ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
ပို့ေဆာင်ေရဵဝန်ကြီဵဌာန
(ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင် နည်ဵဥပေဒမျာဵ)
အမိန့်ေ ြာ်ြငာစာအမှတ် ၇၉/၂၀၁၆
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တေပါင်ဵလဆန်ဵ ၁၃ ရြ်
(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရြ်)
ပို့ေဆာင်ေရဵဝန်ကြီဵဌာနသည် ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ြ) အရ
အပ်နှင်ဵထာဵေသာ

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြို

ြျင်ဴသုဳဵ၍

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

အတည်ြပုချြ်ြဖင်ဴ

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵြို ထုတြ် ပန်လုြ
ိ ်သည်။
အခန်ဵ(၁)
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချြ်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵြို ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင် နည်ဵဥပေဒမျာဵ ဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် ပါရှိေသာ စြာဵရပ်မျာဵသည် ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ဥပေဒတွင်
ဖွင်ဴဆိုထာဵသည်ဴအတိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်။ ထိ့ြု ပင် ေအာြ်ပါစြာဵရပ်မျာဵသည်
ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်(ြ) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင် ဥပေဒြို ဆိသ
ု ည်။
(ခ)

ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵ

ဆိုသည်မှာ

ဆိပ်ြမ်ဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

ပင်လယ်ေရ

ေ ြာင်ဵြုန်သွယ်မှုအတွြ် ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေရလမ်ဵေ ြာင်ဵေြာင်ဵမွန်ေစ
ေရဵ၊ ေရယာဉ်မျာဵ ေဘဵအန္တရာယ်ြင်ဵရှင်ဵစွာ ဝင်ထြ
ွ ်သွာဵလာနိုင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်
ဆိပ်ြမ်ဵအတွင်ဵ ေရယာဉ်မျာဵ ဝင်ေရာြ် ဆိုြ်ြပ်ြခင်ဵ၊ ထွြ်ခွာြခင်ဵ၊ အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
ြုန်စည်မျာဵ၊ ြုန်ေသတ္တာနှငဴ် ဆြ်စပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵအြပင် အြခာဵဆိပ်ြမ်ဵဆိုင်ရာ
အေထာြ်အြူြပုလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆိပ်ြမ်ဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵြို ဆိုသည်။
(ဂ)

ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်သူ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ြ ထုတေ
် ပဵ
ေသာ

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်တစ်မျိုဵမျိုဵရရှိသူ

သို့မဟုတ်

ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ရန်

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာ ပိုင်ြ တာဝန်ေပဵအပ်ခဳရသူြို ဆိုသည်။
(ဃ) ဆိပ်ြမ်ဵသုဳဵစွဲသူ
ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊

ဆိုသည်မှာ

ြုန်တင်ြုန်ချဆိပ်ြမ်ဵအတွင်ဵ

ြပည်ပြုန်စည်တင်ပို့သူမျာဵ၊

ြုန်စည်တင်ပို့သည်ဴ

တင်သွင်ဵသူမျာဵ၊

ြုန်စည်လြ်ခဳ

ရယူသူမျာဵ၊ ေရယာဉ်ဆိုြ်ြပ်ရန်ေနရာနှငဴ် ဆိပ်ြမ်ဵတဳတာဵအသုဳဵြပုသည်ဴ ေရယာဉ်
ပိုင်ရှင်မျာဵြို ဆိုသည်။

(င)

ဆိပ်ြမ်ဵအတွင်ဵသွာဵလာခွင်ဴ

ဆိုသည်မှာ

ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေရယာဉ်မျာဵ

စနစ်တြျသွာဵလာနိုင်ေစရန် ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ြ ထုတေ
် ပဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့်ြို
ဆိုသည်။
(စ)

ဆိပ်ြမ်ဵြုန်တင်ြုန်ချလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငဳတြာြုန်စည်မျာဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ဆိပ်ြမ်ဵြုန်တင်ြုန်ချလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွြ်ရန်

သတ်မှတ်အရည်အချင်ဵ ြပည်စ
ဴ ုဳသူမျာဵအာဵ ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ြ ထုတေ
် ပဵေသာ
ခွင်ဴြပုချြ်ြို ဆိုသည်။
(ဆ)

ြုန်ေသတ္တာထာဵသိုခွင်ဴ

ဆိုသည်မှာ

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ြ

ဆိပ်ြမ်ဵ

နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ြုန်ေသတ္တာစခန်ဵမျာဵ၌ ြုန်ေသတ္တာမျာဵြို သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ
စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ထာဵသိုရန်ထတ
ု ်ေပဵေသာ ခွင်ဴြပုချြ်ြို ဆိုသည်။
(ဇ)

ေေဵအန္တရာယ်ရှိြုန်စည်

ဆိုသည်မှာ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ေရေ ြာင်ဵအဖွဲ့ချုပ်

(International Maritime Organization-IMO) ြ ထုတြ် ပန်ထာဵသည်ဴ အြပည်ြပည်
ဆိုင်ရာ ေရေ ြာင်ဵြဖင်ဴ သယ်ယူေသာ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ ြုန်စည်မျာဵဆိုင်ရာ ြိုဓဥပေဒ
(International Maritime Dangerous Goods-IMDG Code) ပါ ညွှန် ြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်
ေနာြ်ဆြ်တွဲ

ထုတြ် ပန်ချြ်မျာဵအရ

သတ်မှတ်သည်ဴ

ြုန်စည်မျာဵြိုြဖစ်ေစ၊

သြ်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာနမျာဵြ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ ြုန်စည်ြဖစ်ေ ြာင်ဵ သတ်မှတ်ထာဵ
သည်ဴ ြုန်စည်ြိုြဖစ်ေစ ဆိုသည်။
(ဈ)

ြုလသမဂ္ဂနဳပါတ် (UN Number) ဆိုသည်မှာ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ ြုန်စည်မျာဵအာဵ
အမျိုဵအမည် ခွဲြခာဵရန်အတွြ် ြုန်စည်တစ်ခုချင်ဵစီအလိြ
ု ် ြုလသမဂ္ဂြသတ်မှတ်
ထာဵေသာ ဂဏန်ဵေလဵလုဵဳ ပါ နဳပါတ်ြို ဆိုသည်။

(ည)

ြိရိယာတန်ဆာပလာ ဆိုသည်မှာ စြ်ယန္တရာဵ၊ ေရွ့လျာဵစြ်၊ ေြမတူဵစြ်ကြီဵမျာဵ၊
ဝန်ချီစြ်၊ ဝန်မစြ်၊ သစ်လဳဵု တင်စြ်၊ ေြမေြာ်စြ်၊ ဝန်ဆွဲယာဉ်၊ ဝန်သွန်ချယာဉ်၊
ဝန်တင်လည
ှ ်ဵ၊

ဆလင်ကြိုဵ၊

ဝန်မယာဉ်

ချည်ေနှာင်ကြိုဵမျာဵ၊

ေနှာင်ြွင်ဵမျာဵနှငဴ်

လျှပ်စစ်သုဳဵပစ္စညဵ် မျာဵ စသည်ဴ ြုန်တင်ြုန်ချ လုပ်ငန်ဵနှငဴ် ြုန်ြိုင်တွယ်လပ
ု ်ငန်ဵမျာဵ
တွင် အသုဳဵြပုေသာ လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် မျာဵြို ဆိုသည်။
(ဋ)

အေဆာြ်အအုဳ ဆိုသည်မှာ ဆိပ်ခဳတဳတာဵ၊ ြမ်ဵထိန်ဵနဳရဳ၊ လှိုင်ဵြာ၊ သိုေလှာင်ရုဳ၊
စာဵေသာြ်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ တည်ဵခိုခန်ဵ စသည်ဴ အေဆာြ်အအုဳမျာဵြို ဆိုသည်။

(ဌ)

အပူေပဵမီဵေပဵလုပ်ငန်ဵ
ြဖတ်ေတာြ်ြခင်ဵ

ဆိုသည်မှာ

သို့မဟုတ်

လျှပ်စစ်သဳမှိုရိုြ်ြခင်ဵ၊

ဂေဟေဆာ်ြခင်ဵ၊

မီဵအပူေပဵမီဵဖမှိုြ်ေဆာင်ရွြ်ရေသာ

မီဵေပဵ

လုပ်ငန်ဵနှငဴ်

လျှပ်စစ်ြဖင်ဴအပူေပဵလုပ်ြိုင်ရေသာ လုပ်ငန်ဵ သို့မဟုတ် မီဵပွင်ဴ၊ မီဵပွာဵမျာဵ ြာဵတွင်
လုပ်ြိုင်ရေသာ လုပ်ငန်ဵြို ဆိုသည်။

(ဍ)

စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၊ လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်
ခွင်ဴ၊ မှတ်ပုဳတင်လြ်မှတ်ခွင်ဴြပုမိန့်တို့ြို ရပ်စဲြခင်ဵ၊ ြာလအြန့်အသတ်ြဖင်ဴ ရပ်ဆိုင်ဵ
ြခင်ဵ၊ ဒဏ်ေ ြဵေငွ တပ်ရိုြ်ြခင်ဵနှငဴ် ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵတို့ြို ဆိုသည်။
အခန်ဵ (၂)
ဆိပ်ြမ်ဵမျာဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတြ်ေစရန် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်ြခင်ဵ

၃။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည် ဝန်ကြီဵဌာန၏သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ(ြ) ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ဆိပ်ြမ်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်ေရဵ၊ ေရလမ်ဵေ ြာင်ဵ
မျာဵ ေြာင်ဵမွန်ေစေရဵနှငဴ် ဆိပ်ြမ်ဵပိုင်နယ်ေြမ မဆုဳဵရှုဳဵေစေရဵတို့အတွြ် ြာြွယ်
ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵတို့ြို ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။
(ခ)

ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ သဘာဝအေလျာြ်ြမ်ဵဖပိုြမ်ဵစာဵ၍ ေရလမ်ဵေ ြာင်ဵမျာဵ
ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေြပာင်ဵလဲေစရန်ြပုလုပ်မှုေ ြာင်ဴ ေရလမ်ဵေ ြာင်ဵ ေြပာင်ဵလဲ
ဖွယ်ရာေတွ့ရှိလျှင်

ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်မျာဵ

မဆုဳဵရှုဳဵေစေရဵအတွြ်

လိုအပ်သလို

စီမဳေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။
၄။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည် ဆိပ်ြမ်ဵမျာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတြ်ေစရန်(ြ) ြမ်ဵပါဵနယ်၊ ြမ်ဵနာဵနယ်တန
ို့ ှငဴ် တစ်ဆြ်တည်ဵရှိေနသည်ေ
ဴ ရြပင်ြို လုပ်ငန်ဵလိအ
ု ပ်
ချြ်အရ ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵေ ြာင်ဴ ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေပါ်ေပါြ်လာ
ေသာ ေြမဧရိယာြို စီမဳခန့်ခွဲနိုင်သည်။
(ခ)

ေရေ ြာင်ဵေြပာင်ဵလဲမှုေ ြာင်ဴ ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ေြမနုြျွန်ဵ
မျာဵ၊ သဲေသာင်မျာဵအြပင် သဘာဝအေလျာြ် ြဖစ်ေပါ်ခဲဴဖပီဵေသာ ြျွန်ဵမျာဵြို စီမဳခန့်ခွဲ
နိုင်သည်။

၅။

ေရယာဉ်မျာဵ ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵသို့ဝင်ထြ
ွ ်သည်ဴ ြိစ္စနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(ြ) မည်သည်ဴ

ပင်လယ်ြူဵေရယာဉ်မဆို

ဆိပ်ြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူနှငဴ်

ြမန်မာဴ

ဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သို့ ၄၈ နာရီ ကြိုတင်၍ အေ ြာင်ဵ ြာဵရမည်။
(ခ)

ေရယာဉ်ဆိုြ်ြပ်ခွင်ဴပါ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အချိန်နာရီ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵြို သြ်ဆိုင်ရာ
ေရယာဉ်မှ ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင် သို့မဟုတ် ဆိပ်ြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာြ်သူသို့
စာြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊

အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ

အေ ြာင်ဵ

ြာဵရမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ အချိန်နာရီေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ ဖျြ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှငဴ်
ေနာြ်ြျြခင်ဵတို့အတွြ် ဒဏ်ေ ြဵေငွြို သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိုင်ဵ ေပဵေဆာင်ရ
မည်။

(ဃ) အေရဵေပါ်အေြခအေနေပါ်ေပါြ်ပါြ ေရယာဉ်ဆိုြ်ြပ်ခွင်ဴေနရာချ အစီအစဉ်ဇယာဵြို
ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ြြဖစ်ေစ၊

ဆိပ်ြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူြြဖစ်ေစ

ြပင်ဆင်ခွင်ဴရှိသည်။
(င)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) အရ ေရယာဉ်ဆိုြ်ြပ်ခွင်ဴ ေနရာချ အစီအစဉ်ဇယာဵပါြပင်ဆင်
အေ ြာင်ဵ ြာဵချြ်ြို လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်မှု မရှိြခင်ဵေ ြာင်ဴ ဆုဳဵရှုဳဵနစ်နာမှုမျာဵရှိလျှင်
သြ်ဆိုင်ရာ ေရယာဉ်ြ တာဝန်ယူရမည်။

(စ)

ဆိပ်ြမ်ဵတဳတာဵမျာဵတွင် ြဖစ်ေစ၊ ေရလယ်၌ေြျာြ်ချ၍ြဖစ်ေစ၊ ေရလယ်ဘွိုင်မျာဵ၌
ချည်ေနှာင်၍ြဖစ်ေစ ေရယာဉ်မျာဵေပါ်တွင် အပူေပဵမီဵေပဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ်လပ
ု ်ြိုင်
ြခင်ဵအတွြ် ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ထမ
ဳ ှ ခွင်ဴြပုချြ်ရယူရမည်ြဖစ်ဖပီဵ ေဘဵအန္တရာယ်
ြင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ် လုခဳ ခုဳမှုရှိေစေရဵတို့အတွြ် သြ်ဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြမ်ဵ၊ လုပ်ထဳဵု
လုပ်နည်ဵမျာဵြို လိြ
ု ်နာရမည်။

(ဆ)

တရာဵဝင်ခွင်ဴြပုချြ်မရရှိပါြ ေရြပည်ဴမျဉ်ဵအမှတ်ေအာြ်တွင် ြမ်ဵထိဵု ြခင်ဵ၊ လွန်ဵတင်
ြပင်ဆင်ြခင်ဵ မြပုလုပ်ရ။

(ဇ)

တရာဵဝင်ခွင်ဴြပုချြ်မရှိသည်ဴ ေရယာဉ်ဆိုြ်ြပ်ရန်ေနရာ၊ ဆိပ်ခဳတဳတာဵ၊ ဆင်ဵတြ်ရန်
ေနရာ၊ ေရလယ်ေြျာြ်ချရပ်၊ ေရလယ်ေဗာ်ယာနှငဴ် တဳတာဵဦဵတိုမျာဵတွင် ေရယာဉ်
ဆိုြ်ြပ်ြခင်ဵ၊ ချည်ေနှာင်ြခင်ဵ၊ ြုန်တင်ြခင်ဵ၊ ြုန်ချြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေြျာြ်ချြခင်ဵ
မြပုလုပ်ရ။

၆။

ေရယာဉ်မှူဵနှငဴ် ေရယာဉ်ပိုင်ရှင်တိသ
ု့ ည် ဆိပ်ြမ်ဵတဳတာဵတွင် ေရယာဉ်ဆိုြ်ြပ်သည်အ
ဴ ခါ(ြ) နိုင်ငဳတြာြ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် ြိုြ်ညမ
ီ ှုမရှိသည်ဴ ြုန်စည်မျာဵ
ပါရှိလာပါြ တင်ချရန်လုအ
ိ ပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ြုန်ြိုင်တွယ် ြိရိယာမျာဵနှငဴ်
အြခာဵလိအ
ု ပ်ေသာ ြိရိယာတန်ဆာပလာမျာဵြို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရမည်။
(ခ)

မီဵေလာင်လျှင်ြဖစ်ေစ၊ အြခာဵအေရဵေပါ်ြိစ္စေပါ်ေပါြ်လျှင်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်ဵလိုအပ်ချြ်
အရထွြ်ခွာေစလျှင်ြဖစ်ေစ အချိန်မေရွဵ ဆိပ်ြမ်ဵမှ အန္တရာယ်ြင်ဵစွာ ထွြ်ခွာနိုင်ေရဵ
အတွြ် စနစ်တြျ ကြိုတင်စီမဳထာဵရှိရမည်။

၇။

ေရယာဉ်ပိုင်ရှင်၊ ေရယာဉ်မှူဵ သို့မဟုတ် ြိုယ်စာဵလှယ်သည်(ြ) ေရယာဉ်၏

ြုန်ပါစာရင်ဵြို

ေရယာဉ်မဆိုြ်ြပ်မီ

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်

သို့မဟုတ် ဆိပ်ြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူသို့ ကြိုတင် တင်ြပရမည်။
(ခ)

ေရယာဉ်ထြ
ွ ်ခွာခွင်ဴလြ်မှတ်ြို စည်ဵြမ်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵ
အာဏာပိုင် သို့မဟုတ် ဆိပ်ြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူထမ
ဳ ှ ရယူရမည်။

အခန်ဵ (၃)
ေေဵအန္တရာယ်ရှိ ြုန်စည်မျာဵ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ
၈။

ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်သူမျာဵ နှငဴ် ဆိပ်ြမ်ဵသုဳဵစွဲသူမျာဵသည် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ ြုန်စည်
မျာဵြို ဆိပ်ြမ်ဵမှ တစ်ဆင်ဴ တင်ပို့ြခင်ဵ၊ တင်သွင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေရယာဉ်ေြပာင်ဵတင်ြခင်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွြ်ပါြ(ြ) ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်နှငဴ် သြ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ကြိုတင်ခွင်ဴြပုချြ်ရယူ၍
တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြမ်ဵ၊ အမိန့်ေ ြာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြာဵ
ချြ်၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(ခ)

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စညဵ် ၊ အဆိပ်အေတာြ်နှငဴ် ညစ်ညမ်ဵေစတတ်ေသာပစ္စညဵ် တစ်ခုခု
ဖိတ်စဉ်ပါြ လိအ
ု ပ်ေသာ သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြို ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သို့
အေ ြာင်ဵ ြာဵ၍

ြဖစ်ေပါ်လာသည်အ
ဴ န္တရာယ်ြို

ထိန်ဵချုပ်ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

လိအ
ု ပ်ပါြ ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်မျာဵေခါ်ယူ၍ အန္တရာယ်ြို ြာြွယ်ရန်နှငဴ် ြုန်ြျစရိတ်
ြို ြျခဳရမည်။
၉။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေရေ ြာင်ဵအဖွဲ့ချုပ်ြ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေရေ ြာင်ဵြဖင်ဴသယ်ယူေသာ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိြုန်စည်မျာဵဆိုင်ရာ ြိုဓဥပ
ေဒ (International Maritime Dangerous Goods-IMDG Code) ပါ အမျိုဵအစာဵြို အေြခခဳ၍
အုပ်စုသုဳဵမျိုဵခွဲြခာဵဖပီဵ အဆိုပါ အုပ်စုမျာဵတွင် ပါဝင်ေသာ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ ြုန်စည်မျာဵစာရင်ဵြို
အခါ အာဵေလျာ်စွာ ထုတြ် ပန်ရမည်။

၁၀။

နည်ဵဥပေဒ ၉ အရ ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ြ သတ်မှတ်ေသာ(ြ)

အုပ်စု

(၁)

တွင်ပါဝင်သည်ဴ

ေရယာဉ်မျာဵသည်

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိြုန်စည်မျာဵ

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်၏

သယ်ေဆာင်လာေသာ

စာြဖင်ဴခွင်ဴြပုချြ်မရှိဘဲ

ဆိပ်ြမ်ဵ

တဳတာဵမျာဵတွင် ဆိုြ်ြပ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ၌ ည ၆:၀၀ နာရီမှ
နဳနြ် ၆:၀၀ နာရီအတွင်ဵ တင်ချြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)

အုပ်စု (၂) တွင် ပါဝင်သည်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိြုန်စည်မျာဵြို သယ်ေဆာင်လာေသာ
ေရယာဉ်မျာဵ သည်(၁)

ြုန်စည်မျာဵြို ဆိပ်ြမ်ဵအတွင်ဵ တင်ချသည်အ
ဴ ခါ ေရယာဉ်တစ်စီဵမှ အြခာဵ
ေရယာဉ်တစ်စီဵသို့ြဖစ်ေစ၊ ေရယာဉ်မှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပါ်သို့ြဖစ်ေစ၊ ေမာ်ေတာ်
ယာဉ်မှ ေရယာဉ်ေပါ်သို့ ြဖစ်ေစ တိုြ်ရိုြ် သယ်ေဆာင်ရမည်။

(၂)

နည်ဵဥပေဒခွဲငယ် (၁) ပါ ြုန်စည်မျာဵြို ဆိပ်ြမ်ဵတဳတာဵအတွင်ဵ ယာယီ
ထာဵသိုြခင်ဵ သို့မဟုတ် စုပုဳြခင်ဵ ြပုလုပ်လုပ
ိ ါြ ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်
၏စာြဖင်ဴ ခွင်ဴြပုချြ် ရယူရမည်။

(ဂ)

အုပ်စု (၂) တွင် ပါဝင်သည်ဴ ြုန်ေသတ္တာအတွင်ဵ ထည်ဴသွင်ဵထာဵေသာ စြ်ြိရိယာြဖင်ဴ
ြိုင်တွယ်နိုင်သည်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိြုန်စည်မျာဵမှတစ်ပါဵ ဤအုပ်စုပါ အြခာဵြုန်စည်
မျာဵြို ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်၏ စာြဖင်ဴ ခွင်ဴြပုချြ်မရှိပါြ ည ၆:၀၀ နာရီမှ နဳနြ်
၆:၀၀ နာရီအတွင်ဵ ြုန်တင်ြုန်ချ ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵမြပုရ။

(ဃ) အုပ်စု (၃) တွင် ပါဝင်သည်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိြုန်စည်မျာဵြို သယ်ေဆာင်လာေသာ
ေရယာဉ်မျာဵသည် ြုန်စည်မျာဵြို ဆိပ်ြမ်ဵအတွင်ဵ တင်ချြခင်ဵ၊ ေခတ္တထာဵသိုြခင်ဵ
ြပုလုပ်သည်အ
ဴ ခါ သြ်ဆိုင်ရာြုန်စည်ပိုင်ရှင်သည် ယင်ဵြုန်စည်မျာဵြို သုဳဵရြ်အတွင်ဵ
ဆိပ်ြမ်ဵမှ ရှင်ဵလင်ဵထုတယ
် ူရမည်။
(င)

အုပ်စု (၃) တွင် ပါဝင်သည်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ ြုန်စည်မျာဵြို နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) အရ
ရှင်ဵလင်ဵ

ထုတယ
် ူြခင်ဵ မြပုလျှင် သြ်ဆိုင်ရာ

ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်သူြ

ြုန်စည်ပိုင်ရှင်၏ ြုန်ြျစရိတ်ြဖင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ြင်ဵရှင်ဵေစေရဵအတွြ် ရှင်ဵလင်ဵ
ဖယ်ရှာဵရမည်။
၁၁။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည်

ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

သွာဵလာေနေသာ

ဆီတင်

ေရယာဉ်၊ ေရနဳတင်ေရယာဉ်မျာဵနှငဴ် ဆီတင်ချတဳတာဵမျာဵြို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဆီတင်ေရယာဉ်
နှငဴ် တဳတာဵမျာဵလိုြ်နာရမည်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ြင်ဵရှင်ဵေရဵလမ်ဵညွှန်ချြ် International Safety
Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT) ြို တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ လိြ
ု ်နာ
ေဆာင်ရွြ်ရန် ကြီဵ ြပ်လမ်ဵညွှန်မှု ြပုနိုင်သည်။
၁၂။

ေရယာဉ်၏ ပိုင်ရှင်၊ ြိုယ်စာဵလှယ် သို့မဟုတ် ေရယာဉ်မှူဵသည် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ ြုန်စည်မျာဵ
နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(ြ) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေရေ ြာင်ဵြဖင်ဴသယ်ယူေသာ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ ြုန်စည်မျာဵဆိုင်ရာ
ြိုဓဥပေဒ (IMDG Code)

ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်နှငဴ်အညီ ပစ္စညဵ် ၏ဓာတုေဗဒ အမည်

(Chemical Name)၊ ပမာဏ (Amount)၊ အမျိုဵအစာဵ (Class)၊ ြုလသမဂ္ဂနဳပါတ် (UN
Number)

တို့ြို

ေရယာဉ်မဝင်ေရာြ်မီ

၇၂

နာရီ

ကြိုတင်၍

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵ

အာဏာပိုင်သို့ တရာဵဝင် အေ ြာင်ဵ ြာဵရမည်။
(ခ)

ေရယာဉ်ေပါ်သို့ တင်ချသည်အ
ဴ ခါ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေရေ ြာင်ဵအဖွဲ့ချုပ်၏ သတ်မှတ်
ချြ်နှငဴ်အညီ

ထုပ်ပိုဵြခင်ဵ၊

အမှတ်တဳဆိပ်ြပ်ြခင်ဵတို့ြို

တိြျစွာ

လိြ
ု ်နာေဆာင်

ရွြ်ရမည်။
(ဂ)

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိြုန်စည်မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵထာဵေသာ ြုန်ေသတ္တာနှငဴ် အထုပ်အပိုဵမျာဵ
ေပါြ်ဖပဲြခင်ဵ၊ ပျြ်စီဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ယိုစိမ်ဴြခင်ဵ ြဖစ်ေပါ်ပါြ(၁)

ဆိပ်ြမ်ဵမျာဵသို့ ဝင်ေရာြ်မည်ဴ ေရယာဉ်မျာဵသည် ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သို့
ေဆာလျင်စွာ သတင်ဵပို့ရမည်။

