်ိိုေတ် ငတ်ငခ်ပ ခခင််းနငှ့်် စ မ ကိန််းရနရာမျာ်းတ င ်

အမျာ်းခပည်သ ခမငရ်တ ွဲ့ နိိုငသ်ည့်် ဆိိုင််းဘိုတ်မျာ်းနငှ့်် ရ ကာ်ခငာသငပ်ိုန််း မျာ်း ထငရ်ှာ်းစ ာစိိုက်ထ ခခင််း အပါအဝင ်

ခပည်တ င််းမ ေ ယာမျာ်းမ ှထိုတ်ရ ာ်ခခင််း၊ 

(ခ) ရေသခ လ အ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ စ မ ကိန််းရ ကာင့်် အဓိက ထိခိိုက်ခ စာ်းရမည့််သ မျာ်း၊ ရေသဆိိုငရ်ာ 

အိုပ်ချ ပ်ရရ်းအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ ရပ်ရ ာအရခခခပ အ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ့်် လိိုအပ်သည့်် 

တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းပ ွဲမျာ်းကိို ဝနက်က ်းဌာနက အ က ခပ သည့််အတိိုင််း စ စဉ်ခပ လိုပ်ခခင််း၊ သတင််းစာရှင််းလင််းပ ွဲ မျာ်း၊ 

ရတ ွဲ့ဆ ိုရဆ ်းရန ်းခန််း (အငတ်ာဗျြူ်း) မျာ်းကိို အချိနန်ငှ့််တစရ်ခပ်းည  ခပ လိုပ်၍ ရှင််းလင််းတငခ်ပခခင််း။ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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၅၁။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ရအာက်ပါအချက်မျာ်းပါဝငသ်ည့်် နယ်ပယ်အတိိုင််းအတာ သတ်မှတ်ခခင််း အစ ရငခ် စာကိို 

ခမနမ်ာဘာသာခ င့််ခ စရ်စ၊ အဂဂလိပ်ဘာသာခ င့််ခ စရ်စ ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့်တငခ်ပရမည်ခ စပ်ပ ်း ခမနမ်ာဘာသာခ င့်် ခပ စိုထာ်းသည့်် 

အကျဉ််းချ ပ်အစ ရငခ် စာ ပ ်းတ ွဲပါရှိရမည်- 

(က) အစ ရငခ် စာအကျဉ််းချ ပ်၊ 

(ခ) စ မ ကိန််းရနာက်ခ အချက်အလက်မျာ်း၊ 

(ဂ) မ ဝါေ၊ ဥပရေဆိိုငရ်ာနငှ့်် အ  ွဲွဲ့အစည််းဆိိုငရ်ာ အကျဉ််းချ ပ်၊ 

(ဃ) စ မ ကိန််း အရ ကာင််းအရာရ ာ်ခပချက်နငှ့်် အခခာ်းနည််းရဆာငရ် က်နိိုငမ်ှုမျာ်း၊ 

(င) ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာအရ ကာင််းအချက်မျာ်းနငှ့်် အခခာ်းသက်ဆိိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာ်းကိို ရ ာ်ခပ ထာ်းသည့်် 

သင့််ရလျာ်ရသာအချိ ်းအစာ်းခ င့်် ရရ်းဆ ွဲရ ာ်ခပထာ်းသည့်် ရခမပ ိုမျာ်း၊ ဓာတ်ပ ိုမျာ်း၊ ရကာင််းကင ်ဓာတ်ပ ိုမျာ်း၊ 

ပဂိ လ်တိုဓာတ်ပ ိုမျာ်း၊ 

(စ) အဓိကခ စရ်ပေါ် နိိုငသ်ည့်် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုမျာ်းနငှ့်် ထခိိိုက်မှုရလ ာ့်ချရရ်း လိုပ်ငန််းမျာ်း၊ 

(ဆ) အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းခခင််းနငှ့်် အမျာ်းခပည်သ သိို ့် ထိုတ်ရ ာ်တငခ်ပခခင််း၊ 

(ဇ) အ က ခပ ချက်နငှ့််နဂိ ို်း။ 

၅၂။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် နယ်ပယ်အတိိုင််းအတာ သတ်မတှ်ခခင််း အစ ရငခ် စာကိို အရခခခ ၍ ပတ်ဝန််း ကျငထ်ိခိိုက်မှု 

ဆန််းစစခ်ခင််းဆိိုငရ်ာ စ ိုစမ််းစစရ်ဆ်းခခင််းအတ က် ရဆာငရ် က်မည့်် လိုပ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်းကိို 

ဝနက်က ်းဌာနကထိုတ်ခပနထ်ာ်းရသာ သိို ့်မဟိုတ် ချမှတ်ထာ်းရသာ သက်ဆိိုငရ်ာ လမ််းည နခ်ျက်မျာ်းနငှ့််အည  ခပ စိုရမည်။ 

၅၃။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ခပ စိုပပ ်းရသာ နယ်ပယ်အတိိုင််းအတာသတ်မှတ်ခခင််း အစ ရငခ် စာနငှ့်် ရဆာငရ် က်မည့်် 

လိုပ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်းကိို သ ို်းသပ်အတည်ခပ ရပ်းနိိုငရ်န ်ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့် တငခ်ပရမည်။ 

၅၄။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် နယ်ပယ်အတိိုင််းအတာသတ်မှတ်ခခင််းအစ ရငခ် စာနငှ့်် ရဆာငရ် က်မည့််လိုပ်ငန််း တာဝနမ်ျာ်းကိို 

လက်ခ ရရှိပပ ်း အလိုပ်လိုပ်ရက် ၁၅ ရက်အတ င််း ဝနက်က ်းဌာန၏ လမ််းည နခ်ျက်ခ င့််- 

(က) နယ်ပယ်အတိိုင််းအတာသတ်မှတ်ခခင််း အစ ရငခ် စာနငှ့်် ရဆာငရ် က်မည့််လိုပ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်းကိို 

စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်းခ င့််လည််းရကာင််း၊ စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက် မပါရိှဘွဲနငှ့််လည််းရကာင််း 

အတည်ခပ ခပန ်ကာ်းရမည်၊ သိို ့်မဟိုတ် 

(ခ) စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ အာ်း နယ်ပယ်အတိိုင််းအတာ သတ်မတှ်ခခင််းအစ ရငခ် စာနငှ့်် ရဆာငရ် က်မည့်် 

လိုပ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်းကိို ဦ်းစ ်းဌာန၏ သရဘာထာ်းမှတ်ချက်နငှ့််အည  ခပငဆ်ငရ်စရမည်။ 

ြတဝ်န်ိုးကျင ် ခ ုကမ်္ှု ဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုးအတကွ် စံုစမ်္ိုးစစထ်ဆိုးပခငိ်ုး 

၅၅။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းအတ က် ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှု အာ်းလ ို်းကိို သင့််တင့််စ ာ 

စ ိုစမ််းစစရ်ဆ်းမှုခပ ရနန်ငှ့်် ဦ်းစ ်းဌာနက အတည်ခပ ထာ်းရသာ လိုပ်ငန််းတာဝန ်မျာ်းနငှ့််အည  ရဆာငရ် က်ရမည်။ 

၅၆။ ပတဝ်န််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းအတ က် စ ိုစမ််းစစရ်ဆ်းရာတ င ်ရလ့်လာမှုဧရိယာ၏ သက်ရှိဇ ဝ ဆိိုငရ်ာ၊ 

ရိုပ်ဝတထ  ဆိိုငရ်ာ၊ လ မှုရရ်း၊ စ ်းပ ာ်းရရ်း၊ ကျန််းမာရရ်း၊ ယဉ်ရကျ်းမှုနငှ့်် ပတ်ဝန််းကျငရ်ှုခင််းရှုက က် အစတိ်အပိိုင််းမျာ်းနငှ့််အတ  



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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အကကိ တည်ရဆာက်ရရ်းလိုပ်ငန််းရဆာငရ် က်ခခင််း၊ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ခခင််း၊ လိုပ်ငန််းရပ်စွဲခခင််း၊ 

ပိတ်သမိ််းခခင််းနငှ့်် လိုပ်ငန််းပိတ်သမိ််းပပ ်းရနာက်ပိိုင််း စသည့်် စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းအဆင့််အာ်းလ ို်း ရဆာငရ် က်စဉ်အတ င််း 

စ မ ကိန််းရ ကာင့်် ထိခိိုက်ရရသာ ရခမအသ ို်းချမှု၊ အရင််းအခမစအ်သ ို်းခပ မှု၊ ရခမပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုနငှ့်် ရခမနငှ့််အခခာ်းအရင််းအခမစ ်

ဆိိုငရ်ာ အခ င့််အရရ်းတိို ့်အပါအဝင ်ပတ်ဝန််းကျင၊် အမျာ်းခပညသ် နငှ့်် လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််းနငှ့်် သက်ဆိိုငရ်သာ 

ဥပရေရရ်းရာကိစစမျာ်းကိိုလည််း ထည့််သ င််းစဉ််းစာ်းရမည်။ ထိို ့်အခပင ်စ မ ကိန််းမှရပေါ်ရပါက်လာနိိုငရ်သာ 

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်း၊ ရဘ်းအနတရာယ်ရှိမှုမျာ်း၊ ကကင််းကျနသ်က်ရရာက်မှုမျာ်းနငှ့်် ဆက်စပ်သက်ရရာက်မှုမျာ်းအတ က ်

ပတ်ဝန််း ကျငထ်ိခိိုက်မှု၊ လ မှုရရ်းထိခိိုက်မှုနငှ့်် လိိုအပ်ပါက ကျန််းမာရရ်းထိခိိုက်မှုတိို ့်ကိို ဆန််းစစသ် ို်းသပ် ရမည်။ 

၅၇။ စ ိုစမ််းစစရ်ဆ်းခခင််းတ င ်ရဆာငရ် က်မည့််လိုပ်ငန််းမျာ်းအတ က် လိိုအပ်ရသာ အချက်အလက်မျာ်း စိုစည််းရကာက်ယ ခခင််း၊ 

နည််းပညာဆိိုငရ်ာရလ့်လာခခင််း၊ ပ ိုစ တ က်ချက်ထိုတ်လိုပ်ခခင််း၊ က င််းဆင််းတိိုင််း တာခခင််း၊ က င််းဆင််းနမ နာ ရကာက်ယ ခခင််း၊ 

ဓာတ်ခ ွဲခန််းတ င ်စမ််းသပ်စစရ်ဆ်းခခင််း၊ စက်မှုပိိုင််းဆိိုငရ်ာ ေ ဇိိုင််းရရ်းဆ ွဲခခင််းနငှ့်် တ က်ချက်ခခင််း၊ ဆ ို်းခ တ်ချက်ချမှတ်ရန ်

တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းခခင််းနငှ့်် ကကင််းကျန ်သက်ရရာက်မှုမျာ်းသည် စ သတ်မှတ်ချက်အတ င််းတ ငရ်ှိပပ ်း ဝနက်က ်းဌာန၊ 

အကျိ ်းသက်ဆိိုငသ် မျာ်းနငှ့်် စ မ ကိန််းရ ကာင့််ထိခိိုက်ခ စာ်းရသ မျာ်းကလက်ခ နိိုငမ်ှုရိှရ ကာင််း ခိိုငမ်ာသည့််စာရ က်စာတမ််း 

အရထာက် အထာ်းမျာ်းပါဝငရ်မည်။ 

၅၈။ စ ိုစမ််းစစရ်ဆ်းခခင််းတ င ်အခခာ်းရဆာငရ် က်နိိုငရ်သာနည််းလမ််းမျာ်းကိို အနိုစတိ်ရလ့်လာခခင််းလည််း ပါဝငရ်မည်။ 

ယင််းအနိုစတိ်ရလ့်လာခခင််းတ င ်အခခာ်းရဆာငရ် က်နိိုငရ်သာ နည််းလမ််းအသ ်းသ ်း အရ ကာင််းရ ာ်ခပချက်၊ 

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းအာ်း ဆန််းစစခ်ျက်နငှ့်် နှုငိ််းယှဉ်ချက်၊ ဆိို်းကျိ ်းရလျာ့် နည််းရစရန ်လိိုအပ်သည့်် 

အရရ်းယ ရဆာငရ် က်မှုမျာ်းနငှ့်် အခခာ်းနည််းရဆာငရ် က်နိိုငမ်ှုမျာ်း၏ ကကင််းကျန ်သက်ရရာက်မှုမျာ်း ပါဝငရ်မည်။ 

၅၉။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ခပည်ရထာငစ်ိုအစိို်းရအ  ွဲွဲ့ကခ စရ်စ ဝနက်က ်းဌာနကခ စရ်စ အတည်ခပ  ထာ်းရသာ 

သက်ဆိိုငရ်ာအမျိ ်းသာ်းစ ချိနစ် ည န််း သိို ့်မဟိုတ် အခပည်ခပညဆ်ိိုငရ်ာ စ ချိနစ် ည န််း ကိိုလည််း ရကာင််း၊ 

ယင််းအမျိ ်းသာ်းစ ချိနစ် ည န််း သိို ့်မဟိုတ် ချမှတ်ထာ်းရသာ အခပည်ခပည်ဆိိုငရ်ာ စ ချိနစ် ည န််း မရှပိါက ဝနက်က ်းဌာနက 

သရဘာတ ထာ်းရသာ စ ချိနစ် ည န််းမျာ်းကိိုလည််းရကာင််း အသ ို်းခပ ခခင််း သိို ့်မဟိုတ် လိိုက်နာခခင််းနငှ့်် ကိို်းကာ်းခခင််းခပ ရမည်။ 

၆၀။ ပတဝ်န််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းတ င ်စ မ ကိန််းရ ကာင့်် ထိခိိုက်ခ စာ်းရသ မျာ်း၊ လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််း မျာ်းနငှ့်် 

ပိုဂ္ိ လ်တစဦ််းချင််းစ  သိို ့်မဟိုတ် စ မ ကိန််းတ င ်အကျိ ်းသက်ဆိိုငသ် မျာ်း၏အခမင၊် အရလ်းထာ်းမှု နငှ့်် သရဘာထာ်းမျာ်းကိို 

ထည့််သ င််းစဉ််းစာ်းရမည်။ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းတ င ်အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းခခင််း၏ရလေမ်ျာ်း၊ 

ထိခိိုက်ခ စာ်းရသည့််အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် အခခာ်း သက်ဆိိုငသ် မျာ်း၏ ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ့််လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ ခပဿနာမျာ်း 

ပါဝငရ်မည။် ပတဝ်န််းကျငအ်ရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို ဆန််းစစခ်ခင််း၊ ဆိို်းကျိ ်းသက်သာရလျာ့်နည််းရစသည့်် 

အရရ်းယ ရဆာငရ် က် ချက်မျာ်းကိို ေ ဇိိုင််းရရ်းဆ ွဲခခင််းနငှ့်် စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုနငှ့််ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှုမှု အစ အစဉ် ရရ်းဆ ွဲခခင််းတိို ့်တ င ်

တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းမှုမျာ်းမှ ထ က်ရပေါ်လာသည့်် စိို်းရိမ်ရ ကာင့်် ကမှုမျာ်းကိို ထည့််သ င််းစဉ််းစာ်းရမည်။ 

၆၁။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ရအာက်ရ ာ်ခပပါ တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းမှုလိုပ်ငန််းစဉ်ကိို ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက် 

မှုဆန််းစစခ်ခင််းအတ က် စ ိုစမ််းစစရ်ဆ်းခခင််း၏ အစတိ်အပိိုင််းတစရ်ပ်အခ စ ်ရဆာငရ် က်ရမည်- 
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(က) အဆိိုခပ စ မ ကိန််း၊ ယင််း၏ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းနငှ့်် သက်ဆိိုငရ်သာသတင််းအချက်အလက် မျာ်းကိို 

အမျာ်းခပည်သ နငှ့််လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း သရိှိနိိုငရ်စရန ်သက်ဆိိုငရ်ာရေသနငှ့်် နိိုငင် ပိိုငမ် ေ ယာမျာ်း မှလည််းရကာင််း၊ 

စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ၏ ဝက်ဘဆ်ိိုေမ်ှလည််းရကာင််း၊ စာ ကည့််တိိုက် မျာ်း၊ ခပည်သ ့်ခန််းမမျာ်းစသည့်် 

အမျာ်းခပည်သ ဆိိုငရ်ာရနရာမျာ်းတ ငလ်ည််းရကာင််း၊ စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််း ရနရာတ င ်အမျာ်းခမငသ်ာရအာင ်ဆိိုင််းဘိုတ်မျာ်း 

စိိုက်ထ ၍လည််းရကာင််း၊ အခခာ်းသင့််ရလျာ်ရသာ နည််းလမ််းခ င့််လည််းရကာင််း၊ သတင််းစာရှင််းလင််းပ ွဲမျာ်း၊ 

ရတ ွဲ့ဆ ိုရဆ ်းရန ်းခန််း (အငတ်ာဗျြူ်း)မျာ်း ခပ လိုပ်၍လည််းရကာင််း အချိနန်ငှ့််တစရ်ခပ်းည ရ ာ်ထိုတ်တငခ်ပခခင််း၊ 

(ခ) စ မ ကိန််းရ ကာင့်် ထိခိိုက်ခ စာ်းရသ မျာ်း၊ အိုပ်ချ ပ်ရရ်းအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ ရပ်ရ ာအရခခခပ  အ  ွဲွဲ့အစည််း မျာ်း၊ 

လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းပါဝငသ်ည့်် အမျိ ်းသာ်းအဆင့််၊ ရနခပည်ရတာ်ရကာငစ် နယ်ရခမ၊ တိိုင််းရေသကက ်း သိို ့်မဟိုတ် 

ခပည်နယ်အဆင့််နငှ့်် ရေသအဆင့်် တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းပ ွဲမျာ်း စ စဉ်ကျင််းပခခင််း၊ 

(ဂ) ဝနက်က ်းဌာန၊ သက်ဆိိုငရ်ာဝနက်က ်းဌာန၊ ရေသဆိိုငရ်ာအစိို်းရအ  ွဲွဲ့စသည်တိို ့် အပါအဝင ်သက်ဆိိုင ်သည့်် 

အစိို်းရအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ့်် တိိုငပ်ငည် ိနှုငိ််းခခင််း၊ 

(ဃ) ဝနက်က ်းဌာနနငှ့်် သက်ဆိိုငသ်ည့််အစိို်းရဌာန၊ အ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းအတ က် က င််းဆင််းရလ့်လာရရ်း ခရ ်းစဉ်မျာ်း စ စဉ်ခခင််း။ 

