မြန်ြာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ဇုန်ြျားဥပဒေ
(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအြှတ် ၁၄။)
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလမပည့်ဒကျာ်၄ ၉

ရက်

(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်)
မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကို မပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အြည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဒော်မပချက်
၁။

ဤဥပဒေကို မြန်ြာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ဇုန်ြျားဥပဒေဟု ဒခါ်တွင်ဒစရြည်။

၂။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ ဒအာက်ပါစကားရပ်ြျားသည် ဒော်မပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ဒရာက်

ဒစရြည်(က) နိုင်ငံဒတာ် ဆိုသည်ြှာ မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ်ကို ဆိုသည်။
( ခ ) အစိုးရအေွဲ့ ဆိုသည်ြှာ မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ် မပည်ဒောင်စုအစိုးရ
အေွဲ့ကို ဆိုသည်။
( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်ြှာ မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့က တာဝန်ဒပးအပ်ေားဒသာ
မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဃ) ပင်လယ်ဇုန်ြျား ဆိုသည်ြှာ ပိုင်နက်ပင်လယ်၊ ဆက်စပ်ဇုန်၊ သီးသန်စ
့ ီးပွားဒရးဇုန်နှင့်
ကြ်းလွန်ဒရတိြ်ပိုင်းတို့ အပါအဝင် နိုင်ငံဒတာ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပင်လယ်ဇုန်ြျားကို
ဆိုသည်။
( င ) အဒမခခံြ ျဉ်း ြျား ဆိုသည်ြ ှာ ဤဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဲ (က) တွင် သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့် အဒမခခံြျဉ်းြျားကို ဆိုသည်။
( စ ) အတွင်းပိုင်းဒရမပင် ဆိုသည်ြှာ ပိုင်နက်ပင်လယ်ကို စတင်သတ်ြှတ်သည့်အဒမခခံြျဉ်းြှ
ကုန်းတွင်းဘက်ရှိ ဒရပိုင်နက်ကိုဆိုသည်။
(ဆ)

နိုင်ငံမခားသား ဆိုသည်ြှာ နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား သိြ
ု့ ဟုတ် နိုင်ငံသားမပုခွင့်ရသူ
ြဟုတ်ဒသာသူကို ဆိုသည်။

( ဇ ) ဒရယာဉ်ဆိုသည်ြှာ ဒရဒပါ်တွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒရဒအာက်တွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း
ဒရွ့လျားသွားလာနိုင ်ဒသာ စက်တပ် သို့ြ ဟုတ် စက်ြဲ့ယာဉ်တစ်ြျိုးြျိုးကို ဆိုသည်။
( ဈ ) နိုင်ငံမခားဒရယာဉ် ဆိုသည်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိဘဲ နိုင်ငံမခားတွင်
ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ဒရယာဉ်နှင့်ြည်သည့်နိုင်ငံတွင်ြျှ ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိဒသာ
နိုင်ငံမခားသားပိုင် ဒရယာဉ်ကိုဆိုသည်။
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(ည)

သဘာဝသယံဇာတ ဆိုသည်ြှာ ပင်လယ်ကကြ်းမပင်၊ ပင်လယ်ကကြ်းမပင်ဒအာက်ခံဒမြေု၊
ပင်လယ်ကကြ်းမပင်အေက်ရှိဒရေုနှင့် ပင်လယ်ဒရြျက်နှာမပင်တ့တ
ို ွင် ပါဝင်ဒသာ သက်ရှိ
သက်ြဲ့သယံဇာတြျားကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အစိုးရအေွဲ့က အခါအားဒလျာ်စွာ
နိုင်ငံဒတာ်မပန်တြ်းတွင် ေုတ်မပန်ဒကကညာသတ်ြှတ်ဒသာ သဘာဝသယံဇာတြျားလည်း
ပါဝင်သည်။

( ဋ ) ဒရြိုင် ဆိုသည်ြှာ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာဒရြိုင်ကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်ြျား
၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်ြျားြှာ ဒအာက်ပါအတိုင်း မေစ်သည်(က) နိုင်ငံဒတာ်၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ပိုင်နက်ပင်လယ်၊ ဆက်စပ်ဇုန်၊ သီးသန့်စီးပွားဒရးဇုန်
နှင့် ကြ်းလွန်ဒရတိြ်ပိုင်းတို့တွင် လုံမခုံဒရး၊ တရားဥပဒေစိုးြိုးဒရးနှငတ
့် ည်ငငိြ်ဒအးချြ်းြှု
ရှိဒစရန်၊
( ခ ) နိင
ု ်ငံဒတာ်၏ ပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ဇုန်ြျားအတွင်းရှိ သဘာဝသယံဇာတြျားအား
ကာကွယ ်ေိန ်းသိြ ်း ဒစာင့်ဒရှာက်ရန်၊ စနစ် တကျ ဒရရှည ်ေုတ်ယ ူသ ုံးစွဲရန် နှင့်
အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဆိုင်ရာသုဒတသနလုပ်ငန်းြျား ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊
( ဂ ) နိုင ်င ံဒတာ်၏ ပိုင ်နက်ပင်လယ်န ှင ့် ပ င်လယ်ဇုန ်ြ ျားအတွင ်း ဒရေု၊ ဒလေုန ှင့်
အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်ေိခိုက်ညစ်ညြ်းြှုြျားြှ ကာကွယ်ေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်ရန်။
အခန်း (၃)
ပိုင်နက်ပင်လယ်

၄။

နိုင်ငံဒတာ်၏ ပိုင်နက်ပင်လယ်သည် အဒမခခံြျဉ်းြျားြှ ပင်လယ်ဘက်သို့ ဒရြိုင် ၁၂ ြိုင်အေိ

ကျယ်ဝန်းသည်။
၅။

နိုင်ငံဒတာ်၏ အချုပ်အမခာအာဏာသည် ပိုင်နက်ပင်လယ်၊ ယင်းဒအာက်ရှိ ပင်လယ်ကကြ်းမပင်၊

ဒအာက်ခံဒမြေုနှင့် ယင်းအေက်ရှိ ဒလေုအေိ သက်ဒရာက်သည်။
၆။

(က) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ြဆန်က
့ ျင်သဒရွ့ နိုင်ငံမခားစစ်ဒရယာဉ်ြှအပ နိုင်ငံ
အားလုံး၏ ဒရယာဉ်ြျားသည် ပိုင်နက်ပင်လယ်အတွင်း အမပစ်ကင်းဒသာ မေတ်သန်းြှုမေင့်
မေတ်သန်းခွင့်ရှိသည်။ ယင်းမေတ်သန်းြှုသည် နိုင်ငံဒတာ်၏ ငငိြ်းချြ်းဒရး၊ တရား
ဥပဒေစိုးြိုးဒရးနှင့် တည်ငငိြ်ဒအးချြ်းဒရး သိြ
ု့ ဟုတ် လုံမခုံဒရးကို ေိပါးမခင်းြရှိသဒရွ့
အမပစ်ကင်းဒသာ မေတ်သန်းြှုမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။

3
( ခ ) နိုင ်င ံမ ခား စစ်ဒရယာဉ်သ ည် အစိုး ရအေွဲ့၏ ကကိုတင် ခ ွင ့်မ ပုချက်ရရှိြ ှသ ာ ပိုင ်နက်
ပင်လယ်အတွင်း အမပစ်ကင်းဒသာ မေတ်သန်းြှုမေင့် မေတ်သန်းနိုင်သည်။
( ဂ ) အစိုးရအေွဲ့၏ ကကိုတင်ခွင့်မပုချက်ြရရှိဘဲ ဝင်ဒရာက်လာဒသာ နိုင်ငံမခားစစ်ဒရယာဉ်ကို
ပိုင ်နက်ပင်လယ်အတွင်း ဒရာက်ရှိဒနသည့်ဒနရာြှ ချက်ခ ျင်း ေွက်ခ ွာသွားဒစရန်
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းက ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၇။

ပိုင်နက်ပင်လယ်အတွင်း မေတ်သန်းဒနစဉ်(က) ြည်သည့်နိုင်ငံမခားဒရယာဉ်ြဆို နိုင်ငံဒတာ်၏ တည်ဆဲဥပဒေြျားကို လိုက်နာရြည်။
( ခ ) ြည်သည့်နိုင်ငံမခားဒရယာဉ်ြဆို သဘာဝဒဘးအန္တရာယ် သိုြ
့ ဟုတ် တားဆီးဒရှာင်လွှဲမခင်း
ြမပုနိုင်သည့် အဒကကာင်းြှတစ်ပါး ပိုင်နက်ပင်လယ်အတွင်း ရပ်နားမခင်း၊ ဒကျာက်ချမခင်း
ြမပုဘဲ အတိုဆုံးလြ်းဒကကာင်းြှ မေတ်သန်းရြည်။
( ဂ ) နိုင်ငံမခား ငါးေြ်းဒရယာဉ်သည် ပင်လယ်ခရီးေွက်သည့်အခါ ငါးေြ်းပစ္စည်း ကိရိယာ
ြျားကို သိြ်းဆည်းေားရှိဒနကျအတိုင်း စနစ်တကျ ေားရှိရြည်။
(ဃ) နိုင်ငံမခားသုဒတသနဒရယာဉ်သည်

