
ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း ဥပဆေ 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပပည်ဆထာင်စုလွှတ်ဆတာ်ဥပဆေအမှတ်  ၄။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ နတ်ဆတာ်လပပည့်ဆ ျော်   ၁၀   ရ ် 

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ   ၅   ရ ် )  

 ပပည်ဆထာင်စုလွှတ်ဆတာ်သည် ဤဥပဆေ ုိ ပပဋ္ဌာန်းလို ်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဆော်ပပချေ ် 

၁။ ဤဥပဆေ ုိ ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းဥပဆေ ဟဆုခါ်တွင်ဆစရမည်။  

၂။ ဤဥပဆေတွင်ပါရိှဆသာ ဆအာ ်ပါစ ားရပ်မျေားသည် ဆော်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သ ်ဆရာ ် 

ဆစရမည်- 

( ) ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း ေိုသည်မှာ နိုင်ငံဆတာ်၏ ဆေသအားလုံးသို  ့ ပေစ်ဆစ၊ 

တစ်စိတ်တစ်ဆေသသုိပ့ေစ်ဆစ၊ နုိင်ငံရပ်ပခားသုိပ့ေစ်ဆစ ရထား ုိ အသံုးပပု၍ ခရီးသည် ုိ 

ပေစ်ဆစ၊  ုန်စည် ုိပေစ်ဆစ၊ ခရီးသည်နှင့် ုန်စည် နှစ်မျိုေ းလံုး ုိပေစ်ဆစ စီးပွားဆရး အလုိငှ့ာ 

သယ်ယူပုိဆ့ောင်သည့်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွ ်ပခင်းနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းမျေားနှင့်ေ ်စပ်သည့် 

အပခားစီးပွားဆရးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွ ်ပခင်း တို ုိ့ေိုသည်။ 

( ခ ) ရထားလုပ်ငန်းေိုင်ရာပစ္စည်းမျေား ေိုသည်မှာ ခရီးသည် ိုပေစ်ဆစ၊  ုန်စည် ုိ 

ပေစ်ဆစ၊ ခရီးသည်နှင့်  ုန်စည်နှစ်မျေိုးလုံး ိုပေစ်ဆစ သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆရးအတွ ် 

တည်ဆထာင်ထားသည့် ရထား သိုမ့ဟုတ် ရထား၏ တစ်စိတ်တစ်ဆေသ ို ေိုသည်။ 

ယင်းစ ားရပ်တွင် ရထားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ ဆအာ ်ပါပစ္စည်းမျေားလည်း ပါဝင်သည်-  

(၁) ရထားလုပ်ငန်းနှင့် သ ်ေုိင်သည့် ဝင်းပခံအ ာအရံအတွင်းရိှ ဆပမအားလံုး သုိမ့ဟုတ် 

ရထားနယ်နိမိတ် ပုိင်းပခားသတ်မှတ်ထားသည့် အထ ်၊ ဆအာ ် နယ်ဆပမအားလံုး၊    

(၂) ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း သုိမ့ဟုတ် ယင်းလုပ်ငန်းနှင့် ေ ်စပ်အသံုးပပုသည့် 

ရထားလမ်းမျေား၊ ဆပမဆအာ ်ဥမင်လိုဏ်ဆခါင်း ရထားလမ်းမျေား၊ ဆပမပပင်အထ ် 

ပမှင့်တင်ထားဆသာ ရထားလမ်းမျေား၊ ရထားလမ်းခဲွမျေား၊ ရထားလမ်းမွှာနှင့် ရထား 

လမ်းဆပမှာင်မျေားအားလုံး၊ 

(၃) ရထားနှင့်သ ်ေုိင်သည့် သုိမ့ဟုတ် ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ ် တည်ဆော ် 

ထားသည့် ဘူတာရံုမျေား၊ ရံုးမျေား၊ သုိဆလှာင်ရံုမျေား၊ ေိပ်ခံဆဘာတံတားမျေား၊ စ ်ရံု 

အလုပ်ရံုမျေား၊ စ ်ဆခါင်းရံုမျေား၊ တဲွပပင်ရံုမျေား၊ ရထားလမ်း ယာဉ်မျေား၊ တဲွရပ်နားစ္ ြံမျေား၊ 
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ရထားဆေးရံုမျေား၊ ဆေးဆပးခန်းမျေား၊ သင်တန်းဆ ျောင်းမျေား၊ ရထားဝန်ထမ်းဆနအိမ်မျေား၊ 

တပ်ေင်ထားသည့် စ ်ပစ္စည်းမျေားနှင့် အပခားတည်ဆော ်မှုမျေားအားလုံး၊ 

(၄) ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ ် အသံုးပပုလျေ ်ရိှဆသာ ရထားအေဲွအ့စည်း  

ပိုင်ေိုင်သည့် သိုမ့ဟတု် ငှားရမ်းယူထားသည့် သိုမ့ဟတု် စီမံပပုလုပ်ထားသည့် 

သဆဘောမျေား၊ ဆလှမျေား၊ ဆောင်မျေားနှင့်  ူးတိုမ့ျေားအားလုံး။ 

( ဂ ) ပမန်မာ့မီးရထား ေုိသည်မှာ ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ ် ရထား ုိ အသုးံပပု၍ 

လုပ် ိုင်ဆောင်ရွ ်ဆနသည့် နိုင်ငံဆတာ်ပိုင်အေွဲ အ့စည်း ုိ ေိုသည်။ 

(ဃ) ရထား ုမ္ပဏီ ေုိသည်မှာ ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ် ုိင်ရန် ပမန်မာနုိင်ငံ ုမ္ပဏီမျေား 

အ ်ဥပဆေအရပေစ်ဆစ၊ ၁၉၅၀ ပပည့်နှစ် အထူး ုမ္ပဏီအ ်ဥပဆေအရပေစ်ဆစ တည်ဆထာင် 

သည့်  ုမ္ပဏီ ုိ ေိုသည်။ ယင်းစ ားရပ်တွင် ပမန်မာ့မီးရထား မပါဝင်။ 

( င ) ရထားအေဲွအ့စည်းေုိသည်မှာ ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ် ုိင်ရန် လုပ်ငန်းလုိင်စင် 

ရရှိထားသည့် ရထား ုမ္ပဏီနှင့် ပမန်မာ့မီးရထားတို ုိ့ ေိုသည်။ 

( စ ) ရထားနယ်နိမိတ် ေုိသည်မှာ ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ ် လုိအပ်သည့်ဘူတာဧရိယာ၊ 

ရထားလမ်း အထ ်၊ ဆအာ ်၊ ဝဲ၊ ယာ လွတ် င်းဧရိယာ၊ ရထားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ စ ်ရံုဧရိယာ၊ 

ရထားနှင့်သ ်ေုိင်သည့် လုပ်ငန်းမျေားအတွ ် လုိအပ်သည့် ဆပမဧရိယာမျေား ုိ ေုိသည်။ 

(ေ) ရထား ေုိသည်မှာ တဲွမျေားချိေတ်ေ ်ထားရိှဆသာ သုိမ့ဟုတ် ချိေတ်ေ ်ထားပခင်း မရိှဆသာ 

စ ်ဆခါင်း သိုမ့ဟတု် ဆနာ ်တွဲယာဉ်ပါသည်ပေစ်ဆစ၊ မပါသည်ပေစ်ဆစ သံလမ်းဆပါ်မှ 

အလွယ်တ ူ မယူ ေယ်ရှားပခင်းမပပုနုိင်ဆသာ သံလမ်းဆပပးယာဉ် ့ဲသုိဆ့သာ စ ်တပ်ယာဉ် ုိ 

ေိုသည်။  

( ဇ ) ရထားလမ်းယာဉ် ေိုသည်မှာ စ ်ဆခါင်း၊ စ ်ဆခါင်းဆနာ ်မမီးတွ၊ဲ သံလမ်းဆပပးယာဉ် 

အမျေိုးမျေိုး၊ လူစီးတွဲ၊  ုန်တွဲမျေား၊ အဆပါ့စားရထားနှင့် လ ်တွန်းယာဉ် အမျေိုးမျေိုး ုိ 

ေိုသည်။ 

( ဈ) ရထားလ ်မှတ် ေိုသည်မှာ ခရီးလမ်းဆ  ာင်းတစ်ခုအတွ ်ပေစ်ဆစ၊ အသွားအပပန် 

ခရီးအတွ ်ပေစ်ဆစ၊  ာလအပိုင်းအပခားပေင့် အသုးံပပုရန် အခဆ  းဆငွပေင့် ထုတ်ဆပး 

ထားဆသာ လ ်မှတ် ုိဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ ရထားအေဲွအ့စည်းတစ်ခုခု သုိမ့ဟုတ် လုပ်ပုိင် 

ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဦး  ရထားစီးရန်အတွ ် အခမဲ့ထုတ်ဆပးထားသည့် လ ်မှတ် ို 

ဆသာ်လည်းဆ ာင်း ေိုသည်။ 

(ည)  ုန်စည် ေိုရာတွင်  ုန်ပစ္စည်းအမျေိုးမျေိုးနှင့် တိရ စ္ဆာန်မျေားလည်း ပါဝင်သည်။ 
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( ဋ ) တိရ စ္ဆာန် ေုိရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး  ထိန်းဆ ျောင်းထားဆသာ ေင်၊  ျဲွ၊ နွား၊ နွားဆနာ ်၊ 

ပမင်း၊ ပမည်း၊ လား၊ ဝ ်၊ သုိး၊ ေိတ်နှင့် ရထား ုိ အန္တရာယ်ပေစ်ဆစနိုင်သည့် အပခား 

တိရ စ္ဆာန်မျေားလည်း ပါဝင်သည်။ 

( ဌ ) ပုိဆ့ောင်ဆရး ေုိရာတွင် ခရီးသည်နှင့်  ုန်စည်တုိ ုိ့ ရထားလမ်းယာဉ် တစ်မျိေုးမျိေုးပေင့် 

သယ်ယူပိုဆ့ောင်မှု ုိ ေိုသည်။ 

( ဍ ) ချိေတ်ေ ်ပုိဆ့ောင်မှု ေုိသည်မှာ နှစ်ခု သုိမ့ဟုတ် နှစ်ခုထ ်ပုိဆသာ ရထားအေဲွအ့စည်းမျေား 

အချေင်းချေင်း ညိှနှိုင်းချိေတ်ေ ်ဆောင်ရွ ်သည့် ပုိဆ့ောင်မှု ုိ ေိုသည်။ 

( ဎ ) အခနှုန်းထား ေုိသည်မှာ ခရီးသည်နှင့်  ုန်စည်မျေား သယ်ဆောင်ရန်အတွ ် သတ်မှတ် 

ထားသည့် အခဆ  းဆငွမျေားအပပင် ေ ်စပ်သည့် အပခားအခဆ  းဆငွစံနှုန်းတစ်မျိုေ းမျိုေ း ုိ 

ေိုသည်။ 

(ဏ) ဝန်ဆောင်ခ ေိုသည်မှာ ရထားဘူတာရံု၊ ဘူတာလမ်းဆပမှာင်လမ်းခွ၊ဲ  ုန်သိဆုလှာင်ရံု၊ 

ဝန်ချီေစ ်နှင့် ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းတွင် အပခားဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုအတွ ် ဆပးဆောင် 

ရသည့် အခဆ  းဆငွ ုိ ေိုသည်။ 

(တ)  ူးတို ့ေိုရာတွင် ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ ် လိုအပ်သည့် ဆလှမျေား ုိ တွဲ၍ 

ခင်းထားသည့်တံတား၊ ဆရေိပ်တံတား၊ ဆောင်၊ ဆပါင်း ူးတံတား၊ ဆခတ္တ ခင်းထားသည့် 

တံတား၊  ူးတိုေ့ိပ်မျေားနှင့် ယင်း ူးတိုေ့ိပ် ချေဉ်း ပ်လမ်းမျေားပါ၀င်သည်။ 

(ထ) ရပ်နားစခန်းလုပ်ငန်း ေိုသည်မှာ ရထားပိုဆ့ောင်ဆရး လုပ်ငန်းအတွ ်ပေစ်ဆစ၊ ရထား 

ပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် ေ ်စပ်သည့် အပခားပုိဆ့ောင်ဆရး လုပ်ငန်းမျေားအတွ ် ပေစ်ဆစ၊ 

ယင်းလုပ်ငန်းနှစ်ရပ်လံုးအတွ ်ပေစ်ဆစ လမ်းေံုဆနရာ သုိမ့ဟုတ် အချေ ်အပခာ ျေဆသာ 

ဆနရာတွင် ဆခတ္တ ရပ်နားပခင်း၊ စားဆသာ ်ပခင်း၊ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ပပင်ေင်ပခင်း၊ ရထားပပင်ေင်ပခင်း 

သုိမ့ဟုတ် အေုိပါ ပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုနှင့် ေ ်စပ်သည့် အပခားလုပ်ငန်း တစ်ခုခု 

ဆောင်ရွ ်ပခင်း ုိ ေိုသည်။  

( ေ ) လုပ်ငန်းလုိင်စင် ေုိသည်မှာ ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ ်ပေစ်ဆစ၊ ရပ်နားစခန်း 

လုပ်ငန်းအတွ ်ပေစ်ဆစ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ  ့ ထုတ်ဆပးသည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ုိ 

ေိုသည်။ 

( ဓ )  ူးဆပပာင်းဘူတာ ေုိသည်မှာ နယ်စပ်ရထားလမ်းမျေားနှင့်  ူးဆပပာင်းဘူတာမျေားေုိင်ရာ 

သဆဘာတူစာချေ ပ်အရ ဆေသအတွင်း စာချေ ပ်ဝင်နုိင်ငံမျေားရိှ ရထားလမ်းမျေားနှင့် ချိေတ်ေ ်မပီး 

နုိင်ငံဆတာ်အတွင်း ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ ် နယ်စပ်တွင် တည်ဆထာင်သတ်မှတ် 

ထားသည့် ရထားအချေင်းချေင်း ူးဆပပာင်းသည့်ဘူတာ ုိ ေိုသည်။  



4 
 

( န ) ဝန်္ ီးဌာနေုိသည်မှာ ပပည်ဆထာင်စုအစုိးရ၊ ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးဝန်္ ီးဌာန ုိ ေုိသည်။ 

( ပ ) ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ ့ ေုိသည်မှာ ဤဥပဆေအရ ပပည်ဆထာင်စုအစုိးရအေဲွ ့ ေဲွစ့ည်းဆသာ 

ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ ုိ့ ေုိသည်။ 

( ေ ) စီမံဆရးအေွဲ  ့ေိုသည်မှာ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ  ့ ဤဥပဆေအရ ေွဲ စ့ည်းသည့် ရထား 

ပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း စီမံဆရးအေွဲ  ုိ့ ေိုသည်။  

( ဗ ) ဦးဆောင်ညွှန်  ားဆရးမှူး ေုိသည်မှာ ပမန်မာ့မီးရထား ဦးဆောင်ညွှန်  ားဆရးမှူး ုိ 

ေိုသည်။ 

(ဘ) စစ်ဆေးဆရးအေဲွ  ့ေုိသည်မှာ ရထားအေဲွအ့စည်း  ဤဥပဆေအရ ေဲွစ့ည်းသည့် ရထား 

ပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း စစ်ဆေးဆရးအေွဲ  ုိ့ ေိုသည်။ 

( မ ) ရထားဝန်ထမ်း ေုိသည်မှာ ရထားအေဲွ အ့စည်းတွင် ရထားနှင့်သ ်ေုိင်သည့်လုပ်ငန်း 

တာဝန် ုိ ဆောင်ရွ ်ရန် ခန်အ့ပ်တာဝန်ဆပးပခင်းခံရသူ ုိ ေိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ  ့ေွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့် ယင်းအေွဲ ၏့ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား 

၃။ ပပည်ဆထာင်စုအစိုးရအေွဲ သ့ည်-  

( ) ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးဝန်္ ီးဌာန ပပည်ဆထာင်စု၀န်္ ီး  ဥ ္က ဋ္ဌအပေစ်လည်းဆ ာင်း၊ ရထား 

ပုိဆ့ောင်ဆရးဝန်္ ီးဌာန၊ အပခားပပည်ဆထာင်စုဝန်္ ီးဌာန၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွအ့စည်းမှ 

 ုိယ်စားလှယ်မျေား၊ အစုိးရမဟုတ်ဆသာအေဲွအ့စည်းမှ  ုိယ်စားလှယ်မျေား၊ အပခားသင့်ဆလျော်ဆသာ 

 ျွမ်း ျေင်သူမျေား  အေဲွဝ့င်မျေားအပေစ် လည်းဆ ာင်း၊ ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးဝန်္ ီးဌာန  

တာဝန်ဆပးအပ်သူတစ်ဦး  အတွင်းဆရးမှ းူအပေစ်လည်းဆ ာင်း ပါဝင်သည့် ရထားပုိဆ့ောင်ဆရး 

လုပ်ငန်း ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ  ုိ့ ေွဲ စ့ည်းရမည်။ 

( ခ ) ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ ုိ့ ေဲွစ့ည်းရာတွင် လုိအပ်ပါ  အေဲွဝ့င်မျေားထဲမှ ေုတိယဥ ္က ဋ္ဌနှင့် 

တွဲေ ်အတွင်းဆရးမှူးတို ုိ့ သတမ်ှတ်တာဝန်ဆပးနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ  ိ့ု လိုအပ်ပါ  ပပင်ေင်ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 

၄။ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ည်- 

( ) ရထားအေဲွအ့စည်း၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိလည်းဆ ာင်း၊ ရထားပုိဆ့ောင်ဆရး 

လုပ်ငန်းမျေား ုိလည်းဆ ာင်း အဆ ာင်အထည်ဆော်ဆောင်ရွ ်နုိင်ဆရးအတွ ် အနီး ပ် 

္ ီး  ပ်လမ်းညွှန်မှုပပုရမည်။ 
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( ခ ) ရထားအေွဲ အ့စည်းနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ အ့စည်းမျေား၊ အစိုးရ မဟုတ်ဆသာ 

အေဲွအ့စည်းမျေား၊ ပုဂ္ဂလိ အေဲွအ့စည်းမျေား၊ အတုိင်ပင်ခံ ျွမ်း ျေင်ပညာရှင် ပုဂ္ဂိုလ်မျေား 

အ  ားတွင်လည်းဆ ာင်း၊ ရထားအေဲွအ့စည်းအချေင်းချေင်းအ  ားတွင်လည်းဆ ာင်း ချေ ပ်ေုိ 

သည့် သဆဘာတူစာချေုပ်မျေား ုိ စိစစ်မပီး အတည်ပပုရမည်။ 

( ဂ ) ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် အပခားေ ်စပ်သည့်  ိစ္စမျေားအတွ ် အပပည်ပပည်ေုိင်ရာ 

အေဲွအ့စည်းမျေား၊ ဆေသေုိင်ရာအေဲွအ့စည်းမျေား၊ အိမ်နီးချေင်းနုိင်ငံမျေားနှင့် ေ ်သွယ်ညိှနှိုင်း 

ဆောင်ရွ ်ရမည်။ 

(ဃ) စီမံ ိန်းေုိင်ရာ ိစ္စရပ်မျေား၊ ဆချေးဆငွေုိင်ရာ ိစ္စရပ်မျေားနှင့် ရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုေုိင်ရာ ိစ္စရပ်မျေား ုိ 

