
ကုနး်လမ်းသယယ်ူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများဥပဆေ 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပပည်ဆောင်စုလွှတ်ဆတာ်ဥပဆေအမှတ်   ၃။ ) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ နတ်ဆတာ်လပပည့်ဆကျာ်   ၁၀   ေက် 

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါေီလ   ၅   ေက် ) 

ပပည်ဆောင်စုလွှတ်ဆတာ်သည် ဤဥပဆေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ပခင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဆော်ပပချက် 

၁။ ဤဥပဆေကို ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများဥပဆေ ဟု ဆခါ်တွင်ဆစေမည်။ 

၂။ ဤဥပဆေသည် ေုတ်ပပန်ဆ ကညာပပီး တစန်ှစ်ပပည့်ဆပမာက်ပပီးသည့်ဆနေ့က်မစှတင်၍ အာဏာ 

တည်ဆစေမည်။     

၃။ ဤဥပဆေတွင်ပါေိှဆသာ ဆအာက်ပါစကားေပ်များသည် ဆော်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ဆောက် 

ဆစေမည် - 

(က) နိုင်ငံဆတာ် ေုိသည်မှာ ပပည်ဆောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဆတာ်ကုိ ေိုသည်။ 

( ခ ) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း ေိုသည်မှာ ခေီးသည်ကုိပေစ်ဆစ၊ ကုန်စည်ကုိ 

ပေစ်ဆစ၊ ခေီးသည်နှင့်ကုန်စည်နှစ်မျိုးလံုးကုိပေစ်ဆစ ကုန်းလမ်းပေင့် သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူက စီးပွားဆေးအလိုင့ှာ ငှားေမ်းခ၊ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ခ သုိမ့ဟုတ် 

အကျိုးဆကျးဇူးတစ်ခုခုအတွက် သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်တစ်စီးကို 

ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ တစ်စီးေက်ပို၍ဆသာ်လည်းဆကာင်း အသုံးပပု၍  သယ်ယူ 

ပုိဆ့ောင်ဆသာ လုပ်ငန်းကုိေုိသည်။  ယင်းစကားေပ်တွင် တစ်ဦးတစ်ဆယာက်ဆသာသူက 

ဆောင်ေွက်ဆသာ ကုန်သွယ်မှု သုိမ့ဟုတ် စီးပွားဆေးကိစ္စတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သယ်ယူ 

ပိုဆ့ောင်ဆသာ လုပ်ငန်းလည်း ပါဝင်သည်။  

( ဂ ) သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ် ေိုသည်မှာ ခေီးသည်ကို ပေစ်ဆစ၊ ကုန်စည်ကို 

ပေစ်ဆစ၊ ခေီးသည်နှင့် ကုန်စည်နှစ်မျို းလံုးကုိပေစ်ဆစ စီးပွားဆေးကိစ္စအလုိငှ့ာ အများပပည်သူ 

သွားလာသည့် လမ်းများဆပါ်တွင် သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးအတွက် စက်အား၊ လျှပ်စစ်အား 

သုိမ့ဟုတ် အပခားစွမ်းအင်တစ်မျိုးမျိုးကုိ အသံုးပပု၍ ဆမာင်းနှင်ဆသာ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ကုိ 

ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ ေွဲငင်ဆသာဆမာ်ဆတာ်ယာဉ၊် ဝန်ေွဲဆမာဆ်တာ်ယာဉ် သိုမ့ဟုတ် 

ဆနာက်တွဲတစ်ခုခုကုိဆသာ်လည်းဆကာင်း ေိုသည်။  

(ဃ) သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ ေုိသည်မှာ ကုန်းလမ်းတွင် သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး 

ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးပေင့် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူကုိ 

ေိုသည်။   
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( င ) ဆေသေိုင်ောသဆောတူစာချုပ် ေိုသည်မှာ  နိုင်ငံဆတာ်က စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံအပေစ် 

ပါဝင်ဆသာ ဆေသအတွင်းခေီးသည်ကုိပေစ်ဆစ၊ ကုန်စည်ကုိပေစ်ဆစ၊ ခေီးသည်နှင့်ကုန်စည် 

နှစ်မျို းလံုးကုိပေစ်ဆစ စာချု ပ်ဝင်နုိင်ငံ တစ်နုိင်ငံနှင့်တစ်နုိင်ငံ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်ပပီး သယ်ယူ 

ပိုဆ့ောင်ပခင်းေိုင်ော သဆောတူစာချုပ်ကို ေိုသည်။  ယင်းစကားေပ်တွင် အေိုပါ 

သဆောတူစာချုပ်၏ ဆနာက်ေက်တွဲစာချုပ်များနှင့် ပရိုတိဆုကာလ်များ ပါဝင်သည်။ 

( စ ) စာချုပ်ဝင်နုိင်ငံ ေုိသည်မှာ ဆေသေုိင်ော သဆောတူစာချုပ်၏ အေဲွဝ့င်နုိင်ငံကုိ ေုိသည်။ 

(ေ) အေူးဆငွဆ ကးေုတ်ယူပိုင်ခွင့်ယူနစ် ေိုသည်မှာ နိုင်ငံတကာဆငွဆ ကးေန်ပုံဆငွအေွဲ က့ 

အေူးဆငွဆ ကးေုတ်ယူပုိင်ခွင့်ယူနစ်ေုိသည့် အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ေုိချက်နှင့်အညီ ဤဥပဆေအေ 

ေုတ်ပပန်သည့်နည်းဥပဆေများအေ ဆငွဆ ကးေုတ်ယူပခင်းအတွက် အေူးသတ်မှတ် 

ေားသည့် ဆငွဆ ကးစနစ်တစ်ခုကုိ ေိုသည်။ 

( ဇ ) ကကိုတင်မဆမျှာ်မှန်းနုိင်ဆသာအဆပခအဆန ေုိသည်မှာ သောဝဆေးအနတရောယ် အပါအဝင် 

သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူက ကကိုတင်၍သိပမင်နိုင်မှုနှင့် ဆေှာင်လွှနဲိုင်မှု 

မေိှသည့်အပပင် ပေစ်ဆပါ်လာဆသာ အကျို းေက်ကုိ ကာကွယ်နုိင်မှု သုိမ့ဟုတ် ေိန်းချု ပ်မှု 

မပပုနုိင်ပခင်းဆ ကာင့် ေိခုိက်မှု၊ ေံုးရှုံးမှု သုိမ့ဟုတ် ဆနှာင့်ဆနှး ကန် ့ကာမှုပေစ်ဆပါ်ေဆသာ 

အဆပခအဆနကို ေိုသည်။ 

( ဈ ) လုပ်ငန်းလုိင်စင် ေုိသည်မှာ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူအား 

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလုိက် ဦးစီးဌာနက ေုတ်ဆပးဆသာ  

စာတမ်းအမှတ်အသားကုိ ေိုသည်။  

(ည) ခွင့်ပပုချက် ေုိသည်မှာ အပခားစာချုပ်ဝင်နုိင်ငံမှ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူက ပပည်တွင်းသုိ ့ ခေီးသည်များကုိပေစ်ဆစ၊ ကုန်စည်များကုိပေစ်ဆစ၊ 

ခေီးသည်နှင့် ကုန်စည်နှစ်မျို းလံုးကုိပေစ်ဆစ ယာယီဝင်ဆောက်ခွင့်အတွက်ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ 

နိုင်ငံဆတာ်မှတစ်ေင့် ပေတ်သန်း၍ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ခွင့်အတွက် ဆသာ်လည်းဆကာင်း 

ဤဥပဆေအေ ေုတ်ဆပးသည့် ခွင့်ပပုချက်ကုိ ေိုသည်။  

( ဋ ) အခဆ ကးဆငွ ေိုသည်မှာ ဤဥပဆေအေ ဆကာက်ခံသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခ၊ လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးပမှင့်ခ၊ ခွင့်ပပုချက်အတွက်ဝန်ဆောင်ခနှင့် ကုန်းလမ်းသယ်ယူ 

ပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းေိုင်ော အပခားအခဆ ကးဆငွများကုိ ေိုသည်။  

( ဌ ) အမျိုးသားဆကာ်မတီ ေိုသည်မှာ ဤဥပဆေအေ ေွဲ စ့ည်းဆသာ ကုန်းလမ်းသယ်ယူ 

ပိုဆ့ောင်မှု  လျှင်ပမန်ဆချာဆမွ ဆ့စဆေး အမျိုးသားဆကာ်မတီကုိ ေိုသည်။ 

( ဍ ) ဆေသေိုင်ောကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးအေွဲ  ့ ေိုသည်မှာ သက်ေိုင်ော တိုင်းဆေသကကီး 

သိုမ့ဟတု် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဆောင်စုနယ်ဆပမ ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်း သိုမ့ဟုတ် 

ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေဆေသ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ် 

ကွပ်ကဲဆေးအေွဲ ကုိ့ ေိုသည်။  
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( ဎ ) ဝန်ကကီးဌာန ေုိသည်မှာ  ပပည်ဆောင်စုအစုိးေ ေေားပုိဆ့ောင်ဆေးဝန်ကကီးဌာနကုိ ေုိသည်။ 

(ဏ) ဦးစီးဌာန ေိုသည်မှာ ေေားပို ဆ့ောင်ဆေးဝန်ကကီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို ဆ့ောင်ဆေး 

ညွှန် ကားမှုဦးစီးဌာနကုိ ေိုသည်။ 

(တ) တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟတု် ပပည်နယ်ဦးစီးဌာန ေိုသည်မှာ တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် 

ပပည်နယ် ကုန်းလမ်းပိုဆ့ောင်ဆေးညွှန် ကားမှုဦးစီးဌာနကုိ ေိုသည်။  

(ေ) ခရုိင်ဦးစီးဌာန ေုိသည်မှာ ခရုိင်ကုန်းလမ်းပုိဆ့ောင်ဆေးညွှန် ကားမှုဦးစီးဌာနကုိ ေုိသည်။ 

( ေ )  ပမို န့ယ်ဦးစီးဌာန ေုိသည်မှာ ပမို န့ယ်ကုန်းလမ်းပိုဆ့ောင်ဆေးညွှန် ကားမှုဦးစီးဌာနကို 

ေိုသည်။  

( ဓ ) ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ေတုိင်း သုိမ့ဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ေဆေသဦးစီးဌာန ေုိသည်မှာ 

ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ေတုိင်း သုိမ့ဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ေဆေသ ကုန်းလမ်းပုိဆ့ောင်ဆေး 

ညွှန် ကားမှုဦးစီးဌာနကုိ ေိုသည်။  

အခန်း (၂) 

ေည်ေွယ်ချက် 

၄။ ဤဥပဆေ၏ ေည်ေွယ်ချက်များမှာ ဆအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည် - 

(က) နိုင်ငံဆတာ်အတွင်း ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများအား ေံွ ့ပေိုးတုိးတက် 

ဆစဆေးအတွက် စနစ်တကျ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲ အဆကာင်အေည်ဆော်ဆောင်ေွက်နုိင်ေန်၊ 

( ခ ) နိုင်ငံဆတာ်၏ စီးပွားဆေး၊ လူမှုဆေး၊ စီမံခန်ခ့ွဲဆေးနှင့် လမ်းပန်းေက်သွယ်မှု တိုးတက် 

ဆစေန်အတွက် ပုဂ္ဂလိကခေီးသည်နှင့် ကုန်စည်ပုိဆ့ောင်ဆေးလုိအပ်ချက်များအား ညိှနှိုင်း 

ပေည့်ေည်းဆောင်ေွက်ဆပးေန်၊ 

( ဂ ) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး လုပ်ငန်းများစနစ်တကျေိှဆေးနှင့် ေံွ ့ပေိုးတုိးတက်ဆေး 

အတွက် ဥပဆေနှင့်အညီ လိုအပ်ဆသာ နည်းဥပဆေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

ေုတ်ပပန်၍ ပပဋ္ဌာန်းဆောင်ေွက်နိုင်ေန်၊ 

(ဃ) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးကဏ္ဍမှ ပတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းမှုကို ေိခိုက်ဆစ 

နုိင်သည့်အဆ ကာင်းများ ဆလျာ့ပါးဆစဆေးအတွက် သက်ေုိင်ောဌာန၊ အေဲွအ့စည်းများနှင့် 

ညှိနှိုင်းဆပါင်းစပ်ဆောင်ေွက်နိုင်ေန်၊ 

( င ) ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်အနတရောယ်၊ လမ်းအနတရောယ်ကင်းေှင်းဆစဆေးအတွက် သက်ေိုင်ော 

ဌာန၊ အေွဲ အ့စည်းများနှင့် ပူးဆပါင်းအဆကာင်အေည်ဆော်ဆောင်ေွက်နိုင်ေန်၊ 
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( စ ) နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ေွက်ောတွင် 

