
   

မြန်ြာ့ကြး်ရိုးတန်းနှင့် မြည်တွင်းရေရ ကာင်းသယယ်ူြိုရ့ောင်ရေး 

လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်ခွင့်ဥြရေ 

( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မြည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်ဥြရေအြှတ်   ၁၀ ။ ) 

၁၃၇၆  ခနုှစ်၊ တရြါင်းလမြည့်ရကျော်  ၁  ေက် 

    ( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ြတ်လ  ၅  ေက် ) 

 မြည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥြရေကုိ မြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း  (၁) 

အြည်နှင့် အဓိြ္ပာယ်ရော်မြချေက် 

၁။ ဤဥြရေကို မြန်ြာ့ကြ်းရိုးတန်းနှင့် မြည်တွင်းရေရ ကာင်းသယ်ယူြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်း 

လုြ်ကိုင်ခွင့်ဥြရေ ဟု ရခါ်တွင်ရစေြည်။ 

၂။ ဤဥြရေတွင်ြါေိှရသာ ရအာက်ြါစကားေြ်ြျေားသည် ရော်မြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သက်ရောက် 

ရစေြည် - 

(က) နိုင်ငံရတာ် ေိုသည်ြှာ မြည်ရောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံရတာ်ကုိ ေိုသည်။ 

 ( ခ ) အစိုးေအေွဲ  ့ေိုသည်ြှာ မြည်ရောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံရတာ် မြည်ရောင်စုအစိုးေ 

အေွဲ ကုိ့ ေိုသည်။ 

( ဂ ) ဝန်ကကီးဌာန ေုိသည်ြှာ မြည်ရောင်စုအစုိးေ ြုိရ့ောင်ရေးဝန်ကကီးဌာနကုိ ေုိသည်။ 

(ဃ) ဦးစီးဌာန ေိုသည်ြှာ ရေရ ကာင်းြိုရ့ောင်ရေး ညွှန် ကားြှုဦးစီးဌာနကို ေိုသည်။ 

( င ) ကကီး ကြ်ရေးဗဟုိအေဲွ ့ေုိသည်ြှာ ဤဥြရေအေ ေဲွစ့ည်းရသာ မြန်ြာ့ကြ်းရုိးတန်း နှင့် 

မြည်တွင်းရေရ ကာင်း သယ်ယူြုိရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်း ကကီး ကြ်ရေးဗဟုိအေဲွကုိ့ ေုိသည်။ 

 ( စ ) ရေသေိုင်ောကကီး ကြ်ရေးအေွဲ  ့ ေိုသည်ြှာ မြန်ြာ့ကြ်းရိုးတန်းနှင့် မြည်တွင်း 

ရေရ ကာင်း သယ်ယူြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်း ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ က့ လွှဲအြ်သည့် 

လုြ်ငန်း တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်ြျေားကို ကျေင့်သုံးရောင်ေွက်နိုင်ေန်နှင့် မြန်ြာ့ 

ကြ်းရုိးတန်းနှင့် မြည်တွင်းရေရ ကာင်း သယ်ယူြုိရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းြျေားကုိ ကကီး ကြ် 

နုိင်ေန် ဤဥြရေအေ လုိအြ်ရသာ တုိင်းရေသကကီး၊ မြည်နယ်၊ ခရုိင်နှင့် မြိုန့ယ်ြျေားတွင် 

ေွဲ စ့ည်းရြးရသာ ရေသေိုင်ောအေွဲ ြ့ျေားကို ေိုသည်။ 
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(ေ) မြန်ြာ့ကြ်းရုိးတန်း ေုိသည်ြှာ နုိင်ငံရတာ်၏ ရေမြင်နယ်နိြိတ်အတွင်းေိှ ကြ်းရုိးတန်းကုိ 

ေိုသည်။  

( ဇ ) မြည်တွင်းရေရ ကာင်း ေိုသည်ြှာ နိုင်ငံရတာ်အတွင်း  ရေယာဉ်ြျေား ခုတ်ရြာင်း 

သွားလာနိုင်ရသာ ရေလြ်းရ ကာင်းကိုေိုသည်။ ယင်းစကားေြ်တွင် ြိုရ့ောင်ရေး 

ဝန်ကကီးဌာနက အစုိးေအေဲွ၏့ သရောတူညီချေက်မေင့် သတ်ြှတ်ရသာ အမခားရေလြ်းရ ကာင်း 

တစ်ခုခုလည်း ြါဝင်သည်။  

( ဈ ) လုြ်ငန်းလိုင်စင် ေိုသည်ြှာ ရေရ ကာင်းသယ်ယူြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်း လုြ်ကိုင် 