အ  ံဆပးပခင်းနှင့်  ူညီပခင်းမျေားဆောင်ရွ ်ရမည်။ 

( င ) ရထားလမ်းသစ်ေွင့်လှစ်ပခင်း၊ ေွင့်လှစ်ထားသည့် ရထားလမ်း ုိ ပိတ်သိမ်းပခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်း 

ထားသည့်ရထားလမ်း ုိ ပပန်လည်ေွင့်လှစ်ပခင်း ိစ္စရပ်မျေားတွင် ္ ီး  ပ်ပခင်း၊ ေံုးပေတ်ပခင်းနှင့် 

အမိန်ထ့ုတ်ပပန်ပခင်းမျေားပပုလုပ်ရမည်။ 

( စ ) ဤဥပဆေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ုိ ရထားအေဲွအ့စည်း  တိ ျေစွာ လုိ ်နာဆောင်ရွ ်ဆရး 

အတွ ် စီမံခန်ခ့ွဲပခင်းနှင့် ္ ီး  ပ်ပခင်းပပုရမည်။ 

(ေ) ရထားအေွဲ အ့စည်းအချေင်းချေင်း ပူးဆပါင်းဆောင်ရွ ်ပခင်းေိုင်ရာ နည်းလမ်းမျေားနှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျေား ထုတ်ပပန်ရမည်။ 

( ဇ ) ရထားအေဲွအ့စည်း၏ ရထားနယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ ရထားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ ပစ္စည်းမျေား ုိ 

ထိန်းသိမ်းပခင်းအတွ ် လုိအပ်သည့် ညွှန်  ားချေ ်မျေား ထုတ်ပပန်ပခင်း၊ စီမံခန်ခဲွ့ပခင်းနှင့် 

ရထားအေဲွအ့စည်းမျေားအား ရထားနယ်နိမိတ်တွင်  ျေူးဆ ျော်သည့်အဆော ်အံုမျေား ုိ 

ေျေ ်သိမ်းပခင်း၊ ေယ်ရှားပခင်း၊  ျေ းဆ ျော်ဝင်ဆရာ ်သူ ုိ တရားစဲွေုိအဆရးယူပခင်းမျေား ုိ 

ဆောင်ရွ ်ဆစရမည်။ 

( ဈ) နိုင်ငံဆတာ်  စာချေုပ်ဝင်နိုင်ငံအပေစ် လ ်ခံထားသည့် နိုင်ငံတ ာ အာရှအဆဝးဆပပး 

ရထားလမ်းမျေားေုိင်ရာ သဆဘာတူစာချေ ပ်၊ ဆေသအတွင်းရိှနုိင်ငံမျေား၏ နယ်စပ်ရထားလမ်း 

မျေားနှင့်  ူးဆပပာင်းဘူတာေိုင်ရာ သဆဘာတူစာချေုပ်မျေားအရ ဆောင်ရွ ်ရန်ရှိသည့် 

လုပ်ငန်း ိစ္စမျေား ုိ ဤဥပဆေအရထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားနှင့်အညီ သ ်ေုိင်ရာဌာန၊ 

အေဲွအ့စည်းမျေားနှင့် ညိှနှိုင်းအဆ ာင်အထည်ဆော်ဆောင်ရွ ်ပခင်းနှင့် ္ ီး  ပ်ပခင်း ပပုရ 

မည်။ 

(ည) ပပည်ဆထာင်စုအစိုးရအေွဲ  ့ အခါအားဆလျော်စွာ ဆပးအပ်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ 

ဆောင်ရွ ်ရမည်။ 
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အခန်း (၃) 

စီမံဆရးအေွဲ  ့ေွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား 

၅။ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ည်- 

( ) မိမိ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်မျေား ုိ အဆ ာင်အထည်ဆော်ဆောင်ရွ ်ရာတွင် အဆထာ ်အ ူ 

ပေစ်ဆစဆရးအတွ ် စီမံဆရးအေဲွ ုိ့ သင့်ဆလျော်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မျေားပေင့်ေဲွစ့ည်း၍ ယင်းအေဲွ၏့ 

သ ်တမ်းနှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်တုိ ုိ့ သတ်မှတ်နုိင်သည်။  

( ခ ) ပုေ်မခွဲ ( ) အရ ေွဲ စ့ည်းသည့် စီမံဆရးအေွဲ  ုိ့ လိုအပ်ပါ  ပပင်ေင်ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 

( ဂ ) မိမိ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်မျေားနှင့် စီမံဆရးအေဲွ ၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ ဆ ျေပွန်စွာ 

ဆောင်ရွ ်နုိင်ရန် လုိအပ်သည့်ရံုးအေဲွ ုိ့ ဝန်ထမ်းေဲွစ့ည်းပံုနှင့်အညီ ေဲွစ့ည်း၍ ဝန်ထမ်းမျေား ုိ 

ခန်အ့ပ်တာဝန်ဆပးနိုင်သည်။ 

၆။ စီမံဆရးအေွဲ သ့ည် ဆအာ ်ပါလုပ်ငန်း တာဝန်မျေား ုိ ဆောင်ရွ ်ရမည်- 

( ) ခရီးသည်နှင့်  ုန်စည်ပိုဆ့ောင်မှုေိုင်ရာ  ိစ္စမျေား ုိ စစ်ဆေးပခင်း၊ 

( ခ ) ရထားလမ်းမျေား၊ ရထားလမ်းယာဉ်မျေားနှင့် ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေား ုိ အချေိန် 

သတမ်ှတ်စစ်ဆေးပခင်း၊ ဆရှာင်တခင်စစ်ဆေးပခင်းနှင့် ရထားလမ်းတွင် ပေစ်ပွားသည့် 

မဆတာ်တေမှုမျေားအား စုံစမ်းစစ်ဆေးပခင်း၊ 

( ဂ ) ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ရထားလုပ်ငန်း စီမံချေ ် ုိစိစစ်မပီး သဆဘာထား 

မှတ်ချေ ်နှင့်အတူ စိစစ်ချေ ်အစီရင်ခံစာ ုိ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွထံ့ တင်ပပပခင်း၊  

(ဃ) ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွ ်ဆရးအတွ ် ဆဘးအန္တရာယ်  င်းရှင်းမှုရိှဆ  ာင်း 

အသိအမှတ်ပပုလ ်မှတ် ုိ ရထား ုမ္ပဏီအား ထုတ်ဆပးပခင်း၊  

( င )  စ ်ဆခါင်းဆမာင်း၊ ရထားထိန်း၊ သ ်ေုိင်ရာ အင်ဂျေင်နီယာမျေားနှင့် ရထားဆပပးေဲွပခင်း 

လုပ်ငန်းနှင့်သ ်ေုိင်သည့် ရထားဝန်ထမ်းမျေားအား ဆလ့ ျေင့်သင်  ားဆပးပခင်း၊ ၎င်းတုိအ့ား 

စစ်ဆေးမပီး  ျွမ်း ျေင်မှုရိှဆ  ာင်း အသိအမှတ်ပပုလ ်မှတ်ထုတ်ဆပးပခင်းနှင့် လုပ်ငန်း 

တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် ဆ ျေနပ်ေွယ်ရာမဆတွရိှ့ပါ  ထုိအသိအမှတ်ပပု လ ်မှတ် ုိ 

ပပန်လည်ရုပ်သိမ်းပခင်း၊ 

( စ ) ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ ့ အခါအားဆလျော်စွာ ဆပးအပ်သည့် အပခားလုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ 

ဆောင်ရွ ်ပခင်း။ 
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၇။ စီမံဆရးအေွဲ သ့ည် ပုေ်မ ၆ ပါလုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ ဆောင်ရွ ်ရာတွင်- 

( ) စိစစ်မှု၊ စံုစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ရထားဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦး ုိ လာဆရာ ်ရှင်းလင်း 

ဆပပာ  ားရန် သ ်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ အ့စည်းမှတစ်ေင့် စာပေင့်ေင့်ဆခါ်နိုင်သည်။ 

( ခ ) သ ်ေိုင်ရာ ရထားဝန်ထမ်းနှင့် သ ်ဆသမျေား ုိ ေင့်ဆခါ်၍ စစ်ဆေးဆမးပမန်းပခင်း၊ 

စာရင်းဇယားနှင့် အဆထာ ်အထားမျေား တင်ပပဆစပခင်း ပပုနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ရထားအေဲွအ့စည်း  ပုိင်ေုိင်သည့် သုိမ့ဟုတ်  ထိန်းသိမ်းထားရိှသည့် ရထားပုိဆ့ောင်ဆရး 

လုပ်ငန်းနှင့် သ ်ေုိင်ဆသာပစ္စည်း၊ စာရွ ်စာတမ်းနှင့် အဆထာ ်အထားမျေား ုိ   ည့်ရှု 

စစ်ဆေးသင့်သည်ဟု ထင်ပမင်ယူေလျှင် စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(ဃ) ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ ့ လုပ်ငန်းအလုိ ် ဆပးအပ်သည့်လုပ်ပုိင်ခွင့် ုိ  ျေင့်သံုးနုိင်သည်။ 

၈။ စီမံဆရးအေွဲ သ့ည် ပုေ်မ ၆၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) အရ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ို ့တင်ပပဆသာ စိစစ်ချေ ် 

အစီရင်ခံစာတွင် ဆအာ ်ပါအချေ ်မျေား ုိ ဆောပ်ပရမည-် 

( ) အေိုပပုသည့် ရထားလမ်းဆ  ာင်း၊ ရထားအမျေိုးအစားနှင့်  ျေင့်သုံးလိုသည့်စနစ်၊ 

အေိုပပု ရထားလ ်မှတ်ခနှင့် ဆ ာ ်ခံမည့်စနစ်၊ 

( ခ ) ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် ေ ်စပ်ဆောင်ရွ ်မည့် ရပ်နားစခန်း လုပ်ငန်းနှင့် 

အပခားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမျေား၊ 

( ဂ ) ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွနှ့င့် ဝန်္ ီးဌာနတုိ ့ အ ဲပေတ်ေန်းစစ်ရာတွင် အဆထာ ်အ ူ 

ပပုမည့် ေ ်စပ်အဆ  ာင်းအရာမျေား၊ 

(ဃ) ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားအရ သတ်မှတ်ထားသည့် အပခား 

လိုအပ်ဆသာ အချေ ်မျေား။ 

၉။ စီမံဆရးအေွဲ သ့ည် ရထားလမ်း၊ ဆပမဆအာ ်ရထားလမ်း၊ ဆပမဆပါ်ရထားလမ်း၊ လျှပ်စစ်ရထား 

ဆ ာင်း င်္ ိုးနှင့် ရထားလမ်းယာဉ် ုိဆပပးေဲွပခင်း၊ မဆပပးေဲွဘဲ ရပ်ေုိင်းထားပခင်းတုိနှ့င့်စပ်လျေဉ်း၍ 

ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ၏့ လမ်းညွှန်ချေ ်နှင့်အညီ လုိအပ်သည့် ညွှန်  ားချေ ်မျေား ထုတ်ပပန်နုိင်သည်။ 

၁ဝ။ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ သ့ည် ပုေ်မ ၆၊ ပုေ်မခဲွ (ဂ) အရ တင်ပပသည့် စီမံဆရးအေဲွ၏့ စိစစ်ချေ ် 

အစီရင်ခံစာအရ ရထားလမ်းဆော ်လုပ်လျှင်ပေစ်ဆပါ်လာနုိင်ဆသာ ဆရလမ်းဆ  ာင်းနှင့်  ုန်းလမ်းဆ  ာင်း 

မျေား ဆပပာင်းလဲွမည့် ိစ္စ၊ ရထားလမ်းနှင့်  ားလမ်းေံုမည့်ဆနရာတွင် အန္တရာယ် င်းရှင်းဆစဆရး ိစ္စ၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်း ျေင် ုိ ထိခုိ ်နုိင်ပခင်း ရိှ မရိှ  ိစ္စနှင့် မမိုရွ့ာမျေား အ ျိေုးသ ်ဆရာ ်မှု ရိှ မရိှ  ိစ္စမျေား 

နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ရထားလမ်းတစ်ဆလျှာ ်ရိှ နယ်ဆပမခံလူထုနှင့် ဆေသေုိင်ရာအုပ်ချေုပ်ဆရးအေဲွမ့ျေား၏ 

သဆဘာထားမျေား ုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျေ ် ခွင့်ပပုချေ ်ထုတ်ဆပးပခင်း၊ ပငင်းပယ်ပခင်း သုိမ့ဟုတ် ေုိင်းင့ံပခင်း 

ပပုလုပ်နိုင်သည်။  
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အခန်း(၄) 

ပမန်မာ့မီးရထား စီမံခန်ခ့ွဲဆရးအေွဲ  ့

၁၁။ ဝန်္ ီးဌာနသည်- 

( ) ဦးဆောင်ညွှန်  ားဆရးမှူး ုိ ဥ ္က ဋ္ဌအပေစ် ပါဝင်ဆစမပီး ပမန်မာ့မီးရထားမှ သင့်ဆလျော်ဆသာ 

ပုဂ္ဂိုလ်မျေား ပါဝင်သည့် ပမန်မာ့မီးရထား စီမံခန်ခ့ွဲဆရးအေွဲ  ုိ့ ေွဲ စ့ည်းရမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ ( ) အရ ေဲွစ့ည်းဆသာ ပမန်မာ့မီးရထား စီမံခန်ခဲွ့ဆရးအေဲွ ုိ့ လုိအပ်ပါ  ပပင်ေင် 

ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။  

၁၂။ ပမန်မာ့မီးရထားစီမံခန်ခ့ွဲဆရးအေွဲ သ့ည် ဝန်္ ီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချေ ်နှင့် ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရး 

အေွဲ ၏့ အနီး ပ်္ ီး  ပ်မှုတိုန့ှင့်အညီ ဆအာ ်ဆော်ပပပါ လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ စီမံဆောင်ရွ ်ခွင့် 

ရှိသည်- 

( ) ပမန်မာ့မီးရထား ဝန်ထမ်းအေင့်ေင့်၏ ဝန်ထမ်းဆရးရာ ိစ္စရပ်မျေား၊ ဆနထုိင်ဆရးေုိင်ရာ 

 ိစ္စရပ်မျေား၊ သ ်သာဆချောင်ချေိဆရးေိုင်ရာ  ိစ္စရပ်မျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ လိုအပ်သလို 

လမ်းညွှန်ပခင်း၊ ္ ီး  ပ်ပခင်းနှင့် အေုံးအပေတ်ဆပးပခင်း၊ 

( ခ )  နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းမျေားနှင့် ဘဏ္ဍာဆငွမျေား ုိ ဆလလွင့်ေုံးရှုံးမှု မပေစ်ဆစဆရး၊ ဘဏ္ဍာဆရး 

ေိုင်ရာ  ိစ္စရပ်မျေား ုိ တည်ေဲဥပဆေနှင့်အညီ စီမံဆောင်ရွ ်ဆစဆရး ဝင်ဆငွတိုးပမှင့် 

ရှာဆေွဆရးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမျေားအတွ ် အစီအစဉ်မျေား ချေမှတ်ဆောင်ရွ ်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ပမန်မာ့မီးရထားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ရထားရဲတပ်ေဲွဝ့င်မျေားနှင့်  ျေန်းမာဆရး 

ဝန်ထမ်းမျေား ို ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေားနှင့် အပခားေ ်စပ်လုပ်ငန်းမျေား 

ဆောင်ရွ ်ရာ၌ အဆထာ ်အ ူပေစ်ဆစရန် လမ်းညွှန်္ ီး  ပ်ပခင်း၊ 

(ဃ)  ပမန်မာ့မီးရထား၏ ရထားနယ်နိမိတ်၊ အဆော ်အအုံနှင့် ပရဝုဏ်အပါအဝင် ရထား 

လုပ်ငန်းေိုင်ရာ ပစ္စည်းမျေား ို ထိန်းသိမ်းစီမံပခင်းနှင့် ပမန်မာ့မီးရထားပိုင် ရထား 

နယ်နိမိတ်မျေားတွင်  ျေူးဆ ျော်ဆော ်လုပ်ဆသာ အဆော ်အအံုမျေား ုိ ဥပဆေနှင့်အညီ 

ေျေ ်သိမ်းပခင်း၊ ေယ်ရှားပခင်းနှင့်  ျေူးဆ ျော်သူမျေား ုိ တရားစွဲေိုအဆရးယူပခင်း၊ 

( င )  ဤဥပဆေအရထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားအရ သတ်မှတ်ဆသာ လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ 

ဆောင်ရွ ်ပခင်း။  
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အခန်း(၅) 

လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

၁၃။ ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ် ုိင်လိုဆသာ  ုမ္ပဏီသည်- 

( ) ပမန်မာနိုင်ငံ ုမ္ပဏီမျေား အ ်ဥပဆေအရပေစ်ဆစ၊ ၁၉၅၀ ပပည့်နှစ် အထူး ုမ္ပဏီ 

အ ်ဥပဆေအရပေစ်ဆစ ရထား ုမ္ပဏီအပေစ် မှတ်ပံုတင်လ ်မှတ်ရရိှမပီး ပေစ်ရမည့်အပပင် 

သ ်တမ်းရှိသည့် မှတ်ပုံတင်လ ်မှတ် ရှိရမည်။ 

( ခ ) လူမဲွအပေစ် သ ်ေုိင်ရာတရားရံုး၏ ဆ  ညာခံထားရပခင်းမှ လွတ်ဆပမာ ်ခွင့် မရဆသးသူ 

မပေစ်ဆစရ။ 

( ဂ ) ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ၏့ ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ ်ေုိင်ရာ အတည်ပပုချေ ် လ ်မှတ်ရရိှမပီး 

ပေစ်ရမည်။ 

(ဃ) ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားပေင့် သတ်မှတ်သည့် စည်း မ်းချေ ်မျေား၊ 

အပခားလိုအပ်ချေ ်မျေားနှင့် ပပည့်စုံရမည်။ 

၁၄။ ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ် ုိင်လုိဆသာ  ုမ္ပဏီတစ်ခုခုသည် ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသုိ့ ့

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ဆပးရန် ဆလျှာ ်ထားရာတွင်- 

( ) ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ် ုိင်ရန် စီမံချေ ် ုိ ဆအာ ်ပါအချေ ်မျေား ဆောပ်ပ၍ 

သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီဆရးေဲွမပီး ခွင့်ပပုချေ ်ရရိှရန် ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသုိ့ ့္ ိုတင်၍ 

တင်ပပရမည်- 

(၁) အေိုပပု ရထားလမ်းအမျေိုးအစားနှင့် ရထားဆပပးေွဲပုံစနစ်၊ 

(၂) အေုိပပု ရထားဆပပးေဲွပံုစနစ်တွင် ဆယဘုယျေလမ်းဆ  ာင်းနှင့် ခရီးလမ်းေံုးဆနရာ၊ 

(၃) အေိုပပု ရထားဆပပးေွဲပုံ စနစ်တွင် ဆဘး င်းလုံပခုံမှု အဆနအထား၊ 

(၄) အေိုပပု ရထားခနှင့်  ုန်စည်သယ်ဆောင်ခမျေား၊ 

(၅) ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားပေင့် သတ်မှတ်သည့် အပခား 

လိုအပ်ချေ ်မျေား။ 

( ခ ) ပုေ်မခွဲ ( ) အရတင်ပပသည့် ရထားလုပ်ငန်း စီမံချေ ်ပါ ရထားလမ်းအတွ ် ဆပမ ုိ 

သိမ်းယူရန်လုိအပ်ပါ  တည်ေဲဆပမသိမ်းပခင်းေုိင်ရာ ဥပဆေ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းမျေားနှင့် 

