ပညြ ်ထေ ာင်ထုသမ္မတမ ည္မ ်ထ္မငို်သ ထ်တေ မငထစ ုုရသ
ြု့သ ေ ေင်ထေ ရဝ်ထ က
ြ ီရ ဌင်
စ္မု် ထ့ေ ေက ငထ ည် ငုငစ္မှမ ထပပ၇၉ပ/ပ၂၀၁၆
၁၃၇၇ခသိှုထပ၊ပမပေ ြါ်ထရ လေ်ထရ ပပ၁၃ပပ ကထ
(ပ၂၀၁၆ခသိှုထပ၊ပ္မမထလ ၂၁ပ ကထပ)
ဝ

ြု့သ ေေင်ထေ ရဝ်ထ ြကီရဌင်မ်ထပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထဥြေေပ ြသေထ္မပ ၁၀၃၊ပ ြသေထ္မခွပဲ (က)
စ ပ စြထိှ်ထရာငရေမငလသြထြု်သ ထခွ်ထက
့ ုက
သ ျ်မ
ထ့ ရသတ ၍ပ ညြ်ထောင်ထုသစုုရသ စဖွ့ဲ ၏ပ စမ်ထညြုချကညထ ဖ်ထပ့
ဤ််ထရဥြေေ္မျငရကုပသ ာသမညထ ြ်ထလုက
သ ထမ်ထ။
စခ်ထရ ပ(၁)
စ္မ်ထိှ်စ
ထ့ ဓုြ္ပင ယထေ ဖငထ ညြ ချကထ
၁။

ဤ််ထရဥြေေ္မျငရကုပသ ပည္မ ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပ််ထရ ဥြေေ္မျငရဟသပေခါ်မွ်ထေု ္မ်ထ။

၂။

ဤ််ထရဥြေေ္မျငရမွ်ထြါ ှေု မငပ ုကငရ ြထ္မျငရမ်ထပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပ ဥြေေ

မွ်ထပ ဖွ်ေ
ထ့ ုသာငရမ်ထစ
့ မု်သ ထရပ စဓုြ္ပငယထမကထေ ငကထေု ္မ်ထ။ပ ာု့သ ညြ်ထပ ေစငကထြါုကငရ ြထ္မျငရပ
မ်ထပ ေဖငထညြြါစမု်သ ထရပ စဓုြ္ပငယထမကထေ ငကထေု ္မ်ထ(က) ဥြေေပေုသမ်ထ္မှငပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပ ဥြေေကုပသ ေုသမ်ထ။
(ခ)

ေုြထက္မထရ လသြထ််ထရ ေုမ
သ ်ထ္မှင ပ ေုြထက္မထရဖွြတ ဖုုရမုရသ မကထေ ရလသြထ််ထရိှ်ပထ့ ြ်ထလယထ
ေ ေက
ေ င်ထရကသ်ထမွယထ္မှုစမွကထပ ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ

ေ လ္မထရေက
ေ င်ထရ

ေကင်ထရ္မွ်ထေုေ ရ ၊ပ ေ ယငဥထ္မျငရ ေေရစိ္တ ငယထက်ထရ ှ်ထရုွငပ ဝ်ထာွကထမွငရလင
ို်သ ထေ ရလသြထ််ထရ္မျငရိှ်ထပ့ ေုြထက္မထရစမွ်ထရပ

ေ ယငဥထ္မျငရဝ်ထေ ငကထပ ေုသကထကြထ

ညပခ်ထရ၊ပ ာွကထခွငညခ်ထရ၊ပ စမသရတ ညြုခ
ည ်ထရ၊ပ ကသ်ထု်ထ္မျငရ၊ပ ကသ်ထေမမ္တ ငိှ်ပထ့ ေကထုြထမ်ထ့
လသြထ််ထရ္မျငရစညြ်ထပ ပပစညခငရေုြထက္မထရေုသ်ထ ငပ ပပစောငကထစကူညြု

လသြထ််ထရိှ်ထ့

ေုြထက္မထရဝ်ထေေင်ထ္မှုလသြထ််ထရ္မျငရကုပသ ေုသမ်ထ။
(ဂ)

ေုြထက္မထရ လသြထ််ထရ ေေင်ထ ွကထမူပ ေုသမ်ထ္မှင ပ ညပ္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထကပ
ာသမထေြရေမငပ လသြထ််ထရလု်သ ထု်ထမုထ္မျုုရ္မျုုရ

မ
ှု ူပ မု့သ ္မဟသမထပ ေုြထက္မထရလသြထ််ထရ

ေေင်ထ ွကထ ်ထပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထကပ မငဝ်ထေြရစြထခတ မူကပုသ ေုသမ်ထ။
(ဃ) ေုြထက္မထရ မသရတ ုွမ
ဲ ူပ ပ ေုသမ်ထ္မှငပ ကသ်ထမ်ထကသ်ထချေုြထက္မထရစမွ်ထရပ ကသ်ထု်ထမ်ထြု့သ ပ
မ်ထပ့ ကုယ
သ ထုငရလှယထ္မျငရ၊ပ ညြ်ထြကသ်ထု်ထမ်ထြ့ုသ မူ္မျငရ၊ပ မ်ထမွ်ထရမူ္မျငရ၊ပ ကသ်ထု်ထ
လကထခတ ယူမူ္မျငရ၊ပ ေ ယငဥထေက
ုသ ထကြထ ်ထေ် ငိှ်ပထ့ ေုြထက္မထရမတမငရ စမသရတ ညြု
မ်ထပ့ ေ ယငဥထြု်သ ထ ှ်ထ္မျငရကုပသ ေုသမ်ထ။
(11-2-2016)

(်)

ေုြထက္မထရစမွ်ထရမွင ရလငခွ်ပထ့ ေုသမ်ထ္မှငပေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပေ ယငဥထ္မျငရပ
ု်ုထမကျမွငရလငို်သ ထေု ်ထပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထကပ ာသမထေြရမ်ထပ့
ခွ်ညထ့ ြု္မု်ထ့ကုပသ ေုသမ်ထ။

(ု)

ေုြထက္မထရ ကသ် ထမ ်ထကသ် ထချလသြထ််ထရ လသြထက်ုသ ထခွ်ပထ့ ေုသမ်ထ္မှငပ ို်သ ထ်တမကငကသ်ထု်ထပ
္မျငရိှ်ထု့ ြထလျဥထရ၍ပ
စညြ်ထညြ်ထေ်ုသ ထ ငပ
ေုြထက္မထရကသ်ထမ်ထကသ်ထချလသြထ််ထရပ
ေေင်ထ ွကထ ်ထပ မမထ္မှမထစ ်ထစချ်ထရပ ညြ်ထု့ မ
သတ ူ္မျငရစငရပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရပ
စငဏငြု်သ ထကပာသမထေြရေမငပခွ်ညထ့ ြုချကထကပုသ ေုသမ်ထ။ပ

(ေ) ကသ် ထေ မမ္တ ငာငရမုခသ ွ်ပထ့ ေုသမ်ထ္မှငပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထကပ ေုြထက္မထရပ
်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ ကသ်ထေမမ္တ ငုခ်ထရ္မျငရ၌ ကသ်ထေမမ္တ င္မျငရကုပသ မမထ္မှမထာငရ
မ်ထပ့ ပ ု်ထရ္မျ်ထရု်ထရက္မထရ္မျငရိှ်စ
ထ့ ်ီာငရမုသ ်ထ ာသမထေြရေမငခွ်ညထ့ ြုချကထကုပသ
ေုသမ်ထ။
(ဇ)

ေေရစိ္တ ငယထ ှက
ု သ် ထု်ထပ ေုသမ်ထ္မှငပ စညြ်ထညြ်ထေ်ုသ ထ ငပ ေ ေက
ေ င်ထရစဖွ့ဲ ချုြထပ
(International Maritime Organization - IMO)ပ ကပ ာသမညထ ြ်ထာငရမ်ထပ့
စညြ်ထညြ်ထေ်ုသ ထ ငပ ေ ေက
ေ င်ထရညဖ်ထမ
့ ယထယူေမငပ ေေရစိ္တ ငယထ ပှု ကသ်ထု်ထ္မျငရပ
ေုသ်ထ ငပ ကုဓသ ဥြေေပ (Internationalပ Maritimeပ Dangerousပ Goodsပ -ပ IMDGပ
Code)ပ ြါပ ညွှ်ထ ေကငရချကထ္မျငရိှ်ပထ့ ေ်ငကထေကထမပွဲ ာသမညထ ြ်ထချကထ္မျငရစ ပ မမထ္မှမထပ
မ်ထပ့ ကသ်ထု်ထ္မျငရကုညသ ဖုထေု၊ပ မကထေ်ုသ ထ ငစုုရသ ဌင်္မျငရကပ ပေေရစိ္တ ငယထ ှပု
ကသ်ထု်ထညဖုထေ ေကင်ထရပ မမထ္မှမထာငရမ်ထပ့ ကသ်ထု်ထကပုသ ညဖုထေုပ ေုသမ်ထ။

(ဈ)

ကသလမ္မဂ္ဂပ်တြါမထ(UN Number)ပေုသမ်ထ္မှငပေေရစိ္တ ငယထ ပှု ကသ်ထု်ထ္မျငရစငရပ
စ္မျုုရစ္မ်ထပ ခွညဲ ခငရ ်ထစမွကထပ ကသ်ထု်ထမုထခသချ်ထရုီစလုက
သ ထပ ကသလမ္မဂ္ဂကပ
မမထ္မှမထာငရေမငပ ဂဏ်ထရေလရလသရတ ြါပ်တြါမထကပုသ ေုသမ်ထ။ပ

(်) ကု ုယငမ်ထေ ငြလငပ ေုသမ်ထ္မှငပုကထယိ္တ ငရ၊ပေ ွ့လျငရုကထ၊ေည္မမူရုကထ ြကီရ္မျငရ၊ပ
ဝ်ထချီုကထ၊ပ ဝ်ထ္မုကထ၊ပ မုထလရသတ မ်ထုကထ၊ပ ေ္မ
ည ေကငထုကထ၊ပ ဝ်ထေယ
ွဲ ငဥထ၊ပ ဝ်ထမွ်ထချယငဥထ၊ပ
ဝ်ထမ်ထလှ်ထရ၊ပ ေလ်ထ ြကုုရ၊ပ ၀်ထ္မယငဥထပ ချ်ထေိှင်ထ ြကုုရ္မျငရ၊ပ ေိှင်ထကွ်ထရ္မျငရိှ်ထပ့
လျှြထုုထမသရတ ြု္စ်ထရ္မျငရုမ်ထပ့ ကသ်ထမ်ထကသ်ထချလသြထ််ထရိှ်ပထ့ ကသ်ထက်ုသ ထမွယထလသြထ််ထရပ
္မျငရမွ်ထပ စမသရတ ညြုေမငပလသြထ််ထရမသရတ ြု္စ်ထရ္မျငရကု သပ ေုသမ်ထ။
(ဋ)

(11-2-2016)

စေေငကထစ စသေ
တ ုမ
သ ်ထ္မှင ပ ေုြထခတမတမငရ၊ပ က္မထရာု်ထရ်တ တ၊ပ လု်ှု ထရကင၊ပ မုေသ လှင်ထရသ၊တ ပ
ုငရေမငကထေ်ုသ ထ၊ပ ဟုမ
သ ယထ၊ပမ်ထရခုခသ ်ထရုမ်ထပ့ စေေငကထစစသပတ ္မျငရကုပသ ေုသမ်ထ။

၃။

(ဌ)

စြူေ ြရ္မီရ ေြရလသြထ််ထရ ပ ေုသမ်ထ္မှငပ လျှြထုုထမတ္မရ
ုှု က
ုသ ညထ ခ်ထရ၊ပ ဂေဟေေငထညခ်ထရ၊ပ
္မီရေြရညဖမထေမငကထညခ်ထရပ မု့သ ္မဟသမထပ ္မီရစြူေြရ္မီရြ္မုှု ကထေေင်ထ ွကထ ေမငပ လသြထ််ထရပ
ိှ်ထပ့ လျှြထုုထညဖ်ထပ့ စြူေြရလသြထက်ုသ ထ ေမငလသြထ််ထရပ မု့သ ္မဟသမထပ ္မီရြွ်၊ထ့ ပ ္မီရြွငရ္မျငရပ
ပေကငရမွ်ထပ လသြထကု်သ ထ ေမငလသြထ််ထရကုပသ ေုသမ်ထ။

