တံတားကြီးများဥပဒေ
(၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၁၆
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁
(၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ဇွန်လ

။)

ရက်

၃ ရက်)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဒော်ပပချြ်
၁။

ဤဥြထေကို တံတားကကီးများဥြထေ ဟုထခါ်တွင်ထစရမည်။

၂။

ဤဥြထေတွင်ြါရှိထသာ ထအာက်ြါစကားရြ်များသည် ထော်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်သက်ထရာက်

ထစရမည် (က)

နိုင်ငဒ
ံ တာ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်ကို ဆိုသည်။

( ခ ) အစိုးရအေွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ
အေွဲ့ကို ဆိုသည်။
( ဂ ) သြ်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ဒရးအေွဲ့ ဆိုသည်မှာ ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ၊ တိုင်းထေသကကီး
သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့နှင့် ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်
အုြ်ချုြ်ခွင့်ရထေသဦးစီးအေွဲ့တို့ကို ဆိုသည်။
(ဃ)

ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ဆဆာက်လုပ်ဆေးဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။

( င ) သြ်ဆိုငရ
် ာဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ တံတားကကီး တည်ဆဆာက်ပပုပပင် ထိန်းသိမ်း
ထားသည့် ဆက်စပ် ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။
( စ ) သြ်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ဝန်ကကီးဌာန သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာနက
တံတားကကီးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ဆပးအပ်ထားသည့် ဦးစီးဌာနကိုဆိုသည်။
(ဆ)

ကြာ်မတီ ဆိုသည်မှာ တံတားကကီး တည်ဆဆာက်၊ ပပုပပင်၊ ထိန်းသိမ်းထားသည့် သက်ဆိုင်ော
စည်ပင်သာယာဆေးဆကာ်မတီကို ဆိုသည်။

( ဇ ) တံတားကြီး ဆိုသည်မှာ ထြ ၁၈ဝ နှင့်အေက် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ပေတ်သန်းနိုငသ
် ည့် ပမစ်
သို့မဟုတ် ထချာင်းကူးတံတ ား၊ ဂုံးထကျာ်တံတားနှင့် မိုးြျ ံတံတားတို့ကို ဆိုသည်။
ယင်းစကားရြ်တွင် တံတားကကီးပေစ်သည်ဟု ဝန်ကကီးဌာနက အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာေုတ်ပြန်
သတ်မှတ်ေားသည့် တံတားများလည်းြါဝင်သည်။
( ဈ ) ကမာ်ကတာ်ယာဉ် ဆိုသည်မှာ စက်အားကိုပြစ်ဆစ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုပြစ်ဆစ၊ အပြား
စွမ်းအင်တစ်မျုးမျ
ိ ုးကိ
ိ ုပြစ်ဆစ အသုံးပပု၍ ဆမာင်းနှင်ဆသာ ဘီးတပ်ယာဉ်ကိုဆိုသည်။
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(ည)

ရထား ဆိုသည်မှာ တွဲများချတ်
ိ ဆက်ေားရှိထသာ သို့မဟုတ် ချတ်
ိ ဆက်ေားပခင်း
မရှိထသာ စက်ထခါင်းကိုထသာ်လည်းထကာင်း၊ ထနာက်တွဲယာဉ်ြါသည်ပေစ်ထစ၊ မြါသည်
ပေစ်ထစ သံလမ်းထြါ်မှ အလွယ်တ ကူေယ်ရှားပခင်းမပြုနိုင်ထသာ သံလမ်းထပြးယာဉ်
ကဲ့သို့ထသာ စက်တြ်ယာဉ်ကိုထသာ်လည်းထကာင်း ဆိုသည်။

( ဋ ) အဒနှးယာဉ် ဆိုသည် မှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းထြါ်တွင် သွားလာခွင့်ရှိသည့်
စက်ဘီး၊ တိရစ္ဆာန်ဆွဲလှည်း၊ လက်တွန်းလှည်း၊ လက်ဆွဲလှည်း၊ ထဘးတွဲ သို့မဟုတ်
ထနာက်တွဲဆိုက်ကားအစရှိသည်တို့ကို ဆိုသည်။
( ဌ ) စြ်ယန္တရား ဆိုသည်မှာ ထပမေိုးစက်၊ ထပမတင်စက်၊ ထပမညှိစက်၊ ထပမတူးထကာ်စက်၊
လမ်းကကိတ်စက်၊ တုန်ခါလမ်းကကိတ်စက်၊ ထပမသိြ်သည်းစက်၊ ထပမသယ်စက်၊ ထကျာက်
ခွဲစက်၊ သစ်လုံးတင်စက်၊ ဝန်ချစက်
ီ ၊ ဝန်မစက်၊ ကွန်ကရစ်သယ်ယာဉ်၊ နိုင်လွန်ကတ္တရာ
ခင်းစက်အစရှိသည့် ယာဉ်တွင်တြ်ဆင်ေားထသာ ဘီးကိုပေစ်ထစ၊ ချန်ိ းကကိုးကိုပေစ်ထစ၊
ေလိမ့်ကိုအသုံးပြု၍ပေစ်ထစ စက်စွမ်းအားပေင့် ထရွေ့လျားထမာင်းနှင်နိုင်သည့် စက်ယန္တရား
များကိုဆိုသည်။
( ဍ ) ဒရယာဉ် ဆိုသည်မှာ ထရထ ကာင်းသွားလာရာ၌ အသုံးပြုထသာ စက်တြ် သို့မဟုတ်
စက်မဲ့ထရယာဉ် အားလုံးကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် သစ်ထောင်၊ ဝါးထောင်စသည်
တို့လည်းြါဝင်သည်။
( ဎ ) တံတားချဉ်းြပ်လမ်း ဆိုသည်မှာ တံတားကကီးနှင့်တဆက်တည်း ဆက်စြ်လျက်ရှိပြီး
လမ်းမကကီးနှင့် တံတားဆက်စြ်ေားသည့်လမ်းအစိတ်အြိုင်းကိုဆိုသည်။
(ဏ) တံတားခံနိုင်ဝန် ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ထကာ်မတီက သတ်မှတ်
ခွင့်ပြုေားသည့် ယာဉ်နှင့် ကုန်စုစုထြါင်း အထလးချန်ိ ကို ဆိုသည်။
(တ)

တံတ ားကြီးနယ်နိမိတ ် ဆိုသည်မှာ တံတ ားကကီးတည်ထဆာက်ပခင်း၊ ပြုပြင်ပခင်း၊
ေိန်းသိမ်းပခင်းလုြ်ငန်းများထဆာင်ရွေက်ရန် ဝန်ကကီးဌာနမှ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ
နှင့်အညီ အများပြည်သူသိသာပမင်သာထစရန် ေင်ရှားထသာ အမှတ်အသားတစ်ခုခု
စိုက်ေ၍
ူ သတ်မှတ်ေားသည့် ကုန်းနယ်နိမိတ်နှင့် ထရနယ်နိမိတ်အြိုငး် အပခားတို့ကို
ဆိုသည်။