အညီ သိမ်းယူရန်ရှိသည့် ဆပမနှင့်သ ်ေိုင်ဆသာ အချေ ်အလ ်မျေား ုိ ပူးတွဲတင်ပပ 

ရမည်။  

၁၅။ စီမံဆရးအေွဲ သ့ည် ပုေ်မ ၁၄ အရ တင်ပပဆသာ ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ ်နှင့် စပ်လျေဉ်း၍  

လိုအပ်သည့် အချေ ်အလ မ်ျေား ုိ ပပည့်စုံစွာစိစစ်မပီး စုံစမ်းစိစစ်ချေ ် အစီရင်ခံစာ ို သဆဘာထား 

မှတ်ချေ ်နှင့်အတူ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ို ့တင်ပပရမည်။ 
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၁၆။ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ည်-  

( ) ပုေ်မ ၁၄ နှင့် ၁၅ တုိအ့ရ တင်ပပချေ ်နှင့် စံုစမ်းစစ်ဆေးချေ ် အစီရင်ခံစာတုိ ုိ့ စိစစ်မပီး 

ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ ် ုိ အတည်ပပ ပုခင်း၊ ပပင်ေင်၍ တင်ပပဆစပခင်း သုိမ့ဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်း 

ပပုနုိင်သည်။ အတည်ပပုပါ  တင်ပပသည့် ုမ္ပဏီအား စည်း မ်းချေ ်မျေား သတ်မှတ်၍ 

အတည်ပပုချေ ် လ မ်ှတ်ထုတ်ဆပးရမည်။  

( ခ ) အတည်ပပုထားသည့် ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ ်ပါ ရထားလမ်းအတွ ် ပုဂ္ဂလိ ပုိင်ဆပမ ုိ 

အသံုးပပုရန် လုိအပ်ပါ  ရထားလမ်းအတွ ် လုိအပ်ဆသာဆပမ၏ ပုိင်ရှင်နှင့် ညိှနှိုင်း 

ဆောင်ရွ ်ရန် ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ ် တင်ပပသည့်  ုမ္ပဏီအား တာဝန်ဆပးအပ်ရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ တာဝန်ဆပးပခင်းခံရသည့်  ုမ္ပဏီ  ညှိနှိုင်းဆောင်ရွ ်ဆသာ်လည်း 

ဆပမအသုံးပပုခွင့်ရသူ  ပငင်းေိုသည့်အခါ ရထားလမ်းအတွ ် လိုအပ်သည့် ဆပမ ို 

ပပည်ဆထာင်စုအစုိးရအေဲွ၏့သဆဘာတူညီချေ ်ပေင့် သိမ်းယူဆရးအတွ ် တည်ေဲဆပမသိမ်းပခင်း 

ေုိင်ရာဥပဆေ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းမျေားနှင့်အညီ သိမ်းယူနုိင်ရန် သ ်ေုိင်ရာ ပပည်ဆထာင်စု 

ဝန်္ ီးဌာနမျေားနှင့် ညိှနှိုင်းဆောင်ရွ ်ရမည်။ ထုိသုိ ့ ဆပမ ုိသိမ်းယူသည့်အခါ ဆပးဆလျော် 

ရမည့် ဆလျောဆ်  း ုိ ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ ် တင်ပပသည့်  ုမ္ပဏီ  ဆပမအသုံးပပုခွင့် 

ရသအူား ဆပးဆစရမည်။ 

၁၇။ ( ) ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ် ုိင်လုိသည့် ရထား ုမ္ပဏီသည် ပုေ်မ ၁၃ ပါ  အချေ ် 

အလ ်မျေား ပပည့်စုံပါ  လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ဆပးရန် ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ိ ု  ့

ဆလျှာ ်ထားရမည်။ 

( ခ ) ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသ့ည် ပုေ်မခဲွ ( ) အရ လုပ်ငန်းလုိင်စင် ထုတ်ဆပးရန် ဆလျှာ ်ထား 

ချေ ် ုိ စိစစ်မပီး ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ ် လိုအပ်ချေ ်မျေားနှင့် ပပည်စုံမှု ရိှ 

မရှိ၊ ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ ်ပါ စည်း မ်းချေ ်မျေားနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိနှင့် လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်ထုတ်ဆပးရန် သင့်မသင့် သဆဘာထားမှတ်ချေ ် တင်ပပဆစရန် စီမံဆရးအေွဲ အ့ား 

တာဝန်ဆပးအပ်ရမည်။  

၁၈။ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ည်- 

( ) ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ ် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ထုတ်ဆပးရန် ဆလျှာ ်ထားချေ ်နှင့် 

ပုေ်မ ၁၇၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ စီမံဆရးအေွဲ  ့ တင်ပပသည့် သဆဘာထားမှတ်ချေ ်တို ့ို 

စိစစ်မပီး ဆလျှာ ်လွှာလ ်ခံရရှိသည့်ဆနမ့ှ ရ ်ဆပါင်း ၉၀ အတွင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

ထုတ်ဆပးရန် ခွင့်ပပုပခင်း၊ ပငင်းပယ်ပခင်း သုိမ့ဟုတ် လုိအပ်ချေ ်မျေား ပပန်လည်ပပုလုပ်၍ 

တင်ပပဆစပခင်း ပပုနိငု်သည်။  
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( ခ ) ပုေ်မခဲွ ( ) အရ လုပ်ငန်းလုိင်စင် ထုတ်ဆပးရန် ခွင့်ပပုပါ  လုပ်ငန်းလုိင်စင်ခ ုိ ဆပးသွင်း 

ဆစမပီး စည်း မ်းချေ ်မျေားနှင့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်သ ်တမ်း ုိ သတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းလုိင်စင် 

ထုတ်ဆပးရမည်။  

၁၉။ ( ) ရပ်နားစခန်းလုပ်ငန်း လုပ် ုိင်လုိသူသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှရန် သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့် 

အညီ ဗဟို္  ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ို ့ဆလျှာ ်ထားရမည်။ 

( ခ ) ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသ့ည် ပုေ်မခဲွ ( ) အရ ဆလျှာ ်ထားချေ ် ုိ စိစစ်မပီးခွင့်ပပုပခင်း 

သိုမ့ဟတု် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိငု်သည်။ ထိုဆလျှာ ်ထားချေ ် ုိ ခွင့်ပပုပါ  လုပ်ငန်း 

လုိင်စင်ခ ုိ ဆပးသွင်းဆစမပီး စည်း မ်းချေ ်မျေားနှင့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်သ ်တမ်း ုိ သတ်မှတ်၍ 

လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ဆပးရမည်။ 

၂၀။ ( ) လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင် သ ်တမ်း ုန်ေံုးမပီးဆနာ ် မိမိ၏လုပ်ငန်း ုိ 

ေ ်လ ်လုပ် ုိင်လုိပါ  လုပ်ငန်းလုိင်စင် သ ်တမ်းမ ုန်ေံုးမီ အနည်းေံုး ရ ်ဆပါင်း 

၆၀ ္ ိုတင်၍ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသုိ့ ့ဆလျှာ ်ထားရမည်။  

( ခ ) ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသ့ည် ပုေ်မခဲွ ( ) အရ ဆလျှာ ်ထားချေ ် ုိ စိစစ်မပီးခွင့်ပပုပခင်း 

သုိမ့ဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနုိင်သည်။ ထုိဆလျှာ ်ထားချေ ် ုိ ခွင့်ပပုပါ  လုပ်ငန်းလုိင်စင် 

သ ်တမ်းတုိးပမှင့်ခ ုိ ဆပးသွင်းဆစမပီး စည်း မ်းချေ ်မျေားနှင့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်သ ်တမ်း ုိ 

သတမ်ှတ်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သ ်တမ်း တိုးပမှင့်ဆပးရမည်။ 

၂၁။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည်-  

( ) သတမ်ှတ်ထားဆသာ စည်း မ်းချေ ်မျေား ုိ လို ်နာရမည်။    

( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ုိ လွှဲဆပပာင်းပခင်း မပပုရ။ 

( ဂ ) ဤဥပဆေနှင့် ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေား ို လို ်နာရမည်။  

၂၂။ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသ့ည် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ပါ စည်း မ်းချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ုိ 

ဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ လုိ ်နာရမည့်တာဝန် တစ်ရပ်ရပ် ုိဆသာ်လည်းဆ ာင်း လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူ  

လို ်နာရန် ပျေ ် ွ ်ဆ  ာင်း စစ်ဆေးဆတွ ရ့ှိလျှင် ထိုသူအား ဆအာ ်ပါစီမံခန်ခ့ွဲဆရး ပပစ်ေဏ် 

တစ်ရပ်ရပ် ုိ ချေမှတ်နိုင်သည်- 

( ) သတိဆပးပခင်းနှင့် ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားအရ သတ်မှတ်ထားသည့် 

ေဏ်ဆ  း ုိ ဆပးဆောင်ဆစပခင်း၊  

( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ုိ  ာလသတ်မှတ်၍ ယာယီရပ်ေိုင်းပခင်း၊ 

( ဂ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ုိ ပယ်ေျေ ်ပခင်း။ 
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အခန်း (၆) 

ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့်ေ ်စပ်သည့် စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းဆောင်ရွ ်ခွင့် 

၂၃။ ပမန်မာ့မီးရထားသည် အမျေားပပည်သူသွားလာဆရး ပိုမိုလွယ် ူ ဆချောဆမွ အ့ေင်ဆပပဆစရန်နှင့် 

နိုင်ငံဆတာ်၏စီးပွားဆရး ို အဆထာ ်အ ူပပုရန်အလိုင့ှာ ပပည်တွင်းပပည်ပမှ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသည့် 

ပုဂ္ဂလိ လုပ်ငန်းရှင်မျေား၊ ရထား ုမ္ပဏီမျေားနှင့် ပူးဆပါင်း၍ တည်ဆော ်-လုပ် ိုင်-လွှဲဆပပာင်းစနစ် 

(BOT=Build-Operate-Transfer) ပေင့် ပေစ်ဆစ၊ တည်ဆော ်-ပိုင်ေိုင်-လုပ် ိုင်-လွှဲဆပပာင်းစနစ် 

(BOOT=Build-Own-Operate-Transfer) ပေင့်ပေစ်ဆစ၊ တည်ဆော ်-ပိုင်ေိုင်-လုပ် ိုင်စနစ် 

(BOO=Build-Own-Operate)ပေင့် ပေစ်ဆစ၊ တည်ဆော ်-ငှားရမ်း-လွှဲဆပပာင်းစနစ် (BLT=Build- 

Lease-Transfer)ပေင့်ပေစ်ဆစ၊ ပံုစံထုတ်-တည်ဆော ်-ဆငွဆ  းပ့ံပုိး-လုပ် ုိင်စနစ် (DBFO=Design- 

Build-Finance-Operate) ပေင့်ပေစ်ဆစ၊ ပံုစံထုတ်-ဆော ်လုပ်-စီမံ-ဆငွဆ  းဆထာ ်ပ့ံစနစ် (DCMF= 

Design-Construct-Manage-Finance) ပေင့်ပေစ်ဆစ၊ အပခားပူးဆပါင်းလုပ် ုိင်သည့် စနစ်ပေင့်ပေစ်ဆစ 

စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းဆောင်ရွ ်ရန် လုပ်ငန်းစီမံချေ ် ုိ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသုိ့ ့ သတ်မှတ်ချေ ်နှင့် 

အညီ တင်ပပနိုင်သည်။  

၂၄။ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ည်- 

( ) ပုေ်မ ၂၃ အရ ပမန်မာ့မီးရထား၏ တင်ပပချေ ် ုိစိစစ်မပီး ပပည်ဆထာင်စုအစုိးရအေဲွ၏့ 

သဆဘာတူညီချေ ်ပေင့် ခွင့်ပပုပခင်း သိုမ့ဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။ 

( ခ ) ပမန်မာ့မီးရထား၏ တင်ပပချေ ် ုိ ခွင့်ပပုပါ  စည်း မ်းချေ ်မျေား သတ်မှတ်၍ ခွင့်ပပုချေ ် 

ထုတ်ဆပးရမည်။  

၂၅။ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ည် ရထားအေွဲ အ့စည်း  ယင်းတိုစ့ီမံခန်ခ့ွဲပိုင်ခွင့်ရှိဆသာ သိုမ့ဟုတ် 

ပိုင်ေိုင်ဆသာဆပမ၊ အဆော ်အအုံနှင့် ရထားလုပ်ငန်းေိုင်ရာပစ္စည်းမျေား ုိ အ ျေိုးရှိစွာ အသုးံပပု၍ 

ဝင်ဆငွတိုးတ ်ရရှိဆရးအတွ ် ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် ေ ်စပ်သည့် ဆအာ ်ပါ စီးပွားဆရး 

လုပ်ငန်းမျေား ုိ ဆောင်ရွ ်ရန် ခွင့်ပပုနိုင်သည်-  

( ) ဆပမငှားရမ်းပခင်း၊ 

( ခ ) အဆော ်အအုံတည်ဆော ်ပခင်း၊ ငှားရမ်းပခင်း၊ 

( ဂ ) ရထားတွဲ၊ တွဲေိုင်း၊ စ ်ဆခါင်း၊ သံလမ်းယာဉ်၊ ေ ်သယွ်ဆရး လိုင်း္ ိုးမျေား၊ စ ်ရံု 

အလုပ်ရုံ၊ စ ် ိရိယာ၊ ယာဉ်ယန္တရားနှင့် ပစ္စည်းမျေား ငှားရမ်းပခင်း၊  

(ဃ) မိမိတို ့တည်ဆော ်ဆသာ တံတားပေတ်သန်းခမျေား ဆ ာ ်ခံပခင်း၊ 

( င ) ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဆငွလဲလှယ်ပခင်းလုပ်ငန်း၊ သုဆတသနလုပ်ငန်း၊ 

အ  ံဆပးလုပ်ငန်း၊  ွန်တိန်နာစခန်းနှင့်  ုန်းတွင်းေိပ်မျေား တည်ဆော ်ဆရးလုပ်ငန်း၊ 

ဆ  ာ်ပငာလုပ်ငန်း၊ အငှားယာဉ်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊  ူးတိုလ့ုပ်ငန်း၊ ပစ္စည်း 

ထုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်းနှင့် အပခားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမျေား ဆောင်ရွ ်ပခင်း၊ 
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( စ ) ရထားတဲွ၊ စ ်ဆခါင်း၊ တံတားဆဘာင်နှင့် ထုတ် ုန်ပစ္စည်းမျေား ထုတ်လုပ်ဆရာင်းချေပခင်း၊ 

(ေ) ရထားအေွဲ အ့စည်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အလမ်း ို အသုံးချေ၍ အပခားစီးပွားဆရး 

လုပ်ငန်းမျေား ုိ တည်ေဲဥပဆေနှင့်အညီ လုပ် ုိင်ပခင်း။ 

အခန်း(၇) 

ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေား ို စစ်ဆေးပခင်း 

၂၆။ ရထားအေဲွအ့စည်းသည် ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း လံုပခုံ ဆချောဆမွဆ့စဆရးအတွ ် စစ်ဆေးဆရး 

အရာရိှ သုိမ့ဟုတ် စစ်ဆေးဆရးမှူးမျေား ုိ ခန်အ့ပ်တာဝန်ဆပးရမည်။ ထုိသုိ ့ ခန်အ့ပ်တာဝန်ဆပးထားသည့် 

စစ်ဆေးဆရးအရာရိှ သုိမ့ဟုတ် စစ်ဆေးဆရးမှူးမျေားပေင့် စစ်ဆေးဆရးအေဲွမ့ျေား ုိ ေဲွစ့ည်း၍ တာဝန်နှင့် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား အပ်နှင်းမပီး စစ်ဆေးဆတွရ့ှိချေ ် အစီရင်ခံစာ ို တင်ပပဆစနိုင်သည်။  

၂၇။ ပုေ်မ ၂၆ အရ ခန်အ့ပ်ထားသည့် စစ်ဆေးဆရးအရာရိှ သုိမ့ဟုတ် စစ်ဆေးဆရးမှူးမျေားနှင့် ေဲွစ့ည်း 

ထားသည့် စစ်ဆေးဆရးအေဲွမ့ျေားသည် ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဆအာ ်ပါ တာဝန်နှင့် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား ို  ျေင့်သုးံဆောင်ရွ ်ရမည်- 

( ) ရထား၊ ရထားလမ်းနယ်ဆပမနှင့် ရထားလမ်းယာဉ်မျေားအပါအဝင် ရထားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ 

ပစ္စည်းမျေားဆပါ်သို ့ဝင်ဆရာ ်စစ်ဆေးပခင်း၊ ဆမးပမန်းပခင်းနှင့် လိုအပ်သည့် အဆထာ ် 

အထားစာရွ ်စာတမ်းမျေားအား လိုအပ်သည့် အချေိန်အခါမျေားတွင် တင်ပပဆစပခင်း၊ 

( ခ ) ရထားလမ်းမျေား သိုမ့ဟုတ် ရထားလမ်းယာဉ်မျေား စံချေိန်စံညွှန်း ညီညွတ်ပခင်း ရှိ မရှိ 

အချေိန်  ာလသတမ်ှတ်ချေ ်နှင့်အညီ စစ်ဆေးပခင်း၊ 

( ဂ ) ရထားလမ်းတွင် ပေစ်ပွားသည့် မဆတာ်တေမှုအား ဆောလျေင်စွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမပီး 

သတမ်ှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ အစီရင်ခံစာတင်ပပပခင်း၊ 

(ဃ) ရထား၊ ရထားလမ်း၊ ရထားလမ်းယာဉ်နှင့် ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းတုိ ုိ့ ဆရှာင်တခင် 

စစ်ဆေးပခင်းနှင့် အစီရင်ခံစာ တင်ပပပခင်း၊ 

( င ) ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့်နည်းဥပဆေမျေားအရ သတမ်ှတ်ဆသာ အပခားတာဝန်နှင့် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား ို သတ်မှတ်ဆောင်ရွ ်ပခင်း။  

အခန်း(၈) 

ရထားလုပ်ငန်းမျေားတည်ဆော ်ပခင်းနှင့် ပပုပပင်ထိန်းသိမ်းပခင်း 

၂၈။ ရထားအေွဲ အ့စည်းသည် အမျေားပပည်သူအ ျေိုးအတွ ် ရထားလမ်းဆော ်လုပ်ပခင်း၊ ပပုပပင် 

ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် ေ ်စပ်ဆသာ အဆပခခံအဆော ်အအံုမျေား ဆော ်လုပ်ပခင်း၊ 
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ပပ ပုပင်ထိန်းသိမ်းပခင်းတုိနှ့င့်စပ်လျေဉ်း၍ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ၏့ ခွင့်ပပုချေ ်ပေင့် ဆအာ ်ပါလုပ်ငန်းမျေား ုိ 

ဆောင်ရွ ်နိုင်သည်- 

( ) ဆပမဆပါ်၊ ဆပမဆအာ ်၊ဆရဆပါ်၊ ဆရဆအာ ်မည်သည့်ဆနရာတွင်မေုိ ေင်ဆပခဆလျော၊ ဆပါင်း ူး၊ 

ဥမင်လုိဏ်ဆခါင်း၊ ဆရပပန်၊ တာဆပါင်၊ ဆရသွယ်တံတား၊ ဆတာင် ူးတံတား၊ လမ်းတံတား၊ 

ရထားလမ်း၊ လူသွားလမ်း၊ ပပန်၊ ဆပမာင်း၊ တံတားတိငု်၊ တူးဆပါင်နှင့် ပခံစည်းရုိးမျေား ုိ 