ရောင်ေွက်ေန် ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ  ့ သိုြ့ဟုတ် ယင်းအေွဲ က့ တာဝန်လွှဲအြ်သည့်  

ရေသေိုင်ော ကကီး ကြ်ရေးအေွဲ က့ ေုတ်ရြးသည့် ခွင့်မြုချေက်ကုိ ေိုသည်။ 

(ည) ရေယာဉ် ေုိောတွင် စီးြွားရေးလုြ်ငန်း အလုိငှ့ာ ခေီးသည်ကုိမေစ်ရစ၊ ကုန်စည်ကုိမေစ်ရစ၊ 

ခေီးသည်နှင့် ကုန်စည်နှစ်ြျိေုးလံုးကုိမေစ်ရစ  ရေရ ကာင်း၌ သယ်ယူြုိရ့ောင်ရေးအတွက် 

အသုးံမြုရသာ စက်တြ်ရေယာဉ် သိုြ့ဟုတ် စက်ြဲ့ရေယာဉ ်တစ်ြျေိုးြျေိုး ြါဝင်သည်။ 

( ဋ ) ရေရ ကာင်းသယ်ယူြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်း ေုိသည်ြှာ မြန်ြာ့ကြ်းရုိးတန်း၌ မေစ်ရစ၊ 

မြည်တွင်းရေရ ကာင်း၌ မေစ်ရစ စီးြွားရေးအလိုင့ှာ ခေီးသည်၊ ကုန်စည် သိုြ့ဟုတ် 

ခေီးသည်နှင့် ကုန်စည်နှစ်ြျေိုးလုံးကို ရေယာဉ်မေင့် သယ်ယူြိုရ့ောင်သည့်လုြ်ငန်းကို 

ေုိသည်။ ယင်းစကားေြ်တွင် ရေယာဉ်မေင့် လုြ်ကုိင်ရသာ အမခားလုြ်ငန်းတစ်ခုခုလည်း 

ြါဝင်သည်။  

( ဌ ) မြန်ြာ့ကြ်းရုိးတန်းနှင့် မြည်တွင်းရေရ ကာင်း သယ်ယူြုိရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်း ေုိသည်ြှာ 

မြန်ြာ့ကြ်းရုိးတန်း ရေရ ကာင်းသယ်ယူြုိရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းနှင့်  မြည်တွင်းရေရ ကာင်း 

သယ်ယူြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းတိုကိ့ု ေိုသည်။ 

အခန်း (၂) 

ေည်ေွယ်ချေက်ြျေား 

၃။  ဤဥြရေ၏ ေည်ေွယ်ချေက်ြျေားြှာ ရအာက်ြါအတိုင်းမေစ်သည်- 

(က) ရေသတွင်းနိုင်ငံြျေား၊ အိြ်နီးချေင်းနိုင်ငံြျေားနှင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ရေသတွင်း 

ေဲွစ့ည်းေားသည့် အေဲွအ့စည်းြျေားနှင့်ရသာ်လည်းရကာင်း ချေုြ်ေုိေားရသာရေရ ကာင်း 

သယ်ယူြို ရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းြျေားနှင် ့ သက်ေိုင်သည့် သရောတူစာချေုြ်ြျေားကို 

အရကာင်အေည်ရော် ရောင်ေွက်ေန်၊ 

( ခ ) ရေရ ကာင်းသယ်ယူြုိရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းေုိင်ော  ြူဝါေြျေား ချေြှတ်ရောင်ေွက်နုိင်ေန်၊ 

( ဂ ) မြန်ြာ့ကြ်းရုိးတန်းနှင့် မြည်တွင်းရေရ ကာင်းတွင် ခေီးသည်နှင့် ကုန်စည်ြုိရ့ောင်ရေး 

လုြ်ငန်းြျေားကုိ သတြ်ှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ  စနစ်တကျေ ရောင်ေွက်ရစေန်။ 
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အခန်း (၃) 

ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ  ့ေွဲ စ့ည်းမခင်း 

၄။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ရေရ ကာင်းသယ်ယူြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းကို ကကီး ကြ်ေန်   ရအာက်ြါ   

ြုဂ္ဂိုလ်ြျေား ြါဝင်ရသာ ကကီး ကြ်ရေးဗဟုိအေဲွကုိ့ အစုိးေအေဲွ၏့ သရောတူညီချေက်မေင့် ေဲွစ့ည်းေြည်- 

(က) ေုတိယဝန်ကကီး 

ြိုရ့ောင်ရေးဝန်ကကီးဌာန 

ဥက္က ဋ္ဌ 

 