အစိုး ရအေွဲ့၏

ကကိုတင်ခ ွင ့်မပုချက် ရရှိြ ှ သ ာ

သုဒတသနလုပ်ငန်းကို ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
( င ) နိုင်ငံမခားဒရငုပ်သဒဘောြျားနှင့်ဒရဒအာက်တွင် သွားလာနိုင်ဒသာ အမခားယာဉ်ြျားသည်
ပင်လယ်ဒရြျက်နှာမပင်ဒပါ်တွင ်သ ာ ခုတ်ဒြာင်း ရြည့်အမပင် သက်ဆိုင်ရာအလံကို
လွှင့်ေူရြည်။
၈။

နိုင ်င ံမခားဒရယာဉ်သည် ပိုင ်နက်ပင်လယ်အတွင ်း အမပစ်ကင်း ဒသာ မေတ်သန်းြှုမပုဒနစဉ်

ဒအာက်ပါမပုလုပ်ြှုတစ်ခုခုကို မပုြူဒဆာင်ရွက်ပါက နိုင်ငံဒတာ်၏ငငိြ်းချြ်းဒရး၊ တရားဥပဒေစိုးြိုးဒရး
နှင့် တည်ငငိြ်ဒအးချြ်းဒရး သိြ
ု့ ဟုတ် လုံမခုံဒရးကို ေိပါးဒစသည်ဟု ြှတ်ယူရြည် (က) နိုင ်င ံဒတာ်၏ အချုပ်အမခာအာဏာ၊ နယ်ဒမြတည်တံ့ခိုင ်ငြဲြှု သို့ြဟုတ် နိုင်ငံဒရး
လွတ်လပ်ခ ွင့်က ို ဒသာ် လည်းဒကာင်း ၊ ကုလသြဂ္ဂပဋိညာဉ်စ ာတြ်းပါ အမပည်မပည်
ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏ သဒဘာတရားြျားကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း ချိုးဒောက်ဒသာ ငခိြ်းဒမခာက်ြှု၊
အင်အားသုံးြှု သိြ
ု့ ဟုတ် အမခား မပုလုပ်ြှုတစ်ခုခုကို မပုလုပ်မခင်း၊
( ခ ) ြည်သည့်လက်နက် အြျိုးအစားကိုြဆို စြ်းသပ် မခင်း၊ ဒလ့က ျင့် မခင်း သို့ြဟုတ်
အသုံးမပုမခင်း၊
( ဂ ) နိုင ်င ံဒ တာ် ၏ လုံ မ ခုံ ဒရး သိ ု ့ြ ဟု တ ် ကာကွယ ်ဒ ရးကိ ု ေိပ ါးဒနှ ာင့်ယ ှက ် ဒစြည့်
သတင်းအချက်အလက်ြျား စုဒဆာင်းမခင်း၊
(ဃ)

နိုင်ငံဒတာ်၏ လုံမခုံဒရး သိြ
ု့ ဟုတ် ကာကွယ်ဒရးကို ေိပါးဒစဒသာ ဝါေမေန်မ့ ခင်း၊

4
( င ) ဒရယာဉ် ဒပါ်သို့ ြည့်သည်ယ ာဉ် အြျိုးအစားကိုြဆို အတက် အဆင်းမပုလုပ ်မခင်း
သိြ
ု့ ဟုတ် အတင်အချ မပုလုပ်မခင်း၊
( စ ) စစ်လက်နက်ြျားကို ဒရယာဉ်ဒပါ်ြှ ပစ်လွှတ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် စစ်လက်နက်ကိရိယာြျားကို
အတင်အချ မပုလုပ်မခင်း၊
(ဆ)

နိုင ်င ံဒတာ်၏ အဒကာက်ခွန်၊ ဒငွဒကကး၊ လူဝင်ြ ှုကကီး ကကပ်ဒရး သို့ြဟုတ် ကျန်းြာ
သန့်ရှင ်း ဒရးဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေြျားအရ ခွင ့်မပုေားမခင်းြရှိဒသာပစ္စည်း၊ ဒငွ၊
လူပုဂ္ဂိုလ် သိြ
ု့ ဟုတ် တိရ စ္ဆာန်ကို အတင်အချမပုလုပ်မခင်း၊

( ဇ ) ဒရေု၊ ဒလေုန ှင့် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်က ို ညစ်ညြ်း ဒစရန်၊ ေိခိုက်ပျက်စီးဒစရန်
လုပ်ဒဆာင်မခင်း၊
( စျ ) ငါးအပါအဝင် ဒရဒနသတ္တ ဝါြျား၊ အပင်ြ ျားကို တစ်န ည်း နည်း မေင့်ေ ြ်း ယူမ ခင်း ၊
စုဒဆာင်းမခင်း၊ ငါးလုပ်ငန်းမပုလုပ်မခင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းြျားအတွက် အဒောက်အကူမပု
လုပ်ငန်းနှင့်မပင်ဆင်မခင်းလုပ်ငန်းြျား ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ သဘာဝသယံဇာတြျားကို
ပျက်စီးဆုံးရှုံး နစ်နာဒစရန် မပုလုပ်မခင်း၊
(ည)

သုဒတသနလုပ်ငန်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ် တိုင်းတာြှု လုပ်ငန်းြျားကို ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊

( ဋ ) နိုင်ငံဒတာ်၏ ဆက်သွယ်ဒရးစနစ်၊ အမခားအဒောက်အကူမပုပစ္စည်း၊ တပ်ဆင်ေားဒသာ
ပစ္စည်းကိရိယာ သိြ
ု့ ဟုတ် အဒဆာက်အအုံြျားကို ဒနှာင့်ယှက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်မေင့်
လုပ်ဒဆာင်ြှုတစ်ခုခုကို မပုလုပ်မခင်း၊
( ဌ ) အမပစ်ကင်းဒသာ မေတ်သန်းြှုနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ြှုြရှိသည့် အမခားဒဆာင်ရွက်ချက်
တစ်ခုခုကို မပုလုပ်မခင်း။
၉။

နိုင်ငံမခားဒရယာဉ်သည် ပိုင်နက်ပင်လယ်အတွင်း အမပစ်ကင်းဒသာ မေတ်သန်းြှုကို မပုရာတွင်

သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပဒေြျားကို လိုက်နာရြည့်အမပင် ပင်လယ်မပင်၌ ဒရယာဉ်တိုက်ြှု မေစ်ပွားမခင်းကို
ကာကွယ်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာစည်းြျဉ်းြျားကိုလည်း လိုက်နာရြည်။
၁၀။

(က) ဒရနံတင် ဒရယာဉ်ြျား၊ အဏုမြူစွြ်းအင်သုံး ဒရယာဉ်ြျားနှင့်အဏုမြူသဒဘာအရမေစ်ဒစ၊
ပင်ကိုယ်သဒဘာအရမေစ်ဒစ၊ အမခားဒသာအန္တရာယ်မေစ်ဒစသည့် သို့ြဟုတ် အဆိပ်
အဒတာက်မေစ်ဒစသည့် ပစ္စည်းြျားကို သယ်ဒဆာင်ဒသာဒရယာဉ်ြျားသည် နိုင်ငံဒတာ်က
ကန်သ
့ တ်ေိန်းချုပ်ငပီး သတ်ြှတ်ဒပးဒသာ ဒရလြ်းဒကကာင်းအတိုင်း မေတ်သန်းသွားလာရြည်။
( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ မေတ်သန်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဒရယာဉ်သည် လိုအပ်ဒသာ စာရွက်
စာတြ်းြျားကို ယူဒဆာင်လာရြည့်အမပင် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ သဒဘာတူညီချက်ြျားအရ
ယင်းဒရယာဉ်ြ ျားအတွက ် သတ်ြ ှတ်ေားသည့် ကကို တင်က ာကွယ ်မခင်းဆိုင ်ရာ
အစီအြံြျားကိုလည်း လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည်။
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၁၁။

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနသည် အစိုးရအေွဲ့၏ သဒဘာတူခွင့်မပုချက်မေင့် ဒရယာဉ်သွားလာဒရး

လြ်းဒကကာင်းြျားနှင့် ဒရယာဉ်လြ်းဒကကာင်းခွဲမခားြှုစနစ်၊ အစီအစဉ်ြျားကို ဒအာက်ပါအချက်ြျားအား
အဒလးေား၍ ဒရပုံဒပါ်တွင် သတ်ြှတ်ငပီး အြျားမပည်သူသိရှိဒစရန် ေုတ်မပန်ဒကကညာရြည်(က) ဤကိစ္စအလိင
ု့ ှာ လုပ်ပိင
ု ်ခွင့်ရှိဒသာ ကျွြ်းကျင်ြှုရှိသည့် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ အေွဲ့အစည်း၏
ဒောက်ခံချက်၊
( ခ ) အမပည်မပည်ဆိုင ်ရာ ဒရဒကကာင်းသွားလာြှုအတွက် အစဉ်အလာအားမေင့် အသုံးမပု
ဒနကျမေစ်ဒသာ ဒရလြ်းဒကကာင်းြျား၊
( ဂ ) အေူးဝိဒသသလက္ခဏာရှိဒသာ ဒရယာဉ်ြျားနှင့် ဒရယာဉ်သွားလာဒရးလြ်းဒကကာင်းြျား၊
(ဃ)
၁၂။