ယာယီ သိုမ့ဟုတ် အမမဲတမ်းအပေစ် တည်ဆော ်ပခင်း၊ 

( ခ ) ဥမင်လိုဏ်ဆခါင်းမျေား၊ တံတားမျေား၊ လူသွားလမ်းမျေားနှင့် အပခားလုပ်ငန်းမျေား ို 

ဆော ်လုပ်ရန်အတွ ်ဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ ထိန်းသိမ်းရန်အတွ ်ဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ 

ပမစ်၊ ဆချောင်း၊ ဆပမာင်း၊ စမ်းတို၏့ ဆရစီးဆရလာ ုိ ဆပပာင်းလဲပစ်ပခင်းအပပင် ရထား 

အေွဲ အ့စည်း  လိုအပ်သည်ဟယုူေပါ  ရထားလမ်း အထ ်၊ ဆအာ ်၊ ဝဲ၊ ယာတိုမ့ှ 

လွယ်လင့်တ ူ စီးေင်းသွားနိုင်ရန်အလိုင့ှာ ပမစ်၊ ဆချောင်း၊ ဆပမာင်း၊ စမ်းတို၏့ ဆရစီး 

ဆရလာတို ့ို ဆပပာင်းလဲပစ်ပခင်းနှင့် လမ်းအမျေိုးအစား အမျေိုးမျေိုးတို၏့ မျေ ်နှာပပင် 

အဆနအထား ုိ ပမှင့်တင်ပခင်း၊ နှိမ့်ချေပခင်း၊  

( ဂ ) ရထားလမ်းမှ သုိမ့ဟုတ် ရထားလမ်းသုိ ့ဆရသွယ်ထုတ်ယူနုိင်ရန်အတွ ် ရထားဆပမနှင့် 

ေ ်စပ်လျေ ်ရိှဆသာ အပခားဆပမ၏ အတွင်းသုိပ့ေစ်ဆစ၊ ဆအာ ်မှပေစ်ဆစ၊ ပေတ်၍ပေစ်ဆစ 

ဆရဆပမာင်း၊ ဆရပို ်မျေားသွယ်တန်းပခင်း၊  

(ဃ) သုိဆလှာင်ရံုမျေား၊ ရံုးခန်းမျေား၊ လူဆနအိမ်မျေားနှင့် အပခားအဆော ်အဦမျေား၊ တဲွစီဝင်းမျေား၊ 

ဘူတာမျေား၊ စ ်ရုံမျေား၊ ေိပ်ခံတံတားမျေား၊ ရထားမျေား၊ ရထားလမ်းယာဉ်မျေား၊ 

စ ်ပစ္စည်း ိရိယာမျေားနှင့် ရထားအေွဲ အ့စည်း  လိုအပ်သည်ဟု ယူေဆသာ အပခား 

လုပ်ငန်းမျေား ုိ တပ်ေင်တည်ဆော ်ပခင်း၊ 

( င ) ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေားတွင် အသုံးပပုရန်အတွ ် တည်ေဲဥပဆေနှင့်အညီ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပခင်း၊ 

( စ ) ဓာတ်ဆငွ၊့ ဆရ၊ ေိသိပ်ဆလမျေားပေန်ပ့ေူးသည့် ပုိ ်လုိင်း၊ လျှပ်စစ်္ ိုးနှင့် ေ ်သွယ်ဆရး 

္ ိုးတို၏့ အဆနအထား၊ ပင်မဆပမာင်း မဟုတ်သည့် ဆရဆပမာင်း အဆနအထားတို ုိ့ 

ဆရွှ ဆ့ပပာင်းပခင်း။ 

၂၉။ ရထားအေွဲ အ့စည်းသည်- 

( ) ပုေ်မ ၂၈ နှင့်အညီ ဆောင်ရွ ်ပခင်းမပပုမီ ဆောင်ရွ ်မည့် ရည်ရွယ်ချေ ်နှင့် အဆ  ာင်း 

 ိစ္စ ုိ ဆောပ်ပ၍  န် ွ့ ်ရန်ရှိပါ  တင်ပပနိုင်ရန် ဆပမအသုံးပပုခွင့်ရသူ သိုမ့ဟတု် 

ထိုဆပမဆပါ်တွင် ဆနထိုင်သူထံသို ့အဆ  ာင်း  ားစာ ဆပးရမည်။ 
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( ခ ) ပုေ်မခွဲ ( ) အရ ဆပးပိုဆ့သာ အဆ  ာင်း  ားစာတွင် မိမိတိုဆ့ောင်ရွ ်မည့် လုပ်ငန်း 

သဘာဝနှင့် အတိုင်းအတာ ုိ အတတ်နိုင်ေုံး တိ ျေပပည့်စုံစွာ ဆောပ်ပဆပးရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခွဲ ( ) အရ ဆပးဆသာ အဆ  ာင်း  ားစာ၏ မိတ္တ ူ ုိ ဗဟို္  ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ို ့

ဆပးပိုဆ့ပးရမည်။ 

၃၀။ ( ) ပုေ်မ ၂၉ အရ ရထားအေွဲ အ့စည်း ဆပးပိုဆ့သာ ္ ိုတင်အဆ  ာင်း  ားစာ ရရှိဆသာ 

အခါ  ္ ိုတင်အဆ  ာင်း  ားစာ ရရှိဆသာ အစိုးရဌာန၊ အေွဲ အ့စည်း၊ ဆေသေိုင်ရာ 

အေဲွအ့စည်း၊ ရထား ုမ္ပဏီ သုိမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂလိ တုိသ့ည် ထုိလုပ်ငန်းဆောင်ရွ ်မှုတွင် 

 န် ွ့ ်ချေ ် တင်ပပရန်၊ ညိှနှိုင်းဆပေရှင်းရန် သုိမ့ဟုတ် ပူးဆပါင်း၍  ္ ီး  ပ်ဆောင်ရွ ်ရန် 

မိမိဌာန၊ အေွဲ အ့စည်း၏  ုိယ်စားလှယ် ို ဆစလွှတ်ဆောင်ရွ ်ခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ ) ရထားအေဲွအ့စည်းသည် ပုေ်မခဲွ ( ) အရ ဆစလွှတ်ဆသာ  ုိယ်စားလှယ်၏ တင်ပပချေ ် ုိ 

အဆလးထားမပီးလုပ်ငန်းမျေား ုိ ဆောင်ရွ ်ဆပးရမည့်အပပင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွ ်ချေိန် 

တစ်ဆလျှာ ်လုံးတွင်လည်း ဓာတဆ်ငွ ၊့ ဆရ၊ ေိသိပ်ဆလ ဆပးပိုသ့ည့် ပို ်လိုင်း၊ လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အား၊ ေ ်သွယ်ဆရးစနစ် အေ ်မပပတ် ရရိှဆစရန်နှင့် ဆရစီးဆပမာင်း ေ ်လ ် 

ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဆစရန် အစီအစဉ်မျေား ပပုလုပ်ထားရှိရမည်။ 

၃၁။ ရထားအေွဲ အ့စည်းသည် ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ေ ်သွယ်ဆရး 

လိုင်း္ ိုး သိုမ့ဟတု် ္ ိုးမဲ့စ ် ိရိယာမျေားနှင့် ေ ်သွယ်ဆရးပစ္စည်း ိရိယာမျေား ုိ အသုးံပပု 

ရာတငွ်- 

( ) ္ ိုးမ့ဲေ ်သွယ်ဆရးစနစ်နှင့် ဆရေီယုိေ ်သွယ်ဆရးစ ်မျေား ုိ တည်ေဲဥပဆေမျေားနှင့် 

အညီ လို ်နာအသုံးပပုရမည်။ 

( ခ ) ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း အ ျိုေ းငှာ ရထားနယ်နိမိတ်တွင် ေ ်သွယ်ဆရး လုိင်း္ ိုးမျေား 

ပေစ်သည့် ဆ  းနန်း္ ိုး၊ သွပ်ရည်သုတ်သံနန်း္ ိုး၊ ေန်ချေည်မျှင် ေ ်သွယ်ဆရး္ ိုး 

မျေားအား ဆပမဆပါ်မှလည်းဆ ာင်း၊ ဆပမဆအာ ်မှလည်းဆ ာင်း သွယ်တန်းအသံုးပပုရာ၌ 

ရထားအေွဲ အ့စည်း အစီအစဉ်ပေင့် ေ ်သွယ်ဆရး လိုင်း္ ိုးအသစ်မျေား သွယ်တန်း 

တည်ဆော ်ပခင်း၊ အသုံးပပုေဲ လိုင်း္ ိုးမျေား ို ထိန်းသိမ်းပပုပပင်ပခင်းတို ုိ့ ပပုလုပ် 

နိုင်သည်။ 

၃၂။ ရထားအေွဲ အ့စည်းသည်- 

( ) ဆပမမပိုပခင်းနှင့် အပခားမဆတာ်တေမှုမျေား ပေစ်ပွားသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ၊ မိမိ္ ီး  ပ်မှု 

ဆအာ ်တွင်ရိှဆသာ ဆပမတူးဆပမေုိပ့ပုလုပ်ထားဆသာ ရထားလမ်းနှင့် အပခားလုပ်ငန်းမျေား၌ 

မဆတာ်တေမှု ပေစ်နိုင်ဆ  ာင်း ္ ိုတင်သိရှိသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ မဆတာတ်ေမှု ုိ 
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္ ိုတင် ာ ွယ်ရန်နှင့် ပပုပပင်နိုင်ရန်အတွ ် ရထားနယ်နိမိတ်နှင့် ေ ်စပ်ဆနသည့် 

ဆပမဆနရာတစ်ခုခုအတွင်းသို  ့ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ ၏့ ခွင့်ပပုချေ ်ပေင့် ဝင်ဆရာ ်၍ 

ဆောင်ရွ ်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခွဲ ( ) ပါ  လုပ်ငန်းမျေား ုိ အဆရးဆပါ်ပပုပပင်ရန်လိုအပ်ပါ  ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရး 

အေဲွ၏့ ္ ိုတင်ခွင့်ပပုချေ ်မရရိှဘဲ လုိအပ်သည့်လုပ်ငန်းမျေား ုိ ၀င်ဆရာ ်ဆောင်ရွ ်ခွင့် 

ရိှမပီး ယင်းသုိဆ့ောင်ရွ ်ပခင်း ုိ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ၏့ အတည်ပပုချေ ်ရရိှရန် ပေစ်ပွားမှု 

သိုမ့ဟတု် ပေစ်ဆပါ်လာနိုင်ဆသာ မဆတာ်တေမှု အဆပခအဆနသဘာဝနှင့် ဆောင်ရွ ် 

လုိသည့် လုပ်ငန်းမျေား ုိ ဆော်ပပ၍ စတင်ဝင်ဆရာ ် ဆောင်ရွ ်ချိေန်မှ ၂၄ နာရီ အတွင်း 

ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ို ့အစီရင်ခံတင်ပပရမည်။ 

၃၃။ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသ့ည် ပုေ်မ ၃၂၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) အရ ရထားအေဲွအ့စည်း၏ အစီရင်ခံစာအဆပါ် 

စိစစ်သံုးသပ်မပီး ယင်းတုိ၏့အဆရးဆပါ်လုပ်ငန်းသည် အမျေားပပည်သူအတွ ် အန္တရာယ်ပေစ်ရန် အဆ  ာင်း 

မရှိပါ  ယင်းသိုဆ့ောင်ရွ ်မှု ုိ ရပ်ေိုင်းဆစနိုင်သည်။ 

၃၄။ ရထားအေွဲ အ့စည်းသည် ပုေ်မ ၃၂ ပါ  လုပ်ငန်းမျေား ုိ ဆောင်ရွ ်ရာတွင်- 

( ) အပျေ ်အစီး နည်းနိုင်သမျှနည်းဆအာင် ဆောင်ရွ ်ရမည်။ 

( ခ ) ရထားလမ်း ဆော ်လုပ်ဆရးအတွ ် တာဆဘာင်တိုင်းတာပခင်း သိုမ့ဟုတ် ဆပမေိုပ့ခင်း 

ပပုဆနစဉ်ပေစ်ဆစ၊ ပပုလုပ်မပီးချေိန်၌ပေစ်ဆစ ရထားလမ်း ပေတ်သန်းဆော ်လုပ်သည့် ဆပမ 

ဆနရာရိှ သ ်ေုိင်သူမျေား ထိခုိ ်နစ်နာမှုနှင့် အေင်မဆပပမှု အနည်းေံုးပေစ်ဆစရန် လုပ်ဆောင် 

ဆပးရမည်။ 

( ဂ ) အပျေ ်အစီးမျေားရှိပါ  နစ်နာသူ ို ဆလျောဆ်  းဆပးရမည်။ 

(ဃ) ဆလျော်ဆ  းဆငွပမာဏနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အပငင်းပွားမှုဆပါ်ဆပါ ်ပါ  ဆလျော်ဆ  းရခွင့်ရိှသူ  

ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ို ့ဆလျှာ ်ထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၃၅။ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသ့ည် အပငင်းပွားမှု ုိစိစစ်မပီး တည်ေဲဥပဆေ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းမျေားနှင့် 

အညီ ဆလျော်ဆ  းဆငွပမာဏ ုိ သ ်ေုိင်ရာ ရထားအေဲွအ့စည်း  နစ်နာသူ ဆပမအသံုးပပုခွင့်ရသူအား 

ဆပးဆလျော်ဆစရမည်။ 

၃၆။ ရထားအေဲွအ့စည်းသည် ရထားလမ်းဆော ်လုပ်ပခင်းဆ  ာင့် ဆပမအဆနအထား ဆပပာင်းလဲပခင်း၊ 

ဆရစီးဆရလာဆပပာင်းလဲပခင်းတုိဆ့  ာင့် ယင်းဆပမနှင့်စပ်ေုိင်ဆသာ ဆပမအသံုးပပုခွင့်ရသူနှင့် ယင်းဆပမဆပါ်တွင် 

ဆနထိုင်သူမျေားအတွ ် အန္တရာယ် သိုမ့ဟတု် အေင်မဆပပမှု   ုံဆတွရ့ပခင်း၊ ဆပမအသုးံပပုခွင့်ရသူနှင့် 
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ယင်းဆပမဆပါ်တွင် ဆနထုိင်သူမျေား  ဆလျော်ဆ  းရယူပခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဆအာ ်ပါအတုိင်း ဆောင်ရွ ် 

ရမည-် 

( ) ရထားလမ်းဆော ်လုပ်ပခင်းဆ  ာင့် ပေစ်ဆပါ်လာဆသာ အေင်မဆပပမှုမျေား ုိ ဆလျော့ပါး 

သ ်သာဆစရန်နှင့် ပဆပျော ်ဆစရန် ရထားလမ်း၏ အထ ၊် ဆအာ ်၊ ဝ၊ဲ ယာတိုတ့ွင် 

ခုံးဆ ျော်မျေား၊ တံတားမျေား၊ ဆပါင်း ူးတံတားမျေား၊ ဆရပပန်မျေားနှင့် လူသွားလမ်း 

တည်ဆော ်ဆပးပခင်း၊ ထိန်းသိမ်းဆပးပခင်း၊ 

( ခ ) ရထားလမ်းမဆော ်လုပ်မီ  ရှိခဲ့သည့် အဆပခအဆနအတိုင်း ဆရမျေား အနီးစပ်ေုံး 

စီးေင်းသွားနိုင်ရန် ရထားလမ်း၏ အထ ၊် ဆအာ ်၊ ဝ၊ဲ ယာ သင့်ရာဆနရာမျေားတွင် 

လုိအပ်သည့် အရွယ်အစားရိှ ဆပါင်း ူး တံတား၊ ဥမင်လုိဏ်ဆခါင်း၊ ဆရပပန်၊ ဆပမာင်းမျေား၊ 

ဆရဆပမာင်းမျေားနှင့် အပခားလမ်းမျေား တည်ဆော ်ဆပးပခင်း၊ ထိန်းသိမ်းဆပးပခင်း၊ 

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ ( ) နှင့် (ခ) တုိပ့ါ လုပ်ငန်းမျေား ုိ ဆောင်ရွ ်ရာ၌ ရထားသွားလာဆပပးေဲွဆရး ုိ 

အဟန်အ့တား၊ အဆနှာင့်အယှ ်ပေစ်ဆစမည့်လုပ်ငန်းမျေား ုိလည်းဆ ာင်း၊ ဆပမအသံုးပပုခွင့် 

ရသူနှင့် ယင်းဆပမဆပါ်တွင် ဆနထုိင်သူမျေား  ဆလျော်ဆ  းရယူရန် သဆဘာတူ၍ ဆလျော်ဆ  း ုိ 

လ ်ခံရယူမပီးပေစ်လျှင်လည်းဆ ာင်း ထုိလုပ်ငန်းမျေား ုိ လုပ်ဆောင်ဆပးရန် တာဝန် 

မရှိဆစရ။ 

၃၇။ သ ်ေုိင်ရာ ရထားအေဲွအ့စည်းသည် ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ ့ သတ်မှတ်ဆသာ အချိေန် ာလ 

အတွင်း ဆအာ ်ပါတို ုိ့ ဆောင်ရွ ်ဆပးရမည်- 

( ) ရထားလမ်း သုိမ့ဟုတ် ရထားလမ်းအစိတ်အပုိင်းတစ်ခုခု၌ ဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ ေ ်စပ် 

ဆနဆသာလမ်းမျေား ုိဆသာ်လည်းဆ ာင်း နယ်ပခားအမှတ်အသားမျေား သုိမ့ဟုတ် ပခံစည်းရုိး 

မျေား ုိ ပပုလုပ်ဆစပခင်း၊ ပပင်ေင်ဆစပခင်း၊ 

( ခ ) ပပည်သူတို ့အသုံးပပုဆသာလမ်း ိုပေတ်၍ ရထားလမ်း ပေတ်သန်းဆော ်လုပ်ရလျှင် 

သင့်ဆလျော်ဆသာ တံတားမျေား၊ သံ္ ိုးမျေား၊ ေံုလည်အတားအေီးမျေား၊ တန်းမျေား သုိမ့ဟုတ် 

လ ်ရမ်းမျေားတပ်ေင်ပခင်း၊ အသစ်လဲလှယ်ပခင်းနှင့် တပ်ေင်ထားဆသာ  ိရိယာမျေား ုိ 

ေွင့်ပိတ်ပခင်း ဆောင်ရွ ်ဆရးအတွ ် အမမဲတမ်းဝန်ထမ်းမျေားခန်အ့ပ်ရန် ဆောင်ရွ ်ပခင်း။ 

၃၈။ ရထားအေွဲ အ့စည်းသည်- 

( ) ရထားလမ်းအနီး ရထားလမ်းဆပမပပင်ပတွင် ဆပါ ်ဆရာ ်ဆနသည့် သစ်ပင်  ရထားလမ်း 

ဆပါ်သုိ ့လဲ ျေပိတ်ေုိသွ့ားမည့် အန္တရာယ်ရိှလျှင်ပေစ်ဆစ၊ ဆပမစုိ ်အချေ ်ပပ၏ ပမင် ွင်း ုိ 

