
နယ်စပ်ဖြတ်က    ်ဝင်ထွ သွ် ွားလ မည့်် သ ုို့မဟတု ်ဖြတ်သနွ်ားသွ ွားလ မည့်် 

ကမ ်ကတ ်ယ ဉ်၊ ယ ဉက်မ င်ွားလ ငု်စင်နှင့်် ယ ဉ်အ ူလ ငု်စင်ဆ ငုရ်  

လ ု ်နာကဆ ငရ်ွ ်ရမည့်အ်ခ  ်မ  ွား 

၂၄၅။ ဦးစ းဌာနသည် ဒေသဆ ိုငရ်ာသဒ ာတူစာခ ျုပ်မ ားအရ မမန်မာန ိုင်ငအံတွငး်သ ိုို့ ဝငထ်ွက် 

သွားလာမည့်် သ ိုို့မဟိုတ် မြတ်သန်းသွားလာမည့်် မပည်ပမှတ်ပံိုတင် ဒမာဒ်တာယ်ာဉ်မ ားနှင့်် 

စပ်လ ဉ်း၍မြစ်ဒစ၊ မပည်ပသ ိုို့ ဝင်ထွက်သွားလာမည့်် သ ိုို့မဟိုတ် မြတ်သန်းသွားလာမည့်် မပည်တွင်း 

မှတ်ပံိုတင် ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်မ ားနှင့် ်စပ်လ ဉ်း၍ မြစ်ဒစ ဒအာက်ပါတ ိုို့က ို ဒဆာငရ်ွက်န ိုင်သည်- 

(က) ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်သွားလာမှုဆ ိုင်ရာစည်းကမ်းမ ား သတ်မှတ်မခငး်၊ ဒမပာင်းလဲမခင်း 

နှင့် ်မပငဆ်င်မြည့််စွက်မခင်း၊  

( ခ )  ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ဒမာငး်နှင်သူနှင့်် ယာဉ်အကူတ ိုို့အတွက် လ ိုအပ်သည့်် 

စာရွက်စာတမ်းနှင့်် အဒထာက်အထားမ ား သတ်မှတ်မခငး်၊ ဒမပာငး်လဲမခငး်နှင့်် 

မပင်ဆင်မြည့််စွက်မခင်း၊ 

( ဂ )  ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်အမ  ျုးအစားနှင့် ်နည်းပညာဆ ိုငရ်ာစံနှုန်းမ ား သတ်မှတ်မခငး်၊ ဒမပာငး်လဲ 

မခငး်နှင့်် မပငဆ်င်မြည့််စွက်မခငး်။ 

၂၄၆။ (က) စာခ ျုပ်ဝင်န ိုင်ငံ၌ မှတ်ပံိုတင်ထားသည့်် မပည်ပဒမာဒ်တာ်ယာဉ်သည် မမန်မာန ိုငင်ံ 

အတွင်း ဝငထ်ွက်သွားလာမခငး် သ ိုို့မဟိုတ် မြတ်သန်းသွားလာမခင်းမပျုသည့််အခါ 

ဒအာက်ပါသတ်မှတ်ခ က်မ ားနှင့်် ည ညတွ်ရမည်- 

(၁) သက်ဆ ိုငရ်ာစာခ ျုပ်ဝင်န ိုငင်ံ၏ အာဏာပ ိုင်က ခွင့််မပျုဒသာ ဒမာဒ်တာ်ယာဉ် 

မြစ်ရမည်။ အဆ ိုပါဒမာဒ်တာယ်ာဉ်အတွက် သဒ ာတူစာခ ျုပ်အရ   သတ်မှတ်  

ထားသည့်် စာရွက်စာတမ်းနှင့်် အဒထာက်အထားမ ား မပည်စံိုစွာပါရှ ရမည်။ 

(၂) ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်အမ  ျုးအစားနှင့်် နည်းပညာဆ ိုငရ်ာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ခ က်မ ား 