ဆေသေိုင်ော သဆောတူစာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ 

ဆချာဆမွ စ့ွာ ဆောင်ေွက်နိုင်ေန်။  

အခန်း (၃) 

အမျိုးသားဆကာ်မတီ ေွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၅။ ပပည်ဆောင်စုအစိုးေအေွဲ သ့ည်- 

(က) ဤဥပဆေပါ ေည်ေွယ်ချက်များနှင့် ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အဆကာင်အေည်ဆော်ဆောင်ေွက် 

နိုင်ဆေးအတွက် အမျိုးသားဆကာ်မတီကုိ ဆအာက်ပါအတိုင်းေွဲ စ့ည်းေမည်- 

( ၁ ) ပပည်ဆောင်စုဝန်ကကီး 

ေေားပိုဆ့ောင်ဆေးဝန်ကကီးဌာန 

ဥက္က ဋ္ဌ 

( ၂ ) ေုတိယဝန်ကကီး 

ပပည်ေဲဆေးဝန်ကကီးဌာန 

အေွဲ ဝ့င် 

( ၃ ) ေုတိယဝန်ကကီး 

နိုင်ငံပခားဆေးဝန်ကကီးဌာန 

အေွဲ ဝ့င် 

( ၄ ) ေုတိယဝန်ကကီး 

ပိုဆ့ောင်ဆေးဝန်ကကီးဌာန 

အေွဲ ဝ့င် 

( ၅ ) ေုတိယဝန်ကကီး 

လူဝင်မှုကကီး ကပ်ဆေးနှင့် ပပည်သူအ့င်အားဝန်ကကီးဌာန 

အေွဲ ဝ့င် 

( ၆ ) ေုတိယဝန်ကကီး 

စီးပွားဆေးနှင့် ကူးသန်းဆောင်းဝယ်ဆေးဝန်ကကီးဌာန 

အေွဲ ဝ့င် 

( ၇ ) ေုတိယဝန်ကကီး  

ကျန်းမာဆေးဝန်ကကီးဌာန 

အေွဲ ဝ့င် 

( ၈ ) ေုတိယဝန်ကကီး 

ေဏ္ဍာဆေးဝန်ကကီးဌာန 

အေွဲ ဝ့င် 

( ၉ ) ေုတိယဝန်ကကီး 

ဆောက်လုပ်ဆေးဝန်ကကီးဌာန 

အေွဲ ဝ့င် 

(၁၀) ေုတိယဝန်ကကီး 

ေေားပိုဆ့ောင်ဆေးဝန်ကကီးဌာန 

အေွဲ ဝ့င် 

(၁၁) တုိင်းဆေသကကီးနှင့်ပပည်နယ်အစုိးေအေဲွအ့သီးသီးမှ 

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးေုိင်ောဝန်ကကီးများ 

အေွဲ ဝ့င် 
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(၁၂) သက်ေုိင်ောကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးေုိင်ော 

အေွဲ အ့စည်းမှ ကုိယ်စားလှယ်များ 

အေွဲ ဝ့င် 

(၁၃) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ကျွမ်းကျင်သပူညာေှင်များ 

အေွဲ ဝ့င် 

(၁၄) ညွှန် ကားဆေးမှူးချုပ် 

ကုန်းလမ်းပိုဆ့ောင်ဆေးညွှန် ကားမှုဦးစီးဌာန 

အတွင်းဆေးမှူး 

  ( ခ ) ဆကာ်မတီကို လိုအပ်ပါက ပပင်ေင်ေွဲ စ့ည်းနုိင်သည်။ 

၆။ အမျိုးသားဆကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဆအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည် - 

(က) ပပည်တွင်းနှင့်နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဆေးအနတရောယ်ကင်းေှင်းဆေး၊ လံုပခုံ ဆေးနှင့်လွယ်ကူဆချာဆမွ  ့အေင်ဆပပဆေး 

တိုအ့တွက် မူဝါေများချမှတ်ပခင်း၊ လမ်းညွှန်ပခင်းနှင့် ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲပခင်း၊   

( ခ ) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ လွယ်ကူဆချာဆမွ အ့ေင်ဆပပဆေး၊ စနစ်တကျ 

အဆကာင်အေည်ဆော်ဆောင်ေွက်နုိင်ဆေးအတွက် စီမံချက်များ ချမှတ်ပပီး ဆေသေိုင်ော 

ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးအေွဲ မ့ျားေွဲ စ့ည်းဆပးပခင်းနှင့် လိုအပ်ဆသာလုပ်ငန်းတာဝန်များ 

သတမ်ှတ်ဆပးပခင်း၊ 

( ဂ ) အမျိုးသားဆကာ်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ဆအာင်ပမင်စွာ ဆောင်ေွက်ေန် 

အလိုင့ှာ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး လုပ်ငန်းများကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေး လုပ်ငန်း 

ဆကာ်မတီ၊ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ် 

ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီနှင့် ဆေသေုိင်ောကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးအေဲွမ့ျားအား တစ်ေဲွနှ့င့် 

တစ်ေဲွ  ့ဆပါင်းစပ်ညိှနှိုင်းဆပးပခင်းနှင့် လုိအပ်ချက်များအား ပေည့်ေည်းဆောင်ေွက်ဆပးပခင်း၊ 

(ဃ) သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းဆောင်ေွက်ောတွင် ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်အနတရောယ်၊ လမ်းအနတရောယ် 

ကင်းေှင်းဆေးနှင့် သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်များဆ ကာင့် ပတ်ဝန်းကျင် ေိခုိက်မှု 

မေှိဆစဆေးတိုအ့တွက်  စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပခင်းနှင့်ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲပခင်း၊ 

( င ) ကုန်စည်နှင့်ခေီးသည်များအား လုိအပ်ဆသာဆနောဆေသသုိ ့လုိအပ်ဆသာ အချိန်ကာလအတွင်း 

လုိအပ်ဆသာ အဆေအတွက်ဆောက်ေိှဆစဆေး၊ သွားလာလွယ်ကူမှု အေင်ဆပပဆစဆေးအတွက် 

သက်ေိုင်ောဌာန၊ အေွဲ အ့စည်းများနှင် ့  ညှိနှိုင်းဆောင်ေွက်ပခင်း၊ 

( စ ) သောဝဆေးအနတရောယ်အပါအဝင် အများပပည်သူအကျို းငှာ အပခားအဆေးဆပါ်ကိစ္စများတွင်  

အသုံးပပုေန် နိုင်ငံဆတာ်အေင့်အေွဲ အ့စည်းများက တာဝန်ဆပးအပ်လာသည့်အခါ 

သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်များကုိ တာဝန်ဆပးအပ်ဆေးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ ညှိနှိုင်းစီစဉဆ်ောင်ေွက်ဆပးပခင်း၊ 
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(ေ) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းတွင် စည်းကမ်းချက်များ၊ ကန်သ့တ်ချက်များ 

ညိှနှိုင်းသတ်မှတ်ပခင်း၊ အေူးသပေင့် ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်လုိင်းများ၊ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ဂိတ်များ၊ 

ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်အသင်းများ၊ ခေီးစဉ်များ၊ သွားလာမည့်ခေီးစဉ်အဆေအတွက်၊ ကုန်စည် 

ဂိတ်များ၊ ကုန်တင်ကုန်ချပပုလုပ်ေန် ဆနောများနှင့် ဆေသများ၊ ခေီးသည်နှင့် ကုန်စည် 

သယ်ဆောင်ခနှုန်းေားများ သတ်မှတ်ဆေးအတွက် သက်ေုိင်ောဌာန၊ အေဲွအ့စည်းများ 

နှင့်ညှိနှိုင်းဆပးပခင်း၊  

( ဇ ) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ လွယ်ကူဆချာဆမွ  ့အေင်ဆပပဆစဆေးနှင့် 

ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်အနတရောယ်၊ လမ်းအနတရောယ်ကင်းေှင်းဆေးတုိအ့တွက် ကကီး ကပ်ဆောင်ေွက် 

နုိင်ေန် လုိအပ်သည့် အေဲွအ့စည်းများကုိ ေဲွစ့ည်းပပီး လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ဆပးပခင်း၊ 

ယင်းအေွဲ မ့ျား၏ ဆောင်ေွက်မှုကုိ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲပခင်း၊ 

( ဈ ) နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွယ်ကူ 

ဆချာဆမွ အ့ေင်ဆပပစွာ ဆောင်ေွက်နိုင်ဆစေန် ဆေသေုိင်ောသဆောတူစာချုပ်များ   

နှင့်အညီ ဆေသအတွင်းေှိ အပခားစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံများနှင့်ေက်သွယ်ညှိနှိုင်း၍ ပူဆပါင်း 

ဆောင်ေွက်ပခင်းနှင့် နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ 

ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီကုိ လမ်းညွှန်မှု ဆပးပခင်း၊ 

(ည) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပည်ဆောင်စုအစိုးေအေဲွက့ 

အခါအားဆလျာ်စွာဆပးအပ်ဆသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ေွက်ဆပးပခင်း။ 

အခန်း (၄) 

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီနှင့် နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် 

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီ ေဲွစ့ည်းပခင်းနှင့် 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၇။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပပည်ဆောင်စုအစိုးေအေွဲ ၏့ သဆောတူညီချက်ပေင့် -  

(က) ဝန်ကကီးဌာနမှ ေုတိယဝန်ကကီးက ဥက္က ဋ္ဌအပေစ်လည်းဆကာင်း၊ သက်ေုိင်ောပပည်ဆောင်စု 

ဝန်ကကီးဌာန၊ အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေဲွအ့စည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ အစုိးေမဟုတ်ဆသာ 

အေွဲ အ့စည်းများနှင့် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင်ဆသာ 

ပုဂ္ဂိုလ်များက အေဲွဝ့င်များအပေစ်လည်းဆကာင်း၊ ဦးစီးဌာနမှ ညွှန် ကားဆေးမှူးချုပ်က 

အတွင်းဆေးမှူးအပေစ်လည်းဆကာင်း ပါဝင်သည့် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီကုိ ေွဲ စ့ည်းေမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အေ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်း 

ဆကာ်မတီကုိေဲွ စ့ည်းောတွင် လုိအပ်ပါက ေုတိယဥက္က ဋ္ဌနှင့် တဲွေက်အတွင်းဆေးမှူးတုိကုိ့ 

ေည့်သွင်းေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။    
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( ဂ ) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီကုိ 

လိုအပ်ပါက ပပင်ေင်ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။   

၈။ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီ၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ဤဥပဆေအေေုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေများပေင့် သတ်မှတ်ေားေမည်။ 

၉။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပပည်ဆောင်စုအစိုးေအေွဲ ၏့ သဆောတူညီချက်ပေင့် -  

(က) ဝန်ကကီးဌာနမှ ေုတိယဝန်ကကီးတစ်ဦးက ဥက္က ဋ္ဌအပေစ်လည်းဆကာင်း၊ သက်ေိုင်ော 

ပပည်ဆောင်စုဝန်ကကီးဌာန၊ အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ အ့စည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ 

အစုိးေမဟုတ်ဆသာ အေဲွအ့စည်းများနှင့် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းတွင် 

ကျွမ်းကျင်ဆသာပုဂ္ဂ ိ ုလ်များက အေွ ဲ ဝ့င်များအပေစ်လည်းဆကာင်း၊ ဦးစီးဌာနမှ 

ညွှန် ကားဆေးမှူးချု ပ်က အတွင်းဆေးမှူးအပေစ်လည်းဆကာင်း ပါဝင်သည့် နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် 

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီကုိ 

ေွဲ စ့ည်းေမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အေ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး လုပ်ငန်းများ 

ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီကုိ ေွဲ စ့ည်းောတွင် လိုအပ်ပါက ေုတိယဥက္က ဋ္ဌ 

နှင့် တွေဲက်အတွင်းဆေးမှူးတိုကုိ့ ေည့်သွင်းေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။    

( ဂ ) နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေး 

လုပ်ငန်းဆကာ်မတီကုိ လိုအပ်ပါက ပပင်ေင်ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။   

၁၀။ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်း 

ဆကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဤဥပဆေအေ ေုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေများပေင့် သတ်မှတ် 

ေားေမည်။ 

အခန်း (၅) 

ဆေသေိုင်ောကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးအေွဲ မ့ျား 

၁၁။ အမျိုးသားဆကာ်မတီသည် - 

(က) သက်ေိုင်ောတိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဆောင်စုနယ်ဆပမ၊ ကုိယ်ပိုင် 

အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်း သိုမ့ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေဆေသတွင် ကုန်းလမ်းသယ်ယူ 

ပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများကုိ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲေန် ဆေသေိုင်ော ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေး 

အေဲွမ့ျားကုိ သက်ေုိင်ောအုပ်ချု ပ်ဆေးအေဲွမ့ျားနှင့်ညိှနှိုင်းေဲွစ့ည်းပပီး တာဝန်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

