
မြန်ြာ့ဆိပက်ြ်းအာဏာပုိင်ဥပဒေ 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအြှတ်  ၂၁။) 

၁၃၇၆ ခုနှစ်၊  တန်ခူးလမပည့်ဒကျော်   ၆  ရက် 

(၂၀၁၅  ခုနှစ်၊   ဧပပီလ   ၉  ရက)် 

 မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကုိ မပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အြည်၊ သက်ဆိုင်မခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဒော်မပချေက်ြျေား 

၁။ ဤဥပဒေကုိ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်ဥပဒေ ဟ ုဒခါ်တွင်ဒစရြည်။ 

၂။ ဤဥပဒေသည် - 

 (က)  ပုေ်ြ ၅၊ ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အြိန်ဒ့ ကာ်မငာစာေုတ်မပန်၍ သတြ်ှတ်ဒသာ ဆိပ်ကြ်း 

နယ်နိြိတ်အတွင်းရှိ ဆိပ်ကြ်းြျေားနှင့် သက်ဆိုင်ဒစရြည်။ 

 ( ခ ) မပည်တွင်းမပည်ပအစုိးရဌာန၊ အေဲွ အ့စည်းတစ်ခုခုက ပုိင်ဆုိင်ပပီး သုိြ့ဟုတ် စီြံခန်ခဲွ့ပပီး 

စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မခင်းြရှိဒသာ ဒရယာဉ်ြျေား၊ ပုေ်ြ ၇၊ ပုေ်ြခွဲ (စ) ပါ  

စစ်ဒရယာဉ်ြျေား၊ ဤဥပဒေအရ အခါအားဒလျော်စွာ ကင်းလွတ်ခွင့်မပုေားဒသာဒရယာဉ် 

ြျေားနှင့်သက်ဆိုင်မခင်း ြရှိဒစရ။ 

၃။ ဤဥပဒေတွင်ပါရိှဒသာ ဒအာက်ပါစကားရပ်ြျေားသည် ဒော်မပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ဒရာက် 

ဒစရြည် - 

(က) နိုင်ငံဒတာ် ဆုိသည်ြှာ မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ်ကုိ ဆိုသည်။ 

( ခ ) ဆိပ်ကြ်း ဆိုသည်ြှာ ပုေ်ြ ၅၊ ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အြိန်ဒ့ ကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်၍ 

သတ်ြှတ်ဒသာ ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်းရိှ ဆိပ်ကြ်းြျေားကုိဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်းရိှ ဒရလြ်းဒ ကာင်း၊ မြစ်ဒ ကာင်းနှင့်ကြ်းနားနယ်တုိလ့ည်း 

ပါဝင်သည်။ 

( ဂ ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ် ဆုိသည်ြှာ ပုေ်ြ ၅၊ ပုေ်ြခဲွ (က) အရ အြိန်ဒ့ ကာ်မငာစာေုတ်မပန်၍ 

သတြ်ှတ်ေားဒသာ နယ်နိြိတ်ကုိ ဆိုသည်။  

 (ဃ) အဓိကဆိပ်ကြ်း ဆုိသည်ြှာ ပုေ်ြခွဲ (ခ) တွင် အဓိပ္ပာယ်ဒော်မပေားသည့် ဆိပ်ကြ်း 

ြျေားအနက်ြှ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ဒရဒ ကာင်းသယ်ယူပိုဒ့ဆာင်ဒရးတွင် အချေက်အချော 

ကျေဒသာ ဆိပ်ကြ်းအမေစ် ဝန်ကကီးဌာနက အြိန်ဒ့ ကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်၍ သတြ်ှတ် 

ေားဒသာ ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုခုကုိ ဆိုသည်။ 
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 ( င ) ပင်လယ်ဒရနက်ဆိပ်ကြ်းဆုိသည်ြှာ အြိန်ဒ့ ကာ်မငာစာေုတ်မပန်၍ သတ်ြှတဒ်သာ 

ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်းရှိ အနည်းဆုံး ဒရစူး ၁၃ ေသြ ၇၂ ြီတာနှင့်အေက်ရိှ 

ပင်လယ်ကူးဒရယာဉ်ြျေား ဆိုက်ကပ်နိုင်ဒသာ ဆိပ်ကြ်းြျေားကုိ ဆိုသည်။ 

( စ ) မပင်ပဆိပ်ကြ်း ဆုိသည်ြှာ ရန်ကုန်ဆိပ်ကြ်းြှလဲွ၍ ကျေန်ဆိပ်ကြ်းြျေားအားလံုးကုိ ဆုိသည်။ 

(ဆ) ကြ်းနားနယ် ဆုိသည်ြှာ ခရီးသည်ြျေား ဆင်းတက်မခင်းနှင့် ကုန်စည်ြျေား အတင်အချေ 

မပုလုပ်မခင်းတုိအ့တွက် ဒရယာဉ်ြျေား ဆုိက်ကပ်ရပ်နားရန် ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အမေစ် 

သီးမခားသတ်ြှတ်ေားမခင်းြရှိလျှင် ကြ်းပါးနယ်နှင့်ဆက်စပ်ပပီး ဒရအမြင့်ဆုံး 

တက်ဒရာက်သည့် ဒရမပည့်ြျေဉ်းအြှတ်ြှ ကုန်းတွင်းပိုင်းသို ့ကိုက် ၅၀ အေိရှိသည့် 

ကြ်းနားနယ်နိြိတ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ 

အခွင့်အဒရးအရ တည်ရှိသည့် ဒမြြျေားြပါဝင်။ 

 ( ဇ ) ကြ်းပါးနယ် ဆိုသည်ြှာ ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုခုတွင် ဒရမပည့်ြျေဉ်းအြှတ်နှင့် ဒရစစ်ြျေဉ်း 

အြှတ်အ ကားရှိ ကြ်းပါးဒစာက် သိုြ့ဟုတ် ဆင်ဒမခဒလျှာ ကြ်းပါးဒမြဒနရာကို 

ဆိုသည်။ 

 ( ဈ ) ဒရယာဉ်ဆိုက်ကပ်ရန်ဒနရာ ဆိုသည်ြှာ ဒရယာဉ်ြျေား ကုန်စည်တင်မခင်း၊ ချေမခင်း 

မပုလုပ်ရာဒနရာ၊ ဆိပ်ကြ်းတံတား၊ သိုဒလှာင်ရုံနှင့်သဒဘောကျေင်းြျေားကို ဆိုသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် ဒရယာဉ်ဆုိက်ကပ်ရန်ဒနရာနှင့်သက်ဆုိင်ဒသာ အမခားအဒဆာက်အအံု 

ြျေားလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ည)  ဆိပ်ကြ်းတံတား ဆိုသည်ြှာ ခရီးသည်အတက်အဆင်းနှင့် ကုန်စည်ြျေား အတင်အချေ 

မပုလုပ်ရာတွင်လွယ်ကူဒစရန် မပုလုပ်ေားသည့် ကြ်းပါးနယ် သုိြ့ဟုတ် ကြ်းနားနယ် 

တစ်ခုခုကုိဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ မြစ်ကြ်းနေူး သုိြ့ဟုတ် ကြ်းနားဒေသကုိ ကာရံေားဒသာ 

ဆက်စပ်ဒနသည့် နံရံတံတုိင်း တစ်ခုခုကုိဒသာ်လည်းဒကာင်း ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

ဒရဆိပ်၊ ဒလှဆိပ်၊ ဆိပ်ခံတံတား၊ ဒောတံတားနှင့် ဒလှကားနံရံတစ်ခုခုလည်း ပါဝင်သည်။ 

( ဋ ) ဒရမပည့်ြျေဉ်းအြှတ် ဆိုသည်ြှာ နှစ်တစ်နှစ်၏ ြည်သည့်ရာသီ၌ြဆို သာြန်ေီဒရ 

ေချေိန်ြျေားတွင် ဒရအမြင့်ဆုံး ဒရာက်ရှိသည့် ြျေဉ်းအြှတ်ကုိဆိုသည်။ 

( ဌ ) ဒရစစ်ြျေဉ်းအြှတ် ဆုိသည်ြှာ နှစ်တစ်နှစ်၏ ြည်သည့်ရာသီ၌ြဆုိ သာြန်ေီဒရေချိေန် 

ြျေားတွင် ဒရအနိြ့်ဆုံး ဒရာက်ရှိသည့် ြျေဉ်းအြှတ်ကုိဆိုသည်။ 

( ဍ ) ကုန်စည် ဆုိသည်ြှာ ဒရာင်းဝယ်ဒောက်ကားသည့် ကုန်ပစ္စည်းအြျိေုးြျိေုးနှင့် ယင်းတုိကုိ့ 

ေည့်သွင်းသည့် ဒသတ္တ ာြျေား သိုြ့ဟုတ် အေုပ်အပိုးြျေား၊ ချေည်ဒနှာင်ေားသည့် 

အရာြျေား၊ စက်သံုးဆီြျေား၊ သက်ရိှတိရ စ္ဆာန်ြျေားနှင့် ဒရွှ ဒ့မပာင်းနုိင်သည့် ပစ္စည်းြျေားကုိ 

ဆိသုည်။ 
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( ဎ ) ဒရယာဉ် ဆုိသည်ြှာ ခရီးသည် သုိြ့ဟုတ် ကုန်စည်ြျေားကုိ ဒရလြ်းမေင့် သယ်ယူပုိဒ့ဆာင် 

ဒရးအတွက် အသုံးမပုဒသာ သဒဘော၊ ဒလှ၊ သြ္ဗန်၊ သစ်ဒောင်၊ ဝါးဒောင်နှင့်အမခား  

စက်တပ် သိုြ့ဟုတ် စက်ြဲ့ဒရယာဉ် တစ်ြျေိုးြျေိုးကုိ ဆိုသည်။ 

(ဏ) ပိုင်ရှင် ဆိုသည်ြှာ ဒရယာဉ်၏ ပိုင်ရှင်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ေိုပိုင်ရှင်ေံြှ ပင်လယ် 

ဒရဒ ကာင်းသယ်ယူပို ဒ့ဆာင်ဒရးလုပ်ငန်းအတွက် တာဝန်ယူငှားရြ်းေားပပီးသူ 

မေစ်သည့်အမပင် ဒရယာဉ်ပုိင်ရှင်အဒပါ် တင်ရိှြည့် တာဝန်နှင့်ဝတ္တ ရားြျေားကုိ လွှဲဒမပာင်း 

ခံယူပါြည်ဟု သဒဘာတူေားပပီးသူကုိ ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဆုိသည်။  ယင်းစကားရပ်တွင် 

ကုန်စည်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ သုံးစွဲသည့်အခါ ကုန်စည်တင်ပိုသ့ူ၊ ကုန်စည်လက်ခံသူ၊ 

ဒရယာဉ်ဒပါ်ကုန်စည်တင်ဒပးသူ သိုြ့ဟတု် ေိုကုန်စည်ကို ဒရာင်းချေမခင်း၊ ေိန်းသိြ်း 

ေားမခင်း၊ ဆိပ်ကြ်း၌ ကုန်စည်အတင်အချေမပုလုပ်မခင်း သိုြ့ဟတု် ဒရယာဉ်ဒမပာင်း 

တင်မခင်းတိုအ့တွက် ကုိယ်စားလှယ်လွှဲစာမေင့် လွှဲအပ်မခင်းခံရသူလည်း ပါဝင်သည်။ 

(တ) ဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ခ ဆိုသည်ြှာ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်က ဝန်ကကီးဌာန၏ 

သဒဘာတူညီချေက်မေင့် အြိန်ဒ့ ကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်၍ သတ်ြှတ်ဒသာ ဆိပ်ကြ်း 

ဝန်ဒဆာင်ခြျေားကုိ ဆိုသည်။ 

(ထ) ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ဆုိသည်မှာ အခဒ ကးဒငွ၊ အေုိးစားနား သုိြ့ဟုတ် သဒဘာတူညီချေက်မေင့် 

ဆဆာင်ရွက်ဆေးဆသာလုေ်ငန်းကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဒရယာဉ်ြျေား ဆိပ်ကြ်း 

အတွင်းသို ့ ဝင်ဒရာက်မခင်း၊ ဆိုက်ကပ်မခင်း၊ အသုံးမပုမခင်း၊ ေွက်ခွာမခင်း သိုြ့ဟုတ် 

ပံုြှန်ကူးသန်းသွားလာမခင်းတုိအ့တွက် ဒဆာင်ရွက်ဒပးသည့်လုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်ြှုလုပ်ငန်း၊ 

ဒေျော်ဒမေြှုလုပ်ငန်း၊ ဟုိတယ်၊ တည်းခုိခန်းနှင့်စားဒသာက်ဆုိင်လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလာဒရး 

လုပ်ငန်းနှင့် မပည်ဒောင်စုအစုိးရအေဲွက့ ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းမေစ်သည်ဟု အခါအားဒလျော်စွာ 

သတ်ြှတ်သည့် လုပ်ငန်းြျေားလည်း ပါဝင်သည်။ 

( ေ ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိသုည်ြှာ မပည်ဒောင်စုအစိုးရ ပိုဒ့ဆာင်ဒရးဝန်ကကီးဌာနကိုဆိုသည်။ 

( ဓ ) အြှုဒဆာင်အရာရှိချေုပ် ဆိုသည်ြှာ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ အကကီးအြှူးကုိ 

ဆိုသည်။ 

( န ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင် ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ ေွဲ စ့ည်းဒသာ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်း 

အာဏာပိုင်အေွဲ ကုိ့ ဆိုသည်။ 

( ပ ) အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ  ့ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရေွဲ စ့ည်းသည် ့ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင် 

အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ ကိ့ု ဆိုသည်။ 

( ေ )  ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီး ဆုိသည်ြှာ ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရယာဉ်ြျေားကုိ ဒရဒ ကာင်း 

မပရန် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်က လုပ်ငန်းလုိင်စင် ေုတ်ဒပးေားဒသာသူကုိ ဆုိသည်။ 
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( ေ ) ဒရယာဉ်ြှူး ဆိုသည်ြှာ ဒရယာဉ်ကို တာဝန်ယူကွပ်ကဲ ဒြာင်းနှင်သူကိုဆိုသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီး ြပါဝင်။ 

(ဘ) ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ 

တည်ဆဲဥပဒေြျေားအရ ဒသာ်လည်းဒကာင်း မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင် ကုိယ်စား 

တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေားကုိ ကျေင့်သုးံဒဆာင်ရွက်ရန် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်က 

ခန်ေ့ားသူကုိ ဆိုသည်။ 

အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချေက် 

၄။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချေက်ြျေားြှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းမေစ်သည် - 

(က) နုိင်ငံဒတာ်၏ ဆိပ်ကြ်းြျေား ပုိြုိေံွ ့ပေိုးတုိးတက်ဒစရန်နှင့် စီးပွားဒရးပုိြုိေံွ ့ပေိုးတုိးတက် 

ဒစရန်၊ 

( ခ ) ဆိပ်ကြ်းလုပ်ငန်းြျေား ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပပီး လုံမခုံြှုရှိဒစရန်၊  

( ဂ ) အြှီအခိုကင်းစွာ ရပ်တည်ခွင့်ရှိဒသာ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင် အေွဲ အ့စည်းအမေစ် 

ဆိပ်ကြ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းြျေားကုိ ဒမပာင်းလဲေွဲ စ့ည်းနိုင်ရန်၊ 

(ဃ) နိုင်ငံဒတာ်၏ ဒစျေးကွက်စီးပွားဒရး စနစ်နှင့်အညီ မပည်တွင်း မပည်ပြှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 

ြျေားအား စနစ်တကျေ စည်းကြ်းချေက်ြျေားသတ်ြှတ်၍ လုပ်ကုိင်ခွင့်မပုနိုင်ရန်၊ 

( င ) ဆိပ်ကြ်းလုပ်ငန်းြျေား ပုိြုိေံွ ့ပေိုးတုိးတက်ဒစရန်အတွက် မပည်ပနုိင်ငံြျေားနှင့်လည်းဒကာင်း၊  

ဒေသဆိုင်ရာ အေွဲ အ့စည်းြျေား သိုြ့ဟုတ် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ အေွဲ အ့စည်းြျေားနှင့် 

လည်းဒကာင်း ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်။ 

အခန်း (၃) 

ဆိပ်ကြ်းြျေား၊ ဆိပ်ကြ်းတံတားြျေားနှင့်ဒရယာဉ်ဆိုက်ကပ်ရန်ဒနရာြျေား သတ်ြှတ်မခင်း 

၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည် မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် - 

(က) နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း သင့်ဒလျော်ဒသာ  ဒနရာြျေားတွင် ပင်လယ်ကူးဒရယာဉ်ြျေား၊ 

ကြ်းရိုးတန်းနှင့် မပည်တွင်းသွား ဒရယာဉ်ြျေား  ဝင်ဒရာက်ဆိုက်ကပ် ရပ်နားဒရး 

အတွက် ဆိပ်ကြ်းြျေား၊ မပင်ပဆိပ်ကြ်းြျေား၊ အဓိကဆိပ်ကြ်းြျေားနှင့် ပင်လယ်ဒရနက် 

ဆိပ်ကြ်းြျေားအား နယ်နိြိတ်ပိုင်းမခားပပီး အြိန်ဒ့ ကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်၍ ဆိပ်ကြ်း 

နယ်နိြိတ်ကုိ သတြ်ှတ်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်ကုိသတ်ြှတ်ရာတွင် ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်နှင့် 

ကပ်လျေက်ရှိဒသာ ဒမြဒနရာ၌ ကြ်းနားနယ်ကုိ ေည့်သငွ်းသတ်ြှတန်ိုင်သည်။ 
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( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ဆိပ်ကြ်းြျေားသတြ်ှတ်ရာတွင် ဆိပ်ကြ်းတံတား၊ ဆိပ်ခံတံတား၊ 

ဒောတံတား၊ ဒရဆိပ်၊ ဒလှဆိပ်၊ သဒဘောကျေင်းနှင့် သုိဒလှာင်ရံုြျေားကုိလည်းဒကာင်း၊ 

ဒရယာဉ်ြျေား သွားလာြှု လွယ်ကူအဆင်ဒမပဒရး၊ ဒရယာဉ်ြျေားလုံမခုံဒရး၊ ဆိပ်ကြ်း 

လုပ်ငန်းြျေား ေွံ ပ့ေိုးတိုးတက်ဒရးနှင့် ေိန်းသိြ်းဒရးအတွက် အမခားလုပ်ငန်းခွင်ြျေားကုိ 

လည်းဒကာင်း ကြ်းနားနယ်အတွင်း ေည့်သွင်းသတြ်ှတ်နိုင်သည်။ 

(ဃ) ပုေ်ြခွဲ(က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တိုအ့ရ သတ်ြှတ်ဒသာ ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်၊ ဆိပ်ကြ်းနှင့် 

ကြ်းနားနယ်တိုက့ိ ု အြိန် ဒ့ ကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်၍ တိုးချေဲ မ့ခင်း၊ ဒလျှာ့ချေမခင်း၊ 

ဒမပာင်းလဲမခင်း၊ ပယ်ေျေက်မခင်း သိုြ့ဟတု် မပင်ဆင်မခင်း မပုနိုင်သည်။ 

( င ) ဆိပ်ကြ်းြျေားကို သတ်ြှတ်မခင်း၊ တိုးချေဲ မ့ခင်း၊ ဒမပာင်းလဲမခင်းနှင့် မပင်ဆင်မခင်းတို  ့

မပုလုပ်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဒမြနှင့် ပစ္စည်းြျေားရှိပါက ေိုဒမြနှင့်ပစ္စည်းြျေား၏ ပိုင်ဆိုင် 

ခွင့်ရှသိူြျေားနှင့် ညှိနှိုင်း၍ တည်ဆဲဥပဒေြျေားနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 

၆။ ဆိပ်ကြ်းြျေားအက်ဥပဒေ၊ ရန်ကနု်ဆိပ်ကြ်းအက်ဥပဒေနှင့် မပင်ပဆိပ်ကြ်းြျေားအက်ဥပဒေ 

တစ်ရပ်ရပ်အရ သတ်ြှတ်ခ့ဲဒသာ ဆိပ်ကြ်းြျေား၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကြ်းနှင့် မပင်ပဆိပ်ကြ်းြျေားကုိ ဤဥပဒေ 

နှင့်အညီ တိုးချေဲ မ့ခင်း၊ ဒလျှာခ့ျေမခင်း၊ ဒမပာင်းလဲမခင်း၊ ပယ်ေျေက်မခင်း သိုြ့ဟတု် မပင်ဆင်မခင်းြမပုသြျှ 

ပုေ်ြ ၅၊ ပုေ်ြခွဲ (က) အရ သတြ်ှတ်ဒသာ ဆိပ်ကြ်းြျေားမေစ်သည်ဟ ုြှတ်ယူရြည်။ 

၇။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း - 

(က)  ဒရယာဉ်ဆိုက်ကပ်ရန်ဒနရာ သိုြ့ဟုတ် ဆိပ်ကြ်းတံတားတစ်ခုခုကို တည်ဒဆာက် 

ပပီးစီးသည့်အခါ ယင်းကို အသုံးမပုရန် အသင့်ရှိပပီမေစ်ဒ ကာင်း အြိန်ဒ့ ကာ်မငာစာ 

ေုတ်မပန်ဒ ကညာရြည်။ 

( ခ ) ဒရယာဉ်ဆုိက်ကပ်ရန်ဒနရာနှင့် ဆိပ်ကြ်းတံတားြျေားတွင် ဒနရာလပ်ရိှသည့်အခါတုိင်း 

ပင်လယ်ကူးဒရယာဉ်ြျေား ဝင်ဒရာက် ဆုိက်ကပ်ရန်ဒနရာနှင့် ဆိပ်ကြ်းတံတားြျေားကုိ 

သတြ်ှတ်နိုင်သည်။ 

( ဂ )  မပည်တွင်းသွားဒရယာဉ်ြျေား ဆိုက်ကပ်ရန် ဒရယာဉ်အြျေိုးအစားအလိုက် ဆိပ်ကြ်း 

တံတားြျေားကုိ သတ်ြှတ်နိုင်သည်။ 

(ဃ) ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဒရယာဉ်ဒကျောက်ချေ ရပ်နားရာဒနရာနှင့် ဒောယ်ာြျေားကို ဒနရာချေေားရန် 