ြတဝ်န်ိုးကျင ် ခ ုကမ်္ှုဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုးအစ ရငခ်ံစောအတကွ် လ အုြ်ချက်မ္ျောိုး 

၆၂။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ဝနက်က ်းဌာနကသတ်မှတ်သည့််ပ ိုစ ခ င့်် ရအာက်ပါအချက်အလက်မျာ်း မှနက်နရ် ကာင််း 

အတည်ခပ ဝနခ် ချက်နငှ့််အတ  ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာကိို ခမနမ်ာဘာသာခ င့််ခ စရ်စ၊ 

အဂဂလိပ်ဘာသာခ င့််ခ စရ်စ ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့်တငခ်ပရမည်ခ စပ်ပ ်း ခမနမ်ာဘာသာ ခ င့်် ခပ စိုထာ်းသည့်် အကျဉ််းချ ပ်အစ ရငခ် စာ 

ပ ်းတ ွဲပါရှိရမည်- 

(က) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း၏ တိကျမှုနငှ့်် ခပည့််စ ိုမှုရှိရ ကာင််း၊ 

(ခ) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းကိို ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းအပါအဝင ်သကဆ်ိိုငရ်ာဥပရေမျာ်း၊ 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်လိုပ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်းနငှ့််အည  တိကျစ ာလိိုက်နာခပ စို ရ ကာင််း၊ 

(ဂ) စ မ ကိန််းက ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ျက် အစ ရငခ် စာပါ ကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက် 

မှုရလ ာ့်ချရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းနငှ့်် အစ အစဉ်မျာ်းကိို အခပည့််အဝ အစဉ်အပမွဲ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မည ်ခ စရ် ကာင််း။ 

၆၃။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ရအာက်ပါအချက်မျာ်းပါဝငရ်သာ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို 

ခပ စိုရနတ်ာဝနရ်ှိသည်- 

(က) အကျဉ််းချ ပ်အစ ရငခ် စာ၊ 

(ခ) နေိါန််း 

(၁) စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ၏ တငခ်ပချက်၊ 

(၂) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းနငှ့်် လ မှုရရ်းကျွမ််းကျငသ် မျာ်း၏ တငခ်ပချက်၊ 

(၃) ကျန််းမာရရ်းအရပေါ် ထိခိိုက်ရစနိိုငသ်ည့်် စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းမျာ်းအတ က် ကျန််းမာရရ်း ကျွမ််းကျငသ်  မျာ်း၏ 

တငခ်ပချက်။ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(ဂ) မ ဝါေ၊ ဥပရေနငှ့််အ  ွဲ ွဲ့အစည််းဆိိုငရ်ာမ ရဘာင ်

(၁) ရပါင််းစည််းအရကာငအ်ထည်ရ ာ်မည့််ကိုမပဏ အ  ွဲွဲ့အစည််း၏ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းနငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ 

မ ဝါေ၊ 

(၂) တည်ဆွဲ ပတဝ်န််းကျင ်ထိန််းသမိ််းရရ်းဥပရေနငှ့်် နည််းဥပရေမျာ်း၊ အခပည်ခပညဆ်ိိုငရ်ာက နဗ်င််းရှင််း မျာ်း၊ 

စာချ ပ်မျာ်းနငှ့်် သရဘာတ ည ချက်မျာ်း၊ အမျိ ်းသာ်းနငှ့်် အခပည်ခပည်ဆိိုငရ်ာ စ ချိနစ် ည န််းမျာ်းနငှ့်် လမ််းည နခ်ျက်မျာ်း 

အပါအဝင ်မ ဝါေနငှ့်် ဥပရေရရ်းရာမ ရဘာင၊် 

(၃) လိိုက်နာရနတ်ာဝနရိှ်ရသာကတိကဝတ်မျာ်းနငှ့်် အခခာ်းကတိကဝတ်မျာ်း၊ 

(၄) အ  ွဲွဲ့အစည််းဆိိုငရ်ာမ ရဘာင၊် 

(၅) စ မ ကိန််း၏ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းနငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ စ ချိနစ် ည န််းမျာ်း၊ 

(၆) ကျန််းမာရရ်းအရပေါ်ထိခိိုက်ရစနိိုငသ်ည့်် စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းမျာ်းအတ က် ကျန််းမာရရ်းဆိိုငရ်ာ စ ချိန ်စ ည န််းမျာ်း။ 

(ဃ) စ မ ကိန််းအရ ကာင််းအရာရ ာ်ခပချက်နငှ့််အခခာ်းနည််းရရ ်းချယ်ခခင််း 

(၁) စ မ ကိန််း၏ရနာက်ခ အရ ကာင််းအရာ၊ 

(၂) စ မ ကိန််းတည်ရနရာ၊ စ မ ကိန််းရနရာတစခ်ိုလ ို်းကိို ခခ  င ိုရ ာ်ခပသည့််ရခမပ ိုနငှ့်် လိုပ်ငန််းခ ငအ်လိိုက် 

ရနရာချထာ်းမှုရခမပ ိုမျာ်း၊ 

(၃) စ မ ကိန််း   ွဲ့ ပ ိ ်းရရ်းနငှ့်် အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရရ်း အချိနဇ်ယာ်း၊ 

(၄) စ မ ကိန််းအရ ယ်အစာ်း၊ တပ်ဆငမ်ှု၊ အသ ို်းခပ နည််းပညာ၊ အရခခခ  အရဆာက်အအ ို၊ ထိုတ်လိုပ်မှု လိုပ်ငန််းစဉ်၊ 

ကိုန ်ကမ််းနငှ့််အရင််းအခမစမ်ျာ်း သ ို်းစ ွဲမှု၊ စ န် ့်ပစပ်စစည််းထ က်ရိှမှု၊ ထိုတ်လ တ်မှုနငှ့်် အရနာှင့်် 

အယှက်ခ စရ်စမှုရ ာ်ခပချက်မျာ်းနငှ့််အတ  အကကိ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ လိုပ်ငန််းလည် 

ပတ်ရဆာငရ် က်ခခင််း၊ ရပ်ဆိိုင််းခခင််း၊ ပိတ်သမိ််းခခင််းနငှ့်် ပိတ်သိမ််းပပ ်းကာလ စသည့်် စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််း 

အဆင့််တစခ်ိုချင််းစ အတ က် စ မ ကိန််းတစခ်ိုလ ို်းရ ာ်ခပရသာရခမပ ိုမျာ်း၊ စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းခ င ်တစခ်ိုချင််းစ  

အလိိုက်ရနရာချထာ်းမှု ပ ိုစ ခပရခမပ ိုမျာ်းနငှ့်် ေ ဇိိုင််းရရ်းဆ ွဲထာ်းမှုမျာ်း၊ 

(၅) အကကိ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆာငရ် က်ခခင််း၊ ရပ်ဆိိုင််းခခင််း၊ ပိတ်သမိ််းခခင််းနငှ့်် 

ပိတ်သမိ််းပပ ်းကာလ စသည့်် စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းအဆင့်် တစခ်ိုချင််းစ အလိိုက် ရရ ်းချယ် ထာ်းရသာ 

အခခာ်းရဆာငရ် က်နိိုငရ်သာ နည််းလမ််းမျာ်း အရ ကာင််းရ ာ်ခပချက်။ 

(၆) လိိုလာ်းသည့်် အခခာ်းရဆာငရ် က်နိိုငရ်သာ နည််းလမ််းမျာ်း နှုငိ််းယှဉ်ရ ာ်ခပချက်၊ 

(င) အန ်းပတ်ဝန််းကျင ်အရ ကာင််းအရာမျာ်း ရ ာ်ခပချက် 

(၁) ရလ့်လာမှုဆိိုငရ်ာ ကန် ့်သတ်ချက်မျာ်း သတ်မှတ်ခခင််း၊ 

(၂) နည််းလမ််းနငှ့််ရည်ရ ယ်ချက်၊ 

(၃) ခပည်သ ့်ရရ်းရာ စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုနငှ့်် စ မ ကိန််းရရ်းဆ ွဲခခင််းနငှ့််စပ်လျဉ််း၍ ခပည်ရထာငစ်ိုအဆင့််၊ ခပည်နယ်နငှ့်် 

တိိုင််းရေသကက ်းအဆင့််၊ ပမိ ွဲ့ နငှ့််ပမိ ွဲ့နယ်အဆင့်် လ မှုစ ်းပ ာ်း    ွဲ့ ပ ိ ်းရရ်းဆိိုငရ်ာ စ မ ကိန််းမျာ်း၊ ရခမခပငအ်ရန 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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အထာ်းဆိိုငရ်ာ စ မ ကိန််းနငှ့်် ကဏ္ဍဆိိုငရ်ာ စ မ ကိန််းမျာ်းနငှ့်် သက်ဆိိုငရ်သာ အဓိကအရခခခ  အချက် မျာ်းအာ်း 

ထိုတ်နိုတ်ရ ာ်ထိုတ်သတ်မှတ်ခခင််း၊ 

(၄) အမျိ ်းသာ်းအဆင့််၊ တိိုင််းရေသကက ်းနငှ့်် ခပည်နယ်အဆင့်် သတ်မှတ်ကာက ယ်ထာ်းသည့်် ရနရာရေသ မျာ်းခ စသ်ည့်် 

ဇ ဝမျိ ်းစ ိုမျိ ်းက ွဲ ထိန််းသမိ််းရရ်း အပါအဝင ်သစရ်တာထိန််းသမိ််းရရ်းဧရိယာ၊ အမျာ်းခပည်သ  ဆိိုငရ်ာသစရ်တာ၊ 

အဏဏ ဝါ ဥယျာဉ် အပါအဝင ်ဥယျာဉ်၊ ေ ရရရတာရရဝပ်ဧရိယာ၊ အခခာ်းအရရ်းပါရသာ ကမ််းရိို ်းတန််းရေသမျာ်း၊ 

သဘာဝရဘ်းမွဲ့်ရတာ၊ သပိပ ပညာရပ်ဆိိုငရ်ာ ထိန််းသမိ််းထာ်းရသာနယ်ရခမ၊ သဘာဝထိန််းသမိ််းရရ်းနယ်ရခမ၊ 

ဘ မိရ ပဆိိုငရ်ာ ထိန််းသမိ််းထာ်းရသာ အထငက်ရရနရာ၊ ဝနက်က ်းဌာနက သတ်မှတ်ရ ကညာထာ်းရသာ 

အခခာ်းသဘာဝ ထိန််းသမိ််းရရ်းနယ်ရခမမျာ်း၊ ထိန််းသမိ််းကာက ယ်ထာ်းရသာ ယဉ်ရကျ်းမှု အရမ အနစှရ်နရာနငှ့်် 

ထိန််းသမိ််းကာက ယ်ထာ်းရသာ ရရှ်းရဟာင််းသိုရတသနဆိိုငရ်ာ သိို ့်မဟိုတ် သမိိုင််းဆိိုငရ်ာ အထငက်ရရနရာမျာ်းတ င ်

တည်ရှိရနခခင််း သိို ့်မဟိုတ် အကန် ့်အသတ်မရိှ ပါဝငရ်နခခင််း၊ 

(၅) ရ ပပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာ အရ ကာင််းအချက်မျာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ ရခမမျက်နာှသ ငခ်ပင၊် ရရအရင််းအခမစ၊် 

ဘ မိရဗေဆိိုငရ်ာ၊ ရခမဆ လ ာ၊ ဇလရဗေဆိိုငရ်ာ၊ ပတ်ဝန််းကျင ်အရည်အရသ ်း၊ ရာသ ဥတို၊ သစရ်တာသစပ်င ်

  ို်းလ မ််းမှုနငှ့်် ရခမငလျင၊် ဆ နာမ ၊ ခပင််းထနရ်သာ ရာသ ဥတိုခ စစ်ဉ်၊ ရရကက ်း ခခင််း၊ ရခခာက်ရသ ွဲ့ ခခင််း၊ 

ရတာမ ်းရလာငခ်ခင််းနငှ့််အခခာ်းကိစစမျာ်းအပါအဝင ်သဘာဝရဘ်းအနတရာယ်မျာ်း တိို ့်နငှ့််သက်ဆိိုငရ်သာ 

အချက်အလက်မျာ်းနငှ့်် ရခမပ ိုမျာ်း၊ 

(၆) သက်ရိှဇ ဝဆိိုငရ်ာအရ ကာင််းအချက်မျာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ တိရစဆာနန်ငှ့််အပငမ်ျာ်းရပါမျာ်းရသာ၊ ရှာ်းပါ်းရသာ၊ 

မျိ ်းသိုဉ််းရပျာက်က ယ်လိုန ်းပါ်းခ စရ်သာနငှ့်် ထိခိိုက်လ ယ်ရသာမျိ ်းစတိ်မျာ်းနငှ့်် စ ်းပ ာ်းရရ်း နငှ့်် ကျန််းမာရရ်း၊ 

အစာအဟာရဆိိုငရ်ာ တန ိ်ို်းရှိ မျိ ်းစတိ်မျာ်းနငှ့်် ပတ်သက်သည့််အရ ကာင််းအရာ ရ ာ်ခပ ချက်မျာ်းနငှ့်် ရခမပ ိုမျာ်း၊ 

ထိခိိုက်လ ယ်ရသာ ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာရနရာရေသမျာ်းနငှ့်် ရနရင််းရေသမျာ်း နငှ့််ပတ်သက်သည့်် 

အရ ကာင််းအရာရ ာ်ခပချက်မျာ်းနငှ့်် ရခမပ ိုမျာ်း၊ 

(၇) အရခခခ အရဆာက်အအ ိုနငှ့််ဝနရ်ဆာငမ်ှုလိုပ်ငန််းမျာ်းနငှ့််စပ်လျဉ််း၍ ပိို ့်ရဆာငရ်ရ်း၊ အမျာ်းခပည်သ  အသ ို်းခပ မှုနငှ့်် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုဆိိုငရ်ာ အရခခခ အရဆာက်အအ ို၏ တည်ရနရာ၊ အရ ယ်အစာ်း သိို ့်မဟိုတ် စ မ််းအာ်း၊ 

(၈) လ မှု-စ ်းပ ာ်းဆိိုငရ်ာအရ ကာင််းအချက်မျာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ ဝငရ်င နငှ့််သက်ရမ ်းဝမ််းရကျာင််း လိုပ်ငန််း မျာ်း၊ 

ရနထိိုငမ်ှုအရခခအရန၊ ခပည်သ ့်ရရ်းရာဝနရ်ဆာငမ်ှုနငှ့်် သဘာဝအရင််းအခမစမ်ျာ်း ရရိှမှုအခ င့််အလမ််း၊ 

ရခမအသ ို်းချမှုခပရခမပ ို၊ လ ဦ်းရရခပန် ့်နှ ့်ရနထိိုငမ်ှုခပ ရခမပ ို၊ ဆင််းရွဲမှု၊ အလိုပ်အကိိုငန်ငှ့််ပညာရရ်း စသည့်် အခခာ်းလ မှု-

စ ်းပ ာ်းရရ်း အည န််းကိန််းမျာ်းခပ ရခမပ ိုနငှ့််ဇယာ်းမျာ်း၊ 

(၉) ခပည်သ ့်ကျန််းမာရရ်းဆိိုငရ်ာ အရ ကာင််းအချက်မျာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ ရသဆ ို်းမှု၊ မကျန််းမာမှု၊ ရရာဂါ ခ စပ် ာ်းမှု၊ 

မရတာ်တဆမှုနငှ့်် ထိခိိုက်ေဏရ်ာရမှု၊ လ မှုကျန််းမာရရ်းဆိိုငရ်ာ ပိိုင််းခခာ်းသတ်မှတ်ထာ်းမှု၊ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(၁၀) ယဉ်ရကျ်းမှုဆိိုငရ်ာအရ ကာင််းအချက်မျာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ ယဉ်ရကျ်းမှုဆိိုငရ်ာ၊ သမိိုင််းဆိိုငရ်ာနငှ့်် 

ဘာသာရရ်းဆိိုငရ်ာ ရနရာမျာ်း၊   ွဲွဲ့စည််းပ ိုနငှ့််အရ ကာင််းအရာမျာ်း၊ ပသာေအလှအပခမငက် င််းဆိိုငရ်ာ 

တန ိ်ို်းခမင့််မာ်းမှု၊ ရိို်းရာအယ အဆမျာ်း၊ ကိို်းက ယ်ယ ို ကည်မှုနငှ့်် ယဉ်ရကျ်းမှုဓရလ့်ထ ို်းစ မျာ်း ရ ာ်ခပချက်၊ 

(၁၁) သ ို်းဘက်ခမငပ် ိုစ မျာ်း အသ ို်းခပ ၍ရခမယာရှုခင််း၊ ပမိ ွဲ့ ခပရှုခင််း၊ ပငလ်ယ်ရှုခင််းမျာ်း အပါအဝင ်ခမငက် င််းဆိိုငရ်ာ 

အရ ကာင််းအချက်မျာ်း။ 

(စ) ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် သက်ရရာက်မှုနငှ့်် ရဘ်းအနတရာယ်ရှိမှု ဆန််းစစခ်ခင််းနငှ့်် ရလျာ့်နည််းရစရရ်း လိုပ်ငန််းမျာ်း 

(၁) ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ်သက်ရရာက်မှုနငှ့်် ရဘ်းအနတရာယ်ရှိမှု ဆန််းစစခ်ခင််းနည််းလမ််း၊ 

(၂) အကကိ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆာငရ် က်ခခင််း၊ ရပ်ဆိိုင််းခခင််း၊ ပိတ်သမိ််းခခင််းနငှ့်် 

ပိတ်သမိ််းပပ ်းကာလစသည့်် စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််း အဆင့််တစခ်ိုချင််းစ အတ က် သက်ရရာက် မှုနငှ့်် ရဘ်းအနတရာယ်ရှိမှု 

သတ်မှတ်ခခင််း၊ ဆန််းစစခ်ခင််းနငှ့်် ရလျာ့်နည််းရစခခင််း- 

(ကက) ရ ပဆိိုငရ်ာ၊ ဇ ဝဆိိုငရ်ာ၊ လ မှုရရ်း၊ လ မှု-စ ်းပ ာ်းရရ်း၊ ကျန််းမာရရ်းနငှ့်် ယဉ်ရကျ်းမှုဆိိုငရ်ာနငှ့်် 

ရှုခင််းရှုက က်မျာ်း၊ မှနလ် ိုအမိ်ဓာတ်ရင ွဲ့ ထိုတ်လ တ်ခခင််း၊ ကာဗ နစ်ိုပ်ယ သမိ််းဆည််းမှုမျာ်း ရလျာ့်နည််း ရစခခင််း 