(ဍ)

ုီ္မတခ်ထ့ခွေဲ ရ််ထရ လ္မထရ စ စေ ရယူ ညခ ်ထရ ပ ေုသမ်ထ္မှငပ လသြထ််ထရလု်သ ထု်ထ၊ပ လသြထ််ထရပ
လသြထကု်သ ထခွ်ထ၊့ ပ ္မှမထြသမ
တ ်ထလကထ္မှမထခွ်ညထ့ ြု္မု်ထ့မ့ုသ ကပုသ ြထုညဲ ခ်ထရ၊ပ ကငလစက်ထ့စမမထပ
ညပဖ်ထပ့ ြထေ်ုသ ထရညခ်ထရ၊ပေဏထေ ေကရေ်ွမြထရက
ုသ ညထ ခ်ထရိှ်ပထ့ ြယထဖျကညထ ခ်ထရမု့သ ကပုသ ေုသမ်ထ။

စခ်ထရ (၂)
ေုြထက္မထရ ္မျငရဖွ့တ ြဖ ုု ရမုရသ မကထပေ ု ်ထပာု် ထရ မု္မထရ ေုင်ထေ့ ှင ကထ ညခ ်ထရ
ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ ဝ်ထ ြကီရဌင်၏မေေငမူ်ီချကထ ညဖ်ထပ့ (က) ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ ေုြထက္မထရ္မျငရပ ာု်ထရမု္မထရေုင်ထေ့ ှငကထေ ရ၊ပ ေ လ္မထရပ
ေက
ေ င်ထရ္မျငရပ ေကင်ထရ္မွ်ထေုပေ ရိှ်ထပ့ ေုြထက္မထရြု်သ ထ်ယထေည္မပ ္မေသတရရှုရတ ေုေ ရမု့သ ပ
စမွကထပပကငကွယထာု်ထရမု္မထရညခ်ထရိှ်ပထ့ ုီ္မတခ်ထ့ခညွဲ ခ်ထရမု့သ ကပုသ ပေေင်ထထ ွကထိ်ုသ ထမ်ထ။ပ
(ခ)ပပ ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ မေငဝစေလျငကထက္မထရြြုုက္မထရုငရ၍ပ ေ လ္မထရပ
ေက
ေ င်ထရ္မျငရပ ေြ
ည င်ထရလဲညခ်ထရပ မု့သ ္မဟသမထပ ေြ
ည င်ထရလဲေု ်ထညြုလသြထ္မှုေ ေကင်ထပ့ ေ လ္မထရပ
ေက
ေ င်ထရပ ေြ
ည င်ထရလဲဖွယထ ငေမွ့ လ
ှု ျှ်ထပ ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထ္မျငရပ ္မေသတရရှုရတ ေုေ ရပ
စမွကထပလုစ
သ ြထမလုပသ ုီ္မတေေင်ထ ွကထိ်ုသ ထမ်ထ။ပ

၄။ပ

ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ ေုြထက္မထရ္မျငရပ ဖွ့တ ြဖုုရမုရသ မကထေု ်ထပ (က) က္မထရြါရ်ယထ၊ပ က္မထရ်ငရ်ယထမ့ုသ ိှ်ပထ့ မုထေကထမ်ထရ ေှု ်မ်ထေ့ ညြ်ထကပုသ လသြထ််ထရပ
လုစ
သ ြထချကထစ ပ ပ ညြုြ
ည ်ထညခ်ထရ၊ပ ာု်ထရမု္မထရညခ်ထရေက
ေ င်ထပ့ ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ
ေြါ်ေြါကထလငေမငပ ေ္မ
ည ဧ ုယငကုပသ ုီ္မတခ်ထ့ခိွဲ ုသ်ထမ်ထ။ပ ပ
(ခ)

၅။

ေ ေက
ေ င်ထရေြ
ည င်ထရလဲ္မှုေ ေကင်ထပ့ ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ ညဖုထေြါ်လငေမငပ
ေ္မ
ည ိသကျွ်ထရ္မျငရ၊ပ မဲေမင်ထ္မျငရစညြ်ထပ မေငဝစေလျငကထပ ညဖုထေြါ်ခဲြ့ ြီရေမငပ ကျွ်ထရပ
္မျငရကုပသ ုီ္မတခ်ထ့ခွိဲ ု်သ ထမ်ထ။

ေ ယငဥထ္မျငရပေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ မု့သ ဝ်ထာွကထမ်ထပ့ ကုု္စိှ်ုထ့ ြထလျဥထရ ၍ (က) ္မ်ထမ်ထပ့ ြ်ထလယထကူရေ ယငဥထ္မေုသပ ပ ေုြထက္မထရာု်ထရမု္မထရေုင်ထေ့ ှငကထမူိှ်ထပ့
ညပ္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ့ုသ ပ ၄၈ပ်င ီပ ြကုုမ်ထ၍ပစေက
ေ င်ထရ ေကငရ ္မ်ထ။

(11-2-2016)

(ခ)ပ ေ ယငဥထေက
ုသ ထကြထခွ်ထြ့ ါပ
မမထ္မှမထာငရမ်ထပ့
စချု်ထ်င ီေညြင်ထရလဲညခ်ထရကုပသ
မကထေ်ုသ ထ ငေ ယငဥထ္မှပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပ မု့သ ္မဟသမထပ ေုြထက္မထရာု်ထရပ
မု္မထရေုင်ထေ့ ှငကထမူမ့ုသ ပ ုငညဖ်ထေ့ မငထလ်ထရေကင်ထရ၊ပ စညခငရမုထ််ထရ််ထရညဖ်ထပ့
ေမငထလ်ထရေကင်ထရပ စေက
ေ င်ထရ ေကငရ ္မ်ထ။ပ
(ဂပ) ််ထရဥြေေခွပဲ (ခ)ပ စ ပ စချု်ထ်င ီေညြင်ထရလဲညခ်ထရ၊ပ ဖျကထမု္မထရညခ်ထရ၊ပ ညြ်ထေ်ထညခ်ထရိှ်ထပ့
ေ်ငကထကျခ
ည ်ထရမု့သ စမွကထပ ေဏထေ ေကရေ်ွကပုသ မမထ္မှမထာငရမ်ထပ့ စမု်သ ထရပ
ေြရေေင်ထ ္မ်ထ။ပ
(ဃ) စေ ရေြါ်စေခ
ည စေ်ေြါ်ေြါကထြါကပ ေ ယငဥထေက
ုသ ထကြထခွ်ေထ့ ် ငချပ စုီစုဥထပ
ဇယငရကုပသ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထကညဖုထေု၊ပ ေုြထက္မထရာု်ထရမု္မထရေုင်ထေ့ ှငကထပ
မူကပ ညဖုထေုပ ညြ်ထေ်ထခွ်ထ့ မ
ှု ်ထ။ပ ပပပပ
(်ပ) ််ထရဥြေေခွပဲ (ဃ)ပ စ ပ ေ ယငဥထေက
ုသ ထကြထခွ်ပထ့ ေ် ငချပ စုီစုဥထဇယငရြါပ
ညပြ်ထေ်ထစေက
ေ င်ထရ ေကငရချကထကပုသ လုက
သ ထ်ငေေင်ထ ွကထ္မှုပ ္မ ညှု ခ်ထရေက
ေ င်ထပ့ ေသတရရှုရတ ပ
်ုထ်င္မှု္မျငရ ှုလျှ်ထပ မကထေ်ုသ ထ ငေ ယငဥထကပ ပမငဝ်ထယူပ ္မ်ထ။ပ
(ုပ) ေုြထက္မထရမတမငရ္မျငရမွ်ထညပဖုထေု၊ပ ေ လယထ၌ေကျငကထချ၍ပ ညဖုထေု၊ပ ေ လယထေွုု ်ထပ
္မျငရ၌ပ ချ်ထေိှင်ထ၍ပ ညဖုထေု၊ပ ေ ယငဥထ္မျငရေြါ်မွ်ထပ စြူေြရ္မီရေြရလသြထ််ထရပ
ေေင်ထ ွကထလသြထကု်သ ညထ ခ်ထရစမွကထပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထာတ္မှပ ခွ်ညထ့ ြုချကထပ ယူပ
္မ်ထညဖုထြြီရပ
ေေရစိ္တ ငယထက်ထရ ှ်ထရေ ရိှ်ပထ့
လသြတ ခုတ္မှု ေှု ုေ ရမု့သ စမွကထပ
မကထေ်ုသ ထ ငု်ထရ္မျဥထရု်ထရ က္မထရ၊ပ လသြထာရသတ လသြထ််ထရ္မျငရကုပသ လုက
သ ထ်င ္မ်ထ။
(ေ) မ ငရဝ်ထခွ်ညထ့ ြုချကထ္မ ြှု ါကပ ေ ညြ်ထ္မ့ ျဥထရစ္မှမထေစငကထမွ်ထပ
လွ်ထရမ်ထပ ညြ်ထေ်ထညခ်ထရပ ္မြ
ည ုလသြထ ။
(ဇ)

က္မထရာုရသ ညခ်ထရ၊ပ

မ ငရဝ်ထခွ်ညထ့ ြုချကထ္မ ှမ
ု ်ထပ့
ေ ယငဥထေက
ုသ ထကြထ ်ထေ် င၊ပ
ေုြထခတမတမငရ၊ပ
ေ်ထရမကထ ်ထေ် င၊ပ ေ လယထေကျငကထချ ြထ၊ပ ေ လယထေေငထယငိှ်ထပ့ မတမငရဦရမုပသ
္မျငရမွ်ထပ ပ ေ ယငဥထေက
ုသ ထကြထညခ်ထရ၊ပ ချ်ထေိှင်ထညခ်ထရ၊ပ ကသ်ထမ်ထညခ်ထရ၊ပ ကသ်ထချခ
ည ်ထရပ
မု့သ ္မဟသမထပ ေကျငကထချခ
ည ်ထရပ ္မြ
ည ုလသြထ ။

၆။ ေ ယငဥထ္မှူရိှ်ထပ့ ေ ယငဥထြု်သ ထ ှ်ထမ့ုသ မ်ထပ ေုြထက္မထရမတမငရမွ်ထပ ေ ယငဥထေက
ုသ ထကြထမ်ထပ့
စခါပ(က) ို်သ ထ်တမကငကပ
မမထ္မှမထာငရေမငပ
ုတချု်ထုတညွှ်ထရ္မျငရိှ်က
ထ့ က
ုသ ထ်ီ္မှု္မ ှမ
ု ်ထပ့
ကသ်ထု်ထ္မျငရပ ြါ ှလ
ု ငြါကပ မ်ထချ ်ထပ လုစ
သ ြထေမငပ လသြထ််ထရေုသ်ထ ငပ ကသ်ထက်ုသ ထမွယထပ
ကု ုယင္မျငရိှ်ထပ့ စညခငရလုစ
သ ြထေမငပ ကု ုယငမ်ထေငြလင္မျငရကုပသ ညဖ်ထေ
့ ်ထရေြရပ
္မ်ထ။
(11-2-2016)

(ခပ) ္မီရေလင်ထလျှ်ညထ ဖုထေု၊ပ စညခငရစေ ရေြါ်ကုု္စေြါ်ေြါကထလျှ်ညထ ဖုထေု၊ပ လသြထ််ထရပ
လုစ
သ ြထချကထစ ပ ာွကထခွငေုလျှ်ထပ ညဖုထေုပ ပ စချု်ထ္မေ ွရပ ေုြထက္မထရ္မှပ စိ္တ ငယထက်ထရပ
ုွငပာွကထခွငို်သ ထေ ရစမွကထပ ု်ုထမကျပ ြကုုမ်ထုီ္မတာငရ ှု ္မ်ထ။
၇။

