
      မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်ဥပေဒ 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်   ၂၁    ။) 

၁၃၇၆ ခုနှစ်၊  တနခ်ူးလ ပြ ည်ေ့ကျာ်    ၆ ရက် 

(၂၀၁၅  ခုနှစ်၊   ဧပြ ီလ      ၉    ရက်) 

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကိ ုပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 
အမည်၊ သက်ဆုိင်ခြ င်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက်များ 

၁။ ဤဥပေဒကို  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဥပေဒ ဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒသည် - 
 (က)  ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာထတု်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ေသာ ဆိပ်ကမ်း 

နယ်နိမိတ်အတငွ်းရှိ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 
 ( ခ )  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပအစုိးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုခုက ပုိင်ဆုိင်ပြ းီ သုိ့မဟုတ် စီမံခန့်ခဲွပြ းီ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ခြ င်းမရှိေသာ ေရယာဉ်များ၊ ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (စ) ပါ 
စစ်ေရယာဉ်များ၊ ဤဥပေဒအရ အခါအားေလျာ်စွာ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြ ုထားေသာေရယာဉ် 
များနှင့်သက်ဆိုင်ခြ ငး် မရှိေစရ။ 

၃။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်   
ေစရမည် - 

(က) နုိင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ကိ ုဆိုသည်။ 
( ခ ) ဆိပ်ကမ်း ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ 

သတ်မှတ်ေသာ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ ဆိပ်ကမ်းများကုိဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 
ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ ေရလမ်းေကြ ာင်း၊ မြ စ်ေကြ ာင်းနှင့်ကမ်းနားနယ်တုိ့လည်း 
ပါဝင်သည်။ 

( ဂ ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ် ဆုိသည်မှာ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခဲွ (က) အရ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍ 
သတ်မှတ်ထားေသာ နယ်နိမိတ်ကို ဆိုသည်။  

 (ဃ) အဓိကဆိပ်ကမ်း ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ထားသည့် ဆိပ်ကမ်း 
များအနက်မှ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရေကြ ာင်းသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးတွင် အချက်အချာ 
ကျေသာ ဆိပ်ကမ်းအဖြ စ ် ဝန်ကီးဌာနက အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ် 
ထားေသာ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုကုိ ဆိုသည်။ 

 ( င ) ပင်လယ်ေရနက်ဆိပ်ကမ်းဆိုသည်မှာ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ေသာ 
ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အနည်းဆုံး ေရစူး ၁၃ ဒသမ ၇၂ မီတာနှင့်အထက်ရိှ 
ပင်လယ်ကူးေရယာဉ်များ ဆိုက်ကပ်နိုင်ေသာ ဆိပ်ကမ်းများကို ဆိုသည်။ 
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( စ )  ပြ င်ပဆိပ်ကမ်း ဆုိသည်မှာ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှလဲွ၍ ကျန်ဆိပ်ကမ်းများအားလံုးကုိ ဆုိသည်။ 
(ဆ) ကမ်းနားနယ် ဆုိသည်မှာ ခရီးသည်များ ဆင်းတက်ခြ င်းနှင့် ကုန်စည်များ အတင်အချ 

 ပြ ုလုပ်ခြ င်းတုိ့အတွက် ေရယာဉ်များ ဆုိက်ကပ်ရပ်နားရန် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အဖြ စ် 
သီးခြ ားသတ်မှတ်ထား ခြ င်းမရှိလျှင် ကမ်းပါးနယ်နှင့်ဆက်စပ် ပြ ီး ေရအမြ င့်ဆုံး 
တက်ေရာက်သည့် ေရပြ ည့်မျဉ်းအမှတ်မှ ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ ကိုက် ၅၀ အထိရှိသည့် 
ကမ်းနားနယ်နိမိတ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ 
အခွင့်အေရးအရ တည်ရှိသည့် ေမြ များမပါဝင်။ 

 ( ဇ ) ကမ်းပါးနယ် ဆိုသည်မှာ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုတွင ် ေရပြ ည့်မျဉ်းအမှတ်နှင့် ေရစစ်မျဉ်း 
အမှတ်အကြ ားရှိ ကမ်းပါးေစာက် သို့မဟုတ် ဆင်ေခြ ေလျှာ ကမ်းပါးေမြ ေနရာကို 
ဆိုသည်။ 

 ( ဈ ) ေရယာဉ်ဆုိက်ကပ်ရန်ေနရာ ဆိုသည်မှာ ေရယာဉ်များ ကုန်စည်တင်ခြ င်း၊ ချခြ င်း 
 ပြ ုလုပ်ရာေနရာ၊ ဆိပ်ကမ်းတံတား၊ သိုေလှာင်ရုံနှင့်သေ င်္ဘာကျင်းများကို ဆိုသည်။ 
ယင်းစကားရပ်တွင် ေရယာဉ်ဆုိက်ကပ်ရန်ေနရာနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ အခြ ားအေဆာက်အအံု 
များလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ည)  ဆိပ်ကမ်းတံတား ဆိုသည်မှာ ခရီးသည်အတက်အဆင်းနှင့် ကုန်စည်များ အတင်အချ 
 ပြ ုလုပ်ရာတွင်လွယ်ကူေစရန် ပြ ုလုပ်ထားသည့် ကမ်းပါးနယ် သုိ့မဟုတ် ကမ်းနားနယ် 
တစ်ခုခုကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ မြ စ်ကမ်းနဖူး သုိ့မဟုတ် ကမ်းနားေဒသကုိ ကာရံထားေသာ 
ဆက်စပ်ေနသည့် နံရံတံတုိင်း တစ်ခုခုကုိေသာ်လည်းေကာင်း ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 
ေရဆိပ်၊ ေလှဆိပ်၊ ဆိပ်ခံတံတား၊ ေဗာတံတားနှင့် ေလှကားနံရံတစ်ခုခုလည်း ပါဝင်သည်။ 

( ဋ ) ေရပြ ည့်မျဉ်းအမှတ် ဆိုသည်မှာ နှစ်တစ်နှစ်၏ မည်သည့်ရာသီ၌မဆို သာမန်ဒီေရ 
ထချိန်များတွင် ေရအမြ င့်ဆုံး ေရာက်ရှိသည့် မျဉ်းအမှတ်ကိုဆိုသည်။ 

( ဌ ) ေရစစ်မျဉ်းအမှတ် ဆုိသည်မှာ နှစ်တစ်နှစ်၏ မည်သည့်ရာသီ၌မဆုိ သာမန်ဒီေရထချိန် 
များတွင် ေရအနိမ့်ဆုံး ေရာက်ရှိသည့် မျဉ်းအမှတ်ကုိဆိုသည်။ 

( ဍ ) ကုန်စည် ဆုိသည်မှာ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ယင်းတုိ့ကုိ 
ထည့်သွင်းသည့် ေသတ္တ ာများ သို့မဟုတ် အထုပ်အပိုးများ၊ ချည်ေနှာင်ထားသည့် 
အရာများ၊ စက်သံုးဆီများ၊ သက်ရိှတိရစ္ဆာန်များနှင့် ေရွ့ှ ေပြ ာင်းနုိင်သည့် ပစ္စည်းများကုိ 
ဆိုသည်။ 