(ထ)

တံတားဆိုင်းဘုတ် ဆိုသည်မှာ တံတားချဉ်းကြ်လမ်း၊ တံတားကကီးထြါ်နှင့် တံတားကကီး
နယ်နိမိတ်အတွင်း ထော်ပြေားသည့် လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်၊ ခွင့်ပြုမိုင်နှုန်း၊ တံတားခံ
နိုင်ဝန်ဆိုငး် ဘုတ်၊ အန္တရာယ်အသိထြးဆိုငး် ဘုတ်နင
ှ ့် တံတားထအာက်မှပေတ်သန်းမည့်
ထရယာဉ်များအတွက် ထရလမ်းထ ကာင်းပြလမ်းညွှန် ဆိုင်းဘုတ်နှင့် စည်းကမ်းတကျ
ထမာင်းနှင်သွားလာနိုင်ထရးအတွက် တားပမစ်ဆိုင်းဘုတ်ကို ဆိုသည်။
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( ဒ ) တံတားတည်ဒဆာြ်ဒရးနှင့် တံတားထိန်းသိမ်းဒရးစခန်း ဆိုသည်မှာ တံတားကကီး
တည်ထဆာက်ပခင်းနှင့် ထရရှည်တ ည်တ ံ့ခိုင်ပမဲထရးအတွက် အစဉ်အပမဲေိန်းသိမ်းထရး
လုြ်ငန်းများထဆာင်ရွေက်ရာတွင် အထပခစိုက်ထသာ စခန်းကိုဆိုသည်။
( ဓ ) တံတားကြီးအ္ဂါရပ်များ ဆိုရာတွင် တံတားကကီးတွင် ြါဝင်သည့် တံတားကမ်းကြ်ခုံ၊
ထရလယ်တိုင၊် အထြါ်ေည် ယာဉ်သွားလမ်းနှင့် လူသွားလမ်း၊ လျှြ်စစ်ဆိုင်ရာြစ္စည်း၊
တံတားဆိုင်းဘုတ်၊ သတိထြးပခင်းဆိုင်ရာ အီလက်ေထရာနစ်ကိရိယာ၊ တံတားထြါ်မှ
ပေတ်သွားထသာ ရေားလမ်း၊ အထောက်အကူပြု တံတားေိန်းသိမ်းထရးစခန်း၊ တံတား
အကာအရံနှင့် တံတားအသုံးပြုခထကာက်ခံသည့်စခန်း၊ တည်ထဆာက်ထရးနှင့် ပြုပြင်
ေိန်းသိမ်းထရးစခန်းတို့ ြါဝင်သည်။
( န ) သဘာဝကဘးအန္တရာယ် ဆိုသည်မှာ သဘာဝအဆလျာက်မီးဆလာင်ပြင်း၊ ဆပမပပိုပြင်း၊
မုန်တိုင်းတိုက်ြတ်ပြင်း၊ ဆေလွှမ်းမိုးပြင်း၊ မိုးကကိုးပစ်ပြင်း၊ မိုးဆြါင်ပြင်း၊ ဆပမငလျင်လှုပ်ပြင်း၊
ဆူနာမီလှိုင်းပြစ်ဆပါ်ပြင်း၊ ဆီးနှင်းပပိုကျပြင်း၊ အပူလှိုင်း သို့မဟုတ် အဆအးလှိုင်းဒဏ်
ြံေပြင်း၊ မီးဆတာင်ဆပါက်ကွဲပြင်း၊ ကမ်းပပိုပြင်း စသည်တို့ကိုဆိုသည်။
( ပ ) လူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဖျြ်ဆီးမှု ဆိုသည်မှာ အကကမ်းြက်ပြင်း၊ လက်နက်ကိုင်ဆသာင်းကျန်းမှု
ပြစ်ပွားပြင်းဆကကာင့် ပျက်စီးမှုကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချြ်
၃။

ဤဥြထေ၏ ရည်ရွေယ်ချက်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပေစ်သည်(က)

တံတ ားကကီး အသစ်တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ အဆင့်ပမှင့်တ င်တ ည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တိုးြျဲ့
တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တံတားကကီးကကံ့ြိုင်မှုကို စစ်ဆဆးပြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြင်း၊ ပပုပပင်ပြင်း၊
ြျက်သိမ်းပြင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်နှင့် ေထားစသည်တ ို့၏ တံတ ားဆပါ်
အသုံးပပုမှုအဆပါ် စီမံြန့်ြွဲပြင်း၊ ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲပြင်း၊ တံတားအသုံးပပုြ ဆကာက်ြံပြင်း
တို့ကုိ စနစ်တကျဆဆာင်ေွက်နိုင်ေန်၊

( ခ ) တံတ ားကကီးကို အသုံးပြုသူများလုံခခုံစိတ်ချပြီး ထဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းထစရန်နှင့်
တံတ ားေိန်းသိမ်းထရး၊ ခိုင်ခ န့်မှုနှင့် သက်ဆိုင်ထသာ ကိစ္စများကို စဉ်ဆက်မပြတ်
ထဆာင်ရွေက်နိုင်ရန်၊
(ဂ)

တံတားကကီးကို အသုံးပြုရာတွင် လုံခခုံစိတ်ချ၍ ထဘးအန္တရာယ်ကင်းစွာခရီးသည်နှင့်
ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ပမန်ဆန်ထချာထမွ့ထစပခင်းပေင့် သယ်ယူြို့ထဆာင်စရိတ် သက်သာကာ
နိုင်ငံသားများ၏ လူမှုစီးြွားဘဝတိုးတက်ပြီး လူထနမှုအဆင့်အတန်း ပမင့်မားလာထစရန်၊

D:\president to law\သဘောထားမှတ်ချက်\20-5-2019 PR Briadge law .docx

4
(ဃ)

တံတားကကီးကို အသစ်တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ အဆင်ပ့ မှင့်တင် တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တိုးြျဲ့
တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တံတားကကီးကကံ့ြိုင်မှုကို စစ်ဆဆးပြင်း၊ ပပုပပင်ပြင်း၊ ဆေေှည်အသုံး
ပပုနိုင်ေန် ထိန်းသိမ်းပြင်းတို့ပြင့် နိုငင
် ဆ
ံ တာ်၏ြွံ့ပြိုးဆေးလုပင
် န်းများ အေှိန်အဟုန်ပမှင့်
ဆဆာင်ေွက်နိုင်ဆစေန်။
အခန်း(၃)
ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နင
ှ ့် လုပ်ပင
ို ခ
် ွင့မ
် ျား

၄။

ဝန်ကကီးဌာနသည် တံတားကကီးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ထအာက်ြါလုြ်ငန်းတာဝန်များကို ထဆာင်ရွေက်ရမည် (က)