ဒရယာဉ်အသွားအလာ ေူေပ်ြှုအဒမခအဒနြျား။

အစိုးရအေွဲ့သည် (က) ပိုင ်နက်ပင်လယ်အတွင်း အမပစ်ကင်း ဒသာ မေတ်သ န်းသွားလာမခင်း ြဟုတ် သည့်
မေတ်သန်းသွားလာမခင်းကို တားဆီးကာကွယ်ရန်အတွက် လိုအပ်ဒသာ အစီအြံြျားကို
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
( ခ ) အတွင ်းပို င်းဒရမပင်သ ို့ ခုတ်ဒြာင်းဒနသည့် ဒရယာဉ်ြ ျား သို့ြဟုတ် အတွင ်းပိုင ်း
ဒရမပင်မပင်ပရှိ ဆိပ်ကြ်းကဲ့သို့ အသုံးမပုနိုင်သည့်ဒနရာသို့ ဝင်ဒရာက်သည့် ဒရယာဉ်ြျား
နှင့်သက်ဆ ိုင ်သည့် စည်းကြ်းချက်ြ ျား ချိုးဒောက်မခင်းကို တားဆီးကာကွယ်ရန်
လိုအပ်ဒသာ အစီအြံြျားကို ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
( ဂ ) နိုင်ငံဒတာ်၏ လုံမခုံဒရးအတွက် ကာကွယ်ရန် လိုအပ်လျှင် ပိုင်နက်ပင်လယ်အတွင်း
နိုင်ငံမခားဒရယာဉ်ြျား၏ အမပစ်ကင်းဒသာ မေတ်သန်းသွားလာမခင်းကို ဒခတ္တ ရပ်ဆိုင်း
နိုင်သည်။ ေိုကဲ့သို့ ရပ်ဆိုင်းေားမခင်းကို ဒကကညာချက်ေုတ်မပန်ငပီးြှ ဒဆာင်ရွက်
ရြည်။

၁၃။

ပိုင်နက်ပင်လယ်အတွင်း အမပစ်ကင်းဒသာ မေတ်သန်းသွားလာခွင့်အရ မေတ်သန်းသွားလာသည့်

နိုင်ငံမခားဒရယာဉ်အား သာြန်အားမေင့် အခဒကကးဒငွ စည်းကကပ်မခင်းြမပုရ။ သိရ
ု့ ာတွင် နိုင်ငံဒတာ်သည်
သီးမခားဒဆာင်ရွက်ဒပးရသည့် ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းအတွက်ကိုြူ အခဒကကးဒငွ စည်းကကပ်နိုင်သည်။
၁၄။

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းသည် ပိုင်နက်ပင်လယ်အတွင်း မေတ်သန်းသွား

လာသည့် နိုင်ငံမခားဒရယာဉ်ြျား ဒပါ်တွင်မေစ်ပွားဒသာ ဒအာက်ဒော်မပပါ မပစ်ြှုြျား၊ ကိစ္စရပ်ြျားနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ဒရယာဉ်ကို ရပ်တန်ဒ
့ စမခင်း၊ စုံစြ်းစစ်ဒဆးမခင်း၊ တက်ဒရာက်ရှာဒေွမခင်း၊ ေြ်းဆီးမခင်းနှင့်
ဥပဒေနှင့်အညီတရားစွဲဆိုမခင်းမပုနိုင်သည်(က) မပစ်ြှုနှင့် ဆက်စပ်အကျိုးသက်ဒရာက်ြှုသည် နိုင်ငံဒတာ်သို့ ပျံ့နှလ
ံ့ ာနိုင်သည့်ကိစ္စရပ်
မေစ်မခင်း၊
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( ခ ) မပစ်ြှုသည် နိုင်ငံဒတာ်၏ ငငိြ်းချြ်းဒရး သိြ
ု့ ဟုတ် တရားဥပဒေစိုးြိုးဒရးနှင့် တည်ငငိြ်
ဒအးချြ်းဒရးကို ေိပါးဒစြည့်ကိစ္စရပ်မေစ်မခင်း၊
( ဂ ) ဒရယာဉ်ြ ှူးကမေစ်ဒစ၊

သဒဘောတွင်

လွှင့်ေူေားဒသာအလံန ှင ့်သက်ဆ ိုင ်သည့်

နိုင်ငံ၏ သံတြန်ကိုယ်စားလှယ် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာင်စစ်အရာရှိကမေစ်ဒစ နိုင်ငံဒတာ်၏
အကူအညီကို ဒတာင်းခံလာသည့် ကိစ္စရပ်မေစ်မခင်း၊
(ဃ)

ြူးယစ်ဒဆးဝါး သိြ
ု့ ဟုတ် စိတ်ကိုဒမပာင်းလဲဒစတတ်ဒသာ ဒဆးဝါးြျား တရားြဝင်
ဒရာင်းဝယ်ဒောက်ကားမခင်းကို နှိြ်နင်းဒရးအတွက် လိုအပ်သည့် စီြံဒဆာင်ရွက်ြှု
မေစ်မခင်း၊

( င ) အကကြ်းေက်ြှု၊ လူကုန်ကူးြှု၊ လူဒြှာင်ခိုြှု၊ လက်နက်ဒြှာင်ခိုြှု သိြ
ု့ ဟုတ် ပင်လယ်
ဓါးမပြှုြျားနှင့် တိုက်ရိုက် သို့ြဟုတ် သွယ်ဝိုက်သက်ဆိုင်ဒသာ မပုလုပ်ြှုကို နှိြ်နင်းဒရး
အတွက် လိအ
ု ပ်သည့် စီြံဒဆာင်ရွက်ြှုမေစ်မခင်း။
၁၅။

နိုင ်င ံမခားဒရယာဉ်သည် နိုင ်င ံဒတာ်၏ အတွင ်းပိုင်းဒရမပင်၌ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကို

ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်ခဲ့ငပီးဒနာက် ယင်းဒရမပင်ြှေွက်ခွာငပီး ပိုင်နက်ပင်လယ်ကို မေတ်သန်းဒနစဉ်
သက်ဆ ိုင ်ရာအစိုး ရဌာန၊ အစိုး ရအေွဲ့ အစည်းက ပုေ်ြ ၁၄ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြ ျားအရ ဒဆာင်ရွက်
နိုင်သည်။
၁၆။

နိုင်ငံဒတာ်သည် ပိုင်နက်ပင်လယ်အတွင်း အမပစ်ကင်းဒသာမေတ်သန်းြှုမေင့် မေတ်သန်းသွားလာဒသာ

နိုင်ငံမခားဒရယာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒအာက်ဒော်မပပါကိစ္စြျားတွင် တရားြဒကကာင်းအရ စီရင်ပိုင်ခွင့်ကို
ကျင့်သုံးနိုင်သည် (က) နိုင်ငံမခားဒရယာဉ်က နိုင်ငံဒတာ်၏ အတွင်းပိုင်းဒရမပင် နှင့် ပိုင်နက်ပင်လယ်တစ်ဒလျှာက်
မေတ်သန်းသည့် ခရီးစဉ်အတွင်း လိုက်နာရန်ရှိသည့် တာဝန်ကို ပျက်ကွက်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒပးဒဆာင်ရန် တာဝန်ရှိြှုကို ပျက်ကွက်မခင်း၊
( ခ ) နိုင်ငံမခားဒရယာဉ်က အတွင်းပိုင်းဒရမပင်၌ တရားြဒကကာင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိဒသာ
မပုလုပ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို မပုလုပ်မခင်း။
အခန်း(၄)
ဆက်စပ်ဇုန်
၁၇။

နိုင်ငံဒတာ်၏ ဆက်စပ်ဇုန်သည် ပိုင်နက်ပင်လယ်၏ မပင်ပတွင်တည်ရှိငပီး ပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့်

တစ်ဆက်တည်းမေစ်သည့်အမပင် အဒမခခံြျဉ်းြှ ပင်လယ်ဘက်သို့ ဒရြိုင် ၂၄ ြိုင်အေိ ကျယ်ဝန်းသည်။

7
၁၈။

နိ ု င ် င ံ ဒ တာ် သ ည် ဆက် စ ပ် ဇ ု န ် တ ွ င ် ဒအာက် ပ ါကိ စ ္စ ရ ပ် ြ ျားနှ င ် ့ စ ပ် လ ျဉ် း ၍ လိုအပ်သ ည့်

ေိန်းချုပ်ြှုြျားကို ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည် (က) နိုင်ငံဒတာ်၏ လုံမခုံဒရးကို ေိန်းသိြ်းကာကွယ်ဒရး၊
( ခ ) နိုင ်င ံဒတာ်၏ အဒကာက်ခွန်၊ ဒငွဒကကး၊ လူဝင်ြ ှုကကီး ကကပ်ဒရး သို့ြဟုတ် ကျန်းြာ
သန့်ရှင ်း ဒရးဆိုင ်ရာ ဥပဒေြျားကို ဒောက် ေ ျက် မ ခင်း ြမပုရန် ကကိုတင် တားဆီး
ကာကွယ ်ဒရးနှင ့် ဒောက်ေျက်သူတ့အ
ို ား ဥပဒေနှင့်အညီ အဒရးယူအမပစ်ဒပးဒရး။
အခန်း (၅)
သီးသန်စ
့ ီးပွားဒရးဇုန်
၁၉။