သည် သဒ ာတူစာခ ျုပ်မ ားက ို အဒမခခံ၍ မမန်မာန ိုင်ငံက သတ်မှတ်ထား 

သည့်် အတ ိုငး်မြစ်ရမည်။ 

(၃) သဒ ာတူစာခ ျုပ်မ ားအရ မမန်မာန ိုင်ငကံ သတ်မှတ်ထားသည့်် အခဒ ကး 

ဒငွမ ား ဒပးဒဆာငရ်မည်။ 



 ( ခ )  နည်းဥပဒေခွဲ (က) ပါ ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်က ို ဒမာငး်နှင်သည့်် ယာဉ်ဒမာငး်နှင်သူသည်- 

 (၁)  သက်ဆ ိုငရ်ာ စာခ ျုပ်ဝင်န ိုငင်ံ၏ အာဏာပ ိုင်က ခွင့််မပျုဒသာ ယာဉဒ်မာင်း 

နှငသူ်မြစ်ရမည်။ 

 (၂)  ဒေသဆ ိုငရ်ာ သဒ ာတူစာခ ျုပ်အရ အမပန်အလှန် အသ အမှတ်မပျုဒသာ 

သက်တမ်းရှ ယာဉ်ဒမာငး်လ ိုငစ်င် သ ိုို့မဟိုတ် အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ ယာဉ်ဒမာငး် 

နှင်ခွင့််လက်မှတ် ရှ ရမည်။ 

 (၃)  မမန်မာန ိုင်ငံ၏ ယာဉသွ်ားလာမှုဆ ိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နညး်ဥပဒေမ ား 

စညး်မ ဉ်း၊ စညး်ကမ်းနှင့်် ညွှန် ကားခ က်မ ားက ို လ ိုက်နာရမည်။ 

 (၄)  မမန်မာန ိုင်ငနံယ်ဒမမဒေသရှ  ခရ းသည်နှင့်် ကိုန်စည်မ ားက ို မမန်မာန ိုငင်ံ၏ 

ပ ိုင်နကန်ယ်ဒမမအတွင်း တစ်ဒနရာမှတစ်ဒနရာသ ိုို့ သယ်ယူပ ိုို့ဒဆာငမ်ခင်း 

မမပျုရ။ 

( ဂ )  နညး်ဥပဒေခွဲ (က) ပါ ဒမာဒ်တာ်ယာဉတ်ွင် ယာဉ်အကူအမြစ် လ ိုက်ပါသည့်် 

ယာဉ်အကူ အတွက် သက်ဆ ိုင်ရာစာခ ျုပ်ဝငန် ိုင်ငံ၏ အာဏာပ ိုငက် ထိုတ်ဒပးထား 

ဒသာ အဒထာက်အထား ပါရှ ရမည်။ 

၂၄၇။  နည်းဥပဒေ ၂၄၆ ပါ ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ဒမာငး်နှင်သူနှင့်် ယာဉ်အကူတ ိုို့အတွက် 

သက်ဆ ိုငရ်ာစာခ ျုပ်ဝင်န ိုငင်ကံ ထိုတ်ဒပးသည့်် စာရွက်စာတမ်းမ ား၊ အဒထာက်အထားမ ားသည် 

အဂဂလ ပ် ာသာမြင့်် ဒြာမ်ပထားမခငး်မရှ ပါက အဂဂလ ပ ်ာသာမပန်ဆ ိုခ က် ပူးတွဲပါရှ ရမည်။  

၂၄၈။ ဒေသဆ ိုငရ်ာသဒ ာတူစာခ ျုပ်၏ စာခ ျုပ်ဝင်န ိုင်င၌ံ မှတ်ပံိုတင်ထားပပ း ဒ းအနတရာယ် 

ရှ ဒသာ ကိုန်ပစစည်းမ ား တငဒ်ဆာငလ်ာသည့်် မပည်ပဒမာ်ဒတာယ်ာဉ်မ ား မမန်မာန ိုင်ငအံတွင်း 

ဝငထ်ွက်သွားလာမခငး် သ ိုို့မဟိုတ် မြတ်သန်းသွားလာမခငး်နှင့််စပ်လ ဉ်း၍ နညး်ဥပဒေ ၂၄၆ ပါ 