( ခ ) ညွှန် ကားရေးြှူးချေုြ် 

ြိုရ့ောင်ရေးဦးစီးဌာန 

အေွဲ ဝ့င် 

( ဂ ) ညွှန် ကားရေးြှူးချေုြ် 

ရေအေင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ရချောင်းြျေား 

ေွံ ့မေိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန 

အေွဲ ဝ့င် 

(ဃ) ညွှန် ကားရေးြှူးချေုြ် 

အရေွရေွအုြ်ချေုြ်ရေးဦးစီးဌာန 

အေွဲ ဝ့င် 

( င ) ဦးရောင်ညွှန် ကားရေးြှူး 

မြန်ြာ့ေိြ်ကြ်းအာဏာြိုင် 

အေွဲ ဝ့င် 

( စ ) ဦးရောင်ညွှန် ကားရေးြှူး 

မြည်တွင်းရေရ ကာင်းြိုရ့ောင်ရေး 

အေွဲ ဝ့င် 

(ေ) ဦးရောင်ညွှန် ကားရေးြှူး 

မြန်ြာ့သရေောကျေင်းလုြ်ငန်း 

အေွဲ ဝ့င် 

( ဇ ) တြ်ေွဲ ြ့ှူး၊ ရေရ ကာင်းေဲတြ်ေွဲ ၊့  

မြန်ြာနိုင်ငံေဲတြ်ေွဲ  ့

အေွဲ ဝ့င် 

( ဈ ) အမခားသင့်ရလျော်ရသာ ြုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး အေွဲ ဝ့င် 

(ည) ညွှန် ကားရေးြှူးချေုြ် 

ရေရ ကာင်းြိုရ့ောင်ရေး ညွှန် ကားြှုဦးစီးဌာန 

အတွင်းရေးြှူး 

၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည်  - 

 (က) ြုေ်ြ ၄ အေ ေဲွစ့ည်းောတွင် လုိအြ်ြါက ေုတိယဥက္က ဋ္ဌနှင့် တဲွေက်အတွင်းရေးြှူး 

တိုကုိ့လည်း သတ်ြှတ်ရြးနိုင်သည်။ 

 ( ခ )  ြုေ်ြ ၄ အေ ေွဲ စ့ည်းေားရသာ ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ ကုိ့ လိုအြ်ြါက အစိုးေအေွဲ ၏့ 

သရောတူညီချေက်မေင့် မြင်ေင်ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 
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အခန်း (၄) 

ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ ၏့ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်ြျေား 

၆။ ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ ၏့ တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်ြျေားြှာ ရအာက်ြါအတိုင်း မေစ်သည် - 

 (က) ရေသတွင်းနိုင်ငံြျေား၊ အိြ်နီးချေင်းနိုင်ငံြျေားနှင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ရေသတွင်းအေွဲ  ့

အစည်းြျေားနှင့် ရသာ်လည်းရကာင်း ချေုြ်ေုိေားရသာ ရေရ ကာင်းသယ်ယူြုိရ့ောင်ရေး 

လုြ်ငန်းြျေားနှင့် သက်ေိုင်သည့် သရောတူစာချေုြ်ြျေားကို အရကာင်အေည်ရော် 

ရောင်ေွက်မခင်း၊ 

 ( ခ ) လုြ်ငန်းလိုင်စင် ရလျှောက်ေားမခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သတ်ြှတ်သည့် လုြ်ငန်းလိုင်စင် 

အြျေိုးအစားအလိုက်  လုြ်ငန်းလိုင်စင် ေုတ်ရြးေန် ခွင့်မြုမခင်း၊ သက်ေိုင်သည့် 

ခေီးစဉ်နှင့် နယ်ရမြသတ်ြှတ်၍ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်ရြးမခင်း၊ လုြ်ငန်းလိုင်စင် 

သက်တြ်းတိုးမြှင့်မခင်း၊ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ြါလုြ်ငန်းရမြာင်းလဲမခင်း၊ မြင်ေင်မခင်း၊ 

ကာလသတ်ြှတ်၍ လုြ်ငန်းလုိင်စင်ေြ်ေုိင်းမခင်း၊ ြယ်ေျေက်မခင်းနှင့် အခရ ကးရငွြျေား 

စည်း ကြ်ရကာက်ခံမခင်း၊ 

 ( ဂ ) ြုေ်ြခွဲ (ခ) ြါလုြ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်ြျေားကို ရေသေိုင်ော ကကီး ကြ်ရေး 

အေွဲ ြ့ျေားသို ့လွှဲအြ်မခင်း၊ 

 (ဃ) လုြ်ငန်းလိုင်စင် စည်းကြ်းချေက်ြျေား သတြ်ှတ်မခင်း၊ 

 ( င ) ြိြိ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်ြျေားရောင်ေွက်ောတွင် အရောက်အကူမြုေန်  ဝန်ေြ်း 