စသည့်် ရာသ ဥတိုရခပာင််းလွဲမှုအရပေါ် သက်ရရာက်နိိုငမ်ှုမျာ်း၊ အမျိ ်းသာ်းအဆင့်် တာဝနရ်ှိ အ  ွဲွဲ့ အစည််းမျာ်း၊ 

အခပည်ခပည်ဆိိုငရ်ာ သိုရတသနအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၏ ရာသ ဥတိုရခပာင််းလွဲမှု ဆိိုငရ်ာကကိ တင ်ခန် ့်မှန််းချက်မျာ်းကိို 

အရခခခ ၍ စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းအလိိုက် ရာသ ဥတိုရခပာင််းလွဲမှုအရပေါ် သက်ရရာက် ရစနိိုငမ်ှုမျာ်း အပါအဝင ်

ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာနငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ ထိခိိုက်နိိုငမ်ှုမျာ်းအာ်း ရ ာ်ထိုတ် သတ်မှတ်ခခင််းနငှ့်် 

ဆန််းစစရ်လ့်လာခခင််း၊ 

(ခခ) စ မ ကိန််းနငှ့််သက်ဆိိုငသ်ည့်် ခ စလ်ာနိိုငမ်ှုမျာ်း၊ သဘာဝနငှ့််စက်မှုဆိိုငရ်ာ ရဘ်းအနတရာယ်ခ စမ်ှုမျာ်း ကိို 

ရ ာ်ထိုတ်သတ်မှတ်၍ ဆန််းစစခ်ခင််း၊ 

(ဂဂ) ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် သက်ရရာက်မှုနငှ့်် ရဘ်းအနတရာယ်ရှိမှု ရလျာ့်နည််းရစရန ်သင့််ရလျာ်သည့်် 

လိုပ်ငန််းမျာ်း၏ေ ဇိိုင််း၊ ရနရာချထာ်းမှု၊ ရဆာငရ် က်မှု၊ စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုနငှ့်် အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရဆာငရ် က်မှု၊ 

(ဃဃ) ကကင််းကျနသ်က်ရရာက်မှုမျာ်းနငှ့်် ရဘ်းအနတရာယ်ရှိမှုမျာ်းအာ်း တညဆ်ွဲစည််းမျဉ််းစည််းကမ််း၊ 

စ ချိနစ် ည န််းမျာ်း၊ လမ််းည နခ်ျက်မျာ်း နှုငိ််းယှဉ်ရ ာ်ခပချက်၊ 

(ငင) ဘက်စ ိုရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှုမှုအစ အစဉ်၊ 

(ဆ) ဆက်စပ်သက်ရရာက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း 

(၁) ရဆာငရ် က်မည့််နည််းလမ််းနငှ့်် ချဉ််းကပ်မှု၊ 

(၂) ဆက်စပ်သက်ရရာက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း- 

(ကက) လက်ရိှနငှ့််အနာဂတ်တ င ်ပိုဂ္လိကနငှ့်် ခပည်သ ပိိုင ်စ မ ကိန််းမျာ်းနငှ့််    ွဲ့ ပ ိ ်းမှုမျာ်း အရ ကာင််း 

အရာအကျဉ််းချ ပ် ရ ာ်ခပချက်နငှ့််ရခမပ ို၊ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(ခခ) အန ်းပတ်ဝန််းကျငတ် င ်ခ စရ်ပေါ်လာနိိုငသ်ည့်် ဆက်စပ်သက်ရရာက်မှု ဆိိုငရ်ာအရ ကာင််းအချက် မျာ်းနငှ့်် 

ထိိုသက်ရရာက်မှုမျာ်းခ စရ်ပေါ်ရစရန ်စ မ ကိန််း၏ ပါဝငက် ည မှုတိို ့်ကိို သတ်မှတ်ရ ာ်ထိုတ်၍ ဆန််းစစခ်ခင််း၊ 

(ဂဂ) စ မ ကိန််း၏ အရရ်းကက ်းအဆင့််ထက်ရကျာ်လ နန်ိိုငရ် ကာင််းနငှ့်် ဆက်စပ်သက်ရရာက်မှုမျာ်းနငှ့်် 

ဆက်စပ်ရနရ ကာင််း၊ 

(ဃဃ) ဆက်စပ်သက်ရရာက်မှုမျာ်းအာ်း စ မ ကိန််း၏ပါဝငက် ည မှုကိို ရလျာ့်နည််းရစရန ်ရဆာငရ် က် 

မည့််လိုပ်ငန််းမျာ်း ရ ာ်ခပချက်၊ 

(ဇ) ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ် 

(၁) အကကိ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆာငရ် က်ခခင််း၊ ရပ်ဆိိုင််းခခင််း၊ ပိတ်သမိ််းခခင််းနငှ့်် 

ပိတ်သမိ််းပပ ်းကာလစသည့်် စ မ ကိန််း လိုပ်ငန််းအဆင့််အလိိုက် အရ ကာင််းအရာ ရ ာ်ခပချက်၊ 

(၂) စ မ ကိန််း၏ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းနငှ့်် လ မှုစ ်းပ ာ်းရရ်းဆိိုငရ်ာနငှ့်် လိိုအပ်ပါက ကျန််းမာရရ်း ဆိိုငရ်ာမ ဝါေ၊ 

ကတိကဝတ်၊ ဥပရေဆိိုငရ်ာလိိုအပ်ချက်နငှ့််   ွဲွဲ့စည််းမှုဆိိုငရ်ာ စ စဉ်ရဆာငရ် က်မှုမျာ်း၊ 

(၃) ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်းနငှ့်် ရလျာ့်နည််းရစရန ်ရဆာငရ် က်မည့်် လိုပ်ငန််းမျာ်း အကျဉ််းချ ပ်၊ 

(၄) ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်အာ်း အရကာငအ်ထည်ရ ာ် ရဆာငရ် က်ရန ်ရယဘိုယျ အသ ို်း စရိတ်၊ 

(၅) အကကိ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆာငရ် က်ခခင််း၊ ရပ်ဆိိုင််းခခင််း၊ ပိတ်သမိ််းခခင််းနငှ့်် 

ပိတ်သမိ််းပပ ်းကာလစသည့်် စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းအဆင့််အလိိုက ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုနငှ့်် ရစာင့်် ကပ်  ကည့််ရှုစစရ်ဆ်းမှု 

အစ အစဉ်ခ ွဲမျာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ ဆ ည မှု၊ တိုနခ်ါမှု၊ စ န် ့်ပစပ်စစည််း၊ စ န် ့်ပစရ်ရနငှ့်် ရရဆိို်း မျာ်း၊ ရလအရည်အရသ ်း၊ 

အန ့်၊ ဓာတိုပစစည််း၊ ရရအရည်အရသ ်း၊ တိိုက်စာ်းမှုနငှ့်် နိုန််းအနည်ကျမှု၊ ဇ ဝမျိ ်းစ ိုမျိ ်းက ွဲ၊ လိုပ်ငန််းခ ငဆ်ိိုငရ်ာနငှ့်် 

လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််းဆိိုငရ်ာ ကျန််းမာရရ်းနငှ့်် ရဘ်းအနတရာယ် ကင််းရှင််းရရ်း၊ ယဉ်ရကျ်းမှုအရမ အနစှ၊် အလိုပ်အကိိုငန်ငှ့်် 

ရလ့်ကျင့််သင ်ကာ်းမှုနငှ့်် အရရ်းရပေါ်တိုန် ့်ခပနမ်ှု စသည့်် သက်ဆိိုငရ်ာ ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုနငှ့်် 

ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှု  စစရ်ဆ်းမှု ကစိစရပ်မျာ်း ရ ာ်ခပချက်၊ 

(၆) အစ အစဉ်ခ ွဲအလိိုက် ပါဝငရ်မည့်် အရ ကာင််းအရာမျာ်း၊ 

(ကက) ရည်ရ ယ်ချက်မျာ်း၊ 

(ခခ) ဥပရေဆိိုငရ်ာလိိုအပ်ချက်မျာ်း၊ 

(ဂဂ) လ မ််းခခ  ရခမပ ိုကက ်းမျာ်း၊ လိုပ်ငန််းခ ငအ်လိိုက်ရခမပ ိုမျာ်း၊ ဓာတ်ပ ိုမျာ်း၊ ရကာင််းကငဓ်ာတ်ပ ိုမျာ်း၊ 

ပဂိ ဟ်တိုဓာတ်ပ ိုမျာ်း၊ 

(ဃဃ) အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရဆာငရ် က်မည့်် အစ အစဉ် 

(ငင) စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုရဆာငရ် က်ချက်မျာ်း၊ 

(စစ) ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှုမည့်် အစ အစဉ်မျာ်း၊ 

(ဆဆ) ရနပ် ိုရင လျာထာ်းချက်နငှ့်် တာဝနမ်ျာ်း။ 

(ဈ) အမျာ်းခပည်သ နငှ့်် တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းခခင််းနငှ့်် သတင််းအချက်အလက်မျာ်း ထိုတ်ရ ာ်တငခ်ပခခင််း၊ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(၁) နည််းလမ််းသတ်မှတ်မှုနငှ့််ချဉ််းကပ်မှု၊ 

(၂) ရဆ ်းရန ်းည ိနှုငိ််းမှုအကျဉ််းချ ပ်နငှ့်် ရဆာငရ် က်သည့််လှုပ်ရှာ်းရဆာငရ် က်မှုမျာ်း၊ 

(၃) ရဆ ်းရန ်းည ိနှုငိ််းမှုမျာ်း၏ ရလေမ်ျာ်း၊ 

(၄) ဆက်လက်ရဆာငရ် က်မည့််တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းမှုမျာ်း၊ 

(၅) သတင််းအချက်အလက်ထိုတ်ရ ာ်ချက်။ 

ြတဝ်န်ိုးကျင ် ခ ုကမ်္ှုဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုး အစ ရငခ်စံော တငပ်ြပခငိ်ုး 

၆၄။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်လိိုအပ်သည့််စ မ ကိန််း အမျိ ်းအစာ်းမျာ်းအတ က ်

ရဆာငရ် က်ရနလ်ိိုအပ်ရသာ စ ိုစမ််းစစရ်ဆ်းမှု၊ အမျာ်းခပည်သ နငှ့််တိိုငပ်င ်ရဆ ်းရန ်းမှုနငှ့်် အမျာ်းခပည်သ  

ပ ်းရပါင််းပါဝငမ်ှုလိုပ်ငန််းစဉ်မျာ်းအာ်းလ ို်း ရဆာငရ် က်ပပ ်းစ ်းသည့််အခါ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာကိို 

စာရ က်စာတမ််းအခပည့််အစ ိုခ င့််လည််းရကာင််း၊ ေ ဂျ တယ်ပ ိုစ ခ င့််လည််းရကာင််း ဦ်းစ ်းဌာနကသတ်မှတ်သည့်် 

ဝနရ်ဆာငခ်ရပ်းသ င််းရစ၍ ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့် တငသ် င််းရမည်။ 

၆၅။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာကိို ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့် တငသ် င််းပပ ်းရနာက် ၁၅ 

ရက်ထက်ရနာက်မကျရစဘွဲ၊ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််း၊ 

စ မ ကိန််းရ ကာင့််ထိခိိုက်ခ စာ်းရသ မျာ်း၊ သက်ဆိိုငရ်ာအစိို်းရအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ ရေသခ  လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ့်် 

အခခာ်းအကျိ ်းသက်ဆိိုငသ် မျာ်း သရိှိနိိုငရ်န ်သတင််းစာကွဲ့်သိို ့်ရသာ နိိုငင် ပိိုင ်မ ေ ယာမျာ်းမှလည််းရကာင််း၊ စ မ ကိန််း 

သိို ့်မဟိုတ် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ၏ ဝက်ဘဆ်ိိုေမ် ှလည််းရကာင််း၊ စာ ကည့််တိိုက်မျာ်း၊ ခပည်သ ့်ခန််းမမျာ်း စသည့်် 

အမျာ်းခပည်သ စိုရဝ်းရာ ရနရာမျာ်းတ င ်လည််းရကာင််း၊ စ မ ကနိ််းအဆိိုခပ သ ၏ ရ ို်းဌာနမျာ်းတ ငလ်ည််းရကာင််း 

ထိုတ်ရ ာ်ရ ကညာရမည်။ 

၆၆။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် ပတဝ်န််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာကိို လက်ခ ရရှိသည့််အခါ ယင််း အစ ရငခ် စာအာ်း 

အမျာ်းခပည်သ သရိှိနိိုငရ်စရန ်ရရှိနိိုငရ်သာ နည််းလမ််းမျာ်းခ င့်် ထိုတ်ရ ာ်ရ ကညာ ရမည။် 

ြတဝ်န်ိုးကျင ် ခ ုကမ်္ှုဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုးအစ ရငခ်ံစောအထြေါ် သံိုုးသြ်ပခငိ်ုးနငှ့််အတညပ်ြြုပခငိ်ုး 

၆၇။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် ပတဝ်န််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာကိို စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ထ မှရရှ ိသည့််အခါ- 

(က) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာကိို သရဘာထာ်းမှတ်ချက် သိို ့်မဟိုတ် ရထာက်ခ  ချက်အတ က ်

စစိစသ် ို်းသပ်နိိုငရ်န ်ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာ စစိစသ် ို်းသပ် ရရ်းအ  ွဲွဲ့သိို ့် ရပ်းပိို ့်ရမည်၊ 

(ခ) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာအရပေါ် သရဘာထာ်းမှတ်ချက်နငှ့်် အ က  ခပ ချက် မျာ်း ရပ်းပိို ့်ရန ်

သက်ဆိိုငရ်ာအစိို်းရအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ အခခာ်းအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ လ မှုအ  ွဲွဲ့အ စည််းမျာ်းနငှ့်် စ မ ကိန််းရ ကာင့်် 

ထိခိိုက်ခ စာ်းရသ မျာ်း အပါအဝင ်သက်ဆိိုငသ် အာ်းလ ို်းကိို သင့််ရလျာ်သလိို  ိတ်ရခေါ် ရမည်။ 

(ဂ) အမျိ ်းသာ်းအဆင့််နငှ့်် တိိုင််းရေသကက ်း သိို ့်မဟိုတ် ခပည်နယ် သိို ့်မဟိုတ် ရနခပည်ရတာ်ရကာငစ်  နယ်ရခမအဆင့််တ င ်

စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က အမျာ်းခပည်သ နငှ့််တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းပ ွဲမျာ်း ကျင််းပရနန်ငှ့်် ယင််းရဆ ်းရန ်းပ ွဲမျာ်းတ င ်

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာကိိုတငခ်ပရန ်စ မ ကိန််းအဆိို ခပ သ အာ်း ည န ်ကာ်းရမည်။ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(ဃ) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာ စစိစသ် ို်းသပ်ရရ်းအ  ွဲွဲ့၏ သရဘာထာ်းမှတ်ချက် နငှ့်် 

ရထာက်ခ ချက်မျာ်းအပါအဝင ်လက်ခ ရရှိရသာ သရဘာထာ်းမှတ်ချက်နငှ့်် အ က ခပ ချက်အာ်းလ ို်းကိို စိုစည််းသ ို်းသပ်၍ 

ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာ အတည်ခပ ရရ်းဆိိုငရ်ာ အပပ ်းသတ် ဆ ို်းခ တ်ချက်ချမှတ်ရန ်

ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် တငခ်ပရမည်။ 

၆၈။ ပတဝ်န််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာသည် သတ်မှတ်ချက်မျာ်းနငှ့်် ခပည့််စ ိုမှုမရှိဟို ဝနက်က ်း ဌာနက 

ဆ ို်းခ တ်သည့််အခါ ဦ်းစ ်းဌာနသည် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ အာ်း ဝနက်က ်းဌာနက ည န ်ကာ်းသည့်် အတိိုင််း လိိုအပ်သလိို 

ခပငဆ်ငမ်ှုမျာ်းရဆာငရ် က်ရန ်အရ ကာင််း ကာ်းရမည်။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ပတ်ဝန််း ကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း 

အစ ရငခ် စာကိို လက်ခ ရရှိပပ ်းရနာက် အလိုပ်လိုပ်ရက် ရက်ရပါင််း(၉၀) အတ င််း ယင််း၏အပပ ်းသတ်ဆ ို်းခ တ်ချက်ကိို 

ချမှတ်ရမည်။ ရပါင််းစပ်စ မ ကိန််းမျာ်း ခ စသ်ည့််အခါ သိို ့်မဟိုတ ်ဝနက်က ်းဌာနက ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု 

ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာကိို ခပငဆ်ငရ်စလိိုသည့်် အခါတ င ်ဝနက်က ်းဌာန၏ အပပ ်းသတ်ဆ ို်းခ တ်ချက် ခပန ်ကာ်းရမည့်် 

ရန ့်ရက်ကိိုတိို်းခမ င့််သတ်မှတ် ရပ်းရမည်။ 

၆၉။ အမျာ်းခပည်သ နငှ့််တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်းခခင််းလိုပ်ငန််းစဉ် အပါအဝင ်ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာ 

ထိုတ်ရ ာ်ရ ကညာခခင််းနငှ့်် သ ို်းသပ်ခခင််းလိုပ်ငန််းစဉ်ပပ ်းရခမာက်ရရ်းအတ က် ကိုနက်ျခွဲ့်သည့်် စရိတ်အာ်းလ ို်းကိို 

စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က ကျခ ရမည်။ 

၇၀။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို စစိစသ် ို်းသပ်ပပ ်းပါက- 

(က) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို ရကာ်မတ ၏လမ််းည နခ်ျက်ခ င့်် အတည်ခပ ပပ ်း 

လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရမည့်် စည််းကမ််းချက်မျာ်း သတ်မှတပ်ါဝငသ်ည့်် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်း ဆိိုငရ်ာ 

လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ်ထိုတ်ရပ်းရမည် သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု 

ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာအာ်း ခငင််းပယ်ရ ကာင််း ဆ ို်းခ တ်ချက်ကိို ဝနက်က ်းဌာနက ထိုတ်ခပနသ်ည့််လမ််း 

ည နမ်ျာ်းနငှ့််အည  ခငင််းပယ်ရခခင််းခ စရ် ကာင််း အကျိ ်းအရ ကာင််းရ ာ်ခပချက်နငှ့််အတ  စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ  ထ  

