ြပည်ထောင်စုြမန်မာနိုင်ငံထော်
နိုင်ငံထော်ထေးချမ်းသာယာထရးနှင့်ဖွံ့ဖဖိုးထရးထောင်စီ
ထရေရင်းေြမစ်နှင့် ြမစ်ထချာင်းများေိန်းသိမ်းထရးဥပထေ
(နိုင်ငံထော်ထေးချမ်းသာယာထရးနှင့်ဖွံ့ဖဖိုးထရးထောင်စီဥပထေေမှေ် ၈/၂၀၀၆)
၁၃၆၈ ခုနှစ်၊ သီေင်းေျွေ်လဆန်း ၁၁ ရေ်
(၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ထောေ်ေိုဘာလ ၂ ရေ်)
[ ြပင်ဆင် : 11.07.2017 ]
နိုင်ငဳေတာ်ေေဵချမ်ဵသာယာေရဵနှင်ဴ ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵေောင်စီသည် ေောေ်ပါဥပေဒေို ြပဋ္ဌာန်ဵလိေ
ု ်သည်။
ေခန်း(၁)
ေမည်နှင့် ေဓိပ္ပာယ်ထဖာ်ြပချေ်
၁။

ဤဥပေဒေို ထရေရင်းေြမစ်နှင့်ြမစ်ထချာင်းများေိန်းသိမ်းထရးဥပထေဟုေခ္ဒတွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေောေ်ပါစောဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါေတိင
ု ်ဵေဓိပ္ပာယ်သေ်ေရာေ်
ေစရ မည်(ေ) ထရေရင်းေြမစ် ဆိုသည်မှာ ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊ ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ေမ်ဵနာဵနယ်ေတွင်ဵ
ေြမေပ္ဒေြမ

ေောေ်ရှိ

ေရသယဳဇာတောဵလုဵဳ ေိုဆိုသည်။

ယင်ဵစောဵရပ်တွင်

ြမစ်နှငဴ်ေချာင်ဵမျာဵေတွင်ဵသို္ဓစီဵဝင်ရာ ေရေရင်ဵေြမစ်မျာဵလည်ဵပါဝင်သည်။ သို္ဓရာတွင်
ေုန်ဵတွင်ဵပိုင်ဵေရမျာဵမပါဝင်။
(ခ)

ြမစ်

ဆိုသည်မှာ

ေချာင်ဵမျာဵစီဵဝင်ရာမှ

ြဖစ်ေပ္ဒလာေသာ

သဘာဝေရစီဵေ ောင်ဵ

ေိုဆိုသည်။
(ဂ)

ထချာင်း ဆိုသည်မှာ သဘာဝေရေရင်ဵေြမစ်မျာဵစုစည်ဵ၍ တစ်ေနရာမှ တစ်ေနရာသို္ဓ
စီဵဆင်ဵေသာ ေရစီဵေ ောင်ဵေို ဆိုသည်။

(ဃ) ထရလမ်း ဆိုသည်မှာေရယာဉ်မျာဵ ေဘဵေန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵစွာခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာနိုင်သည်ဴ
ေရေ ောင်ဵေိုဆိုသည်။ ယင်ဵစောဵရပ်တွင် ေရလမ်ဵညွှန်ေမှတ်ေသာဵ ေေထာေ်ေေူ
ြဖင်ဴသာ ခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာနိုင်သည်ဴ ေရေ ောင်ဵမျာဵလည်ဵပါဝင်သည်။
(င)

ထရယာဉ်

ဆိုသည်မှာ

စေ်တပ်ေရယာဉ်၊

စေ်မဲဴေရယာဉ်၊

ေရေ ောင်ဵြဖင်ဴ

လူနှငဴ်

ေုန်ပစ္စညဵ် မျာဵတင် ေဆာင်၍ တစ်ေနရာမှ တစ်ေနရာသို္ဓ သွာဵလာနိုင်သည်ဴ ေြခာဵယာဉ်
တစ်မျိုဵမျိုဵေိုဆိုသည်။ ယင်ဵစောဵ ရပ်တွင်သစ်ေဖာင်နှငဴ် ဝါဵေဖာင်မျာဵလည်ဵပါဝင်သည်။

(စ)

ြမစ်ထချာင်းနယ် ဆိုသည်မှာ ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ၏ ဝဲယာေမ်ဵပါဵနှစ်ခုေတွင်ဵရှိ ေရြပင်နယ်
ေိုဆိသ
ု ည်။ ယင်ဵစောဵရပ်တွင် ြမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵရှိ ေရြမုပ်ေသာင်၊ ေရေပ္ဒေသာင်နှငဴ်
ေျွန်ဵမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။

(ဆ)

ေမ်းပါးနယ် ဆိုသည်မှာ ေရစစ်မျဉ်ဵနှငဴ် ေရြပည်မ
ဴ ျဉ်ဵေ ောဵရှိ ေမ်ဵပါဵေစာေ် သို္ဓမဟုတ်
ဆင်ေြခေလျှောေမ်ဵပါဵေို ဆိုသည်။

(ဇ)

ေမ်းနားနယ် ဆိုသည်မှာ ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ဆေ်စပ်ဖပီဵေမ်ဵထိန်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ ေရလမ်ဵ
ထိန်ဵလုပ်ငန်ဵ နှငဴ် ြမစ်ေချာင်ဵဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်ရန် ဤဥပေဒနှငဴ် ေညီ
သတ်မှတ်သည်ဴ ေြမနယ်နိမိတ် ေို ဆိုသည်။

(ဈ)

ဆိပ်ခံေံေား ဆိုသည်မှာ ေရယာဉ်မျာဵ ဆိုေ်ေပ်၍ လူနှငဴ် ေုန်ပစ္စညဵ် တင်ချနိုင်သည်ဴ
ြမစ်တွင်ဵ တည်ေဆာေ်ထာဵေသာ တဳတာဵေိုဆိုသည်။

(ည)

ထဗာေံေား ဆိုသည်မှာ ဆိပ်ခဳတွဲေို ြမစ်တွင်ဵတွင် ေေျာေ်ချ၍ ေမ်ဵနှငဴ် ဆေ်စပ်
ဖပီဵတည်ေဆာေ်ထာဵေသာေရယာဉ်မျာဵဆိုေ်ေပ်ဖပီဵလူနှငဴ်ေုန်ပစ္စညဵ် မျာဵတင်ချနိုင်သည်ဴ
တဳတာဵေိုဆိုသည်။

(ဋ)