(၂)

ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေရာြ်ရှိဖပီဵ

ေရယာဉ်မျာဵသည်

ေဘဵအန္တရာယ်

မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵ အတတ်နိုင်ဆုဳဵ တာဵဆီဵထိန်ဵချုပ်၍ သြ်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵ၏
ညွှန် ြာဵချြ်ြို လိြ
ု ်နာရမည်။
(၃)

ဆိပ်ြမ်ဵတဳတာဵမျာဵတွင် ဆိုြ်ြပ်ထာဵသည်ေ
ဴ ရယာဉ်မျာဵသည် ြုန်တင်ြုန်ချ
လုပ်ငန်ဵြို ချြ်ချင်ဵရပ်ဆိုင်ဵ၍ သြ်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵ၏ ညွှန် ြာဵချြ်နှငဴ်အညီ
လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ရမည်။

(ဃ) အပူေပဵ မီဵေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အသုဳဵြပုေသာ ဓာတ်ေငွ့ ဆလင်ဒါအိုဵမျာဵြို
ြမင်သာေသာေနရာတွင်ထာဵရှိဖပီဵ

ဓာတ်ေငွ့ယိုစိမ်ဴမှုမရှိေစေရဵအတွြ်

လုခဳ ခုဳစွာ

ပိတ်ဆို့ထာဵရမည်။
(င)

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိသည်ဴ

ေရနဳ၊

ဓာတ်ဆီ၊

ေလယာဉ်ဆီ

သို့မဟုတ်

ေပါြ်ြွဲ

ေစတတ်ေသာပစ္စညဵ် မျာဵ တင်ချြခင်ဵ ြပုလုပ်ေနစဉ် ေန့အချိန်၌ ဦဵပိုင်ဵရွြ်တိုင်
ထိပ် (FORE MASTHEAD) တွင် “B” အလဳြို လွှင်ဴတင်၍ ညအချိန်တွင် မီဵနီ
တစ်လဳဵု ြို ထွန်ဵညှိထာဵရမည်။
၁၃။

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ ြုန်စည်တင်ေဆာင်ထာဵေသာ ေရယာဉ်ေပါ်တွင်(ြ) မီဵေလာင်လယ
ွ ်သည်ဴ ပစ္စညဵ် မျာဵထာဵသိုြခင်ဵ၊ တင်ချြခင်ဵ မြပုရ။
(ခ)

မီဵေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်သည်ဴ

ဂေဟေဆာ်ြခင်ဵ၊

မီဵအသုဳဵြပုြခင်ဵ၊ လျှပ်စစ်သဳမှို

ရိုြ်ြခင်ဵ စသည်ဴ မီဵ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ြဖင်ဴ ြပင်ဆင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵြို ေဆာင်ရွြ်လို
လျှင် ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵ အာဏာပိုင်၏ ခွင်ဴြပုချြ် ရယူရမည်။
အခန်ဵ(၄)
ဆိပ်ြမ်ဵြုန်တင်ြုန်ချ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ
၁၄။

(ြ) ြုန်ေသတ္တာမျာဵ၊ ြုန်စည်မျာဵြို ထုပ်ပိုဵပုဳအြမင်အတိုင်ဵသာ လြ်ခဳြခင်ဵြဖစ်၍ အတွင်ဵရှိ
ပစ္စညဵ် မျာဵ ပျြ်စီဵြခင်ဵ၊ ေလျာဴနည်ဵြခင်ဵ၊ ေပျာြ်ဆုဳဵြခင်ဵမျာဵအတွြ် ေလျာ်ေ ြဵေပဵရန်
ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ်သူတွင် တာဝန်မရှိေစရ။
(ခ)

ြုန်တင်ြုန်ချလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်စဉ်
အတွင်ဵ

ြုန်စည်ထုပ်ပိုဵမှု

ြုန်စည်မျာဵစနစ်တြျထာဵသိုမှုမရှိြခင်ဵ၊

ခိုင်ခဳဴမှုမရှိြခင်ဵ၊

ေရယာဉ်၏

ြုန်ေပါြ်

စြ်ပစ္စညဵ် ချို့ယွင်ဵမှု

စေသာအေ ြာင်ဵတစ်ခုခုေ ြာင်ဴ ြုန်စည်မျာဵ ပျြ်စီဵဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵနှငဴ် ြုန်တင်ြုန်ချ
ယာဉ်မျာဵ ထိခြ
ို ်ပျြ်စီဵမှုအတွြ် ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ်သူတွင် တာဝန်မရှိ
ေစရ။
၁၅။

(ြ) ဆိပ်ြမ်ဵတဳတာဵတွင် ချယူထာဵရှိေသာ သွင်ဵြုန်ပစ္စညဵ် မျာဵြို ေအာြ်ပါ အေထာြ်
အထာဵ ြပည်စ
ဴ ုဳမှသာ သွင်ဵြုန်ထတ
ု ်ြုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ ထုတယ
် ူခွင်ဴြပုရမည်-

(၁)

သြ်ဆိုင်ရာ ေရယာဉ်ြိုယ်စာဵလှယ်ြ ထုတေ
် ပဵသည်ဴ ြုန်ထတ
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်၊

(၂)

ြုန်စည်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ သြ်ဆိုင်ရာ ြုန်စည်ပိုင်ရှင်ြ ဆိပ်ြမ်ဵဝန်ေဆာင်
ခ ေပဵသွင်ဵခဲဴသည်ဴ ေငွရေြပစာ၊

(၃)

သွင်ဵြုန်ပစ္စညဵ် ထုတယ
် ူခွင်ဴြပုေ ြာင်ဵ အေြာြ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှ အေြာြ်
ခွန်အရာရှိြ လြ်မှတ်ေရဵထိဵု ထာဵေသာ စာြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ အီလြ်ထေရာနစ်နည်ဵ
ပညာြို အသုဳဵြပု၍ြဖစ်ေစ အေ ြာင်ဵ ြာဵချြ်။

(ခ)

ဆိပ်ြမ်ဵတဳတာဵသို့

ေရာြ်ရှိလာသည်ဴ

ပို့ြုန်ပစ္စညဵ် မျာဵြို

တင်ေဆာင်ေပဵရာတွင်

သြ်ဆိုင်ရာေရယာဉ်ြိုယ်စာဵလှယ်

ေရယာဉ်ေပါ်သို့

သို့မဟုတ်

ြုန်ပိုင်ရှင်

သို့မဟုတ် ြုန်တင်ပို့သူြ ြုန်စည်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ဆိပ်ြမ်ဵဝန်ေဆာင်ခ ေပဵသွင်ဵ
ဖပီဵသည်ေ
ဴ ငွရေြပစာနှငဴ် အေြာြ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန၏ ပို့ြုန်တင်ပို့ခွင်ဴြပုေ ြာင်ဵ အေြာြ်
ခွန်အရာရှိမှ လြ်မှတ်ေရဵထိဵု ထာဵေသာ စာြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ အီလြ်ထေရာနစ်နည်ဵပညာြို
အသုဳဵြပု၍ြဖစ်ေစ အေ ြာင်ဵ ြာဵချြ် ြပည်စ
ဴ ုဳြခင်ဵမရှိလျှင် ြုန်စည်မျာဵြို ေရယာဉ်ေပါ်
သို့ တင်ပို့ြခင်ဵ မရှိေစရ။
၁၆။

ြုန်စည်အတင်အချေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ေရယာဉ်ပိုင်ရှင်ြိုယ်စာဵ

ကြီဵ ြပ်

ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵြို ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်၏ ြျွမ်ဵြျင်မှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ြပု လြ်မှတ်
ရှိသူမျာဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
၁၇။

(ြ) ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည် ေရယာဉ်ေပါ်မှ ြုန်စည်မျာဵ အတင်အချြပုလုပ်ြခင်ဵြို
ဆိပ်ြမ်ဵြုန်တင်ြုန်ချလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴရရှိေသာ

အလုပ်သမာဵမဟုတ်သူမျာဵြဖင်ဴ

ေဆာင်ရွြ်ရန် ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ ခွင်ဴြပုလျှင် သြ်ဆိုင်ရာေရယာဉ်မှူဵ သို့မဟုတ် ြုန်ပိုင်ရှင်၏
တာဝန်ယူမှုြဖင်ဴ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေဆာင်ရွြ်ရာတွင် ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ြ သတ်မှတ်ထာဵ
ေသာ ြုန်တင်ြုန်ချခြို ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သို့ ေပဵသွင်ဵရမည်။