အရ ကာင််း ကာ်းရမည်။ 

(ခ) ယင််း၏ဆ ို်းခ တ်ချက်ကိို အမျာ်းခပည်သ သရိှိရန ်အချိနန်ငှ့််တစရ်ခပ်းည  သင့််ရလျာ်ရသာ နည််းလမ််း 

ခ င့််ထိုတ်ခပနရ် ကညာရမည်။ 

 

အခန်ိုး(၆) 

အယခူံပခငိ်ုး 

၇၁။ (က) ဝနက်က ်းဌာနက ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာအာ်း အတည်ခပ ရ ကာင််း သိို ့်မဟိုတ် 

ခငင််းပယ်ရ ကာင််း အမျာ်းခပည်သ သိို ့် ထိုတ်ခပနရ် ကညာသည့်် ရန ့်ရက်မှ ရက်ရပါင််း (၃၀) အတ င််း 

စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ကရသာ်လည််းရကာင််း၊ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာကိို တငခ်ပသည့်် ပိုဂ္ိ လ် 

သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််းကရသာ်လည််းရကာင််း၊ စ မ ကိန််း၏ ဆိို်းကျိ ်းထိခိိုက်မှု မျာ်းရ ကာင့်် ထိခိိုက်နိိုငသ်ည့်် အခခာ်းပိုဂ္ိ လ် 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််းကရသာ်လည််းရကာင််း ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာအာ်း အတည်ခပ သည့်် 

သိို ့်မဟိုတ် ခငင််းပယ်သည့််ဝနက်က ်းဌာန၏ ဆ ို်းခ တ်ချက်နငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနငှ့််အည  ဝနက်က ်းဌာနမှ 

တစဆ်င့်် ရကာ်မတ သိို ့် အယ ခ  ဝငန်ိိုငသ်ည်။ သိို ့်ရာတ င-် 

(၁) ဝနက်က ်းဌာန၏ ခငင််းပယ်ရ ကာင််း ဆ ို်းခ တ်ချက်သည် ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနငှ့််အည  ရဆာငရ် က် ထာ်းခခင််း 

မဟိုတ်ရ ကာင််း သိို ့်မဟိုတ် ခိိုငလ် ိုရသာအရ ကာင််း အချက်မျာ်းရပေါ်တ င ်အရခခခ ၍ ဆ ို်းခ တ်ထာ်းခခင််း 

မဟိုတ်ရ ကာင််း သိို ့်မဟိုတ် တရာ်းမ တမှုမရှိရ ကာင််း အယ ခ သ က အခိိုငအ်မာတငခ်ပ နိိုငသ်ည့််ကိစစမှတစပ်ါ်း 

အယ ခ ခ င့်် မရှိရစရ။ 

(၂) ဝနက်က ်းဌာန၏ ဆ ို်းခ တ်ချက်နငှ့််စပ်လျဉ််း၍ ကိစစရပ်တစခ်ိုတည််းအရပေါ်တ င ်တစက်ကိမ်ထက်ပိို၍ 

ထပ်မ အယ ခ ခ င့််မရိှရစရ။ 

(၃) ဝနက်က ်းဌာနက သတ်မှတ်သည့်် စည််းကမ််းချက်မျာ်းကိို အယ ခ ခ င့််မရိှရစရ။ 

၇၂။ ဝနက်က ်းဌာနသည် အယ ခ တငသ် င််းရမည့်် ကာလအတ င််း လက်ခ ရရှိသည့်် အယ ခ မှုမျာ်းကိို လက်ခ ရရှိသည့်် ရန ့်ရက်မှ 

(၁၅) ရက်အတ င််း ရကာ်မတ သိို ့် တငခ်ပရမည်။ 

၇၃။ ရကာ်မတ သည် ဝနက်က ်းဌာနက တငခ်ပသည့််အယ ခ မှုကိို လက်ခ ရရိှသည့််ရန ့်ရက်မှ အလိုပ်လိုပ်ရက် ရက်ရပါင််း (၃၀) 

အတ င််း သ ို်းသပ်၍ ရအာက်ပါတိို ့်ကိို ဆ ို်းခ တ်နိိုငသ်ည်- 

(က) ဝနက်က ်းဌာန၏ဆ ို်းခ တ်ချက်ကိို အတည်ခပ ခခင််း၊ 

(ခ) စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ အာ်း ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာကိို ခပငဆ်င၍် ဝနက်က ်း ဌာန 

သိို ့်ခပနလ်ည်တငခ်ပရစရန ်ဝနက်က ်းဌာနအာ်း ည န ်ကာ်းခခင််း၊ 

(ဂ) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာနငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ ဝနက်က ်းဌာန၏ ဆ ို်းခ တ်ချက်ကိို ရခပာင််းလွဲရန၊် 

ခပငဆ်ငရ်န ်သိို ့်မဟိုတ် ပယ် ျက်ရနအ်ကျိ ်းအရ ကာင််းရ ာ်ခပချက်ခ င့်် ည န ်ကာ်းခခင််း။ 

၇၄။ ရကာ်မတ ၏ ဆ ို်းခ တ်ချက်သည် အပပ ်းအခပတ်ခ စရ်စရမည်။ 

၇၅။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ရကာ်မတ ၏ ဆ ို်းခ တ်ချက်ကိို အယ ခ ရလ ာက်ထာ်းသ နငှ့််စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ တိို ့် 

ထ အရ ကာင််း ကာ်းရမည်။ ရကာ်မတ ၏ဆ ို်းခ တ်ချက်ကိို လက်ခ ရရှိသည့််အခါ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း 

အစ ရငခ် စာနငှ့််စပ်လျဉ််းသည့်် မိမိ၏ဆ ို်းခ တ်ချက်ကိိုရခပာင််းလွဲခခင််း၊ ပယ် ျက်ခခင််း၊ ခပငဆ်ငခ်ခင််းအာ်း 

အမျာ်းခပည်သ သရိှိရစရန ်ထိုတ်ခပနရ် ကညာရမည်။ 

 

အခန်ိုး (၇) 

ြတဝ်န်ိုးကျငစ် မံ္ခန် ့်ခွွဲမ္ှု 

၇၆။ နည််းဥပရေ ၅၅ (က) အရ ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ် ရရ်းဆ ွဲတငခ်ပရနလ်ိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််း အမျိ ်းအစာ်း 

သိို ့်မဟိုတ် ဝနက်က ်းဌာနက ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း အပိိုေ ်၂၄ အရ ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ် ရရ်းဆ ွဲတငခ်ပရန ်

လိိုအပ်ရ ကာင််းသတ်မှတ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းအတ က် စ မ ကိန််း အဆိိုခပ သ သည် 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်ရရ်းဆ ွဲခခင််းကိို မိမိကိိုယ်တိိုငရ်သာ် လည််းရကာင််း၊ အပိိုေ ်၁၈ နငှ့််အည  

လိုပ်ငန််းလိိုငစ်ငရ်ယ ထာ်းရသာ ပိုဂ္ိ လ် သိို ့်မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့အစည််းကိို ခန် ့်အပ်၍ရသာ် လည််းရကာင််း ရဆာငရ် က်နိိုငသ်ည်။ 

ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ရရ်းဆ ွဲတငခ်ပခခင််း လိုပ်ငန််းစဉ်ကိို ရနာက်ဆက်တ ွဲ “ခ” ပ ိုခပဇယာ်းတ ငရ် ာ်ခပထာ်းသည်။ 

၇၇။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ကိို အပိိုေ ်၆၃ (ဇ) ပါဝနက်က ်းဌာနက သတ်မှတ်သည့််ပ ိုစ ခ င့်် 

ရအာက်ပါအချက်အလက်မျာ်း မှနက်နရ် ကာင််း အတည်ခပ ဝနခ် ချက်နငှ့််အတ  ခမနမ်ာဘာသာခ င့််ခ စရ်စ၊ 

အဂဂလိပ်ဘာသာခ င့််ခ စရ်စ ခမနမ်ာဘာသာနငှ့်် အဂဂလိပ်ဘာသာခ င့််ခ စရ်စ ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့်တငခ်ပရမည်။ 

ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ကိို စာရ က်စာတမ််းအခပည့််အစ ိုခ င့်် လည််းရကာင််း၊ ေ ဂျ တယ်ပ ိုစ ခ င့််လည််းရကာင််း 

ဦ်းစ ်းဌာနကသတ်မှတ်သည့်် ဝနရ်ဆာငခ်ရပ်းသ င််းရစ၍ ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့် တငသ် င််းရမည်- 

(က) ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်သည် တိကျခိိုငမ်ာရ ကာင််းနငှ့်် ခပည့််စ ိုရ ကာင််း၊ 

(ခ) ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းအပါအဝင ်သက်ဆိိုငရ်ာ ဥပရေမျာ်းကိို တိကျစ ာလိိုက်နာ၍ ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ကိို 

ရရ်းဆ ွဲထာ်းရ ကာင််း၊ 

(ဂ) စ မ ကိန််းသည် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ပါ ကတကိဝတ်၊ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ရလ ာ့်ချရရ်း လိုပ်ငန််းမျာ်းနငှ့်် 

အစ အစဉ်မျာ်းကိို အခပည့််အဝ အစဉ်အပမွဲ လိိုက်နာရဆာငရ် ကမ်ည်ခ စရ် ကာင််း။ 

၇၈။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်ကိို စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ထ မှ ရရှိသည့််အခါ 

ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်အရပေါ် စစိစသ် ို်းသပ်ပပ ်း ယင််းအစ ရငခ် စာ အတည်ခပ ရရ်းဆိိုငရ်ာ အပပ ်း 

သတ်ဆ ို်းခ တ်ချက်ချမှတ်နိိုငရ်န ်ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် တငခ်ပရမည်။ 

၇၉။ ဝနက်က ်းဌာနက ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်သည် လိိုအပ်ချက်မျာ်းနငှ့်် ခပည့််စ ိုမှုမရှိဟို သတ်မှတ်ဆ ို်းခ တ်လ င၊် 

ဦ်းစ ်းဌာနသည် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ အာ်းလိိုအပ်သည့်် ခပငဆ်ငမ်ှုမျာ်းခပ လိုပ်ရန ်နငှ့်် ဝနက်က ်းဌာနကည န ်ကာ်းသည့်် အတိိုင််း 

သတင််းအချက်အလက်မျာ်းထပ်မ တငခ်ပရန ်အရ ကာင််း ကာ်း ရမည်။ 

၈၀။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ကိို စစိစသ် ို်းသပ်ပပ ်းပါက- 

(က) ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ကိို အတည်ခပ ပပ ်း စည််းကမ််းချက်သတ်မှတ်၍ ပတ်ဝန််းကျင ်

ထိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှုသက်ရသခ လက်မှတ် ထိုတ်ရပ်းရမည။် 

(ခ) ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းကိို ဆက်လက်ခပ  

လိုပ်ရနလ်ိိုအပ်ရ ကာင််းသတ်မှတ်ဆ ို်းခ တ်လ င ်ထိိုသိို ့်ဆ ို်းခ တ်ခခင််းအတ က် အကျိ ်းအရ ကာင််းရ ာ်ခပချက် နငှ့််အတ  

စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ထ  အရ ကာင််း ကာ်းရမည်။ 

(ဂ) ယင််း၏ဆ ို်းခ တ်ချက်ကိို အမျာ်းခပည်သ သရိှိရန ်ထိုတ်ခပနရ် ကညာရမည်။ 

၈၁။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ကိို လက်ခ ရရှိပပ ်း အလိုပ်လိုပ်ရက် ရက်ရပါင််း ၃၀ အတ င််း 

ယင််းအစ အစဉ်နငှ့်် စပ်လျဉ််းသည့်် ဝနက်က ်းဌာန၏ အပပ ်းသတ်ဆ ို်းခ တ်ချက်ကိို စ မ ကိန််း အဆိိုခပ  သ ထ ခပန ်ကာ်းရမည။် 

ဝနက်က ်းဌာနက ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်ကိို ခပငဆ်ငရ်စလိိုပါက ဝနက်က ်းဌာန၏ 

အပပ ်းသတ်ဆ ို်းခ တ်ချက်ခပန ်ကာ်းရမည့်် ရန ့်ရက်ကိို တိို်းခမ င့််သတ်မှတ်ရပ်းရမည်။ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 

Page 34 of 47 

၈၂။ ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်ကိို စစိစသ် ို်းသပ်ခခင််းအတ က် ကိုနက်ျခွဲ့်သည့်် စရိတ်အာ်းလ ို်းကိို စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က 

ကျခ ရမည်။ 

 

အခန်ိုး(၈) 

စ မံ္က န်ိုးက ု အတညပ်ြြုရနအ်တကွ ်ြတဝ်န်ိုးကျင ် န်ိုးသ မ်္ိုးထရိုးက ု  ည့််သငွိ်ုးစဉ်ိုးစောိုးပခငိ်ုး 

စ မံ္က န်ိုးအတညပ်ြြုရနလ် ုအြ်ချက်မ္ျောိုး 

၈၃။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းမျာ်းအရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရဆာငရ် က်ရန ်ရလ ာကထ်ာ်း ခခင််းနငှ့််စပ်လျဉ််း၍ 

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်ဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရန ်လိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း သိို ့်မဟိုတ ်

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ရဆာငရ် က်ရနလ်ိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းမျာ်း အတ က ်

သက်ဆိိုငရ်ာဝနက်က ်းဌာန သိို ့်မဟိုတ် အခ င့််အမိန် ့်ရ အ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းက ခ င့််ခပ မိန် ့်ချရပ်းခခင််း သိို ့်မဟိုတ် 

ခ င့််ခပ ချက်ထိုတ်ရပ်းခခင််း မခပ မ  ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းအရ ဝနက်က ်းဌာနက ထိုတ်ရပ်းသည့်် 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှုသက်ရသခ လက်မှတ်ကိို ဦ်းစ ာရယ ရမည်။ 

၈၄။ စ မ ကိန််းနငှ့်် လိုပ်ငန််းမျာ်းအာ်းလ ို်းသည် ရနာကဆ်က်တ ွဲ “က”ပါ ဆန််းစစခ်ခင််းရဆာငရ် က်ရမည့်် 

စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းအမျိ ်းအစာ်းတ င ်ပါရှိသည်ခ စရ်စ၊ မပါရှိသည်ခ စရ်စ လိိုအပ်သည့််ခ င့််ခပ မိန် ့်၊ ပါမစ၊် 

လိိုငစ်ငန်ငှ့််အတည်ခပ ချက်ရယ ရနန်ငှ့််တည်ဆွဲဥပရေ၊ စည််းမျဉ််း၊ စည််းကမ််း၊ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနငှ့်် ည န ်ကာ်းချက်မျာ်း၊ 

သက်ဆိိုငရ်ာဥပရေမျာ်းနငှ့််အည  ဇိုနန်ယ်ရခမသတ်မှတ်ချက်၊ စ မ ကိန််းဆိိုငရ်ာလိိုအပ် ချက်မျာ်းနငှ့်် 

အစိို်းရ၏အခခာ်းလိိုအပ်ချက်မျာ်းကိို လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရမည်။ ထိို ့်အခပင ်စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ ်လိုပ်ငန််းစတငရ်န ်

သိို ့်မဟိုတ် တည်ရဆာက်ရန ်သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆာငရ် က်မှု မျာ်းကိို ဆက်လက်ရဆာငရ် က်ရာတ င ်

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းအတ က် ဝနက်က ်းဌာနက သတ်မှတ် ရပ်းသည့်် စည််းကမ််းချက်မျာ်းကိို 

လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရမည်။ 

၈၅။ ဝနက်က ်းဌာနသည် အဆိိုခပ စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငန််းတစရ်ပ်ရပ်အာ်း ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျင ်

ဆန််းစစခ်ခင််းရဆာငရ် က်ရနလ်ိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းထက ်ရသ်းငယ်ခခင််း သိို ့်မဟိုတ် စာရင််းတ င ်မပါဝငခ်ခင််းရ ကာင့်် 

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း ရဆာငရ် က်ရနမ်လိိုဟို 

သတ်မှတ်ထာ်းရသာ်လည််း လိိုအပ်သည့်် စည််းကမ််းချက်မျာ်းကိို ချမှတ်ရပ်း နိိုငသ်ည်။ 

၈၆။ ဝနက်က ်းဌာနက ပတဝ်န််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်း ဆိိုငရ်ာလိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ် ထိုတ်ရပ်းထာ်းသည့်် 

စ မ ကိန််းတစခ်ိုခိုကိို သက်ဆိိုငရ်ာဝနက်က ်းဌာန သိို ့်မဟိုတ် အခခာ်းအခ င့််အမိန် ့်ရ အ  ွဲွဲ့အစည််းကခ စရ်စ “ကကိ တငခ် င့််ခပ ချက်”၊ 

“လိိုငစ်င၊် ခ င့််ခပ ချက် သိို ့်မဟိုတ် မှတ်ပ ိုတင”် ထိုတ်ရပ်းသည့််အခါ ထိိုသိို ့်ထိုတ်ရပ်းရ ကာင််းကိို ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် 

အရ ကာင််း ကာ်းရမည်။ 

ြတဝ်န်ိုးကျင ် န်ိုးသ မ်္ိုးထရိုးဆ ငုရ်ော လ ုက်နောထဆောငရွ်က်မ္ှု သက်ထသခလံကမှ်္တ၊် စညိ်ုးကမ်္ိုးချက်မ္ျောိုး နငှ့်် 

ယငိ်ုးစည်ိုးကမ်္ိုးချက်မ္ျောိုးက  ုပြငဆ်ငမ်္ှုမ္ျောိုး 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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၈၇။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် သက်ဆိိုငရ်ာအခ င့််အမိန် ့်ရ အ  ွဲွဲ့အစည််းထ မှစာခ င့်် ခ င့််ခပ ချက်ကိို လက်ခ ရရှိသည့််အခါ 

စ မ ကိန််းအရကာငအ်ထည်ရ ာ်မှု လိုပ်ငန််းမျာ်းကိို ပတဝ်န််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ် အပါအဝင ်

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ်ပါ စည််းကမ််းချက်မျာ်းနငှ့််အည  

ဝနက်က ်းဌာနကသတ်မှတ်သည့််အချိနအ်တ င််း တိကျစ ာ စတငရ်ဆာငရ် က် ရမည်။ 

၈၈။ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် ကမ်ှု သက်ရသခ လက်မှတ်သည် ယင််းလက် မှတ်ပါ 

လိုပ်ငန််းနငှ့််သာ သက်ဆိိုငရ်စရမည်။ ယင််းသက်ရသခ လက်မှတ်တ င ်ရအာက်ပါ အချက်မျာ်းကိို ရှင််းလင််းစ ာ 