ပေ ယငဥထြု်သ ထ ှ်ထ၊ပ ေ ယငဥထ္မှူရပ မု့သ ္မဟသမထပ ကုယ
သ ထုငရလှယထမ်ထ(က)ပ ေ ယငဥထ၏ပ ကသ်ထြါုင ်ထရကုပသ ေ ယငဥထ္မေုသကထကြထ္မီပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပ
မု့သ ္မဟသမထပ ေုြထက္မထရာု်ထရမု္မထရေုင်ထေ့ ှငကထ မူမုသ့ပ ြကုုမ်ထပ မ်ထညြ ္မ်ထ။ပ
(ခ) ေ ယငဥထာွကထခွငခွ်ထလ
့ ကထ္မှမထကပုသ ု်ထရက္မထရမမထ္မှမထချကထ္မျငရိှ်စ
ထ့ ်ီပ ည္မ်ထ္မင့ပ
ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပ မု့သ ္မဟသမထပ ေုြထက္မထရာု်ထရမု္မထရေုင်ထေ့ ှငကထမူာတ္မှပ ယူ ပ
္မ်ထ။
စခ်ထရ (၃)
ေေရစိ္တ ငယထ က
ှု သ် ထု်ထ္မျငရပုီ္မတခ်ထ့ခွဲ ညခ ်ထရ ပ

၈။
ေုြထက္မထရလသြထ််ထရပေေင်ထ ွကထမူ္မျငရိှ်ပထ့ ေုြထက္မထရမသရတ ုွမ
ဲ ူ္မျငရမ်ထပ ေေရစိ္တ ငယထ ှပု
ကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ေုြထက္မထရ္မှမုထေ်ထပ့ မ်ထြ့ုသ ညခ်ထရ၊ပ မ်ထမွ်ထရညခ်ထရပ မု့သ ္မဟသမထပ ေ ယငဥထေညြင်ထရပ
မ်ထညခ်ထရ္မျငရေေင်ထ ွကထြါကပ (က) ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထိှ်ပထ့ မကထေ်ုသ ထ ငစဖွ့ဲ စု်ထရ္မျငရ၏ပ ြကုုမ်ထခွ်ညထ့ ြုပ
ချကထ ယူ၍ပ မ်ထေဲဥြေေ၊််ထရဥြေေ၊ပ ု်ထရ္မျဥထရု်ထရက္မထရ၊ပ စ္မု်ထ့ေ ေကငထည်ငုင၊ပ
စ္မု်ထ့၊ပညွှ်ထ ေကငရချကထ၊ပ လသြထာရသတ လသြထ််ထရ္မျငရိှ်စ
ထ့ ်ီပ ေေင်ထ ွကထ ္မ်ထ။
(ခ) ေေရစိ္တ ငယထ ှပု ြု္စ်ထရ၊ပ စေုြထစေမငကထိှ်ပထ့ ်ုထ်္မထရေုမမထေမငြု္စ်ထရပ
မုထခသခသဖုမထု်ထြါကပ လုစ
သ ြထေမငပ မမ်ထရစချကထစလကထ္မျငရကုပသ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရပ
စငဏငြု်သ ထမု့သ ပ စေက
ေ င်ထရ ေကငရ၍ပ ညဖုထေြါ်လငမ်ထစ
့ ိ္တ ငယထကပုသ ာု်ထရချုြထပ
ေေင်ထ ွကထ ္မ်ထ။ပ လုစ
သ ြထြါကပ ကျွ္မထရကျ်ထြ်င ှ်ထ္မျငရေခါ်ယူ၍ပ စိ္တ ငယထကုပသ
ကငကွယထ ်ထိှ်ထပ့ ကသ်ထကျု ုမထကပုသ ကျခတ ္မ်ထ။
၉။
ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ စညြ်ထညြ်ထေ်ုသ ထ ငေ ေက
ေ င်ထရစဖွ့ဲ ချုြထကပ ညြဋ္ဌင်ထရာငရ
မ်ထပ့ စညြ်ထညပြ်ထေ်ုသ ထ ငေ ေက
ေ င်ထရညဖ်ထမ
့ ယထယူေမငပ ေေရစိ္တ ငယထ က
ှု သ်ထု်ထ္မျငရေုသ်ထ ငပ
ကုဓသ ဥြေေပ (Internationalပ Maritimeပ Dangerousပ Goodsပ -IMDGပCode)ပြါပစ္မျုုရစုငရပ
ကုပသ စေခ
ည ခတ၍ပ စသြထုသမသရတ ္မျုုရပ ခွညဲ ခငရြြီရပ စေုသြါပ စသြထုသ္မျငရမွ်ထြါဝ်ထေမငပ ေေရစိ္တ ငယထ ှပု
ကသ်ထု်ထ္မျငရုင ်ထရကုပသ စခါစငရေလျငထုွငပာသမထညပြ်ထ ္မ်ထ။ပ
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၁၀။

််ထရဥြေေပ ၉စ ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထကပ မမထ္မှမထေမငပ(က)ပပပပစသြထုသ(၁)မွ်ထြါဝ်ထမ်ထပ့ ေေရစိ္တ ငယထ က
ှု သ်ထု်ထ္မျငရပ မယထေေင်ထလငေမငပ
ေ ယငဥထ္မျငရမ်ထပ
ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထ၏ပ
ုငညဖ်ထခ့ ွ်ညထ့ ြုချကထ္မ ှေ
ု ဲပ
ေုြထက္မထရမတမငရ္မျငရမွ်ထပ ေုသကထကြထညခ်ထရပ မု့သ ္မဟသမထပ ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရ၌ပ
်ပ၆ရ၀၀ပ်င ီပ္မှပ်တ်ကထပ ၆ရ၀၀ပ်င ီစမွ်ထရပမ်ထချခ
ည ်ထရပ ္မြ
ည ု ။
(ခ)

စသြထုသ(၂)မွ်ထပ ြါဝ်ထမ်ထပ့ ေေရစိ္တ ငယထ က
ှု သ်ထု်ထ္မျငရကုပသ မယထေေင်ထလငေမငပ
ေ ယငဥထ္မျငရမ်ထပ (၁)

(၂)

(ဂ)

ကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ေုြထက္မထရစမွ်ထရပ မ်ထချမ်ထစ
့ ခါပ ေ ယငဥထမုထုီရ္မှပ
စညခငရေ ယငဥထမုထုီရမု့သ ညဖုထေု၊ပ ေ ယငဥထ္မှပ ေ္မငထေမငထယငဥထေြါ်မု့သ ပ
ညပဖုထေု၊ပ ေ္မငထေမငထယငဥထ္မှပ ေ ယငဥထေြါ်မု့သ ညဖုထေုပ မုက
သ ထရက
ုသ ထပ မယထေေင်ထပ
္မ်ထ။ပ
််ထရဥြေေခွ်ဲ ယထပ (၁)ပ ြါပ ကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ေုြထက္မထရမတမငရစမွ်ထရပ
ယငယီာငရမုညသ ခ်ထရပ မု့သ ္မဟသမထပ ုသြညသတ ခ်ထရပ ညြုလသြထလြုသ ါကပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရပ
စငဏငြု်သ ထ၏ပုငညဖ်ထပ့ ခွ်ညထ့ ြုချကထပ ယူ ္မ်ထ။ပ

စသြထုသ(၂)မွ်ထပ ြါဝ်ထမ်ထပ့ ကသ်ထေမမ္တ ငစမွ်ထရပ ာ်ထမ
့ ွ်ထရာငရေမငပ ုကထကု ုယငပ
ညပဖ်ထပ့ ကု်သ ထမွယထို်သ ထမ်ထပ့ ေေရစိ္တ ငယထ က
ှု သ်ထု်ထ္မျငရ္မှမုထြါရပ ဤစသြထုသြါပ စညခငရပ
ကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထ၏ပ ုငညဖ်ထပ့ ခွ်ညထ့ ြုချကထ္မ ြှု ါကပ ်ပ
၆ရ၀၀ပ်င ီပ္မှပ်တ်ကထပ ၆ရ၀၀ပ်င ီစမွ်ထရပကသ်ထမ်ထကသ်ထချပ ပေေင်ထ ွကညထ ခ်ထရ္မြ
ည ု ။

(ဃ) စသြထုသ(၃)မွ်ထပ ြါဝ်ထမ်ထပ့ ေေရစိ္တ ငယထ က
ှု သ်ထု်ထ္မျငရကုပသ မယထေေင်ထလငေမငပ
ေ ယငဥထ္မျငရမ်ထပ ကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ေုြထက္မထရစမွ်ထရပ မ်ထချခ
ည ်ထရ၊ပ ေခမ္တ ာငရပ
မုညသ ခ်ထရပ ညြုလသြထမ်ထစ
့ ခါပ မကထေ်ုသ ထ ငကသ်ထု်ထြ်ုသ ထ ှ်ထမ်ထပ ယ်ထရကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ
မသရတ ကထစမွ်ထရေုြထက္မထရ္မှပ ှ်ထရလ်ထရာသမထယူ ္မ်ထ။ပ
(်ပ) စသြထုသပ (၃)ပ မွ်ထပ ြါဝ်ထမ်ထပ့ ေေရစိ္တ ငယထ ပှု ကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ််ထရဥြေေခွပဲ (ဃ)ပ
စ ပ ှ်ထရလ်ထရာသမထယညူ ခ်ထရပ ္မြ
ည ုလျှ်ထပ မကထေုသ်ထ ငေုြထက္မထရလသြထ််ထရေေင်ထ ွကထမူပ
ကပ ကသ်ထု်ထြု်သ ထ ှ်ထ၏ပ ကသ်ထကျု ုမညထ ဖ်ထပ့ ေေရစိ္တ ငယထက်ထရ ှ်ထရေုေ ရစမွကထပ
ှ်ထရလ်ထရဖယထ ှငရ ္မ်ထ။
၁၁။ ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ မွငရလငေ်ေမငပ ေီမ်ထပ
ေ ယငဥထ၊ပ ေ ်တမ်ထေ ယငဥထ္မျငရိှ့်ပထ ေီမ်ထချမတမငရ္မျငရကုပသ စညြ်ထညြ်ထေ်ုသ ထ ငေီမ်ထေ ယငဥထပ
ိှ်ပထ့ မတမငရ္မျငရလုက
သ ထ်င ္မ်ထပ့ ေေရစိ္တ ငယထက်ထရ ှ်ထရေ ရလ္မထရညွှ်ထချကထပ International
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Safetyပ Guideပ forပOilပTankersပandပTerminalsပ(ISGOTT)ပ ကုပသ မ်ထေဲဥြေေ္မျငရိှ်ထစ
့ ်ီပ
လုက
သ ထ်ငပေေင်ထ ွကထ ်ထပ ြကီရ ေကြထလ္မထရညွှ်ထ္မညှု ြုိုသ ်ထမ်ထ။
၁၂။ ေ ယငဥထ၏ပ ြု်သ ထ ှ်ထ၊ပ ကုယ
သ ထုငရလှယထပ မု့သ ္မဟသမထပ ပေ ယငဥထ္မှူရမ်ထပ ေေရစိ္တ ငယထ ှပု
ကသ်ထု်ထ္မျငရိှ်ထု့ ြထလျဥထရ၍ပ (က) စညြ်ထညြ်ထေ်ုသ ထ ငေ ေက
ေ င်ထရညဖ်ထမ
့ ယထယူေမငပ ေေရစိ္တ ငယထ ပှု ကသ်ထု်ထ္မျငရပ
ေုသ်ထ ငပ ကုဓသ ဥြေေပ (IMDGပ Code)ပ ြါပ ညြဋ္ဌင်ထရချကထိှ်စ
ထ့ ်ီပ ြု္စ်ထရ၏ပ ဓါမသေေေပ
စ္မ်ထပ (Chemicalပ Name)၊ပ ြ္မငဏပ (Amount)၊ပ စ္မျုုရစုငရပ (Class)၊ပ
ကသလမ္မဂ္ဂ်တြါမထ(UNပ Number)ပ မု့သ ကပုသ ေ ယငဥထ္မဝ်ထေ ငကထ္မီပ ၇၂်င ီပ ြကုုမ်ထပ
၍ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ့ုသ ပ မ ငရဝ်ထစေက
ေ င်ထရ ေကငရ ္မ်ထ။ပ
(ခ)

ေ ယငဥထေြါ်မု့သ ပ မ်ထချမ်ထစ
့ ခါပ စညြ်ထညြ်ထေ်ုသ ထ ငေ ေက
ေ င်ထရစဖွ့ဲ ချုြထ၏ပ
မမထ္မှမထချကထိှ်ထစ
့ ်ီပ ာသြထြရုသ ညခ်ထရ၊ပ စ္မှမထမတေုြထကြထညခ်ထရမု့သ ကပုသ မုကျုွငပ
လုက
သ ထ်ငေေင်ထ ွကထ ္မ်ထ။

(ဂ)