နိုင်ငံဒတာ်၏ သီးသန်စ
့ ီးပွားဒရးဇုန်သည် ပိုင်နက်ပင်လယ်၏ မပင်ပတွင်တည်ရှိငပီး ပိုင်နက်

ပင်လယ်နှင့်တစ်ဆက်တည်းမေစ်သည်။ ယင်းသီးသန်စ
့ ီးပွားဒရးဇုန်သည် အဒမခခံြျဉ်းြှ ပင်လယ်ဘက်သို့
ဒရြိုင် ၂၀၀ ေိ ကျယ်ဝန်းသည်။
၂၀။

နိုင်ငံဒတာ်သည် သီးသန်စ
့ ီးပွားဒရးဇုန်အတွင်း ဒအာက်ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အာဏာြျားကို

ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည် (က) သီးသန်စ
့ ီးပွားဒရးဇုန်အတွင်းရှိ ပင်လယ်ကကြ်းမပင်၊ ပင်လယ်ကကြ်းမပင် ဒအာက်ခံဒမြေု၊
ပင်လယ်ကကြ်းမပင်အေက်ရှိ ဒရေုနှင့် ပင်လယ်ဒရြျက်နှာမပင်တတ
ို့ ွင် ရှိဒသာ သဘာဝ
သယံဇာတြျားကို စူးစြ်းရှာဒေွဒရး၊ ေြ်းယူဒရးနှင့် တူးဒော်ေုတ်လုပ်ဒရး၊ ေိန်းသိြ်းဒရး
နှင့် စီြံခန်ခ
့ ွဲဒရး၊ ဒရ၊ ဒရစီး ဒကကာင်းနှင့် ဒလတို့ြ ှ စွြ ်းအင်ေုတ်လုပ ်ဒရးအပါအဝင်
အမခားဒသာစီးပွားဒရးဆိုင်ရာ စူးစြ်းရှာဒေွဒရး၊ တူးဒော်ေုတ်လုပ်ဒရးနှင့် ဒြွးမြူဒရးတို့
အတွက် အချုပ်အမခာအခွင့်အဒရးနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား၊
( ခ ) လူသားတို့ေ န်တီး ဒသာ ကျွန်း၊ ကြ်းလွန်စခန်း၊ အဒဆာက်အအုံနှင့်အမခားပစ္စည်း
ကိရိယာြျားကို တည်ဒဆာက်ဒရး၊ ေိန်းသိြ်းဒရးနှင့် အသုံးမပုဒရးတိအ
ု့ တွက် သီးသန့်
လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် သီးသန့်အခွင့်အာဏာြျား၊ ယင်းဒနရာြျားအတွက် လုံမခုံဒရးဧရိယာ
သတ်ြှတ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာြျား၊
( ဂ ) အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဆိုင်ရာ သုဒတသနလုပ်ငန်းြျားကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ဒပးဒရး၊ ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲဒရး
နှင့် ေိန်းချုပ်ဒရးတို့အတွက် သီးသန်အ
့ ခွင့်အာဏာြျား၊
(ဃ)

အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒရရှည်တည်တံ့ရန်

ေိန်းသိြ်းကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ဒရး၊

အဏ္ဏဝါညစ်ညြ်းြှုကို တားဆီး ဒရးနှင့် ေိန်းချုပ်ဒရးတို့အတွက် လုပ်ပ ိုင်ခ ွင ့်န ှင့်
အာဏာြျား၊
( င ) ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ကုလသြဂ္ဂပင်လယ်ဥပဒေဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းအရ အသိအြှတ်မပုေားဒသာ
အမခားလုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား။

8
၂၁။

နိုင်ငံအားလုံးသည် သီးသန်စ
့ ီးပွားဒရးဇုန်အတွင်း ဒရယာဉ်ြျား လွတ်လပ်စွာ မေတ်သန်းခွင့်၊

ယင်းဇုန်အေက်ရှိ ဒလေုအတွင်း ဒလယာဉ်ြျား လွတ်လပ်စွာပျံသန်းခွင့်၊ ယင်းဇုန်အတွင်း ဒရဒအာက်
ဒကဘယ်ကကိုး၊ ပိုက်လိုင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းြျားချေားသွယ်တန်းခွင့်တက
ို့ ို ဥပဒေနှင့်အညီ အသုံးမပု
နိုင်သည်။ ယင်းသို့ အသုံးမပုရာတွင် ပုေ်ြ ၂၀ ပါ နိုင်ငံဒတာ်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အာဏာြျားကို
ေိခိုက်မခင်း ြရှိဒစရ။
၂၂။

သီး သန့်စ ီး ပွားဒရးဇုန ်အတွင ်း သဘာဝသယံဇာတြျားကို စူး စြ်း ရှာဒေွဒရး၊ တူး ဒော်

ေုတ်လုပ်ဒရး၊ ေြ်းယူဒရး၊ ေိန်းသိြ်းဒရးနှင့် စီြံခန်ခ
့ ွဲဒရးအလိင
ု့ ှာ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အေွဲ့အစည်းသည် ြည်သည့်ဒရယာဉ်ကိုြဆို တက်ဒရာက်ရှာဒေွမခင်း၊ စစ်ဒဆးမခင်း၊ ေြ်းဆီးမခင်းနှင့်
တရားစွဲဆိုမခင်းတိ့က
ု ို တည်ဆဲဥပဒေြျားနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အခန်း(၆)
ကြ်းလွန်ဒရတိြ်ပိုင်း
၂၃။

နိုင်ငံဒတာ်၏ ကြ်းလွန်ဒရတိြ်ပိုင်းသည် ပိုင်နက်ပင်လယ်၏ မပင်ပတွင် တည်ရှိငပီး ကုန်းပိုင်နက်

နှင့် သဘာဝအဒလျာက် တစ်ဆက်တည်း မေစ်သည့် ကြ်း လွန်ဒမြဆက်၏ မပင် ပအနားြျဉ်း အေိ
တည်ရှိဒသာ ပင်လယ်ကကြ်း မပင်နှင ့် ဒအာက်ခံဒမြေုတို့ ပါဝင်သည်။
၂၄။

ကြ်းလွန်ဒရတိြ်ပိုင်း၏ သဘာဝသယံဇာတြျားဆိုရာတွင်(က) ဓာတ်သတ္တုနှင့် သက်ရှိ၊ သက်ြဲ့သယံဇာတြျားပါဝင်သည်။ သက်ရှိ၊ သက်ြဲ့သယံဇာတ
ြျားတွင် ပင်လယ်ဒအာက်ဒမခတစ်ဒနရာတည်း၌ အတည်တကျ ဒပါက်ပွားဒလ့ရှိဒသာ
အပင်နှင့် ေြ်းယူသင့်သည့်အချိန်၊ ေြ်းယူသင့်သည့် အရွယ်၌ ပင်လယ်ကကြ်းမပင်ဒပါ်တွင်
မေစ်ဒစ၊ ပင်လယ်ကကြ်း မပင်ဒအာက်တွင် မေစ်ဒစ၊ ြဒရွ့လျားနိုင်ဒသာ သို့ြဟုတ်
ပင်လယ်ကကြ်းမပင် နှင့်မေစ်ဒစ၊ ဒအာက်ခံဒမြေုနှင့်မေစ်ဒစ ောဝစဉ်ေိဒတွ့ဒနြှသာလျှင်
ဒရွ့လျားနိုင်ဒသာ သတ္တ ဝါြျား ပါဝင်သည်။
( ခ ) အစိ ု း ရအေွ ဲ ့ က အခါအားဒလျာ် စ ွ ာ ေု တ် မ ပန် ဒ ကကညာသတ်ြ ှတ ်ဒ သာ သဘာဝ
သယံဇာတြျား ပါဝင်သည်။

၂၅။

နိုင်ငံဒတာ်သည် ကြ်းလွန်ဒရတိြ်ပိုင်းတွင် ဒအာက်ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အာဏာြျားကို ကျင့်သုံး

ပိုင်ခွင့်ရှိသည် (က) သဘာဝသယံဇာတြျားကို စူးစြ်းရှာဒေွမခင်း ၊ တူး ဒော် ေုတ်လုပ်မခင်း၊ ေြ်းယူမခင်း၊
ေိန်းသိြ်းမခင်းနှင့်စီြံခန်ခ
့ ွဲမခင်း၊
( ခ ) လူသားတိေ
ု့ န်တီးဒသာ ကျွန ်း ၊ ကြ်း လွန ်စခန်း ၊ အဒဆာက်အအုံန ှင့် အမခားပစ္စည ်း
ကိရိယာြျားကို တည်ဒဆာက်မခင်း၊ ေိန်းသိြ်းမခင်းနှင့်အသုံးမပုမခင်း၊
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( ဂ ) အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဆိုင်ရာ သုဒတသနလုပ်ငန်းြျားကို လုပ်ကိုငခ
် ွင့်ဒပးမခင်း၊ ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲမခင်း
နှင့် ေိန်းချုပ်မခင်း၊
(ဃ)

အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်း ကျင်က ို

ေိန်းသိြ်းကာကွယ်ဒစာင့် ဒရှာက်မခင်းနှင ့် ဒရဒအာက်

ဒကဘယ်လ်ကကိုး၊ ပိုက်လိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းြျားဒကကာင့် အဏ္ဏဝါညစ်ညြ်းြှုကို
ဒလျှာ့ချမခင်း၊ တားဆီးမခင်းနှင့် ေိန်းချုပ်မခင်း၊
( င ) ဒမြဒအာက် ဥြင်လိုဏ်ဒခါင်း တူးဒော်မခင်း၊
( စ ) အမပည်မပည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ အခါအားဒလျာ်စွာ အသိအြှတ်မပုေားဒသာ အမခား
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား သတ်ြှတ်မခင်း။
အခန်း (၇)
ေက်ကကပ်ြကွာလိုက်လံေြ်းဆီးခွင့်
၂၆။

နိုင ်င ံဒတာ်သည် ဤဥပဒေနှင ့် အမခားတည်ဆ ဲဥပဒေြျားကို ဒောက်ေ ျက်ကျူးလွန ်ဒသာ

သို့ြဟုတ် ဒောက်ေ ျက်က ျူးလွ န ်သည်ဟ ု ယုံက ကည်ရန် အဒကကာင်းရှိဒသာ ြည်သည့်န ိုင ်င ံမခား
ဒရယာဉ်ကိုြဆို သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ေက်ကကပ်ြကွာ လိုက်လံေြ်းဆီးခွင့်ကို ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
ယင်းသို့ ေက်ကကပ်ြကွာလိုက်လံေြ်းဆီးခွင့်သည် လိုက်လံေြ်းဆီးမခင်းခံရဒသာ နိုင်ငံမခားဒရယာဉ်က
ယင်း၏ ပိုင်န က်ပင်လယ်အတွင်းသို့ ဝင်ဒရာက်သ ွားလျှင်ဒသာ် လည်း ဒကာင်း ၊ တတိယ နိုင ်င ံ၏
ပိုင်နက်ပင်လယ်အတွင်းသို့ ဝင်ဒရာက်သွားလျှင် ဒသာ်လည်းဒကာင်း ရပ်ဆိုင်းသည်။
အခန်း (၈)
အိြ်နီးချင်းနိုင်ငံြျားနှင့်ပင်လယ်မပင်နယ်နိြိတ်သတ်ြှတ်ချက်
၂၇။

မြန်ြာ-ဘဂေလားဒေ့ရှ်ပင်လယ်မပင်နယ်နိြိတ်ြျဉ်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ၁၄ ရက်ဒန့တွင်

ချြှတ်ခဲ့ဒသာ ပင်လယ်ဥပဒေဆိုင်ရာ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာခုံရုံး၏ ဆုံးမေတ်ချက်အြိနမ့် ေင့် သတ်ြှတ်သည်။
မြန်ြာ-ဘဂေလားဒေ့ရှ် ပင်လယ်မပင်နယ်နိြိတ်ြျဉ်းတိ၏
ု့ ကိုကသေိနိတ်ြျားြှာ ဒနာက်ဆက်တွဲ (ခ)တွင်
လည်း ဒကာင်း ၊ နယ်နိြိတ်ြျဉ်းကို ဒော်မပသည့် ဒရပုံြှာ ဒနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) တွင်လည်းဒကာင်း ဒော်မပ
ေားသည့်အတိုင်း မေစ်သည်။
၂၈။

မြန်ြာ-အိန္ဒိယ ပင်လယ်မပင်နယ်နိြိတ်ြျဉ်းကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်က ချုပ်ဆိုသည့် နှစ်နိုင်ငံသဒဘာတူ

စာချုပ်မေင့် သတ်ြှတ်သည်။ မြန် ြာ-အိန္ဒိယပင်လယ်မပင်နယ် နိြိတ်ြျဉ်းတို့၏ ကိုကသေိနိတ်ြျားြှာ
ဒနာက်ဆက်တွဲ (ခ) တွင်လည်းဒကာင်း၊ နယ်နိြိတ်ြျဉ်းကို ဒော်မပသည့်ဒရပုံြှာ ဒနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) တွင်
လည်း ဒကာင်း ဒော်မ ပေားသည့်အတိုင်းမေစ်သည်။
၂၉။

မြန်ြာ-ေိုင်း ပင်လယ်မပင်နယ်နိြိတ်ြျဉ်းကို ၁၉၈၀ မပည့်နှစ်က ချုပ်ဆိုသည့် နှစ်နိုင်ငံသဒဘာတူ

စာချုပ်မေင့် သတ်ြ ှတ်သည်။ မြန်ြာ-ေိုင ်းပင်လယ်မပင်နယ်န ိ ြိတ်ြျဉ်းတို့၏ ကိုကသေိနိတ်ြျားြှာ
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ဒနာက်ဆက်တွဲ (ခ) တွင်လည်းဒကာင်း၊ နယ်နိြိတ်ြျဉ်းကို ဒော်မပသည့် ဒရပုံြှာ ဒနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) တွင်
လည်းဒကာင်း ဒော်မပေားသည့်အတိုင်းမေစ်သည်။
အခန်း(၉)
တားမြစ်ချက်ြျား
၃၀။

ဆက်စပ်ဇုန်၏ ပင်လယ်ကကြ်းမပင်တွင်တည်ရှိဒနဒသာ ဒရှးဒဟာင်းဝတ္ထုပစ္စည်းနှင့် သြိုင်းဝင်

ပစ္စည်းြျားအပါအဝင် ြည်သည့်ဝတ္ထ ု ပစ္စည်းကိုြဆို အစိုး ရအေွဲ့၏ ကကိုတင်ခွင ့်မ ပုချက်ြ ရရှိဘဲ
ြည်သ ူြျှ ဒရွှ့ဒမပာင်းမခင်း ြမပုရ။
၃၁။

ြည်သူြျှ သီးသန်စ
့ ီးပွားဒရးဇုန်တွင် အစိုးရအေွဲ့၏ ကကိုတင်ခွင့်မပုချက်ြရရှိဘဲ ဒအာက်ပါ

တစ်ခုခုကို ြမပုလုပ်ရ (က) စူးစြ်းရှာဒေွမခင်း၊
( ခ ) သဘာဝသယံဇာတြျားကို ေြ်း ယူမ ခင်း ၊ တူး ဒော်မ ခင်း သို့ြ ဟုတ် ေုတ်လုပ်မခင်း၊
( ဂ ) သုဒတသနလုပ်ငန်း ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊
(ဃ)

ြည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မေင့်ြဆို တူးဒော်ေုတ်လုပ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် တွင်းတူးမခင်း၊

( င ) လူသားတို့ေ န်တီး ဒသာ ကျွန်း၊ ကြ်း လွ န ်စခန်း ၊ အဒဆာက်အအုံန ှင့် အမခားပစ္စည်း
ကိရိယာြျားကို တည်ဒဆာက်မခင်း၊ ေိန်းသိြ်းမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် အသုံးမပုမခင်း၊
၃၂။

ြည်သ ူြျှ ကြ်း လွန ်ဒရတိြ်ပ ိုင်းတွင ် အစိုး ရအေွဲ့၏ ကကိုတင်ခွင့်မပုချက်ြရရှိဘဲ ဒအာက်ပါ

တစ်ခုခုကို ြမပုလုပ်ရ(က) စူးစြ်းရှာဒေွမခင်း၊
( ခ ) သဘာဝသယံဇာတြျားကို ေြ်းယူမခင်း၊ တူးဒော်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ေုတ်လုပ်မခင်း၊
( ဂ ) သုဒတသန လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်မခင်း၊
(ဃ)

ြည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မေင့်ြဆို ရှာဒေွမခင်း၊ တူးဒော်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် တွင်းတူးမခင်း၊

( င ) လူသားတို့ ေန်တီးဒသာ ကျွန်း၊ ကြ်းလွန်စခန်း၊ အဒဆာက်အအုံနှင့်အမခားပစ္စည်း
ကိရိယာြျားကို တည်ဒဆာက်မခင်း၊ ေိန်းသိြ်းမခင်း သို့ြဟုတ် အသုံးမပုမခင်း၊
( စ ) ဒရဒအာက်ဒကဘယ်လ်ကကိုး၊ ပိုက်လိုင်းြျားချမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် မပုမပင်ေိန်းသိြ်းမခင်း။
အခန်း (၁၀)
မပစ်ြှုနှင့် မပစ်ေဏ်ြျား
၃၃။

ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၃၀၊ ၃၁ သိြ
ု့ ဟုတ် ၃၂ ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ၊ ဤဥပဒေအရ

