ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ
ရအရင်းအြမစ်နင
ှ ့် ြမစ် ချာင်းများ ထိနး် သိမး် ရးဥပ ဒ
(နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စဥ
ီ ပ ဒအမှတ် ၈/၂၀၀၆)
၁၃၆၈ ခနှစ၊် သီတင်းက တ်လဆန်း ၁၁ ရက်
(၂၀၀၆ ခနှစ်၊ အာက်တဘာလ
ိ
၂ ရက်)
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စသ
ီ ည်

အာက်ပါ ဥပ ဒကိ

ြပ ာန်းလိက်သည် အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ ့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပ ဒကိ ရအရင်းအြမစ်နင
ှ ့် ြမစ် ချာင်းများ ထိနး် သိမး် ရးဥပ ဒ ဟ ခ တွင်

စရမည်။
၂။

ဤဥပ ဒတွင် ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်

သက် ရာက် စရမည် (က)

ရအရင်းအြမစ် ဆိသည်မှာ ြမစ် ချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်
အတွင်း

ြမ ပ ြမ အာက်ရှိ

ရသယဇာတအားလးကိ ဆိသည်။ ယင်း

စကားရပ်တွင် ြမစ်နှင့် ချာင်းများအတွငး် သိ ့ စီးဝင်ရာ ရအရင်းအြမစ်များ
လည်း ပါဝင်သည်။ သိ ့ရာတွင် ကန်းတွင်းပိင်း ရ များ မပါဝင်။
(ခ)

ြမစ် ဆိသည်မှာ ကန်သွယ် ရးအရ သာ်လည်း ကာင်း၊ ဆက်သွယ် ရးအရ
သာ်လည်း ကာင်း

ရ ကာင်းသွားလာမြပုနိင်သည့် ြမစ်ကိ ဆိသည်။

ယင်းစကားရပ်တွင် ြမန်မာနိင်ငနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ နယ်စပ်ြမစ်များလည်း
ပါဝင်သည်။
(ဂ)

ချာင်း ဆိသည်မှာ ကန်သွယ် ရးနှင့် ဆက်သွယ် ရးတိ ့အတွက် အသးြပုနိင်
သည့် ြမစ်အငယ်စားကိ ဆိသည်။
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(ဃ)

ရလမ်း ဆိသည်မှာ

ရယာဉ်များ

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ခတ် မာင်း

သွားလာနိင်သည့် ရ ကာင်းကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရလမ်းညန်
အမှတ်အသား

အ ထာက်အကူြဖင့်သာ

ခတ် မာင်းသွားလာနိင်သည့်

ရ ကာင်းများလည်း ပါဝင်သည်။
(င)

ရယာဉ် ဆိသည်မာှ စက်တပ် ရယာဉ်၊ စက်မဲ့ ရယာဉ်၊ ရ ကာင်းြဖင့် လူ
နှင့် ကန်ပစ္စည်းများတင် ဆာင်၍ တစ် နရာမှ တစ် နရာသိ ့ သွားလာနိင်
သည့် အြခားယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် သစ် ဖာင်
နှင့် ဝါး ဖာင်များလည်း ပါဝင်သည်။

(စ)

ြမစ် ချာင်းနယ် ဆိသည်မှာ ြမစ်၊ ချာင်းများ၏ ဝဲယာကမ်းပါးနှစ်ခအတွင်းရှိ
ရြပင်နယ်ကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ြမစ် ချာင်းအတွင်းရှိ

ရြမုပ်

သာင်၊ ရ ပ သာင်နှင့် က န်းများလည်း ပါဝင်သည်။ သိ ့ရာတွင် ကန်းနှင့်
တစ်ဆက်တည်းတည်ရှိ သာ က န်းများမပါဝင်။
(ဆ) ကမ်းပါးနယ် ဆိသည်မှာ

ရစစ်မျဉ်းနှင့်

ရြပည့်မျဉ်းအ ကားရှိ ကမ်းပါး

စာက် သိ ့မဟတ် ဆင် ြခ လ ာကမ်းပါးကိ ဆိသည်။
(ဇ)

ကမ်းနားနယ် ဆိသည်မှာ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ဆက်စပ် ပီး ကမ်းထိနး် လပ်ငန်း၊
ရလမ်းထိန်းလပ်ငန်းနှင့် ြမစ် ချာင်းဖွ ့ဖုိ း ရးလပ်ငန်းများ

ဆာင်ရွက်ရန်

ဤဥပ ဒနှင့် အညီ သတ်မှတ်သည့် ြမနယ်နမ
ိ ိတ်ကိ ဆိသည်။
(စျ)

ဆိပခ
် တတား ဆိသည်မာှ ရယာဉ်များဆိက်ကပ်၍ လူနှင့် ကန်ပစ္စည်းတင်ချ
နိင်သည့် ြမစ်တွင်း တည် ဆာက်ထား သာ တတားကိ ဆိသည်။