သတမ်ှတ်ဆပးေမည်။  
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( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အေ ေဲွစ့ည်းောတွင် သက်ေုိင်ောဆေသေိှ ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံအောေိှကုိ 

ယင်းဆေသေုိင်ော ကကီး ကပ်ဆေးအေဲွ၏့ အတွင်းဆေးမှူးအပေစ် ေည့်သွင်းေဲွစ့ည်းေမည်။ 

၁၂။ ဆေသေိုင်ော ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးအေွဲ မ့ျားသည် မိမိ၏ဆောင်ေွက်ချက်များကို သတ်မှတ် 

ေားသည့် ကာလအပိုင်းအပခားအတိုင်း အမျိုးသားဆကာ်မတီသို ့အစီေင်ခံစာ တင်သွင်းေမည်။  

အခန်း (၆) 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေိုင်ောကိစ္စေပ်များ 

၁၃။ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ေန် ဆလျှာက်ေားသူသည် -  

(က) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်စည်ပျက်စီးမှု၊ ဆပျာက်ေံုးမှု 

သုိမ့ဟုတ် ဆနှာင့်ဆနှး ကန် ့ကာမှုအတွက် လံုဆလာက်စွာ ဆပးဆလျာ်နုိင်စွမ်းေိှသူပေစ်ေမည်။ 

( ခ ) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး လုပ်ငန်းအတွက် ဤဥပဆေအေ ေုတ်ပပန်သည့် 

နည်းဥပဆေများအေ သတ်မှတ်ေားသည့် လုိအပ်ချက်များနှင့် ကုိက်ညီသူပေစ်ေမည်။  

( ဂ ) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး လုပ်ငန်းနှင့်သက်ေိုင်သည့် ဥပဆေ၊ နည်းဥပဆေများ 

နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ဆောက်ေျက်မှုအတွက် နာမည်ပျက် စာေင်းေည့်သွင်း 

ခံေားေသူ မပေစ်ဆစေ။   

(ဃ) ဆောင်ေဏ်ကျခံဆနေသူ မပေစ်ဆစေ။  

( င ) သက်ေုိင်ော တေားရံုးက လူမဲွအပေစ် ဆ ကညာခံေားေပခင်းမှ လွတ်ဆပမာက်ခွင့်မေဆသး 

သူမပေစ်ဆစေ။  

အခန်း (၇) 

ပပည်တွင်းကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ပခင်း 

၁၄။ ဦးစီးဌာနသည် တုိင်းဆေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဦးစီးဌာနက လုပ်ငန်း လုိင်စင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

လုပ်ငန်းအဆပခအဆန၊ သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်အဆပခအဆနနှင့်လုိအပ်ပါက သင့်ဆလျာ်ဆသာ 

ခရုိင်နှင့်ပမိုန့ယ်ဦးစီးဌာနတုိကုိ့ လုပ်ငန်းလုိင်စင် ေုတ်ဆပးပုိင်ခွင့်နှင့် စီမံခန်ခဲွ့ဆေးအေ အဆေးယူပုိင်ခွင့်တုိကုိ့ 

လွှဲအပ်တာဝန်ဆပးနိုင်သည်။  

၁၅။ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေန် ဆလျှာက်ေားသူသည် ပုေ်မ ၁၃ ပါ  

သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်ပါက - 

(က) တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အတွင်း သယ်ယူပိုဆ့ောင်ပခင်းပေစ်လျှင် လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်ေေှိေန် တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဦးစီးဌာနသိုပ့ေစ်ဆစ၊  ဦးစီးဌာနက 

လွှဲအပ်တာဝန်ဆပးေားသည့် ခရုိင် သုိမ့ဟုတ် ပမိုန့ယ်ဦးစီးဌာနသုိပ့ေစ်ဆစ သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ ဆလျှာက်ေားေမည်။  
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( ခ ) တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဆကျာ်လွန်၍ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ပခင်းပေစ်လျှင်  

လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေေိှေန် သက်ေုိင်ောတုိင်းဆေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှတစ်ေင့် 

ဦးစီးဌာနသို ့သတ်မှတခ်ျက်များနှင့်အညီ ဆလျှာက်ေားေမည်။  

၁၆။  တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဦးစီးဌာနက ပေစ်ဆစ၊  ဦးစီးဌာနက လွှဲအပ်တာဝန် 

ဆပးေားသည့် ခရိုင် သိုမ့ဟတု် ပမို န့ယ်ဦးစီးဌာနကပေစ်ဆစ ဦးစီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ - 

(က)  ပုေ်မ ၁၅၊ ပုေ်မခဲွ (က) အေ လုပ်ငန်းလုိင်စင် ဆလျှာက်ေားချက်ကုိ သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်ညီညွတ်ပခင်း ေှိ မေှိ စိစစ်ပပီး လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်ဆပးေန် ခွင့်ပပုပခင်း၊ ပပန်လည် 

ပပင်ေင်ဆစပခင်း သိုမ့ဟုတ်  ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိုင်သည်။  

( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အေ ခွင့်ပပုပါက လုပ်ငန်းအမျို းအစားနှင့် သယ်ယူပုိဆ့ောင်မည့် ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ် 

အလုိက် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ခကုိ ဆပးသွင်းဆစပပီး ဆလျှာက်ေားသူအား စည်းကမ်းချက်များ 

သတမ်ှတ်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ေုတ်ဆပးေမည်။  

၁၇။ ဦးစီးဌာနသည် - 

 (က)  ပုေ်မ ၁၅၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဆလျှာက်ေားချက်ကုိ သတမ်ှတ်ချက်များ 

နှင့် ညီညွတ်ပခင်း ေှိ မေှိ စိစစ်ပပီး လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေုတ်ဆပးေန် ခွင့်ပပုပခင်း၊ ပပန်လည် 

ပပင်ေင်ဆစပခင်း သိုမ့ဟုတ်  ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။  

 ( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အေ ခွင့်ပပုပါက လုပ်ငန်းအမျို းအစားနှင့် သယ်ယူပုိဆ့ောင်မည့် ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ် 

အလုိက် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ခကုိ ဆပးသွင်းဆစပပီး ဆလျှာက်ေားသူအား စည်းကမ်းချက်များ 

သတမ်ှတ်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေုတ်ဆပးေမည်။  

၁၈။ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဆလျှာက်ေားသူသည် ၄င်း၏ ေန္ဒအေ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းကို 

တစန်ှစ်မှ သုံးနှစ်အေိ ဆလျှာက်ေားနိုင်သည်။  

၁၉။ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေေှိသူသည် - 

(က) သတမ်ှတ်ေားဆသာ လုပ်ငန်း လိုင်စင် စည်းကမ်းချက်များကုိ လိုက်နာေမည်။ 

( ခ ) သယ်ယူပိုဆ့ောင်မည့်ခေီးသည်အတွက် သူတစ်ပါးေိခိုက်မှုအာမခံကုိ လည်းဆကာင်း၊ 

ကုန်စည်အတွက် ကုန်းလမ်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံကိုလည်းဆကာင်း တည်ေဲဥပဆေနှင့် 

အညီ ေားေှိပပီးပေစ်ေမည်။ 

( ဂ ) တုိင်းဆေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အတွင်း သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆသာ ကုန်းလမ်းသယ်ယူ 

ပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ကုိဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ လုပ်ငန်းလုိင်စင် 

အေ အသံုးပပုသည့် ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ကုိ ဆသာ်လည်းဆကာင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

လွှဲဆပပာင်းခွင့်ေှိသည်။ 
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(ဃ) တုိင်းဆေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဆကျာ်လွန်၍ သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆသာ ကုန်းလမ်း 

သယ်ယူပို ဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ 

လုပ်ငန်းလုိင်စင်အေအသံုးပပုသည့် ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ကုိဆသာ်လည်းဆကာင်း သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ လွှဲဆပပာင်းခွင့်ေှိသည်။     

၂၀။ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေေိှသူသည် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းကုိ ေက်လက်လုပ်ကုိင်လုိပါက 

သတမ်ှတ်ေားသည် ့သက်တမ်းမကုန်ေုံးမီ အနည်းေုံး ေက်ဆပါင်း ၃၀ ကကိုတင်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

သက်တမ်းတိုးပမှင့်ဆပးေန် -  

(က) တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အတွင်း သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆသာ ကုန်းလမ်း 

သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းအတွက် သက်ေုိင်ော တုိင်းဆေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ် 

ဦးစီးဌာနသုိလ့ည်းဆကာင်း၊  ဦးစီးဌာနက လွှဲအပ်တာဝန်ဆပးေားသည့် ခရုိင် သုိမ့ဟုတ် 

ပမို န့ယ်ဦးစီးဌာနသိုလ့ည်းဆကာင်း သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆလျှာက်ေားေမည်။ 

( ခ ) တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဆကျာ်လွန်၍ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆသာ ကုန်းလမ်း 

သယ်ယူပို ဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းအတွက် ဦးစီးဌာနသို  ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင် ့အညီ 

ဆလျှာက်ေားေမည်။  

၂၁။ တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဦးစီးဌာနက ပေစ်ဆစ၊  ဦးစီးဌာနက လွှဲအပ်တာဝန် 

ဆပးေားသည့် ခရိုင် သိုမ့ဟတု် ပမို န့ယ်ဦးစီးဌာနကပေစ်ဆစ ဦးစီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ -  

(က)  ပုေ်မ ၂၀၊ ပုေ်မခွဲ (က) အေ တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အတွင်း သယ်ယူ 

ပိုဆ့ောင်ဆသာ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို ဆ့ောင်ဆေး လုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

သက်တမ်းတိုးပမှင့်ဆပးေန် ဆလျှာက်ေားချက်ကုိ သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်ပခင်း 

ေှိ မေှိ စိစစ်ပပီး ခွင့်ပပုပခင်း၊ ပပန်လည်ပပင်ေင်ခွင့်ပပုပခင်း သိုမ့ဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်း 

ပပုနိငု်သည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အေ ခွင့်ပပုပါက လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလုိက် လုပ်ငန်းလုိင်စင် သက်တမ်း 

တုိးပမှင့်ခကုိဆပးသွင်းဆစပပီး စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ သက်တမ်းတုိးပမှင့်ဆပးေမည်။  

( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (က) အေ လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးပမှင့်ဆပးေန် ဆလျှာက်ေားချက်ကို 

လက်ခံေေှိသည့်ဆနမ့ှ ေက်ဆပါင်း ၃၀ အတွင်း ခွင့်ပပုပခင်း သိုမ့ဟုတ် ပပန်လည် 

ပပင်ေင်ခွင့်ပပုပခင်း သိုမ့ဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်းကို ဆလျှာက်ေားသူသို  ့ ပပန်လည်  

အဆ ကာင်း ကားေမည်။ 

၂၂။ ဦးစီးဌာနသည် -  

(က)  ပုေ်မ ၂၀၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟတု် ပပည်နယ်ဆကျာ်လွန်၍ သယ်ယူ 

ပိုဆ့ောင်ဆသာ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင် 
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သက်တမ်းတိုးပမှင့်ဆပးေန် ဆလျှာက်ေားချက်ကုိ သတမ်ှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပခင်း 

ေှိ မေှိ စိစစ်ပပီး ခွင့်ပပုပခင်း၊ ပပန်လည်ပပင်ေင်ခွင့်ပပုပခင်း သိုမ့ဟုတ်  ပငင်းပယ်ပခင်း  

ပပုနိငု်သည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အေ ခွင့်ပပုပါက လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလုိက် လုပ်ငန်းလုိင်စင် သက်တမ်း 

တိုးပမှင့်ခကိုဆပးသွင်းဆစပပီး စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ သက်တမ်းတိုးပမှင့် 

ဆပးေမည်။  

( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (က) အေ လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးပမှင့်ဆပးေန် ဆလျှာက်ေားချက်ကို 

လက်ခံေေိှသည့်ဆနမှ့ ေက်ဆပါင်း ၃၀ အတွင်း ခွင့်ပပုပခင်း သုိမ့ဟုတ် ပပန်လည်ပပင်ေင် 

ခွင့်ပပုပခင်း သုိမ့ဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်းကုိ ဆလျှာက်ေားသူသုိ ့ ပပန်လည်အဆ ကာင်း ကား 

ေမည်။ 

၂၃။ ဦးစီးဌာနကပေစ်ဆစ၊ တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟတု် ပပည်နယ် ဦးစီးဌာနက ပေစ်ဆစ၊  ဦးစီးဌာနက 