စည်းြျေဉ်းစည်းကြ်းြျေား သတြ်ှတ်ရြည်။ 

( င ) ဒဘးအန္တရာယ်ရိှ ကုန်စည်ြျေားသယ်ဒဆာင်လာဒသာ ဒရယာဉ်ြျေား ဒကျောက်ချေရပ်နားရန် 

စည်းကြ်းချေက်ြျေား သတ်ြှတဒ်ပးမခင်းနှင့် ဒနရာသတ်ြှတ်ဒပးမခင်းြျေား ဒဆာင်ရွက် 

ရြည်။  
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( စ ) မပည်တွင်းြှ မေစ်ဒစ၊ မပည်ပနုိင်ငံတစ်ခုခုြှမေစ်ဒစ စစ်ဒရယာဉ်ြျေား ဝင်ဒရာက်လာမခင်း၊ 

ဆုိက်ကပ်မခင်း၊ ရပ်နားမခင်းနှင့် ယင်းတုိ၏့ လုပ်ငန်းဒဆာင်တာြျေားကုိ ဝန်ကကီးဌာန၏ 

အြိန်မ့ေင့်ကန်သ့တ်နိုင်သည်။  

အခန်း (၄) 

ဆိပ်ကြ်းလုပ်ငန်းြျေား ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ဒရးအတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်မပုမခင်း 

၈။ ဝန်ကကီးဌာနသည် မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် - 

(က) ဆိပ်ကြ်းြျေားေံွ ့ပေိုးဒရးအတွက် ဆိပ်ကြ်းဒနရာသစ်ြျေား ရှာဒေွဒော်ေုတ်တည်ဒဆာက်မခင်း၊  

အဆင့်မြှင့်တင်မခင်း၊ တုိးချဲေ တ့ည်ဒဆာက်မခင်းနှင့် မပုမပင်ေိန်းသိြ်းမခင်းလုပ်ငန်းြျေားကုိ 

မပည်တွင်းမပည်ပြှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျေားအား တစ်နည်းနည်းမေင့် လွှဲဒမပာင်းလုပ်ကုိင် 

ဒဆာင်ရွက်ရန် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်နှင့် ပဋိညာဉ်စာချေုပ်ချေုပ်ဆုိဒစပပီး စည်းကြ်း 

ချေက်ြျေား သတြ်ှတ်၍ လုပ်ကိုင်ခွင့်မပုနိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ လုပ်ကိုင်ခွင့်မပုဒသာ လုပ်ငန်းြျေားကို အဓိကတာဝန်ယူ ကကီး ကပ် 

ကွပ်ကဲပပီး လုပ်ငန်း ဒဆာင်ရွက်ြှုအဒသးစိတ်ကုိ စစ်ဒဆးမခင်းနှင့် ကကီး ကပ်မခင်းတုိမ့ပုရန် 

မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုငအ်ား တာဝန်ဒပးအပ်ရြည်။ 

( ဂ ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်အား ဆိပ်ကြ်းလုပ်ငန်းြျေားနှင့် သက်ဆုိင်သည့် စည်းြျေဉ်းြျေား၊ 

စည်းကြ်းြျေားေုတ်မပန်၍ ဆိပ်ကြ်းဆိုင်ရာ ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျေားကုိ ဒဆာင်ရွက် 

ဒစနိုင်သည်။ 

၉။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ဝန်ကကီးဌာန၏ လြ်းညွှန်ချေက်နှင့်အညီ မပည်ပနိုင်ငံအစိုးရ၊ 

အေွဲ အ့စည်းြျေားနှင့်ဆက်သွယ်၍လည်းဒကာင်း၊ နိုင်ငံတကာအေွဲ အ့စည်းြျေားတွင် အေွဲ ဝ့င်အမေစ် 

နိုင်ငံကိုယ်စားမပုပါဝင်၍လည်းဒကာင်း ဒဆာင်ရွက်ရြည်။    

အခန်း (၅) 

ဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ခြျေား သတ်ြှတ်မခင်း 

၁၀။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ဝန်ကကီးဌာန၏ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် - 

(က) ဆိပ်ကြ်းြျေားတွင် ပင်လယ်ကူးဒရယာဉ်ြျေားနှင့် မပည်တွင်းဒရယာဉ်ြျေား သွားလာမခင်း၊ 

ဆိုက်ကပ်ရပ်နားမခင်း၊ အသုးံမပုမခင်းတိုန့ှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဒရယာဉ်၊ ကုန်စည် သိုြ့ဟတု် 

ခရီးသည် အဒရအတွက်အလိုက် ခွဲမခားပပီး မြန်ြာကျေပ်ဒငွမေင့် မေစ်ဒစ၊ နိုင်ငံမခား 

သံုးဒငွမေင့်မေစ်ဒစ ဒပးဒဆာင်ရြည့် ဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ခြျေားကုိ အြိန်ဒ့ ကာ်မငာစာ 

ေုတ်မပန်၍ သတြ်ှတ်ရြည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခဲွ (က) အရ သတ်ြှတ်ဒသာ ဝန်ဒဆာင်ခြျေားကုိ  အခါအားဒလျော်စွာ မပင်ဆင်မခင်း၊ 

ဒမပာင်းလဲမခင်း သိုြ့ဟုတ် ပယ်ေျေက်မခင်းတို ့မပုလုပ်နိုင်သည်။ 
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( ဂ ) အြျေားမပည်သူအကျေိုးငှာ အေူးကိစ္စရပ်တစ်ခုခုအတွက် ဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ခြျေားကုိ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ဒပးမခင်း သိုြ့ဟတု် ဒလျှာ့ဒပါ့မခင်းမပုနိငု်သည်။ 

အခန်း (၆) 

မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင် ေွဲ စ့ည်းမခင်း 

၁၁။    (က) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်ကုိ မပည်ဒောင်စုအစုိးရအေဲွက့ အတည်မပုသည့် ေဲွစ့ည်းပံုအတုိင်း  

ေွဲ စ့ည်းတည်ဒောင် ေားရှိရြည်။ 

( ခ ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်၊ 

ဖွဲ စ့ည်းေုံနှင့် လုေ်ထုံးလုေ်နည်းများကုိ လိုက်နာဆဆာင်ရွက်ရမည်။  

၁၂။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် - 

(က) ကိုယ်ပိုင်အြည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်မေင့် စဉ်ဆက်ြမပတ် ဆက်ခံဒဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊  

တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဆဲိုခံနိုင်ခွင့်ရှိသည့် အေွဲ အ့စည်းမေစ်သည်။ 

( ခ ) ြိြိနှင့်အစိုးရအေွဲ အ့စည်းြျေား၊ မပင်ပပုဂ္ဂလိက အေွဲ အ့စည်းြျေားအ ကား လုပ်ငန်း 

သဒဘာတူစာချေုပ်ြျေားနှင့် အမခားစာချေုပ်ြျေားချေုပ်ဆိုရာတွင် အြှုဒဆာင်အရာရှိချေုပ်  

ကုိယ်တုိင်မေစ်ဒစ၊ ၎င်းက အခွင့်အာဏာဒပးအပ်ေားသည့်အရာရိှကမေစ်ဒစ လက်ြှတ် 

ဒရးေိုးရြည်။ 

( ဂ ) နိုင်ငံဒတာ်က ြတည်ေုတ်ဒပးေားဒသာ ရင်းနှီးဒငွြျေားကိုလည်းဒကာင်း၊ ဌာနက 

ေိုင်ဆိုင်ဆသာ ဆငွဆ ကးနှင့်ဆရွှေ ဆ့ပောင်းနိုင်ဆသာ ေစ္စည်းများ၊ မဆရွှေ မ့ဆပောင်းနိုင်ဆသာ 

ေစ္စည်းများကိုလည်းဆကာင်း၊ ရရန်ေိုင်ခွင့်နှင့်ဆေးရန်တာဝန်များကိုလည်းဆကာင်း 

ဆက်ခံရမည်။ 

(ဃ) မိမိေုိင်ဆုိင်သည့် သုိမ့ဟုတ် ဆက်ခံရရိှသည့် ဆငွဆ ကးနှင့် ဆရွှေဆ့ပောင်းနုိင်ဆသာေစ္စည်းများ၊ 

မဆရွှေမ့ဆပောင်းနုိင်ဆသာေစ္စည်းများ၊ နုိင်ငံဆတာ်က လွှေဲအေ်ဆေးဆသာ သုိမ့ဟုတ် လုေ်ကုိင်ခွင့် 

ဆေးဆသာ ဆရွှေ ဆ့ပောင်းနိုင်ဆသာေစ္စည်းနှင့် ြဆရွှေ မ့ဆပောင်းနိုင်ဆသာ ေစ္စည်းတိုကုိ့ ရယူခွင့်၊ 

လကဝ်ယ်ထားေိုင်ခွင့်နှင့် အသုးံပေုေိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၁၃။    (က)  ဤဥပဒေအာဏာြတည်ြီက ေွဲ စ့ည်းခဲ့သည့် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်တွင် တာဝန် 

ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ ဝန်ေြ်းြျေားသည် ဤဥပဒေအရ ေွဲ စ့ည်း ဒသာ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်း 

အာဏာပိုင်သို ့ လွှဲဒမပာင်းတာဝန်ေြ်းဒဆာင်သည့်အခါ ယင်းတို ့ တာဝန်ေြ်းဒဆာင် 

ခ့ဲစဉ်က ရရိှခ့ဲသည့် ရာေူးတာဝန်နှင့် ရပုိင်ခွင့်ေက် ဒလျော့နည်းမခင်းြရိှဒစရန် ညိှနှိုင်း 

ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ လွှဲဒမပာင်းတာဝန် ေြ်းဒဆာင်ရန် ဆန္ဒြမပုဒသာ ဝန်ေြ်းြျေားကို 

ပိုဒ့ဆာင်ဒရးဝန်ကကီးဌာန လကဒ်အာက်ရှိသင့်ဒလျော်သည့်ဌာန အေွဲ အ့စည်းတစ်ခုခုသို ့

လွှဲဒမပာင်းဒပးနိုင်သည်။ 
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၁၄။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ဤဥပဒေအရေွဲ စ့ည်းသည့် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သို ့ ဒမပာင်းဒရွှ  ့

တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ဒသာ ဝန်ေြ်းြျေားအတွက် ကရုဏာဒ ကး၊ ချေီးမြှင့်ဒငွ၊ အပငိြ်းစားလစာ၊  

အပငိြ်းစားယူြှုဆိုင်ရာကိစ္စြျေားကို ယင်းတို တ့ာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ အချေိန်ကာလအတိုင်း 

တွက်ချေက်၍ ၎င်း၏အသုးံစရိတ်ဒခါင်းစဉ်ြှ ကျေခံခွင့်မပုဒပးရြည်။  

၁၅။ အြှုဒဆာင်အရာရှ ိချေုပ်သည် ဒအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားနှင် ့ လုပ်ပိ ုင်ခွင် ့ြျေားအား 

ဒဆာင်ရွက်ရြည် - 

(က) အုပ်ချေ ပ်ြှုအေဲွက့ သတ်ြှတ်ဒပးေားဒသာ လုပ်ငန်းပုိင်းဆုိင်ရာနှင့် ဘဏ္ဍာဒရးပုိင်းဆုိင်ရာ 

ရည်ြှန်းချေက်ြျေားမပည့်ြီဒအာင် တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

( ခ ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်ရိှ ဌာနကကီးြှူးအဆင့်ဒအာက် အရာေြ်း၊ အြှုေြ်းြျေားအား 

ဒရွးချေယ်ခန်အ့ပ်မခင်း၊ ေုတ်ပယ်မခင်း၊ သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ရာေူးတိုးမြှင့်  

ဒပးမခင်းြျေားကို ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) ပါ အရာေြ်း၊ အြှုေြ်းြျေား အသက် ၆၀ နှစ် မပည့်ပါက သက်မပည့် 

အပငိြ်းစားယူခွင့်ဒပးနိုင်သည်။ သုိဒ့သာ် လုပ်ငန်းလုိအပ်ချေက်အရ ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ 

ကာယကံရှင်၏ ကျေန်းြာဒရးအဒမခအဒနအရဒသာ်လည်းဒကာင်း ဆက်လက်တာဝန် 

ေြ်းဒဆာင်လုိဒသာ အဆုိပါပုဂ္ဂိုလ်ြျေားအား အသက် ၆၅ နှစ် မပည့်သည့် အချေိန်အေိ 

တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကကိြ်စီ သက်တြ်းတိုးမြှင့်၍ ဒဆာင်ရွက်ခွင့်မပုမခင်း။ 

၁၆။ ဤဥပဒေအရ ဒပးအပ်ဒသာ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားကို ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် 

ဝန်ေြ်းြျေားအား စည်းြျေဉ်းစည်းကြ်းြျေားနှင့်အညီ အခါအားဒလျော်စွာ ခန်အ့ပ်မခင်းနှင့်ကကီး ကပ်မခင်း 

မပုနိုင်သည်။  လိုအပ်ပါက ြိြိကိုယ်စား ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန် စည်းကြ်းချေက်ြျေား သတ်ြှတ်၍ 

ကုိယ်စားလှယ်ြျေားခန်အ့ပ်ပပီး တာဝန်ဒပးနိုင်သည်။ 

အခန်း (၇) 

မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေား 

၁၇။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် - 

(က) ဝန်ကကီးဌာန၏ စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များကုိ အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ ) ဆိပ်ကြ်းလုေ်ငန်းစီမံကိန်းများကုိ ဝန်ကကီးဌာန၏ ခွင့်ပေုချက်ပဖင့် အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 

ဆဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ ) ဆိပ်ကြ်းလုပ်ငန်းြျေား ေွံ ပ့ေိုးတိုးတက်ဒရးနှင့် ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျေား အဆင်ဒမပ 

ဒချောဒြွ ဒ့ရးအတွက် လည်းဒကာင်း၊ ဆိပ်ကြ်းြျေားနှင့် ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်းရှိ 

ကြ်းပါးနယ်နှင့် ကြ်းနားနယ်ြျေား ေွံ ပ့ေိုးတိုးတက်ဒရးတိုအ့တွက် လည်းဒကာင်း 

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ြျေား ချေြှတ်၍ ဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 
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(ဃ) မိမိ၏ ဝင်ဆငွတိုးတက်ဆစဆရးအတွက် ကုန်ထုတ်လုေ်မှုနှင့် ဝန်ဆဆာင်မှုစရိတ်တိုက့ို 

ကျဆင်းဆစဆသာ နည်းလမ်းများပဖင့်လည်းဆကာင်း၊ ထုတ်လုေ်မှုနှင့် ဝန်ဆဆာင်မှု      

စွမ်းအား တိုးတက်ဆစဆသာနည်းလမ်းများပဖင့်လည်းဆကာင်း ဆဆာင်ရွက်ရမည်။   

( င ) နုိင်ငံေုိင်ေစ္စည်းများနှင့် ဘဏ္ဍာဆငွများကုိ ဆလလွင့်ပခင်း၊ ဆံုးရှုံးပခင်းနှင့် ေျက်စီးပခင်းတုိ ့

မရှိဆစရန် ကာကွယ်ထိန်းသမိ်းဆစာင့်ဆရှာက်ရမည်။   

( စ ) ဤဥပဒေအရ တည်ဒောင်ဒသာ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင် ရန်ပုံဒငွနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ 

ရဒငွသုံးဒငွြျေားကို စိစစ်ခွင့်မပုမခင်း၊ ရန်ပုံဒငွကို ေိန်းသိြ်းမခင်းနှင့် စီြံခန်ခ့ွဲမခင်းတို ့

မပုပိငု်ခွင့်ရှိသည်။ 

(ဆ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရယာဉ်ြျေားအတွက် စက်သံုးဆီနှင့်အမခားလုိအပ်ချေက်ြျေား 

ဒောက်ပံ့ဒပးရန် စီြံခန်ခ့ွဲနိုင်သည်။ ယင်းလုပ်ငန်းြျေားအတွက် လုပ်ငန်းရှင်ြျေားအား 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်ဒပးမခင်းနှင့် စည်းကြ်းဒောက်ေျေက်သူြျေားကို စီြံခန် ခ့ွ ဲဒရး 

နည်းလြ်းအရ အဒရးယူမခင်းတို ့မပုနိုင်သည်။ 

( ဇ ) ပုဂ္ဂလိက တဲွဆဲွဒရယာဉ်ြျေား၊ တွန်းဒရယာဉ်ြျေား၊ ဒသာင်တူးဒရယာဉ်ြျေားနှင့် ဆယ်ယူဒရး 

ဒရယာဉ်ြျေားကို လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်ဒပးမခင်းနှင့်  စည်းကြ်းဒောက်ေျေက်သူြျေားကုိ 

စီြံခန်ခ့ွဲဒရး နည်းလြ်းအရ အဒရးယူမခင်းတို ့မပုနိုင်သည်။ 

( ဈ )  ဆိပ်ကြ်းလုပ်ငန်းြျေားနှင့် ဆိပ်ကြ်းအတွင်း လုပ်ငန်းြျေား လွယ်ကူစွာဒဆာင်ရွက်နုိင်ဒရး 

အတွက် ဝန်ကကီးဌာနက အခါအားဒလျော်စွာ ဒပးအပ်သည့် အမခားလုပ်ငန်း လုပ်ပုိင်ခွင့်ြျေားကုိ 

ကျေင့်သုးံဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 

(ည) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရဒ ကာင်းသွားလာဒရးဆိုင်ရာ သတင်းအချေက်အလက် 

ြျေားကုိ အြျေားမပည်သူသိရှိဒစရန် ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည်။ 

( ဋ ) ဆိပ်ကြ်းလုပ်ငန်းြျေား လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိေားသူြျေား၏ ကုန်ကျေစရိတ ်သက်သာဒရး  

နှင့်ေိဒရာက်စွာ ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒစဒရးတိုက့ို နိုင်ငံတကာက သတ်ြှတ်ေားသည့် 

စံချေိန်စံနှုန်းြျေားနှင့်အညီ တိုးမြှင့်ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည်။ 

( ဌ ) ဆိပ်ကြ်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းြျေားတွင် ဝန်ေြ်းြျေား၏ စွြ်းဒဆာင်ရည် မြှင့်တင်ဒပးနုိင်ဒရး 

နှင့် ဆိပ်ကြ်းအလုပ်သြားြျေား အသက်အန္တရာယ် ဒဘးကင်းလုံမခုံဒရးတိုအ့တွက် 

နိုင်ငံတကာစံနှုန်းြျေားနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည်။ 

( ဍ ) ဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျေား ေွံ ပ့ေိုးတိုးတက်ရန်နှင့် နည်းပညာြျေား တိုးတက် 

မြင့်ြားလာရန် သုဒတသနလုပ်ငန်းြျေားဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အေဲွအ့စည်း 

ြျေားနှင့် ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်မခင်း မပုရြည်။ 

( ဎ ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရယာဉ်ြျေားဒဘးအန္တရာယ်မေစ်မခင်းနှင့် ဒရယာဉ်ဒ ကာင့် 

မေစ်ဒပါ်ဒသာ ြည်သည့် ပျေက်စီးဆုံးရှုံးြှုကိုြဆို စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုြျေား မပုလုပ်ပပီး 

လိုအပ်သလို စြီံခန်ခ့ွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 
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(ဏ) တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ဒပးအပ်ဒသာ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားကုိ ဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 

၁၈။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် - 

(က) လိုအေ်ဆသာ စက်ေစ္စည်းနှင့် အပခားေစ္စည်းကိရိယာများကုိ ထုတ်လုေ်ခွင့်၊ မပုမပင်ခွင့်၊ 

ဝယ်ယူခွင့်၊ ဆရာင်းချခွင့်၊ ကုန်သွယ်ခွင့်နှင့်ဝန်ဆဆာင်မှု ဆေးေိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ ) အသုးံမပုရန် လိုအပ်ဒသာ  ဒမြကွက်နှင့်အဒဆာက်အအုံြျေားကို ဝယ်ယူခွင့် သိုြ့ဟတု် 

ငှားရြ်းခွင့်ရှိသည်။ 

( ဂ ) ြိြိပုိင်ဆုိင်ဒသာ အသံုးြလုိဒတာ့သည့် ဒရယာဉ်၊ ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာနှင့်ပစ္စည်းြျေားအား 

ေုခွဲဒရာင်းချေမခင်းနှင့် လဲလှယ်မခင်းတို ့ဒဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။  

၁၉။  မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် - 

(က) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်းသွားလာဒနဒသာ ဒရနံတင်ဒရယာဉ်၊ ဆီတင်ဒရယာဉ်၊ 

ဓာတုပစ္စည်းတင်ဒရယာဉ်တိုြ့ှ မေစ်ဒစ၊ ဒရနံအစြ်းတွင်းြျေား၊ ဒရနံတွင်းြျေားနှင့် ဒရနံ  

ပိုက်လိုင်းြျေားြှ မေစ်ဒစ၊ ဒရယာဉ်တိုက်ြှု သိုြ့ဟုတ် ဒသာင်တင်ြှု မေစ်ဒပါ်ရာြှ 

မေစ်ဒစ၊ အမခားတစ်နည်းနည်းဒ ကာင့်မေစ်ဒစ ဒရနံ သိုြ့ဟုတ် ဆီ သိုြ့ဟုတ် ဓာတု 

ပစ္စည်း ယိုေိတ်ြှုြျေားမေစ်ပွားမခင်း၊ ဒရယာဉ်ြျေားနှင့် ဒရဒပါ်ဒရဒအာက် သယံဇာတ 

ရှာဒေွဒရးစင်နှင့် အဒဆာက်အအုံြျေားြှ အညစ်အဒ ကးြျေားနှင့် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းြျေားကို  

ဒရေုအတွင်း ပစ်ချေမခင်း၊ စွန်ေ့ုတ်မခင်းတိုဒ့ ကာင့် ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရေု 

ညစ်ညြ်းြှုြျေား၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျေင် အရင်းအမြစ်ြျေား ပျေက်စီးဆုံးရှုံးြှုြျေားမေစ်ဒပါ် 

လာပါက သက်ဆိုင်ရာအေွဲ အ့စည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ေံြှ အဆိုပါပျေက်စီးဆုံးရှုံးြှုအတွက် 

ဒလျောဒ် ကးကုိ ဒတာင်းခံနိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခဲွ (က) ပါ ပျေက်စီးဆံုးရှုံးြှုြျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ သက်ဆုိင်ရာဒရယာဉ်ြျေား၊ ဒရဒပါ် 