ထရဆင်းေံေား

ဆိုသည်မှာ

ေလှသမ္ဗာန်မျာဵ

ဆိုေ်ေပ်နိုင်ဖပီဵ

လူမျာဵေရချိုဵ

ေရခပ်ြပုလုပ်နိုင်သည်ဴ တဳတာဵေိုဆိုသည်။
(ဌ)

ထရလမ်းေိန်းေထဆာေ်ေေုံ
ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတေ်ေစရန်

ဆိုသည်မှာ

တည်ေဆာေ်ထာဵေသာ

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရန်နှငဴ်
ေမ်ဵထိန်ဵနဳရဳမျာဵ၊

ေရလွှဲေရောမျာဵ၊

ေရေခ္ဒေရောမျာဵ၊ ေရမမွှာေပါေ်ပိတ်ေရောမျာဵ၊ နုန်ဵဖမ်ဵေရောမျာဵနှငဴ် လှိုင်ဵောမျာဵေို
ဆိုသည်။
(ဌ-၁) ေမ်းေိန်းေထဆာေ်ေေုံ ဆိုသည်မှာ ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ၏ ေမ်ဵပါဵနယ်မျာဵ ေရတိုေ်စာဵ
ေမ်ဵဖပိုမှုမှ ောေွယ်ရန်ေသာ်လည်ဵေောင်ဵ၊ ေမ်ဵပါဵတည်ဖငိမ်မှု ရှိေရဵေတွေ်ေသာ်
လည်ဵေောင်ဵ တည်ေဆာေ်ထာဵေသာ ေေဆာေ်ေေုဳေို ဆိုသည်။
(ဍ)

သဘာဝပေ်ဝန်းေျင်ေခ
ိ ိုေ်ပျေ်စီးြခင်း ဆိုသည်မှာ ြမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵ ခုတ်ေမာင်သွာဵ
လာသည်ဴ ေရယာဉ်ေ ောင်ဴေသာ်လည်ဵေောင်ဵ၊ ြမစ်ေချာင်ဵေနီဵ ပတ်ဝန်ဵေျင်ရှိစေ်ရုဳ၊
ေလုပ်ရုဳနှငဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ သို္ဓမဟုတ် ေနထိင
ု ်သူမျာဵေ ောင်ဴေသာ်လည်ဵေောင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵ
ေျင်ညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေစြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဂ ဟစနစ်ပျေ်စီဵေစြခင်ဵေိုဆိုသည်။

(ဎ)

ဝန်ကေီးဌာန

ဆိုသည်မှာ

ြပည်ေထာင်စုေစိုဵရ

ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ်

ဆေ်သွယ်ေရဵ

ဝန်ကေီဵဌာနေို ဆိုသည်။
(ဏ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ်ဆေ်သွယ်ေရဵဝန်ကေီဵဌာန ေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ်
ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတေ်ေရဵဦဵစီဵဌာနေို ဆိုသည်။
<ြပင်ဆင် 11.07.2017>

ေခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချေ်များ
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချေ်မျာဵမှာ ေောေ်ပါေတိုင်ဵြဖစ်သည်(ေ) ေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ် ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵေို ြပည်သူမျာဵေေျိုဵရှိစွာ ေသုဳဵြပုနိုင်ေရဵေတွေ်
ထိန်ဵသိမ်ဵောေွယ်ရန်၊
(ခ)

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵေတွင်ဵ ေရလမ်ဵေ ောင်ဵဆေ်သွယ်မှုလုဳခခုဳေချာေမွ့ေစရန်၊

(ဂ)

ေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ် ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတေ်ေစြခင်ဵြဖင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်၏ စီဵပွာဵေရဵ
ဖွဳဖဖိုဵတိုဵ တေ်မှုေို ေေထာေ်ေေူြဖစ်ေစရန်၊

(ဃ) သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် ထိခေ
ို ်ပျေ်စီဵမှုေို ောေွယ်ရန်။
ေခန်း(၃)
ဝန်ကေီးဌာန၏ ောဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၄။

ဝန်ကေီဵဌာန၏ တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵမှာ ေောေ်ပါေတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(ေ) ြမစ်ေူဵတဳတာဵကေီဵမျာဵ ေရရှညတ
် ည်တခ
ဳဴ ိုင်ဖမဲေရဵေတွေ် ဦဵစီဵဌာန၏တင်ြပချေ်ေေပ္ဒ
ေရလမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်ရန်ညွှန် ောဵြခင်ဵ၊ လိေ
ု ပ်ပါေ သေ်ဆိုင်
ရာဝန်ကေီဵဌာနနှငဴ် ညှိ နှိုင်ဵေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ်

ဆေ်စပ်ဖပီဵေမ်ဵထိန်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

ြမစ်ေချာင်ဵဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်ရန်

ေရလမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်
လိေ
ု ပ်သည်ဴ

ေမ်ဵနာဵနယ်ေြဖစ်

ေြမနယ်နမိတ် သတ်မှတ်ေ ေြငာ ြခင်ဵ၊
(ဂ)

ေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ်
ေရယာဉ်မျာဵ

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေတွေ်

ခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵေတွင်ဵ

လိေ
ု ပ်ေသာစည်ဵေမ်ဵချေ်မျာဵ

သတ်မှတ်နိုင်ေရဵေတွေ် ဦဵစီဵ ဌာနသို္ဓလမ်ဵညွှန်မှုေပဵြခင်ဵ၊
(ဃ) ပယ်ဖျေ်
(င)

ေရေ ောင်ဵြပခ၊ ေရေ ောင်ဵေသုဳဵြပုခ၊ ဆိပ်ေမ်ဵေပ်ခ၊ ေေျာေ်ချရပ်နာဵခ၊ ေမ်ဵနာဵ
နယ်ေသုဳဵြပုခ၊ စိုေ်ပျိုဵေရဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှေပြဖစ်ေသာ ေြခာဵလုပ်ငန်ဵ
မျာဵေတွေ် ြမစ်ေချာင်ဵေရေသုဳဵြပုခ၊ ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်ခ
မျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊

(စ)

ေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ်ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေတွေ် ြပည်တွင်ဵ ြပည်ပ ေစိုဵရဌာန၊
ေဖွဲ့ေ စည်ဵမျာဵနှငဴ်ဆေ်သွယ်ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊

(ဆ)

ေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ်
ေထည်ေဖာ်

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေတွေ်

ေဆာင်ရွေ်ရန်ရှိသည်ဴ

ြမန်မာနိုင်ငဳေ

ေေောင်

သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်သေ်ဆိုင်

ေသာ

ေြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေွန်

ဗင်ဵရှင်ဵမျာဵ၊

ေဒသဆိုင်ရာသေဘာတူစာချုပ်မျာဵ၊

နှစ်နိုင်ငဳသေဘာတူစာချုပ်မျာဵနှငဴ်ေညီ ေဆာင်ရွေ် ြခင်ဵ၊
<ြပင်ဆင် 11.07.2017>
ေခန်း(၄)
ဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းောဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၅။

ဤဦဵစီဵဌာန၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေောေ်ပါေတိုင်ဵြဖစ်သည်(ေ) ဖမို့ဆိပ်ေမ်ဵမျာဵ

မေရွ့ရေစေရဵနှငဴ်

ြမစ်ေချာင်ဵေရလမ်ဵေ ောင်ဵမျာဵေောင်ဵမွန်ဖပီဵ

ေဖမဲတေစ ေသုဳဵြပုနိုင်ေစေရဵတို္ဓေတွေ် ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ြမစ်ေချာင်ဵေရလမ်ဵေ ောင်ဵမျာဵ ေြပာင်ဵလဲမှုေ ောင်ဴ ဖမို့ရွာမျာဵ ေရတိုေ်စာဵေမ်ဵဖပိုမှုမှ
ောေွယ် ရန်စီမဳေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

ြမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵနှငဴ် ြမစ်ေချာင်ဵေနီဵတို္ဓတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင် ထိခေ
ို ်ပျေ်စီဵြခင်ဵ
မရှိေစရန် စီမဳေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊

(ဃ) ဖမို့မျာဵေလိုေ် စိုဵရိမ်ေရမှတ်မျာဵသတ်မှတ်ရာတွင် မှန်ေန်မှုရှိေစရန်ေတွေ် သေ်ဆိုင်
ရာေစိုဵရဌာန၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊
(င)

ြမစ်ေရေို ေသာေ်သုဳဵေရေြဖစ်လည်ဵေောင်ဵ၊ စိုေ်ပျိုဵေရေြဖစ်လည်ဵေောင်ဵ၊ တစ်နှစ်
ပတ်လဵုဳ ေသုဳဵချနိုင်ေစေရဵေတွေ် သေ်ဆိုင်ရာေစိုဵရဌာန၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵေ ညှန
ိ ှိုင်ဵ
ေဆာင်ရွေ်လာသည်ဴ ေခါ လိေ
ု ပ်ေသာ ေေူေညီမျာဵေပဵြခင်ဵ၊

(စ)

နိုင်ငဳေတာ်ပိုင် ေြမမျာဵမဆုဳဵရှုဳဵေစေရဵေတွေ် နယ်စပ်ြမစ်မျာဵ၏ေရလမ်ဵေ ောင်ဵမျာဵောဵ
ောေွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် စီမဳေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊

(ဆ)

ြမစ်ေူဵတဳတာဵကေီဵမျာဵ ေရရှညတ
် ည်တခ
ဳဴ ိုင်ဖမဲေရဵေတွေ် ြမစ်ေချာင်ဵေရလမ်ဵေ ောင်ဵ
မျာဵေို တိုင်ဵထွာစစ်ေဆဵ၍ သေဘာထာဵမှတ်ချေ်ြဖင်ဴ ဝန်ကေီဵဌာနသို္ဓတင်ြပြခင်ဵ၊

(ဇ)

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵတွင်

ေရထုညစ်ညမ်ဵမှုမြဖစ်ေပ္ဒေစေရဵေတွေ်

စည်ဵေမ်ဵချေ်မျာဵ

သတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵနှငဴ် ကေီဵ ေပ်ေွပ် ေဲြခင်ဵ၊
(ဈ)

ြမစ်ေ ောင်ဵမျာဵ၏ေရေနေ်ပိုမိုလာေစေရဵနှငဴ်

ေရယာဉ်မျာဵ၏ဝန်တင်ေေလဵချိန်

တိုဵြမင်ဴတင် ေဆာင်သွာဵလာနိုင်ေရဵတို္ဓေတွေ် ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊
(ည)

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ မတိမ်ေောေစေရဵေတွေ် ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵတွင်လုေ
ိ ပ်သည်ဴ ေရဘေ်
ဆိုင်ရာနည်ဵ ပညာတည်ေဆာေ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊ ေသာင်တူဵေဖာ်ြခင်ဵနှငဴ်
တူဵစာစွန့်ပစ်ြခင်ဵ၊

(ဋ)

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ၌

ေရလမ်ဵေ ောင်ဵေို

တို္ဓေိုဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵ ြခင်ဵ၊

ေဟန့်ေတာဵြဖစ်ေစသည်ဴ

ေရာဝတ္ထု

(ဋ-၁) ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊ ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ေမ်ဵနာဵနယ်တတ
ို္ဓ ွင် စီဵပွာဵေရဵေလို္ဓငှာ နစ်ြမှုပ်ေရယာဉ်
တူဵေဖာ်ခွင်ဴြပုရန် ေလျှောေ်ထာဵချေ်ေို စိစစ်၍ ခွင်ဴြပုချေ်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဌ)

ဖမို့ရွာဆိပ်ေမ်ဵမျာဵ၌လည်ဵေောင်ဵ၊ ေျဉ်ဵေြမာင်ဵေသာြမစ်ေချာင်ဵမျာဵနှငဴ် ေရေ ောင်ဵ
မျာဵ၌လည်ဵေောင်ဵ

သွာဵလာခုတ်ေမာင်ဵေနေသာေရယာဉ်ောဵေေနှာင်ဴေယှေ်

သို္ဓမဟုတ် ေန္တရာယ်ြဖစ်ေစေလာေ် သည်ေ
ဴ ထိ ဆိုေ်ေပ်ရပ်နာဵထာဵေသာ၊ ေေျာေ်ချ
ရပ်နာဵထာဵေသာ၊ ေသာင်တင်ေနေသာ သို္ဓမဟုတ် နစ်ြမုပ်ေနေသာ ေရယာဉ်မျာဵေို
ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ၊
(ဍ)

ေရေောေ်ဓါတ်ကေိုဵ၊ ဆေ်သွယ်ေရဵကေိုဵ၊ ဓါတ်ေငွ့ပိုေ်လုင
ိ ်ဵ၊ ေရပိေ
ု ်လုင
ိ ်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ေရေောေ်