သတ်မှတ်ခ က်မ ားအမပင် ဒအာက်ပါသတ်မှတ်ခ က်မ ားနှင့််လည်း ည ညွတ်ရမည်- 

(က) ကိုန်းလမး်သယ်ယူပ ိုို့ဒဆာင်မှု လ ငမ်မန်ဒခ ာဒမွွေ့ဒစဒရး အမ  ျုးသားဒကာမ်တ ၏ 

သ းမခားခွင့််မပျုခ က် ရယူရမည်။ 

( ခ )  ယာဉဒ်မာင်းနှင်သူသည် ဒ းအနတရာယ်ရှ ဒသာကိုန်ပစစည်းမ ား တငဒ်ဆာင်မည့်် 

ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်က ိုဒမာင်းနှင်ရန် ဒေသဆ ိုငရ်ာ သဒ ာတူစာခ ျုပ်အရ သတ်မှတ် 



ထားသည့်် အရည်အခ ငး်နှင့် ်မပည့််စံိုပပ း သတ်မှတ်အဒထာကအ်ထားမ ား မပည်စံိုစွာ 

ပါရှ ရမည်။  

( ဂ )  ဒ းအနတရာယ်ရှ ဒသာကိုန်ပစစညး်မ ား တငဒ်ဆာငလ်ာသည့်် ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်မြစ် 

ဒ ကာငး် သ သာထငရ်ှားဒစရန် ယာဉ်အမှတ်အသား (Vehicle Marking)၊ ကွန်တ န်နာ 

အမှတ်အသား (Container Marking)နှင့်် တ ိုင်က အမှတ်အသား (Tank Marking) 

မ ားက ိုလည်းဒကာငး်၊ ကိုန်ပစစည်းအမ  ျုးအစားအလ ိုက် အနတရာယ်ကငး်ရှင်းဒစရန် 

ထိုပ်ပ ိုးမခင်း (Packaging)၊ တံဆ ပ်ကပ်မခငး် (Labelling)၊ ကိုန်တငမ်ခငး် (Loading) 

နှင့် ်ကိုန်ခ မခငး်(Unloading) မ ားက ိုလည်းဒကာင်း သဒ ာတူစာခ ျုပ်ပါ သတ်မှတ် 

ခ က်မ ားအတ ိုငး် ဒဆာင်ရွက်ရမည်။  

(ဃ)  ဒ းအနတရာယ်ရှ ဒသာကိုန်ပစစညး်မ ား တငဒ်ဆာငလ်ာစဉ် မဒတာတ်ဆမှုမြစ်ပွား 

ပါက ဒဆာငရ်ွက်ရမည့််အစ အမံမ ား၊ အနတရာယ်ကငး်ရှငး်ဒစဒရးလ ိုအပ်သည့်် ပစစည်း 

က ရ ယာမ ား (Safety Equipment) က ို မပည့််စံိုစွာ ကက ျုတငမ်ပင်ဆင်ထားရမည်။ 

၂၄၉။ ဒေသဆ ိုငရ်ာ သဒ ာတူစာခ ျုပ်အရ မဟိုတ်သည့်် မပည်ပန ိုငင်ံ မှတ်ပံိုတင်ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ် 

မ ား မမန်မာန ိုငင်ံအတွင်းသ ိုို့ ဝင်ထွက်သွားလာမခငး် သ ိုို့မဟိုတ် မြတ်သန်းသွားလာမခငး်နှင့်် စပ်လ ဉ်း၍ 

ဒအာက်ပါသတ်မှတ်ခ က်မ ားနှင့်် ည ညတွ်ရမည်- 

(က) ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ဒမာငး်နှင်သူနှင့်် ယာဉ်အကူတ ိုို့သည်လည်းဒကာငး်၊ ဒမာဒ်တာ် 

ယာဉ်မြင့်် လ ိုက်ပါလာမည့်် လူပိုဂ္ ျုလမ် ားသည်လည်းဒကာငး် မပည်ဒထာင်စိုအစ ိုးရ 

အြဲွွေ့၏ ခွင့််မပျုခ က်ရရှ ပပ း မြစ်ရမည်။ 

( ခ )  ခွင့််မပျုခ က်ရရှ ဒသာ ဒမာ်ဒတာယ်ာဉ်အတွက် သက်ဆ ိုင်ရာန ိုငင်ံက ထိုတ်ဒပးသည့်် 