ေုတ်မပန်ဒသာ နည်းဥပဒေတစ်ရပ် ရပ်က ိုမေစ်ဒစ ဒောက် ေ ျက်က ျူးလွန ်ဒကကာင်း မပစ်ြှုေင်ရှား
စီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို ခုနစ်နှစ်ေက်ြပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံး
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မေစ်ဒစ ချြှတ်ရြည်။ အကယ်၍ မပစ်ြ ှုက ျူးလွန ်သ ူသည် နိုင်ငံမခားသား သို့ြဟု တ် နိုင်ငံမခား
အကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သူမေစ်ပါက တရားရုံးကချြှတ်သည့် ဒငွေဏ်ကို သတ်ြှတ်ေားဒသာ ဒငွလဲလှယ်
နှုန်းေားနှင့်အညီ သတ်ြှတ်သည့် နိုင်ငံမခားဒငွမေင့် ဒပးဒဆာင်ဒစရြည်။
၃၄။

ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၃၀၊ ၃၁ သိြ
ု့ ဟုတ် ၃၂ ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ၊ ဤဥပဒေအရ

ေုတ်မပန်ဒသာ နည်းဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်ရာတွင် အားဒပးကူညီဒကကာင်း
မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသ ူက ို ြူရင်းမပစ်ြှုတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့် မပစ်ေဏ်အတိုင်း
ချြှတ်ရြည်။ အကယ်၍ မပစ်ြှုက ျူးလွ န်သ ူသည် နိုင်င ံမခားသား သို့ြဟု တ် နိုင်ငံမခားအကျိုးစီးပွား
နှင့်သက်ဆိုင်သူမေစ်ပါက တရားရုံးကချြှတ်သည့် ဒငွေဏ်ကို သတ်ြှတ်ေားဒသာ ဒငွလဲလှယ်နှုန်းေား
နှင့်အညီ သတ်ြှတ်သည့် နိုင်ငံမခားဒငွမေင့် ဒပးဒဆာင်ဒစရြည်။
၃၅။

ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၃၀၊ ၃၁ သိြ
ု့ ဟုတ် ၃၂ ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ၊ ဤဥပဒေအရ

ေုတ်မပန်ဒသာ နည်းဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်ရန် အားေုတ်မခင်းမပုဒကကာင်း
မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို သုံးနှစ်ေက်ြပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊
ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးမေစ်ဒစ ချြှတ်ရြည်။ အကယ်၍ မပစ်ြှုကျူးလွန ်သူသည် နိုင ်င ံမခားသား သို့ြဟု တ်
နိုင်ငံမခားအကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သူမေစ်ပါက တရားရုံးကချြှတ်သည့် ဒငွေဏ်ကို သတ်ြှတ်ေားဒသာ
ဒငွလဲလှယ်နှုန်းေားနှင့်အညီ သတ်ြှတ်သည့် နိုင်ငံမခားဒငွမေင့် ဒပးဒဆာင်ဒစရြည်။
၃၆။

ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၇၊ ၈ သိြ
ု့ ဟုတ် ၁၀ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်မခင်း

ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်ရန် အားေုတ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် အားဒပးကူညီမခင်းမပုလျှင်
ဒသာ်လည်းဒကာင်း သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေြျားအရ အဒရးယူမခင်းခံရြည်။
၃၇။

သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသည် ပုေ်ြ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅ တို့တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ မပစ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်

အကျုံးဝင်ဒသာ ဒရယာဉ်ြျားအနက် စစ်ဒရယာဉ်ြှအပ ြည်သည့်ဒရယာဉ်ကိုြဆို မပည်သဘ
ူ့ ဏ္ဍာ
အမေစ် သိ ြ ် း ဆည် း နိ ု င ် သ ည် ။ ဒရယာဉ် တ ွ င ် တပ် ဆ င် ေ ား ဒသာ ကိရိယ ာတန်ဆ ာပလာြျား
ဒရယာဉ်ဒပါ်ရှိ ပစ္စည်းြျားအားလုံးကိုလည်း မပည်သဘ
ူ့ ဏ္ဍာအမေစ် သိြ်းဆည်းနိုင်သည်။
အခန်း (၁၁)
အဒေွဒေွ
၃၈။

နိုင်ငံဒတာ်သည် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင် ေိန်းသိြ်းဒရးနှင့် ကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ဒရးတိုအ
့ တွက်

အဒရးယူ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၃၉။

ဤဥပဒေအရ အဒရးယူဒဆာင်ရွက်မခင်းသည် အမခားတည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ အဒရးယူ

ပိုင်ခွင့်ကို တားမြစ်ပိတ်ပင်မခင်း ြရှိဒစရ။
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၄၀။

ပုေ်ြ ၃၆ အရ အဒရးယူဒဆာင်ရွက်သည့် ကိစ္စရပ်ြျားသည် ပုေ်ြ ၁၆ ပါ တရားြဒကကာင်းအရ

စီရင်ပိုင်ခွင့် ကျင့်သုံးနိုင်သည့် ကိစ္စရပ်ြျားကို ြေိခိုက်ဒစရ။
၄၁။

အစိုးရအေွဲ့၏ ကကိုတင်ခွင့်မပုချက်ြရရှိဘဲ ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုမခင်းြမပုရ။

၄၂။

ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို အဒကာင်အေည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) သက်ဆ ိုင ်ရာဝန်က ကီးဌာနသည် နည်းဥပဒေြျား၊ စည်းြျဉ်းနှင့် စည်း ကြ်းြျားကို
မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သဒဘာတူညီချက်မေင့် ေုတ်မပန်နိုင်သည်။
( ခ ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနသည် အြိနဒ
့် ကကာ်မငာစာ၊ အြိန၊့် ညွှန်ကကားချက်နှင့်လုပ်ေုံး
လုပ်နည်းြျားကို ေုတ်မပန်နိုင်သည်။

၄၃။

ပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ဇုန်ြျားဥပဒေ (၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ မပည်သူ့လွှတ်ဒတာ်ဥပဒေ အြှတ် ၃။) ကို

ဤဥပဒေမေင့် ရုပ်သိြ်းလိုက်သည်။

မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်ြှတ်ဒရးေိုးသည်။

(ပုံ) ေင်ဒကျာ်
နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတ
မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ်
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ဒနာက်ဆက်တွဲ (က)
၁။

ဤဥပဒေပါကိစ္စရပ်ြျား အလိင
ု့ ှာ နိုင်ငံဒတာ်၏ပိုင်နက်ပင်လယ်၊ ဆက်စပ်ဇုန်၊ သီးသန့်စီးပွား

ဒရးဇုန်နှင့် ကြ်းလွန်ဒရတိြ်ပိုင်းတိ့က
ု ို သတ်ြှတ်ရာ၌ နိုင်ငံဒတာ်၏ ပင်လယ်ကြ်းရိုးတန်း ပေဝီ
အဒနအေားြျားအရလည်းဒကာင်း၊ ပင်လယ်ကြ်းဒမခဒေသြျား၏ စီးပွားဒရးလိုအပ်ချက်ြျားအရ
လည်းဒကာင်း ဒအာက်ဒော်မပပါ ပုံဒသသတ်ြှတ်ေားသည့် တည်ဒနရာအြှတ်ြျားအား ဆက်စပ်၍
ဒရးဆွဲေားဒသာ အဒမခခံြျဉ်းဒမောင့်ြှ တိုင်းတာသည်ဇယား
၂။

ရခိုင်ကြ်းရိုးတန်း
(က)

ဒြယုကျွန်း၏

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၂၀˙

၁၁'

၄၉"

ဒတာင်ဘက်စွန်း

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၂˙

၃၂'

၁၉"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၉˙

၄၈'

၃၀"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၀၁'

၄၂"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၉˙

၂၂'

၅၆"

(South Terrible Rock)

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၁၆'

၂၀"

ဂြ္ဘီြဒကျာက်တန်း၏

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၈˙

၅၁'

၄၈"

အဒနာက်ဘက်စွန်း

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၂၆'

၁၅"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၈˙

၂၀'

၅၀"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၅၆'

၂၅"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၇˙

၂၇'

၃၉"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၄˙

၁၉'

၄၆"

ငှက်ဒတာင်ကျွန်းြျား၏

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၆˙

၅၅'

၂၈"

အဒနာက်ဒမြာက်ကျွန်းစု

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၄˙

၁၂'

၄၅"

(Southern Point of
Mayu Island)
( ခ ) မြင်းကွန်းကျွန်း၏
ဒတာင်ဘက်စွန်း
(Boronga Point)
( ဂ ) ဒတာင်သန္တာဒကျာက်

(ဃ)

(Western Point
Of Henry Rocks)
( င ) နတ်ဗုေ္ဓါကျွန်း
(Nerbudda Island)
( စ ) ဒကျာက်လက်ဝါး
ဒကျာက်စု
(Church Rocks)
(ဆ)
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(North West Group of
Hnget-taung Island)
( ဇ ) ကိုရင်ကကီးကျွန်း

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၆˙

၃၁'

၂၀"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၄

၁၄'

၂၁"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၆˙

၁၈'

၅၅"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၄˙

၁၁'

၂၀"

ဒကျာက်နက်

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၆˙

၁၁'

၅၀"

(Black Rock)

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၄˙

၁၀'

၅၀"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၅˙

၄၂'

၁၃"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၄˙

၁၂'

၀၆"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၅˙

၄၂'

၁၃"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၄˙ ၁၂'

၀၆"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၂၄'

၁၅"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇˙

၄၆'

၀၂"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၂၄'

၁၅"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇˙

၄၆'

၀၂"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၀၉'

၀၀"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇˙

၄၆'