၁၈။

ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်သူမျာဵသည်

ပင်လယ်ြူဵေရယာဉ်မျာဵ

ြုန်တင်ြုန်ချလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ြိုင်ခွင်ဴ၊ ြုန်ေသတ္တာမျာဵထာဵသိုရန် လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴနှငဴ် အြခာဵအေထာြ်အြူြပု
လုပ်ငန်ဵ လုပ်ြိုင်ခွင်ဴ ရရှိလိုသူမျာဵသည် ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သို့ ေလျှာြ်ထာဵရမည်။
အခန်ဵ(၅)
ဆိပ်ြမ်ဵဝန်ေဆာင်ခနှငဴ် အခေ ြဵေငွမျာဵ ရယူေြာြ်ခဳြခင်ဵ
၁၉။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည် ဆိပ်ြမ်ဵဝန်ေဆာင်ခမျာဵြို သတ်မှတ်ရာတွင် ေအာြ်ပါ ဝန်
ေဆာင်ခမျာဵြို ထည်ဴသွင်ဵသတ်မှတ်ေပဵရမည်-

(ြ) ဆိပ်ြမ်ဵမျာဵနှငဴ် ဆိပ်ြမ်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွြ် ဝန်ေဆာင်ခ၊
(ခ)

ေရေ ြာင်ဵြပခ၊ ေရယာဉ်ြပ်ခ၊ ြမစ်ေ ြာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵခ၊ ေစာင်ဴဆိုင်ဵခ၊

ြန့် ြာခ၊

ေရယာဉ်ငှာဵခ၊ ဆယ်ယူခ၊ မီဵြပခနှငဴ် ေရငုပ်သမာဵငှာဵခ၊
(ဂ)

ေရယာဉ်ေရွှေ့ေြပာင်ဵခ၊ ေရယာဉ်ဝမ်ဵစာမျာဵစွန့်ပစ်ခ၊ ေရယာဉ်ြပုြပင်ခ၊ ဆိပ်ြမ်ဵတဳတာဵ
အသုဳဵြပုခ၊ ြုန်ေသတ္တာဆိုင်ရာ အခေ ြဵေငွနှငဴ် ေနှာင်ဴေနှဵခ၊

(ဃ) ဝန်ချီစြ်၊ ဝန်မစြ်၊ သစ်လဳဵု တင်စြ်၊ ေြမေြာ်စြ်၊ ဝန်ဆွဲယာဉ်၊ ဝန်သွန်ချယာဉ်၊
ဝန်တင်လည
ှ ်ဵ နှငဴ် ြုန်တင်၊ ြုန်ချြပုလုပ်ရာတွင် အသုဳဵြပုသည်ဴ ဆလင်ကြိုဵငှာဵခမျာဵ၊
ကြိုဵချည်ဂိုဏ်ဵ ငှာဵရမ်ဵခ၊

၂၀။

(င)

ြုန်တင် ြုန်ချ အလုပ်သမာဵခ၊

(စ)

ဝန်ကြီဵဌာနြ သတ်မှတ်ေသာ အြခာဵဝန်ေဆာင်ခ။

(ြ) ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ

(B.O.T)

စနစ်၊

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်နှငဴ်
ဖြ်စပ်

(J.V)

စနစ်၊

တည်ေဆာြ်-လုပ်ြိုင်လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴဆိုင်ရာ

သေဘာတူစာချုပ်နှငဴ် သီဵြခာဵစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည်ဴ ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှတစ်ပါဵ အြခာဵ
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေနသူမျာဵသည်

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵ

အာဏာပိုင်သို့ ခိုင်ေ ြဵ(Royalty Fees) အြဖစ် ဆိပ်ြမ်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ စုစုေပါင်ဵ
ဝင်ေငွ (Total Gross Revenue) ၏ ငါဵရာခိုင်နှုန်ဵြို ေပဵသွင်ဵရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ ေပဵသွင်ဵသည်ဴ ခိုင်ေ ြဵမျာဵနှငဴ် ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်မှ
တည်ေဆာြ်-လုပ်ြိုင်-လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ (B.O.T) စနစ်ြဖင်ဴ ချုပ်ဆိုေသာ စာချုပ်မျာဵအရ
ေြမငှာဵရမ်ဵခေပဵသွင်ဵြခင်ဵမျာဵ မှန်ြန်မှု ရှိ မရှိ ြို ဌာနတွင်ဵ စာရင်ဵစစ်အဖွဲ့ြ နှစ်စဉ်
စစ်ေဆဵရမည်။

၂၁။

ပင်လယ်ြူဵေရယာဉ်မျာဵ၏ ေရယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ြိုယ်စာဵလှယ်သည် ဆိပ်ြမ်ဵမျာဵတွင်
ဆိပ်ြမ်ဵဝန်ေဆာင်ခြို ေရယာဉ်မဆိုြ်ြပ်မီ အနည်ဵဆုဳဵ သုဳဵရြ် ကြိုတင်၍ ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵ
အာဏာပိုင် ေငွစာရင်ဵသို့ နိုင်ငဳြခာဵသုဳဵေငွြဖင်ဴ ေပဵသွင်ဵရမည်။

၂၂။

(ြ) ဆိပ်ြမ်ဵသုဳဵစွဲသူသည် ေရယာဉ်ေပါ်မှ ြုန်စည်မျာဵြို ချေပဵဖပီဵေနာြ်တွင် ြဖစ်ေစ၊
ဆိပ်ြမ်ဵတဳတာဵမျာဵတွင် ချယူလြ်ခဳထာဵသည်ဴ သွင်ဵြုန်ပစ္စညဵ် မျာဵြို ထုတ်ယူြခင်ဵ
မြပုမီြဖစ်ေစ၊ တစ်ဆင်ဴလွှဲေြပာင်ဵ ြုန်စည်မျာဵြို ေရယာဉ်ေပါ်သို့ ထပ်မဳတင်ပို့ြခင်ဵ
မြပုမီြဖစ်ေစ၊ ပို့ြုန်ပစ္စညဵ် မျာဵြို ေရယာဉ်ေပါ်သို့ မတင်ေဆာင်မီြဖစ်ေစ ဆိပ်ြမ်ဵ
ဝန်ေဆာင်ခ ေပဵသွင်ဵရမည်။
(ခ)

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင် သို့မဟုတ် ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်သူသည် နည်ဵဥပေဒ
ခွဲ(ြ) အရ ေပဵသွင်ဵရမည်ဴ ဆိပ်ြမ်ဵဝန်ေဆာင်ခမျာဵ အေြပအေြျရသည်အ
ဴ ချိန်အထိ
ြုန်စည်ြို လြ်ဝယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်သည်။

၂၃။

(ြ) ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်သူသည် ရရန်ရှိသည်ဴ ဆိပ်ြမ်ဵဝန်ေဆာင်ခမျာဵ၊ ဒဏ်ေ ြဵ
ေငွမျာဵနှငဴ် နစ်နာဆုဳဵရှုဳဵမှုအတွြ် ေလျာ်ေ ြဵေငွမျာဵ ေတာင်ဵခဳြခင်ဵြို သြ်ဆိုင်ရာ
ေရယာဉ်မှူဵြ ေပဵေဆာင်ရန်ြငင်ဵဆိုပါြ ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သို့ အေ ြာင်ဵ
ြာဵရမည်။
(ခ)

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ်
သူ၏အေ ြာင်ဵ ြာဵချြ်ရရှိပါြ တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ အေရဵယူ ေဆာင်ရွြ်နိုင်
သည်။
အခန်ဵ (၆)
ေလလဳတင်ေရာင်ဵချြခင်ဵ

၂၄။

ဆိပ်ြမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာြ်သူ သို့မဟုတ် ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်သူသည် အပ်နှဳထာဵ
ေသာ ြုန်စည်မျာဵြို စတင်လြ်ခဳထန
ိ ်ဵသိမ်ဵသည်ေ
ဴ န့မှ နှစ်လေြျာ်လျှင် အဆိုပါ ြုန်စည်မျာဵ
ြို ေလလဳစာရင်ဵဝင် ြုန်စည်အြဖစ် စာရင်ဵြပုစု၍ ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သို့ တင်ြပရမည်။

၂၅။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည်(ြ) ေအာြ်ပါအချြ်တစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါြ်ပါြ ေလလဳစာရင်ဵဝင်ြုန်စည်ြို ေလလဳတင်
ေရာင်ဵချရမည်(၁)

မိမိြ သင်ဴေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်သည်ဴ အချိန်ြာလ၊

(၂)

ြုန်စည်ပိုင်ရှင်ြ ြုန်စည်ြို စွန့်လွှတေ
် ြာင်ဵတင်ြပြခင်ဵ၊

(၃)

သြ်ဆိုင်ရာဆိပ်ြမ်ဵတဳတာဵ သို့မဟုတ် သေဘောလိင
ု ်ဵြြဖစ်ေစ၊ ြုန်စည်နှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍

အခွန်အခရရန်ရှိေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုြြဖစ်ေစ

ခိုင်လဳေ
ု သာ

အေ ြာင်ဵြပချြ်ြဖင်ဴ ေတာင်ဵဆိုြခင်ဵ။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ ေလလဳတင်ေရာင်ဵချရာတွင် ြုန်စည်အာဵလုဵဳ ြို ြဖစ်ေစ၊
ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ ဆိပ်ြမ်ဵဝန်ေဆာင်ခမျာဵ၏ လုေ
ဳ လာြ်သည်ပ
ဴ မာဏြိုြဖစ်ေစ ေလလဳ
တင်ေရာင်ဵချနိုင်သည်။

၂၆။

(ြ) ြုန်စည်၏ပိုင်ရှင်သည်
ြုန်စည်မျာဵြို

ေလလဳတင်ေရာင်ဵချြခင်ဵမြပုရေသဵသည်ဴ

ထုတယ
် ူလုပ
ိ ါြ

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သို့

ေလလဳစာရင်ဵဝင်
အေထာြ်အထာဵ

စာရွြ်စာတမ်ဵ အြပည်ဴအစုဳ ြဖင်ဴ ေလျှာြ်ထာဵရမည်။
(ခ)

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) ပါ ေလျှာြ်ထာဵချြ်ြို စိစစ်၍
အေထာြ်အထာဵစာရွြ်စာတမ်ဵ ြပည်စ
ဴ ုဳေ ြာင်ဵေတွ့ရှိပါြ ေလလဳစာရင်ဵမှ ပယ်ဖျြ်၍
သာမန်ြုန်ထတ
ု ်နည်ဵ အတိင
ု ်ဵ ထုတယ
် ူခွင်ဴြပုနိုင်သည်။

၂၇။

ေလလဳစာရင်ဵဝင်ြုန်စည်မျာဵ

ေလလဳတင်ေရာင်ဵချြခင်ဵြို

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ြ

ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
၂၈။

ေလလဳစာရင်ဵဝင်ြုန်စည်မျာဵသည် အမျာဵြပည်သူသုဳဵစွဲရန်မသင်ဴေသာ သြ်တမ်ဵလွန်ြုန်စည်
မျာဵြဖစ်ပါြ ြုန်စည်လြ်ခဳထာဵရှိသည်ဴ သြ်ဆိုင်ရာဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်သူြ မိမိ၏
အစီအစဉ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွြ်ရမည်ြဖစ်ဖပီဵ ြုန်ြျစရိတ်ြို သြ်ဆိုင်ရာ ြုန်ပိုင်ရှင်ထမ
ဳ ှ ေတာင်ဵခဳ
ရမည်။

၂၉။

ဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်သူသည်(ြ) ပုပ်သုဵိ ပျြ်စီဵလွယ်သည်ဴ ြုန်စည်ြဖစ်လျှင် အဆိုပါ ြုန်စည်ြို ေရယာဉ်ေပါ်မှချဖပီဵ
ေနာြ် ၂၄ နာရီ ေြျာ်လန
ွ ်ပါြ ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်၏ ကြီဵ ြပ်မှုြဖင်ဴ သင်ဴေလျာ်
ေသာ နည်ဵလမ်ဵအတိင
ု ်ဵ ဖျြ်ဆီဵြခင်ဵြဖစ်ေစ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ ေဆာင်ရွြ်ရာတွင် ပုပ်သိုဵပျြ်စီဵလွယ်သည်ဴ ြုန်စည်မျာဵြို
ချြ်ချင်ဵေရာင်ဵချရန် သို့မဟုတ် ဖျြ်ဆီဵရန် လိအ
ု ပ်ပါြ ြုန်ပိုင်ရှင်ထဳ အေ ြာင်ဵ ြာဵ
စာ ေပဵပို့ရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ အေ ြာင်ဵ ြာဵစာေပဵပို့ရာတွင် စာတိုြ်မှတစ်ဆင်ဴ မှတ်ပုဳတင်၍
ြဖစ်ေစ၊ အီလြ်ထေရာနစ်နည်ဵပညာြဖင်ဴြဖစ်ေစ ေပဵပို့ြခင်ဵတို့အာဵ တရာဵဝင်အေထာြ်
အထာဵအြဖစ် မှတ်ယူရ မည်။

(ဃ) ပုပ်သုဵိ ပျြ်စီဵလွယ်သည်ဴ ြုန်စည်ြို သင်ဴေလျာ်ေသာ နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ဖျြ်ဆီဵြခင်ဵ
အတွြ် ြုန်ြျစရိတ်ြို သြ်ဆိုင်ရာ ြုန်စည်ပိုင်ရှင်ထမ
ဳ ှ ေတာင်ဵခဳရမည်။
၃၀။

ြုန်စည်ပိုင်ရှင်

သို့မဟုတ်

ြိုယ်စာဵလှယ်

ဆိပ်ြမ်ဵသို့ြုန်စည်ေရာြ်ရှိသည်ေ
ဴ န့မှ

သို့မဟုတ်

ြုန်စည်လြ်ခဳမည်ဴ

တစ်နှစ်ြပည်ဴသည်ေ
ဴ န့အထိ

ပုဂ္ဂိုလ်သည်

လာေရာြ်ထတ
ု ်ယူြခင်ဵ

မရှိပါြ ယင်ဵ၏ ြုန်စည်မျာဵြို စွန့်လွှတ်ဖပီဵြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၃၁။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည် ေလလဳတင်ေရာင်ဵချရေငွနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာြ်ပါဦဵစာဵေပဵ
အစီအစဉ်အတိုင်ဵ စီမဳခန့်ခွဲရမည်(ြ) ေလလဳတင်ေရာင်ဵချြခင်ဵအတွြ်

ြုန်ြျစရိတ်မျာဵြို

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သို့

ေပဵေချ ြခင်ဵ၊
(ခ)

ေလလဳတင်ေရာင်ဵချရေငွ၏

၁၀%

ြို

ဝန်ေဆာင်မှုစရိတ်အြဖစ်

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵ

အာဏာပိုင်သို့ ေပဵေချြခင်ဵ၊
(ဂ)

ြုန်တင်ခ၊ ြုန်စည်တင်ေဆာင် ြည်ရ
ဴ ှုခ၊ ြုန်စည်ဆုဳဵရှုဳဵမှုတွင် ြုန်တင်သူတို့ြ ခွဲေဝ
ြျခဳေငွ မျာဵအာဵ ေပဵေချြခင်ဵ၊

(ဃ) ေလလဳတင်ေရာင်ဵချသည်ဴ ြုန်စည်မျာဵအတွြ် နိုင်ငဳေတာ်မှရသင်ဴသည်ဴ အခွန်အခြို
သြ်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာနသို့ ေပဵေချြခင်ဵနှငဴ် သြ်ဆိုင်ရာဆိပ်ြမ်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ်သူ
သို့ ရသင်ဴသည်ဴ ဆိပ်ြမ်ဵ ဝန်ေဆာင်ခမျာဵ ေပဵေချြခင်ဵ၊
(င)

ေလလဳတင်ေရာင်ဵချရာမှ ပိုေငွရှိလျှင် ယင်ဵပိုေငွြို ြုန်တင်သွင်ဵသူ၊ ြုန်စည်ပိုင်ရှင်နှငဴ်
ြုန်လြ်ခဳသူ

သို့မဟုတ်

၎င်ဵတို့၏ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵြ

စာြဖင်ဴြုန်စည်ဆိပ်ြမ်ဵ

ေရာြ်ရှိသည်ေ
ဴ န့မှ တစ်နှစ် အတွင်ဵေတာင်ဵခဳလာပါြ အေထာြ်အထာဵြပည်စ
ဴ ုဳလျှင်
ထုတေ
် ပဵ၍

သတ်မှတ်ြာလတစ်နှစ်အတွင်ဵ

ေတာင်ဵခဳမှုမရှိပါြ

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵ

အာဏာပိုင်၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွစာရင်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵ။
အခန်ဵ (၇)
ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေေဵအန္တရာယ်ြင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ် ေရလမ်ဵေ ြာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ
မျာဵ ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ
၃၂။

ေရေ ြာင်ဵြပမှူဵကြီဵသည် ဆိပ်ြမ်ဵသို့ ဝင်ေရာြ်ထြ
ွ ်ခွာေသာ ေရယာဉ်မျာဵနှငဴ် ေရလမ်ဵ
ေ ြာင်ဵမျာဵ၏ ေဘဵအန္တရာယ်ြင်ဵရှင်ဵေရဵအတွြ် သြ်ဆိုင်ရာေရယာဉ်မှူဵအာဵ ေရယာဉ်
ေမာင်ဵနှင်ေနစဉ်အတွင်ဵ သင်ဴေလျာ်ေသာ ေရေ ြာင်ဵဆိုင်ရာ အကြဳြပုချြ်မျာဵေပဵရန် အဓိြ
တာဝန်ရှိသည်။