ပိတ်ေုိဆ့နလျှင်ပေစ်ဆစ ဌာနေုိင်ရာ တာဝန်ရိှသူမျေား၊ ဆေသေုိင်ရာအုပ်ချေုပ်ဆရး တာဝန် 

ရိှသူမျေားသုိ ့အဆ  ာင်း  ား၍ မိမိအစီအစဉ်ပေင့် ထုိသစ်ပင် ုိ ခုတ်လဲှေယ်ရှားခွင့်ရိှသည်။ 
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( ခ ) ပုေ်မခဲွ ( ) အရ ခုတ်လဲှေယ်ရှားလုိ ်ရသည့်အပင်မှာ ရထားလမ်းမဆော ်လုပ်မီ  

ပေစ်ဆစ၊ ဆပမစုိ ် အချေ ်ပပမစုိ ်ထူမီ ပေစ်ဆစ ဆပါ ်ဆရာ ်လျေ ်ရိှသည့် သစ်ပင်ပေစ်မပီး 

ပုိင်ရှင် ဆလျှာ ်ထားလျှင် သင့်ဆလျော်သည့်ဆလျော်ဆ  း ုိ ေံုးပေတ်၍ဆပးပုိင်ခွင့်ရိှသည်။  

၃၉။ ရထားလမ်း ပေတ်သန်းတည်ဆော ်ထားဆသာ ဆပမအသံုးပပုခွင့်ရသူ သုိမ့ဟုတ် ထုိဆပမဆပါ်တွင် 

ဆနထိုင်သူမျေား ပေစ်ဆစ၊ ဆေသေိုင်ရာအုပ်ချေုပ်ဆရး တာဝန်ရှိသူ ပေစ်ဆစ ရထားအေွဲ အ့စည်း၏ 

ဆောင်ရွ ်ဆပးမှုမျေားသည် လုံဆလာ ်မှုမရှိဟုယူေလျှင်ဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ အပခားဝန်္ ီးဌာန 

သိုမ့ဟတု် ဆေသေိုင်ရာအုပ်ချေုပ်ဆရး တာဝန်ရှိသူ  အေိုပါရထားလမ်း  ပေတ်၍ပေစ်ဆစ၊ အဆပါ်မှ 

ပေစ်ဆစ၊ ဆအာ ်မှပေစ်ဆစအမျေားပပည်သူ သံုးလမ်း သုိမ့ဟုတ် အပခားလုပ်ငန်းမျေား ုိ လုပ် ုိင်ဆပးဆစ 

လိုလျှင်ဆသာ်လည်းဆ ာင်း ရထားလမ်းဆော ်လုပ်မပီးစီးချေိန်မှစ၍ ဆပခာ ်နှစ်အတွင်း ရထားအေွဲ  ့

အစည်းထံ ဆတာင်းေိုနိုင်သည်။  

၄၀။ ပုေ်မ ၃၉ အရ ဆတာင်းေုိချေ ်မျေားအန ် ရထားအေဲွအ့စည်း  သဆဘာတူသည့် လုပ်ငန်းအတွ ် 

 ုန် ျေစရိတ် ုိ လုပ်ငန်းဆတာင်းေုိသူ သုိမ့ဟုတ် ရထားအေဲွအ့စည်း   ျေခံရမည်ပေစ်ရာ ညိှနှိုင်းမှုတွင် 

သဆဘာတူညီမှုမရပါ  ဝန်္ ီးဌာန၏စီမံခန်ခဲွ့ဆရးေုိင်ရာ ေံုးပေတ်ချေ ်နှင့်အညီ ဆောင်ရွ ်ရမည်။ 

၄၁။ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ည်- 

( ) ပပည်သူတုိ ့ အသံုးပပုဆသာလမ်း ုိပေတ်၍ ရထားလမ်း ဆော ်လုပ်ရသည့်အခါ ပပည်သူတုိ ့

 ူးပေတ်ရာ၌ ဆဘးအန္တရာယ်မပေစ်ဆစရန် ရထားလမ်းဆအာ ် သုိမ့ဟုတ် အထ ်မှ တံတား 

ပေစ်ဆစ၊ ဆပါင်း ူးပေစ်ဆစ သင့်ဆတာ်ရာ ုိ စီစဉ်ဆောင်ရွ ်ရန် ရထားအေဲွအ့စည်းအား 

ညွှန်  ားရမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ ( ) အရ ရထားအေဲွအ့စည်း  စီစဉ်ဆောင်ရွ ်ရသည့် လုပ်ငန်းမျေားအတွ ် 

 ုန် ျေစရိတ်အားလံုး ုိပေစ်ဆစ၊ တစ်ချိုေ တ့စ်၀ ် ုိပေစ်ဆစ ရထားအေဲွအ့စည်းသုိ ့ဆပးဆောင် 

ဆစရန် ထုိလမ်း ုိ ထိန်းသိမ်းဆစာင့်ဆရှာ ်ရသည့် ဆေသေုိင်ရာအုပ်ချေ ပ်ဆရး တာဝန်ရိှသူသုိ ့

အဆ  ာင်း  ားနိုင်သည်။  

အခန်း(၉) 

ရထားလမ်းမျေား အသစ်ေွင့်လှစ်ပခင်း၊ ပိတ်ပခင်း၊ ဆပပာင်းလဲဆပပးေွဲပခင်းနှင့် တိုးချေဲ ပ့ခင်း 

၄၂။ ရထားအေွဲ အ့စည်းသည်- 

( ) အမျေားပပည်သူေုိင်ရာ ခရီးသည်နှင့်  ုန်စည်ပုိဆ့ောင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် လုိအပ်ချေ ် 

မျေားနှင့် ပပည်စုံမပီး ရထားလမ်းသစ် ေွင့်လှစ်လိုသည့်အခါ ေွင့်လှစ်မည့်ရ ် ို ဗဟို 

္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ို ့အနည်းေုံးတစ်လ္ ိုတင်၍ ခွင့်ပပုချေ ် ဆတာင်းခံရမည်။  
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( ခ ) ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ၏့ ခွင့်ပပုချေ ်ပေင့် ေွင့်လှစ်ခွင့်ရရိှမပီးသည့် ရထားလမ်းမှာ အမျေား 

ပပည်သူနှင့်  ုန်စည်မျေား ုိ ဆဘးအန္တရာယ် ျေဆရာ ်ဆစနုိင်သည့် အဆပခအဆနပေစ်ဆပါ်ပါ  

ထုိသုိပ့ေစ်ဆပါ်သည့်ဆနမှ့စ၍ ခုိင်လံုဆသာ အဆထာ ်အထားပေင့် ရထားလမ်း ုိ ပိတ်ခွင့်ပပုရန် 

ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ို ့ဆောလျေင်စွာ ခွင့်ပပုချေ ်ဆတာင်းခံရမည်။ 

( ဂ ) မဆတာ်တေမှုဆ  ာင့်ပေစ်ဆစ၊ ရာသီဥတုေုိးရွားပခင်းဆ  ာင့်ပေစ်ဆစ၊ သဘာဝဆဘးအန္တရာယ် 

ဆ  ာင့်ပေစ်ဆစ ရထားဆပပးေွဲ၍ မရသည့်အခါ ရထားဆပပးေွဲမှု ို ဆခတ္တ ရပ်ေိုင်း၍ 

အပမန်ပပုပပင်ရမည်။ ထုိသုိ ့ရပ်ေုိင်းထားဆ  ာင်း ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသုိ့ ့ဆောလျေင်စွာ 

အဆ  ာင်း  ားမပီး ရထားလမ်း ဆခတ္တ ပိတ်ခွင့်ပပုရန် ခွင့်ပပုချေ ်ဆတာင်းခံရမည့်အပပင် 

ပပုပပင်မပီးပပန်လည်ဆပပးေွဲနိုင်မည့် အဆပခအဆန ုိ ဗဟို္  ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ို ့ တင်ပပ၍ 

ခငွ့်ပပုချေ ်ဆတာင်းခံရမည်။ 

(ဃ) ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ၏့ ခွင့်ပပုချေ ်ပေင့် ေွင့်လှစ်ခွင့်ရရိှမပီးသည့် ရထားလမ်း ုိ တုိးချဲေရ့န် 

ရှိသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ၊ လမ်းဆ  ာင်းဆပပာင်းလဲရန် ရှိသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ၊ ရထား 

အချိေန်စာရင်း ဆပပာင်းလဲဆပပးေဲွရန် ရိှသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ၊ ရထားခရီးစဉ် ဆပပာင်းလဲ 

ဆပပးေဲွရန် ရိှသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ၊ စနစ်မတူဆသာ ရထားလမ်းယာဉ်မျေား ုိ ဆပပာင်းလဲ၍ 

ဆပပးေဲွရန်ရိှသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ ထုိသုိမ့ပပုလုပ်မီ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသုိ့ ့ခွင့်ပပုချေ ် 

ဆတာင်းခံရမည်။ 

၄၃။ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ည်- 

( ) ပုေ်မ ၄၂ ပါ  အဆ  ာင်းတစ်ရပ်ရပ်အရ ခွင့်ပပုချေ ်ဆတာင်းခံပခင်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ 

စုံစမ်းစစ်ဆေးမပီး စုံစမ်းစစ်ဆေးဆတွ ရ့ှိချေ ် အစီရင်ခံစာ ို ဆောလျေင်စွာ တင်ပပရန် 

စီမံဆရးအေွဲ ၊့ သ ်ေိုင်ရာစစ်ဆေးဆရးအရာရှိ၊ စစ်ဆေးဆရးမှူးနှင့်  ျွမ်း ျေင်သည့် 

အင်ဂျေင်နီယာတို ုိ့ တာဝန်ဆပးအပ်ရမည်။  

( ခ ) ပုေ်မခွဲ ( ) အရ တင်ပပသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးဆတွ ရ့ှိချေ ် အစီရင်ခံစာ ို စိစစ်မပီး 

ရထားလမ်းသစ်ေွင့်လှစ်ပခင်း၊ ရထားလမ်း ဆခတ္တ ပိတ်ပခင်း၊ ပပန်လည်ေွင့်လှစ်ပခင်း၊ 

ဆပပာင်းလဲ၍ ဆပပးေဲွပခင်း သုိမ့ဟုတ် ပပုပပင်တုိးချဲေပ့ခင်း ုိ စည်း မ်းချေ ်မျေားသတ်မှတ်၍ 

ခွင့်ပပုချေ ် ထုတ်ဆပးနိုင်သည်။  

၄၄။ ရထားအေဲွအ့စည်းသည် ပုေ်မ ၄၃၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) အရ ခွင့်ပပုချေ ်ပေင့် ရထားလမ်းနှင့် ရထားလမ်း 

ယာဉ်မျေား ုိ ပပန်လည်အသံုးပပုဆပပးေဲွရာတွင် ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ ့ သတ်မှတ်ထားသည့် ခွင့်ပပုချေ ်ပါ 

စည်း မ်းချေ ်မျေား ုိ လို ်နာရမည်။ 



20 
 

အခန်း(၁၀) 

ပိုဆ့ောင်ဆရး လွယ် ူဆချောဆမွ  ့အေင်ဆပပဆစဆရး 

၄၅။ ရထားအေွဲ အ့စည်းသည်- 

( ) ခရီးသည်နှင့်  ုန်စည်မျေား ို လ ်ခံပခင်း၊ ေ ်လ ်ပိုဆ့ောင်ဆပးပခင်း ပပုနိုင်ဆရး 

အတွ ် ရထားအေွဲ အ့စည်းအချေင်းချေင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွ ်ရမည်။ 

( ခ ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သုိမ့ဟုတ် ရထားအေဲွအ့စည်းတစ်ခုခု ုိပေစ်ဆစ၊  ုန်စည်အမျိေုးအစား ုိ 

ပေစ်ဆစ မမျှမတ သိုမ့ဟုတ် မဆလျော်မ န် ဦးစားဆပးပခင်း ဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ အခွင့် 

အဆရးဆပးပခင်း သုိမ့ဟုတ် ဘ ်လုိ ်ပခင်း ဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ အ ျိေုးယုတ်ဆစပခင်း 

ဆသာ်လည်းဆ ာင်း ပေစ်ဆပါ်နိုင်သည့် ဆောင်ရွ ်မှု တစ်စုံတစ်ရာမပပုလုပ်ရ။ 

( ဂ ) ရထားအေွဲ အ့စည်းအချေင်းချေင်း ရထားလမ်း ေ ်စပ်လျေ ်ရှိလျှင် သိုမ့ဟတု် ရထား 

အေဲွအ့စည်းတစ်ခု၏ လမ်းေံုးဘူတာသည် အပခားရထားအေဲွအ့စည်းတစ်ခု၏ ဘူတာနှင့် 

နှစ် ီလုိမီတာခန် ့ ွာဆဝးလျှင် ရထားအေဲွအ့စည်းတုိသ့ည် ပုေ်မခဲွ ( )နှင့် (ခ) တိုန့ှင့် 

အညီ ဆနှာင့်ဆနှး  န် ့ ာမှုမရှိဘဲ အေင်ဆပပစွာ ပိုဆ့ောင်ဆပးရမည်။  

(ဃ) တစ်ဘ ် ရထားအေဲွအ့စည်း  ယင်းတုိ၏့  ုန်စည်မျေား ုိ ဆတာ ်ဆလျှာ ် သယ်ပုိခ့ 

နှုန်းပေင့် တစ်ဘ ်နှင့်တစ်ဘ ်  ူးဆပပာင်းသယ်ယူ ပိုဆ့ောင်ဆပးရန် ရှိသည့်အခါ 

ယင်း ုန်စည်မျေား ို လ ်ခံပခင်း၊ ပိုဆ့ောင်ပခင်းနှင့် ထုတ်ဆပးပခင်းတို ့ို အေင်ဆပပ 

ဆချောဆမာစွာပပုလုပ်နုိင်ရန် ရထားအေဲွ အ့စည်း အချေင်းချေင်း ပူးဆပါင်းဆောင်ရွ ်ရမည်။ 

( င ) ရထားအေဲွအ့စည်းအချေင်းချေင်း ညိှနှိုင်းဆောင်ရွ ်၍ အေင်မဆပပပါ  ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရး 

အေွဲ ၏့ ေုံးပေတ်ချေ ်အတိုင်း လို ်နာရမည်။ 

၄၆။ ရထားအေဲွအ့စည်းသည်  ုန်စည်မျေားထားသုိရန် ဝန်ဆောင်ခဆ ာ ်ခံရာတွင် ဆော ်လုပ် 

ဆပးရသည့် အဆော ်အအုံမျေားအတွ ် အမှန်တ ယ်  ုန် ျေခဲ့သည့်  ုန် ျေဆငွအဆပါ်တွင် 

အဆပခမခံဘဲ လ ်ရှိလ ်ခံထားသည့်  ုန်စည်မျေားအတွ ်  ုန် ျေနိုင်သည့် သယ်ယူပိုဆ့ောင်မှု 

 ုန် ျေစရိတ်ဆငွ ုိ အဆပခခံ၍ ဗဟို္  ီး  ပ်ဆရးအေွဲ  ့ သတမ်ှတ်သည့် ဝန်ဆောင်ခ ုိ ဆ ာ ်ခံ 

နိုင်သည်။ 

အခန်း(၁၁) 

ရထား၀န်ထမ်းမျေားေိုင်ရာ အလုပ်ချေိန်သတ်မှတ်ချေ ်မျေား 

၄၇။ ရထားအေွဲ အ့စည်းတွင် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ ရထားဝန်ထမ်းမျေား ို ဆအာ ်ပါအတိုင်း 

ဆလးမျေိုးခွဲပခားနိုင်သည်- 

( ) ရံုးချေိန်အတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ရဆသာ ရံုးဝန်ထမ်းမျေား၊ 

( ခ ) စ ်ရံုနှင့် အလုပ်ရံုဝန်ထမ်းမျေား၊  
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( ဂ ) ရထားခရီးစဉ်ဇယားအလို ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသူမျေား၊ 

(ဃ) လုပ်ငန်းသဘာဝအရ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူမျေား။  

၄၈။ ( ) ပုေ်မ ၄၇၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ  ဝန်ထမ်းမျေားသည် အလုပ်ရုံမျေားဥပဆေနှင့် ထိုဥပဆေအရ 

ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေား၊ အလုပ်သမားအလုပ်အ ုိင်နှင့် လူမှုေူလံုဆရးဝန်္ ီး 

ဌာန  ထုတ်ပပန်သည့် အမိန်၊့ ညွှန်  ားချေ ်မျေားနှင့်အညီ ပေစ်ဆစရမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မ ၄၇ ၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) ပါဝန်ထမ်းမျေား ုိ- 

(၁) မည်သည့်လတွင်မေုိ တစ်ပတ်လျှင် အလုပ်လုပ်ချိေန် နာရီ ၆၀ ထ ် ဆ ျော်လွန်ပခင်း 

မရှိဆစရ။ 

(၂) ရ ်သတ္တ ပတ်တိုင်း တစ်ေ ်တည်း နှစ်ေယ့်ဆလးနာရီထ ်မနည်း နားချေိန် 

ဆပးရမည်။ 

၄၉။ အချေိန်  ာပမင့်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရဆစ ာမူ ဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရဆသာ အချေိန် 

 ာလတွင်  ုိယ် ာယအားထုတ်ရမှုနှင့် ဉာဏအားစို ်ထုတ် ဆောင်ရွ ်ရမှုမရှိဆသာ  ာလမျေား 

ပါဝင်မှုဆ  ာင့် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ တစ်ေ ်တည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ပခင်း မပပုရသူဟု အခွင့် 

အာဏာပိုင်  သတမ်ှတ်ဆသာဝန်ထမ်းမျေားအတွ ် အလုပ်လုပ်ချေိန်နှင့် အနားယူချေိန် ုိ ဆအာ ်ပါ 

အတိုင်း သတမ်ှတ်သည်-  

( ) မည်သည့်သီတင်းပတ်တွင်မေို အလုပ်ချေိန် စုစုဆပါင်း ၈၄ နာရီထ ် ဆ ျော်လွန်ပခင်း 

မရှိဆစရ။ 

( ခ ) တစ်ပတ်အတွင်း တစ်ေ ်တည်း အနားယူခွင့် ာလ ုိ ဗဟို္  ီး  ပ်ဆရးအေွဲ  ့ 

သတမ်ှတ်ဆပးနိုင်သည်။ 

၅၀။ ရထားမဆတာ်တေမှုပေစ်ပွားပခင်း၊ စ ်ဆခါင်း၊ တွဲ၊ ယာဉ်နှင့် စ ် ိရိယာမျေား အဆရးတ္ ီး 

ပပုပပင်မွမ်းမံရပခင်း၊ မဆမျှာ်လင့်ဆသာ အဆရးဆပါ် အဆပခအဆနပေစ်ပွားပခင်းတုိရိှ့ပါ  ပုေ်မ ၄၈ ၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) 

အရ သတမ်ှတ်သည့် အလုပ်လုပ်ချေိန်ထ ် ဆ ျော်လွန်နိုင်သ ဲ့သုိ ့ခွင့်ပပုသည့် အနားယူချေိန် ုိလည်း 

ဆလျောခ့ျေနိုင်သည်။  

၅၁။ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသ့ည် ပုေ်မ ၄၇၊ ပုေ်မခဲွ (ဂ) ပါဝန်ထမ်းမျေားအတွ ် သင့်တင့်မျှတဆသာ 

အလုပ်လုပ်ချိေန်နှင့် အနားယူချိေန်တုိ ့ ခံစားနုိင်ဆစရန် ရထားစင်းဆရနှင့် လုပ်ငန်းပမာဏ မျေားပပားမှု ုိ 