(ည)

ဗာတတား ဆိသည်မာှ ဆိပ်ခတွဲကိ ြမစ်တွင်းတွင်

ကျာက်ချ၍ ကမ်းနှင့်

ဆက်စပ် ပီး တည် ဆာက်ထား သာ ရယာဉ်များ ဆိက်ကပ် ပီး လူနင
ှ ့် ကန်
ပစ္စညး် များ တင်ချနိင်သည့် တတားကိ ဆိသည်။
(ဋ)

ရဆင်းတတား ဆိသည်မှာ လှသမ္ဗာန်များ ဆိက်ကပ်နိင် ပီး လူများ ရချို
ရခပ်ြပလပ်နိင်သည့် တတားကိ ဆိသည်။

(ဌ)

ရလမ်းထိန်းအ ဆာက်အအ ဆိသည်မှာ ြမစ် ချာင်းများ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း
ရန် တည် ဆာက်ထား သာ ကမ်းထိန်းနရများ၊ ရလဲ ရကာများ၊ ရ ခ
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ရကာများ၊ ရ မာ ပါက်ပိတ် ရကာများ၊ နန်းဖမ်း ရကာများနှင့် လင်းကာ
များကိ ဆိသည်။
(ဍ)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထခ
ိ က်
ိ ပျက်စးီ ြခင်း

ဆိသည်မှာ

ြမစ် ချာင်းအတွငး်

ခတ် မာင်းသွားလာသည့် ရယာဉ် ကာင့် သာ် လည်း ကာင်း၊ ြမစ် ချာင်း
အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စက်ရ၊ အလပ်ရနှင့် လပ်ငန်းများ သိ ့မဟတ် နထိင်သူ
များ ကာင့် သာ်

လည်း ကာင်း

ပတ်ဝန်းကျင်

ညစ်ညမ်းမြဖစ် စြခင်း

သိ ့မဟတ် ဂဟစနစ်ပျက်စီး စြခင်းကိ ဆိသည်။
(ဎ)

ဦးစီးဌာန ဆိသည်မှာ ပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာန လက် အာက်ရှိ

ရအရင်း

အြမစ်နင
ှ ့် ြမစ် ချာင်းများ ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာနကိ ဆိသည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များ
၃။

ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် (က)

ရအရင်းအြမစ်နှင့် ြမစ် ချာင်းများကိ ြပည်သမ
ူ ျား အကျိုးရှိစွာ အသးြပုနိင်
ရးအတွက် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊

(ခ)
(ဂ)

ြမစ် ချာင်းများအတွင်း ရလမ်း ကာင်းဆက်သွယမ
် လြခု ချာ မွ ့ စရန်၊
ရအရင်းအြမစ်နှင့် ြမစ် ချာင်းများ ဖွ ့ဖိုးတိးတက် စြခင်းြဖင့် နိင်င တာ်၏
စီးပွား ရးဖွ ့ဖိုးတိးတက်မကိ အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်၊

(ဃ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်ပျက်စီးမကိ ကာကွယရ
် န်၊
အခန်း (၃)
ပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာန၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင ်မ့ ျား
၄။

ပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာန၏

တာဝန်နှင့်

ြဖစ်သည် -
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လပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ့် ျားမှာ

အာက်ပါအတိင်း

(က) ြမစ်ကူးတတား ကီးများ ရရှညတ
် ည်တ့ခိင် မဲ ရးအတွက် ဦးစီးဌာန၏ တင်ြပချက်
အ ပ

ရလမ်းထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် ညန် ကားြခင်း၊ လိအပ်ပါ

က သက်ဆိင်ရာ ဝန် ကီးဌာနနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ)

ကမ်းပါးနယ်နှင့် ဆက်စပ် ပီး ကမ်းထိန်းလပ်ငန်း၊
နှင့် ြမစ် ချာင်းဖွ ့ဖုိ း ရးလပ်ငန်းများ

ရလမ်းထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်း

ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်သည့် ကမ်းနားနယ်

အြဖစ် ြမနယ်နိမိတ်သတ်မှတ် ကညာြခင်း၊
(ဂ)

ရအရင်းအြမစ်နင
ှ ့် ြမစ် ချာင်းများ ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် ြမစ် ချာင်းများအတွင်း
ရယာဉ်များ ခတ် မာင်းသွားလာြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ် သာ စည်းကမ်းချက်
များ သတ်မှတ်နိင် ရးအတွက် ဦးစီးဌာနသိ ့ လမ်းညန်မ ပးြခင်း၊

