
ပပည်ထောငစ်ုပမန်မာနုိင်ငထံော် 

နုိင်ငထံော်ထေးချမ်းသာယာထရးနှင့်ဖွံ့ဖဖိုးထရးထောင်စီ 

၂၀၀၆ ခုနစှ် ၊ ထရေရင်းေပမစ်နှင့်ပမစ်ထချာငး်များေိန်းသိမ်းထရးဥပထေ 

( နုိင်ငံထော်ထေးချမ်းသာယာထရးနှင့်ဖွံ့ ဖဖိုးထရးထောင်စီ  

ဥပထေ ေမှေ် ၈/၂၀၀၆ ) 
 

၁၃၆၈ ခုနှစ် ၊ သီတင်ဵကျွတ်လဆန်ဵ ၁၁  ရက် 

( ၂၀၀၆ ခုနှစ် ၊ ေောက်တိုဘာလ  ၂  ရက် ) 
 

 နိုင်ငဳေတာ်ေေဵချမ်ဵသာယာေရဵနှင် ဴ  ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵေကာင်စီသည် ေောက်ပါဥပေဒကို ပပဋ္ဌာန်ဵ 

လိကု်သည်။ 

ေခန်း (၁) 
 

ေမည်နှင့် ေဓပိ္ပာယ်ထဖာ်ပပချေ် 
 

၁။ ဤဥပေဒကို ေရေရင်ဵေပမစ်နှင်ဴ ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒဟု ေခ္ဒတွင်ေစရ 

မည်။ 
 

၂။ ဤဥပေဒတွင် ပါရိှေသာ ေောက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ပပပါေတိုင်ဵ ေဓပိ္ပာယ်သက် 

ေရာက်ေစရမည် - 
 

 (က) ထရေရငး်ေပမစ် ဆိုသည်မှာ ပမစ်ေချာင်ဵနယ် ၊ ကမ်ဵပါဵနယ် နှငဴ် ကမ်ဵနာဵနယ်ေတွင်ဵ 

ေပမေပ္ဒေပမေောက်ရိှ ေရသယဳဇာတ ောဵလဳုဵကုိဆုိသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ပမစ်နှငဴ် 

ေချာင်ဵမျာဵ ေတွင်ဵသုိ္ဓ စီဵဝငရ်ာ ေရေရင်ဵေပမစ်မျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။ သုိ္ဓရာတွင် 

ကုန်ဵတွင်ဵပိုင်ဵ  ေရမျာဵမပါဝင်။ 

( ခ) ပမစ် ဆုိသည်မှာ ကုန်သွယ်ေရဵေရေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ဆက်သွယ်ေရဵေရေသာ်လည်ဵ 

ေကာင်ဵ  ေရေ ကာင်ဵသွာဵလာမှု ပပုနိုင်သညဴ် ပမစ်ကိုဆိုသည်။ ယင်ဵ စကာဵရပ်တွင် ပမန်မာ 

နိုင်ငဳနယ်နမိတ်ေတွင်ဵရှ ိ နယ်စပ်ပမစ်မျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။ 

( ဂ) ထချာင်း ဆုိသည်မှာ ကုန်သွယ်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵတုိ္ဓ ေတွက် ေသဳုဵပပုနုိင်သညဴ် 

ပမစ်ေငယ်စာဵကုိ ဆုိသည်။  

(ဃ) ထရလမ်း ဆုိသည်မှာ ေရယာဉ်မျာဵ ေဘဵေန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာ ခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာနုိင် 

သညဴ် ေရေ ကာင်ဵကုိဆုိသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ေရလမ်ဵညွှန်ေမှတ်ေသာဵ ေေထာက် 

ေကူပဖငဴ်သာ ခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာနိုင်သည်ဴ ေရေ ကာင်ဵမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။ 

 



၂ 

 

( င) ထရယာဉ် ဆုိသည်မှာ စက်တပ်ေရယာဉ် ၊ စက်မဴဲေရယာဉ် ၊ ေရေ ကာင်ဵပဖင်ဴ လူနှင်ဴ 

ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ တငေ်ဆာင၍် တစ်ေနရာမှ တစ်ေနရာသုိ္ဓ သွာဵလာနုိင်သညဴ် 

ေပခာဵယာဉ် တစ်မျ ို ဵမျ ို ဵကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် သစ်ေဖာင်နှငဴ် ဝါဵေဖာင်မျာဵ 

လည်ဵပါဝင်သည်။ 

( စ) ပမစ်ထချာင်းနယ် ဆိုသည်မှာ ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵ၏ ဝဲယာ ကမ်ဵပါဵ နှစ်ခုေတွင်ဵရိှ ေရပပင် 

နယ်ကုိဆုိသည်။ ယင်ဵစကာဵ ရပ်တွင် ပမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵရှိ ေရပမုပ်ေသာင် ၊ ေရေပ္ဒ 

ေသာင်နှငဴ် ကျွန်ဵမျာဵလည်ဵပါဝင်သည်။ သုိ္ဓရာတွင် ကုန်ဵနှင်ဴ တစ်ဆက်တည်ဵ တည်ရိှ 

ေသာ ကျွန်ဵမျာဵမပါဝင။် 

 (ဆ) ေမ်းပါးနယ် ဆိုသည်မှာ ေရစစ်မျဉ်ဵနှင်ဴ ေရပပည်ဴမျဉ်ဵ ေ ကာဵရှိ ကမ်ဵပါဵေစာက် 

သို္ဓမဟုတ် ဆင်ေပခေလျှော ကမ်ဵပါဵ ကုိ ဆုိသည်။ 

 ( ဇ) ေမ်းနားနယ် ဆုိသည်မှာ ကမ်ဵပါဵ နယ်နှငဴ် ဆက်စပ်ဖပီဵ ကမ်ဵထိန်ဵလုပ်ငန်ဵ ၊ ေရလမ်ဵ 

ထိန်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ပမစ်ေချာင်ဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် ဤဥပေဒနှငဴ်ေညီ 