( ဎ ) ေရယာဉ် ဆုိသည်မှာ ခရီးသည် သုိ့မဟုတ် ကုန်စည်များကုိ ေရလမ်းဖြ င့် သယ်ယူပုိ့ေဆာင် 
ေရးအတွက် အသုံးပြ ုေသာ သေ င်္ဘာ၊ ေလှ၊ သမ္ဗန်၊ သစ်ေဖာင်၊ ဝါးေဖာင်နှင့်အခြ ား 
စက်တပ် သို့မဟုတ် စက်မဲ့ေရယာဉ် တစ်မျိုးမျိုးကို ဆိုသည်။ 

(ဏ) ပုိင်ရှင် ဆိုသည်မှာ ေရယာဉ်၏ ပိုင်ရှင်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုပိုင်ရှင်ထံမှ ပင်လယ် 
ေရေကြ ာင်းသယ်ယူပို ့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းအတွက် တာဝန်ယူငှားရမ်းထားပြ ီးသူ 
 ဖြ စ်သည့်အပြ င် ေရယာဉ်ပုိင်ရှင်အေပါ် တင်ရိှမည့် တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကုိ လွဲှေပြ ာင်း 
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ခံယူပါမည်ဟု သေဘာတူထားပြ းီသူကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း ဆုိသည်။  ယင်းစကားရပ်တွင် 
ကုန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သုံးစွဲသည့်အခါ ကုန်စည်တင်ပို့သူ၊ ကုန်စည်လက်ခံသူ၊ 
ေရယာဉ်ေပါ်ကုန်စည်တင်ေပးသူ သုိ့မဟုတ် ထိုကုန်စည်ကို ေရာင်းချခြ ငး်၊ ထိန်းသိမ်း 
ထားခြ ငး်၊ ဆိပ်ကမ်း၌ ကုန်စည်အတင်အချပြ ုလုပ်ခြ ငး် သို့မဟုတ် ေရယာဉ်ေပြ ာငး် 
တင်ခြ င်းတုိ့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြ င့် လွှအပ်ခြ င်းခံရသူလည်း ပါဝင်သည်။ 

(တ) ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်ခ ဆိုသည်မှာ မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ဝန်ကီးဌာန၏ 
သေဘာတူညီချက် ဖြ င့် အမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ေသာ ဆိပ်ကမ်း 
ဝန်ေဆာင်ခများကို ဆိုသည်။ 

(ထ) ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း ဆုိသည်မှာ အခေကြ းေငွ၊ အဖုိးစားနား သုိ့မဟုတ် သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 
ေဆာင်ရွက်ေပးေသာလုပ်ငန်းကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေရယာဉ်များ ဆိပ်ကမ်း 
အတွင်းသို့ ဝင်ေရာက်ခြ င်း၊ ဆိုက်ကပ်ခြ င်း၊ အသုံးပြ ုခြ င်း၊ ထွက်ခွာခြ င်း သို့မဟုတ် 
ပံုမှန်ကူးသန်းသွားလာခြ င်းတုိ့အတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်လုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း၊ 
ေဖျာ်ေဖြ မှုလုပ်ငန်း၊ ဟုိတယ်၊ တည်းခုိခန်းနှင့်စားေသာက်ဆုိင်လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလာေရး 
လုပ်ငန်းနှင့် ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့က ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းဖြ စ်သည်ဟု အခါအားေလျာ်စွာ 
သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်သည်။ 

( ဒ ) ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာနကိုဆိုသည်။ 
( ဓ ) အမှုေဆာင်အရာရိှချုပ် ဆိုသည်မှာ မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ အကီးအမှူးကုိ 

ဆိုသည်။ 
( န )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းေသာ မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်း 

အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ 
( ပ ) အုပ်ချုပ်မှုအဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖွဲ့စည်းသည့် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် 

အုပခ်ျုပ်မှုအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ 
( ဖ )  ေရေကြ ာင်းပြ မှ းူကီး ဆုိသည်မှာ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရယာဉ်များကုိ ေရေကြ ာင်း 

 ပြ ရန်  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်က လုပ်ငန်းလုိင်စင် ထုတ်ေပးထားေသာသူကုိ ဆုိသည်။ 
( ဗ ) ေရယာဉ်မှူး ဆိုသည်မှာ ေရယာဉ်ကို တာဝန်ယူကွပ်ကဲ ေမာင်းနှင်သူကိုဆိုသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် ေရေကြ ာငး်ပြ မှူးကးီ မပါဝင်။ 
(ဘ) ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တည်ဆဲဥပေဒများအရ ေသာ်လည်းေကာင်း  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ကိုယ်စား 
တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရန် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က 
ခန့်ထားသူကို ဆိုသည်။ 
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အခန်း (၂) 
ရည်ရွယ်ချက် 

၄။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည် - 
(က) နုိင်ငံေတာ်၏ ဆိပ်ကမ်းများ ပိုမုိဖံွ့ဖြ ို းတုိးတက်ေစရန်နှင့် စီးပွားေရးပုိမုိဖွံ့ ဖြ ို းတုိးတက် 

ေစရန်၊ 
( ခ ) ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြ းီ လုံခြ ုံမှုရှိေစရန်၊  
( ဂ ) အမှအီခိုကင်းစွာ ရပ်တည်ခွင့်ရှိေသာ  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းအဖြ စ် 

ဆိပ်ကမ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကုိ ေပြ ာင်းလဲဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်၊ 
(ဃ) နိုင်ငံေတာ်၏ ေစျးကွက်စီးပွားေရး စနစ်နှင့်အညီ ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပမှ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူ 

များအား စနစ်တကျ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ ုနိုင်ရန်၊ 

( င ) ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများ ပုိမုိဖံွ့ဖြ ို းတုိးတက်ေစရန်အတွက် ပြ ည်ပနုိင်ငံများနှင့်လည်းေကာင်း၊  
ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
လည်းေကာင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်။ 

အခန်း (၃) 
ဆိပ်ကမ်းများ၊ ဆိပ်ကမ်းတံတားများနှင့်ေရယာဉ်ဆုိက်ကပ်ရန်ေနရာများ သတ်မှတ်ခြ င်း 

၅။ ဝန်ကးီဌာနသည် ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် - 
(က) နိုင်ငံေတာ်အတွင်း သင့်ေလျာ်ေသာ ေနရာများတွင် ပင်လယ်ကူးေရယာဉ်များ၊ 

ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြ ည်တွင်းသွား ေရယာဉ်များ  ဝင်ေရာက်ဆိုက်ကပ် ရပ်နားေရး 
အတွက် ဆိပ်ကမ်းများ၊ ပြ င်ပဆိပ်ကမ်းများ၊ အဓိကဆိပ်ကမ်းများနှင့် ပင်လယ်ေရနက် 
ဆိပ်ကမ်းများအား နယ်နိမိတ်ပိုင်းခြ ားပြ ီး အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ ဆိပ်ကမ်း 
နယ်နိမိတ်ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်ကိုသတ်မှတ်ရာတွင ် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်နှင့် 
ကပ်လျက်ရှိေသာ ေမြ ေနရာ၌ ကမ်းနားနယ်ကို ထည့်သွင်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဆိပ်ကမ်းများသတ်မှတ်ရာတွင် ဆိပ်ကမ်းတံတား၊ ဆိပ်ခံတံတား၊ 
ေဗာတံတား၊ ေရဆိပ်၊ ေလှဆိပ်၊ သေ င်္ဘာကျင်းနှင့် သုိေလှာင်ရံုများကုိလည်းေကာင်း၊ 
ေရယာဉ်များ သွားလာမှု လွယ်ကူအဆင်ေပြ ေရး၊ ေရယာဉ်များလုံ ခြ ုံေရး၊ ဆိပ်ကမ်း 
လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးနှင် ့ ထိန်းသိမ်းေရးအတကွ် အခြ ားလုပ်ငန်းခွင်များကုိ 
လည်းေကာင်း ကမ်းနားနယ်အတွင်း ထည့်သွင်းသတ်မှတ်နုိင်သည်။ 

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ(က)၊ (ခ) နှင် ့ (ဂ) တို့အရ သတ်မှတ်ေသာ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်၊ ဆိပ်ကမ်းနှင့် 
ကမ်းနားနယ်တို ့ကို အမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ တိုးချဲ့ ခြ င်း၊ ေလျှာ့ချ ခြ င်း၊ 
ေပြ ာငး်လဲခြ ငး်၊ ပယ်ဖျက်ခြ ငး် သို့မဟုတ် ပြ င်ဆင်ခြ ငး် ပြ ုနိုင်သည်။ 
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( င ) ဆိပ်ကမ်းများကို သတ်မှတ်ခြ င်း၊ တိုးချဲ့ ခြ င်း၊ ေပြ ာင်းလဲခြ င်းနှင် ့ ပြ င်ဆင် ခြ င်းတို့ 
 ပြ ုလုပ်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ေမြ နှင့် ပစ္စည်းများရှိပါက ထိုေမြ နှင့်ပစ္စည်းများ၏ ပိုင်ဆိုင ်
ခွင့်ရှိသူများနှင့် ညှိနိှုင်း၍ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အည ီေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၆။  ဆိပ်ကမ်းများအက်ဥပေဒ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအက်ဥပေဒနှင် ့ ပြ င်ပဆိပ်ကမ်းများအက်ဥပေဒ 
တစ်ရပ်ရပ်အရ သတ်မှတ်ခ့ဲေသာ ဆိပ်ကမ်းများ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ပြ င်ပဆိပ်ကမ်းများကုိ ဤဥပေဒ 
နှင့်အညီ တိုးချဲ့ ခြ ငး်၊ ေလျှာ့ချခြ ငး်၊ ေပြ ာင်းလဲခြ ငး်၊ ပယ်ဖျက်ခြ ငး် သို့မဟုတ် ပြ င်ဆင်ခြ ငး်မပြ ုသမျှ ပုဒ်မ 
၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်ေသာ ဆိပ်ကမ်းများဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၇။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း - 
(က)  ေရယာဉ်ဆိုက်ကပ်ရန်ေနရာ သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းတံတားတစ်ခုခုကို တည်ေဆာက် 

 ပြ ီးစီးသည့်အခါ ယင်းကို အသုံး ပြ ုရန် အသင့်ရှိ ပြ ီ ဖြ စ်ေကြ ာင်း အမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာ 
ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာရမည်။ 

( ခ ) ေရယာဉ်ဆုိက်ကပ်ရန်ေနရာနှင့် ဆိပ်ကမ်းတံတားများတွင် ေနရာလပ်ရိှသည့်အခါတုိင်း 
ပင်လယ်ကူးေရယာဉ်များ ဝင်ေရာက် ဆုိက်ကပ်ရန်ေနရာနှင့် ဆိပ်ကမ်းတံတားများကုိ 
သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

( ဂ )   ပြ ည်တွင်းသွားေရယာဉ်များ ဆိုက်ကပ်ရန် ေရယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ဆိပ်ကမ်း 
တံတားများကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

(ဃ) ပုဂ္ဂလိကပိုင် ေရယာဉ်ေကျာက်ချ ရပ်နားရာေနရာနှင့် ေဗာ်ယာများကို ေနရာချထားရန် 
စည်းမျဉး်စညး်ကမ်းများ သတ်မှတ်ရမည်။ 

( င ) ေဘးအန္တရာယ်ရိှ ကုန်စည်များသယ်ေဆာင်လာေသာ ေရယာဉ်များ ေကျာက်ချရပ်နားရန် 
စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ေပးခြ င်းနှင် ့ ေနရာသတ်မှတ်ေပးခြ ငး်များ ေဆာငရွ်က် 
ရမည်။  

( စ )  ပြ ည်တွင်းမှ  ဖြ စ်ေစ၊ ပြ ည်ပနုိင်ငံတစ်ခုခုမှ ဖြ စ်ေစ စစ်ေရယာဉ်များ ဝင်ေရာက်လာခြ င်း၊ 
ဆုိက်ကပ်ခြ င်း၊ ရပ်နားခြ င်းနှင့် ယင်းတုိ့၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကုိ ဝန်ကီးဌာန၏ 
အမိန့်ဖြ င့်ကန့်သတ်နိုင်သည်။  

အခန်း (၄) 
ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြ ိုးတုိးတက်ေရးအတွက် လုပ်ကုိင်ခွင့်ပြ ုခြ င်း 

၈။ ဝန်ကးီဌာနသည် ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် - 
(က) ဆိပ်ကမ်းများဖံွ့ဖြ ို းေရးအတွက် ဆိပ်ကမ်းေနရာသစ်များ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်တည်ေဆာက်ခြ င်း၊  

အဆင့်မြ င့်ှတင်ခြ င်း၊ တုိးချဲ့တည်ေဆာက်ခြ င်းနှင့်  ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်း ခြ င်းလုပ်ငန်းများကုိ 
 ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပမှ ရင်းနှီး မြ ှုပ်နှံသူများအား တစ်နည်းနည်းဖြ င့် လွဲှေပြ ာင်းလုပ်ကုိင ်
ေဆာင်ရွက်ရန် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်နှင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ချုပ်ဆုိေစပြ းီ စည်းကမ်း 
ချက်များ သတ်မှတ်၍ လုပ်ကိုင်ခွင် ့ပြ ုနိုင်သည်။ 
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( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ ုေသာ လုပ်ငန်းများကို အဓိကတာဝန်ယူ ကီးကြ ပ် 
ကွပ်ကဲပြ းီ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မှုအေသးစိတ်ကုိ စစ်ေဆးခြ င်းနှင့် ကီးကြ ပ်ခြ င်းတုိ့ပြ ုရန် 
 မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အား တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ 