ေဲွစ့ည်းြံုနှင့်အညီ ရံုးအေဲွကုိ့ေဲွစ့ည်းမြီး လုိအြ်သည့် အောေြ်းအြှုေြ်းြျေား ခန်အ့ြ် 

တာဝနရ်ြးမခင်း၊ 

 ( စ ) လိုအြ်ချေက်ေှိြါက ရေယာဉ်ြျေားကို ေြ်တန်၍့ သတ်ြှတ်ချေက်ြျေားနှင့် ညီညွတ်မခင်း 

ေှိ ြေှိ စစ်ရေးမခင်း၊ လိုအြ်သည့် စာေွက်စာတြ်း အရောက်အေားစသည်တိုက့ို 

စိစစ်သိြ်းေည်းမခင်းမြုေန်အတွက် သက်ေုိင်ောဌာနြျေားနှင့် ရြါင်းစြ်ညိှနှိုင်းရြးမခင်း၊    

 (ေ) ဤဥြရေနှင့် ဤဥြရေအေမြုသည့် နည်းဥြရေြျေား၊ အြိန်နှ့င့်  ညွှန် ကားချေက်ြျေားြါ  

တားမြစ်ချေက်ကုိ ရောက်ေျေက်ကျေ းလွန်ရသာ ရေယာဉ်ကုိ တားေီးမခင်းနှင့် ရေယာဉ်အား 

ယာယီေိန်းသိြ်းမခင်းတုိကုိ့ သက်ေုိင်ောဌာနြျေားနှင့် ရြါင်းစြ်ရောင်ေွက်မခင်း၊ 

 ( ဇ ) ဝန်ကကီးဌာနက အခါအားရလျော်စွာ ရြးအြ်သည့် ရေရ ကာင်းသယ်ယူြိုရ့ောင်ရေး 

လုြ်ငန်းနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် တာဝန်ြျေားကို ေြ်းရောင်မခင်း။ 

၇။ ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ သ့ည် ြိြိ၏ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်ြျေားကုိ ကျေင့်သုံးရောင်ေွက်ောတွင် 

လိုအြ်ြါက ဦးစီးဌာနကုိ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်ြျေား သတ်ြှတ်၍ လွှဲအြ်တာဝန်ရြးနိုင်သည်။ 
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အခန်း (၅) 

ရေသေိုင်ောကကီး ကြ်ရေးအေွဲ ြ့ျေား ေွဲ စ့ည်းမခင်းနှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်ြျေား 

၈။ ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ သ့ည် လိုအြ်ရသာ တိုင်းရေသကကီး သိုြ့ဟုတ် မြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် 

မြို န့ယ်ြျေားတွင်  မြန်ြာ့ကြ်းရိုးတန်းနှင့် မြည်တွင်းရေရ ကာင်း သယ်ယူြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းကို 

ကကီး ကြ်နိုင်ေန် သက်ေိုင်ောတိုင်းရေသကကီး သိုြ့ဟတု် မြည်နယ်အစိုးေအေွဲ ြ့ျေားနှင့် ညှိနှိုင်းမြီး 

ရေရ ကာင်းသယ်ယူြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းနှင့် ေက်စြ်သည့် အစိုးေဌာန၊ အေွဲ အ့စည်းြျေားြှ  

သင့်ရလျော်ရသာ ြုဂ္ဂိုလ်ြျေားမေင့် ရေသေိုင်ော ကကီး ကြ်ရေးအေွဲ ြ့ျေားကုိ ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 

၉။ ရေသေိုင်ော ကကီး ကြ်ရေးအေွဲ ြ့ျေားသည် ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ က့ အခါအားရလျော်စွာ 

လွှဲအြ်သည့် လုြ်ငန်းတာဝန်ြျေားကုိ အရကာင်အေည်ရော် ရောင်ေွက်ေြည်။ ယင်းသုိ ့ရောင်ေွက်ောတွင် 

လိုအြ်ြါက တိုင်းရေသကကီး သိုြ့ဟုတ် မြည်နယ်အစိုးေအေွဲ ၏့ သရောတူညီချေက်ေယူ၍ ခရိုင် 

သုိြ့ဟုတ် မြိုန့ယ်ြျေားတွင် သင့်ရလျော်ရသာ ြုဂ္ဂိုလ်ြျေားမေင့် ရေရ ကာင်းသယ်ယူြုိရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်း 