သတ်မှတ်သညဴ် ေပမနယ်နမိတ်ကုိ ဆုိသည်။ 

 ( စျ) ဆိပ်ခံေံေား ဆိုသည်မှာ ေရယာဉ်မျာဵ ဆိုက်ကပ်၍ လူနှငဴ်ကုန်ပစ္စည်ဵ တင်ချနုိင် 

သညဴ် ပမစ်တွင်ဵ တည်ေဆာက်ထာဵေသာ တဳတာဵကုိ ဆုိသည်။ 

 (ည) ထဗာေံေား ဆိုသည်မှာ ဆိပ်ခဳတွဲကို ပမစ်တွင်ဵတွင် ေကျာက်ချ၍ ကမ်ဵနှငဴ်ဆက်စပ် 

ဖပီဵ တည်ေဆာက်ထာဵေသာ ေရယာဉ်မျာဵ ဆုိက်ကပ်ဖပီဵ လူနှငဴ် ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ တင်ချ 

နုိင်သညဴ် တဳတာဵကုိ ဆုိသည်။ 

 ( ဋ) ထရဆငး်ေံေား ဆိုသည်မှာ ေလှသမ္ဗာန်မျာဵ ဆိုက်ကပ် နုိင်ဖပီဵ လူမျာဵ ေရချ ို ဵေရခပ် 

ပပုလုပ်နိုင်သည်ဴ တဳတာဵကို ဆိုသည်။ 

 ( ဌ) ထရလမ်းေနိ်းေထဆာေ်ေေံု ဆုိသည်မှာ ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵ ပပုပပင်ထိန်ဵသိမ်ဵရန် တည် 

ေဆာက်ထာဵေသာ ကမ်ဵထိန်ဵနဳရဳမျာဵ ၊ ေရလွှဲေရကာမျာဵ ၊ ေရေခ္ဒေရကာမျာဵ ၊ 

ေရမမွှာ ေပါက်ပိတ်ေရကာမျာဵ ၊ နုန်ဵဖမ်ဵေရကာမျာဵနှငဴ် လှိုင်ဵကာ မျာဵကုိ ဆုိသည်။ 

 



၃ 

 ( ဍ) သဘာဝပေ်ဝန်းေျင်ေိခုိေ်ပျေ်စီးပခင်း ဆုိသည်မှာ ပမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵ ခုတ်ေမာင်ဵ 

သွာဵလာသညဴ် ေရယာဉ်ေ ကာငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ပမစ်ေချာင်ဵေနီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ရှိ စက်ရုဳ ၊ ေလုပ်ရုဳနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေနထိငု်သူ မျာဵေ ကာငဴ်ေသာ်လည်ဵ 

ေကာင်ဵ ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် ညစ်ညမ်ဵ မှုပဖစ်ေစပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေဂဟစနစ်ပျက်စီဵေစပခင်ဵကုိ 

ဆုိ သည်။ 

 ( ဎ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပို ္ဓေဆာင်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန လက် ေောက်ရိှ ေရေရင်ဵေပမစ်နှငဴ် 

ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵ တက်ေရဵဦဵစီဵဌာနကုိ ဆုိသည်။ 

 

ေခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချေ်များ 
 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတုိင်ဵပဖစ်သည် - 
 

 (က) ေရေရင်ဵေပမစ်နှငဴ်ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵကုိ ပပည်သူမျာဵ ေကျို ဵ ရိှစွာ ေသဳုဵပပုနုိင်ေရဵေတွက် 

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ရန် ၊ 

 ( ခ) ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵေတွင်ဵ ေရလမ်ဵေ ကာင်ဵ ဆက်သွယ်မှု လဳုခခုဳေချာေမွ့ေစရန် ၊ 

 ( ဂ) ေရေရင်ဵေပမစ်နှငဴ်ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေစပခင်ဵပဖငဴ် နုိင်ငဳေတာ်၏ စီဵပွာဵေရဵ 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှုကုိ ေေထာက်ေကူပဖစ်ေစရန် ၊ 

 (ဃ) သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခုိက်ပျက်စီဵမှုကုိ ကာကွယ်ရန်။ 
 

ေခန်း (၃) 

ပိုထ့ဆာငထ်ရးဝန်ကေီးဌာန၏ ောဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 
 

၄။ ပို ္ဓေဆာင်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပိ ုင်ခွင် ဴမျာဵမှာ ေောက်ပါေတိုင်ဵ ပဖစ်သည် - 
 

 (က) ပမစ်ကူဵတဳတာဵကကီဵမျာဵ ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်ဖမဲေရဵေတွက် ဦဵစီဵဌာန၏ တင်ပပချက် 

ေေပ္ဒ ေရလမ်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာငရွ်က်ရန် ညွှန် ကာဵပခင်ဵ ၊ လိုေပ်ပါ 

က သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ  ၊ 

 ( ခ) ကမ်ဵပါဵ နယ်နှငဴ် ဆက်စပ်ဖပီဵ ကမ်ဵထိန်ဵလုပ်ငန်ဵ ၊ ေရလမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် 

ပမစ်ေချာင်ဵဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်လိုေပ်သည်ဴ ကမ်ဵနာဵနယ်ေပဖစ် 

ေပမနယန်မိတ် သတ်မှတ်ေ ကပငာပခင်ဵ ၊ 

 



၄ 

 ( ဂ) ေရေရင်ဵ ေပမစ်နှင်ဴပမစ်ေချာင်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေတွက် ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵေတွင်ဵ 

ေရယာဉ်မျာဵ ခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာ ပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လုိေပ်ေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ 

သတ် မှတ်နုိင်ေရဵေတွက် ဦဵစီဵဌာနသုိ္ဓ လမ်ဵညွှန်မှုေပဵပခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) ပမစ်ေချာင်ဵနယ် ၊ ကမ်ဵပါဵနယ်နှင်ဴ ကမ်ဵနာဵနယ်တုိ္ဓတွင် စီဵပွာဵေရဵေလို္ဓငှာ နစ်ပမုပ် 