နိုင်ငထ
ံ တာ်အတွင်း လမ်းြန်းဆက်သွယ်မှု ထခတ်မီေွံ့ပေိုးတိုးတက်ထရးနှင့် လုခံ ခုံစိတ်ချ
ရထစထရးအတွက် အစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် မူဝါေများ ချမှတ်ပခင်း၊

(ြ)

တံတ ားကကီး အသစ်တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ အဆင့်ပမှင့်တ င် တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တိုးြျဲ့
တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တံတားကကီးကကံ့ြိုင်မှုကိုစစ်ဆဆးပြင်း၊ တည်ဆဆာက်ပပီး တံတား
များပပုပပင်ပြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြင်း၊ ြျက်သိမ်းပြင်းတို့အတွက် နှစ်တို၊ နှစ်ေှည်စီမံကိန်းများနှင့်
အထူးစီမံကိန်းများ၊ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများကို အစိုးေအြွဲ့၏ သဆဘာတူညီြျက်ပြင့်
ြျမှတ်ဆဆာင်ေွက်ပြင်း၊

(ဂ)

အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဆက်သွယ်သည့် တံတ ားကကီးကို အစိုးရအေွဲ့ ၏ သထဘာ
တူညီချက်ပေင့် စီမံကိန်းချမှတ်၍ ထဆာက်လုြ်ပခင်း၊ ေိန်းသိမ်းပခင်း၊

(ဃ)

တံတားကကီးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အထကာင်အေည်ထော်
ထဆာင်ရွေက်နိုင်ရန် ကကီး ကြ်ပခင်း၊

(င)

တံတားကကီးဒီဇိုင်းဆေးဆွဲပြင်း၊ အသစ်တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ အဆင့်ပမှင့်တင်တည်ဆဆာက်ပြင်း၊
တိုးြျဲ့တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တည်ဆဆာက်ဆေးပစ္စည်း အေည်အဆသွးစံနှုန်း သတ်မှတ်ပြင်း၊
တံတားကကီးကကံ့ြိုင်မှုကို စစ်ဆဆးပြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြင်း၊ ပပုပပင်ပြင်း၊ ြျက်သိမ်းပြင်း၊
စီမံြန့်ြွဲပြင်း၊ တံတ ားအသုံးပပုမှုအတွက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းပြင်း၊ ဆစာင့်ကကည့်
ကကီးကကပ်ပြင်း၊ အပြားလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

သက်ဆိုင်ောဦးစီးဌာန သို့မဟုတ်

ဆကာ်မတီကို လမ်းညွှန်ပြင်း၊
(စ)

တံတားကကီးေီဇိုင်းထရးဆွဲပခင်း၊ အသစ်တည်ထဆာက်ပခင်း၊ အဆင့်ပမှင့်တင်တည်ထဆာက်ပခင်း၊
တိုးချဲ့တည်ထဆာက်ပခင်း၊ တံတ ားကကီးကကံ့ခိုင်မှုကို စစ်ထဆးပခင်း၊ ေိန်းသိမ်းပခင်း၊
ပြုပြင်ပခင်း၊ ေျက်သိမ်းပခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊ စံချန်ိ စံညန
ွှ ်းနှင့စ
် ည်းမျဉ်း သတ်မှတ်ပခင်း၊
သုထတသနနှင့် ေွံ့ပေိုးထရးလုြ်ငန်းများအြါအဝင် တံတားကကီးများဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များတွင်
ဆက်စြ်ထသာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများ၊ ထေသဆိုင်ရာများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊
နိုင်ငံအချင်းချင်းဆိုင်ရာ အေွဲ့အစည်းများနှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွေက်ပခင်း၊
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(ဆ)

တံတားကကီးအသုံးပြုရာတွင် လုံခခုံထရး၊ ထဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းထရးနှင့် စည်းကမ်း
ေိန်းသိမ်းထရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများ၊ သက်ဆိုင်ရာအုြ်ချုြ်ထရးအေွဲ့များနှင့်
ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွေက်ပခင်း၊

(ဇ)

တံတားကကီး၏ အမည်သတ်မှတ်ပခင်း သို့မဟုတ် အမည်ထပြာင်းလဲပခင်းကို အစိုးရအေွဲ့
၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ထဆာင်ရွေက်ပခင်း၊

( စျ ) အစိုးရအေွဲ့ကထြးအြ်သည့် တံတားကကီးဆိုင်ရာ အပခားလုြ်ငန်းတာဝန်များ ထဆာင်ရွေက်ပခင်း၊
(ည)

တည်ဆဆာက်ပပီး တံတ ားကကီးများကကံ့ြ ိုင်မှုကို သတ်မှတ်ကာလအလိုက် စစ်ဆဆးေန်
သက်ဆိုင်ောဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ဆကာ်မတီ သို့မဟုတ် သင့်ဆလျာ်သည့် အပြားအြွဲ့အစည်း
တစ်ေပ်ေပ်ကို လမ်းညွှန်ပြင်း။

၅။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ဤဥြထေကို အထကာင်အေည်ထော်ရန် ထအာက်ြါလုြ်ြိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး

ထဆာင်ရွေက်ခွင့်ရှိသည် (က)

တံတ ားကကီး၏ ဒီဇိုင်း၊ တည်ဆဆာက်မှုနည်းစနစ်၊ အသုံးပပုဆသာပစ္စည်းများအဆပါ်
အဆပြြံ၍ တံတားအသုံးပပုနိုင်သည့် သက်တမ်းအပိုင်းအပြားကို သတ်မှတ်ဆကကညာပြင်း၊

(ြ)

တံတားကကီးနယ်နိမိတ်၊ အမည်၊ အမှတ်၊ တည်ရှိသည့်ထနရာ၊ တံတားချဉ်းကြ်လမ်းစတင်သည့်
ထနရာ၊ တံတားကကီးထြါ်သို့ ဝင်ပခင်း၊ တံတားကကီးထြါ်မှ ေွက်ပခင်း၊ ဆက်သွယ်ကူးထပြာင်း
နိုင်သည့်ထနရာ၊ တံတ ားတည်ထဆာက်ထရးနှင့် တံတ ားေိန်းသိမ်းထရးစခန်းထနရာ၊
တံတားအသုံးပြုခထကာက်ခံမည့်ထနရာနှင့် အပခားလိုအြ်သည်တို့ကို သတ်မှတ်ထ ကညာပခင်း၊

(ဂ)