စာရွက်စာတမ်းနှင့်် အဒထာက်အထားမ ား မပည့််စံိုစွာပါရှ ရမည်။ 

( ဂ )  ဒမာဒ်တာ်ယာဉ် အတ ိုငး်အတာနှင့်် အဒလးခ  န်သည် မမန်မာန ိုင်ငအံတွငး်၌ ခွင့််မပျု 

သည့်် သတ်မှတ်ခ က်အတ ိုင်း မြစ်ရမည်။ 

(ဃ) ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်တည်ဒဆာက်မှုနှင့်် မပျုမပင်ထ န်းသ မ်းထားမှု အဒမခအဒနသည် မမန်မာ 

န ိုငင်ံ၏ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နညး်ဥပဒေမ ား၊ စည်းမ ဉ်း၊ စညး်ကမ်း၊ ညွှန် ကား 

ခ ကမ် ားနှင့်် က ိုက်ည ရမည်။ 



( င )  ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်က ို ယာယ မှတ်ပံိုတင်ရန် သတ်မှတ်စည်းကမ်းခ က်မ ားနှင့်အ်ည  

သက်ဆ ိုငရ်ာ မှတ်ပံိုတင်အရာရှ ထံ ဒလ ာက်ထားရမည်။ ယာယ မှတ်ပံိုတငမ်ခင်း 

အတွက်  သတ်မှတ်ထားသည့်် အခဒ ကးဒငွ ဒပးသွင်းရမည်။ 

( စ )  ယာဉ်ဒမာင်းနှင်သူထံတွင် သက်တမ်းရှ  အမပည်မပည်ဆ ိုင်ရာယာဉ်ဒမာငး်နှင်ခွင့််  

လက်မှတ် သ ိုို့မဟိုတ် အာဆ ယံအြွဲွေ့ဝငန် ိုငင်မံ ားကထိုတ်ဒပးထားဒသာ သက်တမ်းရှ  

ယာဉ်ဒမာင်းလ ိုငစ်င် သ ိုို့မဟိုတ်  သဒ ာတူစာခ ျုပ်မြင့်် အမပန်အလှန် အသ အမှတ် 

မပျုထားဒသာ န ိုင်ငမံ ားက ထိုတ်ဒပးသည့်် သက်တမ်းရှ ယာဉ်ဒမာင်းလ ိုင်စင် ပါရှ ရ 

မည်။ အဆ ိုပါလက်မှတ် သ ိုို့မဟိုတ် ယာဉ်ဒမာငး်လ ိုငစ်င် မတငမ်ပန ိုငပ်ါက သက်ဆ ိုင် 

ရာ န ိုငင်ကံ ထိုတ်ဒပးဒသာ သက်တမ်းရှ  ယာဉ်ဒမာငး်လ ိုငစ်င်က ို တငမ်ပ၍ ယာယ  

ယာဉ်ဒမာင်းနှင်ခွင့််လက်မှတ်ရရှ ရန် သက်ဆ ိုငရ်ာ လ ိုငစ်ငထ်ိုတ်ဒပးသူအရာရှ ထံ 

ဒလ ာက်ထားန ိုင်သည်။ ယာယ ယာဉ်ဒမာင်းနှင်ခွင့််လက်မှတ်အတွက် သတ်မှတ် 

ထားသည့်် အခဒ ကးဒငွ ဒပးသွင်းရမည်။  

(ဆ) ယာဉ်အကူထံတွင် သက်ဆ ိုင်ရာန ိုငင်ံက ထိုတ်ဒပးဒသာ အဒထာက်အထား 

ပါရှ ရမည်။ 

( ဇ )  မမန်မာန ိုင်ငံ၏ ယာဉ်သွားလာမှုဆ ိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နညး်ဥပဒေမ ား၊ စည်းမ ဉ်း 

နှင့်် စညး်ကမ်းမ ားက ို လ ိုက်နာရမည်။  

( ဈ )  သက်ဆ ိုင်ရာမှတ်ပံိုတင်အရာရှ က ထိုတ်ဒပးဒသာ ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်ယာယ မှတ်ပံိုတင် 

အမှတ်မပါရှ လ င် ဒမာဒ်တာယ်ာဉ်က ို ဒမာငး်နှင်မခင်းမမပျုရ။ 

၂၅၀။ ဦးစ းဌာနတွင် မှတ်ပံိုတင်ထားသည့်် ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်မ ား ဒေသဆ ိုင်ရာသဒ ာတူ စာခ ျုပ် 