ဒရဒအာက်သယံဇာတရှာဒေွဒရးစင်နှင့် အဒဆာက်အအုံြျေားကို ဒလျော်ဒ ကးြရြီ 

တားဆီးေိန်းသိြ်းခွင့်ရှိသည်။ 

၂၀။   မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် - 

(က) အဒ ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာဒ ကာင့် ဆိပ်ကြ်းြှ ေွက်ခွာရန် လိုအပ်သည့် ဒရယာဉ်ကို 

သက်ဆုိင်ရာဒရယာဉ်ြှူး သုိြ့ဟုတ် ဒရယာဉ်ပုိင်ရှင်ေံ အဒ ကာင်း ကားပပီး ဆိပ်ကြ်း 

တံတားတစ်ခုခုြှ သတ်ြှတ်ချေိန်အတွင်း ေွက်ခွာရန် ညွှန် ကားနိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ညွှန် ကားပပီးဒနာက် ပေြဆုံးအကကိြ်မေစ်ဒပါ်သည့် ဒရတက်ဒရကျေ 

ချေိန်တွင် အဆိုပါဒရယာဉ်သည် သတြ်ှတ်ချေိန်အတွင်း ေွက်ခွာမခင်းြရှိပါက ဆိပ်ကြ်း 

တံတားတွင် ဆိုက်ကပ်လျေက်ရှိဒနသြျှ သတြ်ှတ်ေားသည့် ေဏ်ဒ ကးကုိ စည်း ကပ် 

နိုင်သည်။ 
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( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (က) ပါ ညွှန် ကားချေက်အရ ေွက်ခွာပပီး မပန်လည်ဆိုက်ကပ်ဒသာ ဒရယာဉ် 

အတွက် ဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ခြျေား ေပ်ြံဒကာက်ခံရန်ြလို။ 

၂၁။   မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်သည် ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရဒ ကာင်းပုိဒ့ဆာင်ြှု လံုမခုံ ဒရး၊ 

ပင်လယ်မပင်တွင် အသက်ဒဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းဒရးဆိုင်ရာ ကွန်ေင်းရှင်းြျေား၊ နိုင်ငံတကာ 

ဒရယာဉ်ြျေားနှင့် ဆိပ်ကြ်းြျေားတွင် လွယ်ကူအဆင်ဒမပစွာ အသုးံမပုနိုင်ရန် စီြံေားရှိဒသာ ပစ္စည်း 

ကိရိယာြျေား ဒဘးကင်းလုံမခုံဒရးဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်ဒေသဆိုင်ရာ သဒဘာတူညီချေက်ြျေားနှင့်အညီ 

ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ အ့စည်းြျေားနှင့်ညှိနှိုင်းပပီး - 

(က) ဒအာက်ပါအ ကြ်းေက်ြှုကျေ းလွန်သူြျေားအား လုိအပ်ဒသာ အဒရးယူြှုြျေား မပုလုပ်နုိင်ရန် 

ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ရြည် - 

(၁)  အင်အားသံုး၍မေစ်ဒစ၊ ပခိြ်းဒမခာက်၍မေစ်ဒစ၊ အမခားတစ်နည်းနည်းမေင့် ဒ ကာက်ရံွ ့

ဒအာင်မပုလုပ်၍မေစ်ဒစ ဒရယာဉ်ကို ေြ်းဆီးသိြ်းယူမခင်း သုိြ့ဟုတ် ဒရယာဉ် 

သွားလာဒရးကို ေိန်းချေုပ်မခင်း၊ 

(၂) ဒရယာဉ်သွားလာဒရးကို ဒဘးအန္တရာယ်မေစ်ဒစရန် ဒရယာဉ်ဒပါ်ပါသူြျေားအား 

အ ကြ်းေက်ြှုကျေူးလွန်မခင်း၊ ဒရယာဉ်ကိုေျေက်ဆီးမခင်း၊ ဒရယာဉ်ဒပါ်ပါလူနှင့် 

ကုန်စည်ြျေားကို ေိခိုက်ပျေက်စီးဒစမခင်း၊ 

(၃) ဒရယာဉ်၏ ဒရဒ ကာင်းသွားလာြှုဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးအတွက်မေစ်ဒစ၊ 

ဒရဒ ကာင်းပိုဒ့ဆာင်ဒရး လွယ်ကူအဆင်ဒမပဒစဒရးအတွက်မေစ်ဒစ ဆိပ်ကြ်း 

နယ်နိြိတ်၌ စီြံေားရှ ိဒသာ အဒောက်အကူမပု ပစ္စည်းကိရိယာြျေားကို 

ေျေက်ဆီးမခင်း၊ ဝန်ဒဆာင်ြှုြျေားကုိ ဆုိးရွားစွာဝင်ဒရာက်ဒနှာင့်ယှက်မခင်း သုိြ့ဟုတ် 

ေိခိုက်ပျေက်စီးဒစမခင်း၊ 

(၄) ဒရဒ ကာင်းသွားလာြှုကို ဒဘးအန္တရာယ်မေစ်ဒစရန် ြှားယွင်းဒသာ သတင်း 

အချေက်အလက်ြျေား ဆက်သွယ်ဒပးပိုမ့ခင်း၊ 

(၅)  နိုင်ငံတကာသွား ပင်လယ်ကူးဒရယာဉ်ြျေား ဆိုက်ကပ်နိုင်ဒသာ ဆိပ်ခံတံတား၊ 

လွယ်ကူအဆင်ဒမပရန် စီြံေားရှိဒသာ အဒောက်အကူမပု ပစ္စည်းကိရိယာြျေား 

နှင့် ဝန်ဒဆာင်ြှုြျေားကုိ ဆိုးရွားစွာ ေိခိုက်ပျေက်စီးဒစမခင်း၊ 

(၆) သူတစ်ဦးဦးကို ဒသဒစမခင်း၊ အမပင်းအေန် ေဏ်ရာရရှိဒစမခင်း၊ အဒမခခံ 

အဒဆာက်အအံုဆုိင်ရာ အသံုးအဒဆာင်ပစ္စည်းြျေားကုိ ဆုိးရွားစွာ ေိခုိက်ပျေက်စီး 

ဒစမခင်းမေစ်ဒပါ်ဒစနုိင်သည့် ဒပါက်ကဲွဒစတတ်ဒသာ ဝတ္ထ ုပစ္စည်း၊ ဒရေီယုိသတ္တ ကုက 

ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျေ ကလီးယားလက်နက်ြျေား၊ ဒရေီယုိသတ္တ ိကကပစ္စည်းြျေားမေင့် 

ဒရယာဉ်ကုိေိခိုက်ပျေက်စီးဒစမခင်း၊ ေိုပစ္စည်းြျေားကုိ ဒရယာဉ်ဒပါ်နှင့် ဆိပ်ကြ်း 
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ြျေားတွင် အသံုးမပုမခင်း သုိြ့ဟုတ် ဒရယာဉ်ဒပါ်ြှ စွန်ပ့စ်မခင်း၊ ပစ်ချေမခင်း သုိြ့ဟုတ် 

ဒရနံ၊ သဘာဝဓာတ်ဒငွနှ့င့် ဒဘးအန္တရာယ်မေစ်ဒစဒသာ ပစ္စည်းြျေား၊ အဆိပ်အဒတာက် 

မေစ်ဒစဒသာ ပစ္စည်းြျေားကို ဒရယာဉ်ဒပါ်ြှ စွန်ပ့စ်မခင်း၊ ပစ်ချေမခင်း။ 

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) ပါ အ ကြ်းေက်ြှုကျေူးလွန်ရာတွင် အသုံးမပုဒသာ ဒရယာဉ်ြျေားကို 

ေြ်းဆီးေိန်းသြိ်းမခင်းနှင့် လိုအပ်ဒသာ အဒရးယူမခင်းြျေားမပုနိုင်သည်။ 

၂၂။  မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်း အာဏာပိုင်သည်- 

(က) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရယာဉ်ြျေား၊ ဆိပ်ကြ်းြျေားနှင့် ဒရယာဉ်ဆိုက်ကပ် 

ရပ်နားဒရးအတွက် လွယ်ကူအဆင်ဒမပဒစရန် စီြံေားရှိဒသာ အဒောက်အကူမပု 

ပစ္စည်းကိရိယာြျေားအား ဒဘးအန္တရာယ်မေစ်ဒစြည်ဟ ု ပခိြ်းဒမခာက်ြှုြျေားနှင့် ေိပါး 

တုိက်ခုိက်ြှုြျေားအား ကာကွယ်ဒရး၊ တားဆီးနိှြ်နင်းဒရး၊ တုိက်ေျေက်ဒရးနှင့် အကူအညီ 

ဒတာင်းခံဒရးတိုအ့တွက် လုံမခုံဒရးအဆင့် သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ လိုအပ်ဒသာ 

အစီအြြံျေား ချေြှတ်ဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 

( ခ ) အ ကြ်းေက်ြှုတားဆီးနိှြ်နင်းဒရးနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ အေဲွအ့စည်းြျေား၊ 

ဒေသဆိုင်ရာ အေွဲ အ့စည်းြျေား၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံြျေားနှင့် ပူးဒပါင်းညှိနှိုင်း၍ သတင်း 

အချေက်အလက်ြျေား ဒပးပိုေ့လှယ်နိုင် ဒရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဒရယာဉ်ပိုင်ရှင်နှင့် 

ဒရယာဉ်ကုြ္ပဏီြျေား၊ ဒရယာဉ်ြှူးြျေားနှင့်ဆိပ်ကြ်းြှ တာဝန်ရှိသူြျေားအား ညွှန် ကား 

ရြည်။ 

၂၃။  မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ပတ်ဝန်းကျေင်ကာကွယ်ေိန်းသိြ်းဒရးနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ -  

(က) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ကြ်းပါးနယ်နှင့် ကုန်းဒမြြှ စီးဆင်းဒသာ အညစ်အဒ ကးြျေား၊ 

ပင်လယ် ကြ်းမပင်တွင် မေစ်ဒပါ်ဒသာ အညစ်အဒ ကးြျေားနှင့် တစ်နည်းနည်းမေင့် စွန်ပ့စ် 

ပစ္စည်းြျေား ြရှိဒစဒရးနှင့် ဒလေုညစ်ညြ်းြှု၊ ဒရေုညစ်ညြ်းြှု ြရှိဒစဒရးအတွက် 

လည်းဒကာင်း၊ ဒရယာဉ်ြျေား၊ ဆိပ်ကြ်းတံတားြျေားနှင့် ဒရဒပါ်ဒရဒအာက် သယံဇာတ 

ရှာဒေွဒရးစင်နှင့် အဒဆာက်အအံုြျေားြှ ဒဘးအန္တရာယ်မေစ်ဒစတတ်ဒသာ ပစ္စည်းြျေား၊ 

အဆိပ်သင်ပ့စ္စည်းြျေား၊ အြှိုက်သရုိက်ြျေား၊ အညစ်အဒ ကးြျေားနှင့် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း 

ြျေားကုိ ဒရေုအတွင်းပစ်ချေမခင်း၊ စွန်ေ့ုတ်မခင်း ြမပုလုပ်ဒရးတိုအ့တွက်လည်းဒကာင်း 

စီြံချေက်ြျေားချေြှတ်၍ ကာကွယ်တားဆီးြှုြျေား မပုလုပ်မခင်း၊ သတင်းအချေက်အလက် 

နှင့် နည်းပညာြျေားမေန်မ့ေူးမခင်းတို ့မပုလုပ်ရြည်။ 

( ခ )  ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း သွားလာဒနဒသာ ဒရနံတင်ဒရယာဉ်၊ ဆီတင်ဒရယာဉ်၊ 

ဓာတုပစ္စည်းတင်ဒရယာဉ်တုိြှ့လည်းဒကာင်း၊ ဒရနံအစြ်းတွင်းြျေား၊ ဒရနံတွင်းြျေားနှင့် 
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ဒရနံပိုက်လိုင်းြျေားြှ လည်းဒကာင်း၊ ဒရယာဉ်တိုက်ြှု သိုြ့ဟတု် ဒသာင်တင်ြှုမေစ်ဒပါ် 

ရာြှလည်းဒကာင်း ဆီယိုေိတြ်ှုြျေား ြမေစ်ပွားဒစဒရးအတွက် သတင်းအချေက်အလက် 

နှင့် နည်းပညာြျေားမေန်မ့ေူးမခင်း၊ ကကိုတင်ကာကွယ်တားဆီးြှုြျေား မပုလုပ်ရြည်။ 

( ဂ ) ပုေ်ြခဲွ (ခ) ပါ ဆီနှင့်ဓာတုပစ္စည်း ယုိေိတ်ြှုြျေားမေစ်ဒပါ်လာပါက ဒရေုညစ်ညြ်းြှုြရိှ 

ဒစဒရး၊ ရှင်းလင်းေယ်ရှားဒရးနှင့် သန်စ့င်ဒရးတုိအ့တွက် ကျွြ်းကျေင်သူြျေားနှင့် ညိှနှိုင်းပပီး 

စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်မခင်း မပုရြည်။ ေိုသို ့ မပုလုပ်ရာ၌ ကုန်ကျေစရိတ်ကို တာဝန်ရှိသူေံြှ 

သတြ်ှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ မပန်လည်ဒတာင်းခံနိုင်သည်။ 

၂၄။   မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် -  

(က) ကုန်စည်ဒခတ္တ အပ်နှံသူက ညွှန် ကားသည့်အတိုင်း ေိုကုန်စည်ကို လက်ခံသူအား 

ဒပးအပ်မခင်း သိုြ့ဟတု် တစ်နည်းနည်းမေင့် စီြံခန်ခ့ွဲမခင်း မပုရြည်။ 

( ခ )  ဒခတ္တ အပ်နံှသည့် ကုန်စည်ကုိ အဒလးချိေန်၊ ပြာဏ၊ တန်ေုိးနှင့်တူညီဒသာ ြိြိ၏ ကုန်စည် 

ကဲ့သို ့သဒဘာေားပပီး အတတ်နိုင်ဆုံး ေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

( ဂ ) ကုန်စည်ဒခတ္တ အပ်နှံသူနှင့် ဤကိစ္စအလိုင့ှာ သီးမခားသဒဘာတူညီချေက်ြရှိလျှင် 

ပုေ်ြခွဲ (ခ) ပါ တာဝန်နှင့်အညီ ေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်ပါလျေက် ြိြိအား ဒခတ္တ အပ်နှံ 

ေားဒသာ ကုန်စည်ြှာ ဒပျောက်ဆံုးမခင်း၊ ပျေက်စီးယုိယွင်းမခင်း သုိြ့ဟုတ် ယုတ်ဒလျော့မခင်း 

မေစ်သည့်အတွက် ြိြိတွင် တာဝန်ြရှိဒစရ။ 

(ဃ) ကုန်စည်ဒခတ္တ အပ်နံှသူနှင့် သ ဒဘာတူညီချေက်ရိှလျှင် ဒခတ္တ အပ်နံှေားသည့် ကုန်စည်ကုိ 

ြိြိ၏ ပျေက်ကွက်ြှုဒ ကာင့် ကုန်စည်ြျေားဒပျောက်ဆံုးမခင်း၊ ပျေက်စီးယုိယွင်းမခင်း သုိြ့ဟုတ် 

ယုတ်ဒလျော့မခင်းမေစ် ဒပါ်ပါက ြိြိတွင် တာဝန်ရှိသည်။ 

( င ) အပ်နှံေားဒသာ ကုန်စည်ြျေားကုိ စတင် လက်ခံေိန်းသိြ်းသည့်ဒနြ့ှ ၂ လ ဒကျော်လျှင် 

အဆိုပါ ကုန်စည်ြျေားကုိ ဒလလံတင် ဒရာင်းချေနိုင်သည်။ 

၂၅။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်သည် ကုန်စည်ဒပျောက်ဆံုးမခင်း၊ ပျေက်စီးယုိယွင်းမခင်း၊ ယုတ်ဒလျော့မခင်း၊ 

ြှားယွင်းစွာ ကုန်ေုတ်ဒပးမခင်း၊ ကုန်စည်အား တားဆီးေားမခင်း သိုြ့ဟတု် ပျေက်စီးဆုံးရှုံးမခင်းနှင့် 

စပ်လျေဉ်း၍ ဒအာက်ဒော်မပပါ အဒ ကာင်းအရာတစ်ရပ်ရပ်မေစ်ဒပါ်ပါက တာဝန်ြရှိဒစရ - 

(က)    ြီးဒဘး၊ ဒရဒဘး၊ ဒလဒဘး၊ ငလျေင်ဒဘးစသည့် သဘာဝဒဘးအန္တရာယ် ကျေဒရာက်မခင်း၊  

( ခ ) စစ်ြက်မေစ်ပွားမခင်း၊ အဓိကရုဏ်း၊ လူေုအုံကကြှု၊ ဆန္ဒမပြှု သိုြ့ဟုတ် တားဆီး 

ပိတ်ပင်ြှု သိုြ့ဟုတ် အမခားဒြျှာ်ြှန်း၍ ြရနိုင်ဒသာ အဒမခအဒနမေစ်ပွားမခင်း၊ 

( ဂ )  ကုန်စည်တင်ပိုသ့ူ၊ ကုန်စည် လက်ခံသူ၊ ကုန်စည်အပ်နှံသူ သိုြ့ဟုတ် ေိုသူတို၏့ 

ကိုယ်စားလှယ် သိုြ့ဟုတ် ဝန်ေြ်း၏ မပုြူဒဆာင်ရွက်ချေက်ဒ ကာင့် မေစ်ပွားမခင်း 

သိုြ့ဟတု် ေိုသူတို၏့ ြှားယွင်းစွာ ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ 
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(ဃ)  သိသာေင်ရှားမခင်းြရှိဒသာ ချေို ယ့ွင်းြှု၊ သဘာဝအဒလျှာက် ပျေက်စီးယိုယွင်းမခင်း  

စသည်တိုဒ့ ကာင့် မေစ်ဒပါ်ဒသာ အဒလးချေိန် သိုြ့ဟုတ် ကုန်စည်ဒလျော့နည်း ကွာဟြှု 

နှင့် ဒလလွင့်ဆုံးရှုံးြှု  မေစ်ဒပါ်မခင်း၊ 

( င ) အမြင်အားမေင့် ပျေက်စီးမခင်းြရှ ိဒသာကုန်စည်အတွင်းရှ ိကုန်စည်၏ ချေို ယ့ ွင်းြှု 

မေစ်ဒပါ်မခင်း၊ 

( စ ) ကုန်စည်အပ်နှံသူက ပျေက်စီးယိုယွင်းတတ်ဒသာ သိုြ့ဟုတ် ယုတ်ဒလျော့နိုင်ဒသာ 

ပစ္စည်းမေစ်ဒ ကာင်း ေုတ်ဒော်ဒမပာဆိုြှုြရှိမခင်း၊ 

(ဆ)  ဒကာင်းြွန်လုံဒလာက်စွာ ေုပ်ပိုးေားမခင်းြရှိဒသာ သိုြ့ဟုတ် ချေို ယ့ွင်းဒနဒသာ 

ကုန်စည်ြျေား၊ အေုပ်အပိုးြျေားမေစ်မခင်းသိုြ့ဟုတ် ကုန်ဒသတ္တ ာ၏ ယိုယွင်းြှု၊ ယိုစိြ်ြ့ှု 

မေစ်မခင်း။ 

၂၆။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ဝန်ကကီးဌာနြှတစ်ဆင့် မပည်ဒောင်စုအစိုးရအဖွဲ ၏့ 

သဆဘာတူညီချက်ပဖင့် တည်ဆဲဥပဒေြျေားနှင့်အညီ  ဒအာက်ပါလုပ်ငန်းြျေားကုိ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည် - 

(က) ြိြိစီြံခန်ခဲွ့ဒသာ ဆိပ်ကြ်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းြျေားကုိ ပေည်တွင်းပေည်ေ ရင်းနီှးပမှုေ်နံှသူတုိ ့

နှင့် သဆဘာတူစာချုေ်ချုေ်ဆိုပေီး ငှားရမ်းလုေ်ကုိင်ခွင့်ပေုမခင်း၊ 

( ခ ) ဆိေ်ကမ်းဆုိင်ရာလုေ်ငန်းများကုိ ပေည်တွင်းပေည်ေ ရင်းနီှးပမှုေ်နံှသူတုိနှ့င့် သီးပခားသဆဘာတူ 

စာချုေ်ချုေ်ဆို၍ နှစ်ဘက်သဒဘာတူစနစ်တစ်ခုခုမေင့် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင် 

ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

( ဂ ) ြိြိစီြံခန်ခ့ွဲဒသာ အစိုးရပိုင်ဆိပ်ကြ်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းြျေားကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်အမေစ် 

ဒမပာင်းလဲပပီး ပေည်တွင်းပေည်ေ ရင်းနီှးပမှုေ်နံှသူတုိအ့ား စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ 

လုေ်ကိုင်ခွင့် ပေုပခင်း၊ အစိုးရနှင့် ေုဂ္ဂလိကတို ့အစုစေ်လုေ်ငန်းအပဖစ် လုပ်ကုိင်မခင်း၊ 

(ဃ)  ဆိပ်ကြ်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းြျေားကို ပေည်တွင်းပေည်ေ ရင်းနှီးပမှုေ်နှံသူတိုန့ှင့် သီးပခား 

ဖက်စေ်လုေ်ငန်း သဆဘာတူစာချုေ် ချုေ်ဆို၍ ဖက်စေ်ကုမ္ပဏီ တည်ဆထာင်ပေီး 

လုပ်ကိုင်မခင်း၊ 

( င )   မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ မတည်ဆငွရင်းများ၊ ပေည်တွင်းပေည်ေ ရင်းနှီးပမှုေ်နှံသူ 

တုိ၏့ အစုရှယ်ယာ ထည့်ဝင်ဆငွများပဖင့် အများနှင့်မသက်ဆုိင်ဆသာ ဆိေ်ကမ်းလုေ်ငန်း 

ကုမ္ပဏီ သုိမ့ဟုတ် ဆိေ်ကမ်းလုေ်ငန်းဆကာ်ေုိဆရးရှင်း တည်ဆထာင်ပေီး ဆိပ်ကြ်းဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းြျေား လုေ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

( စ )  မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်၏ မတည်ဆငွရင်းများနှင့် အများပေည်သူတုိ၏့ အစုရှယ်ယာများ 