ေိုင်ော ကကီး ကြ်ရေးအေွဲ ြ့ျေား ေွဲ စ့ည်းရောင်ေွက်ရစနိုင်သည်။ 

၁၀။ ရေသေိုင်ော ကကီး ကြ်ရေးအေွဲ ြ့ျေားသည် ြိြိတို ရ့ောင်ေွက်ချေက်ြျေားနှင် ့ စြ်လျေဉ်း၍  

ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ သ့ို ့သတြ်ှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ အစီေင်ခံေြည်။ 

အခန်း (၆) 

မြန်ြာ့ကြ်းရုိးတန်းနှင့် မြည်တွင်းရေရ ကာင်း သယ်ယူြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်း လုြ်ကိုင်ခွင့် 

၁၁။ ရေရ ကာင်းသယ်ယူြိုရ့ောင်ရေး လုြ်ငန်းတစ်ခုခုကိုမေစ်ရစ၊ အားလုံးကိုမေစ်ရစ လုြ်ကိုင် 

လုိသူသည် သက်ေုိင်သည့် ရေသေုိင်ောကကီး ကြ်ရေးအေဲွသုိ့ ့ လုြ်ငန်းလုိင်စင်ေေိှေန် သတ်ြှတ်ချေက်ြျေား 

နှင့်အညီ ရလျှောက်ေားေြည်။ 

၁၂။ ြုေ်ြ ၁၁ အေ ရလျှောက်ေားချေက်ကုိေေှိသည့် ရေသေိုင်ော ကကီး ကြ်ရေးအေွဲ ြ့ျေားသည်- 

(က) ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ က့ သတ်ြှတ်ေားသည့် ရေယာဉ်အြျေိုးအစားအလိုက် ြိြိတို  ့

လုြ်ငန်းလုိင်စင် ေုတ်ရြးနုိင်ခွင့်ေိှရသာ ရေယာဉ်အြျိေုးအစားမေစ်ြါက သတ်ြှတ်ချေက် 

ြျေားနှင့်အညီ စိစစ်မြီး လုြ်ငန်းလုိင်စင်ေုတ်ရြးေန် ခွင့်မြုမခင်း သုိြ့ဟုတ် မငင်းြယ်မခင်း 

မြုနိငု်သည်။ 

( ခ ) ြုေ်ြခွဲ (က) အေ ခွင့်မြုြါက ရနှာင့်ရနှး ကန် ့ကာြှုြေှိရစေဲ လုြ်ငန်းအြျေိုးအစား 

အလိုက် စည်းကြ်းချေက်ြျေား သတြ်ှတ်၍ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ကို ေုတ်ရြးေြည်။ 

( ဂ ) ြိြိတိုအ့ေွ ဲ က့ လုြ်ငန်းလိုင်စင် ေုတ်ရြးနိုင်ခွင့်ေှိရသာ ရေယာဉ်အြျေိုးအစား 

ြဟုတ်ြါက ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ သ့ို ့ေက်လက်တင်မြေြည်။ 
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၁၃။ ကကီး ကြ်ရေးဗဟုိအေဲွသ့ည် ြုေ်ြ ၁၂၊ ြုေ်ြခဲွ (ဂ) အေ တင်မြချေက်ကုိ ေေိှသည့်အခါ သတ်ြှတ်ချေက် 

ြျေားနှင့်အညီ စိစစ်မြီး - 

(က) လုြ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်ရြးေန် ခွင့်မြုမခင်း သိုြ့ဟုတ် မငင်းြယ်မခင်း မြုနိုင်သည်။           

( ခ ) ြုေ်ြခွဲ (က) အေ ခွင့်မြုြါက သက်ေိုင်သည့် ရေသေိုင်ော ကကီး ကြ်ရေးအေွဲ ြ့ှ 

တစ်ေင့် ရလျှောက်ေားသူအား လုြ်ငန်းအြျေိုးအစားအလိုက် စည်းကြ်းချေက်ြျေား 

သတြ်ှတ်၍  လုြ်ငန်းလိုင်စင်ကို ေုတ်ရြးေြည်။ 

၁၄။ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ေေှိသူသည် - 

 (က) သတ်ြှတ်ေားရသာ လုြ်ငန်းလုိင်စင်ခကုိ ကကီး ကြ်ရေးဗဟုိအေဲွ ့သုိြ့ဟုတ် သက်ေုိင်သည့် 