ဥမင်လုဏ
ိ ်ေခါင်ဵရှိေသာေနရာတို္ဓတွင်

ေေျာေ်ချရပ်နာဵမှုမျာဵ

မြပုရန်

တာဵြမစ်ြခင်ဵနှငဴ် တာဵြမစ်ထာဵ သည်ဴ ေေွာေေဝဵတွင် ေေျာေ်ချရပ်နာဵထာဵသည်ဴ
ေရယာဉ်မျာဵေိုဖယ်ရှာဵြခင်ဵ၊
(ဎ)

ေရေ ောင်ဵြပခ၊

ေရေ ောင်ဵေသုဳဵြပုခ၊

ဆိပ်ေမ်ဵေပ်ခ၊

ေေျာေ်ချရပ်နာဵခ၊

ေမ်ဵနာဵနယ်ေသုဳဵြပုခ၊ စိုေ်ပျိုဵေရဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ေပြဖစ်ေသာ ေြခာဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵေတွေ်

ြမစ်ေချာင်ဵေရေသုဳဵြပုခ၊

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ

ဝန်ေဆာင်ခမျာဵေောေ်ခဳြခင်ဵ၊
(ဏ) ဝန်ကေီဵဌာနေ ေပဵေပ်ေသာ ေြခာဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵေိုေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊
(တ) မိမိ၏လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်မှု ေစီရင်ခဳစာေို ဝန်ကေီဵဌာနသို္ဓတင်ြပြခင်ဵ၊
<ြပင်ဆင် 11.07.2017>
၆။

ဦဵစီဵဌာန၏လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵမှာ ေောေ်ပါေတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(ေ) ေမ်ဵထိန်ဵေေဆာေ်ေေုဳမျာဵ
ေမ်ဵနာဵနယ်တိတ
ု္ဓ ွင်

ေဆာေ်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊

ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊

ေရလမ်ဵထိန်ဵေေဆာေ်ေေုဳ၊

ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ်

လွန်ဵလမ်ဵ၊

သေဘောေျင်ဵ၊

ေရစိုသေဘောေျင်ဵ၊ ေရလုဳသေဘောေျင်ဵ တည်ေဆာေ်ြခင်ဵ၊ ဆိပ်ခဳတဳတာဵ၊ ေရဆင်ဵလမ်ဵ၊
ေရဆင်ဵတဳတာဵ၊ ေဆာေ်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ ေြမာင်ဵေဖာ်၍ သေဘောေမ်ဵထိဵု ြခင်ဵ၊ ေြမာင်ဵေဖာ်
ြခင်ဵ၊ စိုေ်ပျိုဵေရဵနှငဴ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှေပြဖစ်ေသာ ေြခာဵလုပ် ငန်ဵမျာဵေတွေ်
ြမစ်ေရေသုဳဵြပုြခင်ဵ၊

လုပ်ေိုင်ခွင်ဴေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵေေပ္ဒ

စိစစ်၍ခွင်ဴြပုချေ်

ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ၊
(ခ)

ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ်

ေမ်ဵနာဵနယ်ေတွင်ဵသဲမျာဵ၊

ေေျာေ်မျာဵနှငဴ်

ေြခာဵေလဵလဳေသာ

ေရာဝတ္ထုမျာဵ စုပုဳြခင်ဵတို္ဓေို စိစစ်၍ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊
(ဂ)

ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊ ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ေမ်ဵနာဵနယ်တတ
ို္ဓ ွင် ေေဆာေ်ေေုဳမျာဵ၊ တဳတာဵမျာဵ
ေဆာေ်လပ
ု ်ခွင်ဴနှငဴ်

ြပင်ဆင်ခွင်ဴေလျှောေ်ထာဵြခင်ဵတို္ဓေေပ္ဒ

ေစိုဵရဌာန၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵသို္ဓ သေဘာထာဵမှတ်ချေ်ေပဵြခင်ဵ၊

စိစစ်ဖပီဵ

သေ်ဆိုင်ရာ

(ဃ) ေရလမ်ဵမျာဵေဆင်ဴသတ်မှတ်ြခင်ဵ၊ ေရလမ်ဵဖွင်ဴြခင်ဵ၊ ပိတ်ြခင်ဵ၊ ေရလမ်ဵဆိုင်ရာသတင်ဵနှငဴ်
သတိ ေပဵချေ်တိေ
ု္ဓ ို ေခါောဵေလျာ်စွာထုတြ် ပန်ြခင်ဵ၊
(င)

ေရေ ောင်ဵေလိုေ်

သွာဵလာနိုင်သည်ဴ

ေရယာဉ်ေရွယ်ေစာဵနှငဴ်

တွဲေေရေတွေ်

သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊ ေရစူဵေနေ်သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊
(စ)

ြမစ်တွင်ဵသွာဵ ေရယာဉ်မျာဵ ဆိုေ်ေပ်ရပ်နာဵေရဵေတွေ် ြမစ်တွင်ဵ ဆိပ်ေမ်ဵေနရာ
ေရွဵချယ်ြခင်ဵ၊ ဆိပ်ေမ်ဵနယ်နမိတ်သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊ ဆိပ်ေမ်ဵဖွင်ဴြခင်ဵ၊ ပိတ်ြခင်ဵ၊

(ဆ)

ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊ ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ေမ်ဵနာဵနယ်တတ
ို္ဓ ွင် စီဵပွာဵေရဵေလို္ဓငှာ သဲေျုဳဵြခင်ဵ၊
သဲစုပ်ြခင်ဵ၊

သဲတူဵြခင်ဵ၊

ြမစ်ေေျာေ်ထုတ်ြခင်ဵနှငဴ်

ေချာင်ဵေေျာေ်ထတ
ု ်ြခင်ဵမျာဵ

လုပ်ေိုင်ခွင်ဴေလျှောေ်ထာဵချေ်ေေပ္ဒ ြမစ်ေချာင်ဵေရလမ်ဵေ ောင်ဵမျာဵ၊ ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊
ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ေမ်ဵနာဵနယ်တို္ဓ ထိခေ
ို ်နိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်၍ သေ်ဆိုင်ရာေစိုဵရဌာန၊
ေဖွဲ့ေစည်ဵသိ္ဓု သေဘာထာဵမှတ်ချေ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဆ-၁)ေရွှေေျင်ြခင်ဵ၊ ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သယဳဇာတထုတ်ယူြခင်ဵ၊ နည်ဵလမ်ဵ
ေမျိုဵမျိုဵြဖင်ဴ

ေရလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵမျာဵ၊

လုပ်ေိုင်ခွင်ဴြပုရန်

ေလျှောေ်ထာဵချေ်

ေေပ္ဒ ြမစ်ေချာင်ဵေရလမ်ဵေ ောင်ဵမျာဵ၊ ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊ ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ေမ်ဵနာဵနယ်တို္ဓ
ထိခေ
ို ်နိုင်ြခင်ဵရှိ မရှိ စိစစ်၍ သေ်ဆိုင်ရာေစိုဵရဌာန၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵသိ္ဓု သေဘာထာဵ
မှတ်ချေ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဇ)

ေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ်ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေတွေ် ေရယာဉ်မျာဵ ခုတ်ေမာင်ဵသွာဵ
လာြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ဝန်ကေီဵဌာန၏

လမ်ဵညွှန်ချေ်နှငဴ်ေညီ

စည်ဵေမ်ဵချေ်မျာဵ

သတ်မှတ်၍ ထုတြ် ပန်ေ ေညာြခင်ဵ၊
(ဈ)

ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊ ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ေမ်ဵနာဵနယ်တတ
ို္ဓ ွင် စီဵပွာဵေရဵေလို္ဓငှာ ငါဵ၊ ပုစွန်၊
ေဏန်ဵ၊

ေဏန်ဵေပျာဴနှငဴ်

ေြခာဵေမွဵြမူေရဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်ရန်ေတွေ်

ေြမေနရာေသုဳဵြပုခွင်ဴ ေလျှောေ်ထာဵ ြခင်ဵေေပ္ဒ စိစစ်၍ ခွင်ဴြပုချေ်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ည)

ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊

ေမ်ဵပါဵနယ်၊

ေမ်ဵနာဵနယ်နှငဴ်

ဆေ်စပ်၍ေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ်

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်ချေ်ေရ ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵေတွင်ဵ
တိုဵချဲ့၍ ေြမဖို္ဓြပုြပင်ြခင်ဵေ ောင်ဴ ရရှိလာေသာ ေြမဧရိယာောဵဝန်ကေီဵဌာန၏ လမ်ဵညွှန်မှု
ြဖင်ဴ စီမဳခန့်ခွဲပိုင်ခွင်ဴရှိသည်။
<ြပင်ဆင် 11.07.2017>
၇။

ဦဵစီဵဌာနသည်

မိမိလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵေို

လိေ
ု ပ်ပါေ မိမိလေ်ေောေ်ရှိ

တိုင်ဵေဒသကေီဵ

သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵမျာဵ၊ ဖမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵမျာဵောဵ လွှေ
ဲ ပ်ေဆာင်ရွေ်ေစနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 11.07.2017>

ေခန်း(၅)
ေားြမစ်ချေ်များ
၈။

မည်သူမျှေ(ေ) ေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ်ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ ထိခေ
ို ်ပျေ်စီဵေစရန်ရည်ရွယ်၍ တစ်စုဳတစ်ရာြပုလုပ်
ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေရေ ောင်ဵောဵေြပာင်ဵလဲေစြခင်ဵမြပုရ၊
(ခ)

၉။

ေရေရင်ဵေြမစ်မျာဵေို တမင်ြပုန်ဵတီဵေစြခင်ဵမြပုရ။

မည်သူမျှေ ေရလမ်ဵထိန်ဵေေဆာေ်ေေုဳတစ်ခုလဳဵု ေိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵေိုြဖစ်ေစ ဖျေ်ဆီဵ
ြခင်ဵ၊ ပျေ်စီဵေစြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေရယာဉ်ြဖင်ဴဝင်တိုေ်ြခင်ဵမြပုရ။

၁၀။

မည်သူမျှေ ြမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵ ေရယာဉ်မျာဵေေျာေ်ချရပ်နာဵြခင်ဵ မြပုရန်တာဵြမစ်ထာဵသည်ဴ
ေနရာတွင် ေရယာဉ်ေိုေေျာေ်ချရပ်နာဵြခင်ဵမြပုရ။

၁၁။

မည်သူမျှေ(ေ) ေမ်ဵပါဵမှေသာ်လည်ဵေောင်ဵ၊ ခုတ်ေမာင်ဵေနေသာ၊ ဆိုေ်ေပ်ထာဵေသာ၊ ေေျာေ်ချ
ရပ်နာဵထာဵေသာ၊

ေသာင်တင်ေနေသာ

ေသာ်လည်ဵေောင်ဵ၊

သို္ဓမဟုတ်

နစ်ြမုပ်ေနေသာ

ေရယာဉ်မှ

သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင်ထခ
ိ ိုေ်ပျေ်စီဵြခင်ဵြဖစ်ေစမည်ဴ

စေ်သုဳဵဆီ၊

ဓာတုပစ္စညဵ် ၊ ေဆိပ်သင်ဴပစ္စညဵ် နှငဴ် ေြခာဵပစ္စညဵ် မျာဵ စွန့်ပစ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေပါေ်ေွဲ
ေစတတ်ေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵ စွန့်ပစ်ြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)

ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊

ေမ်ဵပါဵနယ်

ပစ္စညဵ် တစ်မျိုဵမျိုဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊

သို္ဓမဟုတ်

ေမ်ဵပါဵနယ်ေတွင်ဵေဆိပ်သင်ဴေစေသာ

ေပါေ်ေွဲေစတတ်ေသာပစ္စညဵ် ြဖင်ဴ

ေဖာေ်ခွဲ၍ြဖစ်ေစ

ေရေနသတ္တဝါမျာဵောဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ မြပုရ။
(ဂ)

ြမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵ

ေရွှေေျင်ြခင်ဵ၊

ထုတယ
် ူြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ
ေတွင်ဵသို္ဓြဖစ်ေစ၊

ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ

စွန့်ပစ်ေြမစာနှငဴ်

ြမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵစီဵ

သို္ဓမဟုတ်

သယဳဇာတ

ေြခာဵပစ္စညဵ် မျာဵေို

ြမစ်ေချာင်ဵ

ဝင်နိုင်သည်ဴ

ေရဆင်ဵလမ်ဵလျှေိုေြမာင်

မျာဵေတွင်ဵသို္ဓြဖစ်ေစ စွန့်ပစ်ြခင်ဵမြပုရ။
၁၂။

မည်သူမျှေ ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊ ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ေမ်ဵနာဵနယ်တတ
ို္ဓ ွင် သေ်ဆိုင်ရာ ေစိုဵရဌာန၊
ေဖွဲ့ေစည်ဵ၏ ခွင်ဴြပုချေ်မရှိဘဲ ဉယျာဉ်ခခဳေြမစိုေ်ပျိုဵြခင်ဵ၊ ေြမတူဵြခင်ဵ၊ ေြမဖို္ဓြခင်ဵ၊ နုန်ဵဖမ်ဵြခင်ဵ၊
ေင်ဵပိတ် ြခင်ဵ၊ တမဳဖို္ဓြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တုတ်ရိုေ်ြခင်ဵမြပုရ။