ရ ာ်ခပရမည်- 

(က) ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ် ထိုတ်ရပ်းထာ်း ရသာ 

စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ၏ မှတ်ပ ိုတငထ်ာ်းရသာ အမည်နငှ့်် မှတ်ပ ိုတငထ်ာ်းရသာရ ို်းလိပ်စာ၊ 

(ခ) စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ  

လက်မှတ်ရရှိရရ်းအတ က် ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် တငခ်ပထာ်းရသာ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် 

ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာ စသည့်် စာရ ကစ်ာတမ််းမျာ်း၊ 

(ဂ) စ မ ကိန််းနငှ့််ယင််း၏အစတိ်အပိိုင််းတစရ်ပ်စ ၏ ပထဝ ဝငအ်ရနအထာ်း၊ တည်ရနရာ(မျာ်း)ခပရခမပ ို၊ ဓာတ်ပ ိုမျာ်း၊ 

ရကာင််းကငဓ်ာတ်ပ ိုမျာ်း၊ ပဂိ လ်တိုဓာတ်ပ ိုမျာ်း၊ 

(ဃ) လိုပ်ရဆာငမ်ှုမျာ်း၊ တပ်ဆငမ်ှုမျာ်း၊ လိုပ်ငန််းလည်ပတ်မှုမျာ်း၊ ထိုတ်လိုပ်မှုစ မ််းရည်၊ ထိုတ်လိုပ်သည့်် 

နည််းစနစန်ငှ့််စ န် ့်ပစပ်စစည််းထိုတ်လိုပ်မှု တိို ့်ပါဝငရ်သာ စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းနငှ့်် အခင််းအကျင််း၊ 

(င) စ မ ကိန််းအဆင့််ဆင့််နငှ့်် အဆင့််အလိိုက ်အချိနက်ာလ(လိုပ်ငန််းစတငသ်ည့််ရက်နငှ့်် လိုပ်ငန််းပပ ်းဆ ို်း သည့််ရက်)၊ 

၈၉။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ပတ်ဝန််းကျင ်ထိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ  လက်မှတ်တ င ်

စည််းကမ််းချက်မျာ်း သတ်မှတ်နိိုငသ်ည်။ အဆိိုပါစည််းကမ််းချက်မျာ်းတ င ်ရအာက်ပါ အချက်တစရ်ပ်ရပ် သိို ့်မဟိုတ ်

အာ်းလ ို်းပါဝငရ်မည်- 

(က) အရထ ရထ စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

(၁) ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုအာ်းလ ို်းကိို ရ ာ်ထိုတ်သတ်မှတ်ရန၊် ထိန််းချ ပ်ရန၊် တာ်းဆ ်းကာက ယ်ရန ်သိို ့်မဟိုတ် 

ရလျာ့်နည််းရစရန ်လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်းနငှ့်် စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစမ်ျာ်း၊ 

(၂) ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာနငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ ကတိကဝတ်အာ်းလ ို်းကိို လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရန ်ရသချာ ရစသည့်် 

လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်း၊ 

(၃) စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််း အဆင့််အလိိုက် ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်(တည်ရဆာက်ရရ်းအဆင့်် 

ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်နငှ့််လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆာငရ် က်မှုအဆင့်် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ် 

သိို ့်မဟိုတ် တည်ရဆာက်ရရ်းအဆင့်် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ် သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆာငရ် က်မှု 

အဆင့််ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်) တိို ့်တ င ်ရ ာ်ခပထာ်းသည့်် ရဆာငရ် က်မှုမျာ်းကိို အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရန ်

လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်း၊ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(၄) စ မ ကိန််း၏ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာနငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာရဆာငရ် က်မှုမျာ်း တိို်းတက်ရစရန ်လိုပ်ထ ို်း လိုပ်နည််းမျာ်း၊ 

(၅) ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာနငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ အရည်အချင််းခပည့််ဝရသာ ပိုဂ္ိ လ်မျာ်း ပါဝငသ်ည့်် အ  ွဲွဲ့အစည််း၊ 

(၆) စာရ က်စာတမ််းမှတ်တမ််းထာ်းရှိခခင််း၊ အစ ရငခ် တငခ်ပခခင််းနငှ့်် သတင််းအချက်အလက်မျာ်း ထိုတ်ရ ာ်ခခင််း 

လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်း၊ 

(ခ) ထိုတ်လ တ်မှုမျာ်း 

(၁) ခ င့််မခပ သည့််ထိုတ်လ တ်မှုမျာ်း၊ 

(၂) လိုပ်ငန််းအမျိ ်းအစာ်း၊ ခေပ်ပစစည််း၊ ဝနအ်ာ်း၊ စိုစည််းမှု၊ နှုန််း၊ အချိန၊် ကာလ၊ အကကိမ်၊ ရာသ ဥတို၊ 

စ မ ကိန််းအဆင့််အလိိုက်ထိုတ်လ တ်မှုကန် ့်သတ်ချက်ပမာဏ၊ 

(၃) ထိုတ်လ တ်ရန ်သတ်မှတ်ရနရာမျာ်း၊ 

(၄) ထိုတ်လ တ်မှုပ ိုစ နငှ့်် ကာ်းခ မျာ်း၊ 

(၅) ရရာက်ရှိမည့်် သိို ့်မဟိုတ် လက်ခ မည့််ရနရာ၊ 

(၆) ပတ်ဝန််းကျငအ်ရည်အရသ ်းစ ချိနစ် ည န််းအရပေါ် ရဆာငရ် က်မှု၊ 

(၇) လိိုက်နာရ ကာင််းသတ်မှတ်ဆ ို်းခ တ်ရန ်စာရင််းအင််းဆိိုငရ်ာ နည််းစနစမ်ျာ်း၊ 

(ဂ) စ မ််းအငန်ငှ့််သဘာဝသယ ဇာတအရင််းအခမစမ်ျာ်း သ ို်းစ ွဲမှုမျာ်းနငှ့််စပ်လျဉ််း၍ သ ို်းစ ွဲမှုပမာဏ၊ သ ို်းစ ွဲ သည့််အမျိ ်းအစာ်း၊ 

သ ို်းစ ွဲသည့််အရင််းအခမစမ်ျာ်း၏ မ ရင််းရနရာ၊ သ ို်းစ ွဲမှုနှုန််း၊ သ ို်းစ ွဲမှု၏ ထိရရာက်မှု နငှ့််စ န် ့်ပစပ်စစည််းထိုတ်လိုပ်မှု၊ 

(ဃ) ညစည်မ််းမှုတာ်းဆ ်းကာက ယ်ခခင််းနငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ ညစည်မ််းမှုကိို တာ်းဆ ်းကာက ယ်ရန ်သိို ့်မဟိုတ ်

တာ်းဆ ်းကာက ယ်ရန ်လက်ရတ ွဲ့ရဆာငရ် က်ရနမ်ခ စန်ိိုငပ်ါက ညစည်မ််းမှုကိို ရလ ာ့်ချရနန်ငှ့်် ညစည်မ််းမှု အနတရာယ်ကိို 

တာ်းဆ ်းကာက ယ်ရန ်သိို ့်မဟိုတ ်အနည််းဆ ို်း ခ စရ်စရန ်ထိုတလ်ိုပ်ခခင််း သိို ့်မဟိုတ် တည်ရဆာက်ခခင််းနည််းစနစမ်ျာ်း 

သိို ့်မဟိုတ် စ န် ့်ပစပ်စစည််း သိိုရလှာငသ်မိ််းဆည််းခခင််းနငှ့်် ခပ ခပငသ်န် ့်စင ်ခခင််း၏ ထိရရာက်မှု၊ 

(င) သဘာဝထိန််းသမိ််းရရ်းနငှ့််စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

(၁) လိုပ်ငန််းခ ငမ်ျာ်း၊ ပတ်ဝန််းကျင ်သိို ့်မဟိုတ် မျိ ်းစတိ်မျာ်းအာ်း ထိန််းသမိ််းကာက ယ်ခခင််းနငှ့််ခပနလ်ည် 

တည်ရထာငထ်ိန််းသမိ််းခခင််း၊ 

(၂) ရသချာရသာ ပတ်ဝန််းကျငမ်ျာ်းနငှ့်် မျိ ်းစတိ်မျာ်းအရပေါ် ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းအာ်း တာ်းဆ ်းရန ်သိို ့်မဟိုတ် 

ရလျာ့်နည််းရစရန ်ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ ရဆာငရ် က်မှုမျာ်း၏ ထိရရာက်မှု၊ 

(၃) ဇ ဝမျိ ်းစ ိုမျိ ်းက ွဲမျာ်း ထိန််းည ိခခင််း၊ 

(စ) ယဉ်ရကျ်းမှုဆိိုငရ်ာ အရင််းအခမစမ်ျာ်းနငှ့််စပ်လျဉ််း၍ ယဉ်ရကျ်းမှုအရမ အနစှရ်နရာမျာ်း၊ ပ ိုစ မျာ်း၊ 

အရ ကာင််းအရာမျာ်းအာ်း ထိန််းသမိ််းခခင််း၊ ရရှ်းရဟာင််းသိုရသသနဆိိုငရ်ာရှာရ  ရလ့်လာမှုမျာ်းနငှ့်် 

ပ ်းရပါင််းရဆာငရ် က်ရနလ်ိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်း၊ 

(ဆ) စ န် ့်ပစပ်စစည််းအပါအဝင ်ရဘ်းအနတရာယ်ခ စရ်စရသာ သိို ့်မဟိုတ် အဆပ်ိအရတာက်ခ စရ်စရသာ ပစစည််းမျာ်း၊ 

(၁) အမျိ ်းအစာ်း၊ အတန််းအစာ်းနငှ့်် ပမာဏကန် ့်သတ်ချက်မျာ်း၊ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(၂) စိုရဆာင််းခခင််း၊ သိိုရလှာငခ်ခင််း၊ ထိန််းချ ပ်ခခင််း၊ သယ်ယ ပိို ့်ရဆာငခ်ခင််း၊ ခပ ခပငသ်န် ့်စငခ်ခင််းနငှ့်် စ န် ့်ပစခ်ခင််းဆိိုငရ်ာ 

နည််းလမ််းမျာ်းနငှ့််စနစမ်ျာ်း၊ 

(ဇ) စ န် ့်ပစပ်စစည််းစ မ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

(၁) ထိုတ်လိုပ်သည့်် စ န် ့်ပစပ်စစည််း အမျိ ်းအစာ်း အတန််းအစာ်းနငှ့်် ပမာဏကန် ့်သတ်ချက်မျာ်း(အရည်၊ အစိိုငအ်ခွဲ၊ 

ရလထိုဆိိုငရ်ာ)၊ 

(၂) စ န် ့်ပစပ်စစည််းမျာ်း စိုရဆာင််းခခင််း၊ သိိုရလှာငခ်ခင််း၊ ထိန််းချ ပ်ခခင််း၊ သယ်ယ ပိို ့်ရဆာငခ်ခင််း၊ ခပ ခပင ်မ မ််းမ ခခင််းနငှ့်် 

စ န် ့်ပစခ်ခင််းနည််းလမ််းမျာ်းနငှ့်် စနစမ်ျာ်း၊ 

(၃) စ န် ့်ပစပ်စစည််းမျာ်းအာ်း ခပနလ်ည်ခပ ခပငထ်ိုတ်လိုပ်ခခင််း သိို ့်မဟိုတ် ခပနလ်ည်သ ို်းစ ွဲခခင််း၊ 

(ဈ) သယ်ယ ပိို ့်ရဆာငမ်ှုနငှ့်် သယ်ယ ပိို ့်ရဆာငန်ိိုငမ်ှုမျာ်း 

(၁) သယ်ယ ပိို ့်ရဆာငန်ိိုငသ်ည့်် ဆ ိုရပ်ရနရာမျာ်း၊ 

(၂) စ မ ကိန််းရနရာသိို ့် နငှ့်် စ မ ကိန််းရနရာမှ ပစစည််းနငှ့််လ မျာ်း သယ်ယ ပိို ့်ရဆာငသ်ည့််နည််းလမ််း၊ 

(၃) ထိုတ်ကိုနပ်စစည််း၊ ကိုန ်ကမ််းပစစည််း သိို ့်မဟိုတ် စ န် ့်ပစပ်စစည််းအတ က် သယ်ယ ပိို ့်ရဆာငရ်န ်လမ််းရ ကာင််း၊ 

(၄) သယ်ယ ပိို ့်ရဆာငန်ိိုငရ်န ်ထိန််းချ ပ်ရဆာငရ် က်မှုမျာ်း၊ 

(ည) လိုပ်ငန််းရပ်ဆိိုင််းခခင််း၊ ခပနလ်ည်ထ ရထာငခ်ခင််း၊ သန် ့်စငခ်ခင််းနငှ့်် ပိတ်သမိ််းခခင််း 

(၁) လိုပ်ငန််းခ ငရ်နရာမျာ်း၊ လိုပ်ငန််းခ ငဧ်ရိယာနငှ့်် ပတ်ဝန််းကျငမ်ျာ်းနငှ့််အရထာက်အက ခပ မျာ်း၊ 

(၂) ရည်ရ ယ်ချက်မျာ်းနငှ့်် စ ချိနစ် ည န််းမျာ်း၊ 

(၃) လိုပ်ငန််းခ ငရ်နရာအရခခအရနမျာ်းနငှ့်် သ ို်းစ ွဲပပ ်းရနာက်အရခခအရနမျာ်း၊ 

(၄) အချိနက်ာလသတ်မှတ်ချက်၊ 

(၅) ထိန််းချ ပ်ခခင််းနငှ့််ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှု ခခင််း၊ 

(ဋ) ထိန််းချ ပ်ရရ်းရဆာငရ် က်မှုမျာ်း 

(၁) မရတာ်တဆမှုမျာ်းကိို တာ်းဆ ်းကာက ယ်ခခင််းနငှ့်် အရရ်းရပေါ်အရခခအရနမျာ်းကိို တိုန် ့်ခပနရ်ဆာငရ် က် ခခင််း၊ 

(၂) မရတာ်တဆမှုမျာ်း၊ ခ စစ်ဉ်ခ စရ်ပ်မျာ်းနငှ့်် ပ ိုမှနမ်ဟိုတ်ရသာလိုပ်ငန််းလည်ပတ်မှုမျာ်း ခ စရ်ပေါ်ပါက 

ရဆာငရ် က်ရနလ်ိုပ်ငန််းမျာ်းနငှ့်် လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်း၊ 

(၃) ညစည်မ််းမှုတာ်းဆ ်းရနန်ငှ့်် ရလျာ့်နည််းရစရနရ်ဆာငရ် က်မှုမျာ်းကိို ထိန််းချ ပ်ခခင််းနငှ့်် ခပ ခပငထ်ိန််း သမိ််းခခင််း၊ 

(၄) ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းရရ်းဇိုနမ်ျာ်းတည်ရထာငခ်ခင််း၊ 

(ဌ) ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှု ခခင််း 

(၁) သတ်မှတ်ကန် ့်သတ်ချက်မျာ်း၊ 

(၂) နည််းလမ််းမျာ်း၊ 

(၃) နမ နာထိုတ်လိုပ်ခခင််း၊ ခ ွဲခခမ််းစတိ်ခ ာခခင််း၊ 

(၄) ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှုသည့််ရနရာ၊ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(၅) အကကိမ်၊ 

(၆) အချိနသ်တ်မှတ်ချက်၊ 

(၇) အချက်အလက်စ မ ခန် ့်ခ ွဲခခင််း၊ 

(၈) ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှုသည့်် ပစစည််းကိရိယာမျာ်း ခပ ခပငထ်ိန််းသမိ််းခခင််းနငှ့််ထိန််းချ ပ်ခခင််း၊ 

(၉) စာရ က်စာတမ််းမျာ်း မှတ်တမ််းထာ်းရိှခခင််းနငှ့်် အစ ရငခ် ခခင််း၊ 

(ဍ) စာရ က်စာတမ််းမျာ်းမှတ်တမ််းထာ်းရိှခခင််းနငှ့်် အစ ရငခ် ခခင််း 

(၁) မှတ်တမ််းထာ်းရှိရမည့််နငှ့််အစ ရငခ် တငခ်ပရမည့်် သတ်မှတခ်ျက်နငှ့််ကိစစရပ်မျာ်း၊ 

(၂) အမျိ ်းအစာ်းမျာ်းနငှ့််နည််းလမ််းမျာ်း၊ 

(၃) အကကိမ်နငှ့််အချိနသ်တ်မှတ်ချက်၊ 

(၄) အရည်အရသ ်းထိန််းချ ပ်မှုနငှ့်် 

(၅) လက်ခ မည့််သ မျာ်း၊ 

(ဎ) ရင ရ က်းဆိိုငရ်ာ အာမခ မှု 

(၁) အာမခ မှုအမျိ ်းအစာ်း၊ 

(၂) ပမာဏ၊ 

(၃) အချိနသ်တ်မှတ်ချက်၊ 

(၄) ရလ ာက်ထာ်းမှု၊ 

(၅) အာမခ သ ၏ အမျိ ်းအစာ်းနငှ့်် ရင ရ က်းပမာဏ၊ 

(ဏ) ဝနက်က ်းဌာန၏ စစရ်ဆ်းမှုခ ရန ်ရနပ် ိုရင  

(၁) ပမာဏ၊ 

(၂) ရပ်းရချသည့်် လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း၊ 

(၃) အချိနသ်တ်မှတ်ချက်နငှ့််အကကိမ်၊ 

(တ) နည််းဥပရေ အပိိုေ ်၃၀ အရ ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုရနပ် ိုရင တ င ်ထည့််ဝငခ်ခင််း 

(၁) ညစည်မ််းမှု(ထိုတ်လ တ်မှု၊ စ န် ့်ပစပ်စစည််း)အတ က် ရပ်းသ င််းခခင််း၊ 

(၂) သဘာဝသယ ဇာတမျာ်းအသ ို်းခပ မှုနငှ့်် ရဂဟစနစဝ်နရ်ဆာငမ်ှုမျာ်းမှ အကျိ ်းအခမတ် ရရှိမှုအတ က ်ရပ်းသ င််းခခင််း 

၉၀။ ဝနက်က ်းဌာနသည် စ မ ကိန််းပိိုငရှ်ငန်ငှ့်် အဆိိုခပ ထာ်းရသာ လ ွဲရခပာင််းလက်ခ သ တိို ့်၏ ပ ်းရပါင််း ရလ ာက်ထာ်းချက်အရ 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ် သိို ့်မဟိုတ် 