ရေသေိုင်ောကကီး ကြ်ရေးအေွဲ သ့ို ့ရြးသငွ်းေြည်။ 

           ( ခ ) လုြ်ငန်းလိုင်စင် အြျေိုးအစားအလိုက် သတ်ြှတ်ေားရသာ စည်းကြ်းချေက်ြျေားကို 

လိုက်နာေြည်။ 

 ( ဂ ) လုြ်ငန်းလိုင်စင် သက်တြ်းကုန်ေုံးမြီးရနာက် ရေရ ကာင်းသယ်ယူြိုရ့ောင်ရေး 

လုြ်ငန်းကို ေက်လက်၍ လုြ်ကိုင်လိုြါက လိုင်စင်သက်တြ်း တိုးမြှင့်ရြးေန် 

သတြ်ှတ်ချေက်ြျေားနှင့်အညီ ရလျှောက်ေားေြည်။ 

၁၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည် - 

 (က) အစိုးေအေွဲ ၏့ သရောတူညီချေက်မေင့် ရေရ ကာင်းသယ်ယူြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းကို 

လုြ်ကုိင်ရသာ အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေဲွအ့စည်းြုိင် ရေယာဉ်ြျေားအား လုြ်ငန်းလုိင်စင် 

ေယူမခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ကင်းလွတ်ခွင့်မြုနိုင်သည်။ 

( ခ ) ယင်းသို ့ကင်းလွတ်ခွင့်မြုရ ကာင်းကုိ အြိန်ရ့ ကာ်မငာစာမေင့် ေုတ်မြန်ေြည်။ 

၁၆။ ဤဥြရေ အာဏာတည်သည့်ရနေ့က်တွင် မြန်ြာ့ကြ်းရိုးတန်း ရေရ ကာင်းသယ်ယူ 

ြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းကုိ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ သရေောသွားလာြှုအုြ်ချေုြ်ရေး အက်ဥြရေအေ လိုင်စင်မေင့် 

လုြ်ကုိင်ရနသူသည်လည်းရကာင်း၊ မြည်တွင်းရေရ ကာင်း သယ်ယူြုိရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းကုိ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ 

ကုန်းလြ်းနှင့် မြည်တွင်းရေရ ကာင်း သယ်ယူြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းြျေား ဥြရေအေ လိုင်စင်မေင့် 

လုြ်ကုိင်ရနသူသည်လည်းရကာင်း အေုိြါ လုိင်စင်သက်တြ်းကုန်ေံုးမြီးရနာက် ေက်လက်လုြ်ကုိင် 

လုိြါက သတ်ြှတ်ရြးသည့်ကာလအတွင်း ြုေ်ြ ၁၁ နှင့်အညီ လုြ်ငန်းလိုင်စင် ရလျှောက်ေားေြည်။  

အခန်း (၇) 

စီြံခန်ခ့ွဲရေးေိုင်ော အရေးယူရောင်ေွက်ြှု 

၁၇။ ကကီး ကြ်ရေးဗဟုိအေဲွ ့ သုိြ့ဟုတ် ရေသေုိင်ောကကီး ကြ်ရေးအေဲွသ့ည် ြိြိေုတ်ရြးေားသည့် 

လုြ်ငန်းလိုင်စင်ေေှိသူက ဤဥြရေအေမြုသည့် နည်းဥြရေြျေား၊ အြိန် ့သိုြ့ဟုတ် ညွှန် ကားချေက် 
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တစ်ခုခုကုိ မေစ်ရစ၊ လုြ်ငန်းလုိင်စင်ြါ စည်းကြ်းချေက်တစ်ခုခုကုိမေစ်ရစ လုိက်နာေန် ြျေက်ကွက်လျှေင် 

ေိုသအူား ရအာက်ြါစီြံခန်ခ့ွဲရေးေိုင်ော အရေးယူရောင်ေွက်ြှုတစ်ခုခုကုိ မြုလုြ်နိုင်သည်- 

(က) သတရိြးမြီး သတ်ြှတ်ေားရသာ ေဏ်ရ ကးကို ရြးရောင်ရစမခင်း၊ 

( ခ ) လုြ်ငန်းလိုင်စင်ကုိ ကာလသတ်ြှတ်၍ ေြ်ေိုင်းမခင်း၊ 

( ဂ ) လုြ်ငန်းလိုင်စင်ကုိ ြယ်ေျေက်မခင်း။ 

အခန်း (၈) 

အယူခံမခင်း 

၁၈။ ရေသေိုင်ော ကကီး ကြ်ရေးအေွဲ က့ ြုေ်ြ ၁၇ အေ မြုလုြ်သည့် စီြံခန်ခ့ွဲရေးေိုင်ော အရေးယူ 

ရောင်ေွက်ြှုတစ်ခုခုကုိ ြရကျေနြ်သူသည် အရေးယူရောင်ေွက်သည့်ရနြ့ှ ေကရ်ြါင်း ၆၀ အတွင်း 

ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ သ့ို ့အယူခံနိုင်သည်။ 

၁၉။ ကကီး ကြ်ရေးဗဟုိအေဲွသ့ည် ြုေ်ြ ၁၈ အေ အယူခံမခင်းကုိ စိစစ်မြီး ရေသေုိင်ော ကကီး ကြ်ရေး 