၁၃။

မည်သူမျှေ ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊ ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ေမ်ဵနာဵနယ်တတ
ို္ဓ ွင် ဦဵစီဵဌာန၏ေထာေ်ခဳချေ်မရှိဘဲ
စီဵပွာဵေရဵေလို္ဓငှာ သဲစုပ်ြခင်ဵ၊ သဲတူဵြခင်ဵ၊ သဲေျုဳဵြခင်ဵ၊ ြမစ်ေေျာေ်ထတ
ု ်ြခင်ဵ၊ ေရွှေေျင်ြခင်ဵ၊
ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သယဳဇာတထုတ်ယူြခင်ဵမြပုရ။

၁၄။

မည်သူမျှေ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ေရလမ်ဵထိန်ဵလုပ်ငန်ဵေတွေ်

ြပုစုထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵသည်ဴ

ေသာင်မျာဵမှလည်ဵေောင်ဵ၊ ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵေတွင်ဵ တာဵြမစ်ထာဵသည်ေ
ဴ နရာမှလည်ဵေောင်ဵ၊

ေရလမ်ဵေ ောင်ဵေတွင်ဵမှလည်ဵေောင်ဵ သဲစုပ်ြခင်ဵ၊ သဲတူဵြခင်ဵ၊ သဲေျုဳဵြခင်ဵ၊ ြမစ်ေေျာေ်
ထုတြ် ခင်ဵ၊ ေရွှေေျင်ြခင်ဵ၊ ေရွှေ သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သယဳဇာတမျာဵထုတယ
် ူြခင်ဵမြပုရ။
၁၅။

မည်သူမျှေ ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊ ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ေမ်ဵနာဵနယ်တတ
ို္ဓ ွင် ဦဵစီဵဌာန၏ခွင်ဴြပုချေ်မရှိဘဲ(ေ) ေရလမ်ဵထိန်ဵေေဆာေ်ေေုဳ လွန်ဵလမ်ဵ၊ သေဘောေျင်ဵ၊ ေရစိုသေဘောေျင်ဵ၊ ေရလုဳ
သေဘောေျင်ဵတည်ေဆာေ်ြခင်ဵ၊

ဆိပ်ခဳတဳတာဵနှငဴ်

ေဗာတဳတာဵ၊

ေရဆင်ဵလမ်ဵ၊

ေရဆင်ဵတဳတာဵေဆာေ်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ ေြမာင်ဵေဖာ်၍ သေဘောေမ်ဵထိဵု ြခင်ဵ၊ ေြမာင်ဵေဖာ်ြခင်ဵ၊
ယာယီြမစ်ေူဵေချာင်ဵေူဵ တဳတာဵ ေဆာေ်လပ
ု ်ြခင်ဵ မြပုရ။
(ခ)

ငါဵ၊ ပုစွန်၊ ေဏန်ဵ၊ ေဏန်ဵေပျာဴနှငဴ် ေြခာဵေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်ရန်
ေလိင
ု္ဓ ှာ ေမွဵြမူေရဵေန်မျာဵ တူဵေဖာ်ြခင်ဵမြပုရ။
<ြပင်ဆင် 11.07.2017>

၁၆။

မည်သူမျှေ(ေ) သတ်မှတ်ချေ်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြခင်ဵမရှိေသာ ေရယာဉ်ေရွယ်ေစာဵ၊ စေ်ြမင်ဵေောင်ေရ
ပမာဏ သို္ဓမဟုတ် တွဲေေရေတွေ်နှငဴ် ညီညွတ်ြခင်ဵမရှိေသာ ေရယာဉ်ေိုြမစ်ေချာင်ဵ
ေတွင်ဵခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာ ြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)

သတ်မှတ်ထာဵသည်ေ
ဴ ရစူဵေနေ်နှငဴ်

ေိုေ်ညြီ ခင်ဵ

မရှိေသာေရယာဉ်ေိုြမစ်ေချာင်ဵ

ေတွင်ဵခုတ် ေမာင်ဵသွာဵလာြခင်ဵမြပုရ။
၁၇။

မည်သူမျှေ သေ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူေ ေရလမ်ဵထိန်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ တိုင်ဵတာေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ ေသာင်တူဵ
လုပ်ငန်ဵ၊ ေရလမ်ဵညွှန်လပ
ု ်ငန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေရေောေ်ေန္တရာယ်ရှင်ဵလင်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွေ်ေနသြဖင်ဴ ေရယာဉ်မျာဵရပ်တန့်ေစာင်ဴဆိုင်ဵရန် ေချေ်ြပထာဵသည်ေို မလိေ
ု ်နာဘဲ
ေရယာဉ်ေို ြဖတ်သန်ဵခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာြခင်ဵ မြပုရ။

၁၈။

မည်သူမျှေ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဝန်တင်ေရမှတ်ထေ်ပို၍ ဝန်မျာဵတင်ေဆာင်ခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာ
ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သတ်မှတ်ထာဵေသာေရေ ောင်ဵလမ်ဵြပင်ပမှခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာြခင်ဵမြပုရ။

၁၉။

မည်သူမျှေ ေမ်ဵပါဵမှေသာ်လည်ဵေောင်ဵ၊ ခုတ်ေမာင်ဵေနေသာ၊ ဆိုေ်ေပ်ထာဵေသာ၊ ေေျာေ်ချ
ရပ်နာဵထာဵေသာ၊ ေသာင်တင်ေနေသာ သို္ဓမဟုတ် နစ်ြမုပ်ေနေသာ ေရယာဉ်ေပ္ဒမှ ေရလမ်ဵ
ပျေ်စီဵြခင်ဵ

သိမ
ု္ဓ ဟုတ်

ေရေ ောင်ဵေြပာင်ဵလဲြခင်ဵြဖစ်ေပ္ဒေစမည်ဴ

ေရာဝတ္တုတစ်ခုခုေို

ြမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵသို္ဓစွန့်ပစ် ြခင်ဵမြပုရ။
၂၀။