၃၃။

ေရေ ြာင်ဵြပမှူဵကြီဵ
ေြျာြ်ချရန်

တာဝန်ယူထာဵသည်ဴ

သတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵမရှိသည်ဴ

ေရယာဉ်မှတစ်ပါဵ

အြခာဵမည်သည်ေ
ဴ ရယာဉ်မျှ

ေရလမ်ဵေ ြာင်ဵေပါ်တွင်

ေြျာြ်ချထာဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ် တစ်နည်ဵ နည်ဵြဖင်ဴ ပိတ်ဆို့ြခင်ဵ မြပုရ။
၃၄။

ေရေ ြာင်ဵြပမှူဵကြီဵ၏ ေရေ ြာင်ဵြပတာဝန်သည် ေအာြ်ပါအေြခအေနမျာဵတွင် ဖပီဵဆုဳဵသည်(ြ) သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ တာဝန်ဖပီဵဆုဳဵချိန်၊
(ခ)

ေရေ ြာင်ဵြပဆင်ဵရပ် (Pilot Disembarkation Ground) သို့ေရာြ်ရှိဖပီဵ သြ်ဆိုင်ရာ
ေရယာဉ်မှူဵြ ေရယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵတာဝန်ြို လွှေ
ဲ ြပာင်ဵရယူဖပီဵချိန်၊

(ဂ)

ေရယာဉ်ေြျာြ်ချအေြခြပုြခင်ဵ၊ ေဗာ်ယာချည်ေနှာင်ြခင်ဵ၊ တဳတာဵဆိုြ်ြပ်ြခင်ဵမျာဵြို
စနစ် တြျ ဖပီဵဆုဳဵေအာင် ေဆာင်ရွြ်ဖပီဵေနာြ် ေရယာဉ်မှူဵြ လြ်ခဳအတည်ြပုချိန်၊

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ြ)၊

(ခ)၊

(ဂ)

တို့နှငဴ် အြျုဳဵမဝင်ေသာ

အေြခအေနမျာဵအတွြ်

သြ်ဆိုင်ရာေရယာဉ်မှ ြပန်လည်ထြ
ွ ်ခွာရန် ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင် ညွှန် ြာဵချြ်
ြို ေရေ ြာင်ဵြပမှူဵကြီဵြ လြ်ခဳရရှိချိန်။
၃၅။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၇ အရ ေရေ ြာင်ဵြပမှူဵကြီဵ၏ ခိုင်လေ
ဳု သာ အေ ြာင်ဵြပချြ်ြဖင်ဴ ေရေ ြာင်ဵြပ
လုပ်ငန်ဵအေပါ် ဥပေဒနှငဴ်အညီ အကြဳေပဵချြ်ြို ေရယာဉ်မှူဵြ ေဆာင်ရွြ်ရန် ြငင်ဵဆိုေသာ

ေ ြာင်ဴ

ေရယာဉ်တွင်ေပါ်ေပါြ်လာေသာ

ဆုဳဵရှုဳဵနစ်နာမှုမျာဵအတွြ်

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵ

အာဏာပိုင်နှငဴ် ေရေ ြာင်ဵြပမှူဵကြီဵတို့တွင် တာဝန်မရှိေစရ။
၃၆။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည်
ြျပ်တည်ဵမှုမရှိေစေရဵနှငဴ်

ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ

ေရယာဉ်မျာဵ

ေရေ ြာင်ဵ

စနစ်တြျသွာဵလာနိုင်ေရဵအတွြ်

ဆိပ်ြမ်ဵအတွင်ဵသွာဵလာခွင်ဴ

ခွင်ဴြပုမိန့်ြို စိစစ်၍ထုတေ
် ပဵရမည်။ မည်သည်ေ
ဴ ရယာဉ်မဆို

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ြ

ထုတေ
် ပဵသည်ဴ ဆိပ်ြမ်ဵအတွင်ဵ သွာဵလာခွင်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့်ရှိမှသာ ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ
သွာဵလာရမည်။
၃၇။

ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေရယာဉ်ကြီဵမျာဵ၏ ေရလမ်ဵေ ြာင်ဵတွင် သွာဵ
လာေနေသာ ြပည်တွင်ဵသွာဵ ေရယာဉ်မျာဵသည်(ြ) ေရယာဉ်ကြီဵမျာဵြို ဦဵစာဵေပဵ၍ ေရလမ်ဵေ ြာင်ဵမှ ဖယ်ရှာဵေပဵရမည်။
(ခ)

ေရယာဉ်ကြီဵမျာဵ၏ ဥဨ၊ မီဵအချြ်ြပ စသည်ဴ အသိေပဵမှုမျာဵြို လိြ
ု ်နာရမည်။
အခန်ဵ (၈)
ြျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာြိစ္စရပ်မျာဵ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ

၃၈။

ဝန်ကြီဵဌာနြ ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵထာဵေသာ

ြျန်ဵမာေရဵအရာရှိသည်

ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်

အတွင်ဵ ဆိုြ်ြပ်လာသည်ေ
ဴ ရယာဉ်ြို ြျန်ဵမာေရဵကြီဵ ြပ်ေစာင်ဴေရှာြ်မှု ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်
အမျာဵြပည်သူြျန်ဵမာေရဵြို ထိခြ
ို ်ေစနိုင်ေ ြာင်ဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊ အေနှာင်ဴအယှြ် ြဖစ်ေစ
နိုင်ေ ြာင်ဵြိုလည်ဵေြာင်ဵေတွ့ရှိလျှင်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ြျန်ဵမာေရဵ

ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်

(International Health Regulations) နှငဴ်အညီ အေြာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြ်နိုင်ရန်
ြျန်ဵမာေရဵဝန်ကြီဵဌာန၊ ြပည်သူ့ြျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၏ လူဝင်မှုဆိုင်ရာ ဆိပ်ြမ်ဵြျန်ဵမာေရဵ
ဌာနခွဲသို့ ချြ်ချင်ဵသတင်ဵပို့၍ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ရမည်။
အခန်ဵ (၉)
ေဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာြိစ္စရပ်မျာဵ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ
၃၉။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်၏ အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်သည် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေငွအရအသုဳဵစာရင်ဵ
မျာဵ နှငဴ် လစဉ်ဘဏ္ဍာေငွ အရအသုဳဵစာရင်ဵတို့ြို အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သို့တင်ြပရမည်။

၄၀။

(ြ) ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်၏ ဘဏ္ဍာေရဵအေထွေထွမန်ေနဂျာသည်(၁)

ေငွေ ြဵရယူြခင်ဵ၊
ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ

ေပဵေချြခင်ဵ၊

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊

ြိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်

တာဝန်ခဳ၍ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

စပ်လျဉ်ဵ၍

စာရင်ဵဆိုင်ရာြိစ္စရပ်မျာဵ၊
အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်ြို

(၂)

ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ

ရေငွေပဵေငွစာရင်ဵ၊

ဝင်ေငွနှငဴ်

အသုဳဵစရိတ်စာရင်ဵ၊

ရရန်ပိုင်ခွင်ဴနှငဴ် ေပဵရန်တာဝန် မျာဵစာရင်ဵ၊ ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွလြ်ြျန် အေြခအေန
မျာဵြို လအလိြ
ု ်၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် အလိြ
ု ် ြပုစု၍ အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်ထဳ
တင်ြပရမည်။
(၃)

ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်မျာဵြို တာဝန်ခဳေဆာင်ရွြ်ရာတွင် သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵ
ထာဵေသာ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵြမ်ဵ၊ အမိန့်၊ အမိန့်ေ ြာ်ြငာစာ၊
လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ် အညီ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

(ခ)

တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အေထွေထွမန်ေနဂျာမျာဵသည် အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်
ြ ေပဵအပ်ေသာ ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်မျာဵြို တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

၄၁။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည်(ြ) ေငွစုစာရင်ဵမျာဵ၊ ေငွစုလြ်မှတ်မျာဵ၊ ေငွတိုြ်လြ်မှတ်မျာဵ စသည်တ့ိုြို ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ
ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(ခ)

အဖမဲတမ်ဵေဆာင်ထာဵေငွ၊ အေသဵသုဳဵေဆာင်ထာဵေငွ၊ လုပ်ငန်ဵအတွြ် ကြိုတင်ထတ
ု ်ယူ
ေငွမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ တာဝန်ယူေဆာင်ရွြ်သူမျာဵ ြိုင်ေဆာင်သုဳဵစွဲရမည်ဴ ေငွပမာဏြို
သတ်မှတ်ဖပီဵ ဘဏ္ဍာေရဵ ဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵြမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

၄၂။

ြပင်ပဆိပ်ြမ်ဵမျာဵသည်(ြ) သတ်မှတ်ထာဵေသာ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်ဴ ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမှ ပိုေငွြို ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵ
အာဏာပိုင် ရန်ြုန်ရုဳဵချုပ်သို့ အပ်နှဳရမည်။
(ခ)