ေေရစိ္တ ငယထ ှက
ု သ်ထု်ထ္မျငရပ ာ်ထမ
့ ွ်ထရာငရေမငပ ကသ်ထေမမ္တ ငိှ်ပထ့ စာသြထစြုရသ ပ
္မျငရပေြါကထြြညဲ ခ်ထရ၊ပ ြျကထုီရညခ်ထရပ မု့သ ္မဟသမထပ ပယုုသ ု္မညထ့ ခ်ထရပ ညဖုထေြါ်ြါကပ (၁) ေုြထက္မထရ္မျငရမု့သ ပ ဝ်ထေ ငကထ္မ်ထပ့ ေ ယငဥထ္မျငရမ်ထပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရပ
စငဏငြု်သ ထမု့သ ပ ေေငလျ်ထုွငပမမ်ထရြု့သ ္မ်ထ။
(၂) ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ ေ ငကထ ြှု ြီရပ ေ ယငဥထ္မျငရမ်ထပ ေေရစိ္တ ငယထပ
္မဖ
ည ုထေြါ်ေုေ ရပ စမမထိ်ုသ ထေရသတ ပ မငရေီရာု်ထရချုြထ၍ပ မကထေ်ုသ ထ ငဌင်္မျငရပ
၏ပညွှ်ထ ေကငရချကထကပုသ လုက
သ ထ်င ္မ်ထ။
(၃) ေုြထက္မထရမတမငရ္မျငရမွ်ထပ ေုသကထကြထာငရမ်ထေ့ ယငဥထ္မျငရမ်ထပ ကသ်ထမ်ထပ
ကသ်ထချလသြထ််ထရကုပသ ချကထချ်ထရ ြထေ်ုသ ထရ၍ပ မကထေ်ုသ ထ ငဌင်္မျငရ၏ပ ညွှ်ထ ေကငရပ
ချကထိှ်ထစ
့ ်ီပ လုက
သ ထ်ငေေင်ထ ွကထ ္မ်ထ။

(ဃ) စြူေြရ္မီရေြရလသြထ််ထရ္မျငရမွ်ထပ စမသရတ ညြုေမငပ ဓငမထေ်ွ့ေလ်ထေါစုရသ ္မျငရကုပသ
ညပ္မ်ထမငေမငေ် ငမွ်ထာငရ ြှု ြီရပ ဓငမထေ်ွ့ယုုသ ု္မ္မထ့ ှု္မ ေှု ုေ ရစမွကထပ လသြတ ခုတုွငပ
ြုမထေ့ုသ ာငရ ္မ်ထ။
(်)

ေေရစိ္တ ငယထ ှမ
ု ်ထပ့ ေ ်တ၊ပ ဓါမထေီ၊ပ ေလယငဥထေီပ မု့သ ္မဟသမထပ ေြါကထကေွဲ ုမမထပ
ေမငြု္စ်ထရ္မျငရပ မ်ထချခ
ည ်ထရပ ညြုလသြထေ်ုဥထပ ေ့်စချု်ထ၌ပ ဦရြု်သ ထရ ွကထမ်ုသ ထာုြထပ
(FORE MASTHEAD)ပ မွ်ထပ “B”ပစလတကပုသ လွှ်ထပ့မ်ထ၍ပ်စချု်ထမွ်ထ္မီရ်ီမုထလသရတ ကုပသ
ာွ်ထရ်ှာ
ု ငရ ္မ်ထ။
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၁၃။

၁၄။

ေေရစိ္တ ငယထ ှပု ကသ်ထု်ထမ်ထေေင်ထာငရေမငပ ေ ယငဥထေြါ်မွ်ထပ (က) ္မီရေလင်ထလွယထမ်ထပ့ ြု္စ်ထရ္မျငရပာငရမုညသ ခ်ထရ၊ပ မ်ထချခ
ည ်ထရပ ္မြ
ည ု ။
(ခ) ္မီရေေရစိ္တ ငယထညဖုထေြါ်ေုို်သ ထမ်ထပ့ ဂေဟေေငထညခ်ထရ၊ပ ္မီရစမသရတ ညြုခ
ည ်ထရ၊ပ လျှြထုုထပ
မတ္မုရ
ှု ုက
သ ညထ ခ်ထရုမ်ထပ့ ္မီရပ မု့သ ္မဟသမထပ လျှြထုုထညဖ်ထပ့ ညြ်ထေ်ထပ ညခ်ထရပ လသြထ််ထရ္မျငရကုပသ
ေေင်ထ ွကထလုလ
သ ျှ်ထပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရပ စငဏငြု်သ ထ၏ပခွ်ညထ့ ြုချကထပ ယူ ္မ်ထ။
စခ်ထရ (၄)
ေုြထက္မထရ ကသ် ထမ ်ထကသ် ထချပလသြထ််ထရ ေေင်ထ ွကထ ညခ ်ထရ
(က) ကသ်ထေမမ္တ င္မျငရ၊ပ ကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ာသြထြရုသ ြသစ
တ ည္မ်ထစမု်သ ထရမငပ လကထခညတ ခ်ထရညဖုထ၍ပ
စမွ်ထရပ ှပု ြု္စ်ထရ္မျငရပ ြျကထုီရညခ်ထရ၊ပ ေလျင့််ထရညခ်ထရ၊ပ ေြျငကထေရသတ ညခ်ထရ္မျငရစမွကထပ
ေလျငထေ ေကရေြရ ်ထပ ေုြထက္မထရလသြထ််ထရပေေင်ထ ွကထ မူမွ ်ထပ မငဝ်ထ္မ ေှု ု ။ပ
(ခ)

ကသ်ထမ်ထကသ်ထချလသြထ််ထရေေင်ထ ွကထုဥထပ
ကသ်ထု်ထာသြထြရုသ ္မှုပ
ခု်သ ထခ်ထ့္မှု္မ ညှု ခ်ထရ၊ပ
ကသ်ထေြါကထစမွ်ထရပ ကသ်ထု်ထ္မျငရပ ု်ုထမကျာငရမု္မသ ှု္မ ညှု ခ်ထရ၊ပ ေ ယငဥထ၏ပ
ုကထြု္စ်ထရချုု့ယွ်ထရ္မှုုေမငပ စေက
ေ င်ထရမုထခသခသေ ေကင်ထပ့ ကသ်ထု်ထ္မျငရပ ြျကထုီရပ
ေသတရရှုရတ ညခ်ထရိှ်ထပ့ ကသ်ထမ်ထကသ်ထချယငဥထ္မျငရပ ာုခက
ုသ ထြျကထုီရ္မှုစမွကထပ ေုြထက္မထရပ
လသြထ််ထရပေေင်ထ ွကထမူမွ်ထပ မငဝ်ထ္မ ေှု ု ။

၁၅။ပပပပ(က)

ေုြထက္မထရမတမငရမွ်ထပ ချယူာငရ ေှု မငပ မွ်ထရကသ်ထြု္စ်ထရ္မျငရကုပသ ေစငကထြါပ
စောငကထစာငရပ ညြ်ထု့ ္မသတ ှမငပ မွ်ထရကသ်ထာသမထကသ်ထြု္စ်ထရ္မျငရပ ာသမထယူပ ခွ်ညထ့ ြုပ
္မ်ထပ (၁)
(၂)
(၃)

မကထေ်ုသ ထ ငပ ေ ယငဥထကယ
ုသ ထုငရလှယထကပ ာသမထေြရမ်ထပ့ ကသ်ထာသမထခွ်ထပ့
လကထ္မှမထ၊
ကသ်ထု်ထ္မျငရိှ်ထပ့ ုြထလျဥထရ၍ပ မကထေ်ုသ ထ ငကသ်ထု်ထြ်ုသ ထ ှ်ထကပ ေုြထက္မထရပ
ဝ်ထေေင်ထခပေြရမွ်ထရခဲမ
့ ်ထပ့ ေ်ွ ေြ
ည ုင၊
မွ်ထရကသ်ထြု္စ်ထရပ ာသမထယူခွ်ညထ့ ြုေက
ေ င်ထရပ စေကငကထစခွ်ထဦရုီရဌင်္မှပ
စေကငကထခွ်ထစ င က
ှု ပ လကထ္မှမထေ ရာုရသ ာငရေမငပ ုငညဖ်ထပ့ ညဖုထေု၊ပ
စီလကထာေ င်ုထ််ထရြ်ငကုပသ စမသရတ ညြု၍ဖ
ည ုထေုပ စေက
ေ င်ထရ ေကငရချကထပ ။

(ခ) ေုြထက္မထရမတမငရမု့သ ပ ေ ငကထ လ
ှု ငမ်ထပ့ ြု့သ ကသ်ထြု္စ်ထရ္မျငရကုပသ ေ ယငဥထေြါ်မု့သ ပ
မ်ထေေင်ထေြရ ငမွ်ထပ မကထေ်ုသ ထ င
ေ ယငဥထကယ
ုသ ထုငရလှယထပ မု့သ ္မဟသမထပပ
ကသ်ထြု်သ ထ ှ်ထပ မု့သ ္မဟသမထပ ကသ်ထမ်ထြ့ုသ မူကပ ကသ်ထု်ထ္မျငရိှ်ထပ့ုြထလျဥထရ၍ပ ေုြထက္မထရပ
ဝ်ထေေင်ထခေြရမွ်ထရြြီရမ်ထပ့ ေ်ွ ေြ
ည ုငိှ်ပထ့ စေကငကထခွ်ထဦရုီရဌင်၏ပ ြု့သ ကသ်ထ
မ်ထြု့သ ခွ်ညထ့ ြုေက
ေ င်ထရပ စေကငကထခွ်ထစ င ္မှု ှပ လကထ္မှမထေ ရာုရသ ာငရေမငပ ုငညဖ်ထ့
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ပညဖုထေု၊ပ စီလကထာေ င်ုထ််ထရြ်ငကုပသ စမသရတ ညြု၍ဖ
ည ုထေုပ စေက
ေ င်ထရ ေကငရချကထပ
ညပြ်ထု့ သပတ ညခ်ထရ္မ ှလ
ု ျှ်ထပ ကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ေ ယငဥထေြါ်မု့သ ပ မ်ထြ့ုသ ညခ်ထရပ ္မ ေှု ု ။ပ
၁၆။ပ ကသ်ထု်ထစမ်ထစချပ ေေင်ထ ွကညထ ခ်ထရိှ်ပထ့ ုြထလျဥထရ၍ပ ေ ယငဥထြ်ုသ ထ ှ်ထကယ
ုသ ထုငရပ ြကီရ ေကြထပ
ေေင်ထ ွကညထ ခ်ထရကုပသ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထ၏ပ ကျွ္မထရကျ်ထ္မှုေ်ုသ ထ ငပ စမုစ္မှမညထ ြုလကထ္မှမထပ
မ
ှု ူ္မျငရညဖ်ထပ့ ေေင်ထ ွကထ ္မ်ထ။
၁၇။ပ (က)ပ ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ ေ ယငဥထေြါ်္မှပ ကသ်ထု်ထ္မျငရပ စမ်ထစချြ
ည ုလသြထပ
ညပခ်ထရကုပသ ေုြထက္မထရကသ်ထမ်ထကသ်ထချလသြထ််ထရပ လသြထက်ုသ ထခွ်ထ့ ေှု မငပ စလသြထမ္မငရပ
္မဟသမထမူ္မျငရညဖ်ထပ့ ေေင်ထ ွကထ ်ထပ ခွ်ညထ့ ြုို်သ ထမ်ထ။ပ
(ခ)

််ထရဥြေေခွပဲ (က)ပ စ ပ ခွ်ညထ့ ြုလျှ်ထပ မကထေ်ုသ ထ ငေ ယငဥထ္မှူရပ ပ မု့သ ္မဟသမထပ
ကသ်ထြု်သ ထ ှ်ထ၏ပ မငဝ်ထယူ္မညှု ဖ်ထပ့ ေေင်ထ ွကထ ္မ်ထ။ပ

(ဂ)

််ထရဥြေေခွပဲ (ခ)ပ စ ပ ေေင်ထ ွကထ ငမွ်ထပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထကပ
မမထ္မှမထာငရေမငပ ကသ်ထမ်ထကသ်ထချခကုပသ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ့ုသ ပ ေြရမွ်ထရပ
္မ်ထ။