မည်သူမျှေ(ေ) ြမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵ ေရလမ်ဵေ ောင်ဵေိုပိတ်ဆို္ဓ၍ ငါဵဖမ်ဵပိုေ်ေထာင်ြခင်ဵ၊ ပိုေ်ချြခင်ဵ၊
ပိုေ်ေမျှော ြခင်ဵ နုန်ဵထိုင်ေောင်ပိုေ်ချြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်ပိုေ်ေထာင်ြခင်ဵ မြပုရ။
(ခ)

၂၁။

ြမစ်ေူဵတဳတာဵတိုင်မျာဵောဵေရယာဉ်ြဖင်ဴဝင်တိုေ်မိေစြခင်ဵ မြပုရ။

မည်သူမျှေ-

(ေ) ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ေမ်ဵနာဵနယ်ေတွင်ဵဖမို့ြပေေျဵလေ်လေ
ူ နမှုပုဳစဳနှငဴ် မသင်ဴေလျာ်သည်ဴ
ေိမ်သာ မျာဵေဆာေ်လပ
ု ်ြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)
၂၂။

ေရတွင်ဵေရေန်တူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ ဦဵစီဵဌာန၏ခွင်ဴြပုချေ်မရှိဘဲေြမတူဵြခင်ဵမြပုရ။

မည်သူမျှေ ဦဵစီဵဌာန၏ ခွင်ဴြပုချေ်မရှိဘဲ ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ေမ်ဵနာဵနယ်ေတွင်ဵစီဵပွာဵေရဵေလို္ဓငှာ
သဲမျာဵ၊ ေေျာေ်မျာဵနှငဴ် ေြခာဵေလဵလဳေသာ ေရာဝတ္ထုမျာဵ စုပုဳြခင်ဵမြပုရ။

၂၃။

မည်သူမျှေ(ေ) ေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ်

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတေ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏

ခွင်ဴြပုချေ်မရှိဘဲ

စီဵပွာဵေရဵေလို္ဓငှာ နစ်ြမုပ်ေရယာဉ်တူဵေဖာ်ြခင်ဵ မြပုရ။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာန၏ ေထာေ်ခဳချေ်မရှိဘဲ ြမစ်ေချာင်ဵနယ်၊ ေမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ေမ်ဵနာဵနယ်တိတ
ု္ဓ ွင်
ေေဆာေ်ေေုဳမျာဵနှငဴ်တဳတာဵမျာဵ၊

လမ်ဵမျာဵနှငဴ်

ေမ်ဵထိန်ဵ

ေေဆာေ်ေေုဳမျာဵ၊

ြမစ်ေမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵမြပုရ။
(ဂ)

ေရလမ်ဵညွှန်ေမှတ်ေသာဵမျာဵ၊ မိုင်တိုင်မျာဵ၊ မှတ်တိုင်မျာဵ သို္ဓမဟုတ် နိမ်ဴြမင်ဴပလ္လင်မျာဵေို
ဖျေ်ဆီဵြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ပျေ်စီဵေစြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ဦဵစီဵဌာန၏ခွင်ဴြပုချေ်မရှိဘဲ

ေရွှေ့ေြပာင်ဵြခင်ဵမြပုရ။
<ြပင်ဆင် 11.07.2017>
၂၄။

မည်သူမျှေ(ေ) ေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ်ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေတွေ်
ေသာ

ဦဵစီဵဌာနေ

သတ်မှတ်ထာဵ

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵေတွင်ဵေရယာဉ်မျာဵခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာြခင်ဵဆိုင်ရာ

စည်ဵေမ်ဵ

ချေ်မျာဵေို ေဖာေ်ဖျေ် ြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)

ြမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵ ေရထုညစ်ညမ်ဵမှု မြဖစ်ေပ္ဒေစေရဵနှငဴ် ေရလမ်ဵေ ောင်ဵမေြပာင်ဵလဲ
ေစေရဵေတွေ် ဦဵစီဵဌာနေသတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵေမ်ဵချေ်မျာဵေို ေဖာေ်ဖျေ်ြခင်ဵ
မြပုရ။
ေခန်း(၆)
ြပစ်ေဏ်များ

၂၅။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၊ ၉၊ ၁၅ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၃ ပါ တာဵြမစ်ချေ်တစ်ရပ်ရပ်ေို ေဖာေ်ဖျေ်ေျူဵ
လွန်ေ ောင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှေင်ထုသ
ိ ူောဵ ၃ နှစ်ထေ်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
ေနည်ဵဆုဳဵေျပ်ငါဵသိန်ဵမှ ေမျာဵဆုဳဵ ေျပ် ၁၀ သိန်ဵထေ်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်
လုဵဳ ြဖစ်ေစ ချမှတ်နိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 11.07.2017>

၂၆။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၁၄ ပါ တာဵြမစ်ချေ်တစ်ရပ်ရပ်ေို
ေဖာေ်ဖျေ်ေျူဵလွန်ေ ောင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှေင် ထိသ
ု ူောဵ ၂ နှစ်ထေ်မပိုေသာ
ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊

ေနည်ဵဆုဳဵ

ေျပ်သုဳဵသိန်ဵမှ

ေမျာဵဆုဳဵ

ေျပ်ခုနှစ်သိန်ဵထေ်မပိုေသာ

ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ြဖစ်ေစ ချမှတ်နိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 11.07.2017>
၂၇။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၄ ပါ တာဵြမစ်ချေ်တစ်ရပ်ရပ်
ေို ေဖာေ်ဖျေ်ေျူဵလွန်ေ ောင်ဵြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှေင် ထိသ
ု ူောဵ ၁ နှစ်ထေ်မပိုေသာ
ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေနည်ဵဆုဳဵ ေျပ်တစ်သိန်ဵမှ ေမျာဵဆုဳဵ ေျပ်ငါဵသိန်ဵ ထေ်မပိုေသာ
ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ြဖစ်ေစ ချမှတ်နိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 11.07.2017>

၂၈။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၅၊ ၂၆ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၇ ေရြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရဖပီဵ ထိသ
ု ူ၏ ြပုလုပ်
မှုေ ောင်ဴ တစ်စုဳတစ်ရာ ပျေ်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုရှိပါေ သေ်ဆိုင်ရာ ြပစ်မှုေတွေ် ချမှတ်ေသာ ေငွဒဏ်
ေြပင်