ေရယာဉ် တူဵေဖာ်ခွင်ဴပပုရန ်ေလျှောက်ထာဵချက်ကုိ စိစစ်၍ ခွငဴ်ပပုချက်ထုတ်ေပဵပခင်ဵ ၊ 

 ( င) ေရေ ကာင်ဵပပခ ၊ ဆိပ်ကမ်ဵကပ်ခနှင်ဴ ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ ေပခာဵ 

ေခွန်ေခမျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ 

 ( စ) ေရေရင်ဵေပမစ်နှငဴ်ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေတွက် ပပည်တွင်ဵ ပပည်ပေစုိဵရဌာန ၊ 

ေဖဲွ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဆ) ေရေရင်ဵ ေပမစ်နှင်ဴပမစ်ေချာင်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေတွက် ပမန်မာနိုင်ငကဳ ေေကာင် 

ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်ရိှသညဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် သက်ဆုိင် 

ေသာ ေပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵမျာဵ ၊ ေဒသဆိုင် ရာသေဘာတူစာချုပ်မျာဵ ၊ 

နှစ်နိ ုင်ငဳသေဘာတူစာချုပ် မျာဵနှင်ဴေညီ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

 

ေခန်း (၄) 

ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းောဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

 

၅။ ဤဦဵစီဵဌာန၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတိုင်ဵပဖစ် သည် - 

 (က) ဖမို့ဆိပ်ကမ်ဵမျာဵ မေရွ့ရေစေရဵနှငဴ် ပမစ်ေချာင်ဵေရလမ်ဵေ ကာင်ဵမျာဵ ေကာင်ဵမွန်ဖပီဵ 

ေဖမဲတေစ ေသဳုဵပပုနိုင်ေစေရဵတို္ဓေတွက် ေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ  ၊ 

 ( ခ) ပမစ်ေချာင်ဵေရလမ်ဵေ ကာင်ဵမျာဵ ေပပာင်ဵလဲမှုေ ကာင်ဴ ဖမို့ရွာမျာဵ ေရတိုက်စာဵကမ်ဵဖပိုမှု 

မှ ကာကွယ်ရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ  ၊ 

 ( ဂ) ပမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵနှငဴ် ပမစ်ေချာင်ဵေနီဵတုိ္ဓတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခုိက်ပျက်စီဵပခင်ဵ 

မရှိေစရန် စီမဳေဆာင် ရွက်ပခင်ဵ  ၊ 

 (ဃ) ဖမို့မျာဵေလုိက် စုိဵရိမ်ေရမှတ်မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ ထုိသုိ္ဓသတ်မှတ်ရာတွင် မှန်ကန်မှုရိှ 

ေစရန်ေတွက် သက်ဆုိင်ရာ ေစုိဵရဌာန ၊ ေဖဲွ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

  

 



၅ 

 ( င) ပမစ်ေရကုိ ေသာက်သဳုဵေရေပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ စုိက်ပျ ို ဵေရ ေပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ 

တစ်နှစ်ပတ်လဳုဵ ေသဳုဵချနုိင်ေစေရဵေတွက် သက်ဆိုင်ရာေစိုဵရဌာန ၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵ 

မျာဵက ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်လာသညဴ်ေခါ လုိေပ်ေသာ ေကူေညီ မျာဵေပဵပခင်ဵ ၊ 

 ( စ) နုိင်ငဳေတာ်ပုိင် ေပမမျာဵ မဆဳုဵရှုဳဵေစေရဵေတွက် နယ်စပ်ပမစ်မျာဵ၏ ေရလမ်ဵေ ကာင်ဵမျာဵ 

ောဵ ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ နှငဴ် စီမဳေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဆ) ပမစ်ကူဵတဳတာဵကကီဵမျာဵ ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်ဖမဲေရဵေတွက် ပမစ်ေချာင်ဵေရလမ်ဵေ ကာင်ဵ 

မျာဵကို တိုင်ဵထွာစစ်ေဆဵ၍ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ပဖင်ဴ ပို္ဓေဆာင်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနသို္ဓ 

တင်ပပပခင်ဵ ၊ 

 ( ဇ) ေရထုညစ်ညမ်ဵမှု မပဖစ်ေပ္ဒေစေရဵေတွက် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ေပဵပခင်ဵနှငဴ် 

ကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲပခင်ဵ ၊ 

 ( စျ) ပမစ်ေ ကာင်ဵမျာဵ၏ ေရေနက်ပိုမိုလာေစေရဵနှင်ဴ ေရယာဉ်မျာဵ၏ ဝန်တငေ်ေလဵချန်ိ 

တိုဵပမင်တဴငေ်ဆာင်သွာဵလာနိုင်ေရဵတုိ္ဓေတွက် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

 (ည) ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵ မတိမ်ေကာေစေရဵေတွက် ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵတွင် လုိေပ်သညဴ် ေရဘက် 

ဆုိင်ရာနည်ဵပညာ တည်ေဆာက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ ေသာင်တူဵေဖာ်ပခင်ဵနှငဴ် 

တူဵစာစွန့်ပစ်ပခင်ဵ ၊ 

 ( ဋ) ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵ၌ ေရလမ်ဵေ ကာင်ဵကုိ ေဟန့်ေတာဵပဖစ်ေစသညဴ် ေရာဝတ္ထုတုိ္ဓကုိ 

ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵပခင်ဵ ၊ 

 ( ဌ) ဖမို့ရွာဆိပ်ကမ်ဵမျာဵ၌လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ကျဉ်ဵေပမာင်ဵေသာ ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵနှငဴ် ေရေ ကာင်ဵ 