၁၈။ ေုြထက္မထရလသြထ််ထရေေင်ထ ွကထမူ္မျငရမ်ထပ ြ်ထလယထကူရေ ယငဥထ္မျငရပ ကသ်ထမ်ထကသ်ထချပ
လသြထ််ထရလသြထကု်သ ထခွ်ထ၊့ ပ ကသ်ထေမမ္တ င္မျငရာငရမုသ ်ထပ လသြထ််ထရလသြထက်ုသ ထခွ်ိထ့ ှ်ပထ့ စညခငရစောငကထပ
စကူညြုလသြထ််ထရပ လသြထကု်သ ထခွ်ထပ့
ှလ
ု ုမ
သ ူ္မျငရမ်ထပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ့ုသ ပ ေလျှငကထာငရပ
္မ်ထ။
စခ်ထရ (၅)ပ
ေုြထက္မထရ ဝ်ထေ ေင်ထခိှ်ပထ့ စခေ က
ေ ရေ်ွ္မျငရပ ယူေ ကငကထခတ ညခ ်ထရ
၁၉။ ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ
ေုြထက္မထရဝ်ထေေင်ထခ္မျငရကုသ
မမထ္မှမထ ငမွ်ထပ
ေစငကထြါပဝ်ထေေင်ထခ္မျငရကုပသ ာ်ထမ
့ ွ်ထရမမထ္မှမထေြရ ္မ်ထပ(က) ေုြထက္မထရ္မျငရိှ်ထပ့ ေုြထက္မထရဝ်ထေေင်ထ္မှုလသြထ််ထရ္မျငရစမွ ကထပ ဝ်ထေေင်ထခ၊ပ
(ခ) ေ ေက
ေ င်ထရညြခ၊ပ ေ ယငဉထကြထခ၊ပ ည္မုထေ ေကင်ထရပ ာု်ထရမု္မထရခ၊ပ ေုင်ထေ
့ ုသ်ထရခ၊ပ ေက်ထ့ေကငပ
ခ၊ပေ ယငဉထ်ှငရခ၊ပေယထယူခ၊ပ ္မီရညြခိှ်ပထ့ ေ ်သြထမ္မငရ်ှငရခ၊
(ဂ) ေ ယငဉထေ ွှ့ေြ
ည င်ထရခ၊ပ ေ ယငဉထဝ္မထရုင္မျငရုွ်ထ့ြုထခ၊ပ ေ ယငဥထ ညပြုြ
ည ်ထခ၊ပ ေုြထက္မထရပ
မတမငရစမသရတ ညြုခ၊ပကသ်ထေမမ္တ ငေုသ်ထ ငပစခေက
ေ ရေ်ွိှ်ပထ့ ေိှင်ထေ့ ိှရခ၊
(ဃ) ဝ်ထချီုကထ၊ပ ဝ်ထ္မုကထ၊ပ မုထလရသတ မ်ထုကထ၊ပ ေည္မေကငထုကထ၊ပ ဝ်ထေယ
ွဲ ငဉထ၊ပ ဝ်ထမွ်ထချယငဉထ၊ပ
ဝ်ထမ်ထလှ်ထရိှ်ထပ့ ကသ်ထမ်ထ၊ပ ကသ်ထချြ
ည ုလသြထ ငမွ်ထပ စမသရတ ညြုမ်ထပ့ ေလ်ထ ြကုုရ်ှငရခ
္မျငရ၊ပက
ြ ုုရချ်ထဂုဏ
သ ထရပ်ှငရ ္မထရခ၊
(်)ပပ ကသ်ထမ်ထပ ကသ်ထချပစလသြထမ္မငရခ၊
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(ု) ဝ်ထ ြကီရဌင်ကပ မမထ္မှမထေမငပစညခငရဝ်ထေေင်ထခ။
၂၀။ပပပပ(က) ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ
ညပ္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထိှ်ပထ့
မ်ထေေငကထလသြထကု်သ ထ-လွှေဲ ညြင်ထရ(B.O.T)ု်ုထ၊ပ ဖကထုြထပ (J.V)ပ ု်ုထ၊ပ လသြထ််ထရလသြထက်ုသ ထခွ်ေ
ထ့ ုသ်ထ ငပ
မေေငမူုငချုြထိှ်ထပ့ မီရညခငရုငချုြထချုြထေမ
ုသ ်ထပ့ ေုြထက္မထရလသြထ််ထရ္မျငရ္မှပ မုထြါရပ
စညခငရပ စညြ်ထညြ်ထေ်ုသ ထ ငပ ေုြထက္မထရလသြထ််ထရပ ေေင်ထ ွကထေ်မူ္မျငရမ်ထပ ည္မ်ထ္မင့ပ
ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမု့သ ပ ခု်သ ထေ ေကရပ (Royaltyပ Fees)ပ စညဖုထပ ေုြထက္မထရဝ်ထေေင်ထ္မှုပ
လသြထ််ထရုသုသပ ေြါ်ထရဝ်ထေ်ွပ (Totalပ Grossပ Revenue)၏ပ ပ ်ါရ ငခု်သ ထိှု်ထရကုပသ
ေြရမွ်ထရပ ္မ်ထ။ပ
(ခ)

််ထရဥြေေခွပဲ (က)ပ စ ပ ေြရမွ်ထရမ်ထပ့ ခု်သ ထေ ေကရ္မျငရိှ်ပထ့ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရပ
စငဏငြု်သ ထ္မှပ မ်ထေေငကထ-လသြထက်ုသ -ထ လွှေဲ ညြင်ထရ(B.O.T)ု်ုထညဖ်ထပ့ ချုြထေေုသ မငပ
ုငချုြထ္မျငရစ ပ ေ္မ
ည ်ှငရ ္မထရခပ ေြရမွ်ထရညခ်ထရ္မျငရပ ္မှ်ထက်ထ္မှုပ ပှု ္မ ပှု ကုပသ ဌင်မွ်ထရပ
ုင ်ထရုုထစဖွ့ဲ ကပ ိှုထုဥထုုထေေရ ္မ်ထ။

၂၁။ ြ်ထလယထကူရေ ယငဥထ္မျငရ၏ပ ေ ယငဥထြ်ုသ ထ ှ်ထပ မု့သ ္မဟသမထပ ကုယ
သ ထုငရလှယထမ်ထပ ေုြထက္မထရပ
္မျငရမွ်ထပ ေုြထက္မထရဝ်ထေေင်ထခကုပသ ပ ပ ေ ယငဥထပ ္မေုသကထကြထ္မီပ စ််ထရေသတရပမသရတ ကထပ ြကုုမ်ထ၍ပ ည္မ်ထ္မင့ပ
ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပ ေ်ွုင ်ထရမု့သ ပ ို်သ ထ်ညတ ခငရမသရတ ပေ်ွညဖ်ထပ့ ေြရမွ်ထရ ္မ်ထ။
၂၂။

(က) ေုြထက္မထရမသရတ ုွမ
ဲ ူမ်ထပ ေ ယငဥထေြါ်္မှပ ကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ချေြရြြီရေ်ငကထမွ်ထပ
ညပဖုထေု၊ပ ေုြထက္မထရမတမငရ္မျငရမွ်ထပ ချယူလကထခတာငရမ်ထပ့ မွ်ထရကသ်ထြု္စ်ထရ္မျငရပ ကုပသ
ာသမထယညူ ခ်ထရ္မြ
ည ု္မီပ ညဖုထေု၊ပ မုထေ်ထလ
့ ေွှဲ ညြင်ထရပ ကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ေ ယငဥထေြါ်မု့သ ပ
ာြထ္မတပ မ်ထြု့သ ညခ်ထရ္မြ
ည ု္မီညဖုထေု၊ပ ြု့သ ကသ်ထြု္စ်ထရ္မျငရကုပသ ေ ယငဥထေြါ်မု့သ ပ ္မမ်ထေေင်ထပ
္မီပညဖုထေုပေုြထက္မထရဝ်ထေေင်ထခေြရမွ်ထရ ္မ်ထ။ပ
(ခပ) ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပ မု့သ ္မဟသမထပ ေုြထက္မထရလသြထ််ထရေေင်ထ ွကထမူမ်ထ
််ထရဥြေေခွပဲ (က)ပ စ ပ ေြရမွ်ထရ ္မ်ထပ့ ေုြထက္မထရဝ်ထေေင်ထခ္မျငရပ စေြ
ည စေက
ေ ပ
မ်ထစ
့ ချု်ထစာုပ ကသ်ထု်ထကပုသ လကထဝယထာု်ထရမု္မထရာငရို်သ ထ မ်ထ။

၂၃။

(11-2-2016)

(က) ေုြထက္မထရလသြထ််ထရေေင်ထ ွကထမူမ်ထပ
်ထ မ
ှု ်ထပ့ ေုြထက္မထရဝ်ထေေင်ထခ္မျငရ၊ပ
ေဏထေ ေကရေ်ွ္မျငရိှ်ထပ့ ်ုထ်ငေသတရရှုရတ ္မှုစမွကထပ ေလျငထေ ေကရေ်ွ္မျငရပ ေမင်ထရခတညခ်ထရကုပသ
မကထေ်ုသ ထ ငေ ယငဥထ္မှူရကပ ေြရေေင်ထ ်ထည််ထရေုသြါကပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငပ
ြု်သ ထမု့သ ပ စေက
ေ င်ထရ ေကငရ ္မ်ထ။ပ
(ခပ) ညပ္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ ််ထရဥြေေခွပဲ (က)ပ စ ပ ေုြထက္မထရလသြထ််ထရပ
ေေင်ထ ွကထမူ၏ပ စေက
ေ င်ထရ ေကငရချကထ ြှု ါကပ မ်ထေဲဥြေေိှ်စ
ထ့ ်ီပ စေ ရယူပ
ေေင်ထ ွကထို်သ ထမ်ထ။

စခ်ထရ (၆)
ေလလတမ ်ထေ င်ထရ ချ ညခ ်ထရ
၂၄။ ေုြထက္မထရာု်ထရမု္မထရေုင်ထေ့ ှငကထမူပ မု့သ ္မဟသမထပ ေုြထက္မထရလသြထ််ထရေေင်ထ ွကထမူမ်ထပ
စြထိာ
ှတ ငရေမငပ ကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ုမ်ထလကထခတာု်ထရမု္မထရမ်ထေ့ ့်္မှပ ိှုထလေကျငထလျှ်ထပ စေုသြါပ
ကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ေလလတုင ်ထရဝ်ထပ ကသ်ထု်ထစညဖုထပ ုင ်ထရညြုုသ၍ပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမု့သ ပ
မ်ထညြ ္မ်ထ။
၂၅။

ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ (ကပ) ေစငကထြါစချကထမုထ ြထ ြထပ ေြါ်ေြါကထြါကပ ေလလတုင ်ထရဝ်ထကသ်ထု်ထကုသပ
ေလလတမ်ထေ င်ထရချ ္မ်ထပ (၁) ္မု္မုကပမ်ထေ့ လျငထမ်ထဟသပ ာ်ထည္မ်ထမ်ထပ့ စချု်ထကငလ၊ပ
(၂) ကသ်ထု်ထြု်သ ထ ှ်ထကပ ကသ်ထု်ထကပုသ ုွ်ထ့လွှမထေ ေကင်ထရပ မ်ထညြညခ်ထရပ ၊
(၃) မကထေ်ုသ ထ ငေုြထက္မထရမတမငရပ မု့သ ္မဟသမထပ မေေငလု
ဘ ်သ ထရကပ ညဖုထေု၊ပ
ကသ်ထု်ထိှ်ထပ့ ုြထလျဥထရ၍ပ စခွ်ထစခ ်ထ ေှု မငပ စဖွ့ဲ စု်ထရမုထခသခသကပ
ညပဖုထေုပခု်သ ထလသေတ မငပ စေက
ေ င်ထရညြချကညထ ဖ်ထပ့ ေမင်ထရေုညသ ခ်ထရ။ပ
(ခပ) ််ထရဥြေေခွပဲ (က)ပ စ ပ ေလလတမ်ထေ င်ထရချ ငမွ်ထပ ကသ်ထု်ထစငရလသရတ ကုပသ ညဖုထေု၊ပ
ေြရေေင်ထပ ္မ်ထပ့ ေုြထက္မထရဝ်ထေေင်ထခ္မျငရ၏ပ လသေတ လငကထမ်ထြ့ ္မငဏကုပသ ညဖုထေုပပ
ေလလတမ်ထေ င်ထရချို်သ ထမ်ထ။