အေဲွ၏့ အရေးယူရောင်ေွက်ြှုကုိ အတည်မြုမခင်း၊ ြယ်ေျေက်မခင်း သုိြ့ဟုတ် မြင်ေင်မခင်းမြုနုိင်သည်။ 

၂၀။ ကကီး ကြ်ရေးဗဟုိအေဲွက့ ြုေ်ြ ၁၇ အေ မြုလုြ်သည့် စီြံခန်ခဲွ့ရေးေုိင်ော အရေးယူရောင်ေွက်ြှု 

တစ်ခုခုကုိ ြရကျေနြ်သူသည် အရေးယူရောင်ေွက်သည့်ရနြှ့ ေက်ရြါင်း ၆၀ အတွင်း ဝန်ကကီးဌာနသို ့  

အယူခံနိုင်သည်။ 

၂၁။ (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် ြုေ်ြ၂၀ အေ အယူခံမခင်းကို စိစစ်မြီး ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ ၏့ 

အရေးယူရောင်ေွက်ြှုကို အတည်မြုမခင်း၊ ြယ်ေျေက်မခင်း သိုြ့ဟုတ် မြင်ေင်မခင်း 

မြုနိငု်သည်။                  

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာန၏ ေုံးမေတ်ချေက်သည် အမြီးအမြတ် အတည်မေစ်သည်။ 

အခန်း (၉) 

တားမြစ်ချေက်နှင့်မြစ်ေဏ် 

၂၂။ ြည်သူြျှေ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ြေှိေဲ ရေရ ကာင်းသယ်ယူြိုရ့ောင်ရေး လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်မခင်း 

သိုြ့ဟတု် လုြ်ကုိင်ရစမခင်း ြမြုေ။ 

၂၃။ (က) ြည်သူြေုိ ြုေ်ြ  ၂၂ ြါ တားမြစ်ချေက်ကုိ ရောက်ေျေက်ကျေူးလွန်ရ ကာင်း မြစ်ြှုေင်ေှား 

စီေင်မခင်းခံေလျှေင် ေုိသူကုိ ရမခာက်လေက်ြြုိရသာ ရောင်ေဏ်မေစ်ရစ၊ ကျေြ်ငါးသိန်းေက် 

ြြိုရသာ ရငွေဏ်မေစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေြ်လုံးမေစ်ရစ ချေြှတ်မခင်းခံေြည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်ြခွဲ (က) ြါ မြစ်ြှုကို ေြ်ြံကျေူးလွန်လျှေင် ေိုသူကို ရမခာက်လေက်ြြိုရသာ 

ရောင်ေဏ်ချေြှတ်ေြည်။ ေိုမ့ြင် ကျေြ်တစ်ေယ်သိန်းေက်ြြိုရသာ ရငွေဏ်လည်း 

ချေြှတ်ေြည်။ 
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အခန်း (၁၀) 

အရေွရေ ွ

၂၄။ ဝန်ကကီးဌာနသည် - 

(က) မြည်ရောင်စုအစုိးေအေဲွ၏့ သရောတူညီချေက်မေင့် လုြ်ငန်းလုိင်စင် အြျိုေ းအစားအလုိက် 

လုြ်ငန်းလုိင်စင်ရ ကး၊ လုြ်ငန်းလုိင်စင် သက်တြ်းတုိးမြှင့်ခ၊ ေက်လွန်ရ ကး၊ ေဏ်ရ ကး 

နှင့် အမခားအခရ ကးရငွြျေားကုိ သတြ်ှတ်ေားေြည်။ 

( ခ ) လုြ်ငန်းလုိင်စင် အြျိေုးအစားအလုိက် လုြ်ငန်းလုိင်စင်သက်တြ်းနှင့် စည်းကြ်းချေက် 

ြျေားကုိ သတြ်ှတ်ေြည်။ 

၂၅။ ဤဥြရေြါ မြစ်ြှုြျေားကုိ ေဲအရေးယူြိုင်ခွင့်ေှိရသာ မြစ်ြှုြျေားအမေစ် သတ်ြှတ်သည်။ 

၂၆။ ဤဥြရေအေ တေားစွဲေို တင်ြိုေ့ားရသာ မြစ်ြှုတစ်ေြ်ေြ်နှင့် သက်ေိုင်သည့် သက်ရသခံ 

ြစ္စည်းသည် တေားရံုးရေှ သ့ို ့တင်ြိုေ့န် ြလွယ်ကူရသာ ြစ္စည်းမေစ်ြါက ယင်း သက်ရသခံ ြစ္စည်းကို 