မျာဵ၌လည်ဵေကာင်ဵ သွာဵလာခုတ်ေမာင်ဵေနေသာ ေရယာဉ်ောဵ ေေနှာငဴ်ေယှက် သုိ္ဓ 

မဟုတ် ေန္တရာယ်ပဖစ်ေစေလာက်သညဴ်ေထိ ဆုိက်ကပ်ရပ် နာဵထာဵေသာ ၊ ေကျာက်ချ 

ရပ်နာဵထာဵေသာ ၊ ေသာင်တင် ေနေသာ သုိ္ဓမဟုတ် နစ်ပမုပ်ေနေသာ ေရယာဉ်မျာဵကုိ ဖယ် 

ရှာဵပခင်ဵ ၊ 

 ( ဍ) ေရေောက်ဓါတ်ကကိုဵ ၊ ဆက်သွယ်ေရဵကကိုဵ ၊ ဓါတ်ေငွ့ပုိက် လုိင်ဵ ၊ ေရပုိက်လုိင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေရေောက်ဥမင်လုိဏ်ေခါင်ဵ ရိှေသာ ေနရာတုိ္ဓတွင် ေကျာက်ချရပ်နာဵမှုမျာဵ မပပုရန် တာဵ 

ပမစ်ပခင်ဵနှငဴ် တာဵပမစ်ထာဵသညဴ် ေကွာေေဝဵတွင် ေကျာက်ချရပ်နာဵထာဵသညဴ် ေရယာဉ် 

မျာဵကုိ ဖယ်ရှာဵပခင်ဵ ၊ 

 



၆ 

 ( ဎ) ေရေ ကာင်ဵပပခ ၊ ဆိမ်ဵကမ်ဵကပ်ခနှငဴ် ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵ သိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ ေပခာဵေခွန် 

ေခမျာဵ ေကာက်ခဳပခင်ဵ ၊ 

 (ဏ) ဝန်ကကီဵဌာနက ေပဵေပ်ေသာ ေပခာဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

 (တ) မိမိ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု ေစီရင်ခဳစာကုိ ဝန်ကကီဵဌာနသုိ္ဓ တင်ပပပခင်ဵ  ၊ 

 

၆။ ဦဵစီဵဌာန၏ လုပ်ပုိင်ခွငဴ်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတုိင်ဵပဖစ်သည် - 
 

 (က) ပမစ်ေချာင်ဵနယ်၊ ကမ်ဵပါဵနယ် နှင်ဴ ကမ်ဵနာဵနယ်တို္ဓတွင် လွန်ဵလမ်ဵ ၊ သေဘောကျင်ဵ ၊ 

ေရစိုသေဘောကျင်ဵ ၊ ေရလုဳ သေဘောကျင်ဵတည်ေဆာက်ပခင်ဵ ၊ ဆိပ်ခဳတဳတာဵနှင် ဴ 

ေရဆင်ဵ တဳတာဵေဆာက်လုပ်ပခင်ဵ  ၊ ေပမာင်ဵေဖာ်၍ သေဘော ကမ်ဵထုိဵပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

လုပ်ကုိင်ခွငဴ် ေလျှောက်ထာဵပခင်ဵ ေေပ္ဒ စိစစ်၍ ခွငဴ်ပပုချက်ထုတ်ေပဵပခင်ဵ ၊ 

 ( ခ) ကမ်ဵပါဵနယ် နှငဴ် ကမ်ဵနာဵနယ်ေတွင်ဵ သဲမျာဵ ၊ ေကျာက် မျာဵနှငဴ် ေပခာဵေလဵလဳေသာ 

ေရာဝတ္တုမျာဵ စုပဳုပခင်ဵတုိ္ဓကုိ စိစစ်၍ ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ ၊ 

 ( ဂ) ပမစ်ေချာင်ဵနယ် ၊ ကမ်ဵပါဵနယ်နှင်ဴ ကမ်ဵနာဵနယ်တို္ဓတွင် ေေဆာက်ေေဳုနှငဴ် တဳတာဵ 

မျာဵ ေဆာက်လုပ်ခွငဴ် ေလျှောက်ထာဵပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စိစစ်ဖပီဵ သက်ဆုိင်ရာ ေစုိဵရဌာန ၊ 

ေဖဲွ့ေစည်ဵသုိ္ဓ ေထာက်ခဳချက်ထုတ်ေပဵပခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) ေရလမ်ဵမျာဵ ေဆငဴ်သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ ေရလမ်ဵဖွငဴ်ပခင်ဵ ၊ ပိတ်ပခင်ဵ ၊ ေရလမ်ဵဆိုင်ရာ 

သတင်ဵနှင်ဴ သတိေပဵချက်တို ္ဓကို ေခါောဵေလျာ်စွာ ထုတ်ပပန်ပခင်ဵ  ၊ 

 ( င) ေရေ ကာင်ဵေလိုက် သွာဵလာနိုင်သည်ဴ ေရယာဉ်ေရွယ် ေစာဵနှင်ဴ တွဲေေရေတွက် 

သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ ေရစူဵေနက် သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ 

 ( စ) ပမစ်တွင်ဵသွာဵ ေရယာဉ်မျာဵ ဆုိက်ကပ်ရပ်နာဵေရဵေတွက် ပမစ်တွင်ဵ ဆိပ်ကမ်ဵေနရာ 

ေရွဵချယ်ပခင်ဵ ၊ ဆိပ်ကမ်ဵ နယ်နမိတ်သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ ဆိပ်ကမ်ဵဖွငဴ်ပခင်ဵ ၊ ပိတ်ပခင်ဵ ၊  

 (ဆ) ပမစ်ေချာင်ဵနယ် ၊ ကမ်ဵပါဵ နယ် နှငဴ် ကမ်ဵနာဵနယ်တုိ္ဓတွင် စီဵ ပွာဵေရဵေလုိ္ဓငှာ သဲစုပ်ပခင်ဵ ၊ 

သဲတူဵပခင်ဵ ၊ သဲကျုဳဵပခင်ဵ ၊ ပမစ် ေကျာက်ထုတ်ပခင်ဵ ၊ ေရွှေကျင်ပခင်ဵ ၊ ေရွှေသတ္တုတူေဖာ် 

ပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် သယဳဇာတထုတ်ယူပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကုိင်ခွငဴ်ပပုရန် ေလျှောက်ထာဵ 

ချက်ေေပ္ဒ ပမစ်ေချာင်ဵေရလမ်ဵေ ကာင်ဵမျာဵ ထိခုိက်နုိင်ပခင်ဵ ရိှ - မရိှ စိစစ်၍ သက်ဆုိင် 