မ ားအရ မပည်ပသ ိုို့ ဝငထ်ွက်သွားလာမခငး် သ ိုို့မဟိုတ် မြတ်သန်းသွားလာမခငး်နှင့်စ်ပ်လ ဉ်း၍ သယ်ယူ 

ပ ိုို့ဒဆာငဒ်ရးလိုပ်ငန်းလိုပ်က ိုင်သူသည် - 

(က) ကိုန်းလမး်သယ်ယူပ ိုို့ဒဆာင်မှု လ ငမ်မန်ဒခ ာဒမွွေ့ဒစဒရး အမ  ျုးသားဒကာမ်တ ၏ 

ခွင့််မပျုခ က် ဒလ ာက်ထားရယူရမည်။ 

( ခ )  သဒ ာတူစာခ ျုပ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့်် ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ဒမာငး်နှင်သူ 

နှင့် ် ယာဉ်အကူတ ိုို့အတွက်လ ိုအပ်သည့်် စာရွက်စာတမ်းနှင့်် အဒထာက်အထား 

မ ား မပည့််စံိုစွာပါရှ ဒစဒရး ဒဆာငရ်ွက်ရမည်။ 



( ဂ) မမန်မာန ိုင်ငံနှင့်် သက်ဆ ိုင်ရာစာခ ျုပ်ဝင်န ိုင်ငံ သ ိုို့မဟိုတ် စာခ ျုပ်ဝင်န ိုင်ငံမ ားက 

သဒ ာတူ သတ်မှတ်ထားသည့်် အခဒ ကးဒငွမ ား ဒပးဒဆာငရ်မည်။ 

(ဃ) ခရ းသည်မ ား သ ိုို့မဟိုတ် ကိုန်ပစစည်းမ ား သယ်ယူပ ိုို့ဒဆာင်ရာတွင် မမန်မာန ိုင်ငံ၏ 

တည်ဆဲဥပဒေ၊ နညး်ဥပဒေမ ား၊ စညး်မ ဉ်းနှင့်် စညး်ကမ်းမ ားနှင့််အည  ဒဆာငရ်ွက် 

ရမည်။ သက်ဆ ိုင်ရာစာခ ျုပ်ဝင်န ိုင်ငံ သ ိုို့မဟိုတ် စာခ ျုပ်ဝင်န ိုင်ငံမ ား၏ တည်ဆဲ 

ဥပဒေ၊ နညး်ဥပဒေမ ား၊ စညး်မ ဉ်းနှင့်် စညး်ကမ်းမ ားက ိုလည်း  လ ိုက်နာရမည်။ 

(င) သက်ဆ ိုငရ်ာစာခ ျုပ်ဝငန် ိုငင် ံသ ိုို့မဟိုတ် စာခ ျုပ်ဝင်န ိုငင်မံ ားက သတ်မှတ်ထားဒသာ 

ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်သွားလာမှုဆ ိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နညး်ဥပဒေမ ား၊ စညး်မ ဉ်းနှင့်် 

စည်းကမ်းမ ားက ို မ မ ၏ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်က ို ဒမာငး်နှင်သူနှင့်် ယာဉ်အကူတ ိုို့က 

လ ိုက်နာဒစဒရး တာဝန်ခံရမည်။ 

 ( စ) ဒ းအနတရာယ်ရှ ဒသာကိုန်ပစစည်းမ ား သယ်ယူပ ိုို့ဒဆာင်မည့်် ကိုန်တင်ယာဉ်သည် 

မြတ်သန်းသွားလာမည့်် သက်ဆ ိုငရ်ာ စာခ ျုပ်ဝငန် ိုငင် ံသ ိုို့မဟိုတ် စာခ ျုပ်ဝင်န ိုငင်မံ ား 