စစ်ဆေးဆရးအေဲွပ့ေင့် အခါအားဆလျော်စွာစိစစ်၍ အလုပ်လုပ်ချိေန်နှင့် အနားယူချိေန်တုိ ုိ့ ပပင်ေင်နုိင်ရန် 

လည်းဆ ာင်း၊ လုိအပ်ပါ  ၀န်ထမ်းဦးဆရ ပပင်ေင်ေဲွစ့ည်းနုိင်ရန်လည်းဆ ာင်း ဆောင်ရွ ်နုိင်သည်။  
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အခန်း(၁၂) 

ရထားအေွဲ အ့စည်းမျေား၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား 

၅၂။ ရထားအေွဲ အ့စည်းမျေားသည် ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ 

အမိန်ဆ့  ာ်ပငာစာ၊ အမိန် ၊့ ညွှန်  ားချေ ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ဆအာ ်ပါတို ့ို 

ဆောင်ရွ ်ရမည်- 

( ) ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် သ ်ေုိင်သည့်  ုန်စည်လ ်ခံ သုိဆလှာင်သိမ်းေည်း 

ထားပခင်း၊ သယ်ယူပုိဆ့ောင်ပခင်းေုိင်ရာ  ိစ္စရပ်မျေား၊ ဆဘးအန္တရာယ် ပေစ်ဆစတတ်ဆသာ 

 ုန်စည်သယ်ယူပုိဆ့ောင်ပခင်း၊ ခရီးသည်ေုိင်ရာ ိစ္စရပ်မျေား၊ အပမန်နှုန်းသတ်မှတ်ပခင်း 

နှင့် ဝန်ထမ်းဆရးရာ  ိစ္စရပ်မျေားအတွ ် လုိအပ်သည့် စည်း မ်းချေ ်မျေား သတ်မှတ် 

ထုတ်ပပန်ပခင်း၊ 

( ခ ) ဤဥပဆေပါ စီမံခန်ခ့ွ ဲဆရးအရ အဆရးယူပခင်းနှင့် ပပစ်မှုဆ  ာင်းအရ အဆရးယူပခင်း 

တိုန့ှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဆောင်ရွ ်ရမည့် နည်းလမ်းမျေား ုိ သတ်မှတ်ပခင်း။ 

၅၃။ ရထားအေဲွအ့စည်းမျေားသည် ရထားဆပပးေဲွဆရးအတွ ် အသံုးပပုမည့် စ ်ဆခါင်း၊ တဲွ၊ စ ်ရံု၊ 

စ ်ပစ္စည်း တည်ဆော ်ပခင်း၊ မွမ်းမံထိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် ငှားရမ်းပခင်းတုိအ့တွ ် ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရး 

အေဲွ၏့ ခွင့်ပပုချေ ်ပေင့် အပခားရထားအေဲွအ့စည်း တစ်ခုခုနှင့် သဆဘာတူစာချေုပ်ချေုပ်ေုိ လုပ် ုိင်ခွင့် 

ရှိသည်။ 

၅၄။ ရထားအေဲွအ့စည်းမျေားသည် ရထားလမ်းတစ်ခုခု ုိ စီမံအုပ်ချေုပ်ပခင်း၊ ထိန်းသိမ်းပပုပပင်ပခင်းနှင့် 

ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေား ဆောင်ရွ ်ရာတွင် အသုးံချေပခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရး 

အေဲွ၏့ ခွင့်ပပုချေ ်ပေင့် အပခားရထားအေဲွအ့စည်း တစ်ခုခုနှင့် သဆဘာတူ စာချေုပ်ချေုပ်ေုိ၍ လုပ် ုိင် 

ဆောင်ရွ ်ခွင့်ရှိသည်။ 

၅၅။ ရထားအေဲွအ့စည်းမျေားသည် ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွ ်မည့်အစီအစဉ် ုိ ဆရးေဲွမပီး 

ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသုိ့တ့င်ပပ၍ အတည်ပပုချေ ်ရယူရမည်။ ထုိသုိဆ့ရးေဲွရာတွင် သယ်ယူပုိဆ့ောင်ဆရး 

ေိုင်ရာ တည်ေဲဥပဆေမျေား၊ နည်းဥပဆေမျေားနှင့် ညီညွတ်ဆစရမည်။ 

၅၆။ ရထားအေွဲ အ့စည်းမျေားသည် ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံဆငွ၊ ဝင်ဆငွနှင့် 

လုပ်ငန်းေုိင်ရာ အစီရင်ခံစာ ုိ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသုိ့ ့တင်သွင်းရမည်။ 
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အခန်း(၁၃) 

 ုန်စည် သယ်ယူပိုဆ့ောင်ပခင်း 

၅၇။  ုန်စည်အပ်နှံသူသည်-  

( ) မိမိ၏ ုန်စည်အမျိုေ းအမည်စာရင်း ုိ စာပေင့်ဆရးသား၍ မိမိအပ်နံှမည့်ဘူတာရိှ သ ်ေုိင်ရာ 

ဝန်ထမ်းသုိ ့ဆပးအပ်သည့်  ုန်စည်စာရင်းမိတ္တ ူ ုိ လ ်ဝယ်တွင်ထားရိှရမည်။  

( ခ ) တည်ေဲဥပဆေတစ်ရပ်ရပ်အရ တားပမစ်ထားသည့်  ုန်စည်မျေား၊ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့် 

မညီသည့် ဆဘးအန္တရာယ်ပေစ်ဆစတတ်ဆသာ  ုန်စည်မျေား၊ အမျေားပပည်သူအတွ ် 

မနှစ်မမို ေ့ွယ်ရာ  ုန်စည်မျေားနှင့် သ ်ေိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အေွဲ အ့စည်း  

ပေစ်ဆစ၊ ဆေသေုိင်ရာအုပ်ချေ ပ်ဆရး အေဲွအ့စည်း ပေစ်ဆစ တားပမစ်ထားသည့်  ုန်စည်မျေား ုိ 

အပ်နှံပခင်းမပပုရ။  

၅၈။ သ ်ေိုင်ရာ ရထားဝန်ထမ်းသည်- 

( )  ုန်စည်လ ်ခံပခင်း၊ စစ်ဆေးပခင်း၊ ထုတ်ဆပးပခင်းလုပ်ငန်းမျေား ုိ  ုန်စည်သယ်ယူ 

ပိုဆ့ောင်မှုေိုင်ရာ နည်းဥပဆေမျေားနှင့်အညီ ဆောင်ရွ ်ရမည်။ 

( ခ ) ရထားဆပါ်ရှိ ပိုင်ရှင်မဲ့  ုန်စည်မျေား ို သင့်ဆလျော်သလို စီမံခန်ခ့ွဲနိုင်သည်။ 

၅၉။ ရထားအေဲွအ့စည်းမျေားသည်  ုန်စည်သယ်ဆောင်ရသည့်အတွ ် ရထားတန်ောခ၊  ုန်ဆလှာင်ရံုခ၊ 

ဝန်ဆောင်ခ၊   န် ့ ာဆ  းအတွ ်  ုန်ေဏ်၊ တွဲေဏန်ှင့် အပခား ုန် ျေ စရိတ်မျေား ို သတ်မှတ် 

ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ဆ ာ ်ခံခွင့်ရှိသည်။  

အခန်း(၁၄) 

ခရီးသည် သယ်ယူပိုဆ့ောင်ပခင်း 

၆၀။ ရထားအေွဲ အ့စည်းမျေားသည်-  

( ) ဆပပးေွဲမည့် ရထားအေင့်အတန်းနှင် ့ ညီညွတ်သည့်တွဲမျေား၊ ဝန်ဆောင်မှုမျေားပေင့် 

ခရီးသည် သယ်ယူပိုဆ့ောင်ရမည်။ 

( ခ ) ဘူတာမျေားတွင် ခရီးသည်မျေားသိရိှဆစရန် ရထားအချိေန်စာရင်းမျေား၊ လ ်မှတ်ခနှုန်းထားမျေား၊ 

အသိဆပးေိုင်းဘုတ်မျေား ထားရှိပခင်းနှင့် ဆ  ညာပခင်းမျေား ဆောင်ရွ ်ရမည်။  

( ဂ ) ဘူတာမျေားတွင် ရထားစီးခရီးသည်ပမာဏနှင့် သင့်တင့်ဆလျော ်ပတ်သည့် အမျေားသံုး 

သန်ရ့ှင်းဆသာ ဆရအိမ်သာမျေား ထားရှိရမည်။ 

(ဃ)  ူးစ ်တတ်သည့် ဆရာဂါရှိဆသာ ခရီးသည် ို အထူးခွင့်ပပုချေ ်ပေင့် တာဝန်ရှိ 

ရထား၀န်ထမ်း  သီးသန်တ့ွဲတွင် သီးပခားဆနရာ ခွဲပခားစီစဉ်ဆပးနိုင်သည်။ 
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( င ) ရထားခရီးစဉ်အတွင်း ခရီးသည်မျေား ထိခုိ ်ေဏ်ရာရမှုနှင့် ဆသေံုးမှုအတွ ် တည်ေဲ 

ဥပဆေနှင့်အညီ အာမခံထားရှိရမည်။ 

( စ ) ရထားစီးခရီးသည် သယ်ယူပုိဆ့ောင်ပခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် 

နည်းဥပဆေမျေားအရ လည်းဆ ာင်း၊ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ ့ သတ်မှတ်ဆပးဆသာ အပခား 

လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ လည်းဆ ာင်း ဆောင်ရွ ်ရမည်။ 

၆၁။ ရထားစီးခရီးသည်မျေားသည် ရထားလ ်မှတ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ တားပမစ်ချေ ်မျေား၊ စည်း မ်းချေ ် 

မျေားနှင့် ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားအရ သတမ်ှတ်ချေ ်မျေား ုိ လို ်နာရမည်။ 

အခန်း(၁၅) 

ရထားအေွဲ အ့စည်းမျေား၏ ပိုဆ့ောင်ဆရးေိုင်ရာ တာ၀န်မျေား 

၆၂။ ရထားပေင့် ပုိဆ့ောင်ဆပးရန် ရထားအေဲွအ့စည်းအား အပ်နံှထားဆသာ  ုန်စည်မျေား ဆပျော ်ေံုးပခင်း၊ 

ယုိယွင်းပျေ ်စီးပခင်း၊ တိရ စ္ဆာန်မျေားဆပျော ်ေံုးပခင်း၊ ထိခုိ ်ေဏ်ရာရပခင်း၊ ဆသဆ  ပခင်းမျေားရိှခ့ဲလျှင် 

ရထားအေဲွအ့စည်းသည် ဤဥပဆေပါ အပခားဆသာပပဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ုိ အဆထာ ်အထားပပု၍ တည်ေဲ 

ပဋိညာဉ်အ ်ဥပဆေ ပုေ်မ ၁၅၁ ၊ ၁၅၂ နှင့် ၁၆၁ တုိပ့ါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားအရ ဆခတ္တ အပ်နံှပခင်းခံရသူ၏ 

တာဝန်မျေားအတိငု်း ဆောင်ရွ ်ရမည်။ 

၆၃။ ရထားအေွဲအ့စည်းအား ရထားပေင့်ပုိဆ့ောင်ဆပးရန် အပ်နံှဆသာ ုန်စည်မျေား ဆပျော ်ေံုးပခင်း၊ 

ပျေ ်စီးပခင်း၊ ဆနှာင့်ဆနှး  န် ့ ာပခင်း၊ ထိခုိ ်ေဏ်ရာရပခင်း၊ ဆသေံုးပခင်းတုိအ့တွ ် အဆထာ ်အထား 

ခိုင်လုံစွာပေင့် ဆလျောဆ်  းဆတာင်းခံနိုင်သည်။ 

၆၄။ လ ်ေဲွတန်ော ပပုလုပ်ထားပခင်းမရိှဆသာ ခရီးသည်နှင့်အတူ သယ်ဆောင်လာသည့်ပစ္စည်းမျေား 

ဆပျော ်ေံုးပခင်း၊ ထိခုိ ်ပျေ ်စီးပခင်း၊ ယုိယွင်းပျေ ်စီးပခင်းရိှခ့ဲလျှင် ရထားအေဲွအ့စည်း  ဆပးဆလျော်ရန် 

တာ၀န်မရှိဆစရ။ 

၆၅။ အေုိးတန်ပစ္စည်းမျေား သယ်ယူပုိဆ့ောင်ပခင်း၊ နှုန်းထားဆ ာ ်ခံပခင်း၊ ပျေ ်စီးမှု၊ ဆပျော ်ေံုးမှု 

အတွ ် ဆလျော်ဆ  းဆတာင်းခံပခင်းေုိင်ရာ  ိစ္စမျေား ုိ ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေား 

နှင့်အညီ ဆောင်ရွ ်နိုင်သည်။ 

၆၆။  ုန်စည်မျေား ုိ ရထားပေင့် ပုိဆ့ောင်ရာတွင်  ျေသင့်သည့် တန်ောခထ ် ပုိမုိဆ ာ ်ခံခ့ဲသည့် 

ဆငွ ုိလည်းဆ ာင်း၊ ပုိဆ့ောင်ရန်အပ်နံှသည့်  ုန်စည်မျေား ဆပျော ်ေံုးပခင်း၊ ထိခုိ ်ပျေ ်စီးပခင်းနှင့် 

ယုိယွင်းပျေ ်စီးပခင်းတုိအ့တွ ် ဆလျော်ဆ  းဆငွ ုိလည်းဆ ာင်း ဆတာင်းခံလုိသူသည် အပ်နံှသည့်ဆနမှ့ 

ဆပခာ ်လအတွင်း ရထားအေဲွအ့စည်းထံသုိ ့လူ ုိယ်တုိင်ပေစ်ဆစ၊  ုိယ်စားလှယ်မှ တစ်ေင့်ပေစ်ဆစ စာပေင့် 

တရား၀င်ဆရးသားဆတာင်းေုိမှသာ ပပန်အမ်းဆငွ သုိမ့ဟုတ် ဆလျော်ဆ  းဆငွ ုိ ရထို ်ခွင့်ရှိသည်။ 
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၆၇။  ုန်စည် အမျိေုးအမည်စာရင်းမျေား ုိ တမင်မမှန်မ န် ဆော်ပပဆပးအပ်ခ့ဲလျှင် ထုိ ုန်စည်မျေား 

ဆပျော ်ေံုးပခင်း၊ ထိခုိ ်ပျေ ်စီးပခင်း၊ ယုိယွင်းပျေ ်စီးပခင်းတုိအ့တွ ် ရထားအေဲွအ့စည်း၌ ဆလျော်ဆ  း 

ဆပးရန် တာဝန်မရှိဆစရ။ 

၆၈။ ရထားအေဲွအ့စည်းနှစ်ခု သုိမ့ဟုတ် နှစ်ခုထ ်ပုိဆသာ အေဲွအ့စည်းမျေားအ  ား ခရီးသည်နှင့် 

 ုန်စည်မျေား ုိ ခရီစဉ်အစမှအေံုးထိ ပုိဆ့ောင်သည့် ိစ္စနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ခရီးသည်မျေား ဆသေံုးေဏ်ရာရမှု၊ 

 ုန်စည်မျေား ဆပျော ်ေံုးမှု၊ ထိခုိ ်ပျေ ်စီးမှု၊ ယုိယွင်းပျေ ်စီးမှုမျေား၊ ဆနှာင့်ဆနှး  န် ့ ာမှုမျေားအတွ ် 

ဆလျော်ဆ  းရရိှရန် သ ်ေုိင်ရာ ရထားအေဲွအ့စည်းအဆပါ်တွင် နည်းလမ်းတ ျေ ဆတာင်းခံနုိင်ခွင့်ရိှသည်။  

၆၉။ ဤအခန်းပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားတွင် မည်သိုပ့င် ပပဋ္ဌာန်းပါရှိဆစ ာမူ ရထားအေွဲ အ့စည်း 

တစ်ခုခုသည်  ုန်စည်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ သယ်ယူပိုဆ့ောင်သည့်  ာလအဆတာအတွင်း ဆအာ ်ပါ 

အဆပခအဆနတစ်ရပ်ပေစ်ဆစ၊ တစ်ရပ်ထ ်ပုိ၍ပေစ်ဆစ ဆပါ်ဆပါ ်ဆ  ာင်း သ ်ဆသထင်ရှား ပပနုိင်ပါ  

အေုိပါ ုန်စည်ေံုးရှုံးမှု၊ ပျေ ်စီးမှု သုိမ့ဟုတ်  ုန်စည်လွှဲဆပပာင်းဆပးပုိရ့န် ဆနှာင့်ဆနှး  န် ့ ာမှုအတွ ် 

တာဝန်မရှိဆစရ- 

( )  ုန်စည်အပ်နှံသူ၊  ုန်စည်ဆရွးယူသူ၊ ၎င်း၏ ိုယ်စားဆောင်ရွ ်သူ သိုမ့ဟုတ် 

 ုိယ်စားလှယ်တို၏့ ပပုလုပ်မှု သိုမ့ဟုတ် ဆပါ့ေမှု၊   

( ခ )  ုန်စည်ထုပ်ပိုးပခင်း၊အမှတ်တံေိပ်ပပုလုပ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ်  ုန်စည်နံပါတ်တပ်ပခင်း 

ပပုလုပ်ရာတွင် မပပည့်စုံမှု သိုမ့ဟတု် အားနည်းချေို ယ့ွင်းမှု၊  

( ဂ )  ုန်စည်အပ်နှံသူ၊  ုန်စည်ဆရွးယူသူ၊ ၎င်း၏ ိုယ်စား ဆောင်ရွ ်သူ သိုမ့ဟုတ် 

 ုိယ်စားလှယ်တုိ ့ မဆလျော်မ န်ဆပါ့ေစွာ  ုန်စည်  ုိင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမှု၊  ုန်စည် 

တင်မှု၊  ုန်စည်ချေမှု၊ သိုဆလှာင် ထိန်းသိမ်းထားရှိမှု၊  

(ဃ) ပုပ်သိုး ပျေ ်စီးလွယ်ဆသာ  ုန်စည်ပေစ်မှု သိုမ့ဟုတ်  ုန်စည်၏ ပင် ိုယ် သဘာဝ 

ချေိုယ့ွင်းမှု သိုမ့ဟုတ် မပမင်သာဆသာ ချေိုယ့ွင်းမှု၊  

( င ) သ ်ေုိင်သည့် အလုပ်သမားမျေား အစုအဆဝးပေင့် ေန္ဒပပမှု၊ အလုပ်ပိတ်မှု၊ အလုပ်ရပ်နား 

ထားမှု၊ အလုပ် ုိလံုးဝပေစ်ဆစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဆေသပေစ်ဆစ မလုပ်ဆစရန် တားေီးခံရမှု၊ 

( စ ) သဘာဝဆဘးအန္တရာယ်ပေစ်ဆပါ်မှု အပါအဝင် ္ ိုတင်မဆမျှာ်မှန်းနုိင်ဆသာ အဆပခအဆန 

ဆပါ်ဆပါ ်မှု။ 

အခန်း(၁၆) 

မဆတာ်တေ ပေစ်ပွားမှုမျေား 

၇၀။ ( ) ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေားတွင် မဆတာ်တေမှုအပေစ် သတ်မှတ်ထားဆသာ ပေစ်ရပ် 

တစ်ခုခုပေစ်ပွားလျှင် ရထားမှတာဝန်ရှိသူသည် အနီးေုံးဘူတာရုံပိုင်ထံသို  ့ချေ ်ချေင်း 

သတင်းဆပးပိုရ့မည်။ 
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( ခ ) သ ်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ အ့စည်းသည် မဆတာ်တေမှု သတင်းရရှိသည့်အခါ ရထား 