ထိသ
ု ူောဵေဆိုပါ

ပျေ်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖိုဵေို

ေလျာ်ေ ေဵေြဖစ်ေပဵေဆာင်ေစရန်

ထည်ဴသွင်ဵချမှတ်ရမည်။ ချမှတ်ေသာ ေလျာ်ေ ေဵေငွေိုေပဵေဆာင်ြခင်ဵမြပုပါေ ြပစ်မှုဆိုင်ရာ
ေျင်ဴထုဳဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၃၈၆ ေရဒဏ် ေငွေဲဴသို္ဓေရေောေ်ခဳရမည်။
၂၉။

မည်သူမဆို ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ေို ေျူဵလွန်ရန်ောဵထုတလ
် ျှေင်ြဖစ်ေစ၊ ပူဵေပါင်ဵကေဳစည်
၍ြပစ်မှုေြမာေ်ေသာြပုလုပ်မှုေို

ြပုလုပ်လျှေင်ြဖစ်ေစ၊

ြပစ်မှုေို

ေျူဵလွန်ရန်

ောဵေပဵေူညီ

လျှေင်ြဖစ်ေစ ဤဥပေဒတွင် ယင်ဵြပစ်မှုေတွေ် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရမည်။
ေခန်း(၇)
ေထေွထေွ
၃၀။

ေစိုဵရဌာန၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵတစ်ခုခု သို္ဓမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵသည် လုပ်ငန်ဵလိေ
ု ပ်ချေ်ေရ ြမစ်
ေချာင်ဵမျာဵနှငဴ် ေမ်ဵပါဵနယ်၊ ေမ်ဵနာဵနယ်ေတွင်ဵ ေရနုတ်ေြမာင်ဵေဖာေ်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ ြမစ်ေရ
ထုတန
် ုတ်သုဳဵစွဲြခင်ဵ၊

ြမစ်ေူဵတဳတာဵကေီဵမျာဵတည်ေဆာေ်ြခင်ဵ၊

ေြမေောေ်ပိုေ်လုင
ိ ်ဵ

ဆေ်သွယ်ြခင်ဵ၊ ေြမေောေ်လျှေပ်စစ်ဓါတ်ောဵလိင
ု ်ဵဆေ်သွယ်ြခင်ဵ၊ ေြမေောေ်ေ ေဵနန်ဵလိင
ု ်ဵ
ဆေ်သွယ်ြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

တူဵေဖာ်ြခင်ဵြပုလုပ်လိုပါေေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ်

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ

မထိခေ
ို ်ေစေရဵေတွေ် ဝန်ကေီဵဌာန၏သေဘာတူညီချေ်ေို ရယူဖပီဵမှသာေဆာင်ရွေ်ရမည်။
<ြပင်ဆင် 11.07.2017>
၃၁။

သေ်ဆိုင်ရာ ဝန်ကေီဵဌာနနှငဴ်ေစိုဵရဌာန၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵတို္ဓသည် ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)နှငဴ် (ဆ) တို္ဓပါ
လုပ်ငန်ဵေိစ္စမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ်

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ၊

ေရလမ်ဵေ ောင်ဵမျာဵ

မထိခေ
ို ်ေစေရဵေတွေ်ဦဵစီဵဌာန၏

ေထာေ်ခဳချေ်ရရှိမှသာ

မိမိတို္ဓ၏

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴေရခွင်ဴြပု

နိုင်ေသာေိစ္စမျာဵေို ခွင်ဴြပုရမည်။
၃၂။

တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို္ဓပင် ြပဋ္ဌာန်ဵပါရှိေစောမူေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ် ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ
ထိန်ဵသိမ်ဵောေွယ်ြခင်ဵနှငဴ် သေ်ဆိုင်ေသာ ေိစ္စရပ်မျာဵေို ဤဥပေဒေရသာလျှေင် ေေရဵယူ
ေဆာင်ရွေ်ရမည်။

၃၃။

The Obstructions in Fairways Act, 1881၊ The Defile Traffic Act, 1907၊ The Ports Act,
1908၊ ြပည်တွင်ဵ ေရေ ောင်ဵသွာဵ၊ ေရယာဉ်ဥပေဒ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်ဥပေဒ
ေမှတ် ၂၉)၊ ြမန်မာဴဆိပ်ေမ်ဵောဏာပိုင်ဥပေဒ (၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ် ဥပေဒ
ေမှတ်

၂၁)

တို္ဓနှငဴ်

ယင်ဵဥပေဒမျာဵေရ

လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ ေမိန့်နှငဴ်ညွှန် ောဵချေ်မျာဵေို

ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ
ဤဥပေဒနှငဴ်

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

မဆန့်ေျင်သေရွ့

လုပ်ထဳဵု

ဆေ်လေ်

ေျင်ဴသုဳဵနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 11.07.2017>
၃၄။

ဤဥပေဒေရ သေဘာရိုဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွေ်ေသာ ေိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ေတွေ် ြပည်သူ့ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ
ဦဵေို တရာဵမေ ောင်ဵြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေောင်ဵ၊ ြပစ်မှုေ ောင်ဵြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေောင်ဵ တရာဵစွဲဆို
ြခင်ဵမြပု ရ။

၃၅။

ဤဥပေဒေရတရာဵစွဲဆိုေသာ ြပစ်မှုမျာဵေို ြမန်မာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖွဲ့ေေေရဵယူပိုင်ေသာ ြပစ်မှုမျာဵ
ေ ြဖစ်သတ်မှတ်သည်။

၃၆။

ဤဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်ဵချေ်မျာဵေို ေဆာင်ရွေ်နိုင်ရန်(ေ) ဝန်ကေီဵဌာနသည် လိေ
ု ပ်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵေို ေစိုဵရေဖွဲ့
၏သေဘာတူညီချေ်ြဖင်ဴ ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
(ခ)

ဝန်ကေီဵဌာနသည် လိေ
ု ပ်ေသာ ေမိန့်ေ ော်ြငာစာ၊ ေမိန့်နှငဴ် ညွှန် ောဵချေ်မျာဵေို
လည်ဵေောင်ဵ၊

ဦဵစီဵဌာနသည်

လိေ
ု ပ်ေသာ

ညွှန် ောဵချေ်မျာဵေိုလည်ဵေောင်ဵ

ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 11.07.2017>

(ပုဳ)သန်ဵေရွှေ
ဗိုလ်ချုပ်မှူဵကေီဵ
ဥေ္ကဋ္ဌ
နိုင်ငဳေတာ်ေေဵချမ်ဵသာယာေရဵနှင်ဴဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵေောင်စီ