ဖိတ်ဆခါ်ထည့်ဝင်ဆစ၍ အများနှင့်သက်ဆုိင်ဆသာ ဆိေ်ကမ်းလုေ်ငန်းကုမ္ပဏီ သုိမ့ဟုတ် 

ဆိေ်ကမ်းလုေ်ငန်းဆကာ်ေိုဆရးရှင်း တည်ဆထာင်ပေီး ဆိပ်ကြ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းြျေား 

လုေ်ကိုင် ဒဆာင်ရွက်မခင်း။ 
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၂၇။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ဒအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားကို ဒဆာင်ရွက်ရြည် -  

(က) ခန်အ့ပ်တာဝန်ဒပးေားဒသာ အရာေြ်း၊ အြှုေြ်းြျေားအား လုပ်ငန်းအြျိေုးအစားနှင့် 

တစ်ဦးချေင်း၏ ကျွြ်းကျေင်ြှု အရည်အချေင်းြျေားအလိုက် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားကို 

ခဲွဒဝသတ်ြှတ်မခင်းနှင့် လုေ်ခနှုန်းများ၊ ထုတ်လုေ်မှုစံနှုန်းများ၊ အလုေ်ချိန်များ၊ အလုေ်ခွင် 

စည်းကြ်းြျေားကုိသတမ်ှတ်ပခင်း၊ 

( ခ ) ခန်အ့ပ်တာဝန်ဒပးေားဒသာ အရာေြ်း၊ အြှုေြ်းြျေားအားဝန်ေြ်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ 

နည်းဥပဒေြျေား၊ စည်းြျေဉ်း၊ စည်းကြ်းြျေားနှင့်အညီ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲမခင်း၊ ရာေူး 

တိုးမြှင့်ဒပးမခင်း၊ ဝန်ေြ်းစည်းကြ်းဒောက်ေျေက်သူြျေားအား ဌာနဆိုင်ရာ အဒရးယူ 

အမပစ်ဒပးမခင်း၊ ထုတ်ေယ်ပခင်း၊ ခွင့်ဆေးပခင်း၊ အပငိြ်းစားဒပးမခင်း၊ ရေိုင်ခွင့်များကို 

ရရှိဆစပခင်း၊ တာဝန်ဒကျေပွန်စွာ ေြ်းဒဆာင်သူြျေားအား ဂုဏ်မပုချေီးမြှင့်မခင်း၊ ဆုဒ ကး 

ဒငွချေီးမြှင့်မခင်း၊ 

( ဂ ) ဆိပ်ကြ်းြျေားသို ့ချေဉ်းကပ်လာဒသာ ဒရယာဉ်ြျေား၊ ဆိပ်ကြ်းြှမပန်လည်ေွက်ခွာဒသာ 

ဒရယာဉ်ြျေားနှင့် တစ်ဒနရာြှတစ်ဒနရာသို ့ ဒရွှ ဒ့မပာင်းဒသာ ဒရယာဉ်ြျေားအတွက် 

ဒရဒ ကာင်းလြ်းညွှန် အြှတ်အသားြျေားနှင့် အဒောက်အကူပစ္စည်းကိရိယာြျေား 

စီြံေားရှိမခင်း၊ 

(ဃ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရလြ်းဒ ကာင်းတွင် ဒရယာဉ်ြျေား အဝင်အေွက် 

မပုလုပ်မခင်း၊ ဒနရာဒရွှ ဒ့မပာင်းမခင်း မပုလုပ်ရြည့် ဒနရ့က်နှင့်အချေိန်၊ ဒရယာဉ်၏ 

အမြန်နှုန်းနှင့် လိုအပ်ဒသာစည်းကြ်းချေက်ြျေားကုိ သတြ်ှတ်မခင်း၊ 

( င ) ကုန်စည်ြျေားကုိ လက်ခံမခင်း၊ အတင်အချေမပုလုပ်မခင်း၊ ဒရွှ ဒ့မပာင်းမခင်း၊ သုိဒလှာင်မခင်း 

လုပ်ငန်းြျေား ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုးံမပုရန်လိုအပ်ဒသာ စက်ကိရိယာ၊ ယာဉ်ြျေား၊ 

ရေားြျေား၊ သိုဒလှာင်ရုံြျေားနှင့် အမခားအသုံးအဒဆာင် ပစ္စည်းကိရိယာြျေားကို စီြံ 

ေားရှိမခင်း၊ 

( စ ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရယာဉ်ြျေားအား ဒရမေည့်ဆည်းဒပးဒဝဒရးအတွက် 

လုိအပ်ဒသာ ဒရမေန်မ့ေူးဒရးယာဉ်၊ ဒရယာဉ်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာြျေားကုိ သတ်ြှတ်ချေက် 

နှင့်အညီ စီစဉ်ေားရှိမခင်း၊ 

(ဆ) ဆိပ်ကြ်းအတွင်း ြီးဒဘးလံုမခုံ ဒရးအတွက် ြီးသတ်ယာဉ်ြျေား၊ ြီးသတ်ဝန်ေြ်းြျေားအား 

စီစဉ်ေားရှိမခင်း၊ 

( ဇ ) ဆိပ်ကြ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ရပ်နားဒသာ ဒရယာဉ်ြျေားတွင် လျှပ်စစ်ြီးရရှိဒရးအတွက် 

စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ဒပးမခင်း၊ 

( ဈ )  ဒရလြ်းဒ ကာင်းနှင့် ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း လိုအပ်ဒသာ ြီးမပတိုက်ြျေား၊ ြီးမပ 

ဒရယာဉ်ြျေား၊ အချေက်မပြီးြျေား၊ ဒော်ယာြျေား၊ ဒရဒ ကာင်းမပဒရယာဉ်ြျေားကုိလည်းဒကာင်း၊ 
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ဒရဒ ကာင်းလုံမခုံဒရးအတွက် လိုအပ်ဒသာဆက်သွယ်ဒရး ပစ္စည်းကိရိယာြျေားနှင့် 

အမခားအသုံးအဒဆာင် ပစ္စည်းကိရိယာြျေားကုိလည်းဒကာင်း စီြံေားရှိမခင်း၊ 

(ည) ဆိပ်ကြ်းကို ေိခိုက်ပျေက်စီးမခင်းြှ ကာကွယ်ရန် လှိုင်းကာနှင့် ဒရကာတာြျေား 

တည်ဒဆာက်ေားရှိမခင်းနှင့် အမခားလိုအပ်ဒသာ လုပ်ငန်းြျေား စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

( ဋ ) ဒရလြ်းဒ ကာင်းြျေား ောဝစဉ်ေွံ ပ့ေိုးတိုးတက်ဒရးအတွက် မပုမပင်ေိန်းသိြ်းမခင်း 

လုပ်ငန်းြျေား စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

( ဌ ) ဆိပ်ကြ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ေားစဉ် ဒရယာဉ်ြျေားက အချေက်မပြီးြျေားကုိ အသုးံမပုမခင်း 

ကိစ္စနှင့် ဒရယာဉ်ဒပါ်တွင် အနည်းဆုံးေားရှိရြည့် ဒရယာဉ်အြှုေြ်းဦးဒရ ကိစ္စတုိ ့

နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ လိုအပ်ဒသာ စည်းကြ်းြျေားကုိ ေုတ်မပန်သတ်ြှတ်မခင်း၊ 

( ဍ ) အဒကာက်ခွန်အရာရှိြျေား၊ လူဝင်ြှုကကီး ကပ်ဒရးနှင့်  မပည်သူအ့င်အားဦးစီးဌာန 

အရာရိှြျေားနှင့် ကျေန်းြာဒရးဌာနြှ တာဝန်ရှိသူြျေား တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ရန် ဒနရာြျေား 

စီြံေားရှိမခင်း။ 

အခန်း (၈) 

အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ ေ့ွဲ စ့ည်းမခင်း 

၂၈။ (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် ဥက္က ဋ္ဌအပါအဝင် အေွဲ ဝ့င်ဦးဒရ ကိုးဦးေက်ြပိုဒသာ အုပ်ချေုပ်ြှု 

အေဲွ ကုိ့ မပည်ဒောင်စုအစုိးရအေဲွ၏့ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် ဒအာက်ပါအတုိင်း ေဲွ စ့ည်း 

ရြည်- 

  (၁) ဝန်ကကီးဌာနက ခန်အ့ပ်တာဝန်ဒပးအပ်သူ  ဥက္က ဋ္ဌ 

  (၂) အြှုဒဆာင်အရာရှိချေုပ်  အေွဲ ဝ့င် 

  (၃) ဆိပ်ကြ်းလုပ်ငန်း ကျွြ်းကျေင်သူတစ်ဦး  အေွဲ ဝ့င် 

  (၄) ဒရယာဉ်လုပ်ငန်းကျွြ်းကျေင်သူတစ်ဦး  အေွဲ ဝ့င် 

  (၅) ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွြ်းကျေင်သူ ဥပဒေပညာရှင်တစ်ဦး  အေွဲ ဝ့င် 

  (၆) စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း ကျွြ်းကျေင်သူတစ်ဦး  အေွဲ ဝ့င် 

  (၇) စီြံခန်ခ့ွဲဒရးလုပ်ငန်း ကျွြ်းကျေင်သူတစ်ဦး  အေွဲ ဝ့င် 

  (၈) ဝန်ကကီးဌာနကခန်အ့ပ်တာဝန်ဒပးဒသာ ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး    အေဲွဝ့င်ြျေား 

( ခ ) (၁) အုပ်ချေုပ်ြှုအေဲွ ့ဥက္က ဋ္ဌက ခန်အ့ပ်သူတစ်ဦးဦးကုိ အတွင်းဒရးြှူးအမေစ် သတ်ြှတ် 

တာဝန်ဒပးရြည်။ 

  (၂) အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ  ့ ဥက္က ဋ္ဌသည် အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ ၏့ အစည်းအဒဝးြျေားကို သတ်ြှတ် 

ေားသည့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျေားနှင့်အညီ ကျေင်းပရြည်။  

၂၉။ (က)  ဥက္က ဋ္ဌ သိုြ့ဟတု် အေွဲ ဝ့င်ြျေား၏ ရာေူးသက်တြ်းသည် ငါးနှစ် မေစ်သည်။ 
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 ( ခ )  ယင်းရာေူးသက်တြ်းကုန်ဆံုးသည့်အခါ ဝန်ကကီးဌာနက ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အေဲွဝ့င်အသစ်ြျေား 

ေွဲ စ့ည်းတာဝန်ဒပးအပ်ပပီးသည့်အချေိန်အေိ ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အေွဲ ဝ့င်ြျေားသည် မိမိတို၏့ 

လုေ်ငန်းတာဝန်များကုိ ဆက်လက်ထမ်းဆဆာင်ရမည်။ 

( ဂ ) ဥက္က ဋ္ဌနှင့်အေဲွဝ့င်ြျေားသည် ရာေူးသက်တြ်း နှစ်ကကိြ်ေက်ပုိ၍ ေြ်းဒဆာင်မခင်းြမပုရ။ 

(ဃ) အဒ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ဒ ကာင့် ဥက္က ဋ္ဌ သုိြ့ဟုတ် အေဲွဝ့င်ရာေူးဒနရာ လစ်လပ်သည့်အတွက် 

အစားေုိးခန်ေ့ားပါက ဥက္က ဋ္ဌ သုိြ့ဟုတ် အေဲွဝ့င်၏ ရာေူးသက်တြ်းသည် ြူလရာေူး၏ 

သက်တြ်းကုန်ဆုံးသည်အေိသာ မေစ်ရြည်။ 

( င ) ဥက္က ဋ္ဌ သုိမ့ဟုတ် အဖဲွ ဝ့င်အပဖစ်  ကားပဖတ်တာဝန်ယူရသည့်ကာလကုိ ရာထူးသက်တမ်း 

တစ်ခုဟ ုမသတ်မှတ်ရ။ 

၃၀။ အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ  ့ ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အေွဲ ဝ့င်ြျေားသည် ဝန်ကကီးဌာန၏ သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ 

လစာ၊ စရိတ်နှင့် ချေီးမြှင့်ဒငွြျေားကုိ ခံစားခွင့်ရှိသည်။   

၃၁။ (က) ဥက္က ဋ္ဌ သိုြ့ဟုတ် အေွဲ ဝ့င်အမေစ် ခန်ေ့ားမခင်းခံရဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ယင်းအား 

ြခန်ေ့ားြီကာလက ဥက္က ဋ္ဌ သိုြ့ဟုတ် အေွဲ ဝ့င် လုပ်ငန်းတာဝန်ဒဆာင်ရွက်မခင်းကို 

ေိခုိက်ေွယ်ရိှသည့် ဒငွဒရးဒ ကးဒရးအကျိုေ းခံစားခွင့် သုိြ့ဟုတ် အမခားအကျိုေ း သက်ဆုိင်ခွင့် 

ြျေားနှင့် ကင်းရှင်းသူမေစ်ရြည်။ 

 ( ခ ) ဥက္က ဋ္ဌ သိုြ့ဟုတ် အေွဲ ဝ့င်တစ်ဦးဦးသည် အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ က့ မပုလုပ်သည့် သိုြ့ဟုတ် 

မပုလုပ်ရန် ကံရွယ်သည့် ပဋိညာဉ်တွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒရာင်းြှု၊  ဝယ်ယူြှု သုိြ့ဟုတ် 

ငှားရြ်းြှုတစ်ခုခုတွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း တိုက်ရိုက်မေစ်ဒစ၊ သွယ်ဝိုက်၍မေစ်ဒစ 

တစ်နည်းနည်းမေင့် အကျိေုးသက်ဆုိင်ဒနပါက ြိြိ ြည်သုိအ့ကျိေုးသက်ဆုိင်ဒ ကာင်းကုိ 

အေွဲ ၏့ အစည်းအဒဝးတွင် ေုတ်ဒော်ဒမပာဆိုရြည်။ 

 ( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ ေုတ်ဒော်ဒမပာဆိုချေက်ကို အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ  ့အစည်းအဒဝးြှတ်တြ်း 

ြျေားတွင် ဒရးြှတ်ေားရြည်မေစ်ပပီး သက်ဆိုင်သည့်အေွဲ ဝ့င်သည် ယင်းပဋိညာဉ်နှင့် 

ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒရာင်းြှုဝယ်ြှု သိုြ့ဟုတ် ငှားရြ်းြှုနှင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း 

စပ်လျေဉ်း၍ အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ က့ ဒဆွးဒနွးမခင်း၊ ဆုံးမေတ်မခင်း မပုရာတွင် ြပါဝင်ရ။ 

 (ဃ) ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အေဲွဝ့င်တစ်ဦးဦးြှာ ဒငွဒရးဒ ကးဒရး အကျိေုးသက်ဆုိင်ခွင့် သုိြ့ဟုတ် အမခား 

အကျေိုးသက်ဆိုင်ခွင့် ရှိ ြရှိ ဆုံးမေတ်ရန် အဒ ကာင်းဒပါ်ဒပါက်လျှင် အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ ၏့ 

ဆုံးမေတ်ချေက်သည် အပပီးအမပတ် အတည်မေစ်သည်။ 

၃၂။ အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ  ့ဥက္က ဋ္ဌ သိုြ့ဟုတ် အေွဲ ဝ့င်တစ်ဦးဦးသည် ဒအာက်ပါအဒ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ် 

ဒပါ်ဒပါက်ပါက ရာေူးြှရပ်စဲမခင်းခံရြည် -  

 (က) ဝန်ကကီးဌာနက ရာေူးြှရပ်စဲသည့် အြိန်ခ့ျေြှတ်မခင်း၊ 
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( ခ ) ခုိင်လံုဒသာ အဒ ကာင်းမပချေက်ြရိှဘဲ အုပ်ချေုပ်ြှုအေဲွ  ့ အစည်းအဒဝးသုိ ့ တက်ဒရာက်ရန်  

သံုးလတစ်ဆက်တည်း ပျေက်ကွက်မခင်း၊  

 ( ဂ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်တို၏့ အကျေိုးစီးပွားကုိ ေိခိုက်ဒစဒသာ 

အမခားလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုခုကို လက်ခံဒဆာင်ရွက်ဒ ကာင်း ဒပါ်ဒပါက်ချေက်အရ 

အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ က့ ဝန်ကကီးဌာနသိုတ့င်မပ၍ ရာေူးတာဝန်ြှရပ်စဲရန် ဆုံးမေတ်မခင်း၊ 

 (ဃ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကုိ အေွဲ ဝ့င်အမေစ်ြခန်ေ့ားြီ ေိုပုဂ္ဂိုလ်ြှာ အေွဲ ဝ့င်အမေစ် ြိြိအလုပ် 

ဝတ္တ ရားြျေား ဒဆာင်ရွက်မခင်းကုိ ေိခုိက်ေွယ်ရိှသည့် ဒငွဒရးဒ ကးဒရး အကျိုေ းသက်ဆုိင်ခွင့် 

သိုတ့ည်းြဟုတ်  အမခားအကျေိုးသက်ဆိုင်ခွင့် တစ်ခုခုရှိဒ ကာင်း ဝန်ကကီးဌာနက စိစစ် 

ဒတွရ့ှိမခင်း။ 

၃၃။ ပုေ်ြ ၃၂ အရ ရာေူးတာဝန်ြှ ရပ်စဲမခင်းခံရဒသာဒ ကာင့် ဥက္က ဋ္ဌ သိုြ့ဟုတ် အေွဲ ဝ့င် ရာေူး 

ဒနရာလစ်လပ်လျှင် ဝန်ကကီးဌာနသည်  ဥက္က ဋ္ဌအသစ် သုိြ့ဟုတ် အေွဲ ဝ့င်အသစ်ကုိ သတ်ြှတ်ချေက်ြျေား 

နှင့်အညီ ရက်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း ခန်အ့ပ်တာဝန်ဒပးရြည်။ 

အခန်း(၉) 

အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ ၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေား 

၃၄။  အုပ်ချေုပ်ြှုအေွဲ ၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေားြှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းမေစ်သည် - 

(က) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားကုိလည်းဒကာင်း၊ 

ဆိပ်ကြ်းဆုိင်ရာလုပ် ငန်းြျေားကုိလည်းဒကာင်း အဒကာင်အေည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်နုိင်ဒရး 

အတွက် အနီးကပ်ကကီး ကပ်၍ လြ်းညွှန်ြှုမပုမခင်း၊ 

( ခ ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်ရှိ ဌာနကကီးြှူးနှင့်အေက်အဆင့်ရှိ အရာေြ်းြျေားအား 

ဝန်ကကီးဌာနသုိတ့င်မပ၍ ဒရွးချေယ်ခန်အ့ပ်မခင်း၊ ရာေူးြှေယ်ရှားမခင်း၊ သတ်ြှတ်ချေက်ြျေား 

နှင့်အညီ ရာေူးတုိးမြှင့်ဒပးမခင်းြျေားကုိ ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ ခန်အ့ပ်ဒသာ အရာေြ်းသည် အသက် ၆၀ နှစ် မပည့်ပါက သက်မပည့် 

အပငိြ်းစားယူခွင့်ဒပးမခင်း သိုြ့ဟုတ် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချေက်အရဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ 

ကာယကံရှင်၏ ကျေန်းြာဒရးအဒမခအဒနအရဒသာ်လည်းဒကာင်း ဆက်လက်တာဝန် 

ေြ်းဒဆာင်လိုဒသာ အဆိုပါအရာေြ်းအား အသက် ၆၅ နှစ် မပည့်သည့်အချေိန်အေိ 

ဝန်ကကီးဌာန၏ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကကိြ်စီ သက်တြ်းတိုးမြှင့်၍ 

ဒဆာင်ရွက်ခွင့်မပုမခင်း၊ 

(ဃ) ဆိပ်ကြ်းလုံမခုံဒရး၊ ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရး၊ ကျေန်းြာဒရးနှင် ့ ဆိပ်ကြ်း  

ပတ်ဝန်းကျေင်ေိန်းသိြ်းဒရးတုိအ့တွက် ြူဝါေြျေား၊ လုပ်ငန်းစဉ်ြျေားနှင့် အစီအစဉ်ြျေား 

ချေြှတ်၍ လုိအပ်ဒသာ လံုမခုံ ဒရးအေွဲ ြ့ျေားနှင့် စစ်ဒဆးဒရးအေွဲ ြ့ျေား  ေဲွ စ့ည်းပပီး လုပ်ငန်း 

တာဝန်ြျေား သတြ်ှတ်မခင်း၊ 
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( င ) ဒရယာဉ်ြျေားြှ ကုန်စည်အတင်အချေ ကုိင်တွယ်ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် မြန်ဆန်သွက်လက် 

ဒချောဒြွဒ့စဒရး၊ ဒဘးကင်းလံုမခုံ ဒရးနှင့် ကျေန်းြာဒရးအတွက်လည်းဒကာင်း၊ ကုန်သယ် 

ဒရယာဉ်သယ်ယူပုိဒ့ဆာင်ဒရး လုပ်ငန်းြျေားေွံ ပ့ေိုးတိုးတက်ဒရးအတွက်လည်းဒကာင်း၊ 

ဆိပ်ကြ်းပတ်ဝန်းကျေင် ေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်ဒရးတုိအ့တွက်လည်းဒကာင်း နုိင်ငံတကာ 

နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံြျေားက လက်ဒတွ က့ျေင့်သုံးဒဆာင်ရွက်သည့် စံချေိန်စံညွှန်းြျေားနှင့် 

လိုက်ဒလျောညီဒေွရှိဒစရန် စီြံဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

( စ ) ဆိပ်ကြ်းလု ံ မခုံ ဒရး၊ ကကီး ကပ်ဒရးနှင် ့  အဒကာင်အေည်ဒော်ဒရးတိ ု အ့တွက် 

အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ ဒရဒ ကာင်းအေဲွခ့ျေုပ်က မပဋ္ဌာန်းသည့်ကွန်ေင်းရှင်းြျေား၊ ဆံုးမေတ်ချေက် 

ြျေားနှင့်အညီ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာအေွဲ အ့စည်းြျေား၊ ဒေသဆိုင်ရာအေွဲ အ့စည်းြျေားနှင့် 

ဆက်သယွ်ညှိနှိုင်း ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

(ဆ) ဝန်ကကီးဌာနက အခါအားဒလျော်စွာ ဒပးအပ်သည့် အမခားလုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားကို 

ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

( ဇ ) အရာေြ်း၊ အြှုေြ်းြျေား၏ လစာနှင့် စရိတ်ြျေားတိုးမြှင့်မခင်း၊ ဒလျှာ့ချေမခင်းတိုကုိ့ စီြံ 