၂၆။

(က) ကသ်ထု်ထ၏ပ ြု်သ ထ ှ်ထမ်ထပ ေလလတမ်ထေ င်ထရချခ
ည ်ထရ္မြ
ည ု ေမရမ်ထပ့ ေလလတုင ်ထရပ
ဝ်ထကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ာသမထယူလြုသ ါကပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ့ုသ ပ စောငကထပ
စာငရပုင ွကထုငမ္မထရပစညြ်ထစ
့ ုသညတ ဖ်ထပ့ ေလျှငကထာငရ ္မ်ထ။
(ခ) ညပ္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ ််ထရဥြေေခွပဲ (က)ပ ြါပ ေလျှငကထာငရချကထကုပသ
ုုုုထ၍ပ စောငကထစာငရပ ုင ွကထုငမ္မထရပ ညြ်ထု့ ေသတ ေကင်ထရေမွ့ ြှု ါကပ ေလလတပ
ုင ်ထရ္မှပ ြယထဖျကထ၍ပ မင္မ်ထကသ်ထာသမထ််ထရစမု်သ ထရပ ာသမထယူခွ်ညထ့ ြုို်သ ထပ မ်ထ။

၂၇။ ေလလတုင ်ထရဝ်ထကသ်ထု်ထ္မျငရပ ေလလတမ်ထေ င်ထရချခ
ည ်ထရကုပသ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထကပ
ေေင်ထ ွကထ ္မ်ထ။
၂၈။ ပေလလတုင ်ထရဝ်ထကသ်ထု်ထ္မျငရမ်ထပ စ္မျငရညြ်ထမူမရသတ ုွဲ ်ထပ ္မမ်ထေ့ မငပ မကထမ္မထရလွ်ထပ
ကသ်ထု်ထ္မျငရညဖုထြါကပ ကသ်ထု်ထလကထခတာငရ မ
ှု ်ထပ့ မကထေ်ုသ ထ ငေုြထက္မထရလသြထ််ထရေေင်ထ ွကထမူ
ကပ ္မု္မု၏ပ စုီစုဥထညဖ်ထပ့ ေေင်ထ ွကထ ္မ်ထညဖုထြြီရပ ပ ကသ်ထကျု ုမထကပုသ မကထေ်ုသ ထ ငပ ကသ်ထြ်ုသ ထ ှ်ထာတ္မှပ
ေမင်ထရခတ ္မ်ထ။
(11-2-2016)

၂၉။

ေုြထက္မထရလသြထ််ထရေေင်ထ ွကထ မူမ်ထပ (က) ြသြထမုရသ ြျကထုီရလွယထမ်ထပ့ ကသ်ထု်ထညဖုထလျှ်ထပ စေုသြါပ ကသ်ထု်ထကပုသ ေ ယငဥထေြါ်္မှပ
ချြ
ြ ီရေ်ငကထပ ၂၄ပ ်င ီေကျငထလွ်ထြါကပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထ၏ပ ြကီရ ေကြထ္မညှု ဖ်ထပ့
မ်ထေ့ လျငထေမင််ထရလ္မထရစမု်သ ထရပ ဖျကထေီရညခ်ထရညဖုထေု၊ပ ေ င်ထရချခ
ည ်ထရညဖုထေုပ
ေေင်ထ ွကထို်သ ထမ်ထ။ပ
(ခပ) ််ထရဥြေေခွပဲ (က)ပ စ ပ ေေင်ထ ွကထ ငမွ်ထပ ြသြထမရုသ ြျကထုီရလွယထမ်ထပ့ ကသ်ထု်ထပ
္မျငရကုပသ ချကထချ်ထရေ င်ထရချ ်ထပ မု့သ ္မဟသမထပ ဖျကထေီရ ်ထပ လုစ
သ ြထြါကပ ကသ်ထြ်ုသ ထ ှ်ထာတပ
စေက
ေ င်ထရ ေကငရုငပ ေြရြု့သ ္မ်ထ။ပ
(ဂပ) ််ထရဥြေေခွပဲ (ခ)ပ စ ပ စေက
ေ င်ထရ ေကငရုငပ ေြရြု့သ ငမွ်ထပ ုငမုက
သ ထ ္မှမုထေ်ထပ့
္မှမထြသမ
တ ်ထ၍ညဖုထေု၊ပ စီလကထာေ င်ုထ််ထရြ်ငညဖ်ထည့ ဖုထေုပ ေြရြု့သ ညခ်ထရမု့သ စငရပ
မ ငရဝ်ထပစောငကထစာငရစညဖုထပ ္မှမထယူ ္မ်ထ။ပ
(ဃ) ြသြထမုရသ ြျကထုီရလွယထမ်ထပ့ ကသ်ထု်ထကပုသ မ်ထေ့ လျငထေမငပ ််ထရလ္မထရညဖ်ထပ့ ဖျကထေီရညခ်ထရပ
စမွကထပကသ်ထကျု ုမထကပုသ မကထေ်ုသ ထ ငကသ်ထု်ထြ်ုသ ထ ှ ်ထာတ ္မှပ ေမင်ထရခတ ္မ်ထ။

၃၀။ ကသ်ထု်ထြု်သ ထ ှ်ထပ မု့သ ္မဟသမထပ ကုယ
သ ထုငရလှယထပ မု့သ ္မဟသမထပ ကသ်ထု်ထပ လကထခတ္မ်ထပ့ ြသဂု္ဂု လထမ်ထပ
ေုြထက္မထရမု့သ ပ ကသ်ထု်ထေ ငကထ ှမ
ု ်ထေ့ ့်္မှပ မုထိှုညထ ြ်ထမ
့ ်ထေ့ ့်စာုပ လငေ ငကထပ ာသမထယညူ ခ်ထရပ
္မ ြှု ါကပယ်ထရ၏ကသ်ထု်ထ္မျငရကုပသ ုွ်ထ့လွှမြထ ြီရညဖုထမ်ထ ဟသပ ္မှမထယူ ္မ်ထ။
၃၁။ ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ ေလလတမ်ထေ င်ထရချ ေ်ွိှ်ုထ့ ြထလျဥထရ၍ပ ေစငကထြါပ
ဦရုငရေြရစုီစုဉထစမု်သ ထရပ ုီ္မတခ်ထ့ခွဲ ္မ်ထပ (က) ေလလတမ်ထေ င်ထရချညခ်ထရစမွကထပ ကသ်ထကျု ုမထ္မျငရကုပသ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပပ
မု့သ ပ ေြရေချခ
ည ်ထရ၊ပပပပ
(ခ) ပေလလတမ်ထေ င်ထရချ ေ်ွ၏ပ ၁၀%ပ ကုပသ ဝ်ထေေင်ထ္မှုု ုမထစညဖုထပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရပ
စငဏငြု်သ ထပ မု့သ ပ ပေြရေချခ
ည ်ထရ၊
(ဂ) ကသ်ထမ်ထခ၊ပ ကသ်ထု်ထမ်ထေေင်ထ ေက်ထရ
့ ှုခ၊ပ ကသ်ထု်ထပ ေသတရရှုရတ ္မှုမွ်ထပ ကသ်ထမ်ထမူမု့သ ကပ
ခွေဲ ဝကျခတေ်ွ္မျငရစငရပ ေြရေချခ
ည ်ထရ၊
(ဃ) ေလလတမ်ထေ င်ထရချမ်ထပ့ ကသ်ထု်ထ္မျငရစမွကထပ ို်သ ထ်တေမငထ္မှ မ်ထမ
့ ်ထပ့ စခွ်ထပ
စခကုပသ မကထေ်ုသ ထ ငစုုရသ ဌင်မု့သ ပ ေြရေချခ
ည ်ထရိှ်ပထ့ မကထေ်ုသ ထ ငေုြထက္မထရလသြထ််ထရပ
ေေင်ထ ွကထမူမု့သ ပ မ်ထမ
့ ်ထပ့ ေုြထက္မထရဝ်ထေေင်ထခ္မျငရပ ေြရေချခ
ည ်ထရ၊
(်) ေလလတမ်ထပ ေ င်ထရချ င္မှပ ြုေသ ်ွ လ
ှု ျှ်ထပ ယ်ထရြုေသ ်ွကပုသ ကသ်ထမ်ထမွ်ထရမူ၊ပ ကသ်ထု်ထပ
ြု်သ ထ ှ်ထိှ်ထပ့ ကသ်ထလကထခတမူပ မု့သ ္မဟသမထပ ၎်ထရမု့သ ၏ကုယ
သ ထုငရလှယထ္မျငရကပ ုငညဖ်ထပ့
ကသ်ထု်ထေုြထက္မထရေ ငကထ မ
ှု ်ထေ့ ့်္မှပ
မုထိှုထစမွ်ထရပ
ေမင်ထရခတလငြါကပ
စောငကထစာငရညြ်ထု့ လ
သတ ျှ်ထာသမထေြရ၍ပ မမထ္မှမထကငလပ မုထိှုထစမွ်ထရပ
ေမင်ထရခတ္မှု္မ ှြု ါကပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထ၏ပ ေဏ္ဍင ်ထြေသတ ်ွုင ်ထရမွ်ထပ
ာ်ထမ
့ ွ်ထရညခ်ထရ။
(11-2-2016)