(ဃ) ြမစ် ချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်တိ ့တွင် စီးပွား ရးအလိ ့ငှာ နစ်ြမုပ်
ရယာဉ်တူး ဖာ်ခွင ြပုရန်
့်
လ ာက်ထားချက်ကိ စိစစ်၍ ခွင ြပုချက်
့်
ထတ် ပးြခင်း၊
(င)

ရ ကာင်းြပခ၊ ဆိပ်ကမ်းကပ်ခနှင့် ြမစ် ချာင်းများ ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ အြခား
အခွန်အခများ သတ်မှတ်ြခင်း၊

(စ)

ရအရင်းအြမစ်နင
ှ ့် ြမစ် ချာင်းများ ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် ြပည်တွင်းြပည်ပ အစိးရ
ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဆ)

ရအရင်းအြမစ်နင
ှ ့် ြမစ် ချာင်းများ ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် ြမန်မာနိင်ငက အ ကာင်
အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်ရန်ရှိသည့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

သက်ဆင်
ိ သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊

ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်

ဒသဆိင်ရာ သ ဘာတူ

စာချုပ်များ၊ နှစန
် ိင်ငသ ဘာတူစာချုပ်များနှငအ
့် ညီ ဆာင်ရွက်ြခင်း။
အခန်း (၄)
ဦးစီးဌာန၏ လပ်ငန်းတာဝန်နင
ှ ့် လပ်ပိင်ခွင မ့် ျား
၅။

ဦးစီးဌာန၏ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည် (က)

မို ့ဆိပ်ကမ်းများ

မ ရ ့ရ စ ရးနှင့်

ြမစ် ချာင်း

ရလမ်း ကာင်းများ

ကာင်းမွန် ပီး အ မဲတ စ အသးြပုနိင် စ ရးတိ ့အတွက် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
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(ခ)

ြမစ် ချာင်း ရလမ်း ကာင်းများ ြပာင်းလဲမ ကာင့် မို ့ရွာများ ရတိက်စား
ကမ်း ပိုမမှ ကာကွယ်ရန် စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဂ)

ြမစ် ချာင်းအတွင်းနှင့် ြမစ် ချာင်းအနီးတိ ့တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်
ပျက်စီးြခင်းမရှိ စရန် စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဃ)

မို ့များအလိက် စိးရိမ် ရမှတ်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ထိသိ ့ သတ်မှတ်ရာတွင်
မှန်ကန်မရှိ စရန်အတွက် သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(င)

ြမစ် ရကိ

သာက်သး ရအြဖစ်

လည်း ကာင်း၊

စိက်ပျိုး ရးအြဖစ်

လည်း ကာင်း တစ်နှစ်ပတ်လး အသးချနိင် စ ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာ
အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများက ညိနင်း ဆာင်ရွက်လာသည့်အခါ လိအပ်
သာ အကူအညီများ ပးြခင်း၊
(စ)

နိင်င တာ်ပင်
ိ ြမများ မဆးရး စ ရးအတွက် နယ်စပ်ြမစ်များ၏

ရလမ်း

ကာင်းများအား ကာကွယထ
် န
ိ ်းသိမ်းြခင်းနှင့် စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဆ) ြမစ်ကူးတတား ကီးများ
လမ်း ကာင်းများကိ

ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲ ရးအတွက်
တိင်းထွာစစ် ဆး၍

ြမစ် ချာင်း ရ

သ ဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့်

ပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ တင်ြပြခင်း၊
(ဇ)

ရထညစ်ညမ်းမ မြဖစ် ပ စ ရးအတွက် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်
ပးြခင်းနှင့် ကီး ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊

(စျ)

ြမစ် ကာင်းများ၏

ရအနက် ပိမိလာ စ ရးနှင့်

ရယာဉ်များ၏ ဝန်တင်

အ လးချိန် တိးြမင့်တင် ဆာင် သွားလာနိင် ရးတိ ့အတွက် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ည) ြမစ် ချာင်းများ မတိမ် ကာ စ ရးအတွက် ြမစ် ချာင်းများတွင် လိအပ်သည့်
ရဘက်ဆိင်ရာ နည်းပညာတည် ဆာက်မလပ်ငန်းများ

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

သာင်တူး ဖာ်ြခင်းနှင့် တူးစာ စွန ်ပ့ စ်ြခင်း၊
(ဋ)

ြမစ် ချာင်းများ၌ ရလမ်း ကာင်းကိ အဟနအ
့် တားြဖစ် စသည့် အရာဝတ္ထု
တိ ့ကိ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းြခင်း၊

(ဌ)

မို ့ရွာဆိပ်ကမ်းများ၌လည်း ကာင်း၊ ကျဉ်း ြမာင်း သာ ြမစ် ချာင်းများနှင့်
ရ ကာင်းများ၌လည်း ကာင်း သွားလာခတ် မာင်း န သာ
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ရယာဉ်အား