တံတ ားကကီး ၏

ဒီဇိ ု င်း ဆေးဆွဲပြင်း၊

အသစ် တ ည်ဆ ဆာက် ပြင်း၊

အဆင့်ပ မှ င် ့တ င်

တည်ထဆာက်ပခင်း၊ တိုးချဲ့တည်ထဆာက်ပခင်း၊ တံတားကကီးကကံ့ခိုင်မှုကို စစ်ထဆးပခင်း၊
ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ ပြုပြင်ပခင်း၊ ေျက်သိမ်းပခင်းတို့အတွက် စီမံကိန်းများထရးဆွဲပခင်း၊
လိအ
ု ြ်ြါက သက်ဆိုငရ
် ာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်း၊ ြုဂ္ဂလက
ိ အေွဲ့အစည်းများ၊
ပြည်တွင်း ပြည်ြ ကျွမ်းကျင်သူများ သို့မဟုတ် အေွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွေက်ပခင်း၊
(ဃ)

တံတားကကီးပြုပြင်ေိန်းသိမ်းရန် လမ်းညွှန်ပခင်းနှင့် ကကီး ကြ်ပခင်း၊

(င)

တံတ ားကကီး အသစ်တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ အဆင့်ပမှင့်တ င်တ ည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တိုးြျဲ့
တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တံတားကကီးကကံ့ြိုင်မှုကို စစ်ဆဆးပြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြင်း၊ ပပုပပင်ပြင်း၊
ြျက်သိမ်းပြင်း၊ စီမံြန့်ြွဲပြင်းတို့နှင့စ
် ပ်လျဉ်း၍ (၁) တည်ဆဲဥပဆဒများနှင့်အညီ အစိုးေအြွဲ့၏ သဆဘာတူြွင့်ပပုြျက်ပြင့် ပပည်တွင်း
ပပည်ပအြွဲ့ အစည်းတစ်ြ ုြ ု သို့မဟုတ ် ပုဂ္ဂို လ်တ စ်ဦးဦးနှင့် ြက်စပ်လုပ်ကိုင်
ဆဆာင် ေွ က်ပြင်း၊ ပဋိ ည ာဉ်ြ ျုပ်ဆ ို ၍ လုပ် က ိ ုင ်ဆ ဆာင် ေ ွက ်ပြင်း သိ ု့ မဟုတ ်
စည်းကမ်းြျက်များ သတ်မှတ်၍ လုပ်ကိုငဆ
် ဆာင်ေွက်ြွင့ပ် ပုပြင်း၊
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(၂) အနည်းဆုံး လိုအြ်သည့် ထပမယာသိမ်းယူပခင်း၊ အထဆာက်အအုံေယ်ရှားပခင်းတို့ကို
တည်ဆဲဥြထေများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာထေသ၏ လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယမ
် ျား၊
အပခားဝန်ကကီးဌာနများ၊ သက်ဆိုင်ရာအုြ်ခ ျုြ်ထရးအေွဲ့များနှင့် ြူးထြါင်းညှိနှိုင်း
ထဆာင်ရွေက်ပခင်း၊
(၃) ထေသဆိုင်ရာ အေွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အေွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ြ
နိုင်ငံများနှင့် နည်းြညာေလှယ်ပခင်း၊ ထချးထငွနှင့် အထောက်အြံ့ အကူအညီ
ရရှိထရးဆိုငရ
် ာကိစ္စရြ်များ ြူးထြါင်းထဆာင်ရွေက်ပခင်း၊
(၄) ြတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုထရးနှင့် ကျန်းမာထရး သက်ထရာက်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာ
အေွဲ့အစည်းများသို့ ဆန်းစစ်ထစပခင်းနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ေိခိုက်မှု အနည်းဆုံး
ပေစ်ထစရန် ြတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်း ကာကွယ်ထရးလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွေက်ပခင်း၊
(၅) သုထတသနနှင့် ေွံ့ပေိုးထရးလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွေက်ပခင်း။
(စ)

တံတ ားကကီး ထြါ်ပေတ် သ န်း၍ ထရနံ န ှင ့် ဓာတ်ထ ငွ့ ြိ ုက ်၊ ထရြိ ုက ်၊ လျှြ် စစ် မီးကကိ ုး၊
ဆက်သွယ်ထရးလိုင်း တစ်စုံတစ်ရာထဆာက်လုြ်ပခင်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုရန် ပငင်းြယ်ပခင်း၊

(ဆ)

တံတားကကီး နယ်နိမိတ်အတွင်း အထဆာက်အအုံ၊ တာဝါတိုင၊် ထပမထအာက်ြက
ို ်လင
ို း် ၊
ဆက်သွယ်ထရးဆိုင်ရာ ကကိုးလိုင်းများထဆာက်လုြ်ပခင်းကို သတ်မှတ ်ခ ျက်များနှင့်
အညီ ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုရန် ပငင်းြယ်ပခင်း၊

(ဇ)

တံတားကကီး၏ ထရဆန်ဘက်နှင့် ထရစုန်ဘက်တွင် သတ်မှတ်ေားထသာ အကွာအထဝး
အတွင်း တံတား၏ ကကံ့ခိုင်မှုကို ေိခိုက်ထစနိုင်ထသာ သဲ၊ ထကျာက်စရစ် တူးထော်ပခင်းကို
တားပမစ်ပခင်း၊ ထရယာဉ်ဆိြ်ကမ်းအပေစ် အသုံးပြုပခင်း၊ ထဘးပေစ်ထစတတ်ထသာ ဓာတု
ထေေြစ္စည်းများ၊ စက်သံုးဆီသိုထလှာင်ပခင်း၊ သယ်ယူြ့ထ
ို ဆာင်ပခင်းကို သတ်မှတ်ချက်
များနှင့အ
် ညီ ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုရန် ပငင်းြယ်ပခင်း၊

(စျ)

တံတ ားကကီး ဆို င ်ရ ာကိစ ္စ ရြ်မ ျားတွ င် ထေသဆို င ် ရာ၊ အပြည် ပြည်ဆ ို င် ရ ာနှ င့် နိ ုင ် ငံ
အချင်းချင်းဆိုင်ရာအဆင့်တို့တွင် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွေက်ပခင်း၊၊
အခန်း(၄)
သြ်ဆိုငရ
် ာဦးစီးဌာန၊ ဒြာ်မတီ၏ တာဝန်နင
ှ ့် လုပ်ပိုငခ
် ွင့်များ

၆။

သက်ဆိုင်ောဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ဆကာ်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း

ပေစ်သည် (က)

နိုင်ငံဆတာ်အတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုဆြတ်မီြွံ့ပြိုးတိုးတက်ဆစဆေးအတွက် ဝန်ကကီးဌာန
သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနကြျမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများနှင့်အညီ အဆကာင်အထည်
ဆြာ်ဆဆာင်ေွက်ပြင်း၊
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(ြ)