လိေ
ု ငွေပါ်ေပါြ်ပါြ

အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်၏

သေဘာတူခွင်ဴြပုချြ်ြဖင်ဴ

ြမန်မာဴ

ဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင် ရန်ြုန်ရုဳဵချုပ်မှ ေငွလွှဲေြပာင်ဵေပဵပို့ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
၄၃။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင် ဌာန၊ ဌာနခွဲမျာဵနှငဴ် ြပင်ပဆိပ်ြမ်ဵဌာနမျာဵသည် ေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်
ေသာ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ မေရွှေ့မေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ သိုေလှာင်ပစ္စညဵ် မျာဵ၏
တန်ဖိုဵနှငဴ် သြ်ေသခဳအေထာြ်အထာဵမျာဵြို စနစ်တြျမှတ်တမ်ဵြပု ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။

၄၄။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်၏ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ အဖငိမ်ဵစာဵယူချိန်၌ စုေဆာင်ဵေငွ ြဖစ်ေပါ်ေစရန်
ဝန်ထမ်ဵလစဉ်လစာ၏

သင်ဴေလျာ်ေသာ

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ြလည်ဵေြာင်ဵ

ရာခိုင်နှုန်ဵြို

ဝန်ထမ်ဵြလည်ဵေြာင်ဵ၊

လစဉ်အချိုဵြျထည်ဴဝင်၍

လုပ်သြ်ဆုေ ြဵ

ရန်ပုဳေငွအြဖစ် စုေဆာင်ဵထာဵရှိဖပီဵ အဖငိမ်ဵစာဵယူချိန်တွင် သြ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်ဵ၏ စုေဆာင်ဵေငွ
ြို သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵြမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ြပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵရမည်။

အခန်ဵ (၁၀)
အခေ ြဵေငွနှငဴ် ချီဵြမှင်ဴေငွ
၄၅။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှငဴ်အညီ အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵမျာဵ
၏ ရပိုင်ခွင်ဴမျာဵြို ရရှိနိုင်ေစေရဵအတွြ်(ြ) သီဵြခာဵတာဝန်ေပဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ြို ေဆာင်ရွြ်ရသည်ဴ ေရေ ြာင်ဵြပမှူဵကြီဵ
မျာဵအတွြ် အခေ ြဵေငွြို အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သို့တင်ြပ၍ ခဳစာဵခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ခ)

သီဵြခာဵတာဝန်ေပဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ြို ေဆာင်ရွြ်ရသည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွြ်
အခေ ြဵ ေငွ သို့မဟုတ် ချီဵြမှင်ဴေငွြို အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သို့ တင်ြပ၍ ခဳစာဵခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၁၁)
အေထွေထွ

၄၆။

ေအာြ်ပါလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်အတွြ် လိင
ု ်စင်ရရှိလိုသူသည် လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵအလိုြ် အခါ
အာဵေလျာ်စွာသတ်မှတ်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵနှငဴ်အညီ ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်ထဳ ေလျှာြ်ထာဵ
ရမည်(ြ) ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေရယာဉ်မျာဵအတွြ် စြ်သုဳဵဆီနှငဴ် အြခာဵလိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵ
ေထာြ်ပဳဴ ေပဵသည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵ၊
(ခ)

ပုဂ္ဂလြ
ိ တွဲဆွဲေရယာဉ်၊

တွန်ဵေရယာဉ်၊

ေသာင်တူဵေရယာဉ်နှငဴ်

ဆယ်ယူေရဵ

ေရယာဉ်လပ
ု ်ငန်ဵ၊
(ဂ)

ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ဆိပ်ြမ်ဵတဳတာဵတည်ေဆာြ်လပ
ု ်ြိုင်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵ၊

(ဃ) ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ သေဘောြျင်ဵ၊ ေရလုဳသေဘောြျင်ဵ သို့မဟုတ် လွန်ဵလမ်ဵ
တစ်မျိုဵမျိုဵ တည်ေဆာြ်လပ
ု ်ြိုင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵ၊
(င)
၄၇။

ေရေ ြာင်ဵြပလုပ်ငန်ဵ။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်၏

ြပန်တမ်ဵဝင်အရာရှိနှငဴ်အထြ်

အပ်ြခင်ဵ၊ ရာထူဵတိုဵြမှင်ဴေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာြိစ္စရပ်မျာဵြို

အရာထမ်ဵမျာဵ

ေရွဵချယ်ခန့်

ဝန်ကြီဵဌာနမှတစ်ဆင်ဴ ြပည်ေထာင်စု

သမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ြပန်တမ်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပနိုင်သည်။
၄၈။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည်(ြ) ဌာနပိုင်ေြမ၊

သိုေလှာင်ရုဳ၊

အေဆာြ်အအုဳမျာဵနှငဴ်

အြခာဵပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵြို

တစ်နှစ်

တစ်ကြိမ် သြ်တမ်ဵတိုဵစနစ်ြဖင်ဴ ငှာဵရမ်ဵနိုင်သည်။
(ခ)

ဌာနပိုင်ေြမ၊ သိုေလှာင်ရုဳမျာဵနှငဴ် အေဆာြ်အအုဳမျာဵြို အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီ
ချြ်ြဖင်ဴ ၁၀ နှစ်အထိ ငှာဵရမ်ဵနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ ငှာဵရမ်ဵရာတွင် နှစ်အလိြ
ု ် မူလငှာဵရမ်ဵခ
နှုန်ဵထာဵမျာဵြို ြပင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(ဂ)

၁၀

နှစ်ထြ်

ေြျာ်လန
ွ ်ေသာ

ငှာဵရမ်ဵမှုမျာဵအတွြ်

ပို့ေဆာင်ေရဵဝန်ကြီဵဌာန၏

သေဘာတူညခ
ီ ျြ် ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
၄၉။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင်သည် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၊ လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍(ြ) လိအ
ု ပ်ချြ်၊ လမ်ဵညွှန်ချြ်နှငဴ် စဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵြို သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
(ခ)

ထုတြ် ပန်ထာဵသည်ဴ အမိန့်ေ ြာ်ြငာစာနှငဴ်အမိန့်တို့ပါ တာဵြမစ်ချြ်တစ်ရပ်ရပ်ြိုြဖစ်ေစ၊
စည်ဵြမ်ဵချြ်တစ်ရပ်ရပ်ြိုြဖစ်ေစ ေဖာြ်ဖျြ်ြျူဵလွန်ပါြ စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵ
အရ အေရဵယူနိုင်သည်။

၅၀။

ြမန်မာဴဆိပ်ြမ်ဵအာဏာပိုင် သို့မဟုတ် သြ်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့စည်ဵသည်(ြ) ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ ေရယာဉ်ေပါ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင်ြို ထိခြ
ို ်ေစနိုင်
ေသာ

ြုန်စည်ပါရှိသည်ဟု

ထင်ြမင်ယူဆလျှင်

သြ်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵနှငဴ်

ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍

ဆိပ်ြမ်ဵတဳတာဵတွင် ဖွင်ဴေဖာြ်စစ်ေဆဵနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ စစ်ေဆဵရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင်ြို ထိခြ
ို ်ေစနိုင်ေသာ
ြုန်စည်ေတွ့ရှိလျှင် စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြမ်ဵနှငဴ်အညီ သြ်ဆိုင်ရာြုန်စည်ပိုင်ရှင်၏ ြုန်ြျ
စရိတ်ြဖင်ဴ ရှင်ဵလင်ဵေဆာင်ရွြ်ေပဵရမည်။

(ဂ)

ြုန်စည်ပိုင်ရှင် ေဖာ်ထတ
ု ်၍မရပါြ အဆိုပါ ြုန်စည်သယ်ယူသည်ဴ ေရယာဉ်ပိုင်ရှင်
သို့မဟုတ် ေရယာဉ်မှူဵတို့၏ အစီအစဉ်ြဖင်ဴ မူလသယ်ေဆာင်လာသည်ဴ ဆိပ်ြမ်ဵသို့
ြပန်လည်ပို့ေဆာင်ေစရမည်။

၅၁။

ဥပေဒနှငဴ်

နည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ဆိပ်ြမ်ဵနယ်နိမိတ်နှငဴ်

ရွြ်ရန်ခွင်ဴြပုချြ်ေပဵြခင်ဵသည်

ဌာနပိုင်ေြမမျာဵြို

လုပ်ငန်ဵေဆာင်

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵအတွြ်သာြဖစ်ဖပီဵ

မည်သည်ဴ ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴနှငဴ်မျှ သြ်ဆိုင်ြခင်ဵ မရှိေစရ။

(ပုဳ) ဉာဏ်ထွန်ဵေအာင်၊
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵ၊
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၊
ပို့ေဆာင်ေရဵဝန်ကြီဵဌာန။

အြခာဵ