ယင််း၏အစတိ်အပိိုင််းတစရ်ပ်ရပ်ကိို အဆိိုခပ ထာ်းရသာ လ ွဲရခပာင််းလက်ခ သ ထ  လ ွဲရခပာင််းရပ်း နိိုငသ်ည်။ 

၉၁။ ဝနက်က ်းဌာနက ထိုတ်ရပ်းရသာ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ် 

သက်တမ််းသည် ထိုတ်ရပ်းသည့််ရန ့်ရက်မှစ၍ ၅ နစှ ်ခ စသ်ည။် ဝနက်က ်းဌာနက ထိုတ်ရပ်းရသာ 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ်နငှ့်် သက်ဆိိုငသ်ည့်် 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ် 

သက်တမ််းမကိုနဆ် ို်းမ  ၆ လ ကကိ တင၍် သက်တမ််းတိို်းရန ်ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် ရလ ာက် ထာ်းရမည်။ 

၉၂။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ရအာက်ပါအရ ကာင််း တစရ်ပ်ရပ်အရ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု 

သက်ရသခ လက်မှတ်ပါ စည််းကမ််းချက်မျာ်းကိို ခပငဆ်ငခ်ခင််းနငှ့်် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ  သ အာ်း 

ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်ကိို ခပနလ်ည်ခပငဆ်ငရ်စပပ ်း သ ို်းသပ်အတည်ခပ နိိုငရ်န ်ဝနက်က ်း ဌာနသိို ့် 

ခပနလ်ည်တငသ် င််းရစခခင််း ကိိုလည််းရကာင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင ်ထိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာ ရဆာငရ် က်မှု 

သက်ရသခ လက်မှတ်ပါ စည််းကမ််းချက်မျာ်းကိို ခပငဆ်ငခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ  သ အာ်း 

ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်ကိို ခပနလ်ည်ခပငဆ်ငရ်စပပ ်း သ ို်းသပ်အတည်ခပ နိိုငရ်န ်ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် 

ခပနလ်ည်တငသ် င််းရစခခင််းကိိုလည််းရကာင််း ခပ နိိုငသ်ည်- 

(က) စ မ ကိန််းရ ကာင့်် အမှနတ်ကယ်ထိခိိုက်မှု သိို ့်မဟိုတ် ထိခိိုက်နိိုငမ်ှုမျာ်းကိို ရလ ာ့်ချရန ်ရဆာငရ် က်မှု မျာ်းသည် ခပည့််စ ိုမှု 

မရှိခခင််း သိို ့်မဟိုတ် လ ိုရလာက်မှုမရှိခခင််း၊ 

(ခ) စ မ ကိန််း၏ ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းသည် မည်ကွဲ့်သိို ့် ေိုကခခ စရ်စရ ကာင််း သိို ့်မဟိုတ် ခ စရ်စနိိုငရ် ကာင််း သိို ့်မဟိုတ် 

ခ စလ်ာရ ကာင််း သရိှိနိိုငရ်န ်သတင််းအချက်အလက်သစမ်ျာ်းထ က်ရပေါ် လာခခင််း၊ 

(ဂ) စ မ ကိန််းသည် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််းအစ ရငခ် စာ၊ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာနငှ့်် 

ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်ကိို မ လအတည်ခပ ခွဲ့်သည့််အချိနက် ကကိ တငသ်ိခမင ်နိိုငခ်ခင််းမရှိရသာ 

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းရှိခခင််း၊ 

(ဃ) စ မ ကိန််း၏ ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းသည် မ လကနဦ်း ပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာ၊ 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာ၊ ပတဝ်န််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်နငှ့်် ပတ်ဝန််းကျင ်

ထိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ်နငှ့်် စည််းကမ််းချက်မျာ်းထိုတ်ရပ်းခခင််း ၏ 

ခပငဆ်ငခ်ခင််း၊ တငသ် င််းခခင််းနငှ့်် အတည်ခပ ခခင််းမျာ်းအတ က် အရခခခ အချက်မျာ်း ထိုတ်ရ ာ်ခွဲ့်စဉ်က 

ရမ ာ်မှန််းထာ်းသည့်် ထိခိိုက်မှုထက် ပိိုမိိုကက ်းမာ်းခခင််း၊ 

(င) အရကာင််းဆ ို်း ရရှိနိိုငရ်သာ နည််းလမ််း အဓိပပါယ်  င့််ဆိိုချက်အရ နည််းစနစသ်စမ်ျာ်းသည ်စ မ ကိန််း၏ 

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုကိို ထ ်းခခာ်းစ ာ ရလ ာ့်ချနိိုငခ်ခင််း၊ 

(စ) စ မ ကိန််း၏ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို စ မ ကိန််းတ င ်စ ်းပ ာ်းရရ်းအရ သသိသိာသာ အပိိုကိုနက်ျ စရိတ်မခ စရ်စဘွဲ 

အရလ့်အကျင့်် ရကာင််းမျာ်းခ င့်် ရလ ာ့်ချနိိုငခ်ခင််း၊ 

(ဆ) ရဆာငရ် က်မှုမျာ်း/ စည််းကမ််းချက်မျာ်းသည် ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို ရလ ာ့်ချရန ်မလိိုအပ် ခခင််း။ 

၉၃။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ထပ်မ ရရှိလာရသာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းကိို ထည့််သ င််းစဉ််းစာ်း၍ လိိုအပ်ပါ က 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ်ပါ စည််းကမ််းချက် မျာ်း 

ခပ ခပငရ်ခပာင််းလွဲရန ်ဆ ို်းခ တ်ရမည် သိို ့်မဟိုတ် လိိုအပ်ပါက ကိစစရပ်တစခ်ိုချင််းအလိိုက် 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း၊ ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲ 

မှုအစ အစဉ်ရရ်းဆ ွဲခခင််းကိို အသစခ်ပ လိုပ်၍ တငသ် င််းရစရန ်စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ကိို ည န ်ကာ်းရမည်။ 

၉၄။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် သက်ရသခ လက်မှတ်ရရှိပပ ်း ပထမ(၂) နစှအ်တ င််းတ င ်စ မ ကိန််း၏ အရကာငအ်ထည်ရ ာ်မှုကိို 

စတငရ်ဆာငရ် က်ရမည်။ ထိိုသိို ့်စတငရ်ဆာငရ် က်သည့််ရန ့်ရက်ကိို စတင ်ရဆာငရ် က်သည့််ရန ့်မ ှရက်ရပါင််း (၃၀)ထက် 

ရနာက်မကျရစဘွဲ ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့်စာခ င့်် အရ ကာင််း ကာ်းရ မည့််အခပင ်စ မ ကိန််းကိို အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရာတ င ်

ပါဝငရ်သာ ရဆာငရ် က်မှုမျာ်းကိို သတ်မှတ်ရ ာ်ခပ ရမည်။ 

၉၅။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် စ မ ကိန််းအရကာငအ်ထည်ရ ာမ်ှုကိို မည်သည့််အတ က်ရ ကာင့်် စတငန်ိိုငခ်ခင််း မရိှရ ကာင််းနငှ့်် 

စတငအ်ရကာငအ်ထည်ရ ာ်နိိုငရ်န ်အချိနက်ာလမညမ် လိိုအပ်ရ ကာင််းကိို အကျိ ်းအရ ကာင််း ရ ာ်ခပ၍၊ 

ထိိုလိိုအပ်သည့််ကာလအတ က ်အချိနတ်ိို်းရပ်းရန ်တငခ်ပချက်အရ ဝနက်က ်း ဌာနက အချိနတ်ိို်းရပ်းသည့်် ကိစစမှတစပ်ါ်း 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ်ရရှိပပ ်း(၂) နစှအ်တ င််း စ မ ကိန််းကိို 

ထိရရာက်စ ာအရကာငအ်ထည်ရ ာမ်ှုအာ်းစတင ်ရဆာငရ် က်ခခင််းမခပ လ င ်ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း သိို ့်မဟိုတ် 

ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််းအာ်း အသစခ်ပ လိုပ်တငခ်ပရမည်။ 

၉၆။ စ မ ကိန််း၏အရ ယ်အစာ်း၊ နယ်ပယအ်တိိုင််းအတာ၊ တညရ်နရာ၊ အခင််းအကျင််း၊ နည််းပညာ၊ ကကိ တငရ်မ ာ်မှန််းနိိုငရ်သာ 

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုရ ကာင့််ခ စလ်ာသည့်် အနတရာယ်၊ ထိုတလ်ိုပ်မှုနည််းလမ််း သိို ့်မဟိုတ ်ညစည်မ််းမှု တာ်းဆ ်းရန ်

သိို ့်မဟိုတ် ရလ ာ့်ချရနရ်ဆာငရ် က်မှုတိို ့်တ င ်အဓိက ရခပာင််းလွဲခခင််း သိို ့်မဟိုတ် တိို်းချွဲွဲ့ ခခင််း သိို ့်မဟိုတ် 

ေိုတိယအဆင့််တိို်းချွဲွဲ့ရဆာငရ် က်ရန ်အဆိိုခပ ခခင််း ခ စပ်ါက စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် သတ်မှတ်ထာ်းရသာ 

အချိနဇ်ယာ်းအတ င််း ရခပာင််းလွဲမှုမျာ်း၏ သတင််းအချက် အလက်မျာ်းနငှ့််အတ  ဝနက်က ်းဌာနသိို ့်တငခ်ပရမည်။ 

၉၇။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ဘက်စ ိုတည်ရဆာက်ရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းပါဝငရ်သာ ပတ်ဝန််းကျင ်ထိခိိုက်မှု ဆန််းစစခ်ခင််း 

ခပ လိုပ်ရနလ်ိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းမျာ်းအတ က ်တည်ရဆာက်ဆွဲကာလ ပတဝ်န််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ် 

အရသ်းစတိ်ကိို စ မ ကိန််း၏ ရည်မှန််းထာ်းရသာ တည်ရဆာကရ်ရ်း လိုပ်ငန််းမျာ်းမစတငမ်  စစိစသ် ို်းသပ်ရနန်ငှ့်် 

အတည်ခပ ရန ်စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့်တငသ် င််းရ မည်ခ စရ် ကာင််း ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ 

လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ်တ င ်စည််းကမ််းချက်တစရ်ပ် ထည့််သ င််းနိိုငသ်ည်။ 

၉၈။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််းခပ လိုပ်ရနလ်ိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်း မျာ်းအတ က ်

လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆာငရ် က်သည့််ကာလ ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ် အရသ်းစတိ် ကိို 

စ မ ကိန််းလည်ပတ်ရဆာငရ် က်မှုမျာ်းစတငရ်န ်ရည်မှန််းထာ်းသည့်် အချိနမ်တိိုငမ်  စစိစသ် ို်းသပ်ရနန်ငှ့်် အတည်ခပ ရန ်

စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့် ရရ်းဆ ွဲတငသ် င််းရမည် ခ စရ် ကာင််း ပတ်ဝန််းကျင ်ထိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ 

လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ်တ င ်စည််းကမ််းချက် တစရ်ပ် ထည့််သ င််းနိိုငသ်ည်။ 

၉၉။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် ကိစစရပ်တစခ်ိုချင််းအလိိုက် တည်ရဆာကဆ်ွဲကာလ ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ် သိို ့်မဟိုတ် 

လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆာငရ် က်သည့််ကာလအတ က ်ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်တိို ့်ကိို လိိုအပ်ပါက ဝနက်က ်းဌာန၏ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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လမ််းည နခ်ျက်ခ င့်် အချိနန်ငှ့််တစရ်ခပ်းည  ခပငဆ်ငရ်စခခင််း နငှ့်် ယင််းကိိုစစိစသ် ို်းသပ်ရနန်ငှ့်် အတည်ခပ ရနဦ််းစ ်းဌာနသိို ့် 

ခပနလ်ည်တငခ်ပရစခခင််း ခပ နိိုငသ်ည်။ 

၁၀၀။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ကိစစရပ်တစခ်ိုချင််းစ အလိိုက် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း အစ ရငခ် စာ၊ 

တည်ရဆာက်ဆွဲကာလ ပတဝ်န််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ် သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငန််းလည်ပတ ်ရဆာငရ် က်သည့််ကာလ 

ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်တ င ်ရ ာ်ခပထာ်းရသာ သက်ဆိိုငရ်ာ ပတဝ်န််း ကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်း 

ဆိိုငရ်ာကတိကဝတ်မျာ်းနငှ့်် လိိုအပ်ချက်မျာ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ 

လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှုသက်ရသခ လက်မှတ်ပါ စ မ ကိန််း၏ အစတိ်အပိိုင််းတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လျဉ််းသည့်် 

ထိုတ်လ တ်မှုကန် ့်သတ်ချက်ပမာဏ၊ ပတဝ်န််းကျငအ်ရည်အရသ ်း စ ချိနစ် ည န််းတိို ့်ကိို စ မ ကိန််း၏အရသ်း စတိ်ပ ိုစ မျာ်း၊ 

တည်ရဆာက်ရရ်းစာချ ပ်၏ သ ်းသန် ့်သတ်မှတ်ချက်မျာ်းနငှ့်် စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းလည်ပတ် ရဆာငရ် က်ရန ်စာချ ပ်မျာ်းတ င ်

ထည့််သ င််းရဆာငရ် က်ရမည်။ 

၁၀၁။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် စ မ ကိန််းတ င ်ကိစစရပ်တစခ်ိုချင််းအလိိုက် စ မ ကိန််း၊ လိုပ်ငန််းခ ငရ်နရာ၊ သိို ့်မဟိုတ် စ မ ကိန််း၏ 

ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုရ ကာင့်် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်၊ တည်ရဆာကဆ်ွဲကာလ အတ က် 

ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ် သိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆာငရ် က်သည့်် ကာလအတ က ်ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

အစ အစဉ်တိို ့်တ င ်ရခပာင််းလွဲမှုမျာ်းကိို ရတ ွဲ့ ရှိရပါက ကစိစရပ်တစခ်ိုချင််းအလိိုက် ခပနလ်ည်ခပငဆ်ငထ်ာ်းရသာ 

ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်၊ တည်ရဆာကဆ်ွဲ ကာလအတ က် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ် သိို ့်မဟိုတ် 

လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆာငရ် က်သည့်် ကာလအတ က် ပတဝ်န််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်ကိို စစိစသ် ို်းသပ်ရနန်ငှ့်် 

အတည်ခပ ရန ်ဦ်းစ ်းဌာနသိို ့် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ  အာ်း တငခ်ပရစနိိုငသ်ည်။ 

ဆ ိုုးကျ ြုိုးသကထ်ရောကမ်္ှုမ္ျောိုးအောိုးလံုိုးအတကွ် တောဝန ်

၁၀၂။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည်- 

(က) မိမိကိိုယ်တိိုငရ် ကာင့််ခ စရ်စ မိမိကိိုယ်စာ်းရဆာငရ် က်ရန ်ခန် ့်ထာ်းခခင််း သိို ့်မဟိုတ် ငာှ်းရမ််းခခင််း သိို ့်မဟိုတ် 

အခ င့််အာဏာရပ်းခခင််းခပ ထာ်းသည့်် ကနထ်ရိိုက်တာ၊ လက်ခ ွဲရဆာငရ် က်ရပ်းသ  ဆပ်ကန ်ထရိိုက်တာ၊ အရာရှိ၊ 

အလိုပ်သမာ်း၊ ကိိုယ်စာ်းလှယ ်သိို ့်မဟိုတ် အတိိုငပ်ငခ် မျာ်း၏ ခပ လိုပ်မှု သိို ့်မဟိုတ် ပျက်က က်မှုရ ကာင့််ခ စရ်စ 

ရပေါ်ရပါက်သည့်် ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်း အာ်းလ ို်းတိို ့်အတ က် တာဝနရ်ှ ိသည်။ 

(ခ) စ မ ကိန််းရ ကာင့်် ထိခိိုက်ခ စာ်းရသ မျာ်းအာ်း လက်ရှိ သိို ့်မဟိုတ် စ မ ကိန််း မရဆာငရ် က်မ ကာလထက် မနမိ့််ကျရသာ 

လ မှုစ ်းပ ာ်းရရ်း တည်ပငမိ်ခိိုငမ်ာမှု ရရှိသည်အထိ ရဆာငရ် က်ရပ်းရနန်ငှ့်် သက်ရမ ်း ဝမ််းရကျာင််းလိုပ်ငန််းမျာ်း 

ခပနလ်ည်တည်ရထာငရ်ရ်းနငှ့်် ခပနလ်ည်ရနရာချထာ်းရရ်း အစ အစဉ်မျာ်းကိို စ မ ကိန််းရ ကာင့်် ထိခိိုက်ခ စာ်းရသ မျာ်း၊ 

သက်ဆိိုငရ်ာအစိို်းရဌာန၊ အ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ အခခာ်းသက်ဆိိုငသ်  မျာ်းနငှ့်် တိိုငပ်ငရ်ဆ ်းရန ်း၍ လိိုအပ်သလိို ပ ့်ပိို်းရပ်းရန ်

စ စဉ်ရဆာငရ် က်ရမည်။ 

၁၀၃။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်၊ စ မ ကိန််းကတိကဝတ်အာ်းလ ို်းနငှ့်် စည််းကမ််းချက်မျာ်းကိို 

အခပည့််အဝအရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရမည့််အခပင ်ယင််း၏ကိိုယ်စာ်း စ မ ကိန််းကိို ရဆာငရ် က်ရပ်းသ ကနထ်ရိိုက်တာနငှ့်် 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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လက်ခ ွဲရဆာငရ် က်ရပ်းသ  ဆပ်ကနထ်ရိိုက်တာမျာ်း အာ်းလ ို်းက စ မ ကိန််းအတ က် လိုပ်ငန််းမျာ်းရဆာငရ် က်ရာတ င ်

သက်ဆိိုငရ်ာဥပရေ၊ နည််းဥပရေမျာ်း၊ ဤလိုပ်ထ ို်း လိုပ်နည််း၊ ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်နငှ့်် 

စည််းကမ််းချက်မျာ်းအာ်းလ ို်းကိို အခပည့််အဝလိိုက်နာ ရဆာငရ် က်ရစရန ်တာဝနရ်ှိသည်။ 

၁၀၄။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ  လက်မှတ်၊ 

သက်ဆိိုငရ်ာဥပရေမျာ်း၊ နည််းဥပရေမျာ်း၊ ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနငှ့်် စ ချိနစ် ည န််းတိို ့်တ င ်ပါရှိရသာ 

လိိုအပ်ချက်မျာ်းအာ်းလ ို်းအတ က် တာဝနရ်ှိသည့််အခပင ်ယင််းတိို ့်ကိို အခပည့််အဝထိရရာကစ် ာ 

အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရဆာငရ် က်ရမည။် 

၁၀၅။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် အဆိိုခပ စ မ ကိန််းရ ကာင့်် ခ စရ်ပေါ် နိိုငရ်သာ ဆိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုမျာ်း ကိို 

ရ ာ်ထိုတ်သတ်မှတ်၍ သတင််းအချက်အလက်အခပည့််အစ ိုကိို ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် အချိနန်ငှ့််တစရ်ခပ်းည  စာခ င့်် 

အသရိပ်းတငခ်ပရမည်။ 

 

အခန်ိုး(၉) 

ထစောင့်် ကြ် ကည့်် ှု ပခငိ်ုး 

၁၀၆။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် အကကိ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆာင ်ရ က်ခခင််း၊ 

လိုပ်ငန််းရပ်စွဲခခင််း၊ လိုပ်ငန််းပိတ်သမိ််းခခင််း၊ လိုပ်ငန််းပိတ်သမိ််းပပ ်းကာလ ဟ သည့််စ မ ကိန််း 

အဆင့််အာ်းလ ို်းတ ငဆ်ိို်းကျိ ်းသက်ရရာက်မှုအာ်းလ ို်းအတ က် စ မ ကိန််းနငှ့်် ဆက်စပ်ရဆာငရ် က်မှုမျာ်းအာ်း မိမိကိိုယမ်ိမိ 

ဘက်စ ိုရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှုစစရ်ဆ်းခခင််းကိို စဉ်ဆက်မခပတ် လက်ရတ ွဲ့ရဆာငရ် က်ရမည့်် အခပင ်သက်ဆိိုငရ်ာဥပရေမျာ်း၊ 

နည််းဥပရေမျာ်း၊ ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနငှ့်် စ ချိနစ် ည န််းမျာ်း၊ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု 

သက်ရသခ လက်မှတ်ပါ စည််းကမ််းချက်မျာ်း နငှ့််ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ပါ အချက်မျာ်းကိို 

လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရမည်။ 

၁၀၇။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ယင််း၏တာဝနမ်ျာ်းပျက်က ကမ်ှု သိို ့်မဟိုတ် အခခာ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း ရဆာငရ် က်ရနပ်ျက်က ကမ်ှု 

သိို ့်မဟိုတ် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ်နငှ့်် 

ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်အာ်း လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရန ်ပျက်က က်မှုမျာ်း ကိို ခ စန်ိိုငသ်မ  ရဆာလျငစ် ာစာခ င့်် 

အသရိပ်းတငခ်ပရမည်။ ပျက်က က်မှုတစခ်ိုခိုရ ကာင့်် အနတရာယ်ခ စ ်ရစနိိုငရ်သာ ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ်သက်ရရာက်မှု 

ခ စလ်ာနိိုငသ်ည့််ကိစစ သိို ့်မဟိုတ် ဝနက်က ်းဌာနက အခမနသ်ရိှိရန ်လိိုအပ်သည့််ကိစစကိို ၂၄ နာရ အတ င််းလည််းရကာင််း၊ 

အခခာ်းကိစစမျာ်းအာ်းလ ို်းတ င ်စ မ ကိန််း အဆိိုခပ သ က ယင််းခ စစ်ဉ်ခ စရ်ပ်ကိို စတငသ်ရိှိသည့်် အချိနမ်ှ(၇)အရက်တ င််း 

လည််းရကာင််း ဝနက်က ်း ဌာနသိို ့် အသရိပ်းတငခ်ပရမည်။ 

၁၀၈။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်၏ ဇယာ်းပါအတိိုင််း ရစာင့်် ကပ်  ကည့််ရှုမှုအစ ရငခ် စာကိို 

ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် (၆) လတစက်ကိမ် သိို ့်မဟိုတ် ဝနက်က ်းဌာနကသတ်မှတ်သည့်် အတိိုင််း တငခ်ပရမည်။ 

၁၀၉။ ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှုမှု အစ ရငခ် စာတ င ်ရအာက်ပါအချက်မျာ်း ပါရှိရမည်- 
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(က) စည််းကမ််းချက်မျာ်းအာ်းလ ို်းကိို လိိုက်နာရ ကာင််း သက်ရသခ စာရ က်စာတမ််း အရထာက်အထာ်း မျာ်း၊ 

(ခ) ပတ်ဝန််းကျင ်စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ် အရကာငအ်ထည်ရ ာမ်ှုအတ က် တငခ်ပထာ်းသည့်် အရကာင ်အထည်ရ ာ်မှု 

ဇယာ်းအတိိုင််း ရဆာငရ် က်ရာတ င ်အစ ရငခ် သည့်် အချိနအ်ထိ တိို်းတက်မှု၊ 

(ဂ) ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်အာ်း အရကာငအ်ထညရ် ာ်ရာတ င ်ရတ ွဲ့  က  ရရသာ အခက်အခွဲ မျာ်း၊ 

ယင််းအခက်အခွဲမျာ်းကိို ကိုစာ်းရန ်အ က ခပ ချက်မျာ်းနငှ့်် အလာ်းတ အခက်အခွဲမျာ်း၊ အနာဂတ်တ င ်ရတ ွဲ့  က  ရနိိုငမ်ှုကိို 

တာ်းဆ ်းကာက ယ်ရန ်သိို ့်မဟိုတ ်ရရှာငလ် ွဲရန ်အဆိိုခပ သည့်် ရဆာငရ် က်မှုမျာ်း၊ 

(ဃ) ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်ကိို လိိုက်နာရဆာငရ် ကရ်နပ်ျက်က က်သည့််အကကိမ်နငှ့်် အမျိ ်း အစာ်း၊ အဆိိုခပ သည့်် 

ကိုစာ်းမှုရဆာငရ် က်ချက်မျာ်းနငှ့်် ကိုစာ်းမှုပပ ်းရခမာက်ရမည့်် အချိနသ်တ်မှတ်ချက် မျာ်း၊ 

(င) လိုပ်ငန််းခ ငန်ငှ့်် လ မှုအ  ွဲွဲ့အစည််း၏ ကျန််းမာရရ်း၊ ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းရရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ 

ခ စပ် ာ်းရသာ မရတာ်တဆမှုမျာ်းနငှ့်် ခ စစ်ဉ်ခ စရ်ပ်မျာ်း၊ 

(စ) ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ်အရ သတ်မှတ်ထာ်းသည့်် သိို ့်မဟိုတ် အခခာ်းလိိုအပ်သည့်် ပတ်ဝန််း ကျငဆ်ိိုငရ်ာ 

အတိိုင််းအတာနငှ့််စည််းကမ််းချက်မျာ်းဆိိုငရ်ာ အချက်အလကမ်ျာ်းအာ်း ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှု  မှု။ 

၁၁၀။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်၏ ဇယာ်းပါအတိိုင််းအပိိုေ ်၁၀၈နငှ့်် ၁၀၉ အရ 

လိုပ်ငန််းရဆာငရ် က်ချက်မျာ်းနငှ့်် ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှုမှုအစ ရငခ် စာအာ်း ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် တငခ်ပသည့်် ရန ့်ရက်မှ (၁၀) 

ရက်အတ င််း အမျိ ်းသာ်းလ ိုခခ  ရရ်းဆိိုငရ်ာ ကိစစရပ်မျာ်းမှတစပ်ါ်း အမျာ်း ခပည်သ သရိှိနိိုငရ်န ်စ မ ကိန််း၏ 

ဝက်ဘဆ်ိိုေတ် ငလ်ည််းရကာင််း၊ စာ ကည့််တိိုက်မျာ်း၊ ခပည်သ ့်ခန််းမမျာ်း 

စသည့််အမျာ်းခပည်သ စိုရဝ်းရာရနရာမျာ်းတ ငလ်ည််းရကာင််း၊ စ မ ကိန််းရ ို ်းဌာနမျာ်းတ င ်လည််းရကာင််း 

အမျာ်းခပည်သ သရိှိနိိုငရ်စရန ်တငခ်ပရမည်။ မည်သည့််အ  ွဲွဲ့အစည််း သိို ့်မဟိုတ် ပိုဂ္ိ လ်မဆိို ရစာင့်် ကပ် 

 ကည့််ရှုမှုအစ ရငခ် စာ၏ ေ ဂျ တယ်မိတတ ြူကိို ရတာင််းခ နိိုငပ်ပ ်း စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် ယင််းရတာင််း ခ ချက်ကိို 

ရရှိပပ ်းရနာက်(၁၀)ရက်အတ င််း ေ ဂျ တယ်မိတတ ြူကိို အ ်းရမ်းလ်ခ င့််ခ စရ်စ၊ ရတာင််းခ သ နငှ့်် သရဘာတ ည ထာ်းသည့်် 

အခခာ်းနည််းလမ််းခ င့််ခ စ်ရစ ရပ်းပိို ့်ရမည်။ 

ဝန်ကက ိုးဌောနနငှ့်် သက်ဆ ငုရ်ောအစ ုိုးရဌောန၊ အစ ုိုးရအ ွွဲ ွဲ့အစည်ိုးက ထစောင့်် ကြ် ကည့်် ှု ပခငိ်ုးနငှ့်် စစထ်ဆိုး ပခငိ်ုး 

၁၁၁။ ဝနက်က ်းဌာနသည် စ မ ကိန််းကသက်ဆိိုငရ်ာ ပတဝ်န််းကျငန်ငှ့်် လ မှုစ ်းပ ာ်းလိိုအပ်ချက်မျာ်းကိို လိိုက်နာရရ်းအတ က် 

ထိန််းက ပ်ရနန်ငှ့်် သတ်မှတ်ဆ ို်းခ တ်ရနလ်ည််းရကာင််း၊ စ မ ကိန််း၏တာဝနမ်ျာ်းကိို ပျက်က က်မှုအာ်း 

တာ်းဆ ်းရနလ်ည််းရကာင််း စ မ ကိန််းနငှ့််ဆကစ်ပ်ရသာ လှုပ်ရှာ်းရဆာငရ် က်မှုမျာ်းအာ်း မိမိ၏ကက ်း ကပ်မှုရအာက်ရှိ 

ခပည်ရထာငစ်ိုအဆင့််၊ တိိုင််းရေသကက ်း၊ ခပည်နယ်၊ ရနခပည်ရတာ်ရကာငစ်  နယ်ရခမ သိို ့်မဟိုတ် ရေသဆိိုငရ်ာရ ို ်းမျာ်းမ ှ

အရာရိှမျာ်းခ င့််ခ စရ်စ အတိိုငပ်ငခ် တစဦ််းဦ်း၏ ရဆာငရ် က်မှု ခ င့််ခ စရ်စ ယင််းတိို ့်နစှမ်ျိ ်းလ ို်းခ င့််ခ စရ်စ 

ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှုခ င့််နငှ့်် စစရ်ဆ်းခ င့််ရိှသည်။ ထိို ့်အခပင ်ဝနက်က ်းဌာနသည် ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှု ခခင််းနငှ့်် 

စစရ်ဆ်းခခင််းလိုပ်ငန််းမျာ်း အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ခခင််းကိို အခခာ်းသက်ဆိိုငရ်ာအစိို်းရဌာန၊ အစိို်းရအ  ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၏ 

ပ ့်ပိို်းမှုခ င့်် ပ ်းရပါင််းရဆာငရ် က်နိိုငသ်ည်။ 
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၁၁၂။ ဝနက်က ်းဌာနသည် စစရ်ဆ်းချက်အရ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ်ပါ 

စည််းကမ််းချက်မျာ်းကိို လိိုက်နာမှုမရှိရ ကာင််းရတ ွဲ့ ရှိလ င ်ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း အရ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ အာ်း 

ကိုစာ်းရဆာငရ် က်မှုမျာ်းရဆာငရ် က်ရစနိိုငသ်ည် သိို ့်မဟိုတ ်ေဏရ် က်းရင ချ မှတ်နိိုငသ်ည်။ 

၁၁၃။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည်- 

(က) ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှုရနန်ငှ့်် စစရ်ဆ်းရနအ်လိို ့်ငာှ စစရ်ဆ်းရနတ်ာဝနရ်ှိသ အာ်း သာမနအ်လိုပ်ချိန ်အတ င််း 

ဝငရ်ရာက်ခ င့််ခပ ရမည်။ 

(ခ) ဝနက်က ်းဌာနက အရ ကာင််းအာ်းရလျာ်စ ာ လိိုအပ်လာသည့််အခါ စ မ ကိန််း၏ရ ို်းမျာ်းနငှ့်် စ မ ကိန််း လိုပ်ငန််းခ ငန်ငှ့်် 

စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းမျာ်း သိို ့်မဟိုတ် စ မ ကိန််းနငှ့်် သက်ဆိိုငရ်သာ လိုပ်ငန််းမျာ်း ရဆာငရ် က်လျက်ရှိသည့်် 

အခခာ်းရနရာမျာ်းသိို ့် အချိနမ်ရရ ်း ဝငရ်ရာက်ခ င့်် ခပ ရမည်။ 

၁၁၄။ ဝနက်က ်းဌာနသည် စစရ်ဆ်းခခင််းကိို ရဆာငရ် က်ရာတ င ်ဓာတ်ပ ိုရိိုက်က ်းခခင််း၊ အသ သ င််းခခင််း၊ ဗ ေ ယိိုရိိုက်က ်းခခင််း၊ 

ရခမသာ်း၊ နိုန််းအနည်အနစှ၊် ရရနငှ့််ရလနမ နာမျာ်းရယ ခခင််းနငှ့်် က နပ်ျြူတာမျာ်းကိို စစရ်ဆ်းခခင််း၊ 

ေ ဂျ တယ်စာတ ွဲမျာ်းအပါအဝင ်စာရ က်စာတမ််းအရထာက်အထာ်းမျာ်းကိို မိတတ ြူက ်းခခင််း၊ လ ပိုဂ္ိ လ်မျာ်းကိို 

ရတ ွဲ့ဆ ိုရမ်းခမန််းခခင််းနငှ့််ဝနက်က ်းဌာနက လိိုအပ်သည်ဟိုယ ဆသည့်် အခခာ်းစ ိုစမ််းစစရ်ဆ်း ခခင််းအပါအဝင ်

မည်သည့််နည််းလမ််းခ င့််မဆိို ရဆာငရ် က်နိိုငသ်ည်။ လိိုအပ်ပါက သက်ဆိိုငရ်ာအခခာ်း ဝနက်က ်းဌာနနငှ့််ရပါင််းစပ်ည ိနှုငိ််း၍ 

စစရ်ဆ်းရဆာငရ် က်နိိုငသ်ည်။ 

၁၁၅။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် အရရ်းရပေါ်အရခခအရနတ ငခ် စရ်စ၊ စ မ ကိန််းသည် သက်ဆိိုငသ်ည့်် ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာနငှ့်် 

လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုအပ်ချက်ကိို ရဆာငရ် က်ရပ်းရန ်ပျက်က ကလ် ငခ် စရ်စ၊ ပျက်က က်နိိုငသ်ည် သိို ့်မဟိုတ် ပျက်က က်ရန ်

အနတရာယ်ရှိသည်ဟို ယ ဆလ ငခ် စရ်စ မည်သည့််အချိနတ် င ်မဆိို စစရ်ဆ်းရနတ်ာဝနရ်ှိသ အာ်း 

ချက်ချင််းဝငရ်ရာက်စစရ်ဆ်းခ င့််ခပ ရမည်။ 

၁၁၆။ ဝနက်က ်းဌာနသည် စ မ ကိန််းနငှ့််လိုပ်ငန််းခ ငရ်နရာမျာ်း၊ အရထာက်အက ခပ ပစစည််းမျာ်း၊ ယာဉ်မျာ်း၊ က နပ်ျြူတာမျာ်း၊ 

မှတ်တမ််းထိန််းသမိ််းထာ်းရှိရာ ရနရာမျာ်း၊ စာရ က်စာတမ််း အရထာက်အထာ်းမျာ်း၊ အခခာ်းမ ေ ယာနငှ့်် 

သတင််းအချက်အလက် စိုရဆာင််းသမိ််းဆည််းမှုပ ိုစ မျာ်းနငှ့်် အမျိ ်းအစာ်းမျာ်းနငှ့်် လ ပိုဂ္ိ လ်မျာ်း အပါအဝင ်

လိိုအပ်သည်မျာ်းကိို စစရ်ဆ်းနိိုငသ်ည်။ 

၁၁၇။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် စ မ ကိန််း၏ ကိိုယ်စာ်းရဆာငရ် က်ရပ်းသ  ကနထ်ရိိုက်တာနငှ့်် လက်ခ ွဲ ရဆာငရ် က်ရပ်းသ  

ဆပ်ကနထ်ရိိုက်တာမျာ်းကိိုလည််း စစရ်ဆ်းရနတ်ာဝနရ်ှိသ က စစရ်ဆ်းခခင််းကိို ခ င့််ခပ  ရမည်။ 

၁၁၈။ ဝနက်က ်းဌာနသည် စ မ ကိန််းက ယင််း၏ တာဝနမ်ျာ်းကိို လိိုက်နာခခင််းမရှိဟို ယ ဆလ င ်စ မ ကိန််းအာ်း ချက်ချင််းသတိရပ်း 

အရ ကာင််း ကာ်းရမည်။ 

၁၁၉။ ဝနက်က ်းဌာနသည် စ မ ကိန််းအာ်း ယင််း၏ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာ တာဝနမ်ျာ်းကိို တိကျစ ာလိိုက်နာ ရဆာငရ် က်ရန ်

သတိရပ်းနိိုငသ်ည်။ သတိရပ်းချက်တစခ်ိုခိုကိို ဝနက်က ်းဌာန သိို ့်မဟိုတ် ဦ်းစ ်းဌာန၏ ဝက်ဘဆ်ိိုက်တ င ်လ င့််တငခ်ခင််း 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 

Page 45 of 47 

သိို ့်မဟိုတ် စ မ ကိန််းအာ်း စ မ ကိန််း၏ဝက်ဘဆ်ိိုက်တ င ်လ င့််တငထ်ာ်း ရှိရစခခင််း သိို ့်မဟိုတ် ယင််းနစှမ်ျိ ်းလ ို်းကိို 

ရဆာငရ် က်ခခင််း သိို ့်မဟိုတ် အမျာ်းခပည်သ သရိှိရအာင ်သင့််ရလျာ်ရသာ နည််းလမ််းခ င့်် ထိုတ်ရ ာ်ခခင််းခပ နိိုငသ်ည်။ 