၏ သက်ဆ ိုင်ရာကိုန်းလမ်းသယ်ယူပ ိုို့ဒဆာငမ်ှုလ ငမ်မန်ဒခ ာဒမွွေ့ဒစဒရး အမ  ျုးသား 

ဒကာ်မတ ၏  ခွင့််မပျုခ က် ဒလ ာကထ်ားရယူရမည်။  

(ဆ) ဒ းအနတရာယ်ရှ ဒသာ ကိုန်ပစစည်းမ ားတင်ဒဆာင်သည့်် ဒမာဒ်တာယ်ာဉ်က ို 

ဒမာငး်နှငမ်ည့်် ယာဉ်ဒမာငး်နှင်သူသည် သဒ ာတူစာခ ျုပ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့်် 

အရည်အခ ငး်နှင့် ်အဒထာကအ်ထားမ ား မပည့်စ်ံိုဒစဒရး ဒဆာငရ်ွက်ထားရမည်။ 

( ဇ)  ဒ းအနတရာယ်ရှ ဒသာကိုန်ပစစညး်မ ား တငဒ်ဆာင်လာသည့်် ဒမာ်ဒတာယ်ာဉ် 

မြစ်ဒ ကာင်း သ သာထငရ်ှားဒစရန် ယာဉ်အမှတ်အသား (Vehicle Marking)၊ 

ကွန်တ န်နာ အမှတ် အသား (Container Marking) နှင့်် တ ိုင်က အမှတ်အသား 

(Tank Marking) မ ားက ို လည်းဒကာင်း၊ ကိုန်ပစစည်းအမ  ျုးအစားအလ ိုက် 

အနတရာယ်ကင်းရှင်းဒစရန် ထိုပ်ပ ိုးမခငး် (Packaging)၊ တံဆ ပ်ကပ်မခငး် (Labelling)၊ 

ကိုန်တင်မခငး် (Loading)နှင့်် ကိုန်ခ မခငး်(Unloading) မ ားက ိုလည်းဒကာငး် 

သဒ ာတူစာခ ျုပ်ပါ သတ်မှတ်ခ က်မ ားအတ ိုငး် ဒဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

( ဈ)  ဒ းအနတရာယ်ရှ ဒသာကိုန်ပစစည်းမ ား တငဒ်ဆာငလ်ာစဉ် မဒတာ်တဆမှုမြစ်ပွား 

ပါက ဒဆာင်ရွက်ရမည့််အစ အမံမ ားက ို မပည့််စံိုစွာ ကက ျုတင်မပင်ဆင်ထားရမည်။ 



ဒ းအနတရာယ်ရှ ဒသာကိုန်ပစစညး်မ ား တငဒ်ဆာင်လာစဉ် မဒတာတ်ဆမှု မြစ်ပွား 

ပါက ဒဆာငရ်ွက်ရမည့််အစ အမံမ ား အနတရာယ်ကငး်ရှငး်ဒစဒရးလ ိုအပ်သည့််ပစစည်း 

က ရ ယာမ ား (Safety Equipment) က ို မပည့််စံိုစွာကက ျုတင်မပင်ဆင်ထားရမည်။  

၂၅၁။ ဦးစ းဌာန သ ိုို့မဟိုတ် ဦးစ းဌာနက တာဝန်ဒပးအပ်သည့်် ဒေသဆ ိုင်ရာမှတ်ပံိုတင်အရာရှ  

သည်- 

(က) မမန်မာန ိုင်ငအံတွငး်သ ိုို့ ဝငထ်ွက်သွားလာမည့်် သ ိုို့မဟိုတ် မြတ်သန်းသွားလာမည့်် 

ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်မ ားနှင့်် စပ်လ ဉ်း၍ သတ်မှတ်ခ က်မ ားနှင့််အည  လ ိုက်နာ 

ဒဆာငရ်ွက် မခငး် ရှ ၊ မရှ  စစ်ဒဆးမခငး် မပျုန ိုငသ်ည်။ 

( ခ) မပည်ပသ ိုို့ ယာယ ထွကခ်ွာမည့်် သ ိုို့မဟိုတ် မပည်ပန ိုင်ငမံ ားက ို မြတ်သန်းသွားလာမည့်် 

ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်မ ားနှင့်် စပ်လ ဉ်း၍ နညး်ဥပဒေ  ၂၅၀ ပါ သတ်မှတ်ခ က်မ ား နှင့်် 

အည လ ိုက်နာဒဆာငရ်ွက်မခငး်  ရှ ၊ မရှ  စစ်ဒဆးမခငး်မပျုန ိုင်သည်။  

 