တံတားကကီး ေီဇိုင်းထရးဆွဲပခင်း၊ အသစ်တည်ထဆာက်ပခင်းနှင့် အဆင့်ပမှင့်တင်တည်ထဆာက်ပခင်း၊
တိုးချဲ့တည်ထဆာက်ပခင်း၊ တံတားကကီးကကံ့ခိုင်မှုကို စစ်ထဆးပခင်း၊ ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ အထလးချန်ိ
ကတ္တားတြ်ဆင်ပခင်း၊ ပြုပြင်ပခင်း၊ ေျက်သိမ်းပခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲပခင်းလုြ်ငန်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍
နှစ်တိုနှစ်ရှည်စီမံချက်များ၊ ဘဏ္ဍာထရးနှင့် လုြ်ငန်းအစီအစဉ်များ ထရးဆွဲတင်ပြပခင်း၊

(ဂ)

တံတားကကီးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ သတ်မှတ်ကာလအတွငး် အရည်အထသွး ပြည့်မစ
ီ ွာ
ပြီးစီးထရးအတွက် ကကီး ကြ်ထဆာင်ရွေက်ပခင်း၊

(ဃ)

တံတားကကီးနယ်နိမတ
ိ ်အတွင်းနှင့် တံတားကကီးများထြါ်တွင် ထဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း
ထစထရး စီစဉ်ထဆာင်ရွေက်ပခင်း၊

( င ) တံတားကကီးနယ်နိမိတ်ကို အများပြည်သူသိသာပမင်သာထစရန် အမှတ်အသား တစ်ခုခုပေင့်
အခိုင်အမာစိုက်ေပူ ခင်း၊
(စ)

တံတားကကီး တံတားအသုံးပြုခ နှုန်းေားများကို သက်ဆိုင်ရာမှတစ်ဆင့် အစိုးရအေွဲ့၏
ခွင့်ပြုချက်ပေင့် သတ်မှတ်ပခင်း၊

(ဆ)

တံတားကကီးအဂဂါေပ်များကို အဆင့်ပမှင့်တင်တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တိုးြျဲ့တည်ဆဆာက်ပြင်း၊
တံတားကကီးကကံ့ြိုင်မှုကို စစ်ဆဆးပြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြင်း၊ ပပုပပင်ပြင်းနှင့် ြျက်သိမ်းပြင်း
ဆဆာင်ေွက်ပြင်း၊ တံတားကကီးဆပါ်၌ ပြတ်သန်းသွားလာမှုကို လိုအပ်ပါက ယာယီ
အစီ အစဉ် အ ေ ပိ တ ်ပြင်း ၊ အြျ ိန်က ာလသတ် မှတ ်၍ ပိ တ ် ထားပြင်း နှ င ့် တံတ ား
ဆြတ္တပိတ်ထားစဉ်တ ွင် သွားလာေန် လမ်းလွှဲပပုလုပ်ဆပးပြင်းနှင့် လမ်းလွှဲတ ံတ ား
ဆြာက်လုပ်ပြင်း၊

(ဇ)

တံတ ားကကီး အဂဂါေပ်များ သတ်မှတ်ြျက်နှင့်အညီ ပပည့်စုံညီညွတ်မှုကို အြျ န်ိ ဇယား
သတ်မှတ်၍ စိစစ်ပြင်း၊ တံတားကကီးပျက်စီးပြင်းမှကာကွယ်ေန် လိုအပ်သည့် တားပမစ်
ြျက်များ ထုတ်ပပန်ပြင်း၊

(စျ)

တံတားကကီးထြါ်တွင် အများဆုံးထမာင်းနှငခ
် ွင့်ပြုမည့် တံတားခံနိုငဝ
် န်နှင့် အများဆုံး
ခွင့်ပြုနိုင်သည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ စက်ယန္တရားနှင့်ရေားများ၏ အတိုင်းအတာကို
သတ်မှတ်ထ ကညာပခင်း၊

(ည)

တံတ ားကကီးထြါ်တွင် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ရေားနှင့်အပခားယာဉ်များ ထမာင်းနှင်ရမည့်
အပမန်နှုန်းနှင့် လိက
ု ်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပခင်း၊

( ဋ ) တံတ ားကကီးထြါ်၌ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ရေားနှင့်အပခားယာဉ်များ မထတာ်တဆမှုများ၊
ေုစရိုက်မှုများထလျာ့နည်းထစထရး၊ အညစ်အထ ကးနှင့် အမှိုက်စွန့် မှုများမပြုလုြ်ထရး၊
တံတားအစိတ်အြိုင်းများ မေျက်ဆီးနိုင်ထရးတို့အတွက် အစိုးရဌာနများ၊ သက်ဆိုငရ
် ာ
အုြ်ချုြ်ထရးအေွဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာအေွဲ့အစည်းများနှင့် လိုအြ်သလို ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွေက်ပခင်း၊
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(ဌ)

တံတ ားကကီး အသစ်တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ အဆင့်ပမှင့်တ င်တ ည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တိုးြျဲ့
တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တံတားကကီးကကံ့ြိုင်မှုကို စစ်ဆဆးပြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြင်း၊ ပပုပပင်ပြင်း၊
ြျက်သိမ်းပြင်း၊ စီမံြန့်ြွဲပြင်းတို့နှင့စ
် ပ်လျဉ်း၍ အများပပည်သူဆဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်း
ဆစဆေးအတွက် အြျန်ိ နှင့တ
် စ်ဆပပးညီ သတိဆပးပြင်း၊ သတင်းထုတ်ပပန် အသိဆပးပြင်း၊
ကကီးကကပ်ပြင်းနှင့် အဆေးယူဆဆာင်ေွက်ပြင်း၊

(ဍ)

သဘာဝဆဘးအန္တောယ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ြျက်ဆီးမှုများမှအပ တံတားကကီး၏ အေည်
အဆသွးမပပည့်မီမှုဆကကာင့် ပျက်စီးမှုများဆပါ်ဆပါက်လာပါက သက်ဆိုင်ော တည်ဆဆာက်
သူများနှင့်အေည်အဆသွးစစ်ဆဆးသူများက တာဝန်ြံနိုင်ဆေးအတွက် ကကီးကကပ်ကကပ်မတ်
ဆဆာင်ေွက်ပြင်း။
အခန်း(၅)
စည်းြမ်းချြ်များနှင့် ြန့်သတ်ချြ်များ

၇။

တံတားကကီးကို အသုံးပြုသူများသည် ထအာက်ြါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည် (က)

တံတားကကီးထြါ်တွင် သတ်မှတ်ေားထသာ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်များအတိုင်း ဝင်ပခင်း၊
ေွကပ် ခင်း ၊ ဆက်သွယ်ကူးထပြာင်းသွားလာပခင်း၊

(ခ)

တံတားကကီးထြါ်တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်နှင့် စက်ယန္တရား
အမျ ုးအစားများသာ
ိ
ထမာင်းနှင်ပခင်း၊ လူများသည် လူသွားစကကြန်လမ်း အတိုင်းသာ
အသုံးပြုပခင်း၊

(ဂ)