ရာ ေစုိဵရဌာန ၊ ေဖဲွ့ေစည်ဵသုိ္ဓ ေထာက်ခဳချက် ထုတ်ေပဵပခင်ဵ ၊ 

 

 



၇ 

 ( ဇ) ေရေရင်ဵေပမစ်နှငဴ်ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေတွက် ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵေတွင်ဵ  

ေရယာဉ်မျာဵ ခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာပခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ဝန်ကကီဵဌာန၏ လမ်ဵညွှန်ချက်နှငဴ် 

ေညီ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်၍ ထုတ်ပပန်ေ ကညာပခင်ဵ။ 

            

၇။ ဦဵစီဵဌာနသည် မိမိလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ လုိေပ်ပါက မိမိလက်ေောက်ရိှ ပပည်နယ် ၊ တုိင်ဵရဳုဵ 

မျာဵ ၊ ပပည်နယ်ခဲွ ၊ တုိင်ဵခဲွရဳုဵမျာဵနှငဴ် ေဒသခဲွရဳုဵမျာဵောဵ လွှဲေပ်ေဆာင်ရွက်ေစနုိင်သည်။ 

 

ေခန်း (၅) 

ေားပမစ်ချေ်များ  
 

၈။ မည်သူမျှေ - 
  

 (က) ေရေရင်ဵ ေပမစ်နှင်ဴပမစ်ေချာင်ဵမျာဵ ထိခိုက်ပျက်စီဵေစရန် ရည်ရွယ်၍ တစ်စဳုတစ်ရာပပ  ု

လုပ်ပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေရေ ကာင်ဵောဵ ေပပာင်ဵလဲေစပခင်ဵ မပပုရ ၊ 

 ( ခ) ေရေရင်ဵေပမစ်မျာဵကုိ တမင်ပပုန်ဵတီဵေစပခင်ဵ မပပုရ။ 
 

၉။ မည်သူမျှေ ေရလမ်ဵထိန်ဵေေဆာက်ေေဳုတစ်ခုလဳုဵကုိပဖစ်ေစ ၊ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်ဵကုိပဖစ်ေစ 

ဖျက်ဆီဵပခင်ဵ ၊ ပျက်စီဵေစပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေရယာဉ် ပဖငဴ် ဝင်တုိက်ပခင်ဵမပပုရ။ 
 

၁၀။ မည်သူမျှေ ပမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵ ေရယာဉ်မျာဵ ေကျာက်ချရပ်နာဵပခင်ဵ မပပုရန် တာဵပမစ်ထာဵသညဴ် 

ေနရာတွင် ေရယာဉ်ကုိ ေကျာက်ချရပ်နာဵပခင်ဵ မပပုရ။ 
 

၁၁။ မည်သူမျှေ - 
 

 (က) ကမ်ဵပါဵမှေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ခုတ်ေမာင်ဵေနေသာ ၊ ဆုိက်ကပ်ထာဵေသာ ၊ ေကျာက်ချ 

ရပ်နာဵထာဵေသာ ၊ ေသာင်တင်ေနေသာ သုိ္ဓမဟုတ် နစ်ပမုပ်ေနေသာ ေရယာဉ်မှေသာ် 

လည်ဵေကာင်ဵ ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခုိက်ပျက်စီဵပခင်ဵပဖစ်ေစမည်ဴ စက်သုဳဵဆီ ၊ 

ဓာတုပစ္စည်ဵ ၊ ေဆိပ်သင်ဴပစ္စည်ဵနှင်ဴ ေပခာဵပစ္စည်ဵမျာဵ စွန့်ပစ်ပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ စွန့်ပစ်ပခင်ဵမပပုရ။ 

 

 



၈ 
 

 ( ခ) ပမစ်ေချာင်ဵနယ် ၊ ကမ်ဵပါဵနယ် သုိ္ဓမဟုတ် ကမ်ဵပါဵ နယ်ေတွင်ဵ ေဆိပ်သငဴ်ေစေသာ 

ပစ္စည်ဵတစ်မျ ို ဵမျ ို ဵပဖငဴ်ပဖစ်ေစ ၊ ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာပစ္စည်ဵပဖငဴ် ေဖာက်ခဲွ၍ပဖစ်ေစ 

ေရေနသတ္တဝါမျာဵောဵ ဖမ်ဵဆီဵပခင်ဵ မပပုရ။ 

 ( ဂ) ပမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵ ေရွှေကျင်ပခင်ဵ ၊ ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် သယဳဇာတထုတ်ယူ 

ပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ စွန့်ပစ်ေပမ စာနှငဴ် ေပခာဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ပမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵသုိ္ဓပဖစ်ေစ ၊ 

ပမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵ စီဵဝင်နုိင်သညဴ် ေရဆင်ဵလမ်ဵလျှေ ို ေပမာင်မျာဵေတွင်ဵသုိ္ဓပဖစ်ေစ စွန့်ပစ် 

ပခင်ဵ မပပုရ။ 
 

၁၂။ မည်သူမျှေ ပမစ်ေချာင်ဵနယ် ၊ ကမ်ဵပါဵ နယ်နှငဴ် ကမ်ဵနာဵနယ်တုိ္ဓတွင် သက်ဆုိင်ရာ ေစုိဵရဌာန ၊ ေဖဲွ့ 

ေစည်ဵ၏ ခွငဴ်ပပုချက်မရိှဘဲ ဉယျာဉ်ခခဳေပမ စိုက်ပျ ို ဵပခင်ဵ  ၊ ေပမတူဵပခင်ဵ  ၊ ေပမဖို္ဓပခင်ဵ  ၊ နုန်ဵဖမ်ဵပခင်ဵ  ၊ 

ေင်ဵပိတ်ပခင်ဵ  ၊ တမဳဖုိ္ဓပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် တုတ်ရုိက်ပခင်ဵ မပပုရ။ 
 