လွှဲအပ်တာဝန်ဆပးေားသည့် ခရိုင် သိုမ့ဟုတ် ပမို န့ယ်ဦးစီးဌာနကပေစ်ဆစ မိမိ၏သဆောေန္ဒအေ  

သိုမ့ဟတု် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ဆလျှာက်ေားချက်အေ - 

(က) အဆေးတကကီး သုိမ့ဟုတ် အေူးလုိအပ်ချက်များကုိ ပေည့်တင်းဆောင်ေွက်ေန် ကုန်းလမ်း 

သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းကုိ စီမံေားေိှဆေးအတွက် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းဆောင်ေွက်ေန် တစ်ကကိမ်လျှင် ေက်ဆပါင်း ၃၀ ေက် မပုိဆသာကာလအတွက် 

အများေံုး သံုးကကိမ်အေိ ယာယီခွင့်ပပုလက်မှတ် ေုတ်ဆပးနုိင်သည်။ ေုိသုိ ့ေုတ်ဆပးပခင်းသည် 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်ဆပးေန် အဆ ကာင်းပေစ်သည်ဟ ုမမှတ်ယူေ၊ 

( ခ ) လုပ်ငန်းလုိင်စင်သက်တမ်းတုိးပမှင့်ဆပးေန် နည်းလမ်းတကျ တင်သွင်းသည့် ဆလျှာက်လွှာကုိ 

စိစစ်ော၌ ကကိုတင်မဆမျှာ်မှန်းနိုင်ဆသာ အဆပခအဆနတစ်ေပ်တွင် ကုန်းလမ်းသယ်ယူ 

ပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း ဆောင်ေွက်ေန် ေက်ဆပါင်း ၃၀ ေက်မပိုဆသာ ကာလအတွက် 

တစ်ကကိမ်သာ ယာယီခွင့်ပပုလက်မှတ် ေုတ်ဆပးနိုင်သည်။ 

၂၄။ ဆအာက်ပါအဆ ကာင်းကိစ္စတစ်ေပ်ေပ် ဆပါ်ဆပါက်လာပါက လုပ်ငန်းလုိင်စင် ေပ်စဲဆစေမည်-  

(က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေေှိေားသူက ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကုိင် 

ဆောင်ေွက်လိုမှု မေှိဆတာ့ဆ ကာင်း ဆလျှာက်ေားပခင်း၊   

( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ေုံးပခင်း။ 

၂၅။ တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဦးစီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနက လွှဲအပ်တာဝန်ဆပးေားသည့်  

ခရိုင်နှင့် ပမို န့ယ်ဦးစီးဌာနတိုသ့ည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေိုင်ောကိစ္စေပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်း 

ဆောင်ေွက်မှု အစီေင်ခံစာကုိ သတ်မှတခ်ျက်များနှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို ့အစီေင်ခံေမည်။  
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အခန်း (၈) 

နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ပခင်း 

၂၆။ ပပည်တွင်းမှ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ အပခားစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခုသို  ့သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် -  

(က) ပုေ်မ ၁၃ ပါ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူ ပေစ်ေမည်။ 

( ခ ) နုိင်ငံပခားသားနှင့်ေက်စပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်လျှင် ပမန်မာနုိင်ငံသားသည် မတည်ဆငွေင်း၏ 

ေက်ဝက်ဆကျာ်ကုိ ပုိင်ေုိင်ေမည့်အပပင် စီမံခန်ခဲွ့မှုအပုိင်းတွင် နုိင်ငံပခားသားေက် ပိုမို၍ 

စီမံခန်ခ့ွဲပိုင်ခွင့်ေှိေမည်။  

( ဂ ) နိုင်ငံဆတာ်၏ နယ်စပ်ကို ပေတ်ဆကျာ်၍ ခေီးသည်ကို ပေစ်ဆစ၊ ကုန်စည်ကို ပေစ်ဆစ၊ 

ခေီးသည်နှင့် ကုန်စည်နှစ်မျိုးလုံးကုိပေစ်ဆစ သယ်ယူပိုဆ့ောင်သည့် အဆတွ အ့ ကုံေှိသူ 

နှင့်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ  ပေစ်ေမည်။ 

(ဃ) နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ေိုင်သည့် 

ပပည်တွင်းနှင့် အပခားစာချုပ်ဝင်နုိင်ငံ၏ ဥပဆေ၊ နည်းဥပဆေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်း 

များကုိ လိုက်နာေမည်။ 

၂၇။ သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူသည် ပုေ်မ ၂၆ ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပပီး 

နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကုိင်လုိပါက  လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေေိှေန် 

ဦးစီးဌာနသို ့သတ်မှတခ်ျက်များနှင့် အညီ ဆလျှာက်ေားေမည်။   

၂၈။ ဦးစီးဌာနသည် -   

(က)  ပုေ်မ ၂၇ အေ ဆလျှာက်ေားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်ပခင်း ေှိ မေှိ 

စိစစ်ပပီး လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်ဆပးေန် ခွင့်ပပုပခင်း၊ ပပင်ေင်ခွင့်ပပုပခင်း သိုမ့ဟုတ်  

ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အေ ခွင့်ပပုပါက လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခကို 

ဆပးသွင်းဆစပပီး ဆလျှာက်ေားသူအား စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်ေုတ်ဆပးေမည်။ 

၂၉။ အပခားစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံမှ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် 

ပပည်တွင်းသို ့ ခေီးသည်များကုိပေစ်ဆစ၊ ကုန်စည်များကုိပေစ်ဆစ၊ ခေီးသည်နှင့်ကုန်စည် နှစ်မျိုးလုံးကုိ 

ပေစ်ဆစ ယာယီဝင်ဆောက်ေန် ေှိလျှင်ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ နိုင်ငံဆတာ်မှတစ်ေင့် ပေတ်သန်း၍  
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သယ်ယူပိုဆ့ောင်ေန်ေှိလျှင်ဆသာ်လည်းဆကာင်း ဆအာက်ပါကိစ္စများမှအပ ခွင့်ပပုချက်ေေှိေန် နယ်စပ် 

ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီသုိ ့

ဆလျှာက်ေားေမည် -   

(က) ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စအတွက် သယ်ယူပိုဆ့ောင်ပခင်းပေစ်ဆ ကာင်း မိခင်စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံက  

သက်ဆသခံလက်မှတ်ေုတ်ဆပးေားပခင်း၊ 

( ခ ) စီးပွားဆေးကိစ္စအတွက် ဆပပးေွဲပခင်း မဟတု်သည့် ဆမာဆ်တာ်ယာဉ်၊ 

( ဂ ) အသုေ ပိုဆ့ောင်ပခင်း၊  

(ဃ) လူနာတင်ဆမာဆ်တာ်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ ကယ်ေယ်ဆေးနှင့် ပပန်လည်ေူဆောင်ဆေး 

ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ပေင့်လည်းဆကာင်း၊  လူသားချင်းစာနာဆောက်ေားမှု အေဲွအ့စည်းများမှ 

လည်းဆကာင်း အဆေးဆပါ်အကူအညီဆပးပခင်းလုပ်ငန်းများ။ 

၃၀။ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်း 

ဆကာ်မတီသည် -   

(က)  ပုေ်မ ၂၉ အေ ဆလျှာက်ေားချက်ကုိ ဆောလျင်စွာ စိစစ်၍ မိမိနိုင်ငံအတွင်းေှိ နယ်စပ် 

စစ်ဆေးဆေးစခန်းတွင် စစ်ဆေးပခင်းများပပုလုပ်ပပီး စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် 

ခွင့်ပပုချက် ေုတ်ဆပးနိုင်သည့် ခေီးသည်နှင့် ကုန်စည်သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆသာ ခွဲတမ်း 

ဆခါက်ဆေ (Quota) မဆကျာ်လွန်ပါက သတ်မှတ်ေားသည့်ပုံစံပေင့် တစ်နှစ်ေက် 

မပုိဆသာ ကာလအေိ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ခွင့်ပပုချက်ေုတ်ဆပးနုိင်သည်။   

( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အေ စစ်ဆေးနုိင်ေန် မိမိနုိင်ငံအတွင်း၌ နယ်စပ်စစ်ဆေးဆေးစခန်း ေွင့်လှစ် 

ေားေှိေမည်။ ေိုသို ့ ေွင့်လှစ်ေားသည့် နယ်စပ်စစ်ဆေးဆေးစခန်းတွင် စစ်ဆေးဆေး 

အေဲွ ့ တာဝန်ကျသူများက နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ ဝင်ဆောက်လာသည့်လူများ၊ ကုန်စည်များ 

နှင့်သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ကုိ တစ်ပပိုင်နက်တည်း တစ်ချိန်တည်း စစ်ဆေး 

ဆစေမည်။  

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (ခ) အေ စစ်ဆေးောတွင် နယ်နိမိတ်ချင်း ေက်စပ်ဆနဆသာ စာချု ပ်ဝင် နုိင်ငံနှစ်နုိင်ငံ 

စစ်ဆေးဆေးအေွဲ မ့ျားက ပူးတဲွ၍ စစ်ဆေးဆစေမည်။ ေုိသုိ ့စစ်ဆေးောတွင် မိမိနုိင်ငံ၏ 

စစ်ဆေးဆေးအေဲွဝ့င်များကုိ အပခားစာချုပ်ဝင်နုိင်ငံသုိ ့ ေွက်ခွာခွင့်နှင့်အပခားစာချုပ်ဝင် 

နိုင်ငံ၏ စစ်ဆေးဆေးအေွဲ ဝ့င်များကုိ ပပည်တွင်းသို ့ဝင်ခွင့် ပပုနိငု်သည်။   

(ဃ) ခွင့်ပပုချက်ေုတ်ဆပးနုိင်ဆေးအတွက် စစ်ဆေးဆေးအေဲွဝ့င်များပေင့် စစ်ဆေးောတွင် လွယ်ကူ 

ဆချာဆမွအ့ေင်ဆပပဆေးနှင့် မလုိအပ်ဆသာ ဆနှာင့်ဆနှး ကန် ့ကာမှုများ၊ အဟန်အ့တားများ 

မေှိဆစဆေးတိုအ့တွက် ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲေမည်။   
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( င ) နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ ပပည်တွင်းသုိ ့ဝင်ဆောက်သည့် သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်အား 

ပပည်တွင်းတွင် သယ်ယူပိ ု ဆ့ောင်ေမည့် သတ်မှတ်ေားဆသာ လမ်းဆ ကာင်းနှင် ့  

ခေီးစဉ်အတိုင်း ဆပပးေွဲပခင်း ေှိ  မေှိ၊ ခေီးသည်နှင့် ကုန်စည်အတင်အချပပုလုပ်ပခင်း 

ေိှ မေိှ၊ သတ်မှတ်ေားသည့် အချိန်ဇယားအတုိင်း သွားလာပခင်း ပပန်လည်ေွက်ခွာပခင်း 

ေိှ မေိှ စစ်ဆေးဆေးအေဲွမ့ျားပေင့် စစ်ဆေးဆစပခင်းနှင့် ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲပခင်းပပုေမည်။  

( စ ) အပခားစာချု ပ်ဝင် နုိင်ငံတစ်ခုခုမှ သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူအား တေားဝင် 

ေုတ်ဆပးေားဆသာ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ကုိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အသိအမှတ်ပပုပပီး 

ပပည်တွင်းသို ့လွတ်လပ်စွာ ဝင်ဆောက်ခွင့်ပပုေမည်။  

(ေ) ပပည်ပမှ သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူက နုိင်ငံဆတာ်မှတစ်ေင့် ပေတ်သန်း၍ 

အပခားစာချုပ်ဝင်နုိင်ငံသုိ ့သယ်ယူပုိဆ့ောင်သည့် ကုန်စည်များအတွက် အပခားအခွန်အခ 

များမှအပ အဆကာက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ပပုေမည်။  

( ဇ ) အပခားစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုမှ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ ပပည်တွင်းသို ့ ဝင်ဆောက်သည့် 

ကုန်စည်များအတွက် အဆကာက်ခွန်နှင့် အပခားအခွန်အခများကုိ သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ ဆကာက်ခံေမည်။  

၃၁။ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ ပပည်တွင်းသုိ ့ဝင်ဆောက်သည့် သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူများ၊ 

ယာဉ်ဆမာင်းနှင့်ယာဉ်အကူများသည် ၎င်းတုိ၏့ သက်တမ်းေိှနုိင်ငံကူးလက်မှတ် သိုမ့ဟတု် အပပည်ပပည် 

ေိုင်ောခေီးသွားလက်မှတ်ကို ကိုင်ဆောင်ေားေမည်ပေစ်ပပီး ဆေသေိုင်ောသဆောတူစာချုပ်အေ 

ပေစ်ဆစ၊ အပခားစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံသဆောတူစာချုပ်အေပေစ်ဆစ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပပု 

မေားလျှင် ဗီဇာ သုိမ့ဟုတ် အနည်းေံုးတစ်နှစ်အတွင်း အကကိမ်ကကိမ် ဝင်ေွက်ခွင့် ဗီဇာေုတ်ဆပးေန် 

နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်း 

ဆကာ်မတီသုိ ့သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆလျှာက်ေားေမည်။   

၃၂။ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေး လုပ်ငန်း 

ဆကာ်မတီသည် ပုေ်မ ၃၁ အေ ဆလျှာက်ေားချက်ကို စိစစ်ပပီး ဆေသေိုင်ောသဆောတူစာချုပ်အေ 

ပေစ်ဆစ၊ အပခားစာချု ပ်ဝင်နုိင်ငံနှင့် နှစ်နုိင်ငံသဆောတူစာချု ပ်အေပေစ်ဆစ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် ပပုမေားလျှင် 

သက်ေုိင်ောအစုိးေဌာနနှင့်ညိှနှိုင်းပပီး ဆလျှာက်ေားသူအား ဗီဇာ သုိမ့ဟုတ် အနည်းေံုး တစ်နှစ်အတွင်း 

အကကိမ်ကကိမ် ဝင်ေွက်ခွင့် ဗီဇာေုတ်ဆပးနိုင်သည်။   

၃၃။ ပပည်ပမှ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ ပပည်တွင်းသို ့ဝင်ဆောက်ပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ -  

(က) အပခားစာချုပ်ဝင်နိ ုင်ငံတွင် မှတ်ပု ံတင်ေားသည့်  သက်တမ်းေှ ိ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ် 

မှတ်ပံုတင်သက်ဆသခံလက်မှတ်ကုိ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်နှင့်အတူ သယ်ဆောင်ေားေိှေမည်။  
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ေုိပ့ပင် မှတ်ပံုတင်နံပါတ်ပပားကုိ သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်၏ ဆေှနှ့င့်ဆနာက်တွင် 

တပ်ေင်ေားပပီး မှတ်ပံုတင်ေားသည့်နုိင်ငံ၏ အမှတ်အသားကုိ သိသာေင်ေှားဆအာင် 

ပပသေားေမည်။   

( ခ ) သယ်ယူပို ဆ့ောင်ဆေး ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်သည် နိုင်ငံဆတာ်က သတ်မှတ်ေားဆသာ 

ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ် အနတရောယ်ကင်းေှင်းဆေးေုိင်ော စံချိန်စံညွှန်းများ၊ မီးခုိးေုတ်လွှင့်မှုနှင့် 

ဆလေုညစ်ညမ်းမှု စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ် ဝန်တင်ခံနိုင်ေည် အဆလးချိန် 

စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကုိက်ညီေမည်။ 

( ဂ ) အပခားစာချု ပ်ဝင်နုိင်ငံက ေုတ်ဆပးေားသည့် ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်မှာ  က့ံခုိင်ဆကာင်းမွန်ဆ ကာင်း 

စစ်ဆေးေားသည့် ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်စစ်ဆေးချက် သက်ဆသခံလက်မှတ်ပါေိှေမည်ပေစ်ပပီး 

လုပ်ငန်းဆကာ်မတီက ေွဲ စ့ည်းဆပးသည့် စစ်ဆေးဆေးအေွဲ သ့ည် ေိုဆမာ်ဆတာ်ယာဉ် 

စစ်ဆေးပခင်း လက်မှတ်ကုိ အသိအမှတ်ပပုေမည်။ 

(ဃ) ပပည်တွင်းသို ့ ဝင်ဆောက်သည့် သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်၏ ပိုင်ေှင်သည် 

ေိုဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်အတွက် နိုင်ငံဆတာ်၏ တည်ေဲဥပဆေနှင့်အညီ သူတစပ်ါး ေိခိုက်မှု 

အာမခံေားေှိေမည်။  

( င ) အပခားစာချုပ်ဝင်နုိင်ငံတွင် မှတ်ပံုတင်ေားသည့် သက်တမ်းေိှ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင် 

သက်ဆသခံလက်မှတ်မှာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်ပါက ေုိဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်အတွက် 

ယာယီအသိအမှတ်ပပု လက်မှတ်ေုတ်ဆပးေမည်။  

၃၄။ ပပည်တွင်းမှ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ အပခားစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံအတွင်းသို ့ သယ်ယူပိုဆ့ောင်သည့် 

သယ်ယူပိ ု ဆ့ောင်ဆေးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်နှင် ့စပ်လျဉ်း၍ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ပိ ုင်ေှင်၊ ယာဉ်ဆမာင်းနှင် ့  

သက်ေိုင်ောတာဝန်ေှိသူတိုသ့ည် ပုေ်မ ၃၃ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို အပပန်အလှန်အသိအမှတ်ပပု 

လိုက်နာဆောင်ေွက်ေမည်။  

၃၅။ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ ပပည်တွင်းသိုဝ့င်ဆောက်သည့် သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်၏ 

ယာဉ်ဆမာင်းနှင့်ယာဉ်အကူတိုသ့ည် -  

(က) အိမ်ေှင်စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံမှ ေုတ်ဆပးေားသည့် သက်တမ်းေှိ ယာဉ်ဆမာင်း လိုင်စင် 

သိုမ့ဟတု် အပပည်ပပည်ေိုင်ော ယာဉ်ဆမာင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်ကုိ ယာဉ်ဆမာင်းနှင့် အတူ 

တစ်ပါတည်း ပါေှေိမည်။ 

( ခ ) အိမ်ေှင်စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံမှ ေုတ်ဆပးေားသည့် သက်တမ်းေှိ ယာဉ်အကူလကမ်ှတ်ကုိ 

ယာဉ်အကူနှင့်အတူ တစ်ပါတည်းပါေှေိမည်။ 

( ဂ ) ဆမာဆ်တာ်ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံဆတာ်က ပပဋ္ဌာန်း 

ေားသည့်  တည်ေဲဥပဆေ၊ နည်းဥပဆေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ လုိက်နာေမည်။ 
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၃၆။ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်း 

ဆကာ်မတီသည် ပုေ်မ ၃၅ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကုိင်ဆောင်ေားသည့် ယာဉ်ဆမာင်း လိုင်စင်နှင့် 

ယာဉ်အကူလက်မှတ်တိုက့ို စိစစ်ပပီး ယာယီအသိအမှတ်ပပုလက်မှတ် ေုတ်ဆပးေမည်။  

၃၇။ ဆေသေိုင်ော သဆောတူစာချုပ်နှင့်အညီ နိုင်ငံဆတာ်၏ နယ်စပ်ကိုပေတ်ဆကျာ်၍ သယ်ယူ 

ပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ၊ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ပုိင်ေှင်၊ ယာဉ်ဆမာင်း၊ ယာဉ်အကူနှင့် သက်ေုိင်ော 

တာဝန်ေိှသူတုိသ့ည် ဆအာက်ပါကိစ္စေပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဆေအေ ေုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေများ၊ 

စည်းမျဉ်းများ၊ အမိန်ဆ့ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန် ကားချက်နှင့်လုပ်ေံုးလုပ်နည်းများကုိ လုိက်နာေမည် -   

(က) ဆေးအနတရောယ်ေှိဆသာ ကုန်စည်များသယ်ယူပိုဆ့ောင်ပခင်း၊ 

( ခ ) နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်များ မှတ်ပုံတင်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ပုပ်သိးု ပျက်စီးလွယ်ဆသာ ကုန်စည်များသယ်ယူပိုဆ့ောင်ပခင်း၊ 

(ဃ) နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ောတွင် လွယ်ကူဆချာဆမွ ဆ့စေန် 

ဆောင်ေွက်ပခင်း၊  

( င ) သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ၊ ယာဉ်ဆမာင်း၊ ယာဉ်အကူနှင့်ခေီးသည်များ 

နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ဝင်ဆောက်ပခင်း၊ 

( စ ) စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှတစ်ေင့် ပေတ်သန်းပခင်းနှင့် ပပည်တွင်းအဆကာက်ခွန် 

ေှင်းလင်းပခင်း၊   

(ေ) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးေိုင်ော စည်းမျဉ်းများနှင့် အချက်ပပစနစ်များ၊  

( ဇ ) သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်များ ယာယီတင်သွင်းပခင်းေုိင်ော ကိစ္စေပ်များ၊   

( ဈ ) နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူများအား လုပ်ငန်းလုိင်စင် 

ေုတ်ဆပးပခင်း၊  

(ည) ကုန်စည်များ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ောတွင် စည်းကမ်းချက်များ သတမ်ှတ်ပခင်း၊ 

( ဋ ) လမ်း၊ တံတားေီဇုိင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ဆေးစံချိန်စံညွှန်းများ၊ အေင့်အတန်းအဆသးစိတ် 

ဆောပ်ပချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ၊ 

( ဌ ) နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်ပခင်းနှင့် စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံမှတစ်ေင့် ပေတ်သန်းောတွင် လွယ်ကူ 

အေင်ဆပပဆစပခင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆပးပခင်း၊  

( ဍ ) သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးေက်ပို၍ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ောတွင် 

ဆလျာဆ် ကးဆပးဆလျာေ်န် တာဝန်၊  

( ဎ ) ကွန်တိန်နာအဆပါ် အဆကာက်ခွန်ေိုင်ော လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများ၊ 

(ဏ) ကုန်စည်အမျိုးအစား ခွဲပခားသတ်မှတ်ပခင်းစနစ်၊  
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(တ) ယာဉ်ဆမာင်းလိုင်စင်အတွက် လိုအပ်ချက်များ၊  

(ေ) နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်များ အဝင်အေွက်ဂိတ် 

သတမ်ှတ်ပခင်းနှင့် လမ်းဆ ကာင်းသတ်မှတ်ပခင်း၊ 

( ေ ) နိုင်ငံပေတ်ဆကျာ်၍ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ောတွင် ဆကာက်ခံမည့် အခဆ ကးဆငွများ၊ 

( ဓ ) နုိင်ငံပေတ်ဆကျာ်၍ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ဝင်ေွက်နုိင်သည့် ဆခါက်ဆေအကကိမ်၊ စီးဆေ၊ ဝန်ဆောင်မှု 

ဆပးနုိင်သည့် စွမ်းအား၊ ခွင့်ပပုချက်ဆပးနုိင်သည့် ခဲွတမ်းအဆေအတွက်။ 

အခန်း (၉) 

သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ၏တာဝန်နှင့် ဆပးေန်တာဝန်ေှိမှုများ 

၃၈။ သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူသည် ကုန်စည်ကုိ တာဝန်ယူ၍ ပုိဆ့ောင်ေန် လက်ခံသည့် 

အချိန်မှစ၍ သဆောတူညီချက်အေ ကုန်စည်ကို လွှဲဆပပာင်းဆပးပိုပ့ပီးသည့် အချိန်အေိ ေိုကုန်စည် 

အတွက် တာဝန်ေှိသည်။ 

၃၉။ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ေွက် 

ဆနစဉ်အတွင်း မိမိ၏ဝန်ေမ်း သိုမ့ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်၏ ပပုလုပ်မှုနှင့်ပျက်ကွက်မှုများအတွက် 

ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ အပခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့်ေပ်ေင့်ချုပ်ေုိသည့် ပဋိညာဉ်အေ ဆောင်ေွက်ောတွင် 

ေိုသူ၏ ပပုလုပ်မှုနှင့် ပျက်ကွက်မှုများအတွက်ဆသာ်လည်းဆကာင်း မိမိကိုယ်တိုင် ပပုလုပ်မှုနှင့် 

ပျက်ကွက်မှု ပေစ်ေိသက့ဲသို ့တာဝန်ေှိဆစေမည်။   

၄၀။ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူသည် -  

(က) ကုန်စည်ကိုလက်ခံသည့်အခါ အဆေအတွက်၊ အဆလးချိန်နှင့်ပမင်သာသည့် ကုန်စည် 

အဆပခအဆနတိုက့ို စစ်ဆေးပပီး ဆတွ ေ့ှိချက်ကို ကုန်ပိုလ့ွှာတွင် ဆေးမှတ်ေမည်။ ေိုသို ့

စစ်ဆေးဆတွေိှ့ချက်ကုိ ဆေးမှတ်ပခင်းမပပုပါက ကုန်စည်မှာ ဆကာင်းမွန်သည့် အဆပခအဆနတွင် 

ေှိသည်ဟ ုမှတ်ယူေမည်။ 

( ခ ) ကုန်ပုိလ့ွှာတွင် ဤဥပဆေအေ ေုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေများပေင့် သတ်မှတ်ေားသည့် 

အဆသးစိတ် အချက်များပါေှိဆစေမည်။ 

( ဂ ) ကုန်ပုိလ့ွှာတွင် လက်မှတ်ဆေးေုိးပပီး ကုန်ပုိလ့ွှာသံုးဆစာင်ပပုစုေမည်။ ပေမမူေင်း ကုန်ပုိလ့ွှာ 