မဆတာ်တေပေစ်ပွားမှု အဆပခအဆနမျေား ို ၀န်္ ီးဌာနနှင့် ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ို ့

ချေ ်ချေင်း သတင်းဆပးပို ့အစီရင်ခံရမည်။  

၇၁။ မဆတာ်တေမှုနှင့်ပတ်သ ်၍ အစီရင်ခံတင်ပပပခင်းနှင့် စံုစမ်းစစ်ဆေးပခင်းမျေား ုိ သတ်မှတ်ချေ ် 

မျေားနှင့်အညီ ဆောင်ရွ ်ရမည်။  

၇၂။ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ည်- 

( ) ရထားတွင် မဆတာ်တေမှု ပေစ်ပွားပခင်းဆ  ာင့် ထိခုိ ်ေဏ်ရာရသူ တစ်ဦး  ထိခုိ ် 

ေဏ်ရာရမှု၊ ဆသေံုးမှုအတွ ် ဆလျော်ဆ  းဆပးရန် ိစ္စ ုိ ဥပဆေနှင့်အညီ ဆောင်ရွ ် 

နိုင်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပပုလုပ်ဆစရမည်။  

( ခ ) ရထားအေွဲ အ့စည်းတစ်ခုခု၏ မဆတာ်တေမှုဆ  ာင့် အပခားရထားအေွဲ အ့စည်းပိုင် 

ပစ္စည်းမျေား ပျေ ်စီးေုံးရှုံးလျှင် ယင်းပျေ ်စီးေုံးရှုံးမှုနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ တာဝန်ရှိဆသာ 

သ ်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ အ့စည်း ို သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ ေုံးပေတ်သည့် ပျေ ်စီး 

ေုံးရှုံးမှုတန်ေိုးအတိုင်း ဆပးဆလျော်ဆစရမည်။ 

အခန်း (၁၇) 

စီမံခန်ခ့ွဲဆရးေိုင်ရာ တားပမစ်ချေ ်နှင့် ပပစ်ေဏ် 

၇၃။ မည်သူမျှ- 

( ) လူစီးရထားတွဲ ဆပါ်တွင် တန်ောမဲ့ ုန်စည်မျေား တင်ဆောင်ပခင်းမပပုရ။ 

( ခ ) လူစီးရထားတွဲဆပါ်တွင်  ုန်စည်မျေား ို တန်ောမဲ့တင်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချေ ်ပေင့် 

လူစီးရထားတဲွအနီး၌ပေစ်ဆစ၊ ဘူတာရံု၊ ဘူတာဥပစာနှင့် ဘူတာရပ်ဝန်းအတွင်း၌ပေစ်ဆစ 

 ုန်စည်မျေား စုပုံထားရှိပခင်းမပပုရ။ 

( ဂ ) အမှန် ျေသင့်သည့် တန်ောခထ ် ဆလျော့နည်းဆပးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချေ ်ပေင့် 

 ုန်စည်၏ အမျေိုးအမည်နှင့် အဆလးချေိန် ုိ မမှန်မ န် ဆော်ပပပခင်းမပပုရ။ 

(ဃ) သီးသန်တဲွ့ သုိမ့ဟုတ် ခရီးသည် အပပည့်ရိှဆနသည့် လူစီးတဲွအတွင်းသုိ ့ ဝင်ဆရာ ်ပခင်း 

မပပုရ သုိမ့ဟုတ် ထုိသုိ ့ ဝင်ဆရာ ်သည့်အတွ ် ထွ ်သွားခုိင်းသည် ုိ ပငင်းေန်ပခင်း 

မပပုရ။ 

( င ) ဘူတာရံု၊ ဘူတာဥပစာ၊ ဘူတာရပ်ဝန်း၊ ရထား၊ ရထားလမ်းယာဉ်တုိတွ့င်လည်းဆ ာင်း၊ 

ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍လည်းဆ ာင်း၊ အမျေားပပည်သူသိရိှရန်အတွ ် 

လည်းဆ ာင်း၊ ဆရးသားထားပခင်း၊  ပ်ထားပခင်း၊ စုိ ်ထူထားပခင်းမျေား ပပုလုပ်ထားသည့် 
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အရာမျေားအား တမင်ပျေ ်ယွင်းဆစပခင်း၊ ဆရးသားချေ ်မျေား ို ေျေ ်ပခင်း၊ ပပင်ပခင်း 

သိုမ့ဟတု် ေွဲပေုတ်ေယ်ရှားပခင်းမပပုရ။ 

( စ ) တာဝန်ရိှရထားဝန်ထမ်း   ူးစ ်ဆရာဂါရိှသူမျေားအတွ ် သီးပခားဆနရာချေထားဆပးပခင်း ုိ 

လို ်နာမှုမရှိဘဲ ရထားစီးနင်းပခင်းမပပုရ။ 

(ေ) ရထားဆပါ်နှင့် ရထားနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆတာင်းရမ်းပခင်း၊ ခွင့်ပပုချေ ်မရိှဘဲ ဆစျေးဆရာင်းပခင်း၊ 

ဆနထိုင်ပခင်းမပပုရ။  

( ဇ ) ရထားလ ်မှတ်မပါဘဲဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ ရထားလ ်မှတ်ပါ ခရီးစဉ်ထ ် ဆ ျော်လွန် 

စီးနင်းပခင်း ဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ ရထားလ ်မှတ်ပါ အတန်းအစား သတ်မှတ်ချေ ်ထ ် 

ပမင့်ဆသာ အတန်းအစားတွင် သွားဆရာ ်စီးနင်းပခင်းဆသာ်လည်းဆ ာင်းမပပုရ။   

(ဈ) ရထားလ ်မှတ်ဆပါ်တွင် ဆော်ပပထားသည့် သံုးစဲွခွင့်ရိှသည့် ာလ၊ ရ ်စဲွ၊ နုိင်ငံသား 

စိစစ်ဆရး တ်ပပားအမှတ်၊ ဘူတာဆော်ပပချေ ်၊ လူဦးဆရနှင့် စာသားတုိ ုိ့ ပပင်ေင်ပခင်း၊ 

ဆပပာင်းလဲပခင်း သိုမ့ဟုတ် ေျေ ်ပစ်ပခင်းမပပုရ။   

(ည) ခရီးတစ်ခုအတွ ် ဆရာင်းချေထားဆသာ ရထားလ ်မှတ် ိုပေစ်ဆစ၊ အသွားအပပန် 

ရထားလ ်မှတ် ုိပေစ်ဆစ တစ်ေင့်ပပန်လည် ဆရာင်းချေပခင်း၊ လွှဲဆပပာင်းပခင်း၊ လွှဲဆပပာင်း 

သည် ုိ လ ခ်ံပခင်း၊ ယင်းသိုဆ့ောင်ရွ ်ရန် အားထုတ်ပခင်းမပပုရ။   

( ဋ ) တာဝန်ရိှ ရထားဝန်ထမ်း  ရထားစီး ခရီးသည်အား ရထားလ ်မှတ်ပပသရန် ဆတာင်းခံ 

သည့်အခါ ပပသရန် ပျေ ် ွ ်ပခင်း မရှိဆစရ။ 

၇၄။ မည်သည့် တိရ စ္ဆာန်မျေား၏ ပုိင်ရှင် သုိမ့ဟုတ် ္ ီး  ပ်သူမျှ တိရ စ္ဆာန်မျေားမဝင်ရန် သင့်ဆလျော်ဆသာ 

အ ာအရံ သုိမ့ဟုတ် ပခံစည်းရုိး ာရံထားဆသာ ရထားလမ်းနယ်ဆပမအတွင်းသုိ ့တိရ စ္ဆာန် ုိဆမာင်းနှင်ပခင်း၊ 

ဆ ျော်နင်းဝင်ဆရာ ်ဆစပခင်း သိုမ့ဟုတ် လွှတ်ဆ ျောင်းပခင်းမပပုရ။  

၇၅။ ရထားအေွဲ အ့စည်းသည် ပုေ်မ ၇၃ နှင့် ၇၄ တိုပ့ါ တားပမစ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို ဆော ်ေျေ ် 

 ျေူးလွန်သူအား ဆအာ ်ပါစီမံခန်ခ့ွဲဆရး ပပစ်ေဏ်တစရ်ပ်ရပ် ုိ ချေမှတ်နိုင်သည်-  

( ) ပုေ်မ ၇၃၊ ပုေ်မခွဲ ( ) မှ (ဂ) အထိပါ တားပမစ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို ဆော ်ေျေ ် 

 ျေ းလွန်ဆ  ာင်းဆတွရိှ့ပါ  ထုိသူ ုိ  ုန်တင်တန်ောခ၏ သံုးေနှင့်ညီမျှဆသာ ေဏ်ဆငွ 

တပ်ရုိ ်ပခင်း၊  

( ခ ) ပုေ်မ ၇၃၊ ပုေ်မခဲွ (ဃ) မှ (ေ) အထိပါ တားပမစ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ုိ ဆော ်ေျေ ် ျေ းလွန် 

ဆ  ာင်း ဆတွရိှ့ပါ  ထုိသူ ုိ အနည်းေံုး  ျေပ် ၃၀၀၀ မှ အမျေားေံုး  ျေပ် ၃၀၀၀၀ ထိ 

ေဏ်ဆငွတပ်ရို ်ပခင်း၊ 
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( ဂ ) ပုေ်မ ၇၃၊ ပုေ်မခွဲ (ဇ) မှ (ဋ) အထိပါ တားပမစ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို ဆော ်ေျေ ် 

 ျေူးလွန်ဆ  ာင်း ဆတွ ရ့ှိပါ  ထိုသူ ို ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ ၏့ အခါအားဆလျော်စွာ 

သတမ်ှတ်ထုတ်ပပန်ဆသာေဏ်ဆငွ တပ်ရို ်ပခင်း၊ 

(ဃ) ရထားအေွဲအ့စည်းသည် ပုေ်မ ၇၄ ပါ  တားပမစ်ချေ ် ုိ ဆော ်ေျေ ်သူအား တိရ စ္ဆာန် 

တစ်ဆ ာင်လျှင်  ျေပ် ၅၀၀၀၀ ထ ်မပိုဆသာ ဆငွေဏ်ချေမှတ်ရမည်။ ထိုပ့ပင် ရထား 

ဆမာင်းနှင်လာစဉ် ဆဘးအန္တရာယ်ပေစ်ဆစရန် ရထားလမ်းနယ်ဆပမအတွင်းသုိ ့တိရ စ္ဆာန် ုိ 

တမင်ဆမာင်းသွင်းလျှင် သုိမ့ဟုတ် ထုိသုိဝ့င်ဆရာ ်ရန် သိလျေ ်နှင့် ခွင့်ပပုလျှင် ထုိသူ ုိ 

တိရ စ္ဆာန်တစ်ဆ ာင်လျှင်  ျေပ် ၁၀၀၀၀၀ ထ ်မပိုဆသာ  ေဏ်ဆငွတပ်ရုိ ်ပခင်း။  

၇၆။ ရထားအေွဲ အ့စည်းသည်- 

( ) ပုေ်မ ၇၅ အရ စီမံခန်ခဲွ့ဆရး ပပစ်ေဏ်အပေစ် ေဏ်ဆငွချေမှတ်ပခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ သ ်ေုိင်ရာ 

ရထားအေဲွအ့စည်း၏ အ္ ီးအမှူးထံ သတ်မှတ်ထားဆသာ ပံုစံနှင့်အတူ ဆောလျေင်စွာ 

အစီရင်ခံရမည်။ 

( ခ ) ချေမှတ်ထားဆသာ ေဏ်ဆငွမျေား ို သ ်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ အ့စည်း၏ ဆငွစာရင်းသို ့

သတမ်ှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ဆောလျေင်စွာ ဆပးသွင်းရမည်။  

၇၇။ ( ) ပုေ်မ ၇၅ အရ တပ်ရုိ ်ဆသာ စီမံခန်ခဲွ့ဆရးေဏ်ဆငွ ုိ မဆ ျေနပ်သူသည် ယင်းေဏ်ဆငွ ုိ 

ဆပးသွင်းမပီး သ ်ေုိင်ရာ ရထားအေဲွအ့စည်း၏ အ္ ီးအမှူးထံ ရ ်ဆပါင်း ၃၀ အတွင်း 

အယူခံနိုင်သည်။  

( ခ ) သ ်ေုိင်ရာ ရထားအေဲွအ့စည်း၏ အ္ ီးအမှူးသည် ပုေ်မခဲွ ( ) အရ အယူခံမှု ုိ 

စိစစ်မပီး ယင်းေံုးပေတ်ချေ ် ုိ အတည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ေင်ပခင်း သုိမ့ဟုတ် ပယ်ေျေ ်ပခင်း 

ပပုနိငု်သည်။  

၇၈။ ( ) ပုေ်မ ၇၇၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ သ ်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ အ့စည်းအ္ ီးအမှူး၏ 

ေံုးပေတ်ချေ ် ုိ မဆ ျေနပ်သူသည် ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသုိ့ ့ ရ ်ဆပါင်း ၆၀ အတွင်း 

အယူခံနိုင်သည်။  

( ခ ) ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွသ့ည် ပုေ်မခဲွ ( ) အရ အယူခံမှု ုိ စိစစ်မပီး သ ်ေုိင်ရာ ရထား 

အေဲွအ့စည်းအ္ ီးအမှူး၏ ေံုးပေတ်ချေ ် ုိ အတည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ေင်ပခင်း သုိမ့ဟုတ် 

ပယ်ေျေ ်ပခင်း ပပုနိငု်သည်။ 

( ဂ ) ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ ၏့ ေုံးပေတ်ချေ ်သည် အမပီးအပပတ် အတည်ပေစ်သည်။ 
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အခန်း(၁၈) 

တားပမစ်ချေ ်မျေား 

၇၉။ မည်သူမျှ ရထား၊ ရထားစီး ခရီးသည် သိုမ့ဟုတ် ရထားဆပါ်ရှိ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦးနှင့် 

ရထားဆပါ်ရိှ  ုန်စည်မျေား ုိ ဆဘးအန္တရာယ် ျေဆရာ ်ဆစရန်   ံရွယ်ချေ ်ပေင့်ပေစ်ဆစ၊ ဆဘးအန္တရာယ် 

 ျေဆရာ ်နိုင်သည် ုိ သိလျေ ်နှင့်ပေစ်ဆစ ဆအာ ်ပါတို ုိ့ မပပုလုပ်ရ-   

( ) ရထားလမ်းဆပါ်သို ့သစ်တုံး၊ ဆ ျော ်ခဲ သိုမ့ဟုတ် အပခားပစ္စည်း တစ်စုံတစ်ရာ ို 

တင်ထားပခင်း၊ ပစ်ချေထားပခင်း၊ 

( ခ ) ရထား ုိ တစ်စံုတစ်ရာပေင့် ပစ်ဆပါ ်ပခင်း သုိမ့ဟုတ် အပခားတစ်စံုတစ်ရာ ပပုလုပ်ပခင်း၊  

( ဂ ) ရထားလမ်းရှိ ဇလီေားတုံး၊ ရထားလမ်းနှင့် သ ်ေိုင်သည့် မည်သည့် ေ ်စပ် 

ဆနဆသာ အရာ၀တ္ထ ု ိုမေို ေွဲထုတ်ေယ်ရှားပခင်း၊ ဆပေဆလျော့ပခင်း၊ ဆရွှ ဆ့ပပာင်းပခင်း 

သိုမ့ဟတု် ေျေ ်ေီးပခင်း၊ 

(ဃ) လမ်းလွှဲမျေားနှင့် ရထားစ ် ိရိယာမျေား ုိ လှည့်ပခင်း၊ ဆရွလ့ျေားဆစပခင်း၊ ထိန်းချေုပ်မှု 

ပျေ ်စီးဆစပခင်း၊ လွှဲဆပပာင်းပခင်း၊ 

( င ) ရထားလမ်း အချေ ်ပပမျေား ုိ မမှန်မ န် ပပုလုပ်ပခင်း၊ ေုံး ွယ်ထားပခင်း၊ ေယ်ရှား 

ပစ်ပခင်းနှင့် မမှန်မ န် အချေ ်ပပပခင်း၊ 

( စ ) ရထားလမ်း ုိ ချိေုယွ့င်းပျေ ်စီးဆစဆသာ အပခားမည်သည့် ပပုလုပ်မှု ုိမေုိ ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

ပေစ်ဆပါ်ဆစပခင်း သိုမ့ဟုတ် ထိုသိုပ့ေစ်ဆပါ်ဆစရန် အားထုတ်ပခင်း၊ 

၈၀။ မည်သူမျှ- 

( ) ရထားဆမာင်းနှင်ဆနစဉ်တွင် ဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ ရပ်ဆနစဉ်တွင် ဆသာ်လည်းဆ ာင်း 

စီးနင်းလုိ ်ပါသူ၏ အသ ် ုိပေစ်ဆစ၊ လံုပခုံ ဆရး ုိပေစ်ဆစ ဆဘးပေစ်ဆစရန် တမင်ပပုလုပ် 

ပခင်း၊ မေင်မပခင် သုိမ့ဟုတ် ဆပါ့ေစွာပပုလုပ်ပခင်းတုိ ့အပါအဝင် မည်သည့်ပပုလုပ်မှု ုိမျှ 

မပပုလုပ်ရ။  

( ခ ) ရထားဆပါ်တွင် ဆဘးအန္တရာယ်ပေစ်ဆစတတ်ဆသာ  ုန်စည် ို ခွင့်ပပုချေ ်မရှိဘဲ 

တင်ဆောင်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် တင်ဆောင်ရန် အားထုတ်ပခင်းမပပုရ။ 

၈၁။ မည်သူမျှ- 

( ) ရထားပုိဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်း ုိပေစ်ဆစ၊ ရပ်နားစခန်း လုပ်ငန်း ုိပေစ်ဆစ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရး 

အေွဲ  ့ ထုတ်ဆပးသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ လုပ် ိုင်ပခင်းမပပုရ။ 

( ခ ) လုပ်ငန်းလုိင်စင် ရရိှဆသာ်လည်း ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ ၏့ ခွင့်ပပုချေ ်မရရိှဘဲ ရထား 

လမ်း ို ေွင့်လှစ်ပခင်းမပပုရ။ 
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( ဂ ) အဆ  ာင်းတစ်စံုတစ်ရာဆ  ာင့် ပိတ်ထားဆသာရထားလမ်း ုိ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ၏့ 

ခွင့်ပပုချေ ်မရရှိဘဲ ပပန်လည်ေွင့်လှစ်ပခင်းမပပုရ။ 

၈၂။ ရထားဝန်ထမ်းနှင့် ရထားအေွဲ အ့စည်းမှ တာဝန်ရှိသူမည်သူမျှ- 

( ) တာဝန်ချိေန်အတွင်း အရ ်ဆသစာ ဆသာ ်စားပခင်း၊ ရထားစီးခရီးသည် ုိ စိတ်မငိုပငင် 

ဆစရန် သိုမ့ဟုတ် ဆဘးအန္တရာယ် ပေစ်ဆစရန် မေင်မပခင် သိုမ့ဟုတ် ဆပါ့ဆလျော့စွာ 

ပပုလုပ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် ဆနှာင့်ယှ ်ပခင်း မပပုရ။ 