ဒဆာင်ရွက်မခင်း။ 

အခန်း(၁၀) 

ဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ခများ ဆကာက်ခံပခင်း၊ ဆ ကးကျန်များအတွက် သိမ်းယူပခင်းနှင့် 

ထိုဆ ကးကျန်များကုိ အရဆကာက်ခံပခင်း 

၃၅။ (က) ဆရယာဉ်ေိုင်ရှင်နှင့် ဆရယာဉ်မှူးတိုသ့ည် ဆိပ်ကြ်းြျေားတွင် ပင်လယ်ကူးဆရယာဉ်ြျေား 

နှင့် မပည်တွင်းဒရယာဉ်ြျေား သွားလာမခင်း၊ ဆုိက်ကပ်မခင်း၊ ရပ်နားမခင်း၊ ေွက်ခွာမခင်း၊ 

အမခားတစ်နည်းနည်း အသံုးမပုမခင်း စသည်တုိနှ့င့်စပ်လျေဉ်း၍ ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ် 

ေားဒသာ ဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ခြျေားကို မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သို ့ ဒပးဒဆာင် 

ရြည်။ 

( ခ ) ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ေားဒသာ ဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ခြျေားကုိ ခုိင်လံုဒသာအဒ ကာင်း 

ြရိှဘဲ ဒပးဒဆာင်ရန် တြင်ပျေက်ကွက်ပါက ေုိဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ခြျေား၏ ငါးဆကုိ 

ေဏ်ဒ ကးအမေစ် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်သုိ ့ဒပးဒဆာင်ရြည်။  ယင်းေဏ်ဒ ကးကုိ 

ဒပးဒဆာင်ရန် ပျေက်ကွက်ပါက ဒရယာဉ်နှင့် ဒရယာဉ်ဒပါ်ရှိ ပစ္စည်းကိရိယာြျေားကို 

ဒပးဒဆာင်ရြည့်ေဏ်ဒ ကး အဒမပအဒကျေြရြီအေိ ေိန်းသိြ်းေားနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ဒရယာဉ်ြှူး သိုြ့ဟုတ် ဒရယာဉ်တွင် တာဝန်ေြ်းဒဆာင်သူတစ်ဦးဦးသည် ြိြိ၏ 

မပုလုပ်ြှု သိုြ့ဟတု် ဒပါ့ဒလျောြ့ှုဒ ကာင့် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်က ပိုင်ဆိုင်ဒသာ 

သုိြ့ဟုတ် လက်ဝယ်ေားရိှ အသံုးမပုဒသာ ဆိပ်ကြ်းတံတားကုိမေစ်ဒစ၊ ဆိပ်ကြ်းဆုိင်ရာ 
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လွယ်ကူအဆင်ဒမပဒစဒရးအတွက် အသုံးအဒဆာင် ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုခုကိုမေစ်ဒစ 

ပျေက်စီးဆုံးရှုံးဒစပါက ေိုသိုပ့ျေက်စီးဆုံးရှုံးြှုအတွက် ဒလျော်ဒ ကးကို မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်း 

အာဏာပိုင်က သတြ်ှတ်သည့်အတိုင်း ဒပးဒလျော်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

၃၆။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် -  

(က) ဤဥပဒေအရ ဒပးဒဆာင်ရန် သတ်ြှတ်ေားဒသာ ဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ခြျေား၊ 

ကုန်ကျေစရိတ်ြျေား၊ ေဏ်ဒ ကးြျေားနှင့်် ဒလျော်ဒ ကးြျေားကုိ ဒပးဒဆာင်ရန် ပျေက်ကွက်သူ 

အဒပါ် တည်ဆဲအခွန်အခဆိုင်ရာဥပဒေြျေားနှင့်အညီ အရဒတာင်းခံခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ဒဆာင်ရွက်ရန် သင့်ဒလျော်ဒသာအရာရှိအား ဒကာ်လိတ်ဒတာ်အရာရှိ 

အမေစ် ခန်အ့ပ်တာဝန်ဒပးနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ဤဥပဒေအရ ဒပးဒဆာင်ရန်သတ်ြှတ်ေားဒသာ ဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ခြျေား၊ ကုန်ကျေ 

စရိတ်ြျေား သိုြ့ဟုတ် ဒလျော်ဒ ကးြျေားကို ဒပးဒဆာင်ရန် ပျေက်ကွက်သည့် ကာလ 

အတွင်းတွင် လည်းဒကာင်း၊ ေိုပျေက်ကွက်သူအဒပါ် တည်ဆဲအခွန်အခဆိုင်ရာဥပဒေ 

ြျေားနှင့်အညီ အရဒကာက်ခံဒနသည့် ကာလအတွင်းတွင်လည်းဒကာင်း  သက်ဆိုင်ရာ 

ဒရယာဉ်ကုိ ဆိပ်ကြ်းြှ ေွက်ခွာခွင့်လက်ြှတ်ေုတ်ဒပးမခင်းြမပုရန် သက်ဆိုင်ရာ 

အရာရှိအား ညွှန် ကားရြည်။ 

အခန်း (၁၁) 

ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေား 

၃၇။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်သည် ဤဥပဒေအရ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်နုိင်ဒရးအတွက် လုိအပ်ဒသာ 

ဒငွဒ ကးအရင်းအနှီးြျေားကုိ ဝန်ကကီးဌာနြှတစ်ဆင့် မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ အတည်မပုချေက် 

ရယူ၍ မပည်တွင်းမပည်ပ ဘဏ်ြျေားနှင့် ဒငွဒရးဒ ကးဒရးအေဲွအ့စည်းြျေားေံြှ ဥပဒေနှင့်အညီ ဒငွဒချေး 

ယူနိုင်သည်။  

၃၈။  မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်ြှ လွှဲဒမပာင်းရယူြည့် နိုင်ငံဒတာ်ပိုင် ပုံဒသပိုင်ပစ္စည်းြျေားကို 

မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ သဒဘာတူခွင့်မပုချေက်အရ ကာလဒပါက်ဒစျေးမေင့် တန်ေိုးတွက်ချေက် 

သတြ်ှတ်၍ နိုင်ငံဒတာ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုတန်ေိုးအမေစ် ဒော်မပရြည်။ 

၃၉။ နုိင်ငံဒတာ်၏ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုတန်ေုိးအဒပါ် ကျေသင့်အမြတ်ဒဝစုကုိ နုိင်ငံဒတာ်သုိ ့ခဲွဒဝဒပးရြည်။ 

၄၀။    (က) ြည်သည့် ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်တွင်ြဆို မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွြှ 

ဒအာက်ဒော်မပပါ ကုန်ကျေစရိတ်ြျေားကုိ ကျေခံသုံးစွဲနိုင်သည်- 

(၁) အုပ်ချေုပ်ြှု အေွဲ ဝ့င်ြျေားအတွက် ချီေးမြှင့်ဒငွ၊ အခဒ ကးဒငွနှင့် ဒောက်ပ့ံစရိတ်ြျေား၊ 
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(၂) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်တွင် တာဝန်ေြ်းဒဆာင်သည့်  ဝန်ေြ်းြျေား၊ 

အ ကံဒပးြျေား၊ ဝန်ေြ်းကိုယ်စားလှယ်ြျေားနှင့် အရာရှိြျေား၏ လစာ၊ စရိတ် 

ချီေးမြှင့်ဒငွြျေား၊ အခဒ ကးဒငွြျေား၊ အပငိြ်းစားလစာြျေားနှင့် လုပ်သက်ဆုဒငွြျေား၊ 

(၃) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်က ကျေခံရြည်မေစ်ဒသာ လုပ်ငန်းလုပ်ဒဆာင်ြှု 

စရိတ်ြျေား၊ မပုမပင်ေိန်းသိြ်းဒရးစရိတ်ြျေားနှင့် တန်ေိုးဒလျော့ လျောေားအသုံး 

စရိတ်ြျေား၊ 

(၄) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်က ဒချေးယူေားဒငွအဒပါ် ဒပးဒဆာင်ရသည့် အတိုး 

နှင့် စရိတ်ြျေား၊ 

(၅) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်က ဒချေးယူေားဒငွြျေားအဒပါ် မပန်လည်ဒပးဆပ်ရန် 

လိုအပ်သည့် ဒငွရပ်ြျေား၊ 

(၆) ကာလရှည်အဒကကးြျေား မပန်လည်ဒပးဆပ်ရန် သိုြ့ဟုတ် ကုန်ခြ်းတတ်ဒသာ 

ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းြျေားနှင့် တန်ေိုးဒလျော့ဒသာ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းြျေားကို မပန်လည်  

အစားေုိးနုိင်ဒရးအတွက် သီးသန်ေ့ားရိှဒသာ ရန်ပံုဒငွစာရင်းသုိ ့ ဒမပာင်းဒရွှရ့န် 

လိုအပ်သည့် ဒငွရပ်ြျေား၊ 

(၇) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ ပိ ုင်ဆိုင်ပစ္စည်းြျေားအား အသစ်အစားေိုး 

လဲလှယ်နိုင်မခင်း သိုြ့ဟုတ် တန်ေိုးဒလျော့ကျေမခင်းတိုအ့တွက် သီးသန်ေ့ားရှိရန် 

သင့်ဒလျော်သည်ဟု ယူဆဒသာ ဒငွရပ်ြျေား၊ 

(၈)  မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်က ခွင့်မပုဒသာ ကျေခံသုံးစွဲခွင့်ရှိသည့် လုပ်ငန်းသစ်၊ 

ဒဆာင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းစီြံကိန်းြျေားအတွက် ကုန်ကျေစရိတ်ြျေား၊ စက်ကိရိယာြျေား၊ 

ဒရယာဉ်ြျေား၊ ယာဉ်ြျေား၊ ယန္တရားြျေား၊ တပ်ဆင်စက်ကိရိယာြျေားအတွက် 

ကုန်ကျေစရိတ်ြျေား၊ 

(၉) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်က ကျေခံသံုးစဲွသင့်သည်ဟု ဆံုးမေတ်ေားသည့်  အမခား 

အသုးံစရိတ်ြျေား။ 

( ခ ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ အမြတ်လက်ကျေန်ဒငွကို သင့်ဒလျော်သည့် ရာခိုင်နှုန်း 

သတ်ြှတ်၍ အဒေွဒေွရန်ပုံဒငွနှင့် သင့်ဒလျော်သည့် သီးသန်ရ့န်ပုံဒငွစာရင်းြျေား 

ေွင့်လှစ်ေားရှိနိုင်သည်။ 

( ဂ ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်း အာဏာပုိင်သည် လစာ၊ လုပ်ခနှင့် စရိတ်နှုန်းေားြျေားကုိ  ဝန်ကကီးဌာန၏ 

ခွင့်မပုချေက်မေင့် သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။ 

၄၁။ (က) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည်  နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာဒငွအရအသုံးစာရင်းြျေားကို ယခင် 

ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်ြျေား၏ အြှန်ဝင်ဒငွနှင့် အသုံးစရိတ်ြျေားအဒပါ်အဒမခခံ၍ မပုစုဒရးဆွဲ 

ရြည်။ 
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( ခ ) ခန်ြှ့န်း ဒမခဒငွစာရင်းြျေားကုိ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်၏ အုပ်ချေ ပ်ြှုအေဲွအ့စည်းအဒဝးတွင် 

လကခ်ံအတည်မပုနိုင်သည်။ 

( ဂ ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်က အတည်မပုေားဒသာ နှစ်စဉ်ရသုံးြှန်းဒမခဒငွစာရင်း 

ြိတ္တ ူတစ်စုံကုိ ဝန်ကကီးဌာနသို ့ဒပးပိုရ့ြည်။ 

(ဃ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အလိုက် စုစုဒပါင်းရဒငွသုံးဒငွြျေားအား 

မပည်ဒောင်စု၏ ဘဏ္ဍာဒငွအရအသုးံခန်ြ့ှန်းဒမခဒငွစာရင်းတွင် ဘဏ္ဍာဒငွအရအသုံး 

ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ သီးမခားဒော်မပ၍ ေည့်သွင်းဒရးဆွဲရြည်။ 

၄၂။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ က့ နှစ်စဉ်သတ်ြှတ်ဒပးသည့် 

ေည့်ဝင်ဒငွနှင့် တည်ဆဲဥပဒေအရ ကျေသင့်သည့် အခွန်အခြျေားကုိ နိုင်ငံဒတာ်သိုဒ့ပးသွင်းရြည်။ 

၄၃။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် - 

(က) သင့်ဒလျော်သည့် ဘဏ်ြျေားတွင် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်အြည်မေင့် ကျေပ်ဒငွနှင့် 

နိုင်ငံမခားသုံးဒငွစာရင်းြျေားကုိ သီးမခားစာရင်းေွင့်လှစ်ေားခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ ) မိမိလက်ဆအာက်ရှိ လုေ်ငန်းအုေ်စုအလိုက်လည်းဆကာင်း၊ လုေ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် 

လည်းဆကာင်း ဝင်ဆငွထွက်ဆငွအဆပခအဆနများ ဆေါ်လွင်ဆစရန် သီးပခားဆငွစာရင်းများ 

ဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။ 

( ဂ ) မိမိရရှိဆသာ နိုင်ငံပခားသုံးဆငွပဖင့်ရရှိသည့်ဝင်ဆငွကို ဝန်ကကီးဌာန၏ ခွင့်ပေုချက်ပဖင့် 

ထုတ်ယူသုးံစွေဲိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(ဃ) ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်အဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းဆဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၄။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ဒအာက်ပါစာရင်းြျေားကို ဝန်ကကီးဌာနက ညွှန် ကားသည့် 

အတိုင်း တင်မပရြည် - 

(က) ဝန်ေြ်းအင်အားစာရင်း၊ 

( ခ ) ဒငွသားအ ဒမခအဒန၊ 

( ဂ ) ကုန်ပစ္စည်းေုတ်လုပ်သည့်၊ ဒရာင်းဝယ်သည့် သိုြ့ဟတု် ဝန်ဒဆာင်သည့်စာရင်း၊ 

(ဃ) အရှုံး၊ အမြတ်စာရင်း၊ 

( င ) လက်ကျေန်ရှင်းတြ်း။ 

၄၅။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ဝန်ကကီးဌာနဒအာက်ရှိ စီးပွားဒရးအေွဲ အ့စည်းြျေားအ ကား 

ဒငွဒ ကးဆုိင်ရာ အမပန်အလှန်အကူအညီဒပးမခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဝန်ကကီးဌာန၏ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် 

ဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 

၄၆။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်သည် မြန်ြာနုိင်ငံသားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုဥပဒေနှင့် နုိင်ငံမခားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု 

ဥပဒေတိုန့ှင့်အညီ ြိြိ၏ဒငွဒ ကးအရင်းအနှီးြျေားကုိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ 
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၄၇။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ လုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းြျေားကို မပည်ဒောင်စုစာရင်းစစ်ချေုပ်ရုံး 

သိုြ့ဟတု် မြန်ြာနိုင်ငံစာရင်းဒကာင်စီတွင် ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ စာရင်းစစ်အေွဲ ၏့ စစ်ဒဆးြှုခံယူ 

ရြည်။ 

၄၈။ စာရင်းစစ်အေွဲ ၏့ စာရင်းစစ်အခဒ ကးဒငွြျေားကုိ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ ဘဏ္ဍာဒငွ 

ရန်ပုံဒငွြှ ကျေခံဒပးရြည်။ 

၄၉။ နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်အေဲွ၏့ စစ်ဒဆးဒတွရိှ့ချေက် အစီရင်ခံစာကုိ သတ်ြှတ်ချေက် 

ြျေားနှင့်အညီ ဌာနအေွဲ အ့စည်းြျေားသို ့အစီရင်ခံတင်မပရြည်။ 

၅၀။ အစီရင်ခံစာတွင် ဒအာက်ပါအချေက်ြျေားပါဝင်ရြည် - 

(က) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်၏ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုအဒမခအဒနြျေား၊ ဘဏ္ဍာဒရးဆုိင်ရာ 

ေုတ်မပန်ချေက်ြျေား၊ 

( ခ ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်၏ ပစ္စည်းစာရင်းြျေား၊ ေည့်ဝင်ဒ ကးြျေား၊ ဆက်ခံအသံုးမပုခွင့် 

နှင့် အမခားဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ အချေက်အလက်ြျေား၊ 

( ဂ ) ဤဥပဒေအရ တရားဝင်ဆက်ခံရြည့် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ ပိုင်ဆိုင်ြှု၊ 

ပစ္စည်းြျေား ေုခဲွဒရာင်းချေပပီး ရင်းနီှးမြှုပ်နံှမခင်းတုိအ့တွက် ရဒငွနှင့် အသံုးစရိတ်စာရင်း၊ 

(ဃ) အမခားတင်မပရန်ရှိပါက စာရင်းစစ်အေွဲ ၏့ သီးမခားအစီရင်ခံစာ။ 

၅၁။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ လိုအပ်ချေက်အရမေစ်ဒစ၊ ဝန်ကကီးဌာန၏တာဝန်ဒပးချေက်အရ 

မေစ်ဒစ စာရင်းစစ်အေွဲ သ့ည် သီးမခားစစ်ဒဆး အစီရင်ခံတင်မပရြည်။ 

၅၂။ စာရင်းစစ်အေဲွက့ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမခားအခွင့်အာဏာရသူ တစ်ဦးဦးကဒသာ်လည်းဒကာင်း - 

(က) ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားြျေားကို မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်း 

အာဏာပိုင်ေံြှ ဒတာင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ ) ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားြျေားကို  ဒကာက်နုတ်မခင်း 

သိုြ့ဟတု် ကူးယူမခင်း မပုလုပ်နိုင်သည်။ 

၅၃။  မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်သည် ြိြိ၏ဝန်ေြ်းြျေား ကွယ်လွန်မခင်း၊ ရာေူးြှေုတ်ပယ်မခင်း၊ 

အပငိြ်းစားဒပးမခင်းတိုန့ှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အပငိြ်းစားလစာ၊ လုပ်သက်ဆုဒငွနှင့် ကရုဏာဒ ကးြျေားကို 

ဝန်ကကီးဌာန၏ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် ခွင့်မပုဒပးနိုင်သည်။ 

အခန်း (၁၂) 

ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီးလုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ဒရဒ ကာင်းမပတာဝန်ဒပးမခင်း 

၅၄။ (က) ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီးအမေစ် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားကုိ ေြ်းဒဆာင်လုိသူသည် လုပ်ငန်း 

လုိင်စင်ရရိှရန် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်သုိ ့သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ဒလျှာက်ေား 

ရြည်။ 
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 ( ခ ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်သည် ပုေ်ြခဲွ (က) အရ ဒလျှာက်ေားသူအား အရည်အချေင်း 

မပည့်ြီမခင်း ရှိ ြရှိ စာဒတွ လ့က်ဒတွ စ့စ်ဒဆးအကဲမေတ်၍ ဒရွးချေယ်ပပီး ဒရဒ ကာင်း 

မပြှူးကကီးအမေစ် စည်းကြ်းချေက်ြျေားသတ်ြှတ်၍ လုပ်ငန်းလုိင်စင် ေုတ်ဒပးနုိင်သည်။ 

( ဂ ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီးြျေားကုိ ကျွြ်းကျေင်ြှုအလိုက် 

အဆင့်သတ်ြှတ်၍ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားကို သတ်ြှတ်ဒပးရြည်။ 

၅၅။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိ ုင်သည် ဒအာက်ပါအဒ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ဒပါ်ဒပါက်ဒသာ 

ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီးအား သတ်ြှတ်ချေက်နှင့်အညီ အဒရးယူြှုမပုလုပ်မခင်း၊ စီြံခန်ခဲွ့ဒရးနည်းလြ်းအရ  

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကုိ ကာလအကန်အ့သတ်မေင့် ရပ်ဆိုင်းမခင်း သိုြ့ဟတု် ရပ်စဲမခင်းမပုနိုင်သည် - 

(က) ဤဥပဒေအရေုတ်မပန်သည့် နည်းဥပဒေြျေား၊ စည်းြျေဉ်းစည်းကြ်းြျေားနှင့် အြိန်တုိ့ပ့ါ 

တားမြစ်ချေက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဒောက်ေျေက်မခင်း၊ 

( ခ ) ဤဥပဒေအရ ေုတ်ဒပးသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ စည်းကြ်းချေက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ဒောက်ေျေက်မခင်း၊ 

( ဂ ) တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ရာ၌ ဒပါ့ဒလျော့စွာဒဆာင်ရွက်မခင်း သိုြ့ဟုတ် အကျေင့်စာရိတ္တ  

ပျေက်မပားမခင်း၊ 

(ဃ) အမခားခုိင်လံုဒသာ အဒ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ်အရ ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီးအမေစ် တာဝန်ဒပးရန် 

ြသင့်ဟု ယူဆမခင်း။ 

၅၆။ ဆိပ်ကြ်းသုိဝ့င်ဒရာက်ဒသာ သုိြ့ဟုတ် ဆိပ်ကြ်းြှေွက်ခွာဒသာ ဒရယာဉ်နှင့် ကုန်ပါစုစုဒပါင်း 

တန်ချေိန် ၅၀၀ ေက်ပိုသည့် ဒရယာဉ်၏ ဒရယာဉ်ြှူးသည်- 

(က) ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီးြပါဘဲ ဝင်ေွက်ခွင့် ဒတာင်းခံရယူနိုင်ရန် ဒရဒ ကာင်းဌာနက 

သတ်ြှတ်ေားဒသာ စည်းြျေဉ်းစည်းကြ်းြျေားနှင့်ြညီညွတ်ပါက ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီး၏ 

အကူအညီကို ြမေစ်ြဒနဒတာင်းခံရယူပပီး ဆိပ်ကြ်းသို  ့ဝင်ဒရာက်ဆိုက်ကပ်မခင်း၊ 

ရပ်နားမခင်း၊ ေွက်ခွာမခင်း သုိြ့ဟုတ် ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒနရာဒရွှဒ့မပာင်းမခင်း 

မပုရြည်။ 

( ခ ) သတ်ြှတ်ေားဒသာ ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရယာဉ်ဒရာက်ရိှဆုိက်ကပ်သည့်အခါ  

ေိုသိုဒ့ရယာဉ်ဒရာက်ရှိဆိုက်ကပ်ဒ ကာင်း သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ဆိပ်ကြ်း 

ေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူေံ သတင်းပိုရ့ြည်။ ေိုအ့မပင် အဆိုပါဒရယာဉ် မပန်လည် 