( ဂ )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်အား ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆုိင်သည့် စည်းမျဉ်းများ၊ 
စည်းကမ်းများထုတ်ပြ န်၍ ဆိပ်ကမ်းဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက် 
ေစနိုင်သည်။ 

၉။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဝန်ကးီဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြ ည်ပနိုင်ငံအစိုးရ၊ 
အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်၍လည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြ စ် 
နိုင်ငံကုိယ်စားပြ ုပါဝင်၍လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။    

အခန်း (၅) 
ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်ခများ သတ်မှတ်ခြ င်း 

၁၀။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဝန်ကးီဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် - 
(က) ဆိပ်ကမ်းများတွင် ပင်လယ်ကူးေရယာဉ်များနှင့် ပြ ည်တွင်းေရယာဉ်များ သွားလာခြ င်း၊ 

ဆိုက်ကပ်ရပ်နား ခြ င်း၊ အသုံးပြ ုခြ င်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေရယာဉ်၊ ကုန်စည် သို့မဟုတ် 
ခရီးသည် အေရအတွက်အလိုက် ခွဲ ခြ ား ပြ ီး မြ န်မာကျပ်ေငွ ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ နိုင်ငံ ခြ ား 
သုံးေငွဖြ င့် ဖြ စ်ေစ ေပးေဆာင်ရမည့် ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်ခများကို အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ 
ထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ရမည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ သတ်မှတ်ေသာ ဝန်ေဆာင်ခများကုိ  အခါအားေလျာ်စွာ ပြ င်ဆင်ခြ င်း၊ 
ေပြ ာငး်လဲခြ ငး် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ ငး်တို့ ပြ ုလုပ်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) အများပြ ည်သူအကျိုးငှာ အထူးကိစ္စရပ်တစ်ခုခုအတွက် ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်ခများကို 
ကင်းလွတ်ခွင့်ေပး ခြ ငး် သို့မဟုတ် ေလျှာ့ေပါ့ခြ င်း ပြ ုနိုင်သည်။ 

အခန်း (၆) 
 မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင် ဖဲွ့စည်းခြ င်း 

၁၁။    (က)  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်ကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့က အတည်ပြ ုသည့် ဖဲွ့စည်းပံုအတုိင်း  
ဖွဲ့ စည်းတည်ေထာင် ထားရှိရမည်။ 

( ခ )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်၊ 
ဖွဲ့စည်းပံုနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၁၂။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် - 
(က) ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ် ဖြ င့် စဉ်ဆက်မပြ တ် ဆက်ခံေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ 

တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြ စ်သည်။ 
( ခ ) မိမိနှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြ င်ပပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများအကြ ား လုပ်ငန်း 

သေဘာတူစာချုပ်များနှင့် အခြ ားစာချုပ်များချုပ်ဆိုရာတွင် အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ် 
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ကုိယ်တုိင်ဖြ စ်ေစ၊ ၎င်းက အခွင့်အာဏာေပးအပ်ထားသည့်အရာရိှကဖြ စ်ေစ လက်မှတ် 
ေရးထိုးရမည်။ 

( ဂ ) နိုင်ငံေတာ်က မတည်ထုတ်ေပးထားေသာ ရင်းနှီးေငွများကိုလည်းေကာင်း၊ ဌာနက 
ပိုင်ဆိုင်ေသာ ေငွေကြ းနှင့်ေရွှ့ေပြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်းများ၊ မေရွှ့မေပြ ာင်းနိုင်ေသာ 
ပစ္စည်းများကိုလည်းေကာင်း၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်နှင့်ေပးရန်တာဝန်များကိုလည်းေကာင်း 
ဆက်ခံရမည်။ 

(ဃ) မိမိပုိင်ဆုိင်သည့် သုိ့မဟုတ် ဆက်ခံရရိှသည့် ေငွေကြ းနှင့် ေရွှေပြ ာင်းနုိင်ေသာပစ္စည်းများ၊ 
မေရွှမေပြ ာင်းနုိင်ေသာပစ္စည်းများ၊ နုိင်ငံေတာ်က လွဲှအပ်ေပးေသာ သုိ့မဟုတ် လုပ်ကုိင်ခွင့် 
ေပးေသာ ေရွှ့ေပြ ာင်းနိငုေ်သာပစ္စည်းနငှ့် မေရွှ့မေပြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်းတို့ကို ရယူခွင့်၊ 
လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်နှင့် အသုံးပြ ုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၁၃။    (က)  ဤဥပေဒအာဏာမတည်မီက ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည့် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွင် တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ ဝန်ထမ်းများသည် ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်း ေသာ  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်း 
အာဏာပိုင်သို့ လွှေပြ ာင်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်အခါ ယင်းတို့ တာဝန်ထမ်းေဆာင် 
ခ့ဲစဉ်က ရရိှခ့ဲသည့် ရာထူးတာဝန်နှင့် ရပုိင်ခွင့်ထက် ေလျာ့နည်းခြ င်းမရိှေစရန် ညိှနိှုင်း 
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လွှေပြ ာငး်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ရန် ဆန္ဒမပြ ုေသာ ဝန်ထမ်းများကို 
ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန လက်ေအာက်ရှိသင့်ေလျာ်သည့်ဌာန အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုခုသို့ 
လွှဲေပြ ာင်းေပးနိုင်သည်။ 

၁၄။ ဝန်ကီးဌာနသည် ဤဥပေဒအရဖွဲ့စည်းသည့်  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ ေပြ ာင်းေရွှ့ 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေသာ ဝန်ထမ်းများအတွက် ကရုဏာေကြ း၊ ချီး မြ ှင့်ေငွ၊ အငြ ိမ်းစားလစာ၊ 
အငြ ိမ်းစားယူမှုဆိုင်ရာကိစ္စများကို ယင်းတို့တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ အချိန်ကာလအတိုင်း 
တွက်ချက်၍ ၎င်း၏အသုံးစရိတ်ေခါင်းစဉ်မှ ကျခံခွင့် ပြ ုေပးရမည်။  

၁၅။ အမှုေဆာင်အရာရှ ိချုပ်သည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များနှင် ့ လုပ်ပိ ုင်ခွင် ့များအား 
ေဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) အုပ်ချု ပ်မှုအဖဲွ့က သတ်မှတ်ေပးထားေသာ လုပ်ငန်းပုိင်းဆုိင်ရာနှင့် ဘ ာေရးပုိင်းဆုိင်ရာ 
ရည်မှန်းချက်များပြ ည့်မီေအာင် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