အ နှာင့်အယှက် သိ ့မဟတ် အန္တရာယ်ြဖစ် စ လာက်သည်အထိ ဆိက်ကပ်
ရပ်နားထား သာ၊

ကျာက်ချရပ်နားထား သာ၊

သာင်တင် န သာ

သိ ့မဟတ် နစ်ြမုပ် န သာ ရယာဉ်များကိ ဖယ်ရှားြခင်း၊
(ဍ)

ရ အာက်ဓာတ် ကိုး၊ ဆက်သွယ် ရး ကိုး၊ ဓာတ် ငွ ့ပိက်လိင်း၊ ရပိက်လိင်း
သိ ့မဟတ်

ရ အာက်ဥမင်လိဏ် ခါင်းရှိ သာ

နရာတိ ့တွင်

ကျာက်ချ

ရပ်နားမများ မြပုရန် တားြမစ်ြခင်းနှင့် တားြမစ်ထားသည့် အကွာအ ဝး
အတွင်း ကျာက်ချရပ်နားထားသည့် ရယာဉ်များကိ ဖယ်ရှားြခင်း၊
(ဎ)

ရ ကာင်းြပခ၊ ဆိပ်ကမ်းကပ်ခနှင့် ြမစ် ချာင်းများ ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ
အြခား အခွန်အခများ ကာက်ခြခင်း၊

(ဏ) ဝန် ကီးဌာနက ပးအပ် သာ အြခားလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(တ) မိမိ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ အစီရင်ခစာကိ ဝန် ကီးဌာနသိ ့ တင်ြပြခင်း။
၆။

ဦးစီးဌာန၏ လပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ့် ျားမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် (က) ြမစ် ချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်တိ ့တွင် လွန်းလမ်း၊ သ ဘာ
ကျင်း၊

ရစိသ ဘာကျင်း၊

ရလသ ဘာကျင်း တည် ဆာက်ြခင်း၊ ဆိပ်ခ

တတားနှင့် ရဆင်းတတား ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြမာင်း ဖာ်၍ သ ဘာကမ်း
ထိးြခင်းလပ်ငန်းများ လပ်ကိင်ခွင ့် လ ာက်ထားြခင်းအ ပ

စိစစ်၍ ခွင ြပု
့်

ချက် ထတ် ပးြခင်း၊
(ခ)

ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်အတွင်း သဲများ၊

ကျာက်များနှင့် အြခား

လးလ သာ အရာဝတ္ထုများ စပြခင်းတိ ့ကိ စိစစ်၍ ခွင ြပုြခင်
့်
း၊
(ဂ)

ြမစ် ချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်တိ ့တွင် အ ဆာက်အအများ
နှင့် တတားများ ဆာက်လပ်ခွင ့် လ ာက်ထားြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ် ပီး
သက်ဆင်
ိ ရာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းသိ ့ ထာက်ခချက်ထတ် ပးြခင်း၊

(ဃ)

ရလမ်းများအဆင့် သတ်မှတ်ြခင်း၊

ရလမ်းဖွင ြခင်
့် း၊ ပိတ်ြခင်း၊

ရလမ်း

ဆိင်ရာ သတင်းနှင့် သတိ ပးချက်တိ ့ကိ အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်ြခင်း၊
(င)

ရ ကာင်းအလိက် သွားလာနိင်သည့်

ရယာဉ်အရွယ်အစားနှင့် တွဲအ ရ

အတွက် သတ်မှတ်ြခင်း၊ ရစူးအနက် သတ်မှတ်ြခင်း၊
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(စ)

ြမစ်တွင်းသွား ရယာဉ်များ ဆိက်ကပ်ရပ်နား ရးအတွက် ြမစ်တင
ွ း် ဆိပ်ကမ်း
နရာ ရွးချယ်ြခင်း၊ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ြခင်း၊ ဆိပ်ကမ်းဖွင ြခင်
့် း၊
ပိတြ် ခင်း၊

(ဆ) ြမစ် ချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်တိ ့တွင် စီးပွား ရးအလိ ့ငှာ
သဲစပ်ြခင်း၊ သဲတူးြခင်း၊ သဲကျုးြခင်း၊ ြမစ် ကျာက်ထတ်ြခင်း၊ ရကျင်ြခင်း၊
ရသတ္တုတူး ဖာ်ြခင်း သိ ့မဟတ် သယဇာတထတ်ယူြခင်း လပ်ငန်းများ
လပ်ကိင်ခွင ြပုရန်
့်
လ ာက်ထားချက်အ ပ ြမစ် ချာင်း ရလမ်း ကာင်းများ
ထိခိက်နိင်ြခင်းရှိမရှိ စိစစ်၍ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းသိ ့
ထာက်ခချက် ထတ် ပးြခင်း၊
(ဇ)