ေွက်ခွာသည့်အချေိန်တွင်လည်း သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်း 

ဒစာင့်ဒရှာက်သူေံ သတင်းပိုရ့ြည်။ 

( ဂ ) ဒရယာဉ်ဒ ကာင့် မေစ်ဒစ၊ ဒရယာဉ်ကို ဒရလြ်းဒ ကာင်းအတိုင်း ဒြာင်းနှင်ရာ၌  

ချွတ်ဒချော်ြှုဒ ကာင့် မေစ်ဒစ၊ ြဒတာ်တဆဒရယာဉ်ချေင်း တိုက်ြိြှုဒ ကာင့်မေစ်ဒစ 
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ဒပါ်ဒပါက်လာသည့် ဆုံးရှုံးြှု သိုြ့ဟုတ် ပျေက်စီးြှုအတွက် တာဝန်ယူဒမေရှင်းပပီး 

ေိုက်သင့်ဒသာ ဒလျော်ဒ ကးဒပးရြည်။ 

(ဃ) ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီးြပါဘဲ ဝင်ေွက်ခွင် ့ရရှ ိဒသာ်လည်း သတ်ြှတ်ေားဒသာ 

ဒရဒ ကာင်းမပငှားရြ်းခ၏ေကဝ်က်ကုိ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သို ့ ဒပးဒဆာင် 

ရြည်။ 

၅၇။ ဒရယာဉ်ကုိကကီး ကပ်လာဒသာ ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီး၏ ဥပဒေနှင့်အညီ အ ကံဒပးချေက်ကို 

ဒရယာဉ်ြှူးက မငင်းဆိုလျှင် ဒဘးကင်းစွာဒကျောက်ချေရပ်နားနိုင်ဒသာ ပေြဆုံးဒနရာသို ့ ဒရာက်ရှိ 

သည့်အခါ ဒကျောက်ချေပပီး ဒရဒ ကာင်းမပလုပ်ငန်းကို  ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုနိုင်ဒ ကာင်း 

ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီးက မငင်းဆိုနိုင်သည်။ 

အခန်း (၁၃) 

ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ကျေန်းြာဒရးဒဆာင်ရွက်မခင်း 

၅၈။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရယာဉ်ြျေားတွင် သယ်ဒဆာင်လာသည့် 

ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်ြျေားြှတစ်ဆင့် အြျေားမပည်သူကျေန်းြာဒရးကို ေိခိုက်ဒစနိုင်ဒသာ ကူးစက် 

ဒရာဂါြျေားြှ ကာကွယ်ရန်အလုိငှ့ာ ပင်လယ်ကူးဒရယာဉ်ဆုိက်ကပ်ရပ်နားသည့် ဆိပ်ကြ်းအသီးသီးတွင် 

ကျေန်းြာဒရးအရာရှိြျေားခန်အ့ပ်ပပီး တာဝန်ဒပးရြည်။ 

၅၉။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ကုိယ်တိုင်မေစ်ဒစ၊ ပုေ်ြ ၅၈ အရ ခန်အ့ပ်တာဝန်ဒပးဒသာ 

ကျေန်းြာဒရးအရာရှိကို လွှဲအပ်၍မေစ်ဒစ ပင်လယ်ကူးဒရယာဉ်ဆိုက်ကပ်ရပ်နားသည့် ဆိပ်ကြ်း 

နယ်နိြိတ်အတွင်း ကူးစက်ဒရာဂါကာကွယ်ဒရး၊ နာြကျေန်းသူြျေား ကျေန်းြာဒရးတိုန့ှင့်စပ်လျေဉ်း၍ 

ဒအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားကုိ ဒဆာင်ရွက်ရြည် - 

(က) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရယာဉ်ြျေားြှတစ်ဆင့် မေစ်ဒပါ်တတ်ဒသာ ကူးစက် 

ဒရာဂါြျေား ကာကွယ်တားဆီးဒရး၊ စစ်ဒဆးဒရး၊ ကုသဒရးနှင့် အဒရးဒပါ်တုန် မ့ပန် 

ဒဆာင်ရွက်ဒရး အစီအစဉ်ြျေားကုိ စီြံဒဆာင်ရွက်ေားရှိမခင်း၊ 

( ခ ) ဒရယာဉ်ဒပါ်တွင် ကူးစက်ဒရာဂါမေစ်ပွားဒနဒသာ သိုြ့ဟုတ် မေစ်ပွားသည်ဟ ုသံသယ 

ရှိဒသာ ဒရယာဉ်ြျေားအတွက်လည်းဒကာင်း၊ ဒရယာဉ်ေွက်ခွာလာချေိန်တွင် ေွက်ခွာ 

လာသည့် ဆိပ်ကြ်း၌မေစ်ဒစ၊ ယင်းဆိပ်ကြ်း၏ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျေင်၌မေစ်ဒစ 

ကူးစက်ဒရာဂါမေစ်ပွားသည်ဟု ယံု ကည်ရဒသာ သုိြ့ဟုတ် အြှန်တကယ်မေစ်ပွားခ့ဲဒသာ 

ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုြှ ေွက်ခွာဒရယာဉ်ြျေားအတွက်လည်းဒကာင်း အချေက်မပအလံတင်မခင်း၊ 

ဒကျောက်ချေရန်ဒနရာ သတ်ြှတဒ်ပးမခင်းနှင့် အြျေားမပည်သူအား ေိုသိုကူ့းစက်ဒရာဂါ 

မေစ်ပွားဒ ကာင်း အဒရးဒပါ်အသိဒပးဒ ကညာမခင်း၊ 
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( ဂ ) ကူးစက်ဒရာဂါမေစ်ပွားဒနသူြျေားပါရှိသည့် ဒရယာဉ်ဒပါ်ရှိ လူြျေား၏ ကျေန်းြာဒရးကို 

စစ်ဒဆးမခင်း၊ 

(ဃ) ကူးစက်ဒရာဂါမေစ်ပွားဒနသူြျေားပါရိှသည့် ဒရယာဉ်ဒပါ်ရိှ ဒရယာဉ်ြှူးြျေား၊ ဒရဒ ကာင်း 

မပြှူးကကီးြျေားနှင့် အမခားပုဂ္ဂိုလ်ြျေားက ကူးစက်ဒရာဂါမေစ်ပွားမခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဒမေ ကား 

ရြည့်ဒြးခွန်းြျေားနှင့် ဒပးပိုရ့ြည့်သတင်းအချေက်အလက်ြျေား သတြ်ှတ်မခင်း၊ 

( င ) ကူးစက်ဒရာဂါြျိေုးမေစ်ပွားသည့်အခါ ေုိဒရယာဉ်ြျေား၏ ဒရယာဉ်ြှူးြျေား၊ ဒရဒ ကာင်း 

မပြှူးကကီးြျေားနှင့် ဒရယာဉ်ဒပါ်ရိှ အမခားပုဂ္ဂိုလ်ြျေားက ဒဆာင်ရွက်ရြည့် တာဝန်ြျေားကုိ 

သတြ်ှတ်မခင်း၊ 

( စ ) ကူးစက်ဒရာဂါမေစ်ပွားဒနသည့် သိုြ့ဟုတ် မေစ်ပွားဒနဒ ကာင်း သံသယရှိသည့် 

ဒရယာဉ်ဒပါ်ရိှ ြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကုိြဆုိ ကျေန်းြာဒရးအရာရိှက သဒဘာတူခွင့်မပုဒသာ 

ဒဆးရံု၊ ဒဆးခန်းတစ်ခုခုသုိ ့ ပုိဒ့ဆာင်၍ ဒဆးကုသြှုခံယူဒစမခင်းနှင့် အဆုိပါဒရယာဉ်ကုိ 

ေိန်းသိြ်းေားမခင်း၊ 

(ဆ)  ကူးစက်ဒရာဂါမေစ်ပွားဒနသည့် ဒရယာဉ်ကိုမေစ်ဒစ၊  ဒရယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်း 

တစ်ခုခုကိုမေစ်ဒစ၊ ကူးစက်တတ်ဒသာ ဒရာဂါပိုးြျေားရှိဒနနိုင်သည့် ဒရယာဉ်ဒပါ်ရှိ 

ပစ္စည်းကိရိယာ တစ်စုံတစ်ရာကုိမေစ်ဒစ သန်စ့င်မခင်း၊ ဒလဒကာင်းဒလသန်ရ့ဒအာင် 

ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ ပိုးသတ်မခင်းနှင့် ယင်းဒရယာဉ်ဒပါ်ရှိ ကကက် သိုြ့ဟုတ် ကူးစက် 

တတ်ဒသာ အမခားပိုးြွှားြျေားကုိ သုတ်သင်မခင်း၊ 

( ဇ )  ဒရယာဉ်ဒပါ်ရှိသြူျေားနှင့် ကုန်စည်ြျေားြှ ကူးစက်ဒရာဂါမေစ်ပွားမခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ 

လိုအပ်ဒသာ ကကိုတင်ကာကွယ်ြှုြျေားနှင့် ကုသြှုြျေား ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

( ဈ ) ကူးစက်ဒရာဂါမပန်ပ့ွားြှုြရှိဒစဒရးအတွက် လိုအပ်သည်ြျေား ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

ကျေန်းြာဒရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် ကြ္ဘာ့ကျေန်းြာဒရးအေွဲ တ့ိုသ့ို ့အဒ ကာင်း ကားမခင်း၊ 

(ည)  ဒရယာဉ်ဒပါ်၌ ကူးစက်ဒရာဂါဒ ကာင့် ဒသဆုံးသူြျေားအတွက် စီြံဒဆာင်ရွက်မခင်း။ 

၆၀။ မပည်ပြှဝင်ဒရာက်လာသည့် ဒရယာဉ်ြှူးသည် - 

(က) နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းရှိ ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုခုသို  ့ ဆိုက်ကပ်မခင်းြမပုြီ ဒရယာဉ်ဒပါ်တွင် 

ကူးစက်ဒရာဂါကင်းရှင်းဒ ကာင်း မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်ေံ ကကိုတင်အဒ ကာင်း 

 ကားရြည်။ 

( ခ ) နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းရှိ ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုခုသို ့ ဆိုက်ကပ်သည့်အခါ ြိြိကုိယ်တိုင်မေစ်ဒစ၊ 

ေိ ုဒရယာဉ်၏ ကျေန်းြာဒရးအရာရှ ိကမေစ်ဒစ ကူးစက်ဒရာဂါကင်းရှင်းဒ ကာင်း 

ဒ ကညာချေက်ကုိ သတြ်ှတ်ေားသည့်ပုံစံမေင့် ကျေန်းြာဒရးအရာရှိသုိဒ့ပးအပ်ရြည်။ 
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၆၁။ ကျေန်းြာဒရးအရာရှိသည် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ ကကီး ကပ်ြှုကိုခံယူ၍ ြိြိအား 

တာဝန်ဒပးေားသည့် ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း၌ ဒအာက်ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေား ရရှိဒစရြည် - 

(က) ဒရယာဉ်ဒပါ်တွင် ဒရဒောက်ပ့ံမေည့်ဆည်းြှုြျေား၊ ဒဆးဝါးနှင့် ဒဆးပစ္စည်းကိရိယာြျေား၊ 

အစားအဒသာက်ြျေားနှင့် သဒဘောသားြျေား၏ ဒနရာေုိင်ခင်းြျေားြှာ သတ်ြှတ်ချေက်ြျေား 

နှင့် ညီညွတ်ြှု ရှိ ြရှိ ဒရယာဉ်ဒပါ်သို ့တက်ဒရာက် စစ်ဒဆးခွင့်၊ 

( ခ ) ြည်သည့် ဒရယာဉ်ဒပါ်သိုြ့ဆို တက်ဒရာက်ပပီး ဒရယာဉ်ဒပါ်ရှိ သဒဘောသားြျေား၊ 

အလုပ်သင်ြျေား အားလုံးကုိမေစ်ဒစ၊ အချေို ကုိ့မေစ်ဒစ ကျေန်းြာဒရးစစ်ဒဆးပိုင်ခွင့်၊ 

( ဂ ) ဒရယာဉ်ဒပါ်ရှိလူြျေား၏ ကျေန်းြာဒရးနှင့် ဒဆးဝါးကုသြှု အ ဒမခအဒနကို စစ်ဒဆး 

 ကည့်ရှုရန် လုိအပ်သည့် ဒရယာဉ်ဒနစ့ဉ်ြှတ်တြ်းစာအုပ်နှင့် အမခားစာအုပ်ြျေား၊ စာရွက် 

စာတြ်းြျေားနှင့် စာတြ်းအြှတ်အသားြျေားကို ေုတ်မပဒစရန် ဒတာင်းဆိုခွင့်နှင့် 

မငင်းဆိုပါက အတင်းအ ကပ် ဒဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ 

(ဃ) ပုေ်ြခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တိုအ့ရ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်သည့် ြည်သူကိ့ုြဆို 

ဒခါ်ယူဒြးမြန်းခွင့်နှင့် ဒြးခွန်းကုိ ြှန်ကန်စွာဒမေဆိုရန် ဒတာင်းဆိုခွင့်၊ 

( င ) ဒြးမြန်းခံရသူက ြှန်ကန်စွာဒမေဆိုဒ ကာင်း ဝန်ခံချေက်ဒရးသားလက်ြှတ်ဒရးေိုးရန် 

ဒတာင်းဆိုခွင့်။ 

၆၂။ ကျေန်းြာဒရးအရာရိှသည် တာဝန်ကျေဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်းသုိ ့ ဝင်ဒရာက်ဆုိက်ကပ်ဒသာ 

ပင်လယ်ကူးဒရယာဉ်ြျေားဒပါ်တွင် ပုေ်ြ ၆၁ ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေားနှင့်အညီ တက်ဒရာက် စစ်ဒဆးပပီး 

ေုိဒရယာဉ်တွင် ကူးစက်ဒရာဂါကာကွယ်ပပီးဒ ကာင်းနှင့် ကူးစက်ဒရာဂါကင်းရှင်းဒ ကာင်း သက်ဆုိင်ရာ 

ဒရယာဉ်ြှူးနှင့် တာဝန်ရှိသြူျေားအား ဒောက်ခံချေက် သက်ဒသခံလက်ြှတ် ေုတ်ဒပးရြည်။ 

၆၃။   ကျေန်းြာဒရးအရာရိှသည် ဒရယာဉ်ဒပါ်သုိ ့တက်ဒရာက်စစ်ဒဆးမခင်း၊ ကူးစက်ဒရာဂါကာကွယ်မခင်း 

နှင့်ကူးစက်ဒရာဂါကင်းရှင်းဒ ကာင်း ဒောက်ခံချေက် သက်ဒသခံလက်ြှတ် ေုတ်ဒပးမခင်းတိုအ့တွက် 

အခဒ ကးဒငွ ဒတာင်းဆိုမခင်းြမပုရ။ 

အခန်း (၁၄) 

ဆိပ်ကြ်းြျေားကုိ ေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်မခင်း 

၆၄။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် - 

(က) ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ေားဒသာ ဆိပ်ကြ်းအသီးသီးကုိ ေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်ရန် 

ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူတစ်ဦးကုိမေစ်ဒစ၊ တစ်ဦးေက်ပို၍မေစ်ဒစ ခန်အ့ပ် 

တာဝန်ဒပးနိုင်သည်။ 

( ခ ) ဆိပ်ကြ်းြျေားကုိ ေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်မခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ လုပ်ပုိင်ခွင့်နှင့် တာဝန်ြျေား 

အားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက် 

သူြျေားအား လွှဲအပ်တာဝန်ဒပးနိုင်သည်။ 
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( ဂ ) ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ဒဆာင်ရွက်ြှုကုိ ကကီး ကပ်မခင်း၊ 

တာဝန်ဒကျေပွန်စွာ ေြ်းဒဆာင်သူြျေားအား ချေီးမြှင့်မခင်းနှင့် ဝန်ေြ်းစည်းကြ်း 

ဒောက်ေျေက်သြူျေားအား အဒရးယူမခင်းတို ့မပုနိငု်သည်။ 

(ဃ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်းတွင်မေစ်ဒစ၊ ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ် မပင်ပတွင်မေစ်ဒစ မြန်ြာ့ 

ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်က စီြံေားရိှဒသာ ဒော်ယာြျေားနှင့် အမခားဒသာဒရဒ ကာင်းမပ 

အဒောက်အကူပစ္စည်းြျေားကုိ ေိန်းသြိ်းမခင်းတိုကုိ့ဒဆာင်ရွက်ရြည်။  

( င ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒဘးအန္တရာယ်ရှိကုန်စည်ြျေားကို စနစ်တကျေ ေိန်းသိြ်း 

ေားသိုမခင်းနှင့် တစ်ဆင့်သယ်ယူမခင်းြျေားမပုလုပ်နိုင်ရန် စီြံဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 

( စ ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ကုန်စည်ြျေား ဒနရာချေေားမခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ စနစ်တကျေ 

ရှိဒစရန် စီြံဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 

(ဆ) ဒရယာဉ်ြှူး၊ ပုိင်ရှင်၊ ကုိယ်စားလှယ်နှင့် အမခားြည်သူကုိ့ြဆုိ ဆိပ်ကြ်းတံတားြျေားတွင် 

ကုန်စည်အတင်အချေဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အချေိန်နှင့် အချေက်အလက်ြျေား 

ဒပးပိုရ့ာတွင် စနစ်တကျေရှိဒစရန် ညွှန် ကားရြည်။  

( ဇ ) လုပ်ငန်းလုိအပ်ချေက်အရ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်က သတ်ြှတ်ေားဒသာဒနရာြှသာ 

ခရီးသည်ြျေားကုိ ဒရယာဉ်ဒပါ်သို ့ အတက်အဆင်းမပုလုပ်ရန်  စီြံဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 

( ဈ ) ဤဥပဒေအရဒကာက်ခံရြည့် ဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ခြျေား၊ ဒပးဒဆာင်ရြည့် နည်းလြ်း 

ြျေားကုိ စီြံဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 

(ည) ဒရယာဉ်ဆိုက်ကပ်ရန် ဒနရာြျေား၊ ဆိပ်ကြ်းတံတားြျေား၊ ဆင်းတက်ရန် ဒနရာြျေား၊ 

တံတားဦးတိုြျေား၊ ကုန်းတက်ရန်ဒနရာြျေား၊ ရေားသံလြ်းြျေား၊ ကုန်ဒလှာင်ရံုြျေား၊ 

အခြ့ဲကုန်ရံုြျေား၏ အတွင်း၌မေစ်ဒစ၊ ယင်းတုိနှ့င့်ဆက်စပ်ဒေသြျေားတွင်မေစ်ဒစ တည်ဒဆာက် 

ေားသည့်အမခားလုပ်ငန်းြျေားကုိ ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လုပ်ကုိင်နုိင်ဒရးအတွက် 

စီြံဒဆာင်ရွက်ရြည်။ 

 ( ဋ ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်က ပိုင်ဆိုင်သည့် အဒဆာက်အအု၊ံ ဒမြ၊ ပရိဝဏု်အတွင်း 

ကုန်စည်ြျေားကိုလက်ခံမခင်း၊ ဒရွှ ဒ့မပာင်းသယ်ယူမခင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်ြျေား၊ ဒရယာဉ်ြှ 

ြချေြီ ကုန်စည်ြျေားပျေက်စီးဒနမခင်း သိုြ့ဟုတ် ယင်းသိုပ့ျေက်စီးဒနသည်ဟု အဆိုမပု 

ေားမခင်းခံရဒသာ ကုန်စည်ြျေားကုိလက်ခံရာ၌ ဒဆာင်ရွက်ရြည့် လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျေားကုိ 

သတြ်ှတ်ဒပးရြည်။ 

၆၅။ ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူသည် ဆိပ်ကြ်းအတွင်းရှိ ြည်သည့်ဒရယာဉ်ကိုြဆို 

ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရး၊ လုံမခုံဒရးနှင့် စည်းကြ်းတကျေရှိဒရးတိုအ့တွက် အြိန်ေ့ုတ်ဆင့်၍ 

ညွှန် ကားနိုင်သည်။ 
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၆၆။  ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူသည် - 

(က) ဆိပ်ကြ်းတွင် ဒဘးအန္တရာယ်တစ်စံုတစ်ရာကျေဒရာက်သမေင့် ဒရယာဉ်ြျေားကုိ ချေက်ချေင်း 

ေယ်ရှားရန် လိုအပ်သည့်အခါ ၎င်းတိုက့ို ချေည်ဒနှာင်ေားသည့် ကကိုး သိုြ့ဟုတ်  

ဒကျောက်ကကိုးစသည်တုိကုိ့  မေတ်ဒတာက်မခင်း၊ ေယ်ရှားမခင်း သုိြ့ဟုတ် ေုိသုိမ့ပုလုပ်ရန် 

သင့်ဒလျော်သူတစ်ဦးဦးအား ဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည်။ 

( ခ ) ဒရယာဉ်ြျေားလွတ်လပ်စွာသွားလာြှုကုိမေစ်ဒစ၊ ဒရယာဉ်ဆုိက်ကပ်ရန်ဒနရာ၊ ဆိပ်ကြ်း 

တံတား၊ ကုန်ချေရန်ဒနရာ၊ ဒကျောက်ချေရန် ဒနရာတစ်ခုခု အသုးံမပုြှုကိုမေစ်ဒစ အတား 

အဆီးမေစ်ဒစဒသာ သစ်ဒောင်၊ ဝါးဒောင် သိုြ့ဟုတ် ဒရဒ ကာင်းသွားလာဒရးကို 

အဒနှာင့်အယှက်မေစ်ဒစဒသာ ြည်သည့် အမခားအရာဝတ္ထ ုကိုြဆို ေယ်ရှားမခင်းကို 

ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒရယာဉ်အပျေက်အစီး၊ ဒသာင်တင်ဒရယာဉ် သိုြ့ဟုတ် နစ်မြှုပ် 

ဒရယာဉ်ကို ဒော်ယူမခင်း၊ ေယ်ရှားမခင်း၊ ေျေက်ဆီးပစ်မခင်းကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း 

မပုနိငု်သည်။ ေိုသိုမ့ပုလုပ်ရာ၌ ကုန်ကျေစရိတ်ဒငွနှင့် ေိုဒငွ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုက့ို 

ေပ်ဒဆာင်းပပီး သက်ဆုိင်ရာ ကုန်စည်ပုိင်ရှင်ေံြှ ဒတာင်းခံနုိင်သည်။ ေုိသုိ ့ဒတာင်းခံ၍ 