( ခ )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်ရိှ ဌာနကီးမှူးအဆင့်ေအာက် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအား 
ေရွးချယ်ခန့်အပ်ခြ င်း၊ ထုတ်ပယ်ခြ င်း၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရာထူးတိုးမြ ှင့် 
ေပးခြ ငး်များကို ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ အသက် ၆၀ နှစ် ပြ ည့်ပါက သက်ပြ ည့် 
အငြ ိမ်းစားယူခွင့်ေပးနိုင်သည်။ သုိ့ေသာ် လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်အရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ကာယကံရှင်၏ ကျန်းမာေရးအေခြ အေနအရေသာ်လည်းေကာင်း ဆက်လက်တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်လုိေသာ အဆုိပါပုဂ္ုိဂ လ်များအား အသက် ၆၅ နှစ်  ပြ ည့်သည့် အချိန်အထိ 
တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကိမစ်ီ သက်တမ်းတိုးမြ ှင့်၍ ေဆာင်ရွက်ခွင့် ပြ ုခြ ငး်။ 
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၁၆။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် 
ဝန်ထမ်းများအား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အခါအားေလျာ်စွာ ခန့်အပ်ခြ င်းနှင့် ကီးကြ ပ်ခြ င်း 
 ပြ ုနိုင်သည်။  လိုအပ်ပါက မိမိကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ 
ကိုယ်စားလှယ်များခန့်အပ်ပြ းီ တာဝန်ေပးနိုင်သည်။ 

အခန်း (၇) 
 မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၁၇။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် - 
(က) ဝန်ကီးဌာန၏ စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
( ခ ) ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကုိ ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င့် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
( ဂ ) ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ အဆင်ေပြ  

ေချာေမွ့ ေရးအတွက် လည်းေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ 
ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်များ ဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးတို့အတွက် လည်းေကာင်း 
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ချမှတ်၍ ေဆာင်ရွက်ရမည။် 

(ဃ) မိမိ၏ ဝင်ေငွတိုးတက်ေစေရးအတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုစရိတ်တို့ကို 
ကျဆင်းေစေသာ နည်းလမ်းများဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ေဆာင်မှု     
စွမ်းအား တိုးတက်ေစေသာနည်းလမ်းများဖြ င့်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။   

( င ) နုိင်ငံပုိင်ပစ္စည်းများနှင့် ဘ ာေငွများကုိ ေလလွင့်ခြ င်း၊ ဆံုးရှံုးခြ င်းနှင့် ပျက်စီးခြ င်းတုိ့ 
မရှိေစရန် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရမည်။   

( စ ) ဤဥပေဒအရ တည်ေထာငေ်သာ မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ရန်ပုံေငွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ရေငွသုံးေငွများကို စိစစ်ခွင့် ပြ ုခြ င်း၊ ရန်ပုံေငွကို ထိန်းသိမ်းခြ ငး်နငှ့် စီမံခန့်ခွဲ ခြ င်းတို့  
 ပြ ုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(ဆ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရယာဉ်များအတွက် စက်သံုးဆီနှင့်အခြ ားလုိအပ်ချက်များ 
ေထာက်ပံ့ေပးရန် စီမံခန့်ခွဲနုိင်သည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းရှင်များအား 
လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ေပးခြ င်းနှင့် စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်သူများကို စီမံခန့်ခွဲေရး 
နည်းလမ်းအရ အေရးယူခြ င်းတို့ ပြ ုနိုင်သည်။ 

( ဇ ) ပုဂ္ဂလိက တဲွဆဲွေရယာဉ်များ၊ တွန်းေရယာဉ်များ၊ ေသာင်တူးေရယာဉ်များနှင့် ဆယ်ယူေရး 
ေရယာဉ်များကို လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ေပးခြ င်းနှင့် စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်သူများကုိ 
စီမံခန့်ခွေဲရး နည်းလမ်းအရ အေရးယူခြ င်းတို့  ပြ ုနိုင်သည်။ 

( ဈ )  ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများနှင့် ဆိပ်ကမ်းအတွင်း လုပ်ငန်းများ လွယ်ကူစွာေဆာင်ရွက်နုိင်ေရး 
အတွက် ဝန်ကီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်သည့် အခြ ားလုပ်ငန်း လုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ 
ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ည) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရေကြ ာင်းသွားလာေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် 
များကို အများပြ ည်သူသိရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 
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( ဋ ) ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားသူများ၏ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာေရး  
နှင့်ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစေရးတို့ကို နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ထားသည့် 
စံချိန်စံနှုန်းများနှင့်အညီ တိုးမြ ှင့်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

( ဌ ) ဆိပ်ကမ်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည် မြ င့်ှတင်ေပးနုိင်ေရး 
နှင့် ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမားများ အသက်အန္တရာယ် ေဘးကင်းလုံခြ ုံေရးတို့အတွက် 
နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

( ဍ ) ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ ဖြ ိုးတုိးတက်ရန်နှင့် နည်းပညာများ တိုးတက် 
 မြ င့်မားလာရန် သုေတသနလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်း 
များနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး် ပြ ုရမည်။ 

( ဎ ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရယာဉ်များေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ခြ င်းနှင့် ေရယာဉ်ေကြ ာင့် 
 ဖြ စ်ေပါ်ေသာ မည်သည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုမဆို စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုများ ပြ ုလုပ် ပြ ီး 
လိုအပ်သလို စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရိှသည်။ 

(ဏ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၈။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် - 
(က) လိုအပ်ေသာ စက်ပစ္စည်းနှင့် အခြ ားပစ္စည်းကိရိယာများကို ထုတ်လုပ်ခွင့်၊  ပြ ုပြ င်ခွင့်၊ 

ဝယ်ယူခွင့်၊ ေရာင်းချခွင့်၊ ကုန်သွယ်ခွင့်နှင့်ဝန်ေဆာင်မှု ေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 
( ခ ) အသုံးပြ ုရန် လိုအပ်ေသာ  ေမြ ကွက်နှင့်အေဆာက်အအုံများကို ဝယ်ယူခွင့် သို့မဟုတ် 

ငှားရမ်းခွင့်ရှိသည်။ 
( ဂ ) မိမိပုိင်ဆုိင်ေသာ အသံုးမလုိေတာ့သည့် ေရယာဉ်၊ ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာနှင့်ပစ္စည်းများအား 

ထုခွဲေရာင်းချခြ င်းနှင့် လဲလှယ်ခြ င်းတို့  ေဆာင်ရွက်ပုိင်ခွင့်ရှိသည်။  

၁၉။   မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် - 
(က) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းသွားလာေနေသာ ေရနံတငေ်ရယာဉ်၊ ဆီတင်ေရယာဉ်၊ 