ရအရင်းအြမစ်နှင့် ြမစ် ချာင်းများ ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် ြမစ် ချာင်းများ
အတွင်း ရယာဉ်များ ခတ် မာင်းသွားလာြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန် ကီးဌာန
၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ထတ်ြပန်
ကညာြခင်း။

၇။

ဦးစီးဌာနသည် မိမိ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ လိအပ်ပါက မိမိလက် အာက်ရှိ

ြပည်နယ်၊ တိင်းရးများ၊ ြပည်နယ်ခွဲ၊ တိင်းခွဲရးများနှင့် ဒသခွဲရးများအား လဲအပ် ဆာင်ရွက်
စနိင်သည်။
အခန်း (၅)
တားြမစ်ချက်များ
၈။

မည်သူမ (က)

ရအရင်းအြမစ်နှင့် ြမစ် ချာင်းများ ထိခိက်ပျက်စီး စရန် ရည်ရွယ်၍ တစ်စ
တစ်ရာ ြပုလပ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ရ ကာင်းအား ြပာင်းလဲ စြခင်းမြပုရ။

(ခ)
၉။

မည်သူမ

ရအရင်းအြမစ်များကိ တမင်းြပုန်းတီး စြခင်း မြပုရ။
ရလမ်းထိနး် အ ဆာက်အအတစ်ခလးကိြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိင်းကိ

ြဖစ် စ ဖျက်ဆးီ ြခင်း၊ ပျက်စီး စြခင်း သိ ့မဟတ် ရယာဉ်ြဖင့် ဝင်တိက်ြခင်း မြပုရ။
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၁၀။

မည်သူမ ြမစ် ချာင်းအတွငး် ရယာဉ်များ ကျာက်ချရပ်နားြခင်းမြပုရန် တားြမစ်

ထားသည့် နရာတွင် ရယာဉ်ကိ ကျာက်ချရပ်နားြခင်း မြပုရ။
၁၁။

မည်သူမ (က) ကမ်းပါးမှ သာ်လည်း ကာင်း၊ ခတ် မာင်း န သာ၊ ဆိက်ကပ်ထား သာ၊
ကျာက်ချရပ်နားထား သာ၊ သာင်တင် န သာ သိ ့မဟတ် နစ်ြမုပ် န သာ
ရယာဉ်မှ သာ်လည်း ကာင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်ပျက်စီးြခင်းြဖစ်
စမည့် စက်သးဆီ၊ ဓာတပစ္စည်း၊ အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းနှင့် အြခား ပစ္စညး် များ
စွန ်ပ့ စ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ပါက်ကွဲ စတတ် သာ ပစ္စည်းများ စွန ်ပ့ စ်ြခင်းမြပုရ။
(ခ)

ြမစ် ချာင်းနယ်၊ ကမ်းနားနယ် သိ ့မဟတ် ကမ်းပါးနယ်အတွင်း အဆိပသ
် င့်
စ သာ ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးြဖင့်ြဖစ် စ၊

ပါက်ကွဲ စတတ် သာ ပစ္စည်းြဖင့်

ဖာက်ခွဲ၍ ြဖစ် စ ရ နသတ္တဝါများအား ဖမ်းဆီးြခင်းမြပုရ။
(ဂ)

ြမစ် ချာင်းအတွင်း

ရကျင်ြခင်း၊

ရသတ္တုတူး ဖာ်ြခင်း သိ ့မဟတ် သယ

ဇာတ ထတ်ယြူ ခင်း လပ်ငန်းများမှ စွန ်ပ့ စ် ြမစာနှင့် အြခားပစ္စည်းများကိ
ြမစ် ချာင်းအတွင်းသိ ့ြဖစ် စ၊ ြမစ် ချာင်းအတွင်း စီးဝင်နင်
ိ သည့်

ရဆင်း

လမ်း လ ို ြမာင်များအတွင်းသိ ့ြဖစ် စ စွန ်ပ့ စ်ြခင်းမြပုရ။
၁၂။

မည်သူမ ြမစ် ချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်တိ ့တွင် သက်ဆိင်ရာ

အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်း၏ ခွင ်ြပုချက်
့
မရှိဘဲ ဥယျာဉ်ြခ ြမစိက်ပျိုးြခင်း၊ ြမတူးြခင်း၊ ြမဖိ ့
ြခင်း၊ နန်းဖမ်းြခင်း၊ အင်းပိတ်ြခင်း၊ တမဖိ ့ြခင်း သိ ့မဟတ် တတ်ရိက်ြခင်းမြပုရ။
၁၃။

မည်သူမ ြမစ် ချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်တိ ့တွင် ဦးစီးဌာန၏