၁၃။ မည်သူမျှေ ပမစ်ေချာင်ဵနယ် ၊ ကမ်ဵပါဵ နယ်နှငဴ် ကမ်ဵနာဵနယ်တုိ္ဓတွင် ဦဵစီဵဌာန၏ ေထာက်ခဳချက် 

မရိှဘဲ စီဵပွာဵေရဵေလုိ္ဓငှာ သဲစုပ်ပခင်ဵ ၊ သဲတူဵပခင်ဵ ၊ သဲကျု ဳဵပခင်ဵ ၊ ပမစ်ေကျာက်ထုတ်ပခင်ဵ ၊ ေရွှေကျင်ပခင်ဵ ၊ 

ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် သယဳဇာတထုတ်ယူပခင်ဵ မပပုရ။ 
 

၁၄။ မည်သူမျှေ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေရလမ်ဵထိန်ဵလုပ်ငန်ဵေတွက် ပပုစုထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသညဴ် ေသာင် 

မျာဵမှလည်ဵေကာင်ဵ ၊ ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵေတွင်ဵ  တာဵပမစ်ထာဵသည်ဴေနရာမှလည်ဵေကာင်ဵ ၊ 

ေရလမ်ဵ ေ ကာင်ဵေတွင်ဵမှလည်ဵေကာင်ဵ သဲစုပ်ပခင်ဵ ၊ သဲတူဵပခင်ဵ ၊ သဲကျုဳဵပခင်ဵ ၊ ပမစ်ေကျာက် 

ထုတ်ပခင်ဵ  ၊ ေရွှေကျငပ်ခင်ဵ  ၊ ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် သယဳဇာတမျာဵ ထုတ်ယူပခင်ဵ 

မပပုရ။ 
 

၁၅။ မည်သူမျှေ ပမစ်ေချာင်ဵနယ် ၊ ကမ်ဵပါဵ နယ် နှငဴ် ကမ်ဵနာဵနယ်တုိ္ဓတွင် ဦဵစီဵဌာန၏ ခွငဴ်ပပုချက်မရိှဘဲ 

လွန်ဵလမ်ဵ ၊ သေဘောကျင်ဵ ၊ ေရစုိသေဘောကျင်ဵ ၊ ေရလဳုသေဘောကျင်ဵ တည်ေဆာက်ပခင်ဵ  ၊ ဆိပ်ခဳ 

တဳတာဵနှငဴ် ေဗာတဳတာဵ ၊ ေရဆင်ဵတဳတာဵ ေဆာက်လုပ်ပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေပမာင်ဵေဖာ်၍ သေဘောကမ်ဵထုိဵ 

ပခင်ဵ မပပုရ။ 
 

၁၆။ မည်သူမျှေ - 

 

 



၉ 
 

 (က) သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ပခင်ဵမရိှေသာ ေရယာဉ်ေရွယ်ေစာဵ ၊ စက်ပမင်ဵေကာင်ေရ 

ပမာဏ သို္ဓမဟုတ် တွဲေေရေတွက်နှငဴ် ညီညွတ်ပခင်ဵ မရှေိသာ ေရယာဉ်ကိ ုပမစ်ေချာင်ဵ 

ေတွင်ဵ ခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာပခင်ဵ မပပုရ။ 

 ( ခ) သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေရစူဵေနက်နှငဴ် ကုိက်ညီပခင်ဵမရိှေသာ ေရယာဉ်ကို ပမစ်ေချာင်ဵ 

ေတွင်ဵ ခုတ်ေမာင်ဵ သွာဵလာပခင်ဵ မပပုရ။ 

၁၇။ မည်သူမျှေ သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူက ေရလမ်ဵထိန်ဵလုပ်ငန်  ဵ၊ တုိင်ဵတာေရဵလုပ်ငန်ဵ ၊  ေသာင်တူဵ 

လုပ်ငန်ဵ ၊ ေရလမ်ဵညွှန်လုပ်ငန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေရေောက်ေန္တရာယ်ရှင်ဵလင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

ေနသပဖငဴ် ေရယာဉ်မျာဵ ရပ်တန့်ေစာငဴ်ဆုိင်ဵရန် ေချက်ပပထာဵသည်ကုိ မလုိက်နာဘဲ ေရယာဉ်ကုိ ပဖတ် 

သန်ဵခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာပခင်ဵ မပပုရ။ 
 

၁၈။ မည်သူမျှေ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဝန်တင်ေရမှတ်ထက်ပုိ၍ ဝန်မျာဵ တင်ေဆာင်ခုတ်ေမာင်ဵသွာဵ 

လာပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေရေ ကာင်ဵလမ်ဵပပင်ပမှ ခုတ်ေမာင်ဵ သွာဵလာပခင်ဵ  မပပုရ။ 
 

၁၉။ မည်သူမျှေ ကမ်ဵပါဵမှေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ခုတ်ေမာင်ဵေနေသာ ၊ ဆုိက်ကပ်ထာဵေသာ ၊ 

ေကျာက်ချ ရပ်နာဵထာဵေသာ ၊ ေသာင်တင်ေနေသာ  သုိ္ဓမဟုတ် နစ်ပမုပ်ေနေသာ ေရယာဉ်ေပ္ဒမှ 

ေရလမ်ဵပျက်စီဵပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေရေ ကာင်ဵေပပာင်ဵလဲပခင်ဵ ပဖစ်ေပ္ဒေစမညဴ် ေရာဝတ္တုတစ်ခုခုကုိ 

ပမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵသုိ္ဓ စွန့်ပစ် ပခင်ဵ မပပုရ။ 
 

၂၀။ မည်သူမျှေ - 
  

 (က) ပမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵ ေရလမ်ဵေ ကာင်ဵကုိ ပိတ်ဆုိ္ဓ၍ ငါဵ ဖမ်ဵ ပုိက်ေထာင်ပခင်ဵ ၊ ပုိက်ချပခင်ဵ ၊ 

ပုိက်ေမျှောပခင်ဵ နုန်ဵထုိင် ေောင် ပုိက်ချပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပုိက်ေထာင်ပခင်ဵ မပပုရ။ 