တေားရံုးရေှသုိ့ ့တင်ြုိေ့န်ြလုိေဲ ြည်က့ဲသုိေိ့န်းသိြ်းေားရ ကာင်း အစီေင်ခံစာ သုိြ့ဟုတ် သက်ေုိင်ော 

အမခားစာေွက်စာတြ်း အရောက်အေားြျေားမေင့် တင်မြနိုင်သည်။ ယင်းသို  ့ တင်မြမခင်းကို 

တေားရုံးရေှ သ့ို ့ သက်ရသခံြစ္စည်း တင်မြေိသကဲ့သို ့ ြှတ်ယူကာ သက်ေိုင်ောတေားရုံးက ဥြရေ  

နှင့်အညီ စီြံခန်ခ့ွဲသည့် အြိန်ခ့ျေြှတ်ေြည်။ 

၂၇။ ဤဥြရေ ြုေ်ြ  ၂၂ ြါ တားမြစ်ချေက်သည် ေျေားနာရသာ သိုြ့ဟုတ် ေိခိုက်ေဏ်ောေရသာ 

သူြျေားအား သယ်ရောင်မခင်း၊ ရေးအန္တောယ် တစ်စံုတစ်ောကျေရောက်ြှုြှ ကယ်ေယ်ေန် အစားအစာ၊ 

ဝတ္ထ ုြစ္စည်း သုိြ့ဟုတ် ရေးဝါးြျေားသယ်ယူြုိရ့ောင်မခင်းနှင့် အရေးတကကီး လုိအြ်၍ ရေယာဉ်ကုိ 

အသုးံမြုမခင်းတိုန့ှင့် သက်ေိုင်မခင်းြေှိရစေ။ 

၂၈။ ကကီး ကြ်ရေးဗဟုိအေဲွနှ့င့် ရေသေုိင်ောကကီး ကြ်ရေးအေဲွြ့ျေားသည် ဤဥြရေအေ ေေန်ေိှရသာ 

အခရ ကးရငွြျေားနှင့် ေဏ်ရ ကးြျေားအား ရြးရောင်ေန် ြျေက်ကွက်သူေံြှ တည်ေဲအခွန်အခေိုင်ော 

ဥြရေြျေားနှင့်အညီ အေရကာက်ခံေြည်။   

၂၉။ နိုင်ငံ ့ဝန်ေြ်းြဟုတ်ရသာ  ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ ဝ့င်နှင် ့ ရေသေိုင်ော ကကီး ကြ်ရေး 

အေွဲ ဝ့င်ြျေားသည် ဤဥြရေအေ ရြးအြ်ရသာ လုြ်ငန်းတာဝန်ြျေားကို ေြ်းရောင်ရနချေိန်တွင် 

ောဇသတ်ကကီး ြုေ်ြ ၂၁ အေ မြည်သူဝ့န်ေြ်းမေစ်သည်ဟ ုြှတ်ယူေြည်။ 

၃၀။ ဤဥြရေြါ မြဋ္ဌာန်းချေက်ြျေားကုိ အရကာင်အေည်ရော် ရောင်ေွက်ောတွင် -   

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် လိုအြ်ရသာ နည်းဥြရေြျေား၊ စည်းြျေဉ်းနှင့် စည်းကြ်းြျေားကို 

မြည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ ၏့ သရောတူညီချေက်မေင့် ေုတ်မြန်နိုင်သည်။ 
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( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ကကီး ကြ်ရေးဗဟိုအေွဲ တ့ိ ုသ့ည် လိုအြ်ရသာ အြိန်ရ့ ကာ်မငာစာ၊ 

အြိန်၊့ ညွှန် ကားချေက်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းြျေားကုိ ေုတ်မြန်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) ဦးစီးဌာနသည် လိုအြ်ရသာ အြိန်န့ှင့် ညွှန် ကားချေက်ြျေားကုိေုတ်မြန်နိုင်သည်။ 

၃၁။ သရေောသွားလာြှုအုြ်ချေုြ်ရေး အက်ဥြရေ (၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ အက်ဥြရေအြှတ် ၂၀) ကို 

ဤဥြရေမေင့် ရုြ်သိြ်းလိုက်သည်။ 

 

 မြည်ရောင်စုသြ္မတမြန်ြာနုိင်ငံရတာ် ေဲွစ့ည်းြံုအရမခခံဥြရေအေ ကျွနု်ြ်လက်ြှတ်ရေးေုိးသည်။ 

 

 

 (ြုံ) သနိ်းစိန် 

 နိုင်ငံရတာ်သြ္မတ 

 မြည်ရောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံရတာ် 

 