ဓာတုပစ္စည်းတင်ေရယာဉ်တို့မှ ဖြ စေ်စ၊ ေရနံအစမ်းတွင်းများ၊ ေရနံတွင်းများနှင့် ေရနံ  
ပိုက်လိုင်းများမှ ဖြ စ်ေစ၊ ေရယာဉ်တိုက်မှု သို့မဟုတ် ေသာင်တင်မှု ဖြ စ်ေပါ်ရာမှ 
 ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားတစ်နည်းနည်းေကြ ာင့် ဖြ စ်ေစ ေရနံ သို့မဟုတ် ဆီ သို့မဟုတ် ဓာတု 
ပစ္စည်း ယိုဖိတ်မှုများ ဖြ စ်ပွားခြ င်း၊ ေရယာဉ်များနှင့် ေရေပါ်ေရေအာက် သယံဇာတ 
ရှာေဖွေရးစင်နှင့် အေဆာက်အအုံများမှ အညစ်အေကြ းများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 
ေရထုအတွင်း ပစ်ချခြ င်း၊ စွန့်ထုတ်ခြ ငး်တုိ့ေကြ ာင့် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရထု 
ညစ်ညမ်းမှုများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရင်းအမြ စ်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြ စေ်ပါ် 
လာပါက သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ အဆိုပါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် 
ေလျာ်ေကြ းကို ေတာင်းခံနိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါပျက်စီးဆံုးရှံုးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆုိင်ရာေရယာဉ်များ၊ ေရေပါ် 
ေရေအာက်သယံဇာတရှာေဖွေရးစင်နှင့် အေဆာက်အအုံများကို ေလျာ်ေကြ းမရမီ 
တားဆီးထိန်းသိမ်းခွင့်ရှိသည်။ 
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၂၀။    မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် - 
(က) အေကြ ာင်းတစစ်ုံတစ်ရာေကြ ာင့် ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာရန် လိုအပ်သည့် ေရယာဉ်ကိ ု

သက်ဆုိင်ရာေရယာဉ်မှူး သုိ့မဟုတ် ေရယာဉ်ပုိင်ရှင်ထံ အေကြ ာင်းကြ ားပြ းီ ဆိပ်ကမ်း 
တံတားတစ်ခုခုမှ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ထွက်ခွာရန် ညွှန်ကြ ားနိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ညွှန်ကြ ားပြ ီးေနာက် ပထမဆုံးအကိမ်ဖြ စ်ေပါ်သည့် ေရတက်ေရကျ 
ချိန်တွင် အဆိုပါေရယာဉ်သည် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ထွက်ခွာခြ င်းမရှိပါက ဆိပက်မ်း 
တံတားတွင် ဆိုက်ကပ်လျက်ရှိေနသမျှ သတ်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ေကြ းကို စည်းကြ ပ ်
နိုင်သည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါညွှန်ကြ ားချကအ်ရ ထွက်ခွာပြ းီ ပြ န်လည်ဆိုက်ကပ်ေသာ ေရယာဉ် 
အတွက် ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်ခများ ထပ်မံေကာက်ခံရန်မလို။ 

၂၁။    မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်သည် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်မှု လံုခြ ုံ ေရး၊ 
ပင်လယ်ပြ င်တွင် အသက်ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ နိုင်ငံတကာ 
ေရယာဉ်များနှင့် ဆိပ်ကမ်းများတွင် လွယ်ကူအဆင်ေပြ စွာ အသုံးပြ ုနိုငရ်န် စီမံထားရိှေသာ ပစ္စည်း 
ကိရိယာများ ေဘးကင်းလုံ ခြ ုံေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒနှင့်ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်များနှင့်အညီ 
ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက ်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ညှိနိှုင်းပြ ီး - 

(က) ေအာက်ပါအကြ မ်းဖက်မှုကျူ းလွန်သူများအား လုိအပ်ေသာ အေရးယူမှုများ ပြ ုလုပ်နုိင်ရန် 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည် - 
(၁)  အင်အားသံုး၍ဖြ စ်ေစ၊ ခြ မ်ိးေခြ ာက်၍ ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င့် ေကြ ာက်ရံွ့ 

ေအာင်ပြ ုလုပ်၍ဖြ စ်ေစ ေရယာဉ်ကို ဖမ်းဆီးသိမ်းယူ ခြ င်း သို့မဟုတ် ေရယာဉ် 
သွားလာေရးကို ထိန်းချုပ်ခြ င်း၊ 

(၂) ေရယာဉ်သွားလာေရးကို ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစရန် ေရယာဉ်ေပါ်ပါသူများအား 
အကြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခြ င်း၊ ေရယာဉ်ကိုဖျက်ဆီးခြ င်း၊ ေရယာဉ်ေပါ်ပါလူနငှ့် 
ကုန်စည်များကို ထိခိုက်ပျက်စီးေစခြ ငး်၊ 

(၃) ေရယာဉ်၏ ေရေကြ ာင်းသွားလာမှုေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် ဖြ စ်ေစ၊ 
ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရး လွယ်ကူအဆင်ေပြ ေစေရးအတွက်ဖြ စ်ေစ ဆိပ်ကမ်း 
နယ်နိမိတ်၌ စီမံထားရှ ိေသာ အေထာက်အကူ ပြ ု ပစ္စည်းကိရိယာများကို 
ဖျက်ဆီးခြ င်း၊ ဝန်ေဆာင်မှုများကုိ ဆုိးရွားစွာဝင်ေရာက်ေနှာင့်ယှက်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် 
ထိခိုက်ပျက်စီးေစခြ ငး်၊ 

(၄) ေရေကြ ာင်းသွားလာမှုကို ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစရန် မှားယွင်းေသာ သတင်း 
အချက်အလက်များ ဆက်သွယ်ေပးပို့ ခြ င်း၊ 

(၅)  နိုင်ငံတကာသွား ပင်လယ်ကူးေရယာဉ်များ ဆိုက်ကပ်နိုင်ေသာ ဆိပ်ခံတံတား၊ 
လွယ်ကူအဆင်ေပြ ရန် စီမံထားရှိေသာ အေထာက်အကူပြ ု ပစ္စည်းကိရိယာများ 
နှင့် ဝန်ေဆာင်မှုများကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးေစခြ ငး်၊ 
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(၆) သူတစ်ဦးဦးကို ေသေစခြ င်း၊ အပြ င်းအထန် ဒဏ်ရာရရှိေစခြ င်း၊ အေခြ ခံ 
အေဆာက်အအံုဆုိင်ရာ အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းများကုိ ဆုိးရွားစွာ ထိခုိက်ပျက်စီး 
ေစခြ င်း ဖြ စ်ေပါ်ေစနုိင်သည့် ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ေရဒီယုိသတ္တ ုက 
ပစ္စည်း၊ ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူ ကလီးယားလက်နက်များ၊ ေရဒီယုိသတ္တ ိကပစ္စည်းများဖြ င့် 
ေရယာဉ်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးေစခြ င်း၊ ထိုပစ္စည်းများကို ေရယာဉ်ေပါ်နှင့် ဆိပ်ကမ်း 
များတွင် အသံုးပြ ုခြ င်း သုိ့မဟုတ် ေရယာဉ်ေပါ်မှ စွန့်ပစ်ခြ င်း၊ ပစ်ချခြ င်း သုိ့မဟုတ် 
ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ့နှင့် ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစေသာ ပစ္စည်းများ၊ အဆိပ်အေတာက် 
 ဖြ စ်ေစေသာ ပစ္စည်းများကို ေရယာဉ်ေပါ်မှ စွန့်ပစ် ခြ င်း၊ ပစ်ချခြ ငး်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါအကြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အသုံး ပြ ုေသာ ေရယာဉ်များကို 
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြ ငး်နှင့် လိုအပ်ေသာ အေရးယူခြ င်းများပြ ုနိုင်သည်။ 