ထာက်ခချက်မရှိဘဲ စီးပွား ရးအလိ ့ငှာ သဲစပ်ြခင်း၊ သဲတူးြခင်း၊ သဲကျုးြခင်း၊ ြမစ် ကျာက်
ထတ်ြခင်း၊ ရကျင်ြခင်း၊ ရသတ္တုတူး ဖာ်ြခင်း သိ ့မဟတ် သယဇာတထတ်ယူြခင်းမြပုရ။
၁၄။
သည့်

မည်သူမ သတ်မှတ်ထား သာ

ရလမ်းထိန်းလပ်ငန်းအတွက် ြပုစထိန်းသိမ်းထား

သာင်များမှလည်း ကာင်း၊ ြမစ် ချာင်းများအတွင်း တားြမစ်ထားသည့်

နရာမှ

လည်း ကာင်း၊ ရလမ်း ကာင်းအတွင်းမှလည်း ကာင်း သဲစပ်ြခင်း၊ သဲတူးြခင်း၊ သဲကျုး
ြခင်း၊ ြမစ် ကျာက်ထတ်ြခင်း၊

ရကျင်ြခင်း၊

ရသတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်း သိ ့မဟတ် သယဇာတ

များ ထတ်ယြူ ခင်းမြပုရ။
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၁၅။

မည်သူမ ြမစ် ချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နင
ှ ့် ကမ်းနားနယ်တိ ့တွင် ဦးစီးဌာန၏ ခွင ြပု
့်

ချက်မရှိဘဲ

လွနး် လမ်း၊

တည် ဆာက်ြခင်း၊

သ ဘာကျင်း၊

ဆိပခ
် တတားနှင့်

ရစိသ ဘာကျင်း၊

ဗာတတား၊

ရလသ ဘာကျင်း

ရဆင်းတတား ဆာက်လပ်ြခင်း

သိ ့မဟတ် ြမာင်း ဖာ်၍ သ ဘာကမ်းထိးြခင်း မြပုရ။
၁၆။

မည်သူမ (က) သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များနှင့် ညီညွတ်ြခင်းမရှိ သာ

ရယာဉ်အရွယ်အစား၊ စက်

ြမင်း ကာင် ရပမာဏ သိ ့မဟတ် တွဲအ ရအတွက်နှင့် ညီညတ
ွ ြ် ခင်းမရှိ သာ
ရယာဉ်ကိ ြမစ် ချာင်းအတွင်း ခတ် မာင်းသွားလာြခင်း မြပုရ။
(ခ)

သတ်မှတ်ထားသည့် ရစူးအနက်နှင့် ကိက်ညီြခင်းမရှိ သာ ရယာဉ်ကိ ြမစ်
ချာင်းအတွငး် ခတ် မာင်းသွားလာြခင်း မြပုရ။

၁၇။

မည်သူမ

လပ်ငန်း၊

သက်ဆင်
ိ ရာ

သာင်တူးလပ်ငန်း၊

ရှင်းလင်း ရးလပ်ငန်းများ

တာဝန်ရှိသူက

ရလမ်းထိနး် လပ်ငန်း၊

ရလမ်းညန်လပ်ငန်း သိ ့မဟတ်

ဆာင်ရွက် နသြဖင့်

ရယာဉ်များ

တိင်းတာ ရး

ရ အာက်အန္တရာယ်
ရပ်တန ့် စာင့်ဆိင်းရန်

အချက်ြပထားသည်ကိ မလိက်နာဘဲ ရယာဉ်ြဖတ်သန်း ခတ် မာင်းသွားလာြခင်း မြပုရ။
၁၈။

မည်သူမ သတ်မှတ်ထား သာ ဝန်တင် ရမှတထ
် က် ပိ၍ ဝန်များတင် ဆာင်ခတ်

မာင်းသွားလာြခင်း သိ ့မဟတ် သတ်မှတ်ထား သာ

ရ ကာင်းလမ်းြပင်ပမှ ခတ် မာင်း

သွားလာြခင်း မြပုရ။
၁၉။

မည်သူမ ကမ်းပါးမှ သာ်လည်း ကာင်း၊ ခတ် မာင်း န သာ၊ ဆိက်ကပ်ထား သာ၊

ကျာက်ချရပ်နားထား သာ၊ သာင်တင် န သာ သိ ့မဟတ် နစ်ြမုပ် န သာ ရယာဉ် ပ မှ
ရလမ်းပျက်စီးြခင်း သိ ့မဟတ် ရ ကာင်း ြပာင်းလဲြခင်း ြဖစ် ပ စမည့် အရာဝတ္ထုတစ်ခ
ခကိ ြမစ် ချာင်းအတွငး် သိ ့ စွန ်ပ့ စ်ြခင်းမြပုရ။
၂၀။