စခ်ထရ (၇)
ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရ ပေေရစိ္တ ငယထက်ထရ ှ်ထရ ေ ရိှ်ပထ့ ေ လ္မထရ ေ က
ေ င်ထရ ာု် ထရ မု္မထရ ညခ ်ထရ ပ
လသြထ််ထရ ္မျငရပေေင်ထ ွကထ ညခ ်ထရ
၃၂။ပပ ေ ေက
ေ င်ထရညြ္မှူရ ြကီရမ်ထပ ေုြထက္မထရမု့သ ပ ဝ်ထေ ငကထာွကထခွငေမငပ ေ ယငဥထ္မျငရိှ်ပထ့ ေ ပ
လ္မထရေက
ေ င်ထရ္မျငရ၏ပ
ေေရစိ္တ ငယထက်ထရ ှ်ထရေ ရစမွကထပ
မကထေ်ုသ ထ ငေ ယငဥထ္မှူရစငရပ
ေ ယငဥထေ္မင်ထရိှ်ထေ်ုဥထစမွ်ထရပ မ်ထေ့ လျငထေမငပ ေ ေက
ေ င်ထရေုသ်ထ ငပ စ ြကညတ ြုချကထ္မျငရေြရ ်ထပ
စဓုကပမငဝ်ထပ ှမ
ု ်ထ။ပ
၃၃။ပ ပ ေ ေက
ေ င်ထရညြ္မှူရ ြကီရပ မငဝ်ထယူာငရမ်ထပ့ ေ ယငဥထ္မှမုထြါရပ စညခငရ္မ်ထမ်ထပ့ ေ ယငဥထ္မျှပ
ေကျငကထချ ်ထပ မမထ္မှမထာငရညခ်ထရပ ္မ မ
ှု ်ထပ့ ေ လ္မထရေက
ေ င်ထရေြါ်မွ်ထပ ေကျငကထချာငရညခ်ထရပ
မု့သ ္မဟသမထပ ပမုထ််ထရ််ထရညဖ်ထပ့ ြုမထေ့ုသ ညခ်ထရပ ္မြ
ည ု ။
၃၄။ ပေ ပေ ေကင်ထရညြ္မှူရ ြကီရ၏ပ ေ ေက
ေ င်ထရညြမငဝ်ထမ်ထပ ေစငကထြါစေခ
ည စေ်္မျငရမွ်ထပ ြြီရေသတရပ
မ်ထပ (က)ပ မမထ္မှမထာငရမ်ထပ့ မငဝ်ထြြီရေသတရချု်ထ၊ပ
(ခပ) ေ ေက
ေ င်ထရညြေ်ထရ ြထပ (Pilotပ Disembarkationပ Ground)ပ မု့သ ပ ေ ငကထ ြှု ြီရပ
မကထေ်ုသ ထ ငေ ယငဥထ္မှူရကပ ေ ယငဥထေ္မင်ထရိှ်ညထ ခ်ထရမငဝ်ထကပုသ လွှေဲ ညြင်ထရ ယူြြီရပ
ချု်ထ၊ပ
(ဂပ) ေ ယငဥထေကျငကထချစေခ
ည ညြုခ
ည ်ထရ၊ပ ေေငထယငချ်ထေိှင်ထညခ်ထရ၊ပ မတမငရေုသကထကြထညခ်ထရပ
္မျငရကုပသ ု်ုထမကျြ
ြ ီရေသတရေစင်ထပ ေေင်ထ ွကြထ ြီရေ်ငကထပ ေ ယငဥထ္မှူရကပ လကထခတပ
စမ်ထညြုချု်ထ၊ပ
(ဃ) ််ထရဥြေေခွပဲ (က)၊ပ (ခ)၊ပ (ဂ)ပ မု့သ ိှ်ပထ့ စကျုတရ္မဝ်ထေမငပ စေခ
ည စေ်္မျငရစမွကထပ
မကထေ်ုသ ထ ငေ ယငဥထ္မှပ
ညြ်ထလ်ထာွကထခွင ်ထပ
ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပ
ညွှ်ထ ေကငရချကထကုပသ ေ ပေ ေကင်ထရညြ္မှူရ ြကီရကပ လကထခတ ခှု ျု်ထ။
၃၅။ ဥြေေပ ြသေထ္မပ ၅၇ပ စ ပ ေ ေက
ေ င်ထရညြ္မှူရ ြကီရ၏ပ ခု်သ ထလေသတ မငပ စေက
ေ င်ထရညြချကညထ ဖ်ထပ့
ေ ေက
ေ င်ထရညြလသြထ််ထရစေြါ်ပ ဥြေေိှ်စ
ထ့ ်ီစ ြကတေြရချကထကပုသ ေ ယငဥထ္မှူရကေေင်ထ ွကထ ်ထပ
ညပ််ထရေုသေမငေက
ေ င်ထပ့ ေ ယငဥထမွ်ထေြါ်ေြါကထလငေမငပ ေသတရရှုရတ ်ုထ်င္မှု္မျငရစမွကထပ ည္မ်ထ္မင့ပ
ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထိှ်ထပ့ ေ ေက
ေ င်ထရညြ္မှူရ ြကီရမု့သ မွ်ထပ မငဝ်ထ္မ ေှု ု ။ပပ
၃၆။ပ ပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ ေ ယငဥထ္မျငရပ ေ ေက
ေ င်ထရပ
ပေကြထမ်ထရ္မှု္မ ှေု ုေ ရိှ်ထပ့ ု်ုထမကျမွငရလငို်သ ထေ ရစမွကထပ ေုြထက္မထရစမွ်ထရမွငရလငခွ်ထပ့
ခွ်ညထ့ ြု္မု်ထ့ကပုသ ုုုုထ၍ပ ာသမထေြရ ္မ်ထ။ပ ္မ်ထမ်ထေ့ ယငဥထ္မေုသပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထ ကပ
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ာသမထေြရမ်ထပ့ ပ ေုြထက္မထရစမွ်ထရမွငရလငခွ်ပထ့ ခွ်ညထ့ ြု္မု်ထ့ ္မှု ှမငပ ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ
မွငရလင ္မ်ထ။ပ
၃၇။ ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ စညြ်ထညြ်ထေ်ုသ ထ ငေ ယငဥထ ြကီရ္မျငရ၏ပ ေ လ္မထရေက
ေ င်ထရမွ်ထပ
မွငရလငေ်ေမငပ ညြ်ထမွ်ထရမွငရပ ေ ယငဥထ္မျငရမ်ထပ (က) ေ ယငဥထ ြကီရ္မျငရကုပသ ဦရုငရေြရ၍ပ ေ လ္မထရ ေက
ေ င်ထရ္မှပ ဖယထ ှငရေြရ ္မ်ထ။
(ခ) ေ ယငဥထ ြကီရ္မျငရ၏ပ ပဥဩ၊ပ္မီရစချကညထ ြပ ုမ့်ပထ စမုေြရ္မှု္မျငရကုပသ လုက
သ ထ်င ္မ်ထ။
စခ်ထရ (၈)
ကျ်ထရ ္မငေ ရေု်သ ထ ငကုု္စ ြထ္မျငရပုီ္မတခ်ထ့ခွဲ ညခ ်ထရ
၃၈။ ဝ်ထ ြကီရဌင်ကပ ခ်ထ့စြထမငဝ်ထေြရာငရေမငပ ကျ်ထရ္မငေ ရစ င မ
ှု ်ထပ ေုြထက္မထရ
်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ ေုသကထကြထလငမ်ထ့ေ ယငဥထကပုသ ကျ်ထရ္မငေ ရ ြကီရ ေကြထေုင်ထေ့ ှငကထ္မှုပ ေေင်ထ
ွကထ ငမွ်ထပ စ္မျငရညြ်ထမူကျ်ထရ္မငေ ရကုပသ ာုခက
ုသ ထေုို်သ ထေ ေကင်ထရကုလ
သ ်ထရေကင်ထရ၊ပ စေိှင်ထ့ ပ
စယှကပညထ ဖုထေုို်သ ထေ ေကင်ထရကုလ
သ ်ထရေကင်ထရပ ေမွ့ လ
ှု ျှ်ထပ စညြ်ထညြ်ထေ်ုသ ထ ငပ ကျ်ထရ္မငေ ရ
ပညြဋ္ဌင်ထရချကထပ (International Health Regulations)ိှ်စ
ထ့ ်ီပ စေကင်ထစာ်ထေဖငထပ
ေေင်ထ ွကထို်သ ထ ်ထပ ကျ်ထရ္မငေ ရဝ်ထ ြကီရဌင်၊ပ ညြ်ထမူ့ကျ်ထရ္မငေ ရဦရုီရဌင်၏ပ လူဝ်ထ္မှုေ်ုသ ထ ငပ
ေုြထက္မထရကျ်ထရ္မငေ ရပ ဌင်ခွမ
ဲ ု့သ ပ ချကထချ်ထရပ မမ်ထရြု့သ ၍ပ ြူရေြါ်ထရ ပေေင်ထ ွကထ ္မ်ထ။
စခ်ထရ (၉)
ေဏ္ဍငေ ရေု်သ ထ ငကုု္စ ြထ္မျငရုီ္မတခ်ထ့ခွဲ ညခ ်ထရ
၃၉။ ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထ၏ပ စ္မှုေေင်ထစ င ခှု ျုြထမ်ထပ ိှုထုဥထေဏ္ဍငေ်ွစ စမသရတ ပ
ုင ်ထရ္မျငရိှ်ထပ့ လုဥထေဏ္ဍငေ်ွပ စ စမသရတ ုင ်ထရမု့သ ကပုသ စသြထချုြထ္မှုစဖွ့ဲ မု့သ ပ မ်ထညြ ္မ်ထ။
၄၀။ (က) ညပ္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထ၏ပ ေဏ္ဍငေ ရစောွောွ္မ်ထေ်ဂျငမ်ထပ (၁) ေ်ွေ ေကရ ယူညခ်ထရ၊ပ ေြရေချခ
ည ်ထရ၊ပ ာု်ထရမု္မထရညခ်ထရ ၊ပ ုင ်ထရေုသ်ထ ငကုု္စ ြထ္မျငရ၊ပ
ေဏ္ဍငပ ေ ရေုသ်ထ ငပ ကုု္စ ြထ္မျငရိှ်ပထ့ ုြထလျဥထရ၍ပ စ္မှုေေင်ထစ င ခှု ျုြထကုပသ
မင၀်ထခတ၍ပေေင်ထ ွကထပ ္မ်ထ။ပ
(၂) ေဏ္ဍငေ ရေုသ်ထ ငပ ေ်ွေြရေ်ွပ ုင ်ထရ၊ပ ၀်ထေ်ွိှ်ပထ့ စမသရတ ု ုမထုင ်ထရ၊ပ
်ထြု်သ ထခွ်ထိ့ ှ်ထပ့ ေြရ ်ထမင၀်ထ္မျငရပ ုင ်ထရ၊ပ ေဏ္ဍင ်ထြေသတ ်ွလကထကျ်ထပ
စေခ
ည ပ စေ်္မျငရကုပသ လစလုက
သ ထ၊ပ ေဏ္ဍငေ ရိှုထစလုက
သ ထပ ညြုုသ၍ပစ္မှုေေင်ထပ
စ င ှခု ျုြထာတပ မ်ထညြ ္မ်ထ။ပ
(၃) ေဏ္ဍငေ ရေုသ်ထ ငပ ကုု္စ ြထ္မျငရကုပသ မင၀်ထခတေေင်ထ ွကထ ငမွ်ထပ မမထ္မှမထပ
ညပြဋ္ဌင်ထရာငရေမငပ ဥြေေ၊ပ ််ထရပ ဥြေေ၊ပ ု်ထရ္မျဥထရ၊ပ ု်ထရက္မထရ၊ပ စ္မု်ထ့၊ပ
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၄၁။

၄၂။

စ္မု်ထ့ေ ေကငထည်ငုင၊ပ လသြထာရသတ လသြထ််ထရပ မမထ္မှမထချကထ္မျငရိှ်ပထ့ စ်ီပ
ေေင်ထ ွကထပ ္မ်ထ။ပ
(ခပ) မု်သ ထရေေမက
ြ ီရပ မု့သ ္မဟသမထပ ညြ်ထ်ယထစောွပောွ္မ်ထေ်ဂျင္မျငရမ်ထပ စ္မှုေေင်ထပ
စ င ှခု ျုြထကေြရစြထေမငပ ေဏ္ဍငေ ရေုသ်ထ ငကုု္စ ြထ္မျငရကုပသ မင၀်ထယေူ ေင်ထ
ွကထ ္မ်ထ။ပ
ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ (က)ပ ေ်ွုသုင ်ထရ္မျငရ၊ပ ေ်ွုသလကထ္မှမထ္မျငရ၊ပ ေ်ွမက
ုသ ထလကထ္မှမထ္မျငရပ ုမ်ထမ့ုသ ကပုသ ်ထရိှရီ ပ
ညပ္မှုြထိှေတ ေင်ထ ွကထ ္မ်ထ။ပ
(ခ) စြ္မဲမ္မထရေေင်ထာငရေ်ွ၊ပ စေမရမသရတ ေေင်ထာငရေ်ွ၊ပ လသြထ််ထရစမွကထပ ြကုုမ်ထပ
ာသမထယူေ်ွ္မျငရိှ်ထု့ ြထလျဥထရ၍ပ မငဝ်ထယူေေင်ထ ွကထမူ္မျငရပ ကု်သ ထေေင်ထမသရတ ုွဲ
္မ်ထပ့ ပ ေ်ွြ္မငဏကုပသ မမထ္မှမြထ ြီရပ ေဏ္ဍငေ ရေုသ်ထ ငပ ု်ထရ္မျဥထရ၊ပ ု်ထရက္မထရ္မျငရ
ိှ်ထစ
့ ်ီပ ေေင်ထ ွကထ ္မ်ထ။ပ
ပညြ်ထြေုြထက္မထရ္မျငရမ်ထပ (က)ပပပ မမထ္မှမထာငရေမငပ ာု်ထရမု္မထရာငရ ှု ္မ်ထပ့ ေဏ္ဍင ်ထြသတေ်ွ္မှြုသပေ်ွကပုသ ည္မ်ထ္မင့ပ
ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပ ်ထကသ်ထရရသတ ချုြထမ့ုသ ပ စြထိှတ ္မ်ထ။ပ
(ခ) လုေသ ်ွေြါ်ေြါကထြါကပ စ္မှုေေင်ထစ င ခှု ျုြထ၏ပ မေေငမူခွ်ညထ့ ြုချကညထ ဖ်ထထပ့ ည္မ်ထ္မင့ပ
ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပ ်ထကသ်ထရရသတ ချုြထ္မှပ ေ်ွလေွှဲ ညြင်ထရေြရြု့သ ေေင်ထ ွ ကထ ္မ်ထ။ပ