တံတားကကီးထအာက်ရှိ ထရလမ်းထ ကာင်းများတွင် ပေတ်သန်းသွားလာထသာ ထရယာဉ်
များသည်သတ်မှတ်ထရလမ်းထ ကာင်းများမှ သတ်မှတ်ချက်များအတိုငး် သွားလာပခင်း၊

(ဃ)

သက်ဆိုင်ောဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ဆကာ်မတီက အြါအားဆလျာ်စွာ ထုတ်ပပန်ထားသည့်
တံတားကကီးများ အသုံးပပုပြင်းဆိုင်ော သတ်မှတ်ြျက်များကို လိုက်နာပြင်း။

၈။

တံတားကကီးများကို အသုံးပြုထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ စက်ယန္တရား၊ ရေားနှင့် အထနှးယာဉ်များသည် (က)

သက်ဆိုင်ောဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ဆကာ်မတီက ြွင့်ပပုသည့် ဝန်အဆလးြျန်ိ ၊ အတိုင်းအတာ၊
သတ်မှတ်အပမန်နှုန်းနှင့် သတ်မှတ်အကွာအဆဝးအတိုငး် ဆမာင်းနှငေ
် မည်။

( ခ ) လိုအြ်သည့် ထနရာများ၊ တံတ ားအထကွ့ထနရာများတွင် သတိထြးညွှန်ပြေားသည့်
အတိုငး် သာ ထမာင်းနှငရ
် မည်။
(ဂ)

ရာသီဥ တု ဆိ ုး ရွေ ား၍ပေစ် ထစ၊ အပခားအထ ကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ထ ကာင့်ပေစ်ထစ ပမင်ကွင်း
မထကာင်းသည့်အခါများတွင် ထဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းနိုင်သည့် သတ်မှတ်အပမန်နှုန်းေက်
ြိုမထမာင်းရ။
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(ဃ)

တံတားကကီးထြါ်တွင် တာဝန်မှအြ မည်သည့်အထ ကာင်းထ ကာင့်မှ ရြ်ပခင်း၊ ရြ်ဆိုင်းပခင်း
မပြုရ။ စက်ချု့ယွ
ိ င်း၍ ရြ်နားရလျှင် အပမန်ဆုံးေယ်ရှားထြးရမည်။

(င)

သတ်မှတ်ချက်ေက် ထကျာ်လွန်မှုများရှိြါက အကျုးအထ
ိ
ကာင်းခိုင်လုံစွာပေင့် ဝန်ကကီးဌာနေံ
ကကိုတင်တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူထဆာင်ရွေက်ရမည်။
အခန်း(၆)
တံတားတည်ဒဆာြ်ဒရးနှင့် တံတားထိန်းသိမ်းဒရးစခန်းများ

၉။

သက်ဆိုင်ော ဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ဆကာ်မတီသည် ဝန်ကကီးဌာန သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာန၏

အတည်ပြုချက်ပေင့် တံတားကကီးနယ်နိမတ
ိ ်အတွင်းတွင် (က)

တံတ ားတည်ထဆာက်ထရးနှင့် တံတ ားေိန်းသိမ်းထရးစခန်းကို တည်ထဆာက်ပခင်း၊
တည်ထဆာက်ထစပခင်း ပြုနိုင်သည်။

(ခ)

တံတ ားတည်ထဆာက်ထရးနှင့် တံတ ားေိန်းသိမ်းထရး စခန်းများတွင် သိုထလှာင်ရုံ၊
အလုြ်ရုံ၊ အုြ်ချုြ်ထောက်ြမ
ံ့ ှုနှင့် လုခံ ခုံထရးအတွက် လိအ
ု ြ်သည့် အထဆာက်အအုံကို
တည်ထဆာက်ပခင်း၊ တည်ထဆာက်ခွင့်ပြုပခင်း၊ ယင်းကိုစီမံခန့်ခွဲပခင်း၊ လိက
ု ်နာရမည့်
အချက်များ သတ်မှတ်ပခင်းပြုနိင
ု ်သည်။

(ဂ)

တံတားတည်ထဆာက်ထရးဝန်ေမ်းများ ယာယီထနေိုင်ရန် အထောက်အကူပြုအထဆာက်အအုံ
ထဆာက်လုြ်နိုင်သည်။
အခန်း(၇)
တားပမစ်ချြ်များ

၁ဝ။

မည်သူမျှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တံတားကကီး အဆင့်ပမှင့်တ င်တ ည်ထဆာက်ပခင်း၊ တိုးချဲ့တည်

ထဆာက်ပခင်း၊ ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ ပြုပြင်ပခင်းစသည့် လုြ်ငန်းထဆာင်ရွေက်ထနထသာ တံတ ားကကီးများ
ထြါ်တွင် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ စက်ယန္တရား၊ ရေား သို့မဟုတ် အထနှးယာဉ်ကို ရြ်နားပခင်း သို့မဟုတ်
ရြ်ဆိုငး် ပခင်းမပြုရ။
၁၁။

မည်သူမျှထအာက်ြါပြုလုြ်မတ
ှု စ်ရြ်ရြ်ကို မပြုလုြ်ရ (က)

တံတ ားကကီးအဂဂါေပ် များကို ေည်ေွယ်ြျက်ပြင့် တမင်ြျက်ဆီးပြင်း၊ ပျက်စီးဆစပြင်း၊
ဆပါ့ဆလျာ့မှုဆကကာင့် ပျက်စီးဆစပြင်း၊ တံတားဆေေှည်တည်တံ့ြိုင်ပမဲမှုကို ထိြိုက်ဆစမည့်
အပပုအမူများ ပပုလုပ်ပြင်း၊

(ြ)

သဘာဝဆဘးအန္တောယ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ြျက်ဆီးမှုများမှအပပြစ်သည့် တံတားကကီး၏
အေည်အဆသွး၊ စံြျန်ိ စံညွှန်းဆလျာ့နည်း၍ တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ ပပုပပင်ပြင်း၊ အေည်အဆသွး
စစ်ဆဆးောတွင် သိလျက်နှင့် တမင်ထမ
ိ ်ြျန်ဆဆာင်ေွက်ပြင်း၊
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(ဂ)

တံတားကကီးအဂြါရြ်များကို ေယ်ရှားပခင်း သို့မဟုတ် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်နှင့် လူများသွားလာမှုကို
အဟန့်အတားပေစ်ထစပခင်း၊

(ဃ)

တံတားကကီး နယ်နိမိတ်အတွင်း ကျူးထကျာ်ဝင်ထရာက် စိုက်ြျုးပခင်
ိ း၊ ထနေိုင်ပခင်း သို့မဟုတ်
တစ်နည်းနည်းပေင့် အသုံးပြုပခင်း၊

(င)