( ခ )  ုန်တွဲတွင် သတမ်ှတ်ထားသည့် ဝန်ချေိန်ထ ်ပို၍ တင်ဆောင်ပခင်းမပပုရ။  

( ဂ ) ရထားလမ်းနှင့်  ားလမ်းပေတ်သန်းသည့်ဆနရာ၌ ရထားပေတ်သန်းချိေန် မတုိင်မီဂိတ် ုိ 

ဆ ာင်းမွန်စွာပိတ်ပခင်းနှင့် ရထားပေတ်သန်းမပီးသည့်အခါ ပပန်ေွင့်ပခင်းတုိ ုိ့ သတ်မှတ်ချေ ် 

မျေားနှင့်အညီ ပပုလုပ်ရန် ပျေ ် ွ ်ပခင်းမရှိဆစရ။   

(ဃ) ရထား မဆတာ်တေပေစ်ပွားမှုနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ ပုေ်မ ၇၀ အရ သ ်ေိုင်ရာ ဌာန၊ 

အေဲွအ့စည်း သုိမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ထံသုိ ့ ချေ ်ချေင်းသတင်းဆပးပုိ ့ အစီရင်ခံရန် ပျေ ် ွ ်ပခင်း 

မရှိဆစရ။    

( င ) ရထားဆပါ်တွင် အမျေားပပည်သူအတွ ် မနှစ်မမို ေ့ွယ်ရာပေစ်ဆသာ  ုန်စည်မျေား ို 

သယ်ဆောင်ပခင်း မပပုရ။ 

( စ ) ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ အမျေားပပည်သူသိရှိဆစရန် ရထားဆပါ်နှင့် 

ဘူတာရံုမျေားတွင် လုိအပ်သည့် ရထားခနှုန်းဆ  ာ်ပငာ၊ နုိတ့စ်စာ၊ ဆ  ာ်ပငာေုိင်းဘုတ် 

နှင့် စာအပု်စာတမ်းမျေားထားရှိရန် ပျေ ် ွ ်ပခင်းမရှိဆစရ။ 

(ေ) ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အနည်းေုံး ဆပခာ ်လလျှင် တစ်္ ိမ် 

ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ို ့အစီရင်ခံရန် ပျေ ် ွ ်ပခင်း မရှိဆစရ။ 

( ဇ ) ရထားပိုဆ့ောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျေဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာ ို မမှန်မ န် ပပုစုမပီး 

တင်ပပပခင်း မပပုရ။ 

၈၃။ မည်သူမျှ- 

( ) ရထားဆပါ်တွင် ပါရိှဆသာ အဆရးဆပါ် ိရိယာ ုိ ခုိင်လံုဆသာအဆ  ာင်းမရိှဘဲ အသံုး 

မပပုရ။ 

( ခ ) ရထားရှိ ေ ်သွယ်ဆရးစနစ်နှင့် ပစ္စည်း ိရိယာ ုိ ဆနှာင့်ယှ ်ပခင်း၊ ေျေ ်ေီးပခင်း 

မပပုရ။ 

( ဂ ) ရထား စတင်ထွ ်ခွာစဉ် ရထားဆပါ်သို  ့ ခုန်တ ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် ရထားမရပ်မီ 

ခုန်ေင်းပခင်း မပပုရ။  
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(ဃ) ရထား အမုိး၊ အ ာ၊ ဆပခနင်း၊ တဲွမျေားအ  ားနှင့် သတ်မှတ်ခွင့်ပပုချေ ်မရိှဆသာ ဆနရာ 

မျေားဆပါ်တွင် စီးနင်းလို ်ပါပခင်းမပပုရ။ 

( င ) ရထားဆပါ်တွင် အပခားသူ ုိစိတ်မငိ ပုငင်ဆစရန် ပပုမူဆပပာေုိပခင်း၊ အဆနှာင့်အယှ ်ဆပးပခင်း 

မပပုရ။   

( စ ) ရထားဆပါ်နှင့် ရထားနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆတာင်းရမ်းစားသူ၊ ခွင့်ပပုချေ ်မရိှဘဲ ဆစျေးဆရာင်းသူ 

သုိမ့ဟုတ် ဆနထုိင်သူအားထွ ်ခွာသွားရန် တာဝန်ရိှရထားဝန်ထမ်း  ညွှန်  ားသည် ုိ 

ပငင်းေန်ပခင်းမပပုရ။ 

(ေ) တာဝန်ရှိ ရထားဝန်ထမ်း ုိ ဝတ္တ ရားဆနှာင့်ယှ ်ပခင်း၊ တားေီးပခင်း၊ ဟန်တ့ားပခင်း 

သိုမ့ဟတု် အနိုင်အထ ်ပပုပခင်း မပပုရ။ 

( ဇ ) ရထားလမ်းနှင့်  ားလမ်းပေတ်သန်းသည့်ဆနရာ၌ ရထားလာသည့်အခါ ဂိတ်ပိတ် 

ထားသည် ုိ ခွင့်ပပုချေ ်မရိှဘဲ ေွင့်ပခင်း၊ ပေတ်သန်းပခင်း၊ ရထားပေတ်သန်းမပီးသည့်အခါ  

ဂိတ်ေွင့်ထားသည် ုိ ပိတ်ပခင်းမပပုရ။  

(ဈ) ဆေးလိပ်ဆသာ ်ခွင့်မရိှဆသာ ဘူတာဆနရာမျေား၊ တဲွမျေားဆပါ်တွင် ဆေးလိပ်ဆသာ ်ပခင်း 

မပပုရ။ 

အခန်း (၁၉) 

ပပစ်ေဏ်မျေား 

၈၄။ မည်သူမေို ပုေ်မ ၇၉ ပါတားပမစ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ုိ ဆော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ဆ  ာင်း ပပစ်မှု 

ထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထုိသူ ုိ အနည်းေံုး ငါးနှစ်မှ အမျေားေံုး နှစ် ၂၀ ထ ်မပုိဆသာ ဆထာင်ေဏ် 

ချေမှတ်ရမည့်အပပင် ဆငွေဏ်လည်း ချေမှတ်နိုင်သည်။   

၈၅။ မည်သူမေို ပုေ်မ ၈၀ ပါ  တားပမစ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို ဆော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ဆ  ာင်း ပပစ်မှု 

ထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူ ုိ အနည်းေုံး သုးံနှစ်မှ အမျေားေုံး တစ်ေယ်နှစ် ထ မ်ပိုဆသာ 

ဆထာင်ေဏ်ချေမှတ်ရမည့်အပပင် ဆငွေဏ်လည်းချေမှတ်နိုင်သည်။ 

၈၆။ မည်သူမေို- 

( ) ပုေ်မ ၈၁၊ ပုေ်မခဲွ ( ) ပါ  တားပမစ်ချေ ် တစ်ရပ်ရပ် ုိ ဆော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ဆ  ာင်း 

ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူ ုိ ငါးနှစ် ထ မ်ပိုဆသာ ဆထာင်ေဏ်ပေစ်ဆစ၊ 

အနည်းေုံး ျေပ် တစ်ေယ်သနိ်းမှ အမျေားေုံး  ျေပ်သိန်း ၁၀၀ ထိ ဆငွေဏ်ပေစ်ဆစ၊ 

ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဆစ ချေမှတ်ရမည်။  
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( ခ ) ပုေ်မ ၈၁၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) နှင့် (ဂ) ပါ  တားပမစ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ုိ ဆော ်ေျေ ် ျေူးလွန် 

ဆ  ာင်း ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူ ုိ သုးံနှစ်ထ ်မပိုဆသာ ဆထာင်ေဏ် 

ပေစ်ဆစ၊ အနည်းေုံး ျေပ် ငါးသိန်းမှ အမျေားေုံး  ျေပ်သိန်း ၅၀ အထိ ဆငွေဏ်ပေစ်ဆစ၊ 

ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဆစ ချေမှတ်ရမည်။ 

၈၇။ ရထားဝန်ထမ်းနှင့် ရထားအေွဲ အ့စည်းမှ တာဝန်ရှိသူ မည်သူမေို- 

( ) ပုေ်မ ၈၂၊ ပုေ်မခွဲ ( ) မှ (ေ) အထိပါ တားပမစ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို ဆော ်ေျေ ် 

 ျေူးလွန်ဆ  ာင်း ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထုိသူ ုိ အမျေားေံုး  ျေပ်တစ်သိန်း 

အထိ ဆငွေဏ်ချေမှတ်ရမည်။  

( ခ ) ပုေ်မ ၈၂ ၊ ပုေ်မခွဲ (ဇ) ပါ  တားပမစ်ချေ ် ို ဆော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ဆ  ာင်း ပပစ်မှု 

ထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထုိသူ ုိ တစ်နှစ်ထ ်မပုိဆသာ ဆထာင်ေဏ်ပေစ်ဆစ၊ အနည်းေံုး 

 ျေပ်တစ်သိန်းမှ အမျေားေံုး  ျေပ်တစ်ေယ်သိန်းအထိ ဆငွေဏ်ပေစ်ဆစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံုး 

ပေစ်ဆစ ချေမှတ်ရမည်။  

၈၈။ မည်သူမေို- 

( ) ပုေ်မ ၈၃၊ ပုေ်မခဲွ ( ) မှ (ဇ) အထိပါ တားပမစ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ုိ ဆော ်ေျေ ် ျေ းလွန် 

ဆ  ာင်း ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထုိသူ ုိ သံုးလထ ်မပုိဆသာ ဆထာင်ေဏ် 

ပေစ်ဆစ၊ အနည်းေုံး  ျေပ်တစ်ဆသာင်းမှ အမျေားေုံး  ျေပ်တစ်သိန်းထိ ဆငွေဏ်ပေစ်ဆစ၊ 

ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဆစ ချေမှတ်ရမည်။  

( ခ ) ပုေ်မ ၈၃၊ ပုေ်မခဲွ (ဈ) ပါ  တားပမစ်ချေ ် ုိ ဆော ်ေျေ ် ျေ းလွန်ဆ  ာင်း ပပစ်မှုထင်ရှား 

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူ ုိ တည်ေဲဥပဆေအရ အဆရးယူရမည်။  

အခန်း(၂၀) 

အဆထွဆထွ 

၈၉။ ရထားလမ်းတစ်ဆလျှာ ် ရထားလမ်းနယ် သတမ်ှတ်ချေ ်မှာ- 

( ) ရထားလမ်းေုိ ့ဆပမတာဆဘာင်၏ ဝဲ၊ ယာ အစွန်ေံုးအဆပခမှ အနည်းေံုး အ ွာအဆဝးသည် 

၇၅ ဆပစီ ပေစ်သည်။ 

( ခ ) တူးဆပမပေစ်ပါ  တူးဆပမထိပ်မှ တစ်ဘ ်တစ်ချေ ်သို ့အနည်းေုံးအ ွာအဆဝးသည် 

၇၅ ဆပစီ ပေစ်သည်။ 

( ဂ ) သီးပခားသတ်မှတ်ထားဆသာ ရထားလမ်းတစ်ဆလျှာ ်တွင် ဝဲ၊ ယာ အစွန်ေုံး ရထား 

သံလမ်းမှ အနည်းေုံးအ ွာအဆဝးသည် ၅၀ ဆပ ပေစ်သည်။ 
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၉၀။ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ န့ှင့် စီမံဆရးအေွဲ  ့ပေစ်ဆစ၊ ရထားအေွဲ အ့စည်း ပေစ်ဆစ၊ ဤဥပဆေအရ 

ရရန်ရိှဆသာ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ခ၊ လုပ်ငန်းလုိင်စင်သ ်တမ်းတုိးပမင့်ခ၊ ဝန်ဆောင်ခ၊ ေဏ်ဆငွနှင့် အပခား 

အခဆ  းဆငွတုိ ုိ့ ဆပးဆောင်ရန် ပျေ ် ွ ်သူထံမှ အခွန်မဆပပ  ျေန်ဆငွပေစ်ဘိသ ့ဲသုိ ့သတ်မှတ်ချေ ် 

နှင့်အညီ အရဆ ာ ်ခံခွင့်ရှိသည်။ 

၉၁။ လ မ်ှတ်မဲ့၊ တန်ောမဲ့ ေဏ်ဆ  းမျေား အဆပါ်တွင် ေုဆ  းမျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍- 

( ) ပမန်မာ့မီးရထားတွင် ပမန်မာ့မီးရထား စီမံခန်ခဲွ့ဆရးအေဲွ၏့ ေံုးပေတ်ချေ ်ပေင့် ရာခုိင်နှုန်း 

သတမ်ှတ်၍ ရထားလ ်မှတ်စစ် အေွဲ မ့ျေားအား ေုဆ  းဆပးနိုင်သည်။  

( ခ ) ရထား ုမ္ပဏီတွင် ရထား ုမ္ပဏီ ေါရို ်တာအေွဲ  ့ ေုံးပေတ်ချေ ်ပေင့် ရာခိုင်နှုန်း 

သတမ်ှတ်၍ ရထားလ ်မှတ်စစ် အေွဲ မ့ျေားအား ေုဆ  းဆပးနိုင်သည်။ 

၉၂။ ( ) ပမန်မာ့မီးရထား ၀န်ထမ်းတစ်ဦးသည် ၀န်ထမ်းအပေစ်မှ ထုတ်ပစ်ခံရပခင်း၊ ရာထူးမှ 

ထုတ်ပယ်ခံရပခင်း၊ ထွ ်ဆပပးတိမ်းဆရှာင်ဆနပခင်း၊ ဆသေံုးပခင်း သုိမ့ဟုတ် အမငိမ်းစား 

ယူပခင်းတုိ ့ ပေစ်ဆပါ်သည့်အခါ ထုိရထား၀န်ထမ်းအား တရား၀င် ဆနထုိင်ခွင့်ပပုထားဆသာ 

ဆနအိမ်၊ အဆော ်အအုံ၊ အခန်း ိုလည်းဆ ာင်း၊ ထုတ်ဆပးထားဆသာ ပစ္စည်း၊ 

စာအုပ်စာတမ်း၊ စာရွ ်စာတမ်းမျေားနှင့် အပခားအသံုးဆောင်ပစ္စည်းမျေား ုိလည်းဆ ာင်း 

ခွင့်ပပုထုတ်ဆပးသည့် ဌာနသို ့သတမ်ှတ်ချေိန်အတွင်း ပပန်လည်အပ်နှံရမည်။  

( ခ ) ပမန်မာ့မီးရထား စီမံခန်ခ့ွ ဲဆရးအေွဲ သ့ည် ပုေ်မခွဲ ( ) အရ ပပန်လည်အပ်နှံရန် 

ပျေ ် ွ ်ပါ  ထုတ်ဆပးထားဆသာ ပစ္စည်း၊ စာအုပ်စာတမ်း၊ စာရွ ်စာတမ်းမျေားနှင့် 

အပခားအသံုးဆောင်ပစ္စည်းမျေား ုိ လုိအပ်သလုိ စီမံခန်ခဲွ့ပုိင်ခွင့်ရိှသည့်အပပင် ဆနထုိင် 

ခွင့်ပပုထားဆသာ ဆနအိမ်၊ အဆော ်အအံု၊ အခန်းမှ ေယ်ရှားထွ ်ခွာရန် ပငင်းေန်ဆသာ 

ပမန်မာ့မီးရထားဝန်ထမ်းနှင့် ယင်း၏ မိသားစုအား ပမန်မာ့မီးရထား အိမ်ရာစည်းမျေဉ်း 

စည်း မ်းမျေားနှင့်အညီ ေယ်ရှားနှင်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။  

၉၃။ ဤဥပဆေအရ အဆရးယူသည့် ပပစ်မှုမျေား ို ရဲအဆရးယူပိုင်ခွင့်ရှိဆသာ ပပစ်မှုမျေားအပေစ် 

သတမ်ှတ်သည်။  

၉၄။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်ဆသာ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ ဝ့င်မျေားနှင့် စီမံဆရးအေွဲ ဝ့င်မျေားသည် 

ပပည်ဆထာင်စုအစုိးရအေဲွ၏့ သဆဘာတူညီချေ ်ပေင့် ဝန်္ ီးဌာန  သတ်မှတ်ဆသာချီေးပမှင့်ဆငွ၊ စရိတ်နှင့် 

အပခားခံစားခွင့်မျေား ုိခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

၉၅။ ဗဟုိ္ ီး  ပ်ဆရးအေဲွ၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် သ ်ေုိင်ဆသာ  ုန် ျေစရိတ်မျေား ုိ ဝန်္ ီးဌာန၏ 

အရအသုံးဆငွစာရင်းမှ  ျေခံရမည်။ 
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၉၆။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ဆသာ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ ဝ့င်မျေား၊ စီမံဆရးအေွဲ ဝ့င်မျေားနှင့် ရထား 

အေွဲ အ့စည်းမျေား၏ ရထားဝန်ထမ်းမျေားသည် ဤဥပဆေအရဆပးအပ်ဆသာ လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ို 

ထမ်းဆောင်ဆနချေိန်တွင် ပပည်သူဝ့န်ထမ်းပေစ်သည်ဟမုှတ်ယူရမည်။ 

၉၇။ ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ သ့ည် ပုဂ္ဂလိ  ရထား ုမ္ပဏီမျေား ေွဲ စ့ည်းတည်ဆထာင်၍ ရထား 

ပုိဆ့ောင်ဆရး လုပ်ငန်းမျေား ုိ  စတင်ဆောင်ရွ ်ပခင်း မပပုဆသးမီ ာလတွင် စီမံဆရးအေဲွ၏့ လုပ်ငန်း 

တာဝန်မျေား ုိဆောင်ရွ ်ရန် ပမန်မာ့မီးရထား စီမံခန်ခ့ွဲဆရးအေွဲ အ့ား တာဝန်ဆပးနိုင်သည်။ 

၉၈။ The Railways Act, (India Act IX of 1890) အရ ထုတ်ပပန်ခဲ့သည့် နည်းဥပဆေမျေား၊ 

စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန်ဆ့  ာ်ပငာစာ၊ အမိန် ၊့ ညွှန်  ားချေ ်၊ လမ်းညွှန်ချေ ်နှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျေား ုိ ဤဥပဆေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့် မေန် ့ျေင်သဆရွ  ့ ေ ်လ ်  ျေင့်သုးံ 

နိုင်သည်။  

၉၉။ ဤဥပဆေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ုိ အဆ ာင်အထည်ဆော်ဆောင်ရွ ်ရာတွင် - 

( ) ဝန်္ ီးဌာနသည် နည်းဥပဆေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်း မ်းမျေား ို ပပည်ဆထာင်စု 

အစိုးရအေွဲ ၏့ သဆဘာတူညီချေ ်ပေင့် ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဗဟို္ ီး  ပ်ဆရးအေွဲ န့ှင့် ပမန်မာ့မီးရထားတိုသ့ည် လိုအပ်ဆသာ အမိန်ဆ့  ာ်ပငာစာ၊ 

အမိန်၊့ ညွှန်  ားချေ ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျေား ုိ ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

၁၀၀။  The Railways Act, (India Act IX of 1890)  ုိ ဤဥပဆေပေင့် ရုပ်သိမ်းလို ်သည်။  

 

 ပပည်ဆထာင်စုသမ္မတ ပမန်မာနုိင်ငံဆတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအဆပခခံဥပဆေအရ  ျွနု်ပ်လ ်မှတ်ဆရးထုိးသည်။ 

 

 

 

(ပုံ) သိန်းစိန် 

နိုင်ငံဆတာ်သမ္မတ 

ပပည်ဆထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဆတာ် 

 

 