၅၄"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၂˙

၄၁'

၃၀"

(West Canister Island)

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇˙

၄၃'

၄၀"

ကုရင်ကျွန်း၏

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၂˙

၃၀'

၃၀"

(Goyangyi Island)
( စျ ) ဆင်ပိန်ကျွဲဒကျာက်ြျား၏
ဒတာင်ဘက်ဒကျာက်
(South Rock)
(ည)

( ဋ ) ပုသိြ်ြီးမပ
(Pathein Light House)
၃။

ြုတ္တြပင်လယ်ဒကွ့
(က) ပုသိြ်ြီးမပ
(Pathein Light House)
( ခ ) ဟိန်းဇဲဘုတ်ကျွန်း၏
အဒနာက်ဘက်စွန်း
(Western Point of
Heinze‘Bok Island)

၄။

တနသောရီကြ်းရိုးတန်း
(က) ဟိန်းဇဲဘုတ်ကျွန်း၏
အဒနာက်ဘက်စွန်း
(Western Point of
Heinze‘Bok)
( ခ ) ဒြာင်းြကန်ကျွန်းစု၏
ဒမြာက်ကျွန်း
(North Island of
Maungmagan Islands)
( ဂ ) ေုံးဒတာင်ကျွန်း
(ဃ)
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ဒမြာက်ဘက်စွန်း

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇˙

၄၇'

၄၂"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၂˙

၀၃'

၀၃"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇˙

၃၈'

၀၀"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၁˙

၄၇'

၁၅"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇˙

၂၆'

၁၅"

ဒမြာက်ဒတာ်ဝင်ကျွန်း၏

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၀˙

၃၈'

၁၅"

အဒနာက်ဒမြာက်ဘက်စွန်း

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇˙

၄၁'

၄၅"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၀˙

၂၈'

၁၂"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇˙

၄၀'

၄၅"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉˙

၅၁'

၂၄"

(Auk kyun Ni Island)

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇˙

၅၂'

၁၈"

တစ်ပင်တင
ို ်ကျွန်း

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉˙

၄၀'

၄၅"

(Ta Bin Taing Island)

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇˙

၅၄'

၃၀"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉˙

၃၅'

၅၄"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇˙

၅၈'

၁၂"

၁၄˙

၅၆'

၀၇"

(Northern Point of
Saurim Island)
( င ) နာခံကျွန်း၏
အဒနာက်ဘက်စွန်း
(Western Point of
Prinsep Island)
( စ ) အဒနာက်စူလာကျွန်း၏
အဒနာက်ဘက်စွန်း
(Western Point of
West Sular Island)
(ဆ)

(North Western Point of
Myauk Taw Win Island)
( ဇ ) ဒတာင်ဒတာ်ဝင်ကျွန်း၏
အဒနာက်ဘက်စွန်း
(Western Point of
Taung Taw Win Island)
( စျ ) ဒအာက်ကျွန်းနီကျွန်း

(ည)

( ဋ ) ဒတာင်စွန်းကျွန်း၏
အဒနာက်ဘက်စွန်း
(Western Point of
Taung Sune Island)
၅။

ပရီပဲရစ်ကျွန်းအုပ်စု (ပါလီပါလဲ့ကျွန်းအုပ်စု)
(က) နွားသားအြိကျွန်း၏

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်
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အဒနာက်ဒမြာက်ဘက်စွန်း

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၃၈'

၄၆"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၅၂'

၁၅"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၃၄'

၀၈"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၅၁'

၄၀"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၃၄'

၁၂"

ဆင်ကျွန်း၏

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၅၀'

၅၆"

အဒနာက်ဒမြာက်ဘက်စွန်း

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၃၄'

၁၀"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၄၇'

၂၄"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၃၂'

၅၉"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၄၇'

၀၈"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၃၃'

၀၀"

ပါလီပါလဲ့ကျွန်း၏

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၅၀'

၁၇"

ဒတာင်ဘက်စွန်း

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၃၆'

၄၀"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၅၃'

၅၄"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၃၈'

၃၅"

(North Western Point
of Cow and Calf Island)
( ခ ) အုန်းပင်ကျွန်း၏
အဒနာက်ဘက်စွန်း
(Western Point of
Ohn Pin Island)
( ဂ ) သဲမေူကျွန်း၏
အဒနာက်ဒမြာက်ဘက်စွန်း
(North Western Point
of Thee Phyu Island)
(ဃ)

(North Western Point
Of Sin Island)
( င ) လူဒခါင်းကျွန်း၏
အဒနာက်ဒမြာက်ဘက်စွန်း
(North Western Point of
Lu Gaung Island)
( စ ) လူဒခါင်းကျွန်း၏
ဒတာင်ဘက်စွန်း
(Southern Point of
Lu Gaung Island)
(ဆ)

(Southern Point of
Preparis Island)
( ဇ ) ပါလီပါလဲ့ကျွန်း၏
အဒရှ့ဒမြာက်ဘက်စွန်း
(North Eastern Point
of Preparis Island)
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( စျ ) နွားသားအြိကျွန်း၏

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၅၅'

၅၂"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၃၉'

၀၆"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၁၁'

၃၃"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၂၂'

၂၀"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၁၁'

၂၈"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၂၁'

၁၇"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၀၀'

၅၅"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၁၃'

၀၉"

ကိုကိုးဒလးကျွန်း၏

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၃˙

၅၈'

၁၈"

ဒတာင်ဘက်စွန်း

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၁၃'

၂၂"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၀၂'

၅၄"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၂၁'

၅၂"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄˙

၀၈'

၄၈"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃˙

၂၂'

၄၁"

အဒရှ့ဘက်စွန်း
(Eastern Point of
Cow & Calf Island)
၆။

ကိုကိုးကျွန်းအုပ်စု
(က) ြဂေလာကျွန်း၏
အဒရှ့ဒမြာက်ဘက်စွန်း
(North Eastern Point of
Mingala Island)
( ခ ) ညှပ်ေိနပ်ကျွန်း၏
အဒနာက်ဘက်စွန်း
(Western Point of
Slipper Island)
( ဂ ) ကိုကိုးဒလးကျွန်း၏
အဒနာက်ဒမြာက်ဘက်စွန်း
(North Western Point of
Little Co Co Island)
(ဃ)

(Southern Point of
Little Co Co Island)
( င ) ချယ်ရီကျွန်း၏
ဒတာင်ဘက်စွန်း
(Southern Point of
Jerry Island)
( စ ) ကိုကိုးကကီးကျွန်း၏
အဒရှ့ဒမြာက်ဘက်စွန်း
(North Eastern Point of
Great Co Co Island)
ြှတ်ချက်။

ရခိုင ်က ြ်ရ ိုး တန်း ၊ ြုတ္တ ြဒကွ့၊ တနသောရီက ြ်း ရိုး တန်း ရှိ အဒမခခံအြှတ်ြ ျား၏
ကိုကသေိနိတ်ြျားြှာ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင်ေုတ်ဒဝဒသာ ငဗိတိသျှဒရပုံအြှတ် (၈၂၄) နှင့်
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(၂၁၆-က)၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ေုတ်ဒဝဒသာ ငဗိတိသျှဒရပုံအြှတ် (၃၇၇၁)၊ ၁၉၆၄
ခုနှစ်တွင် ေုတ်ဒဝဒသာ ငဗိတိသျှဒရပုံအြှတ် (၈၂၁) နှင့် (၃၇၇၂)၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင်
ေုတ်ဒဝေားဒသာ ငဗိတိသျှဒရပုံအြှတ်(၂၁၆) တိြ
ု့ ှ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားမခင်း မေစ်ပါသည်။
ပါလီ ပ ါလဲ့က ျွန်း နှင ့် ကိုက ိုးကျွန်း အုပ ်စ ုတို့ ၏ Coordinates ြျားကို WGS-84
Datum မေင့် တိုင်းတာဒော်မပေားပါသည်။
ဒနာက်ဆက်တွဲ (ခ)
မြန်ြာ-ဘဂေလားဒေ့ရှ် ပင်လယ်မပင်နယ်နိြိတ်
၁။

မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် ဘဂေလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကကား မေစ်ပွားခဲ့သည့် ပင်လယ်မပင်ဆိုင်ရာ အမငင်းပွားြှုအား

ပင် လယ် ဥ ပဒေဆိ ုင ်ရ ာ အမပည်မ ပည်ဆ ိ ုင ် ရာခု ံရ ု ံး ြှ ၂၀၁၂ ခုန ှ စ ် ၊ ြတ် လ ၁၄ ရက် ဒန့တ ွင ်
ဆုံးမေတ်ချက် ချြှတ်ဒပးခဲ့သည့် ပင်လယ်နယ်နိြိတ်ြျဉ်းြှာ ဒအာက်ဒော်မပပါ အြှတ်ြျားကို ဆက်၍
ဒရးဆွဲေားဒသာ ြျဉ်းဒမောင့်ြျား မေစ်သည်။ အြှတ် ၈ နှင့် အြှတ် ၉ ဆက်ဆွဲရာတွင်ြူ စိနြ
့် ာတင်
ကျွန်းြှ ဒရြိုင် ၁၂ ြိုင် စက်ဝန်းအတိုင်းမေစ်သည်ဇယား
(က) အြှတ် (၁)
( ခ ) အြှတ် (၂)
( ဂ ) အြှတ် (၃)
(ဃ)