၂၂။   မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်သည်- 
(က) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရယာဉ်များ၊ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ေရယာဉ်ဆိုက်ကပ် 

ရပ်နားေရးအတွက် လွယ်ကူအဆင်ေပြ ေစရန် စီမံထားရှိေသာ အေထာက်အကူပြ ု 
ပစ္စည်းကိရိယာများအား ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစမည်ဟု  ခြ မိ်းေခြ ာက်မှုများနှင့် ထိပါး 
တုိက်ခုိက်မှုများအား ကာကွယ်ေရး၊ တားဆီးနိှမ်နင်းေရး၊ တုိက်ဖျက်ေရးနှင့် အကူအညီ 
ေတာင်းခံေရးတို့အတွက် လုံခြ ုံေရးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ လိုအပ်ေသာ 
အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ ) အကြ မ်းဖက်မှုတားဆီးနိှမ်နင်းေရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ 
ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများနှင့် ပူးေပါင်းညှိနိှုင်း၍ သတင်း 
အချက်အလက်များ ေပးပို့ဖလှယ်နိုင် ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာေရယာဉ်ပိုင်ရှင်နှင့် 
ေရယာဉ်ကုမ္ပဏီများ၊ ေရယာဉ်မှူးများနှင့်ဆိပ်ကမ်းမှ တာဝန်ရှိသူများအား ညွှန်ကြ ား 
ရမည်။ 

၂၃။   မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ -  
(က) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကုန်းေမြ မှ စီးဆင်းေသာ အညစ်အေကြ းများ၊ 

ပင်လယ်ကြ မ်းပြ င်တွင် ဖြ စ်ေပါ်ေသာ အညစ်အေကြ းများနှင့် တစ်နည်းနည်းဖြ င့် စွန့်ပစ် 
ပစ္စည်းများ မရှိေစေရးနှင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု၊ ေရထုညစည်မ်းမှု မရှေိစေရးအတက်ွ 
လည်းေကာင်း၊ ေရယာဉ်များ၊ ဆိပ်ကမ်းတံတားများနှင့် ေရေပါ်ေရေအာက် သယံဇာတ 
ရှာေဖွေရးစင်နှင့် အေဆာက်အအံုများမှ ေဘးအန္တရာယ် ဖြ စ်ေစတတ်ေသာ ပစ္စည်းများ၊ 
အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းများ၊ အမိှုက်သရိုက်များ၊ အညစ်အေကြ းများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 
များကို ေရထုအတွင်းပစ်ချခြ င်း၊ စွန့်ထုတ်ခြ င်း မပြ ုလုပ်ေရးတုိ့အတွက်လည်းေကာင်း 
စီမံချက်များချမှတ်၍ ကာကွယ်တားဆီးမှုများ ပြ ုလုပ် ခြ ငး်၊ သတင်းအချက်အလက် နှင့် 
နည်းပညာများဖြ န့်ဖြ ူးခြ င်းတို့ ပြ ုလုပ်ရမည်။ 
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( ခ )  ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း သွားလာေနေသာ ေရနံတင်ေရယာဉ်၊ ဆီတင်ေရယာဉ်၊ 
ဓာတုပစ္စည်းတင်ေရယာဉ်တုိ့မှလည်းေကာင်း၊ ေရနံအစမ်းတွင်းများ၊ ေရနံတွင်းများနှင့် 
ေရနံပိုက်လိုင်းများမှ လည်းေကာင်း၊ ေရယာဉ်တိုက်မှု သို့မဟုတ် ေသာင်တင်မှုဖြ စေ်ပါ် 
ရာမှလည်းေကာင်း ဆီယိုဖိတ်မှုများ မဖြ စ်ပွားေစေရးအတကွ် သတင်းအချက်အလက် 
နှင့် နည်းပညာများ ဖြ န့် ဖြ ူးခြ ငး်၊ ကို တင်ကာကွယ်တားဆီးမှုများ ပြ ုလုပ်ရမည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခဲွ (ခ) ပါ ဆီနှင့်ဓာတုပစ္စည်း ယုိဖိတ်မှုများဖြ စ်ေပါ်လာပါက ေရထုညစ်ညမ်းမှုမရိှ 
ေစေရး၊ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားေရးနှင့် သန့်စင်ေရးတုိ့အတွက် ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ညိှနိှုင်းပြ းီ 
စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း ပြ ုရမည်။ ထိုသို့ ပြ ုလုပ်ရာ၌ ကုန်ကျစရိတ်ကိ ုတာဝန်ရှိသူထံမှ 
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  ပြ န်လည်ေတာင်းခံနိုင်သည်။ 

၂၄။    မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် -  
(က) ကုန်စည်ေခတ္တအပ်နှံသူက ညွှန် ကြ ားသည့်အတိုင်း ထိုကုန်စည်ကို လက်ခံသူအား 

ေပးအပ်ခြ ငး် သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြ င့် စီမံခန့်ခွဲ ခြ ငး် ပြ ုရမည။် 
( ခ )  ေခတ္တအပ်နံှသည့် ကုန်စည်ကုိ အေလးချိန်၊ ပမာဏ၊ တန်ဖုိးနှင့်တူညီေသာ မိမိ၏ ကုန်စည် 

ကဲ့သို့ သေဘာထားပြ ီး အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ 
( ဂ ) ကုန်စည်ေခတ္တအပ်နှံသူနှင့် ဤကိစ္စအလို့ငှာ သီးခြ ားသေဘာတူညီချက်မရှိလျှင် 

ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ တာဝန်နှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ပါလျက် မိမိအား ေခတ္တအပ်နံှ 
ထားေသာ ကုန်စည်မှာ ေပျာက်ဆံုးခြ င်း၊ ပျက်စီးယုိယွင်းခြ င်း သုိ့မဟုတ် ယုတ်ေလျာ့ခြ င်း 
 ဖြ စ်သည့်အတွက် မိမိတငွ် တာဝန်မရိှေစရ။ 

(ဃ) ကုန်စည်ေခတ္တအပ်နံှသူနှင့် သ ေဘာတူညီချက်ရိှလျှင် ေခတ္တအပ်နံှထားသည့် ကုန်စည်ကုိ 
မိမိ၏ ပျက်ကွက်မှုေကြ ာင့် ကုန်စည်များေပျာက်ဆံုးခြ င်း၊ ပျက်စီးယုိယွင်း ခြ င်း သုိ့မဟုတ် 
ယုတ်ေလျာ့ခြ ငး်ဖြ စ် ေပါ်ပါက မိမိတွင် တာဝန်ရှိသည်။ 