ြရပါက အဆိုပါကုန်စည်ြျေားအား မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ ခွင့်မပုချေက်မေင့် 

ေုခွဲဒရာင်းချေပပီး အဆိုပါကုန်ကျေစရိတ်ကို ရယူနိုင်သည်။ ေုခွဲဒရာင်းချေဒငွသည် 

ကုန်ကျေစရိတ်နှင့် လုံဒလာက်ြှုြရှိပါက တည်ဆဲအခွန်အခဆိုင်ရာ ဥပဒေြျေားနှင့်အညီ 

အရ ဒတာင်းခံနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း မပစ်ြှုတစ်ခုခုကျေူးလွန်ဒ ကာင်း သိုြ့ဟုတ် ကျေူးလွန်  

ေွယ်ရာရှိဒ ကာင်း သတင်းရရှိပါက ြည်သည့်ဒရယာဉ် သိုြ့ဟုတ် အဒဆာက်အအုံ 

အတွင်းသိုြ့ဆို ဝင်ဒရာက်စစ်ဒဆးနိုင်သည်။ 

(ဃ)  ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ြီးဒဘးကာကွယ်တားဆီးဒရးအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ 

ြီးပငိှြ်းသတ်ဒရးအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်းရိှ ြည်သူကုိ့ 

ြဆို အကူအညီဒတာင်းခံ၍ ရယူဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

( င ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်နှင့် ကြ်းပါးနယ်၊ ကြ်းနားနယ်အတွင်းသို ့ ခွင့်မပုချေက်ြရှိဘဲ 

ကျေူးဒကျော် ဝင်ဒရာက်သူြျေားအား တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ေယ်ရှားနှင်ေုတ်နုိင်သည်။ 

( စ ) စည်းကြ်းချေက်နှင့်ြညီဘဲ စွန်ပ့စ်ဒသာ သိုြ့ဟုတ် စုပုံဒသာ ဒရယာဉ်ဝြ်းစာြျေားကို 

ဒရလြ်းဒ ကာင်းြေိခုိက်ဒစရန် ေယ်ရှားရှင်းလင်းမခင်း၊ ေုိသုိေ့ယ်ရှားရှင်းလင်းရာတွင် 

ကုန်ကျေစရိတ်ြျေားကုိ သက်ဆိုင်ရာဒရယာဉ်ြှူးေံ ဒတာင်းခံမခင်းနှင့် ဒရယာဉ်ဝြ်းစာ 

ြျေားကုိ စွန်ပ့စ်ဒသာ သုိြ့ဟုတ် စုပံုဒသာ ဒရယာဉ်ြှူးအား အဒရးယူမခင်းမပုနုိင်သည်။ 

 (ဆ)  ဆိပ်ကြ်းသုိ ့အဝင်အေွက်မပုလုပ်ြည့် ဒရယာဉ်၏ကုန်စည်နှင့် ခန်ြှ့န်း ကာမြင့်ချိေန်တုိကုိ့ 

ရှင်းလင်းစွာသိရိှရန်လုိအပ်သည်ဟုယူဆပါက ဆိပ်ကြ်းအတွင်း အဝင်အေွက် ြမပုလုပ်ြီ 
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ကာလနှင့်ဆိပ်ကြ်းအတွင်းသုိ ့အဝင်အေွက်မပုလုပ်ြည့်ကာလတွင် သက်ဆုိင်ရာဒရယာဉ်၏ 

ပုိင်ရှင်၊ ကုိယ်စားလှယ် သုိြ့ဟုတ် ဒရယာဉ်ြှူးအား သတင်းအချေက်အလက်ြျေားဒပးရန်  

ညွှန် ကားနိုင်သည်။ 

 ( ဇ ) တားမြစ်ကန်သ့တ်ေားဒသာ ဒနရာြျေား၌ ဒရယာဉ်ြျေားဒနရာချေမခင်း၊ ဒကျောက်ချေရပ် 

နားမခင်းနှင့် လြ်းဒ ကာင်းသတ်ြှတ်ဒပးမခင်းတိုကုိ့ သတင်းေုတ်မပန်ဒ ကညာရြည်။  

၆၇။  ဆိပ်ကြ်းသုိဒ့ရာက်ရိှဒသာ ဒရယာဉ်၏ပုိင်ရှင်၊ ကုိယ်စားလှယ် သုိြ့ဟုတ် ဒရယာဉ်ြှူးသည် - 

 (က) ဒရယာဉ်ဆိပ်ကြ်းသို ့ ဝင်ဒရာက်သည့်အခါ ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူ၏ 

အခါအားဒလျော်စွာ ညွှန် ကားချေက်အတိုင်း ဒရာက်ရှိဒ ကာင်းကို သတင်းပိုရ့ြည်။ 

 ( ခ ) သတ်ြှတ်ေားသည့်အချိေန်အတွင်း ဒအာက်ပါတုိကုိ့ သတ်ြှတ်သည့် နည်းလြ်းအတုိင်း 

ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်း ဒစာင့်ဒရှာက်သူေံတင်မပ သတင်းပိုရ့ြည် -  

(၁)  သတ်ြှတ်ေားသည့်ပံုစံမေင့် ဒရယာဉ်ဒရာက်ရိှဒ ကာင်း အဒေွဒေွဒ ကညာချေက်၊ 

(၂) ဒနာက်ဆုံးေွက်ခွာခဲ့ဒသာ ဆိပ်ကြ်း၏  ေွက်ခွာခွင့်လက်ြှတ်၊ 

(၃) ဒရယာဉ်ဒပါ်ပါ ခရီးသည်စာရင်း၊ 

(၄) ဒရယာဉ်အြှုေြ်းြျေားစာရင်း၊ 

(၅) ဆိပ်ကြ်းတွင် ကုန်တင်၊ ကုန်ချေ မပုလုပ်ြည့်စာရွက်စာတြ်း ြိတ္တ ူ၊ 

(၆) ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူက အခါအားဒလျော်စွာ သတ်ြှတ်ေားဒသာ 

အမခားစာတြ်းအြှတ်အသားြျေား။ 

၆၈။ ဤဥပဒေအရသတ်ြှတ်ဒသာ ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုခုြှ ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူ 

သုိြ့ဟုတ် ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီး၏ လုပ်ဒဆာင်ြှု၊ ဒပါ့ဆြှု သုိြ့ဟုတ် ပျေက်ကွက်ြှု တစ်စံုတစ်ရာအတွက် 

လည်းဒကာင်း၊ ဒရယာဉ်က အသုံးမပုသည့် ဒကျောက်စွဲကိရိယာ၊ ဒရယာဉ်ချေည်ကကိုးနှင့် အမခားပစ္စည်း 

တစ်ခခုု၏ တစ်စုံတစရ်ာ ချွတ်ယွင်းမခင်းဒ ကာင့် မေစ်ဒပါ်လာဒသာ ဒရယာဉ်ပျေက်စီးြှု တစ်စုံတစ်ရာ 

အတွက်လည်းဒကာင်း ဒလျော်ဒ ကးဒပးရန် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၌ တာဝန်ြရိှဒစရ။ 

၆၉။ ပုေ်ြ ၆၈ ပါ  မပဋ္ဌာန်းချေက်ြှအပ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်က ဒဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ဒဆာင်ြှု 

တစ်စုံတစ်ရာအတွက်လည်းဒကာင်း၊ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်က အတိအလင်းေုတ်မပန်သည့် 

အြိန် ့ သိုြ့ဟတု် ခွင့်မပုချေက်မေင့် ဒဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ဒဆာင်ြှုတစ်စုံတစ်ရာအတွက်လည်းဒကာင်း 

မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်အဒပါ် တရားြြှုစွဲဆိုနိုင်သည်။ 

အခန်း (၁၅) 

ဆိပ်ကြ်းတံတားြျေားနှင့် သဒဘောကျေင်းြျေား ဒဆာက်လုပ်မခင်းနှင့် စီြံဒဆာင်ရွက်မခင်း 

၇၀။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရယာဉ်ြျေား  လွယ်ကူ 

အဆင် ဒမပစွာ ဆိုက်ကပ်မခင်း၊ ရပ်နားမခင်းနှင့် ေွက်ခွာမခင်းမပုနိုင်ဒရးအတွက်လည်းဒကာင်း၊ 
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ခရီးသည် အတက်အဆင်းနှင့် ကုန်စည်ြျေားအတင်အချေ မပုလုပ်နုိင်ဒရးအတွက်လည်းဒကာင်း လုိအပ်ဒသာ 

ဆိပ်ကြ်းတံတားြျေားကုိ ဝန်ကကီးဌာန၏ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် တည်ဒဆာက်မခင်းနှင့် ေိန်းသိြ်းမခင်းတုိ ့

မပုရြည်။ 

၇၁။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် မပည်တွင်းမပည်ပသွား ဒရယာဉ်ြျေား တည်ဒဆာက်မခင်းနှင့် 

မပုမပင်မခင်းြျေားအတွက် လိုအပ်ဒသာ သဒဘောကျေင်း၊ ဒရလုံသဒဘောကျေင်းနှင့် လွန်းလြ်းတိုက့ို  

ဝန်ကကီးဌာန၏ သဒဘာတူညီချေက်မေင့်တည်ဒဆာက်ပပီး ဒရယာဉ်ြျေားတည်ဒဆာက်မခင်းနှင့် မပ မုပင်မခင်းတုိ ့

အတွက် လိုအပ်ဒသာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာြျေားနှင့် ကျွြ်းကျေင်သူအင်ဂျေင်နီယာြျေားကို စီစဉ်ေား 

ရိှရြည်။ 

၇၂။ (က) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဆိပ်ကြ်းတံတားတစ်ြျေိုးြျေိုးကို ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ 

သဒဘောကျေင်း၊ ဒရလုံသဒဘောကျေင်းနှင့် လွန်းလြ်းတစ်ြျေိုးြျေိုးကုိဒသာ်လည်းဒကာင်း 

တည်ဒဆာက်လုပ်ကိုင်လိုသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ 

မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သို ့ဒလျှာက်ေားရြည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ဒလျှာက်ေားချေက်ကို မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် စိစစ်၍ 

ခွင့်မပုမခင်း သိုြ့ဟုတ် မငင်းပယ်မခင်းမပုနိုင်သည်။ ခွင့်မပုပါက ဝန်ကကီးဌာန၏ သဒဘာ 

တူညီချေက်မေင့် စည်းကြ်းချေက်ြျေားသတြ်ှတ်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်ဒပးရြည်။ 

( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိသူသည် သတ်ြှတ်ဒသာ လိုင်စင်ဒ ကးကို 

ဒပးသွင်းရြည်။ 

၇၃။  မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ပုေ်ြ ၇၂၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက 

ဤဥပဒေအရ ေုတ်မပန်သည့် နည်းဥပဒေြျေား၊ စည်းြျေဉ်းစည်းကြ်းြျေားနှင့်အြိန်တုိ့ပ့ါ တားမြစ်ချေက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကိုလည်းဒကာင်း၊ ဤဥပဒေအရခွင့်မပုေားသည့် လိုက်နာရြည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ 

စည်းကြ်းချေက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိလည်းဒကာင်း ဒောက်ေျေက်ပါက ေုိဒောက်ေျေက်သူအား သတ်ြှတ်ချေက်ြျေား 

နှင့်အညီ စီြံခန်ခ့ွ ဲဒရးနည်းလြ်းအရ ေဏ်ဒ ကးဒပးဒဆာင်ဒစမခင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ကာလ  

အကန်အ့သတ်မေင့် ရပ်ဆိုင်းမခင်း သိုြ့ဟုတ် ရပ်စဲမခင်းတိုမ့ပုနိုင်သည်။ 

အခန်း (၁၆) 

တားမြစ်ချေက်ြျေား 

၇၄။  ြည်သူြျှ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ြရိှဘဲ ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဆိပ်ကြ်းတံတား တစ်ြျိေုးြျိေုးကုိ 

ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ သဒဘောကျေင်း၊ ဒရလံုသဒဘောကျေင်းနှင့် လွန်းလြ်းတစ်ြျိုေ းြျိုေ းကုိဒသာ်လည်းဒကာင်း 

တည်ဒဆာက်မခင်း သိုြ့ဟတု် လုပ်ကုိင်မခင်း ြမပုရ။ 
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၇၅။  ြည်သည့် ဒရယာဉ်ြှူးြျှ - 

(က) ဒရယာဉ်နှင့် ကုန်ပါစုစုဒပါင်းတန်ချေိန် ၅၀၀ ေက်ပိုဒသာ ဒရယာဉ်တစ်ြျေိုးြျေိုးကို 

ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီး၏ အကူအညီြယူဘဲ သတ်ြှတ်ေားဒသာ ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုခုသို ့

ဝင်ဒရာက်မခင်း၊ ဆုိက်ကပ်မခင်း၊ ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုခုြှ ေွက်ခွာမခင်း သုိြ့ဟုတ် ဆိပ်ကြ်း 

အတွင်း ဒနရာဒမပာင်းဒရွှ ့မခင်း ြမပုလုပ်ရ။ 

( ခ ) သတြ်ှတ်ေားဒသာ ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုသို ့ ပင်လယ်နှင့် ဆက်စပ်ဒနသည့် မြစ်ဒ ကာင်း 

သိုြ့ဟတု် ဒရလြ်းဒ ကာင်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု၏ နယ်နိြိတ်အတွင်း ေားရှိဒသာ 

အချေက်မပဌာနတစ်ခုခုြှ အချေက်မပြှုကုိ မြင်သာသည့် အကွာအဒဝးသုိ ့ဒရာက်သည့်အခါ 

ဒရဒ ကာင်းမပဒရယာဉ်ြှ ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီးက အချေက်မပရန် ဒတာင်းခံလျှင်  

အမပည်မပည်ဆိုင်ရာသုံး အချေက်မပအလံလွှင့်ေူရန် ပျေက်ကွက်မခင်းြရှိဒစရ။ 

၇၆။ ြည်သည့်ဒရယာဉ်ြှူးြျှ - 

(က) ဆိပ်ကြ်းအတွင်း ဒရယာဉ်ြျေား ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးအတွက် သတ်ြှတ်ေားဒသာ 

အချေက်မပြီးြျေားကုိ ြိြိ၏ဒရယာဉ်တွင် ေွန်းညှိေားရန် ပျေက်ကွက်မခင်းြရှိဒစရ။ 

( ခ ) ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုခုတွင် ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူက လုပ်ငန်းလုိအပ်ချေက်အရ 

အမခားဒရယာဉ်တစ်စီးစီးအတွက် ြိြိဒရယာဉ်တွင် ချေည်ဒနှာင်ခွင့်ဒတာင်း ဆိုလျှင် 

လုိက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် မငင်းဆုိမခင်း သိုြ့ဟုတ် ချေည်ဒနှာင်ေားသည့် ကကိုးကုိမေတ်ရန် 

အဒ ကာင်း ကားချေက်ြရြီအတွင်း အဆိုပါကကိုးကုိ မေတ်မခင်းြမပုရ။ 

( ဂ ) ဒနဝင်ချေိန်ြှ ဒနေွက်ချေိန်အေိ ဆိပ်ကြ်းအတွင်း အမခားဒရယာဉ်ြျေား သွားလာြှုကို     

ဒဘးအန္တရာယ်မေစ်ဒစရန် ြိြိ၏ဒရယာဉ်တွင် ချေည်ဒနှာင်ေားသည့် ကကိုးတစ်စံုတစ်ရာကုိ 

မေစ်ဒစ၊ ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာကိုမေစ်ဒစ ဒရယာဉ်၏မပင်ပသို ့အစွန်းေုတ်ေားမခင်း 

ြမပုရ။ 

(ဃ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း - 

(၁)  တရားြဝင်ဒသာ အလံနှင့်အချေက်မပအြှတ်အသားတုိကုိ့ လွှင့်ေူမခင်း၊ မပသမခင်း 

ြမပုရ။ 

(၂) သတြ်ှတ်ေားဒသာ အလံနှင့် အချေက်မပအြှတ်အသားတစ်ခုခုကုိ လွှင့်ေူရန်နှင့် 

မပသရန် ပျေက်ကွက်မခင်း ြရှိဒစရ။ 

(၃) ဒရယာဉ် အချေင်းချေင်း ဒဘးချေင်းယှဉ်၍ ဆိုက်ကပ်ရပ်နားမခင်း ြမပုရ။  

(၄) ဆိပ်ကြ်းတံတားြှ ဒရယာဉ်အားေယ်ရှားရန်အြိန်ကုိ့ လုိက်နာရန် ပျေက်ကွက်မခင်း 

ြရှိဒစရ။ 
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(၅) ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူက ဒရယာဉ်ကုိ လုိသည့်ဒနရာဒရာက်ဒအာင် 

ကကိုးမေင် ့ ဆွဲဒရးအတွက် ညွှန် ကားချေက်ကို လိုက်နာရန် ပျေက်ကွက်မခင်း  

ြရှိဒစရ။  

(၆) ဒရယာဉ်ဆုိက်ဒရာက်ဒ ကာင်း သတင်းပုိရ့န် ပျေက်ကွက်မခင်းြရိှဒစရ သုိြ့ဟုတ် 

ြြှန်ြကန် သတင်းပိုမ့ခင်း ြမပုရ။ 

၇၇။ ြည်သည့်ဒရယာဉ်ြှူး သိုြ့ဟုတ် ပိုင်ရှင်ြျှ ဆိပ်ကြ်းဝန်ဒဆာင်ခြျေားကို တိြ်းဒရှာင်ရန် 

အလိုင့ှာ - 

(က) ဒရယာဉ်ကုိ ဒြာင်းနှင်ေွက်ဒမပးမခင်း ြမပုရ။ 

( ခ ) ကုန်စည်ြျေားကုိ အဒလးချိေန် သုိြ့ဟုတ် အဒရအတွက်ကုိ ဒလျှာ့၍မပမခင်း၊ ကုန်စည်ြျေားကုိ 

ဒရွှ ဒ့မပာင်းမခင်း သိုြ့ဟုတ် ဒေျောက်ေျေက်မခင်း ြမပုရ။ 

( ဂ ) ဒရယာဉ်၏ ြှတ်ပုံတင်တန်ချေိန်နှင့် ကုန်စည်တန်ချေိန်တိုကိ့ု ြြှန်ြကန် ဒလျှာ့မပမခင်း 

ြမပုရ။ 

၇၈။  ြည်သူြျှ ဤဥပဒေအရ ခွင့်မပုေားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ြရိှဘဲ ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း- 

 (က) ပုဂ္ဂလိက ဒရယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်က ဒရယာဉ်ြျေားအား စက်သံုးဆီနှင့် အမခားလုိအပ်ချေက်ြျေား 

ဒောက်ပံ့သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကုိ လုပ်ကုိင်မခင်းြမပုရ။ 

( ခ ) ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်က တွဲဆွဲမခင်း၊ ဒရယာဉ်တွန်းမခင်း၊ ဒသာင်တူးမခင်း သိုြ့ဟုတ် 

ဒရယာဉ်ဆယ်ယူမခင်း  လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မခင်း ြမပုရ။ 

( ဂ ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဝင်ေွက်သွားလာဒသာ ဒရယာဉ်နှင့် ကုန်ပါစုစုဒပါင်း 

တန်ချေိန် ၅၀၀ ေက်ပိုဒသာ ဒရယာဉ်ြျေားအတွက် ဒရဒ ကာင်းမပြှူးကကီးအမေစ် 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မခင်းြမပုရ။ 

၇၉။ ြည်သူြျှ - 

(က) ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုခု၌ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်ကမေစ်ဒစ၊ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်၏ 

အြိန်အ့ရမေစ်ဒစ စုိက်ေူေားဒသာ သုိြ့ဟုတ် စီြံချေေားဒသာ ဒော်ယာ၊ ဒကျောက်စဲွ 

ကိရိယာ သိုြ့ဟုတ် အြှတ်အသားတစ်ခုခုကုိ ေယ်ရှားမခင်း၊ ဒော်မခင်း၊ ေျေက်ဆီးမခင်း၊ 

ပျေက်စီးဒစမခင်း၊ ကကိုးဒလျှာမ့ခင်း၊ ဒရတွင်ဒြျှာမခင်း သုိြ့ဟုတ် ခိုးယူမခင်းြမပုရ။ 

( ခ ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရယာဉ်ဆိုက်ကပ်ရန်ဒနရာ သိုြ့ဟုတ် ဆိပ်ကြ်း 

တံတားတစ်ခုခုကုိ ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒရဒ ကာင်းလြ်းညွှန် အြှတ်အသားတစ်ခုခုကုိ 

ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဆိပ်ကြ်းလုပ်ငန်းြျေား လွယ်ကူ  

အဆင်ဒမပရန် စီြံေားရိှဒသာ အသံုးအဒဆာင်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုခုကုိဒသာ်လည်းဒကာင်း 

ေျေက်ဆီးမခင်း သိုြ့ဟုတ် ပျေက်စီးဒစမခင်းြမပုရ။ 
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( ဂ ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူ၏ အြိန်က့ို 

လိုက်နာရန် ပျေက်ကွက်မခင်း ြရှိဒစရ။ 

(ဃ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ ခွင် ့ မပုချေက်ြရှ ိဘဲ 

ဒရလြ်းဒ ကာင်းကို အတားအဆီးမေစ်ဒစြည့် ြည်သည့်ဒဆာင်ရွက်ချေက်ကိုြျှ  

ြမပုရ။ 

( င ) ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူ အပါအဝင် တာဝန်ရှိသူြျေားက ဒရယာဉ်ဒပါ်နှင့်  

ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဝင်ဒရာက်စစ်ဒဆးမခင်းကို ဟန်တ့ားဒနှာင့်ယှက်မခင်း 

ြမပုရ။ 

( စ ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဥပဒေနှင့်ြညီဘဲ လကန်က်ခဲယြ်းြျေား ပစ်ဒောက်မခင်း၊ 

ြီးပန်းလွှတ်မခင်း ြမပုရ။ 

(ဆ) ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင် ့ဒရှာက်သူက ြီးဒဘးကာကွယ်တားဆီးဒရးအတွက် 

ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ြီးပငှိြ်းသတ်နိုင်ဒရးအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ညွှန် ကားသည့် 

အြိန်ကုိ့ လုိက်နာရန် ပျေက်ကွက်မခင်းြရိှဒစရ သုိြ့ဟုတ် ြီးဒဘးလံုမခုံ ဒရးနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ 