မည်သူမ (က) ြမစ် ချာင်းအတွင်းသိ ့ ရလမ်း ကာင်းကိ ပိတ်ဆိ ့၍ ငါးဖမ်းပိက် ထာင်ြခင်း၊
ပိက်ချြခင်း၊ ပိက် မ ာြခင်း၊ နန်းထိင် အာင် ပိက်ချြခင်း သိ ့မဟတ် ပိက်
ထာင်ြခင်းမြပုရ။
(ခ)

၂၁။

ြမစ်ကးူ တတားတိင်များအား ရယာဉ်ြဖင့် ဝင်တိက်မိ စြခင်း မြပုရ။

မည်သူမ -
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(က) ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်အတွင်း မို ့ြပ ကျးလက်လူ နမပစနှင့် မသင့်
လျာ်သည့် အိမ်သာများ ဆာက်လပ်ြခင်း မြပုရ။
(ခ)

ရတွင်း ရကန်တူး ဖာ်ြခင်း၊ ဦးစီးဌာန၏ ခွင ြပုချက်
့်
မရှိဘဲ

ြမတူးြခင်း

မြပုရ။
၂၂။

မည်သူမ ဦးစီးဌာန၏ ခွင ြပုချက်
့်
မရှိဘဲ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်အတွင်း

စီးပွား ရးအလိ ့ငှာ သဲများ၊ ကျာက်များနှင့် အြခား လးလ သာ အရာဝတ္ထ ုများ စပြခင်း
မြပုရ။
၂၃။

မည်သူမ (က) ပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာန၏ ခွင ်ြပုချက်
့
မရှိဘဲ စီးပွား ရးအလိ ့ငှာ နစ်ြမုပ်
ရယာဉ်တူး ဖာ်ြခင်း မြပုရ။
(ခ)

ဦးစီးဌာန၏

ထာက်ခချက်မရှိဘဲ

ြမစ် ချာင်းနယ်၊

ကမ်းပါးနယ်နှင့်

ကမ်းနားနယ်တိ ့တွင် အ ဆာက်အအများနှင့် တတားများ ဆာက်လပ်ြခင်း
မြပုရ။
(ဂ)

ရလမ်းညန် အမှတ်အသားများ၊ မိင်တိင်များ၊ မှတ်တိင်များ သိ ့မဟတ်
နိမ့်ြမင့်ပလ္လင်များကိ ဖျက်ဆးီ ြခင်း သိ ့မဟတ် ပျက်စးီ စြခင်း သိ ့မဟတ် ဦးစီး
ဌာန၏ ခွင ြပုချက်
့်
မရှိဘဲ ရ ့ ြပာင်းြခင်း မြပုရ။

၂၄။

မည်သူမ (က)

ရအရင်းအြမစ်နှင့် ြမစ် ချာင်းများ ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် ဦးစီးဌာနက
သတ်မှတ်ထား သာ ြမစ် ချာင်းများအတွင်း

ရယာဉ်များ ခတ် မာင်းသွား

လာြခင်းဆိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း မြပုရ။
(ခ)

ြမစ် ချာင်းအတွင်း

ရထညစ်ညမ်းမမြဖစ် ပ စ ရးနှင့်

ရလမ်း ကာင်း

မ ြပာင်းလဲ စ ရးအတွက် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထား သာ စည်းကမ်း
ချက်များကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း မြပုရ။
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အခန်း (၆)
ြပစ်ဒဏ်များ
၂၅။

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၈၊ ၉၊ ၁၅ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၂၃ ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား ၃ နှစ်ထက်မပိ
သာ

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ကျပ် ၅၀၀၀၀ ထက်မပိ သာ

ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နစ
ှ ရ
် ပ်လး

ြဖစ် စ ချမှတ်နိင်သည်။
၂၆။

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၁၄ ပါ ြပ ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်

ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား ၂ နှစ်ထက်မပိ
သာ

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ကျပ် ၃၀၀၀၀ ထက်မပိ သာ

ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နစ
ှ ရ
် ပ်လး

ြဖစ် စ ချမှတ်နိင်သည်။
၂၇။

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၂၄ ပါ

တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င်

ထိသူအား ၁ နှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ကျပ် ၁၀၀၀၀ ထက်မပိ သာ ငွဒဏ်
ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်နိင်သည်။
၂၈။

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၅၊ ၂၆ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၂၇ အရ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရ ပီး ထိ