တစ်ဆစာင်ကို ကုန်စည်အပ်နှံသူသိုလ့ည်းဆကာင်း၊ မူေင်းခွဲကုန်ပိုလ့ွှာတစ်ဆစာင်ကို 

ကုန်စည်များနှင့်အတူ တစ်ပါတည်း  ကုန်စည်ကုိ သယ်ယူပုိဆ့ောင်သည့် ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်သုိ ့

လည်းဆကာင်း၊ ေုတိယမူေင်းခဲွ ကုန်ပုိလ့ွှာတစ်ဆစာင်ကုိ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်သူသိုလ့ည်းဆကာင်း ဆပးေမည်။ 
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(ဃ) ကုန်ပုိလ့ွှာတွင် သီးပခားသဆောတူညီချက် မပါေိှလျှင် ကုန်စည်အပ်နံှသူ၏ အခွင့်အဆေး 

အေ ၎င်း၏ ကုန်စည်ကုိ စီမံခန်ခ့ွဲပိုင်ခွင့်၊ လမ်းခေီးတွင် ေပ်တန်ခ့ွင့် သုိမ့ဟုတ် အပခား 

ကုန်စည်လက်ခံသူသုိ ့ဆပပာင်းလဲဆပးပုိခွ့င့်ကုိ အသိအမှတ်ပပုေမည်။ 

( င ) ကုန်ပိုလ့ွှာတွင် သီးပခားသဆောတူညီချက်ပါေှိပါက မူလကုန်စည်တင်ပိုေ့ာ ဆနောသို ့

ပပန်ပိုခ့ွင့် သိုမ့ဟုတ် အပခားခေီးစဉ်သို ့ ဆပပာင်းလဲခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်စည်အပ်နှံသူ 

နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ေွက်ေမည်။  

၄၁။ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူသည် -    

(က) ကုန်စည်သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးပဋိညာဉ်အေ တာဝန်ယူပိုဆ့ောင်ေန် ကုန်စည်ကုိ စတင် 

လကခ်ံသည့်အချိန်မှစ၍ မိမိကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူဆောင်ေွက်ောတွင် ပေစ်ဆစ၊ မိမိ၏ 

ဝန်ေမ်း သုိမ့ဟုတ် ကုိယ်စားလှယ်က ဆောင်ေွက်ောတွင်ပေစ်ဆစ ကုန်စည်များ ပျက်စီးမှု၊ 

ေံုးရှုံးမှု သုိမ့ဟုတ် ကုန်စည်လွှဲဆပပာင်းဆပးပုိေ့န် ဆနှာင့်ဆနှး ကန် ့ကာမှုဆ ကာင့် ပျက်စီးမှု၊ 

ေုံးရှုံးမှုအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်တွင် ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ မိမိ၏ ဝန်ေမ်း သိုမ့ဟုတ် 

ကုိယ်စားလှယ်တွင်ဆသာ်လည်းဆကာင်း တာဝန်မေိှဆ ကာင်း သက်ဆသအဆောက်အေား 

မတင်ပပနိုင်လျှင် ယင်းပျက်စီးေုံးရှုံးမှုအတွက် တာဝန်ေှိဆစေမည်။ 

( ခ ) ကုန်စည်လွှဲဆပပာင်းပုိေ့မည့် အချိန်ကာလနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်စည်အပ်နံှသူက ဆ ကညာပခင်း 

မပပုေဲ ကုန်စည်ကို လက်ခံခဲ့ပခင်းပေစ်လျှင် ကုန်စည်လွှဲဆပပာင်း ဆပးပိုေ့န် ဆနှာင့်ဆနှး 

 ကန် ့ကာမှုဆ ကာင့် ပေစ်ဆပါ်လာသည့် ပျက်စီးေုံးရှုံးမှုအတွက် တာဝန်မေှိဆစေ။ 

၄၂။ ကုန်စည်ကိ ု လက်ခံမည် ့သူေံသိ ု  ့လွှ ဲဆပပာင်းဆပးပိ ု ေ့န ် သဆောတူေားသည့်ဆန တ့ွင် 

ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊  ေိုသိုသ့ဆောတူေားပခင်း မေှိခဲ့လျှင် ကုန်စည်ကို စတင်လက်ခံသည့်ဆနမ့ှ 

ေက်ဆပါင်း ၆၀ အတွင်း ဆသာ်လည်းဆကာင်း လက်ခံမည့်သူေံသို  ့လွှဲဆပပာင်းဆပးပိုပ့ခင်းမပပုနိုင်ေဲ 

ဆနှာင့်ဆနှး ကန် ့ကာမှု ပေစ်ဆပါ်လျှင် အပခားေန်က့ျင်ကဲွလွဲသည့် သက်ဆသအဆောက်အေားမေှိပါက 

ကုန်စည်ကို ဆတာင်းေိုပိုင်ခွင့်ေှိသူသည် ယင်းကုန်စည်ကို ဆပျာက်ေုံးသည့် ကုန်စည်အပေစ် မှတ်ယူ၍ 

ဆောင်ေွက်နိုင်သည်။   

၄၃။ ပုေ်မ ၃၈၊ ပုေ်မ ၃၉ နှင့် ပုေ်မ ၄၁၊ ပုေ်မခွဲ (က) တိုတ့ွင် မည်သိုပ့င် ပပဋ္ဌာန်းပါေှိဆစကာမူ 

သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် ကုန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သယ်ယူပိုဆ့ောင်သည့် 

ကာလအတွင်း ဆအာက်ပါအဆပခအဆနတစ်ေပ်ေပ် ဆပါ်ဆပါက်ဆ ကာင်း သက်ဆသေင်ေှားပပနိုင်ပါက 

အေိုပါ ကုန်စည်ေုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးမှု သိုမ့ဟတု် ကုန်စည်လွှဲဆပပာင်းဆပးပိုေ့န် ဆနှာင့်ဆနှး ကန် ့ကာမှု 

အတွက် တာဝန်မေှိဆစေ-  

(က) ကုန်စည် အပ်နှံသူ၊ ကုန်စည် လက်ခံသူ သိုမ့ဟုတ် ယင်း၏ ကုိယ်စားဆောင်ေွက်သူ 

သိုမ့ဟတု် ကုိယ်စားလှယ်၏ ပပုလုပ်မှု သိုမ့ဟုတ် ဆပါေ့မှု၊   
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( ခ ) ကုန်စည်ေုပ်ပိုးပခင်း၊ အမှတ်တေံိပ် ပပုလုပ်ပခင်း သိုမ့ဟတု် ကုန်စည်နံပါတ်တပ်ပခင်း 

ပပုလုပ်ောတွင် မပပည့်စုံမှု သိုမ့ဟတု် အားနည်း ချို ယ့ွင်းမှု၊  

( ဂ ) ကုန်စည်အပ်နံှသူ၊ ကုန်စည်လက်ခံသူ သိုမ့ဟုတ် ယင်း၏ကိုယ်စားဆောင်ေွက်သူ 

သိုမ့ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်က ဆပါ့ေစွာကုန်စည်ကိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းမှု၊ ကုန်စည် 

တင်မှု၊ ကုန်စည်ချမှု သိုမ့ဟတု် သိဆုလှာင် ေိန်းသိမ်းေားေှိမှု၊  

(ဃ) ပုပ်သိုးပျက်စီးလွယ်ဆသာ ကုန်စည်ပေစ်မှု၊ ကုန်စည်၏ ပင်ကိုယ်သောဝချို ယ့ွင်းမှု 

သိုမ့ဟတု် မပမင်သာဆသာ ချိုယ့ွင်းမှု၊  

( င ) သက်ေိုင်သည့် အလုပ်သမားများ အစုအဆဝးပေင့် ေန္ဒပပမှု၊ အလုပ်ပိတ်မှု၊ အလုပ် 

ေပ်နားေားမှု၊ အလုပ်ကိုလုံးဝပေစ်ဆစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဆေသပေစ်ဆစ မလုပ်ဆစေန် 

တားေီးခံေမှု၊   

( စ )  သောဝဆေးအနတရောယ် ပေစ်ဆပါ်မှုအပါအဝင် ကကိုတင်မဆမျှာ်မှန်းနိုင်ဆသာ အဆပခအဆန 

ဆပါ်ဆပါက်မှု။   

၄၄။ ကုန်စည်ေံုးရှုံးပခင်း၊ ပျက်စီးပခင်း သုိမ့ဟုတ် ဆနှာင့်ဆနှး ကန် ့ကာမှုပေစ်ပခင်းအတွက် ဆလျာ်ဆ ကး 

သတ်မှတ်ော၌ ကုန်စည်လက်ခံသူသို  ့ ကုန်စည်လွှဲဆပပာင်းဆပးပိုသ့ည့် ဆနောနှင့်အချိန်ကာလတိုတ့ွင် 

တည်ေှိဆသာ ကုန်စည်တန်ေိုးကိုဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ ပဋိညာဉ်နှင့်အညီ ကုန်စည်လွှဲဆပပာင်းဆပးပို ့

ေမည်ဆ့နောနှင့် အချိန်ကာလတိုတ့ွင်တည်ေှိဆသာ ကုန်စည်၏ ကာလတန်ေိုးကုိ ဆသာ်လည်းဆကာင်း 

အဆပခခံေမည်။  

၄၅။ ကုန်စည်ကိုဆလျာ့၍  ဆပးအပ်မှု  သိုမ့ဟတု် ကုန်စည်ပျက်စီးေုံးရှုံးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ -   

(က) ပပည်တွင်းကုန်းလမ်းသယ်ယူပို ဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းအတွက် သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူက ဆပးဆလျာ်ေမည့် ဆလျာဆ် ကးမှာ ဤဥပဆေအေ ေုတ်ပပန်သည့် 

နည်းဥပဆေများတွင် သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ပေစ်ဆစေမည်။ 

( ခ ) သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူသည် နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူ 

ပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းအတွက် ဆပးဆလျာ်ေမည့် ဆလျာ်ဆ ကးမှာ ဤဥပဆေအေ ေုတ်ပပန်သည့် 

နည်းဥပဆေများတွင် သတ်မှတ်ေားသည့် အများေုံးဆပးဆလျာ်ေမည့် အေူးဆငွဆ ကး 

ေုတ်ယူပုိင်ခွင့် ယူနစ်ပမာဏေက် ပုိ၍ဆပးဆလျာ်ေန် တာဝန်မေှိဆစေ။ 

၄၆။ ကုန်စည်လုံးဝ သိုမ့ဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဆေသ ဆပျာက်ေုံးမှုပေစ်လျှင် သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် - 

(က) ကုန်စည်တန်ေုိးဆ ကညာလွှာပါ တန်ေုိးဆငွကုိပေစ်ဆစ၊ ေုိသုိဆ့ ကညာေားပခင်းမေိှလျှင် 

ကုန်စည်လက်ခံောဆနောေှိ ကာလတန်ေိုးကုိ ပေစ်ဆစ ဆပးဆလျာ်ေမည်။  

( ခ )   သယ်ယူပုိဆ့ောင်ခ၊ အဆကာက်ခွန်နှင့် အပခားကုန်ကျစေိတ်များအားလံုးကုိ ပပန်လည် 

ဆပးဆလျာ်ေမည်။ 
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၄၇။ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ကုန်စည်လွှဲဆပပာင်းဆပးပိုေ့ာ၌ ဆနှာင့်ဆနှး 

 ကန် ့ကာမှုေှိလျှင် ဆပးဆလျာေ်မည့် ပမာဏမှာ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ခေက် မပိုဆစေ။   

၄၈။ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက် ခေီးသည်နှင့် ကုန်စည်ပိုဆ့ောင်ပခင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ၊ ခေီးသည်နှင့် ကုန်စည်အပ်နှံသူတို ့ လိုက်နာ 

ေမည် ့တာဝန်များကို နည်းဥပဆေများပေင့် သတ်မှတ်ေမည်။  

အခန်း (၁၀) 

အခဆ ကးဆငွများသတမ်ှတ်ပခင်းနှင့် ဆကာက်ခံပခင်း 

၄၉။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ဆကာက်ခံေမည့် ဆအာက်ပါအခဆ ကးဆငွများကုိ ပပည်ဆောင်စုအစုိးေအေဲွ၏့ 

သဆောတူညီချက်ပေင့် ဤဥပဆေအေ ေုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေများတွင် သတမ်ှတ်ေမည် -  

(က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခနှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးပမှင့်ခများ၊  

( ခ ) ခွင့်ပပုချက်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုအခဆ ကးဆငွများ၊   

( ဂ ) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းေိုင်ော အပခားအခဆ ကးဆငွများ။  

၅၀။ ဦးစီးဌာနက ပေစ်ဆစ၊ တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟတု် ပပည်နယ် ဦးစီးဌာနကပေစ်ဆစ၊  ဦးစီးဌာနက 

လွှဲအပ်တာဝန်ဆပးေားသည့် ခရုိင် သိုမ့ဟတု် ပမို န့ယ် ဦးစီးဌာနကပေစ်ဆစ ဤဥပဆေအေ ဆပးဆောင် 