၁၂၀။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်း ဆိိုငရ်ာလိိုက်နာရမည့်် အချက်မျာ်းအာ်း လိိုက်နာမှု မရှိသည့်် စ မ ကိန််း၏ 

အခပ အမ မျာ်းကိို ည နခ်ပရမည။် ထိို ့်ခပင ်စ မ ကိန််းအာ်း လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရန ်အရခခအရနနငှ့်် သင့််ရလျာ်ကိိုက်ည ရစမည့်် 

တိကျရသာအချိနက်ာလတစခ်ိုကိို သတ်မှတ်ရပ်းရမည်။ 

၁၂၁။ ဝနက်က ်းဌာနသည် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ  သိို ့်မဟိုတ် စ မ ကိန််းပိိုငရ်ှငက် ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်း ဆိိုငရ်ာ 

ယင််း၏တာဝနမ်ျာ်းကိို မလိိုက်နာရ ကာင််း သိို ့်မဟိုတ် လိိုက်နာလိမ့််မည် မဟိုတ်ရ ကာင််း ယ ဆလ င၊် သင့််ရလျာ်သည့်် 

တည်ဆွဲဥပရေတစရ်ပ်ရပ်အရ စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််း ရဆာငရ် က်မှုကိို ဆိိုင််းင ့် ရစရန ်သက်ဆိိုငရ်ာ ဝနက်က ်းဌာန၊ အ  ွဲွဲ့အစည််းသိို ့် 

အရ ကာင််း ကာ်းရမည်။ ထိို ့်အခပင ်ယင််းလိိုက်နာရန ်ပျက်က က်မှုအာ်း စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ ၏ စရိတ်ခ င့်် 

သတ်မှတ်ချိနအ်တ င််း ထိရရာက်စ ာခပငဆ်ငန်ိိုငသ်ည် ဟိုယ ဆရသည့်် အရည်အချင််းခပည့််မ ရသာ 

မည်သည့််တတိယအ  ွဲွဲ့အစည််းနငှ့််မဆိို ခပငဆ်ငရ်ဆာငရ် က်ရစ နိိုငသ်ည်။ 

၁၂၂။ စ မ ကိန််းကိို စစရ်ဆ်းခခင််းနငှ့်် ရစာင့်် ကပ် ကည့််ရှု ခခင််းခပ လိုပ်ရသည့်် ဝနက်က ်းဌာန၏ကိုနက်ျစရိတ် အာ်းလ ို်းကိို 

စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က ကျခ ရမည်။ ယင််းကိုနက်ျစရိတ်မျာ်းသည် ပတ်ဝန််းကျငစ် မ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစ အစဉ်နငှ့်် 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်းဆိိုငရ်ာ လိိုက်နာရဆာငရ် က်မှု သက်ရသခ လက်မှတ်ပါ စ မ ကိန််း ကတိကဝတ်မျာ်းကိို 

လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရစရန ်လိိုအပ်သည့်် ပမာဏထက် မရကျာ်လ နရ်စရ။ 

 

အခန်ိုး(၁၀) 

မ္ဟောဗျျူဟောထပမ္ောက်ြတဝ်န်ိုးကျင ်ဆ ငုရ်ောဆန်ိုးစစပ်ခငိ်ုး 

၁၂၃။ ဝနက်က ်းဌာနသည်- 

(က) ခပည်ရထာငစ်ိုသမမတ ခမနမ်ာနိိုငင် ရတာ်တစဝ်န််းလ ို်းနငှ့်် ယင််း၏ပမိ ွဲ့ ရ ာနငှ့်် ပထဝ ဝငဆ်ိိုငရ်ာ 

ပိိုင််းခခာ်းသတ်မှတ်ထာ်းရသာ ရေသအသ ်းသ ်းရှိ စ မ ကိန််းမျာ်းနငှ့်် အခခာ်းစ ်းပ ာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ််း၍ 

အဆင့််ခမင့််ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာနငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ ထိန််းသမိ််းကာက ယ်မှုမျာ်း အခိိုငအ်မာ ရရိှရစရနန်ငှ့်် 

ခပည်သ ့်ရရ်းရာမ ဝါေနငှ့်် စ မ ကိန််းမျာ်းတ င ်ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာနငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ အရလ်းထာ်းမှုမျာ်းအာ်း 

ထိရရာက်စ ာ ရပါင််းစည််းရဆာငရ် က်နိိုငရ်နန်ငှ့်် လ ယ်က လျငခ်မနရ်စရန ်ခပည်ရထာငစ်ိုဝနက်က ်းဌာနမျာ်း၊ 

ရနခပည်ရတာ်ရကာငစ် နယ်ရခမ၊ တိိုင််းရေသကက ်း၊ ခပည်နယ်၊ ကိိုယ်ပိိုင ်အိုပ်ချ ပ်ခ င့််ရတိိုင််း၊ 

ကိိုယ်ပိိုငအ်ိုပ်ချ ပ်ခ င့််ရရေသမျာ်း၊ ပမိ ွဲ့နယ်မျာ်းနငှ့်် အခခာ်းပိုဂ္လိက သိို ့်မဟိုတ် ပိုဂ္လိကအ  ွဲွဲ့အစည််းက 

ရရ်းဆ ွဲထာ်းရသာ သိို ့်မဟိုတ် ရရ်းဆ ွဲရနစ် စဉ်ထာ်းရသာ မ ဝါေမျာ်း၊ မဟာဗျြူဟာ မျာ်း၊    ွဲ့ ပ ိ ်းရရ်းစ မ ကိန််းမျာ်း၊ 

မ ရဘာငမ်ျာ်းနငှ့်် အစ အစဉ်မျာ်းကိို ဝနက်က ်းဌာနက ထိုတ်ခပနသ်ည့်် မဟာဗျြူဟာရခမာက် ပတ်ဝန််းကျင ်

ဆန််းစစခ်ခင််းဆိိုငရ်ာ လမ််းည နခ်ျက်အရ ပတဝ်န််းကျငန်ငှ့််လ မှုရရ်း ဆိိုငရ်ာ သက်ရရာက်လာနိိုငမ်ှုမျာ်းအတ က ်

မဟာဗျြူဟာရခမာက် ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာ ဆန််းစစခ်ခင််း ရဆာငရ် က်ရန ်ရတာင််းဆိိုနိိုငသ်ည်။ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(ခ) ယင််းသိို ့်ရဆာငရ် က်ခခင််းက မ ဝါေ၊ မဟာဗျြူဟာ၊    ွဲ့ ပ ိ ်းရရ်းစ မ ကိန််း၊ မ ရဘာင ်သိို ့်မဟိုတ် အစ အစဉ်တစရ်ပ်ရပ်သည ်

ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာ သိို ့်မဟိုတ် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာသသိာထငရ်ှာ်းရသာ ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ်သက်ရရာက်မှု 

ခ စန်ိိုငသ်ည်ဟို ည နခ်ပပါက ယင််းမ ဝါေ၊ မဟာဗျြူဟာ၊    ွဲ့ ပ ိ ်းရရ်း စ မ ကိန််း၊ မ ရဘာင ်သိို ့်မဟိုတ ်အစ အစဉ်အတ က် 

တာဝနရ်ှိသည့်် အ  ွဲွဲ့အစည််းအာ်း ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်းကိို ရ ာထ်ိုတ်သတ်မှတ်နိိုငရ်ရ်းနငှ့်် 

ဆန််းစစန်ိိုငရ်ရ်းအတ က် သင့််ရလျာ်မှနက်နရ်သာ စ ်းစမ််းရလ့်လာမှုတစရ်ပ်ခပ လိုပ်ရနန်ငှ့်် ယင််းမ ဝါေ၊ မဟာဗျြူဟာ၊ 

   ွဲ့ ပ ိ ်းရရ်းစ မ ကိန််း၊ မ ရဘာင ်သိို ့်မဟိုတ် အစ အစဉ်တ င ်ပတဝ်န််းကျငဆ်ိိုငရ်ာနငှ့်် လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

အစ အစဉ်နငှ့်် ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်းအတ က် ဘက်စ ိုရစာင့်် ကပ်  ကည့််ရှုစစရ်ဆ်းခခင််း မ ရဘာငထ်ည့်် 

သ င််း ရရ်းဆ ွဲရန ်ရတာင််းဆိိုနိိုငသ်ည်။ 

၁၂၄။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ခပည်ရထာငစ်ိုဝနက်က ်းဌာနမျာ်း၊ ရနခပည်ရတာ်ရကာငစ် နယ်ရခမ၊ တိိုင််းရေသကက ်း၊ ခပည်နယ်၊ 

ကိိုယ်ပိိုငအ်ိုပ်ချ ပ်ခ င့််ရတိိုင််း၊ ကိိုယ်ပိိုငအ်ိုပ်ချ ပ်ခ င့််ရရေသမျာ်း၊ ပမိ ွဲ့နယ်မျာ်းနငှ့်် အခခာ်းပိုဂ္လိက သိို ့်မဟိုတ ်

ပိုဂ္လိကအ  ွဲွဲ့အစည််းက ရရ်းဆ ွဲထာ်းရသာ သိို ့်မဟိုတ် ရရ်းဆ ွဲရန ်စ စဉ်ထာ်းရသာ မ ဝါေ၊ မဟာဗျြူဟာ၊    ွဲ့ ပ ိ ်းရရ်းစ မ ကိန််း၊ 

မ ရဘာင ်သိို ့်မဟိုတ် အစ အစဉ်အရ ရဆာငရ် က်သည့်် စ မ ကိန််းနငှ့်် အခခာ်းစ ်းပ ာ်းရရ်း လိုပ်ငန််းမျာ်းကိို ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် 

သက်ရရာက်မှုမျာ်းအာ်း ရ ာ်ထိုတ်သတ်မှတ် ရနန်ငှ့်် ရလ့်လာဆန််းစစရ်နလ်ိိုအပ်သည့်် အထက်အပိိုေပ်ါ 

သတ်မှတ်ချက်အတိိုင််း မ ဝါေ၊ မဟာဗျြူဟာ၊    ွဲ့ ပ ိ ်းရရ်းစ မ ကိန််း၊ မ ရဘာင ်သိို ့်မဟိုတ် အစ အစဉ်၏ ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိိုငရ်ာနငှ့်် 

လ မှုရရ်းဆိိုငရ်ာ စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှု နငှ့်် ဘက်စ ိုရစာင့်် ကပ်  ကည့််ရှုစစရ်ဆ်းခခင််း မ ရဘာငန်ငှ့််အည  ရနရာချထာ်းခခင််း၊ 

ေ ဇိိုင််းရရ်းဆ ွဲခခင််း၊ တည်ရဆာက်ခခင််း၊ လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ခခင််းတိို ့်ကိို အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရန ်ရတာင််းဆိိုနိိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ိုး(၁၁) 

စ မံ္ခန် ့်ခွွဲထရိုးဆ ငုရ်ော အထရိုးယပူခငိ်ုး 

၁၂၅။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ကကိ တငခ် င့််ခပ ချက်ပါ စည််းကမ််းချက်တစရ်ပ်ရပ်ကိို စ မ ကိန််း သိို ့်မဟိုတ် စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က 

လည််းရကာင််း၊ စ မ ကိန််း၏ကိိုယ်စာ်းရဆာငရ် က်ရပ်းသ  ကနထ်ရိိုက်တာ၊ လက်ခ ွဲ ရဆာငရ် က်ရပ်းသ  ဆပ်ကနထ်ရိိုက်တာ 

တစဦ််းဦ်း သိို ့်မဟိုတ် စ မ ကိန််းကိိုယ်စာ်း ရဆာငရ် က်သည့်် အခခာ်းသ တစဦ််းဦ်းကလည််းရကာင််း 

လိိုက်နာရဆာငရ် က်ရနပ်ျက်က က်မှုအတ က ်ေဏရ် က်းရင ချမှတ်နိိုင ်သည့််အခပင ်အခခာ်းစ မ ခန် ့်ခ ွဲရရ်းဆိိုငရ်ာ 

အရရ်းယ မှုမျာ်း ရဆာငရ် က်နိိုငသ်ည်။ 

၁၂၆။ စ မ ကိန််းအရပေါ် ယင််းေဏရ် က်းရင မျာ်းချမှတ်မှုနငှ့်် အခခာ်းစ မ ခန် ့်ခ ွဲရရ်းဆိိုငရ်ာ အရရ်းယ မှုမျာ်း ရဆာငရ် က်ရာတ င-် 

(က) ပထမအကကိမ်ပျက်က က်မှု သိို ့်မဟိုတ် အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရာတ င ်ချိ ွဲ့ယ င််းမှုခ စပ်ါက ကိုမပဏ  အာ်း 

ကကိ တငအ်သိရပ်းအရ ကာင််း ကာ်းစာ(နိို ့်တစစ်ာ) ရပ်းပပ ်း၊ ရက်ရပါင််း ၆၀ထကမ်ရကျာ်သည့်် ကိုစာ်းရန ်

အချိနရ်ပ်းရမည်။ 



(ပတ်ဝန််းကျငထိ်ခိိုက်မှု ဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း) 
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(ခ) ဝနက်က ်းဌာနက ေဏရ် က်းရင မချမှတ်မ  ခ စပ် ာ်းခွဲ့်ရသာ ကနဦ်းပျက်က က်မှု သိို ့်မဟိုတ် အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရာတ င ်

ချိ ွဲ့ယ င််းမှုခ စပ် ာ်းပပ ်း ၅ နစှအ်တ င််း ယင််းပျက်က က်မှု သိို ့်မဟိုတ် အရကာင ်အထည်ရ ာ်ရာတ င ်

ချိ ွဲ့ယ င််းမှုထပ်မ ခ စပ် ာ်းလ င ်စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ သည် အပိိုေခ် ွဲ(က) ပါ အခ င့််အရရ်း မျာ်း ခ စာ်းခ င့််မရိှရစရ။ 

၁၂၇။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ကိုစာ်းရန၊် ရှင််းလင််းရနန်ငှ့်် ရလျာ်ရ က်းရပ်းရနစ်ရိတ်မျာ်းအခပင ်ထပ်ရဆာင််း ေဏရ်င ချမှတ်နိိုငသ်ည်။ 

ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းအရ ချမှတ်သည့်် ေဏရ် က်းရင မျာ်းသည် အခခာ်းသက်ဆိိုင ်ရာဥပရေ၊နည််းဥပရေ၊ 

လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်း၊ စည််းမျဉ််းတစခ်ိုခိုအရ ချမှတ်နိိုငသ်ည့်် ေဏရ် က်းရင မျာ်း နငှ့်် မသက်ဆိိုငရ်စရ။ 

၁၂၈။ စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က ေဏရ် က်းရင ကိို ရပ်းရဆာငရ်သာ်လည််း စ မ ကိန််းအရကာငအ်ထည်ရ ာ်မှု သိို ့်မဟိုတ် 

စ မ ကိန််းအဆိိုခပ သ က ပျက်က က်မှု သိို ့်မဟိုတ ်အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရာတ င ်ချိ ွဲ့ယ င််းမှု ရ ကာင့်် ခ စရ်ပေါ်ရသာ 

ထိခိိုက်ပျက်စ ်းမှု သိို ့်မဟိုတ် ခ စာ်းရရသာနစန်ာမှုအတ က် အခခာ်းသ မျာ်းက စ မ ကိန််းအရပေါ် ရတာင််းဆိိုမှုမျာ်းရှိပါက 

ယင််းတာဝနမ်ျာ်းမှ ကင််းလ တ်ခ င့််မရိှရစရ။ 

၁၂၉။ ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းအရ ဝနက်က ်းဌာနက ချမှတ်ရဆာငရ် က်နိိုငသ်ည့်် ေဏရ် က်းရင မျာ်းနငှ့်် အခခာ်း စ မ ခန် ့်ခ ွဲရရ်းဆိိုငရ်ာ 

အရရ်းယ မှုမျာ်းကိို ရနာက်ဆက်တ ွဲ “ဂ” တ င ်သတ်မှတ်ရ ာ်ခပထာ်းသည်။ 

၁၃၀။ ဦ်းစ ်းဌာနသည် စ မ ကိန််းမျာ်းအာ်း စ မ ခန် ့်ခ ွဲရရ်းဆိိုငရ်ာ အရရ်းယ သည့််စာရင််းကိို ခပ စို၍ ဝနက်က ်းဌာနသိို ့် တငခ်ပရမည်။ 

၁၃၁။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းအရ စ မ ခန် ့်ခ ွဲရရ်းဆိိုငရ်ာ အရရ်းယ ခခင််းခ ရပပ ်းခ စရ်သာ 

စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းမျာ်းအာ်း ဆက်လက်၍ ဤလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနငှ့််အည  လိိုက်နာရဆာငရ် က်ခခင််း မရှိရ ကာင််း 

စစရ်ဆ်းရတ ွဲ့ ရှိပါက ဥပရေပိုေမ် ၃၂ နငှ့််အည  ဆက်လက်အရရ်းယ ရဆာငရ် က်နိိုငသ်ည့််အခပင ်လိိုအပ်သလိို 

အရရ်းယ ရဆာငရ် က်ရန ်လိိုငစ်င၊် ခ င့််ခပ ချက် သိို ့်မဟိုတ် မှတ်ပ ိုတငထ်ိုတ်ရပ်းပိိုငခ် င့််ရိှရသာ သက်ဆိိုငရ်ာ အစိို်းရဌာန၊ 

အစိို်းရအ  ွဲွဲ့အစည််းသိို ့် အရ ကာင််း ကာ်းရမည်။ 

 

(ပ ို) ဝင််းထ န််း 

ခပည်ရထာငစ်ိုဝနက်က ်း 

 

[ ပ ်းတ ွဲရ ာ်ခပရသာ စာရင််း 1 ] 01 ရနာက်ဆက်တ ွဲ(က) ဆန််းစစခ်ခင််းရဆာငရ် က်ရနလ်ိိုအပ်သည့်် 

စ မ ကိန််းလိုပ်ငန််းအမျိ ်းအစာ်းမျာ်း 

[ ပ ်းတ ွဲရ ာ်ခပရသာ စာရင််း 2 ] 02 ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစခ်ခင််း(Initial Environmental Examination-IEE) သိို ့်မဟိုတ် 

ပတ်ဝန််းကျငထ်ိခိိုက်မှုဆန််းစစခ်ခင််း(Environmental Impact Assessment-EIA) ရဆာငရ် က်ရန ်လိိုအပ်သည့်် စ မ ကိန််းအမျိ ်းအစာ်းနငှ့်် 

အရ ယ်အစာ်းသတ်မှတ်ချက်မျာ်း 