အြှတ် (၄)

( င ) အြှတ် (၅)
( စ ) အြှတ် (၆)
(ဆ)

အြှတ် (၇)

( ဇ ) အြှတ် (၈)
( စျ ) အြှတ် (၉)

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၂၀˙

၄၂'

၁၅.၈"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၂˙

၂၂'

၀၇.၂"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၂၀˙

၄၀'

၄၅.၀"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၂˙

၂၀'

၂၉.၀"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၂၀˙

၃၉'

၅၁.၀"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၂˙

၂၁'

၁၁.၅"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၂၀˙

၃၇'

၁၃.၅"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၂˙

၂၃'

၄၂.၃"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၂၀˙

၃၅'

၂၆.၇"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၂˙

၂၄'

၅၈.၅"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၂၀˙

၃၃'

၁၇.၈"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၂˙

၂၅'

၄၆.၀"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၂၀˙

၂၆'

၁၁.၃"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၂˙

၂၄'

၅၂.၄"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၂၀˙

၂၂'

၄၆.၁"

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၂˙

၂၄'

၀၉.၁"

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၂၀˙

၂၆'

၃၉.၂"
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အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်
(ည)

အြှတ် (၁၀) ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်
အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

( ဋ ) အြှတ် (၁၁) ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်
အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်
ြှတ်ချက်။

၉၂˙

၉'

၅၀.၇"

၂၀˙

၁၃'

၀၆.၃"

၉၂˙

၀၀'

၀၇.၆"

၂၀˙

၀၃'

၃၂.၀"

၉၁˙

၅၀'

၃၁.၈"

အြှတ် (၁၁) ြှစတင်၍ ၂၁၅ ေီဂရီအတိုင်း ပင်လယ်ဘက်သို့ ဆက်ဆွဲ၍ ဘဂေလား ဒေ့ရ-ှ်
အိန္ဒိယပင်လယ်နယ်နိြိတ်ြျဉ်းနှင့်ဒတွ့ဆုံသည့်ဒနရာအေိ မေစ်ပါသည်။ အြှတ်ြျား၏
Coordinates ြျားကို WGS-84 Datum မေင့် တိုင ်း တာဒော်မပေားပါသည်။
ပင်လယ်နယ်နိြ ိတ်ြ ှာ အဒမခခံ ြ ျဉ် း ြှ ပင် လ ယ် ဘ က် သ ိ ု ့ ဒရြိ ု င ် ၂၀၀ အေိ
သတ်ြှတ်သည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ဘဂေလားဒေ့ရှ်-မြန်ြာနှစ်နိုင်ငံနယ်နိြိတ်ြျဉ်းနှင့် ဆက်စပ်
ဒနရာြျားတွင် အဆိုပါနယ်နိြိတ်ြျဉ်းအေိ မေစ်သည်။

မြန်ြာ - အိန္ဒိယ ပင်လယ်မပင်နယ်နိြိတ်
၁။

၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်ဒန့တွင် နှစ်နိုင်ငံ လက်ြှတ်ဒရးေိုးေားခဲ့ဒသာ မြန်ြာ-အိန္ဒိယ

ပင်လယ်မပင်နယ်နိ ြိတ်ြ ှာ ဒအာက်ဒော်မပပါ ပင်ြ အြှတ် (၁၆) ြှတ်အား ဆက်သ ွယ ်ေားဒသာ
ြျဉ်းဒမောင့်ြျားမေစ်သည်ဇယား
(က) ပင်ြအြှတ် (၁)

( ခ ) ပင်ြအြှတ်(၂)

( ဂ ) ပင်ြအြှတ် (၃)

(ဃ)

ပင်ြအြှတ် (၄)

( င ) ပင်ြအြှတ် (၅)

( စ ) ပင်ြအြှတ်(၆)

(ဆ)

ပင်ြအြှတ်(၇)

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉̇ ၃၈̍ ၀၀̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၅̇ ၃၅̍ ၂၅̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉̇ ၅၃̍ ၁၄̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၅̇ ၂၈̍ ၀၀̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၀̇ ၁၈̍ ၄၂̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၅̇ ၁၆' ၀၂̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၀̇ ၂၈̍ ၀၀̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၅̇ ၁၅̍ ၅၈̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၀̇ ၄၄̍ ၅၃̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၅̇ ၂၂̍ ၀၀̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၁̇ ၄၃̍ ၁၇̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၅̇ ၂၆' ၀၀̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၂̇ ၁၉̍ ၄၃̎
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( ဇ ) ပင်ြအြှတ်(၈)

( စျ ) ပင်ြအြှတ်(၉)

(ည)

ပင်ြအြှတ်(၁၀)

( ဋ ) ပင်ြအြှတ်(၁၁)

( ဌ ) ပင်ြအြှတ်(၁၂)

( ဍ ) ပင်ြအြှတ်(၁၃)

( ဎ ) ပင်ြအြှတ်(၁၄)

(ဏ) ပင်ြအြှတ်(၁၅)

(တ) ပင်ြအြှတ်(၁၆)

ြှတ်ချက်။

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၅̇ ၃၀̍ ၀၀̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၂̇ ၅၄̍ ၀၇̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၅̇ ၄၁̍ ၀၀̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၃̇ ၄၈̍ ၀၀̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၅̇ ၀၂̍ ၀၀̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၃̇ ၄၈̍ ၀၀̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃̇ ၅၀̍ ၀၀̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၃̇ ၃၄̍ ၁၈̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃̇ ၄၀̍ ၅၉̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၃̇ ၄၉̍ ၁၁̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၃̇ ၀၈̍ ၀၅̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၃̇ ၅၇̍ ၂၉̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၂̇ ၅၄̍ ၅၀̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄̇̇ ၀၀̍ ၅၉̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၂· ၅၀̍ ၀၂̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၄̇ ၁၇̍ ၄၂̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၂̇ ၂၄̍ ၁၇̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၁၅̇ ၄၂̍ ၅၀̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၀̇ ၁၄̍ ၀၁̎

ကိုကသေိနိတ်ြျားြှာ နှစ်နိုင်ငံသဒဘာတူ လက်ြှတ်ဒရးေိုးခဲ့ဒသာ ၁၉၇၆ ခုနှစ်ေုတ်
အိန္ဒိယ ဒရပုံအြှတ်(၃၁) နှင့် ၁၉၇၉ ခုနစ
ှ ်ေုတ် အိန္ဒိယဒရပုံအြှတ် (၄၁)တိြ
ု့ ှ မေစ်သည်။

မြန်ြာ-ေိုင်း ပင်လယ်မပင်နယ်နိြိတ်
၁။

၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်ဒန့တွင် နှစ်နိုင်ငံ လက်ြှတ်ဒရးေိုးခဲ့ဒသာ မြန်ြာ-ေိုင်း

ပင်လယ်မ ပင်န ယ်န ိြ ိတ်ြ ှာ ဒအာက်ဒော် မ ပပါ ပင်ြ အြှတ် (၉) ြှတ်အား ဆက်သ ွယ ်ေားဒသာ
ြျဉ်းဒမောင့်ြျားမေစ်သည်ဇယား
(က) ပင်ြအြှတ်(၁)

( ခ ) ပင်ြအြှတ်(၂)

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉̇ ၃၂̍ ၁၅̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇̇ ၅၆̍ ၂၀̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉̇ ၃၄̍ ၂၉̎
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( ဂ ) ပင်ြအြှတ်(၃)

(ဃ)

ပင်ြအြှတ်(၄)

( င ) ပင်ြအြှတ်(၅)

( စ ) ပင်ြအြှတ်(၆)
(ဆ)

ပင်ြအြှတ်(၇)

( ဇ ) ပင်ြအြှတ်(၈)
( စျ ) ပင်ြအြှတ်(၉)
ြှတ်ချက်။

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇̇ ၅၂̍ ၁၀̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉̇ ၃၄̍ ၅၄̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇̇ ၅၁̍ ၁၂̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉̇ ၃၅̍ ၃၉̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇̇ ၄၅̍ ၂၉̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉̇ ၃၆' ၀၂̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇̇ ၄၃̍ ၂၉̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉̇ ၃၇̍ ၂၄̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇̇ ၃၇̍ ၃၆̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉̇ ၄၀̍ ၃၅̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၇̇ ၂၆̍ ၃၆̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉̇ ၄၅̍ ၃၀̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၆̇ ၂၉̍ ၃၅̎

ဒမြာက်လတ္တ ီတွေ်

၀၉̇ ၃၈̍ ၀၀̎

အဒရှ့ဒလာင်ဂျီတွေ်

၉၅̇ ၃၅̍ ၂၅̎

ကိုကသေိနိတ်ြျားြှာ နှစ်နိုင်ငံ လက်ြှတ်ဒရးေိုးခဲ့ဒသာ ၁၉၇၅ ခုနှစေ
် ုတ် ငဗိတိသျှဒရပုံ
အြှတ် (၃၀၅၂) နှင့် ငဗိတိသျှဒရပုံအြှတ် (၈၃၀) တိြ
ု့ ှ မေစ်သည်။
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