ေမည့် အခဆ ကးဆငွများကို ဆပးဆောင်ေန် ပျက်ကွက်သူအဆပါ် အခွန်မဆပပကျန်ဆငွ ပေစ်ေိသက့ဲသို ့

မှတ်ယူ၍ အေဆကာက်ခံနိုင်သည်။   

အခန်း (၁၁) 

စီမံခန်ခ့ွဲဆေးပပစ်ေဏ်ချမှတ်ပခင်း 

၅၁။ တုိင်းဆေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဦးစီးဌာနသည် တုိင်းဆေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အတွင်း 

သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေေှိသူက လုပ်ငန်းလိုင်စင် စည်းကမ်းချက်တစ်ေပ်ေပ်ကို 

ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ ဤဥပဆေအေေုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေများ၊ အမိန်န့ှင့် ညွှန် ကားချက်များပါ 

တားပမစ်ချက်တစ်ေပ်ေပ်ကုိ ဆသာ်လည်းဆကာင်း ဆောက်ေျက်ဆ ကာင်းဆတွေိှ့လျှင် ေုိသူအား ဆအာက်ပါ 

စီမံခန်ခ့ွဲဆေး ပပစ်ေဏ်တစ်ေပ်ေပ်ကုိ ချမှတ်နိုင်သည် -   

 (က) ကာလသတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်း လိုင်စင်ကုိ ယာယီ ေပ်ေိုင်းပခင်း၊ 

 ( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကုိ ပယ်ေျက်ပခင်း။ 

၅၂။ ဦးစီးဌာနသည် တိုင်းဆေသကကီး သို မ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဆကျာ်လွန်၍  သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းလိ ုင ်စင် ေေှိသူကပေစ်ဆစ၊ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေေှိသူ သိုမ့ဟုတ် ခွင့် ပပုချက်ေေှိသူကပေစ်ဆစ လုပ်ငန်းလိုင်စင် 
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သိုမ့ဟတု် ခွင့်ပပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ေပ်ေပ်ကို ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ နည်းဥပဆေများ၊ အမိန် ့

နှင့် ညွှန် ကားချက်များပါတားပမစ်ချက်တစ်ေပ်ေပ်ကိုဆသာ်လည်းဆကာင်း ဆောက်ေျက်ဆ ကာင်း 

ဆတွေ့ှိလျှင် ေိုသူအား ဆအာက်ပါစီမံခန်ခ့ွဲဆေးပပစ်ေဏ်တစ်ေပ်ေပ်ကုိ ချမှတ်နိုင်သည် -  

(က) ကာလသတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ယာယီေပ်ေိုင်းပခင်း၊ 

( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကုိ ပယ်ေျက်ပခင်း။ 

၅၃။ ဦးစီးဌာနက လွှဲအပ်တာဝန်ဆပးေားသည့် ခရုိင် သုိမ့ဟုတ် ပမိုန့ယ်ဦးစီးဌာနသည် စီမံခန်ခဲွ့ဆေး 

ပပစ်ေဏ်များအနက် ပုေ်မ ၅၁၊ ပုေ်မခွဲ (က) ပါ  ပပစ်ေဏ်ကုိ ချမှတန်ိုင်သည်။   

အခန်း (၁၂) 

အယူခံပခင်း 

၅၄။ တိုင်းဆေသကကီး သို မ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဦးစီးဌာနကပေစ်ဆစ၊  ဦးစီးဌာနက လွှဲအပ်တာဝန် 

ဆပးေားသည့် ခရုိင် သုိမ့ဟုတ် ပမိုန့ယ်ဦးစီးဌာနကပေစ်ဆစ တုိင်းဆေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အတွင်း 

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေုတ်ဆပးေန် သိုမ့ဟတု် လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

သက်တမ်းတုိးပမှင့်ဆပးေန် ဆလျှာက်ေားချက်အား ပငင်းပယ်ဆသာ အမိန်ကုိ့ မဆကျနပ်သူသည် ေုိအမိန် ့

ချမှတ်သည့် ဆနမ့ှစ၍ ေက်ဆပါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကကီးဌာနသို ့အယူခံနိုင်သည်။   

၅၅။ ဦးစီးဌာနက လွှဲအပ်တာဝန် ဆပးေားသည့် ခရုိင် သုိမ့ဟုတ် ပမိုန့ယ်ဦးစီးဌာနက ပုေ်မ ၅၃ အေ 

ချမှတ်ဆသာ စီမံခန်ခ့ွဲဆေး ပပစ်ေဏ်ကုိ မဆကျနပ်သူသည် ေိုပပစ်ေဏ် ချမှတ်သည့်ဆနမ့ှစ၍ ေက်ဆပါင်း 

၃၀ အတွင်း ဝန်ကကီးဌာနသို ့အယူခံနိုင်သည်။  

၅၆။ ပုေ်မ ၅၄ နှင့် ပုေ်မ ၅၅ အေ အယူခံမှုတွင် ဝန်ကကီးဌာနသည် အမိန်ကုိ့ အတည်ပပ ပုခင်း၊ ပပင်ေင်ပခင်း 

သိုမ့ဟတု် ပယ်ေျက်ပခင်းပပုနိငု်သည်။   

၅၇။ ဦးစီးဌာနက ပုေ်မ ၅၂ အေ ချမှတ်ဆသာ စီမံခန်ခဲွ့ဆေးပပစ်ေဏ်ကုိ မဆကျနပ်သူသည် ေုိပပစ်ေဏ် 

ချမှတ်သည့် ဆနမ့ှစ၍ ေက်ဆပါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကကီးဌာနသို ့အယူခံနိုင်သည်။   

၅၈။ ဦးစီးဌာနက တုိင်းဆေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဆကျာ်လွန်၍ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းအတွက် ပေစ်ဆစ၊ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး လုပ်ငန်းအတွက်ပေစ်ဆစ 

လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေုတ်ဆပးေန် သုိမ့ဟုတ် လုပ်ငန်းလုိင်စင်သက်တမ်းတုိးပမှင့်ဆပးေန် ဆလျှာက်ေားချက်အား 

ပငင်းပယ်ဆသာအမိန်က့ို မဆကျနပ်သူသည် ေိုအမိန် ခ့ျမှတ်သည့် ဆနမ့ှစ၍ ေက်ဆပါင်း ၃၀ အတွင်း 

ဝန်ကကီးဌာနသို ့အယူခံနိုင်သည်။   

၅၉။ ဦးစီးဌာနက ပုေ်မ ၅၆ အေ အယူခံမှုတွင် ချမှတ်ဆသာအမိန်က့ို  မဆကျနပ်သူသည် ေိုအမိန်  ့

ချမှတ်သည့် ဆနမ့ှစ၍ ေက်ဆပါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကကီးဌာနသို ့အယူခံနိုင်သည်။   
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၆၀။ ပုေ်မ ၅၇၊ ပုေ်မ ၅၈ နှင့် ပုေ်မ ၅၉ တုိအ့ေ အယူခံမှုတွင် ဝန်ကကီးဌာနသည် အမိန်ကုိ့ အတည်ပပ ပုခင်း၊ 

ပပင်ေင်ပခင်း သိုမ့ဟတု် ပယ်ေျက်ပခင်းပပုနိုင်သည်။  

၆၁။ အယူခံပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကကီးဌာန၏ေံုးပေတ်ချက်သည် အပပီးအပပတ်အတည်ပေစ်သည်။ 

အခန်း(၁၃) 

တားပမစ်ချက်များ 

၆၂။ မည်သူမျှ -   

(က) နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းလုိင်စင် 

မေှိေဲ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး လုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကိုင်ပခင်း မပပုေ။ 

( ခ ) အပခားစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံမှ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ ပပည်တွင်းသို ့ ခေီးသည်များကုိ ပေစ်ဆစ၊ 

ကုန်စည်များကုိ ပေစ်ဆစ၊ ခေီးသည်နှင့် ကုန်စည်နှစ်မျို းလံုးကုိ ပေစ်ဆစ ယာယီဝင်ဆောက်ခွင့် 

အတွက် ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ နုိင်ငံဆတာ်မှတစ်ေင့် ပေတ်သန်း၍ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ခွင့် 

အတွက် ဆသာ်လည်းဆကာင်း ဤဥပဆေအေ ေုတ်ဆပးသည့် ခွင့်ပပုချက်မေိှေဲ ပပည်တွင်းတွင် 

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို ဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ပခင်းမပပုေ။ 

၆၃။ မည်သူမျှ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ကုိပေစ်ဆစ၊ ခွင့်ပပုချက်ကုိပေစ်ဆစ၊ ယင်းတုိနှ့င့်သက်ေုိင်သည့် စာတမ်း 

အမှတအ်သားများကိုပေစ်ဆစ -   

(က) ဆပပာင်းလဲပခင်း ၊ ပပင်ေင်ပခင်း သိုမ့ဟတု် အတုအပပပုလုပ်ပခင်း မပပုေ။  

( ခ ) သက်ေုိင်ောသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး ဆမာဆ်တာ်ယာဉန်ှင့် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းများမှအပ အပခားဆနောများတွင် အသုးံမပပုေ။  

၆၄။ မည်သည့် သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူမျှ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ ပပည်တွင်းသို ့

ဝင်ဆောက်သည့် သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်အား ခိုင်လုံဆသာ အဆ ကာင်းမေှိေဲ -   

(က) ပပည်တွင်းတွင် သယ်ယူပုိဆ့ောင်ေမည့် သတ်မှတ်ေားဆသာ လမ်းဆ ကာင်းနှင့်ခေီးစဉ်အတုိင်း 

မဟုတ်ေဲ ဆပပာင်းလဲ၍ ဆပပးေွဲပခင်း မပပုေ။  

( ခ ) သတမ်ှတ်ေားသည့် ေွက်ခွာချိန်ေက် ဆနာက်ကျ၍ ေွက်ခွာပခင်း မပပုေ။ 

၆၅။ မည်သူမျှ လုပ်ငန်းလိုင်စင် မေှိေဲ -  

(က) တုိင်းဆေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အတွင်း ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းကုိ 

လုပ်ကိုင်ပခင်း မပပုေ။ 

( ခ ) တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဆကျာ်လွန်၍ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကုိင်ပခင်း မပပုေ။ 
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၆၆။ မည်သူမျှ ဤဥပဆေအေေုတ်ပပန်သည့်နည်းဥပဆေများတွင် ပပဋ္ဌာန်းေားသည့် နည်းလမ်း 

များမှတစပ်ါး လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကုိ ဦးစီးဌာန၏ ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်မေေဲ လွှဲဆပပာင်းပခင်း မပပုေ။   

၆၇။ ဤအခန်းပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များသည် ေျားနာသူများ၊  ေဏ်ောေသူများ သုိမ့ဟုတ် ဆသေံုးသူ 

များကုိ  သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ပေင့် အဆေးဆပါ်သယ်ယူပုိဆ့ောင်ပခင်း၊  ဆေးအနတရောယ် 

ကျဆောက်သူများအား အဆေးဆပါ်ေှာဆေွကယ်ေယ်ဆေး လုပ်ငန်းဆောင်ေွက်ပခင်း၊ အဆေးဆပါ် ကူညီ 

ကယ်ေယ်ဆေးအတွက် အစားအစာများ၊ ဆေးဝါးများနှင့် ပစ္စည်းကိေိယာများကုိ ဆောက်ပ့ံကူညီပခင်းတုိ ့နှင့် 

သက်ေိုင်ပခင်း မေှိဆစေ။   

အခန်း(၁၄) 

ပပစ်မှုနှင့်ပပစ်ေဏ်များ 

၆၈။ မည်သူမေို ပုေ်မ ၆၂ ပါ တားပမစ်ချက်တစ်ေပ်ေပ်ကို ဆောက်ေျက်ကျူးလွန်ဆ ကာင်း ပပစ်မှု 

ေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေိုသူကို သုံးနှစ်ေက်မပိုဆသာ ဆောင်ေဏ်ပေစ်ဆစ၊ အနည်းေုံး ကျပ် 

တစ်ေယ်သိန်းမှ အများေုံး ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ေက်မပိုဆသာ ဆငွေဏ်ပေစ်ဆစ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ဆစ 

ချမှတေ်မည်။   

၆၉။ မည်သူမေို ပုေ်မ ၆၃ ပါ တားပမစ်ချက် တစ်ေပ်ေပ်ကို ဆောက်ေျက်ကျူးလွန်ဆ ကာင်း ပပစ်မှု 

ေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေိုသူကို သုံးနှစ်ေက် မပိုဆသာ ဆောင်ေဏ်ပေစ်ဆစ၊ အနည်းေုံး ကျပ် 

တစ်ေယ်သိန်းမှ အများေုံး ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ေက်မပိုဆသာ ဆငွေဏ် ပေစ်ဆစ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ဆစ 