၄၃။ ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပ ဌင်၊ပ ဌင်ခွ္မဲ ျငရိှ်ပထ့ ညြ်ထြေုြထက္မထရဌင်္မျငရမ်ထပ ေ ွှ့ေြ
ည င်ထရပ
ို်သ ထေမငပ ြု်သ ထေ်ုသ ထြု္စ်ထရ္မျငရ၊ပ ္မေ ွှ့္မေြ
ည င်ထရို်သ ထေမငပ ြု်သ ထေ်ုသ ထြု္စ်ထရ္မျငရ၊ပ မုေသ လှင်ထြု္စ်ထရ္မျငရ၏ပ
မ်ထေရုသ ိှ်ပထ့ မကထေမခတစောငကထစာငရ္မျငရကုပသ ု်ုထမကျ္မှမထမ္မထရညြုပ ာု်ထရမု္မထရာငရ ှု ္မ်ထ။
၄၄။ ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထ၏ပ ဝ်ထာ္မထရ္မျငရပ စြ်ု္မထရုငရယူချု်ထ၌ပ ုသေေင်ထရေ်ွပ ညဖုထေြါ်ပ
ေု ်ထပ ဝ်ထာ္မထရလုဥထလုင၏ပ မ်ထေ့ လျငထေမင ငခု်သ ထိှု်ထရကုပသ ဝ်ထာ္မထရကပ လ်ထရေကင်ထရ၊ပ ည္မ်ထ္မင့ပ
ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထကပ လ်ထရေကင်ထရပ လုဥထစချုုရကျာ်ထဝ့ ်ထ၍ပ လသြထမကထေသေ ေကရ ်ထြသေတ ်ွပ
စညဖုထပ ုသေေင်ထရာငရ ြှု ြီရပ စြ်ု္မထရုငရယူချု်ထမွ်ထပ မကထေ်ုသ ထ ငဝ်ထာ္မထရ၏ပ ုသေေင်ထရေ်ွကုပသ
မမထ္မှမထာငရမ်ထပ့ ု်ထရ္မျဥထရ၊ပု်ထရက္မထရ္မျငရိှ်စ
ထ့ ်ီပ ပညြ်ထလ်ထာသမထေြရ ္မ်ထ။ပ
စခ်ထရ (၁၀)
စခေ က
ေ ရေ်ွိှ်ခထ့ ျီရ ည္မ ှ်ေထ့ ်ွ
၄၅။ ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ ဥြေေပ ြသေထ္မပ ၂၇၊ပ ြသေထ္မခွပဲ (ခ)ပ ိှ်စ
ထ့ ်ီပ စ ငာ္မထရ၊ပ
စ္မှုာ္မထရ္မျငရ၏ပ ြု်သ ထခွ်ထ္မ့ ျငရကုပသ ှို ု်သ ထေုေ ရစမွကထပ (က) မီရညခငရမငဝ်ထေြရမ်ထပ့ လသြထ််ထရမုထ ြထ ြထကပုသ ေေင်ထ ွကထ မ်ထပ့ ေ ေက
ေ င်ထရပ
ညပြ္မှူရ ြကီရ္မျငရစမွကထပ စခေက
ေ ရေ်ွက
ွ ပုသ စသြထချုြထ္မှုပ စဖွ့ဲ မု့သ ပ မ်ထညြ၍ပ ခတုငရခွ်ညထ့ ြုပ
ို်သ ထမ်ထ။
(11-2-2016)

(ခ)

မီရညခငရမငဝ်ထေြရမ်ထပ့ လသြထ််ထရမုထ ြထ ြထကုသပ ေေင်ထ ွကထ မ်ထပ့ ဝ်ထာ္မထရပ
္မျငရစမွကထပ စခေက
ေ ရေ်ွပ မု့သ ္မဟသမထပ ပ ချီရည္မှ်ေထ့ ်ွကပုသ စသြထချုြထ္မှုစဖွ့ဲ မု့သ ပ မ်ထညြ၍ပ
ခတုငရပခွ်ညထ့ ြုို်သ ထမ်ထ။

စခ်ထရ (၁၁)
စောွေ ာွ
၄၆။ ေစငကထြါပ လသြထ််ထရမုထ ြထ ြထစမွကထပ လု်သ ထု်ထ လ
ှု မ
ုသ ူမ်ထပ လသြထ််ထရစ္မျုုရစုငရပ
စလုက
သ ထပ စခါစငရေလျငထုွငပ မမထ္မှမထမ်ထပ့ ််ထရလ္မထရိှ်စ
ထ့ ်ီပ ည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထာတပ
ေလျှငကထာငရ ္မ်ထပ (က) ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ ေ ယငဥထ္မျငရစမွကထပ ုကထမရသတ ေီိှ်ပထ့ စညခငရလုစ
သ ြထပ
ချကထ္မျငရပောငကထြတေ့ ြရမ်ထပ့ လသြထ််ထရ၊
(ခပ) ြသဂ္ဂလုကမွေ
ဲ ွဲေ ယငဥထ၊ပ မွ်ထရေ ယငဥထ၊ပ ေမင်ထမူရေ ယငဥထိှ်ပထ့ ေယထယူေ ရပ
ေ ယငဥထလသြထ််ထရ၊
(ဂပ) ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ
ေုြထက္မထရမတမငရ
မ်ထေေငကထလသြထက်ုသ ထမ်ထပ့
လသြထ််ထရ၊
(ဃ) ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရပ မေေငကျ
ဘ ်ထရ၊ပ ေ လသမ
တ ေေငကျ
ဘ ်ထရပ မု့သ ္မဟသမထပ
လွ်ထရလ္မထရမုထ္မျုုရ္မျုုရပ မ်ထေေငကထလသြထက်ုသ ထမ်ထပ့ လသြထ််ထရ၊
(်ပ) ေ ေက
ေ င်ထရညြလသြထ််ထရ။
၄၇။ ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထ၏ပ ညြ်ထမ္မထရဝ်ထစ င ိှု ှ်စ
ထ့ ာကထပ စ ငာ္မထရ္မျငရပ ေ ွရချယထပ
ခ်ထ့စြထညခ်ထရ၊ပ ငာူရမုရသ ည္မှ်ထေ့ ြရညခ်ထရေုသ်ထ ငကုု္စ ြထ္မျငရကုပသ ဝ်ထ ြကီရဌင်္မှမုထေ်ထပ့ ညြ်ထောင်ထုသပ
မ္မတမည္မ်ထ္မငို်သ ထ်တေမငထပ ညြ်ထမ္မထရမွ်ထပ ာ်ထမ
့ ွ်ထရေဖငထညြို်သ ထ မ်ထ။
၄၈။ ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ (က) ဌင်ြု်သ ထေည္မ၊ပ မုေသ လှင်ထရ၊သတ ပ စေေငကထစစသ္မတ ျငရိှ်ပထ့ စညခငရြု်သ ထေ်ုသ ထ္မှု္မျငရကုပသ မုထိှုထပ
မုထ ြကု္မထပ မကထမ္မထရမုရသ ု်ုထညဖ်ထပ့ ်ှငရ ္မထရို်သ ထမ်ထ။
(ခ)ပ ဌင်ြု်သ ထေည္မ၊ပ မုေသ လှင်ထရ္မသတ ျငရိှ်ပထ့ စေေငကထစစသ္မတ ျငရကုပသ စသြထချုြထ္မှုစဖွ့ဲ ၏ပ
မေေငပ မူ်ီချကညထ ဖ်ထပ့ ၁၀ိှုထစာုပ ်ှငရ ္မထရို်သ ထမ်ထ။ပ ာုမ
သ ့ုသ ပ ်ှငရ ္မထရ ငမွ်ထပ
ိှုထစလုက
သ ထပ ္မူလ်ှငရ ္မထရခိှု်ထရာငရ္မျငရကုပသ ညြ်ထေ်ထမမထ္မှမထိ်ုသ ထမ်ထ။
(ဂ) ၁၀ိှုထာကထေကျငထလွ်ထေမငပ ်ှငရ ္မထရ္မှု္မျငရစမွကထပ ြု့သ ေေင်ထေ ရဝ်ထ ြကီရဌင်၏ပ
မေေငမူ်ီချကညထ ဖ်ထပ့ ေေင်ထ ွကထ ္မ်ထ။
၄၉။ ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထမ်ထပ လသြထ််ထရလု်သ ထု်ထ၊ပ လသြထ််ထရလသြထက်ုသ ထခွ်္မထ့ ျငရိှ်ပထ့ ုြထလျဥထရပ
၍(က) လုစ
သ ြထချကထ၊ပ လ္မထရညွှ်ထချကထိှ်ပထ့ ုတချု်ထုတညွှ်ထရ္မျငရကုပသ မမထ္မှမထပာသမညထ ြ်ထိ်ုသ ထမ်ထ။
(11-2-2016)

(ခ)

၅၀။

ာသမညထ ြ်ထာငရမ်ထပ့ စ္မု်ထ့ေ ေကငထည်ငုငိှ်ပထ့ စ္မု်ထ့မ့ုသ ြါပ မငရည္မုထချကထပ မုထ ြထပ
ြထကညုသ ဖုထေု၊ပ ု်ထရက္မထရချကထမုထ ြထ ြထကပုသ ညဖုထေု၊ပ ေဖငကထဖျကထကျူရပ လွ်ထြါကပ
ုီ္မတခ်ထ့ခွေဲ ရ််ထရလ္မထရစ ပ စေ ရယူိ်ုသ ထမ်ထ။ပ

ပည္မ်ထ္မင့ေုြထက္မထရစငဏငြု်သ ထပ မု့သ ္မဟသမထပ မကထေ်ုသ ထ ငစုုရသ ဌင်၊ပ စဖွ့ဲ စု်ထရမ်ထပ (က) ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထစမွ်ထရ ပှု ေ ယငဥထေြါ်မွ်ထပ မေငဝြမထဝ်ထရကျ်ထကပုသ ာုခုက
သ ထပ
ေုို်သ ထေမငပ ကသ်ထု်ထြါ မ
ှု ်ထဟသပ ာ်ထည္မ်ထယူေလျှ်ထပ မကထေ်ုသ ထ ငဌင်္မျငရိှ်ထပ့
်ှို ု်ှု ထရ၍ပ ေုြထက္မထရမတမငရမွ်ထပ ဖွ်ေထ့ ဖငကထုုထေေရို်သ ထမ်ထ။ပ
(ခပ) ််ထရဥြေေခွပဲ (က)ပ စ ပ ုုထေေရ ငမွ်ထပ မေငဝြမထဝ်ထရကျ်ထကပုသ ာုခက
ုသ ထေုို်သ ထပ
ေမငပ ကသ်ထု်ထေမွ့ ှလ
ု ျှ်ထပ ု်ထရ္မျဥထရု်ထရက္မထရိှ်စ
ထ့ ်ီပ မကထေ်ုသ ထ ငကသ်ထု်ထပ
ြု်သ ထ ှ်ထ၏ပ ကသ်ထကျု ုမညထ ဖ်ထပ့ ှ်ထရလ်ထရေေင်ထ ွကထေြရ ္မ်ထ။ပ
(ဂ)

ကသ်ထု်ထြု်သ ထ ှ်ထပ ေဖငထာသမထ၍ပ ္မ ြါကပ စေုသြါပ ကသ်ထု်ထမယထယူမ်ထပ့ ေ ယငဥထပ
ြု်သ ထ ှ်ထပ မု့သ ္မဟသမထပ ပ ေ ယငဥထ္မှူရမု့သ ၏ပ စုီစုဥထညဖ်ထပ့ ္မူလမယထေေင်ထလငမ်ထပ့
ေုြထက္မထရမု့သ ပ ညြ်ထလ်ထြ့ုသ ေေင်ထေု ္မ်ထ။

၅၁။ ဥြေေိှ်ထပ့ ််ထရဥြေေ္မျငရစ ပ ေုြထက္မထရ်ယထ်ု္မုမထိှ်ပထ့ ဌင်ြု်သ ထေည္မ္မျငရကုပသ လသြထ််ထရပ
ေေင်ထ ွကထ ်ထပ ခွ်ညထ့ ြုချကထေြရညခ်ထရမ်ထပ လသြထ််ထရလသြထက်ုသ ထပ ေေင်ထ ွကညထ ခ်ထရစမွကထမငပ ညဖုထြြီရပ
စညခငရ္မ်ထမ်ထပ့ ြု်သ ထေ်ုသ ထခွ်ထိ့ ှ်ထ္မ့ ျှပ မကထေ်ုသ ညထ ခ်ထရပ ္မ ေှု ု ။
--------------------------------------------------------------------

(ြသ)တ

ပပညြ်ထောင်ထုသဝ်ထ ြကီရ
ညပြ်ထောင်ထုသမ္မတမည္မ်ထ္မငိုသ ်ထ်တေမငထစ ုုရသ
ြု့သ ေေင်ထေ ရဝ်ထ ြကီရဌင်
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