 ( ခ) ပမစ်ကူဵတဳတာဵတိုင်မျာဵောဵ ေရယာဉ်ပဖင်ဴ ဝငတ်ိုက်မိေစ ပခင်ဵ မပပုရ။ 
 

၂၁။ မည်သူမျှေ - 
 

 (က) ကမ်ဵပါဵနယ်နှငဴ် ကမ်ဵနာဵနယ်ေတွင်ဵ ဖမို့ပပေကျဵလက် လူေနမှုပဳုစဳနှငဴ် မသငဴ်ေလျာ်သညဴ် 

ေိမ်သာမျာဵေဆာက်လုပ် ပခင်ဵ မပပုရ။ 

 ( ခ) ေရတွင်ဵေရကန်တူဵေဖာ်ပခင်ဵ ၊ ဦဵစီဵဌာန၏ ခွငဴ်ပပုချက်မရိှဘဲ ေပမတူဵပခင်ဵ မပပုရ။ 
 

၂၂။ မည်သူမျှေ ဦဵစီဵဌာန၏ ခွငဴ်ပပုချက်မရိှဘဲ ကမ်ဵပါဵ နယ်နှငဴ် ကမ်ဵနာဵနယ်ေတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵေလုိ္ဓငှာ 

သဲမျာဵ ၊ ေကျာက်မျာဵနှငဴ် ေပခာဵေလဵလဳေသာ ေရာဝတ္တုမျာဵ စုပဳုပခင်ဵ မပပုရ။ 
 



၁၀ 

၂၃။ မည်သူမျှေ - 
 

 (က) ပို္ဓေဆာင်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ခွင်ဴပပုချက်မရိှဘဲ စီဵပွာဵေရဵေလို္ဓငှာ နစ်ပမုပ်ေရယာဉ် 

တူဵေဖာ်ပခင်ဵမပပုရ။ 

 ( ခ) ဦဵစီဵဌာန၏ ေထာက်ခဳချက်မရိှဘဲ ပမစ်ေချာင်ဵနယ် ၊ ကမ်ဵပါဵနယ်နှင်ဴ ကမ်ဵနာဵနယ်တို္ဓ 

တွင် ေေဆာက်ေေုဳမျာဵနှငဴ် တဳတာဵမျာဵ ေဆာက်လပု်ပခင်ဵ  မပပုရ။ 

 ( ဂ) ေရလမ်ဵညွှန်ေမှတ်ေသာဵမျာဵ ၊ မိုင်တိုင်မျာဵ ၊ မှတ်တိုင်မျာဵ သုိ္ဓမဟုတ် နိမ်ဴပမငဴ်ပလ္လင် 

မျာဵကို ဖျက်ဆီဵပခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပျက်စီဵေစပခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဦဵစီဵဌာန၏ ခွင်ဴပပုချက် 

မရိှဘဲ ေရွှေ့ေပပာင်ဵပခင်ဵ  မပပုရ။ 

၂၄။ မည်သူမျှေ - 
 

 (က) ေရေရင်ဵေပမစ်နှငဴ်ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေတွက် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵ 

ေသာ ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵေတွင်ဵ ေရယာဉ်မျာဵ ခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာပခင်ဵဆုိင်ရာ စည်ဵ ကမ်ဵ 

ချက်မျာဵကို ေဖာက်ဖျက်ပခင်ဵ မပပုရ။ 

 ( ခ) ပမစ်ေချာင်ဵေတွင်ဵ ေရထုညစ်ညမ်ဵမှု မပဖစ်ေပ္ဒေစေရဵနှင်ဴ ေရလမ်ဵေ ကာင်ဵ မေပပာင်ဵလဲ 

ေစေရဵေတွက် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵကို ေဖာက်ဖျက် 

ပခင်ဵ  မပပုရ။ 
 

ေခန်း (၆) 

ပပစ်ေဏ်များ  

 

၂၅။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၈ ၊ ၉ ၊ ၁၅ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၃ ပါ တာဵပမစ် ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက် 

ကျုဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရလျှေင်  ထိုသူောဵ ၃ နှစ်ထက်မပိေုသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ 

ကျပ် ၅၀၀၀၀ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ ချမှတ် နိုငသ်ည်။ 

၂၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၀ ၊ ၁၁ ၊ ၁၂ ၊ ၁၃ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၁၄ ပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထငရှ်ာဵ စီရင်ပခင်ဵ ခဳရလျှေင် ထိုသူောဵ ၂ နှစ်ထကမ်ပိုေသာ 

ေထာငဒ်ဏ်ပဖစ်ေစ ၊ ကျပ် ၃၀၀၀၀ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ ချမှတ် 

နိုင်သည်။ 

၂၇။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၆ ၊ ၁၇ ၊ ၁၈ ၊ ၁၉ ၊ ၂၀ ၊ ၂၁ ၊ ၂၂ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၄ ပါ တာဵပမစ်ချက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရလျှေင် ထိုသူောဵ ၁ နှစ်ထက်  



၁၁ 

မပိေုသာ ေထာင် ဒဏပ်ဖစ်ေစ ၊ ကျပ် ၁၀၀၀၀ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လဳုဵပဖစ်ေစ 

ချမှတ်နိုင်သည်။ 

၂၈။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၂၅ ၊ ၂၆ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၇ ေရ ပပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ပခင်ဵခဳရဖပီဵ ထုိသူ၏ 

ပပုလုပ်မှုေ ကာငဴ် တစ်စဳုတစ်ရာ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှု ရိှပါက သက်ဆုိင်ရာ ပပစ်မှုေတွက် ချမှတ်ေသာ ေငွဒဏ် 

ေပပင် ထုိသူောဵ ေဆိပုါ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖိုဵ ကို ေလျာ်ေ ကဵေပဖစ် ေပဵေဆာငေ်စရန် ထညဴ်သွင်ဵ 