တံတ ားကကီး အသစ်တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ အဆင့်ပမှင့်တ င်တ ည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တိုးြျဲ့
တည်ဆဆာက်ပြင်း၊ တံတားကကီးကကံ့ြိုင်မှုကို စစ်ဆဆးပြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြင်း၊ ပပုပပင်ပြင်း၊
ြျက်သိမ်းပြင်းနှင့် စီမံြ န့်ြွဲပြင်းလုပ်ငန်းဆဆာင်ေွက်ပြင်းတို့ကို ဆနှာင့်ယှက်ပြင်း
သို့မဟုတ် ဟန့်တားပြင်း၊

(စ)

တံတားကကီးဆပါ်တွင် ဆမာင်းနှင်သွားလာြွင့်မပပုဆကကာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ဆမာ်ဆတာ်
ယာဉ်၊ ေထား၊ စက်ယန္တေား၊ ဘီးအမျုးအစား၊
ိ
ဝန်တင်အဆလးြျန်ိ ပါယာဉ်၊ သတ်မှတ်
ြွင့်ပပုထားသည့် တံတားြံနုင
ိ ်ဝန်ထက် ပိုမိုဆသာယာဉ်များ ဆမာင်းနှင်ပြင်း၊

(ဆ)

တံတားကကီး နယ်နိမိတ်အတွင်း၌ ဓာတ်ဆငွ့ သို့မဟုတ် စက်သုံးဆီ အဆောင်းဆိုင် ြွင့်လှစ်
ဆောင်းြျပြင်း၊

(ဇ)

တံတားကကီးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆေယာဉ်ဆိုက်ကပ်ပြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် လူအတင်အြျ
ပပုလုပ်ပြင်း၊ အပြားနည်းအသုံးပပုပြင်း၊

( ဈ ) တံတားကကီးဆပါ်တွင် အညစ်အဆကကးစွ န့် ပြင် း၊ အမှိုက်စွန့်ပစ်ပြင်း၊ တစ်ဦးြျင်းဆသာ်
လည်းဆကာင်း၊ အုပ်စုြ့ွဲ ၍ဆသာ်လည်းဆကာင်း စားဆသာက်ဆနထိုငပ် ြင်း၊ ဆသာက်စား
မူးယစ်ေမ်းကားပြင်း၊
(ည)

တံတားကကီးဆပါ်တွင် ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်၊ စက်ယန္တေား၊ ေထားနှင့် အဆနှးယာဉ်သွားလာမှုကို
အဆနှာက်အယှက်ပြစ်ဆစပြင်း၊ ဆဈးဆောင်းပြင်း၊

( ဋ ) တံတားကကီးနယ်နိမိတ်အတွင်း သက်ဆိုင်ောဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ဆကာ်မတီ၏ ြွင့်ပပုြျက်
မေှိဘဲ ဆကကာ်ပငာဆိုငး် ဘုတ် စိုက်ထပူ ြင်း၊ လက်ကမ်းဆကကာ်ပငာများကပ်ပြင်း၊
(ဌ)

တံတားကကီးကို အသုံးပြုသွားလာထနသည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ စက်ယန္တရား၊ ရေားနှင့်
အထနှးယာဉ် စီးနင်းလိုက်ြါသူများကို အန္တရာယ်ပေစ်ထစရန် ထဆာင်ရွေက်ပခင်း၊

(ဍ)

တံတားကကီး အစိတ်အပိုင်းများအဆပါ်တွင် ပန်းြျဆေးဆွ
ီ
ဲပြင်း၊ စာဆေးသားပြင်း သို့မဟုတ်
ညစ်ဆပဆစပြင်း၊

(ဎ)

တံတ ားကကီး၏ လူသွားစကကြန်ကို အသုံးပြုသူများအား ထနှာက်ယှက်တားဆီးပခင်း၊
အန္တရာယ်ပေစ်ထစရန် ထဆာင်ရွေက်ပခင်း။
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၁၂။

မည်သူမျှ ဝန်ကကီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထအာက်ြါပြုလုြ်မတ
ှု စ်ရြ်ရြ်ကို မပြုလုြ်ရ (က)

တံတားကကီးထြါ် ပေတ်သန်း၍ထရနံနှင့် ဓာတ်ထငွ့ြိုက်၊ ထရြိုက်၊ လျှြ်စစ်မီးကကိုး၊ ဆက်သွယ်ထရး
ဆိုင်ရာကကိုးလိုငး် တစ်စုံတစ်ရာ ထဆာက်လုြ်ပခင်း၊ သွယ်တန်းပခင်း၊

(ခ)

တံတ ားကကီးနယ်နိမိတ်အတွင်း အထဆာက်အအုံ၊ တာဝါတိုင်၊ ထပမထအာက်ြိုက်လိုင်း၊
ဆက်သွယ်ထရးဆိုငရ
် ာ ကကိုးလိုင်းများ ထဆာက်လုြ်ပခင်း၊ သွယ်တန်းပခင်း၊

(ဂ)

တံတားကကီး၏ ထရဆန်ဘက်နှင့် ထရစုနဘ
် က်တွင် သတ်မှတ်ေားထသာ အကွာအထဝးအတွင်း
သဲ၊ ထကျာက်စရစ်တူးထော်ပခင်း၊ ထရယာဉ်ဆိြ်ကမ်းအပေစ် အသုံးပြုပခင်း၊ ထဘးပေစ်ထစတတ်ထသာ
ဓာတုထေေြစ္စည်းများ၊ စက်သုံးဆီသိုထလှာင်ပခင်း၊ သယ်ယူြထ
ို့ ဆာင်ပခင်း။
အခန်း(၈)
ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်များ

၁၃။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁ဝ ပါ တားပမစ်ြျက်တစ်ေပ်ေပ်ကို ဆြာက်ြျက်ကျူးလွန်ဆကကာင်း ပပစ်မှုထင်ေှား

စီေင်ပြင်းြံေလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုဆသာ ဆထာင်ဒဏ်ပြစ်ဆစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ
အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ဆငွဒဏ်ပြစ်ဆစ၊ ဒဏ်နှစ်ေပ်စလုးံ ပြစ်ဆစ ြျမှတ်ေမည်။
၁၄။

မည်သူမဆို(က)

ြုေ်မ ၁၁၊ ြုေ်မခွဲ (က)နှင့် (ခ) တိုြ
့ ါ တားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထ ကာင်း
ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင်ေိုသူကို အနည်းဆုံး သုံးနှစ်မှ အများဆုံး ခုနစ်နှစ်အေိ
ထောင်ေဏ်ချမှတ ်ရမည့်အပြင် တံတ ားကကီးဆိုင်ရာ ြျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ပေစ်ထြါ်ြါက
ယင်းြျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ေိုး၏ နှစ်ဆကို ထြးထလျာ်ထစရမည်။

(ြ)