ြြှန်ြကန် သတင်းပိုမ့ခင်းြမပုရ။ 

( ဇ ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒကျောက်ချေဆိုက်ကပ်ရပ်နားေားဒသာ ဒရယာဉ်ကို 

ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူ၏ ခွင့်မပုချေက်ြရိှဘဲ ဒကျောက်ကကိုးကုိ  ဒမေဒလျှာ့မခင်း 

ြမပုရ။ 

( ဈ ) ဒရယာဉ်တစ်စီးစီးက ဒကျောက်စဲွကိရိယာြျေား သုိြ့ဟုတ် ဒော်ယာြျေားနှင့် ပငိတွယ်မခင်း၊ 

ချေိတ်ြိဒနမခင်းမေစ်ပါက ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူ၏ ခွင့်မပုချေက် သိုြ့ဟုတ် 

အကူအညီြပါဘဲ ေုိဒကျောက်စဲွကိရိယာ သုိြ့ဟုတ် ဒော်ယာကုိ ဒော်ယူမခင်း၊ ေယ်ရှားမခင်း 

ြမပုရ။ 

၈၀။ ြည်သူြျှ ဒရေုညစ်ညြ်းြှုြျေား သိုြ့ဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျေင် အရင်းအမြစ်ြျေား ပျေက်စီး 

ဆုံးရှုံးြှု မေစ်ဒပါ်ဒစရန် - 

(က) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း သွားလာဒနဒသာ ဒရနံတင်ဒရယာဉ်၊ ဆီတင်ဒရယာဉ်၊ 

ဓာတုပစ္စည်းတင်ဒရယာဉ်တိုြ့ှလည်းဒကာင်း၊ ဒရနံအစြ်းတွင်းြျေား၊ ဒရနံတွင်းြျေား 

နှင့် ဒရနံပိုက်လိုင်းြျေားြှ လည်းဒကာင်း၊ ဒရယာဉ်တိုက်ြှု သိုြ့ဟုတ် ဒသာင်တင်ြှု 

မေစ်ဒပါ်ရာြှလည်းဒကာင်း ဆီယုိေိတ်ဒစမခင်း သုိြ့ဟုတ် ဆီနှင့်ဒရာဒနှာ အညစ်အဒ ကး 

ြျေားစွန်ပ့စ်မခင်း ြမပုရ။  

( ခ ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဒရယာဉ်ြျေား၊ ဒရဒပါ်ဒရဒအာက် သယံဇာတရှာဒေွဒရး 

စင်နှင့် အဒဆာက်အအံုြျေားြှ ဒဘးအန္တရာယ်မေစ်ဒစတတ်ဒသာ ပစ္စည်းြျေား၊ အဆိပ်သင့် 
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ပစ္စည်းြျေား၊ အြှိုက်သရုိက်ြျေား၊ အညစ်အဒ ကးြျေားနှင့် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းြျေားကုိ ဒရေုအတွင်း 

ပစ်ချေမခင်း၊ စွန်ေ့ုတ်မခင်း သိုြ့ဟတု် ကျေဒရာက်ဒစမခင်း ြမပုရ။ 

( ဂ ) ဒရဒ ကာင်းသွားလာြှုကုိ ဟန်တ့ားမခင်းမေစ်ဒပါ်နုိင်ဒသာ အမခားပစ္စည်းြျေားကုိ ဒရယာဉ်ြှ 

ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုခုအတွင်းသို ့ ပစ်ချေမခင်း၊ စွန်ပ့စ်မခင်း သိုြ့ဟုတ် ကျေဒရာက်ဒစမခင်း 

ြမပုရ။ 

(ဃ) ေီဒရဒ ကာင့်မေစ်ဒစ၊ ြုန်တိုင်းဒ ကာင့်မေစ်ဒစ၊ ကုန်းဒပါ်၌ ဒရလျှံြှုဒ ကာင့် မေစ်ဒစ 

ဆိပ်ကြ်းအတွင်းသုိ ့ ဒလျှာကျေနုိင်သည့် ပစ္စည်းြျေားကုိ ကြ်းပါးနယ်နှင့် ကြ်းနားနယ်တုိ၌့ 

စွန်ပ့စ်မခင်း သုိြ့ဟုတ် ချေေားမခင်းြမပုရ။ 

၈၁။   ြည်သူြျှ - 

(က) ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူ၏ ညွှန် ကားချေက်နှင် ့ဆန် က့ျေင်၍မေစ်ဒစ၊  

မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ တားမြစ်ချေက်နှင့် ဆန် က့ျေင်၍မေစ်ဒစ ြည်သည့်  

ဒရယာဉ်ကုိြျှ ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုခုအတွင်း ကြ်းေိုးတင်မခင်း၊ ြီးပြှိုက်မခင်း သိုြ့ဟုတ် 

ြှိုင်းတိုက်မခင်း ြမပုရ။ 

( ခ ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ ခွင့်မပုချေက်ြရဘဲ ဆိပ်ကြ်းအတွင်း ဒရယာဉ်ဒပါ်၌ 

မေစ်ဒစ၊ တားမြစ်နယ်ဒမြအတွင်း၌မေစ်ဒစ ဂဒဟဒဆာ်မခင်းဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကတ္တ ရာ၊ 

အင်တွဲ၊ ပွဲ လ့ျေက်၊ တာပင်တိုင်၊ ဆီ သိုြ့ဟုတ် ြီးစွဲဒလာင်နိုင်သည့် အမခားအရာ 

ဝတ္ထ ုြျေားကုိ ကျေိုချေက်မခင်းဒသာ်လည်းဒကာင်း ြမပုလုပ်ရ။ 

( ဂ ) ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုခု၌ ဒရယာဉ်ဒပါ်တွင် ြီးကိုအကာအကွယ်ြရှိဘဲ ေွန်းညှိ၍ ဒလာင်စာ 

ဆီြျေား ေုတ်ယူမခင်း ြမပုရ။ 

(ဃ) ဆိပ်ကြ်းနယ်နိြိတ်အတွင်း ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူ၏ ခွင့်မပုချေက်ြရရိှဘဲ 

ဒကျောက်ဆူး၊ ဒကျောက်ကကိုးနှင့် အမခားပစ္စည်းြျေားကို ဒရငုပ်၍မေစ်ဒစ၊ ကကိုးတိုက်၍ 

မေစ်ဒစ ရှာဒေွမခင်း ြမပုရ။ 

( င ) ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူ၏ ခွင့်မပုချေက်ြရှိဘဲ ဆိပ်ကြ်းတစ်ခုခု၏ 

ကြ်းပါးနယ်နှင့် ကြ်းနားနယ်ြှ ဒကျောက်တုံး၊ ဒကျောက်ခဲ၊ ဒကျောက်စရစ်၊ သဲဒမြ 

သုိြ့ဟုတ် ကြ်းြပပိုဒအာင် ကာကွယ်ေားသည့် အရာြျေားကုိ ေယ်ရှားမခင်း သုိြ့ဟုတ် 

ဒရွှ ဒ့မပာင်း သယ်ဒဆာင်မခင်း ြမပုရ။ 

( စ ) ကြ်းပါးနယ်နှင့် ကြ်းနားနယ်တွင် ခွင့်မပုချေက်ြရှိဘဲ ဒော်ယာ၊ ဒရယာဉ်ချေည်တိုင်၊ 

ဒကျောက်ဆူး သိုြ့ဟုတ် အမခားြည်သည့်အရာကုိြျှ စိုက်ေူမြှုပ်နှံမခင်း ြမပုရ။ 

(ဆ) ဒရယာဉ် ဟန်ချေက်ညီဒစရန် ဒရယာဉ်ဝြ်းစာြျေားကုိ စည်းကြ်းချေက်နှင့်ြညီဘဲ စွန်ပ့စ်မခင်း 

သိုြ့ဟတု် စုပုံမခင်းြမပုရ။ 
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၈၂။ ြည်သည့် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၏ အရာေြ်း၊ အြှုေြ်းတစ်ဦးဦးြျှ ြိြိအကျေိုး 

စီးပွားအတွက်  - 

(က) ဆိပ်ကြ်းဆုိင်ရာ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် တုိက်ရုိက်မေစ်ဒစ၊ သွယ်ဝုိက်၍မေစ်ဒစ 

ပါဝင်ဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုရ။ 

( ခ ) ဆိပ်ကြ်းဆုိင်ရာ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းအတွက် ချေ ပ်ဆုိဒသာ စာချေ ပ်တွင် ပါဝင်ချေ ပ်ဆုိမခင်း 

သိုြ့ဟုတ် ပတ်သက်မခင်း၊ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သို  ့ အကျေိုးအမြတ်မေင့် 

ဒငွဒချေးမခင်း ြမပုရ။ 

၈၃။ ြည်သူြျှ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်၊ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်က တာဝန်ဒပးအပ်သူ 

သိုြ့ဟတု် ဆိပ်ကြ်းေိန်းသြိ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူက ေုတ်မပန်ဒသာအြိန် ့ သိုြ့ဟုတ် ညွှန် ကားချေက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ပျေက်ကွက်မခင်းြရှိဒစရ။ 

အခန်း (၁၇) 

မပစ်ြှုနှင့် မပစ်ေဏ် 

၈၄။  ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၇၄ ပါ တားမြစ်ချေက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒောက်ေျေက်ဒ ကာင်း မပစ်ြှုေင်ရှား 

စီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူကုိ သုံးနှစ်ေက်ြပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ အနည်းဆုံးကျေပ် ငါးသိန်းြှ 

အြျေားဆုံး ကျေပ်သိန်း ၅၀၀ အေိ ဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးမေစ်ဒစ ချေြှတ်ရြည်။ 

၈၅။ ြည်သည့် ဒရယာဉ်ြှူးြဆို ပုေ်ြ ၇၅၊ ၇၆ သိုြ့ဟတု် ၇၇ ပါ တားမြစ်ချေက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ဒောက်ေျေက်ဒ ကာင်း မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို တစ်နှစ်ေက်ြပိုဒသာ ဒောင်ေဏ် 

မေစ်ဒစ၊ အနည်းဆုံး ကျေပ်သံုးသိန်းြှ အြျေားဆုံး ကျေပ်သိန်း ၃၀ အေိ ဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံး 

မေစ်ဒစ ချေြှတ်ရြည်။ 

၈၆။ ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၇၈ ပါ တားမြစ်ချေက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒောက်ေျေက်ဒ ကာင်း မပစ်ြှုေင်ရှား 

စီရင်မခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိ တစ်နှစ်ေက်ြပုိဒသာ ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ အနည်းဆံုး ကျေပ် ၁၀ သိန်း ြ ှ

အြျေားဆုံး ကျေပ်သိန်း ၁၀၀ အေိ ဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးမေစ်ဒစ ချေြှတ်ရြည်။ 

၈၇။ ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၇၉ သိုြ့ဟတု် ၈၁ ပါတားမြစ်ချေက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဒောက်ေျေက်ဒ ကာင်း 

မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူကုိ ဒမခာက်လေက်ြပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ အနည်းဆုံး 

ကျေပ်ငါးဒသာင်းြှ အြျေားဆံုး ကျေပ်ငါးသိန်းအေိ ဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံုးမေစ်ဒစ ချေြှတ်ရြည်။ 

၈၈။ ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၈၀ ပါတားမြစ်ချေက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒောက်ေျေက်ဒ ကာင်း မပစ်ြှုေင်ရှား 

စရီင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူကုိ နှစ်နှစ်ေက်ြပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ အနည်းဆုံး ကျေပ် ၁၀ သိန်းြှ 

အြျေားဆုံး ကျေပ်သိန်း ၂၀၀ အေိ ဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးမေစ်ဒစ ချေြှတ်ရြည်။ 
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၈၉။ ြည်သည့် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်၏ အရာေြ်း၊ အြှုေြ်းြဆုိ ပုေ်ြ ၈၂ ပါ တားမြစ်ချေက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဒောက်ေျေက်ဒ ကာင်း မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို သုးံနှစ်ေက်ြပိုဒသာ 

ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ အနည်းဆုံး ကျေပ်ငါးသိန်းြှ အြျေားဆုံး ကျေပ်သိန်း ၅၀ အေိ ဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊ 

ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးမေစ်ဒစ ချေြှတ်ရြည်။ 

၉၀။ ြည်သူြဆို ဤဥပဒေအရ ေုတ်မပန်ဒသာ နည်းဥပဒေြျေားနှင့် အြိန်တ့ိုပ့ါ တားမြစ်ချေက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဒောက်ေျေက်ဒ ကာင်း သိုြ့ဟုတ် သတြ်ှတ်ေားဒသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လိုက်နာ 

ဒဆာင်ရွက်ရန် တြင်ပျေက်ကွက်ဒ ကာင်း မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိ သံုးလ ေက်ြပုိဒသာ 

ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ အနည်းဆုံး ကျေပ်သုးံဒသာင်းြှ အြျေားဆုံး ကျေပ်သုံးသိန်းအေိ ဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊ 

ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးမေစ်ဒစ ချေြှတ်ရြည်။ 

၉၁။  ြည်သူြဆို ဤဥပဒေပါ မပစ်ြှုတစ်ခုခုကုိ ကျေူးလွန်ရန် အားေုတ်မခင်း၊ ပူးဒပါင်း ကံစည်မခင်း 

မပုလျှင်မေစ်ဒစ၊ မပစ်ြှုကျေူးလွန်ရာတွင် အားဒပးကူညီမခင်းမပုလျှင်မေစ်ဒစ ယင်းမပစ်ြှုအတွက် 

ဤဥပဒေတွင် မပဋ္ဌာန်းေားသည့် မပစ်ေဏ်ကုိ ချေြှတ်မခင်းခံရြည်။ 

အခန်း(၁၈) 

ဆုဒ ကးဒငွချေီးမြှင့်ပခင်း 

၉၂။ ပမန်မာ့ဆိေ်ကမ်းအာဏာေုိင်သည် မိမိ၏ စီမံကိန်းလျာထားချက်အတုိင်း အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 

ဆဆာင်ရွက်ရာ၌ သတ်မှတ်ထားဆသာလုေ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဝင်ဆငွအချို းအတုိင်းဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ 

ယင်းအချို းထက် ေုိမုိဆကာင်းမွန်ဆအာင် ဆဆာင်ရွက်နုိင်လျှင်ဆသာ်လည်းဆကာင်း မိမိ၏ ဝန်ထမ်းများအား 

ဆုဆ ကး ချီးပမှင့်နိုင်သည်။ 

၉၃။ ဆုဒ ကးဒငွချေီးမြှင့်ရာတွင် ဆုဒ ကးရန်ပုံဒငွေဲြှ သတြ်ှတ်ေားဒသာ ရာခိုင်နှုန်း အချေိုးအရ 

ဝန်ေြ်းြျေားကို ဆုဒ ကးဒငွြျေား ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ဒပးပပီးဒနာက် ကျေန်ရှိဒသာ ဆုဒ ကးရန်ပုံဒငွေဲြှ 

တစ်ဦးချေင်းဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အေဲွလုိ့က်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒအာက်ပါအဒမခခံြူြျေားအဒပါ် ြူတည်၍ 

စွြ်းဒဆာင်ရည်မြင့်ြားြှု ဆုဒ ကးဒငွြျေား ေပ်ြံချေီးမြှင့်နိုင်သည်- 

(က) သတ်ြှတ်ေားဒသာ စံနှုန်းေက်တိုး၍ ေုတ်လုပ်ဒဆာင်ရွက်နိုင်မခင်း၊  ဝန်ဒဆာင်ြှု 

 ဒပးနိုင်မခင်း၊ 

( ခ )  ေုတ်လုပ်ြှု၊ ဝန်ဒဆာင်ြှု နည်းစနစ်သစ်ြျေား တီေွင်နိုင်မခင်း၊ 

( ဂ ) တီေွင်ေုတ်လုပ်နိုင်ြှုရှိမခင်း၊ ေုတ်လုပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်း အရည်အဒသွး စံချေိန်ြီမခင်း၊ 

(ဃ) ကုန် ကြ်းသုံးစွဲြှု စံသတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ  စနစ်တကျေသုံးစွနဲိုင်မခင်း၊ 

( င ) ဒလလွင့်ပျေက်စီးဆုံးရှုံးြှုဒလျောန့ည်းမခင်း။ 



38 
 

. 

အခန်း (၁၉) 

အဒေွဒေွ 

၉၄။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင် လက်ဒအာက်ရိှစက်ရံု၊ အလုေ်ရံု၊ အလုေ်ဌာန၊ အလုေ်ဌာနခဲွများ၏ 

တာဝန်ခံဝန်ထမ်းများသည် မိမိတုိတ့ာဝန်ယူသည့်လုေ်ငန်း၏ တုိးတက်ဆအာင်ပမင်မှုနှင့် ဆံုးရှုံးမှုတုိကုိ့ 

တာဝန်ခံရမည်။ 

၉၅။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပုိင်သည် မပည်ဒောင်စုအစုိးရ ပုိဒ့ဆာင်ဒရးဝန်ကကီးဌာန၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့် 

ဒဆာင်ရွက်ရဒသာ စီးပွားဒရးအေွဲ အ့စည်းမေစ်၍ ယင်း၏ လည်ပတ်ဒသာ ဒငွဒ ကးနှင့်ပိုင်ဆိုင်ဒသာ 

ပစ္စည်းြှန်သြျှသည် နိုင်ငံဒတာ်က ပိုင်ဆိုင်သည်ဟ ုြှတ်ယူရြည်။ 

၉၆။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် ဤဥပဒေအရ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကုိ လုပ်ကုိင်ခွင့်မပုမခင်းနှင့် 

စပ်လျေဉ်း၍ လုိင်စင်သက်တြ်း၊ လုိင်စင်ဒ ကး၊ လုိင်စင်သက်တြ်းတုိးမြှင့်ဒ ကးနှင့်အမခားဝန်ဒဆာင်ခြျေားကုိ 

ဝန်ကကီးဌာန၏ သဒဘာတူညီချေက်မေင့် အြိန်ဒ့ ကာ်မငာစာေုတ်မပန်၍ သတ်ြှတ်ရြည်။ 

၉၇။ ဤဥပဒေပါ  မပစ်ြှုြျေားကို ရဲအဒရးယူပိုင်ခွင့်ရှိဒသာ မပစ်ြှုြျေားအမေစ် ြှတ်ယူဒဆာင်ရွက် 

ရြည်။ 

၉၈။  ဒရယာဉ်ဒပါ်ြှ ကုန်စည်ြျေားချေဒပး၍ လွှဲဒမပာင်းလက်ခံဒမပစာရရိှပပီးမေစ်လျှင် ေုိကုန်စည်ြျေားကုိ 

ဒရယာဉ်ဒပါ်ြှချေပပီး ဒနာက်ပိုင်းတွင် ဒပျောက်ဆုံးြှု၊ ပျေက်စီးြှုတစ်စုံတစ်ရာမေစ်ဒပါ်ြှုအတွက် 

ဒရယာဉ်ြှူး သုိြ့ဟုတ် ဒရယာဉ်ပိုင်ရှင်အဒပါ်တွင် တာဝန်ြရှိဒစရ။ 

၉၉။  မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင် အေွဲ ဝ့င်ြျေား၊ ဤဥပဒေအရ တာဝန်ဒပးအပ်မခင်းခံရသည့် 

ဆိပ်ကြ်း ေိန်းသိြ်းဒစာင့်ဒရှာက်သူြျေားနှင့် ဝန်ေြ်းြျေားသည် ဤဥပဒေအရ ဒပးအပ်ဒသာ 

တာဝန်ကို ေြ်းဒဆာင်ဒနချေိန်တွင် ရာဇသတ်ကကီး ပုေ်ြ ၂၁ အရ မပည်သူဝ့န်ေြ်းမေစ်သည်ဟု 

ြှတ်ယူရြည်။ 

၁၀၀။ မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်သည် သင် ့ဒလျော်သည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်ရရှိဒရး 

အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနြှတစ်ဆင့် မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ သ့ို ့တည်ဆဲဥပဒေြျေားနှင့်အညီ 

ဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။ 

၁၀၁။ ကာလစည်းကမ်းသတ် အက်ဥေဆေ ေထမဇယားရှိ အေိုေ် ၁၄၉ သည် ပမန်မာ့ဆိေ်ကမ်း       

အာဏာေိုင်ကပဖစ်ဆစ၊ ပမန်မာ့ဆိေ်ကမ်းအာဏာေိုင် ကိုယ်စားပဖစ်ဆစ စွဲဆိုသည့်တရားမမှုများနှင့် 

သက်ဆိုင်ဆစရမည်။ 

၁၀၂။  The Yangon Port Act (Act No.IV of 1905) နှင့် The Outports Act (Act No. II 

of 1914) အရ ေုတ်မပန်ခဲ့ဒသာ နည်းဥပဒေြျေား၊ အြိန်ဒ့ ကာ်မငာစာ၊ အြိန်၊့ ညွှန် ကားချေက်ြျေားနှင့် 

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျေားကုိ ဤဥပဒေနှင့်ြဆန်က့ျေင်သဒရွ  ့ကျေင့်သုံးနိုင်သည်။ 
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၁၀၃။  ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချေက်ြျေားကုိ အဒကာင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပဒေ၊ စည်းြျေဉ်းနှင့်စည်းကြ်းြျေားကုိ မပည်ဒောင်စုအစိုးရ 

အေွဲ ၏့ အတည်မပုချေက်မေင့် ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်တိုသ့ည် လိုအပ်ဒသာ အြိန်ဒ့ ကာ်မငာစာ၊ 

အြိန်၊့ ညွှန် ကားချေက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျေားကုိ ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) မြန်ြာ့ဆိပ်ကြ်းအာဏာပိုင်က တာဝန်ဒပးအပ်သူ သိုြ့ဟုတ် ဆိပ်ကြ်းေိန်းသိြ်း 

ဒစာင့်ဒရှာက်သူသည် လိုအပ်ဒသာ အြိန်န့ှင့်ညွှန် ကားချေက်ကို ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ 

၁၀၄။  The Yangon Port Act (Act No.IV of 1905) နှင့် The Outports Act (Act No. II 

of 1914) တိုကုိ့ ဤဥပဒေမေင့် ရုပ်သိြ်းလိုက်သည်။ 

 

မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနုိင်ငံဒတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအဒမခခံဥပဒေအရ ကျွနု်ပ်လက်ြှတ်ဒရးေုိးသည်။ 

 

 

 (ပုံ) သနိ်းစိန် 

 နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတ 

 မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ် 