ချမှတေ်မည်။  

၇၀။ မည်သူမေို ပုေ်မ ၆၄ ပါ တားပမစ်ချက်တစ်ေပ်ေပ်ကို ဆောက်ေျက်ကျူးလွန်ဆ ကာင်း ပပစ်မှု 

ေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေိုသူကို နှစ်နှစ်ေက်မပိုဆသာ ဆောင်ေဏ်ပေစ်ဆစ၊ အနည်းေုံး ကျပ် 

ခုနစ်သိန်းမှ အများေုံး ကျပ် သိန်း ၇၀ ေကမ်ပိုဆသာ ဆငွေဏ်ပေစ်ဆစ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ဆစ ချမှတ် 

ေမည်။   

၇၁။ မည်သူမေို ပုေ်မ ၆၅၊ ပုေ်မခွဲ (က) ပါ တားပမစ်ချက်ကုိဆောက်ေျက်ဆ ကာင်း ပပစ်မှုေင်ေှား 

စီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေိုသူကို တစ်နှစ်ေက် မပိုဆသာ ဆောင်ေဏ်ပေစ်ဆစ၊ အနည်းေံုးကျပ် ငါးသိန်းမှ 

အများေုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ ေက်မပိုဆသာ ဆငွေဏ် ပေစ်ဆစ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ဆစ ချမှတ်ေမည်။   

၇၂။ မည်သူမေို ပုေ်မ ၆၅၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ တားပမစ်ချက်ကို ဆောက်ေျက်ကျူးလွန်ဆ ကာင်း 

ပပစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေိုသူကုိ နှစ်နှစ်ေကမ်ပိုဆသာ ဆောင်ေဏ်ပေစ်ဆစ၊ အနည်းေုံး ကျပ် 

ခုနစ်သိန်းမှ အများေုံး ကျပ် သိန်း ၇၀ ေကမ်ပိုဆသာ ဆငွေဏ်ပေစ်ဆစ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ဆစ ချမှတ် 

ေမည်။   
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၇၃။ မည်သူမေို ပုေ်မ ၆၆ ပါ တားပမစ်ချက်ကို ဆောက်ေျက်ကျူးလွန်ဆ ကာင်း ပပစ်မှုေင်ေှား 

စီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေိုသူကုိ သံုးလေကမ်ပိုဆသာ ဆောင်ေဏ်ပေစ်ဆစ၊ အနည်းေုံးကျပ် နှစ်သိန်း မှ 

အများေုံး ကျပ်သိန်း ၂၀ ေကမ်ပိုဆသာဆငွေဏ်ပေစ်ဆစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ဆစ ချမှတ်ေမည်။   

အခန်း(၁၅) 

စီေင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ 

၇၄။ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ောတွင် ကုန်စည်ပျက်စီး 

ေံုးရှုံးပခင်း၊ ဆနှာင့်ဆနှး ကန် ့ကာမှုပေစ်ပခင်း သုိမ့ဟုတ် ဆပျာက်ေံုးပခင်းအတွက် ဆလျာ်ဆ ကးဆတာင်းေုိပခင်း 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တေားလို၏ ေန္ဒအေစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၏ ဆအာက်ဆော်ပပပါ ဆနောဆေသ 

တစ်ခုခုေှိ စီေင်ပိုင်ခွင့်ေှိဆသာ တေားရံုးတငွ် တေားစွေဲို ပိငု်ခွင့်ေှိသည်-  

(က) ကုန်စည်စတင်သယ်ဆောင်သည့် ဆနောဆေသ သုိမ့ဟုတ် သွားဆောက်သည့် ခေီးစဉ်အေံုး 

ဆနောဆေသ၊ 

( ခ ) ကုန်စည်ေံုးရှုံးပခင်း သုိမ့ဟုတ် ပျက်စီးပခင်းကုိ သိေိှလျှင် ေုိသုိသိ့ေိှသည့်ဆနောဆေသ၊ 

( ဂ ) သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ၏ အဓိကပင်မစီးပွားဆေးလုပ်ငန်း တည်ေိှော 

ဆနောဆေသ၊ 

(ဃ) ဆလျာဆ် ကးဆတာင်းေိုသည့် တေားလို အပမဲတမ်းဆနေိုင်သည် ့ဆနောဆေသ၊ 

( င ) ပုေ်မခဲွ (က) မှ (ဃ) အေိ ပါေိှဆသာ ဆနောဆေသတစ်ခုခုအနက် တေားလုိနှင့် တေားပပိုင်တုိ ့

နှစ်ဦးသဆောတူသည့် ဆနောဆေသ။ 

၇၅။ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်၍ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ောတွင် ကုန်စည် ပျက်စီးပခင်း၊ 

ေံုးရှုံးပခင်း၊ ဆနှာင့်ဆနှး ကန် ့ကာမှုပေစ်ပခင်း သုိမ့ဟုတ် ဆပျာက်ေံုးပခင်းအတွက် ဆလျာ်ဆ ကးဆတာင်းေုိ 

ောတငွ် ဆပါ်ဆပါက်လာသည့် အပငင်းပွားမှုကုိ အနုညာတခုံသမာဓိပေင့် ဆပေေှင်းပခင်းကို တေားလိုနှင့် 

တေားပပိုင်တို ့နှစ်ဦးသဆောတူလျှင် ပုေ်မ ၇၄ ပါ ဆနောဆေသတစ်ခုခုတွင် အနုညာတခုံသမာဓိပေင့် 

ဆပေေှင်းနိုင်သည်။  

အခန်း(၁၆) 

အဆေွဆေွ 

၇၆။ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းတွင် ဤဥပဆေအေ နစ်နာေံုးရှုံးမှု 

တစ်ခုခုအတွက် အဆ ကာင်း ကားစာ ဆပးပိုပ့ခင်း၊ တေားရံုးနှင့် အနုညာတခုံသမာဓိ ရံုးတိုတ့ွင်တေား 

စွဲေိုပခင်း၊ တင်ပပဆတာင်းေိုပခင်း၊ ဆလျှာက်ေားပခင်းနှင့် ကာလစည်းကမ်းသတ် တိုန့ှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ဤဥပဆေအေ ေုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေများနှင့် အမိန်ဆ့ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန် ကားချက်နှင့် 

လုပ်ေံုးလုပ်နည်းများတစ်ေပ်ေပ်ပေင့် သီးပခားေုတ်ပပန်၍ သတ်မှတ်ေားသည့်အတုိင်းပေစ်ဆစေမည်။  

ေုိသုိ ့သတ်မှတ်ေားပခင်း မေိှလျှင် တည်ေဲဥပဆေများတွင် ပပဋ္ဌာန်းေားသည့်အတုိင်း ဆောင်ေွက်ေမည်။   



25 
 
 

၇၇။ ဝန်ကကီးဌာနသည် တုိင်းဆေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အတွင်း သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆသာ ကုန်းလမ်း 

သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းအတွက် ဤဥပဆေအေတိုင်းဆေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဦးစီးဌာနက 

ပေစ်ဆစ ဦးစီးဌာန၏ လွှဲအပ်တာဝန်ဆပးေားသည့်ခရုိင်နှင့် ပမိုန့ယ်ဦးစီးဌာနတုိက့ပေစ်ဆစ ဆကာက်ခံဆသာ 

အခဆ ကးဆငွအားလုံး သိုမ့ဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဆေသကို ပပည်ဆောင်စုအစိုးေအေွဲ ၏့ ညွှန် ကားချက် 

နှင့်အညီ သက်ေိုင်ောေဏ္ဍာေန်ပုံဆငွသို ့ဆပးသွင်းေမည်။ 

၇၈။ ဤဥပဆေပါလုပ်ငန်းလုိင်စင်ေယူပခင်းေုိင်ော ပပဋ္ဌာန်းချက်များသည် ပပည်ဆောင်စုအစုိးေအေွဲ  ့

နှင့်ပပည်ဆောင်စုဝန်ကကီးဌာနများက အများပပည်သူအကျိုးငှာ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ပခင်းနှင့်  မသက်ေိုင်ဆစေ၊၊   

၇၉။ နုိင်င့ံဝန်ေမ်းမဟုတ်ဆသာ အမျိုးသားဆကာ်မတီအေဲွ ဝ့င်များ၊ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းများကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေး လုပ်ငန်းဆကာ်မတီအေဲွဝ့င်များနှင့်နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်  ကုန်းလမ်းသယ်ယူ 

ပို ဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီအေွဲ ဝ့င်များသည် ဝန်ကကီးဌာနက 

ပပည်ဆောင်စုအစိုးေအေွဲ ၏့ သဆောတူညီချက်ပေင့် သတ်မှတ်ဆသာ ချီးပမှင့်ဆငွကုိ ခံစားခွင့်ေှိသည်။  

၈၀။ အမျို းသားဆကာ်မတီ၊ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်း 

ဆကာ်မတီနှင့် နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ် ကွပ်ကဲဆေး 

လုပ်ငန်းဆကာ်မတီတို၏့ ကုန်ကျစေိတ်အဝဝကို ဝန်ကကီးဌာန၏ အေအသုံးခန်မ့ှန်းဆပခဆငွစာေင်းမှ 

ကျခံေမည်။   

၈၁။ နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်း မဟုတ်ဆသာ ဆေသေိုင်ောကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးအေွဲ ၏့ အေွဲ ဝ့င်များသည် 

ဝန်ကကီးဌာနက ပပည်ဆောင်စုအစိုးေအေွဲ ၏့ သဆောတူညီချက်ပေင့် သတ်မှတ်ဆသာချီးပမှင့်ဆငွကို 

ခံစားခွင့်ေှိသည်။   

၈၂။ ဆေသေိုင်ောကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးအေွဲ ၏့ ကုန်ကျစေိတ်အဝဝကို တိုင်းဆေသကကီး သိုမ့ဟုတ် 

ပပည်နယ်အစိုးေအေွဲ ၏့ အေအသုံးခန်မ့ှန်းဆပခဆငွစာေင်းမှ ကျခံေမည်။  

၈၃။ နုိင်င့ံဝန်ေမ်းမဟုတ်ဆသာ အမျိုးသားဆကာ်မတီအေဲွ ဝ့င်များ၊ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေး 

လုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီ အေဲွဝ့င်များ၊ နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူ 

ပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်း ဆကာ်မတီအေွဲ ဝ့င်များနှင့်ဆေသေိုင်ော 

ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးအေဲွဝ့င်များသည် ဤဥပဆေအေဆပးအပ်ဆသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေမ်းဆောင် 

ဆနသည် ့အချိန်တွင် ပပည်သူဝ့န်ေမ်းပေစ်သည်ဟ ုမှတ်ယူေမည်။   

၈၄။ ဤဥပဆေပေင့် ရုပ်သိမ်းသည့် ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ကုန်းလမ်းနှင့် ပပည်တွင်းဆေဆ ကာင်း သယ်ယူ 

ပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများဥပဆေအေ ေုတ်ဆပးေားဆသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ယင်းသက်တမ်း 

ကုန်ေုံးသည့်ဆနအ့ေိ အတည်ပေစ်သည်ဟု မှတ်ယူေမည်။  
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၈၅။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ကုန်းလမ်းနှင့်ပပည်တွင်းဆေဆ ကာင်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ဥပဆေအေ 

ေုတ်ပပန်ေားဆသာ နည်းဥပဆေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန်ဆ့ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန် ကားချက်၊ 

လမ်းညွှန်ချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို ဤဥပဆေနှင့်မေန်က့ျင်သဆေွ  ့ ေက်လက်ကျင့်သုံး 

နိုင်သည်။   

၈၆။ ဤဥပဆေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အဆကာင်အေည်ဆော်ဆောင်ေွက်ောတွင် - 

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပဆေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပပည်ဆောင်စု 

အစိုးေအေွဲ ၏့ သဆောတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။  

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာန၊ အမျိုးသားဆကာ်မတီ၊ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ 

ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီနှင့် နယ်စပ်ပေတ်ဆကျာ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူ 

ပိုဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းဆကာ်မတီတိုသ့ည် အမိန်  ့

ဆ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန် ကားချက်များနှင့် လုပ်ေံုးလုပ်နည်းများကုိ ေုတ်ပပန်နုိင်သည်။   

( ဂ ) ဦးစီးဌာနသည်  အမိန်န့ှင့်ညွှန် ကားချက်များကို ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။   

၈၇။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ကုန်းလမ်းနှင့် ပပည်တွင်းဆေဆ ကာင်းသယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆေးလုပ်ငန်းများဥပ ဆေကုိ 

ဤဥပဆေပေင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။  

 

 ပပည်ဆောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံဆတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအဆပခခံဥပဆေအေ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ဆေးေုိးသည်။ 

 

 

  

 (ပုံ) သနိ်းစိန် 

 နိုင်ငံဆတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ဆောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဆတာ် 

 

 