ြုေ်မ ၁၁၊ ြုေ်မခွဲ(ဂ)၊(စ)၊(ဆ)၊(ဌ)နှင့်(ဎ)တို့ြါ တားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်
ကျူးလွန်ထ ကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို သုံးနှစ်ေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်
ပေစ်ထစ၊ အနည်းဆုံး ကျြ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျြ်သိန်း ၅၀ အေိ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊
ေဏ်နှစ်ရြ်စလုံးပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည့်အပြင် တံတားကကီးဆိုင်ရာ ြျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပေစ်ထြါ်
ြါက ယင်းြျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ေိုး၏ နှစ်ဆကို ထြးထလျာ်ထစရမည်။

(ဂ)

ြုေ်မ ၁၁၊ ြုေ်မခွဲ (ဃ)၊(င)၊(ဇ)၊(ဈ)၊(ည)၊(ဋ) နှင့် (ဍ) တို့ြါ တားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို
ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထ ကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကိုထပခာက်လေက်မြိုထသာ
ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ အနည်းဆုံး ကျြ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျြ်ငါးသိန်းအေိ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊
ေဏ်နှစ်ရြ်စလုံးပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည့်အပြင် တံတားကကီးဆိုင်ရာ ြျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပေစ်ထြါ်
ြါက ယင်းြျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ေိုး၏ နှစ်ဆကို ထြးထလျာ်ထစရမည်။
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၁၅။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၂ ပါ တားပမစ်ြျက်တစ်ေပ်ေပ်ကို ဆြာက်ြျက်ကျူးလွန်ဆကကာင်း ပပစ်မှု

ထင်ေှားစီေင်ပြင်းြံေလျှင် ထိုသူကို ငါးနှစ်ထက်မပိုဆသာ ဆထာင်ဒဏ်ပြစ်ဆစ၊ အနည်းဆုံး ကျပတ
် စ်ဆယ်သိန်းမှ
အများဆုံးကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထိ ဆငွဒဏ်ပြစ်ဆစ၊ ဒဏ်နှစ်ေပ်စလုံးပြစ်ဆစ ြျမှတ်ေမည့်အပပင် တံတားကကီးဆိုင်ော
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပေစ်ထြါ်ြါက ယင်းြျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ြိုး၏ နှစ်ဆကို ဆပးဆလျာ်ဆစေမည်။
၁၆။

မည်သူမဆို ဤဥြထေအရေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေများ၊ အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကားချက်နှင့်

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းတစ်ရြ်ရြ်ကို လိုက်နာရန်ြျက်ကွက်လျှင် ေိုပြစ်မှုအတွက် သီးပခားပြစ်ေဏ် ပြဋ္ဌာန်း
ေားပခင်းမရှိြါက ေိုသူကို အနည်းဆုံး ကျြ်ငါးထသာင်းမှ အများဆုံး ကျြ်သုံးသိန်းအေိ ထငွေဏ်ချမှတ်
ရမည့်အပြင် တံတားကကီးဆိုင်ရာ ြျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပေစ်ထြါ်ြါက ယင်းြျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ေိုး၏ နှစ်ဆကို
ထြးထလျာ်ထစရမည်။
အခန်း(၉)
အဒထွဒထွ
၁၇။

လူနာတင်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်နှင့် အထရးထြါ်ကိစ္စရြ်များအတွက် အသုံးပြုသည့်ယာဉ်သည်

တံတားထြါ်တွင် အန္တရာယ်မပေစ်နိုင်သည့် သတ်မှတ်အပမန်နှုန်းပေင့် ထမာင်းနှင်ရမည်။
၁၈။

လုံခြုံဆေး လိုအပ်ြျက်အေ ဆဆာင်ေွက်ေန် လိုအပ်ဆသာ မိုင်းေှင်းပြင်း၊ မိုင်းြင်းပြင်း၊ မိုင်းေှာပြင်း

လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆဆာင်ေွက်ပြင်းနှင့် လုံခြုံဆေးစြန်းများြျထားပြင်းအား ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆဆာင်ေွက်
ေမည်။
၁၉။

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်း၊ ြုဂ္ဂလက
ိ အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသည် မိမိဌာန၊ အေွဲ့အစည်း၏

လုြ်ငန်းလိုအြ်ချက်အရ တံတားကကီးကိုပေတ်သန်း၍ တံတားထြါ်တွင် ထရနံနှင့် ဓါတ်ထငွ့ြိုက်၊ ထရြိုက်၊
လျှြ်စစ်မီးကကိုး၊ ဆက်သွယ်ထရးဆိုင်ရာ ကကိုးလိုင်းတစ်စုံတစ်ရာ ထဆာက်လုြ်ပခင်း၊ သွယ်တန်းပခင်း
ပြုလုြ်လိုြါက ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ကကိုတင်ညှိနှိုငး် ၍ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ ထဆာင်ရွေက်ရမည်။
၂ဝ။

ဤဥပဆဒ ပါပပစ်မှုများကို ေဲအဆေးယူပိုင်ြွင့ေ
် ှိဆသာ ပပစ်မှုများအပြစ် သတ်မှတ်သည်။

၂၁။

သက်ဆိုင်ောဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ဆကာ်မတီနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ြွဲ့တို့သည် ဤဥပဆဒပါ ပပစ်မှု

များမပြစ်ပွားဆေးအတွက် အသိပညာဆပးပြင်း၊ တားဆီးကာကွယ်ပြင်း၊ ဆစာင့်ကကည့်ဆလ့လာပြင်းနှင့်
ပပစ်မှုများပြစ်ပွားပါက ဥပဆဒနှင့်အညီ အဆေးယူပြင်းတို့အတွက် ပူးဆပါင်းဆဆာင်ေွက်ေမည်။
၂၂။

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွေက်ရာတွင် (က)

ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပဆဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို အစိုးေအြွဲ့၏ သဆဘာ
တူညီြျက်ပြင့် ထုတ်ပပန်နုင
ိ ်သည်။
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(ြ)

ဝန်ကကီးဌာန သို့မဟုတ ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနသည် အမိန့် ဆကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊
ညွှန်ကကားြျက်နှင့် လုပ်ထးုံ လုပ်နည်းများကို ထုတ်ပပန်နုင
ိ ်သည်။

(ဂ)

သက်ဆိုငေ
် ာ ဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ဆကာ်မတီသည် ဝန်ကကီးဌာန သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ
ဝန်ကကီးဌာန၏ သဆဘာတူညီြျက်ပြင့် အမိန့်နှင့် ညွှန်ကကားြျက်များကို ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။

(ဃ)

ထကာ်မတီသည် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ၊ ရန်ကုန်တိုင်းထေသကကီးအစိုးရအေွဲ့ သို့မဟုတ်
မန္တထလးတိုင်းထေသကကီးအစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် အမိန့်နှင့် ညွှန် ကားချက်
များကို ေုတ်ပြန်နုိငသ
် ည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ေွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မှတ်ထရးေိုးသည်။

(ြု)ံ ဝင်းပမင့်
နိုင်ငထ
ံ တာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်
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