ချမှတ်ရမည်။  ချမှတ်ေသာေလျာ်ေ ကဵေငွကို ေပဵေဆာငပ်ခင်ဵ  မပပုပါက ပပစ်မှုဆိုင်ရာကျင်ဴထုဳဵ ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၃၈၆ ေရ ဒဏေ်ငွကဲဴသုိ္ဓ ေရေကာက်ခဳရမည်။ 

 

၂၉။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒပါ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ရန်ောဵ ထုတ်လျှေငပ်ဖစ်ေစ ၊ ပူဵေပါင်ဵ 

ကကဳစည်၍ ပပစ်မှုေပမာက်ေသာပပုလုပ်မှုကို ပပုလုပ်လျှေင်ပဖစ်ေစ ၊ ပပစ်မှုကို ကျူဵလွန်ရန် ောဵေပဵ 

ကူညီလျှေင်ပဖစ်ေစ  ဤဥပေဒတွင် ယင်ဵပပစ်မှုေတွက် ပပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ပပစ်ဒဏ်ချမှတ် ပခင်ဵခဳရမည်။ 

 

ေခန်း (၇) 

ေထေွထေွ 

 

၃၀။ ေစုိဵရဌာန ၊ ေဖဲွ့ေစည်ဵတစ်ခုခု သုိ္ဓမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵသည် လုပ်ငန်ဵလုိေပ်ချက်ေရ 

ပမစ်ေချာင်ဵမျာဵနှငဴ် ကမ်ဵပါဵနယ် ၊ ကမ်ဵနာဵနယ်ေတွင်ဵ ေရနုတ်ေပမာင်ဵေဖာက်လုပ်ပခင်ဵ ၊ ပမစ်ေရထုတ်နုတ် 

သဳုဵစဲွပခင်  ဵ ၊ ပမစ်ကူဵတဳတာဵကကီဵမျာဵ တည်ေဆာက်ပခင်ဵ ၊ ေပမေောက်ပုိက်လုိင်ဵဆက်သွယ်ပခင်ဵ  ၊ ေပမ 

ေောက်လျှေပ်စစ် ဓါတ်ောဵလိုင်ဵ  ဆက်သွယ်ပခင်ဵ ၊ ေပမေောက်ေ ကဵ နန်ဵလုိင်ဵဆက်သွယ်ပခင်  ဵ

သုိ္ဓမဟုတ် တူဵေဖာ်ပခင်ဵ ပပုလုပ်လုိပါက ေရေရင်ဵ  ေပမစ်နှင်ဴပမစ်ေချာင်ဵ မျာဵ မထခိိုက်ေစေရဵေတွက် 

ပို္ဓေဆာင်ေရဵဝန်ကကီဵ ဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ကို ရယူဖပီဵမှသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

၃၁။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ေစိုဵရဌာန ၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵ တို္ဓသည် ပုဒ်မ ၆ ၊ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) နှငဴ် 

(ဆ) တို္ဓပါ လုပ်ငန်ဵကိစ္စမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ေရေရင်ဵ ေပမစ်နှင်ဴပမစ်ေချာင်ဵ မျာဵ ၊ ေရလမ်ဵေ ကာင်ဵ  

မျာဵ မထခိိုက်ေစေရဵေတွက် ဦဵစီဵဌာန၏ ေထာက်ခဳချက်ရရိှမှသာ မိမတိို္ဓ၏ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴေရ 

ခွင်ဴပပုနိုင်ေသာကိစ္စမျာဵကို ခွင်ဴပပုရမည်။ 



၁၂ 

 

၃၂။ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သုိ္ဓပင် ပပဋ္ဌာန်ဵပါရိှေစကာမူ ေရေရင်ဵေပမစ်နှငဴ်ပမစ်ေချာင်ဵ 

မျာဵထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ပခင်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာကိစ္စရပ်မျာဵကုိ ဤဥပေဒေရသာလျှေင် ေေရဵယူ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

၃၃။ The Obstructions in Fairways Act, 1881, The Defile Traffic Act, 1907,  နှင့် The Inland 

Steam Vessels Act, 1917, the Outports Act, the Ports Act, the Yangon Ports Act တို္ဓနှငဴ် 

ယင်ဵဥပေဒမျာဵေရ ထုတ်ပပန်ထာဵေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ ၊ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ မျာဵ ၊ ေမိန့်မျာဵနှင်ဴ 

ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို ဤဥပေဒနှငဴ် မဆန့် ကျငသ်ေရွ့ ဆက်လက်ကျင်ဴသဳုဵနိုင်သည်။ 

 

၃၄။ ဤဥပေဒေရ သေဘာရိုဵပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ေသာ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ေတွက် ပပည်သူ္ဓဝန်ထမ်ဵ  

တစ်ဦဵဦဵကို တရာဵမေ ကာင်ဵ ပဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ  ၊ ပပစ်မှုေ ကာင်ဵ ပဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ  တရာဵ 

စွဲဆိုပခင်ဵ မပပုရ။ 

၃၅။ ဤဥပေဒေရ တရာဵစဲွဆုိေသာ ပပစ်မှုမျာဵကုိ ပမန်မာနုိင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့က ေေရဵယူပုိငေ်သာ ပပစ်မှု 

မျာဵေပဖစ် သတ်မှတ်သည်။  

၃၆။ ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို ေဆာငရွ်က်နိုင်ရန် - 

 (က) ပို္ဓေဆာင်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် လိုေပ်ေသာ နည်ဵ ဥပေဒမျာဵ ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ 

ကိ ုေစိုဵရေဖဲွ့၏ သေဘာ တူညီချက်ပဖင်ဴ ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

 ( ခ) ပုိ္ဓေဆာင်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် လုိေပ်ေသာေမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ ၊ ေမိန့်နှငဴ်ညွှန် ကာဵချက် 

မျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ  ၊ ဦဵစီဵဌာနသည် လိုေပ်ေသာ ေမိန့်နှင် ဴ ညွှန် ကာဵချက် 

မျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ  ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

(ပုဳ) သန်ဵေရွှေ 

ဗိုလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ 

ဥက္ကဌ 

နိုငင်ေဳတာ်ေေဵချမ်ဵသာယာေရဵနှင်ဴဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵေကာင်စီ 