သူ၏ ြပုလပ်မ ကာင့် တစ်စတစ်ရာ ပျက်စီးဆးရးမရှိပါက သက်ဆင်
ိ ရာ ြပစ်မအတွက်
ချမှတ် သာ ငွဒဏ်အြပင် ထိသူအား အဆိပါ ပျက်စီးဆးရးမတန်ဖိးကိ လျာ် ကးအြဖစ်
ပး ဆာင် စရန် ထည့်သင
ွ ်းချမှတ်ရမည်။ ချမှတ် သာ လျာ် ကး ငွကိ ပး ဆာင်ြခင်း
မြပုပါက ြပစ်မဆိင်ရာ ကျင ်ထ
့ ဥပ ဒပဒ်မ ၃၈၆ အရ ဒဏ် ငွကဲ့သိ ့ အရ ကာက်ခရမည်။
၂၉။

မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွနရ
် န် အားထတ်လ င်ြဖစ် စ၊

ပူး ပါင်း ကစည်၍ ြပစ်မ ြမာက် သာ ြပုလပ်မကိ ြပုလပ်လ င်ြဖစ် စ၊ ြပစ်မကိ ကျူးလွန်ရန်
အား ပးကူညီလ င်ြဖစ် စ ဤဥပ ဒတွင် ယင်းြပစ်မအတွက် ြပ ာန်းထားသည့် ြပစ်ဒဏ်
ချမှတြ် ခင်းခရမည်။
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အခန်း (၇)
အ ထွ ထွ
၃၀။

အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် လပ်ငန်းလိအပ်

ချက်အရ ြမစ် ချာင်းများနှင့် ကမ်းပါးနယ်၊ ကမ်းနားနယ်အတွင်း ရနတ် ြမာင်း ဖာက်လပ်
ြခင်း၊ ြမစ် ရထတ်နတ်သးစွြဲ ခင်း၊ ြမစ်ကးူ တတား ကီးများ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ြမ အာက်
ပိက်လိင်းဆက်သွယ်ြခင်း၊

ြမ အာက်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလိင်းဆက်သွယ်ြခင်း၊

ကးနန်းလိင်းဆက်သွယ်ြခင်း သိ ့မဟတ် တူး ဖာ်ြခင်းြပုလပ်လိပါက

ြမ အာက်

ရအရင်းအြမစ်နင
ှ ့်

ြမစ် ချာင်းများ မထိခိက် စ ရးအတွက် ပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာန၏ သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ကိ
ရယူ ပီးမှသာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၁။

သက်ဆိင်ရာ ဝန် ကီးဌာနနှင့် အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းတိ ့သည် ပဒ်မ ၆၊ ပဒ်မခွဲ(ဂ)

နှင့် (ဆ) တိ ့ပါ လပ်ငန်းကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရအရင်းအြမစ်နှင့် ြမစ် ချာင်းများ၊ ရ
လမ်း ကာင်းများ မထိခိက် စ ရးအတွက် ဦးစီးဌာန၏ ထာက်ခချက်ရရှိမှသာ မိမိတိ ့၏
လပ်ပိင်ခွင ်အ
့ ရ ခွင ြပုနိ
့် င် သာ ကိစမ
္စ ျားကိ ခွင ြပုရမည်
့်
။
၃၂။

တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သိ ့ပင် ြပ ာန်းပါရှိ စကာမူ

ရအရင်းအြမစ်နင
ှ ့်

ြမစ် ချာင်းများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းနှင့် သက်ဆိင် သာ ကိစ္စရပ်များကိ ဤဥပ ဒအရ
သာလ င် အ ရးယူ 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 တိ ့နှင့် ယင်းဥပ ဒများအရ ထတ်ြပန်ထား သာ နည်းဥပ ဒများ၊
လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိနမ့် ျားနှင့် ညန် ကားချက်များကိ ဤဥပ ဒနှင့် မဆနက
့် ျင်သ ရွ ့
ဆက်လက်ကျင သ
့် းနိင်သည်။
၃၄။

ဤဥပ ဒအရ သ ဘာရိးြဖင့်

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကိ

ဆာင်ရွက် သာ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ြပည်သူ ့

တရားမ ကာင်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊

ြပစ်မ ကာင်းြဖင့် သာ်

လည်း ကာင်း တရားစွဲဆိြခင်း မြပုရ။
၃၅။

ဤဥပ ဒအရ တရားစွဲဆိ သာ ြပစ်မများကိ ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖွဲ ့က အ ရးယူပိင်

သာ ြပစ်မများအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။

46

၃၆။

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် (က) ပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာနသည်

လိအပ် သာ

နည်းဥပ ဒများ၊

လပ်ထ

လပ်နည်းများကိ အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။
(ခ)

ပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိနန့် ှင့်
ညန် ကားချက်မျာကိလည်း ကာင်း၊ ဦးစီးဌာနသည် လိအပ် သာ အမိနန့် ှင့်
ညန် ကားချက်များကိလည်း ကာင်း ထတ်ြပန်နိင်သည်။
(ပ)
သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက္က
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ
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