( င ) အပ်နံှထားေသာ ကုန်စည်များကုိ စတင် လက်ခံထိန်းသိမ်းသည့်ေန့မှ ၂ လ ေကျာ်လျှင် 
အဆိုပါ ကုန်စည်များကုိ ေလလံတင် ေရာင်းချနိုင်သည်။ 

၂၅။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်သည် ကုန်စည်ေပျာက်ဆံုးခြ င်း၊ ပျက်စီးယုိယွင်းခြ င်း၊ ယုတ်ေလျာ့ခြ င်း၊ 
မှားယွင်းစွာ ကုန်ထုတ်ေပးခြ ငး်၊ ကုန်စည်အား တားဆးီထားခြ ငး် သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုးခြ င်းနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အေကြ ာင်းအရာတစ်ရပ်ရပ်ဖြ စ်ေပါ်ပါက တာဝန်မရှိေစရ - 

(က)    မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ ငလျင်ေဘးစသည့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကျေရာက်ခြ င်း၊  
( ခ ) စစ်မက်ဖြ စ်ပွားခြ င်း၊ အဓိကရုဏ်း၊ လူထုအုံကမှု၊ ဆန္ဒပြ မှု သို့မဟုတ် တားဆီး 

ပိတ်ပင်မှု သို့မဟုတ် အခြ ားေမျှာ်မှန်း၍ မရနိုင်ေသာ အေခြ အေန ဖြ စ်ပွားခြ ငး်၊ 
( ဂ )  ကုန်စည်တင်ပို့သူ၊ ကုန်စည် လက်ခံသူ၊ ကုန်စည်အပ်နှံသူ သို့မဟုတ် ထိုသူတို့၏ 

ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်း၏  ပြ ုမူေဆာင်ရွက်ချက်ေကြ ာင့် ဖြ စ်ပွားခြ င်း 
သို့မဟုတ် ထိုသူတို့၏ မှားယွင်းစွာ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 
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(ဃ)  သိသာထင်ရှားခြ င်းမရှိေသာ ချို့ယွင်းမှု၊ သဘာဝအေလျှာက် ပျက်စီးယိုယွင်း ခြ င်း  
စသည်တို့ေကြ ာင် ့ ဖြ စေ်ပါ်ေသာ အေလးချိန် သို့မဟုတ် ကုန်စည်ေလျာ့နည်း ကွာဟမှု 
နှင့် ေလလွင့်ဆုံးရှုးမှု  ဖြ စေ်ပါ်ခြ ငး်၊ 

( င ) အမြ င်အား ဖြ င် ့ ပျက်စီး ခြ င်းမရှ ိေသာကုန်စည်အတွင်းရှ ိကုန်စည်၏ ချ ို ့ယွင်းမှု 
 ဖြ စ်ေပါ်ခြ င်း၊ 

( စ ) ကုန်စည်အပ်နှံသူက ပျက်စီးယိုယွင်းတတ်ေသာ သို့မဟုတ် ယုတ်ေလျာ့နိုင်ေသာ 
ပစ္စည်းဖြ စေ်ကြ ာငး် ထုတ်ေဖာ်ေပြ ာဆိုမှုမရှိခြ ငး်၊ 

(ဆ)  ေကာင်းမွန်လုံေလာက်စွာ ထုပ်ပိုးထားခြ င်းမရှိေသာ သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းေနေသာ 
ကုန်စည်များ၊ အထုပ်အပိုးများဖြ စ်ခြ င်းသုိ့မဟုတ် ကုန်ေသတ္တာ၏ ယိုယွင်းမှု၊ ယိုစိမ့်မှု 
 ဖြ စ်ခြ ငး်။ 

၂၆။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ 
သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ  ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရွက်နိုင်သည် - 

(က) မိမိစီမံခန့်ခဲွေသာ ဆိပ်ကမ်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများကုိ  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပ ရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှသူတုိ့ 
နှင့် သေဘာတူစာချုပ်ချုပဆ်ိုပြ းီ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြ ု ခြ င်း၊ 

( ခ ) ဆိပ်ကမ်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများကုိ ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပ ရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှသူတုိ့နှင့် သီးခြ ားသေဘာတူ 
စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ နှစ်ဘက်သေဘာတူစနစ်တစ်ခုခု ဖြ င့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် 
ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

( ဂ ) မိမိစီမံခန့်ခွဲေသာ အစိုးရပိုင်ဆိပ်ကမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြ စ် 
ေပြ ာင်းလဲပြ းီ  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပ ရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှသူတုိ့အား စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ 
လုပ်ကိုင်ခွင် ့ပြ ုခြ ငး်၊ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကတို့ အစုစပ်လုပ်ငန်းအဖြ စ် လုပ်ကိုင်ခြ င်း၊ 

(ဃ)  ဆိပ်ကမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို  ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပ ရင်းနှီး မြ ှုပ်နှံသူတို့နှင့် သီးခြ ား 
ဖက်စပ်လုပ်ငန်း သေဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆိ ု၍ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ တည်ေထာင် ပြ ီး 
လုပ်ကိုင်ခြ င်း၊ 

( င )    မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ မတည်ေငွရင်းများ၊ ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူ 
တုိ့၏ အစုရှယ်ယာ ထည့်ဝင်ေငွများဖြ င့် အများနှင့်မသက်ဆုိင်ေသာ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း 
ကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းေကာ်ပုိေရးရှင်း တည်ေထာင်ပြ းီ ဆိပ်ကမ်းဆုိင်ရာ 
လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

( စ )   မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်၏ မတည်ေငွရင်းများနှင့် အများပြ ည်သူတုိ့၏ အစုရှယ်ယာများ 
ဖိတ်ေခါ်ထည့်ဝင်ေစ၍ အများနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် 
ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းေကာ်ပိုေရးရှင်း တည်ေထာင်ပြ ီး ဆိပ်ကမ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ 
လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်။ 

 

 

 



14 
 

. 

၂၇။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရမည ်-  
(က) ခန့်အပ်တာဝန်ေပးထားေသာ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအား လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် 

တစ်ဦးချင်း၏ ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အချင်းများအလိုက် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို 
ခဲွေဝသတ်မှတ်ခြ င်းနှင့် လုပ်ခနှုန်းများ၊ ထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်းများ၊ အလုပ်ချိန်များ၊ အလုပ်ခွင် 
စည်းကမ်းများကုိသတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

( ခ ) ခန့်အပ်တာဝန်ေပးထားေသာ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအားဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ 
နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အည ီ ကီးကြ ပ်ကွပ်ကဲခြ ငး်၊ ရာထူး 
တိုးမြ ှင့်ေပးခြ ငး်၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်သူများအား ဌာနဆိုင်ရာ အေရးယူ 
အပြ စ်ေပးခြ င်း၊ ထုတ်ပယ်ခြ င်း၊ ခွင့်ေပးခြ င်း၊ အငြ ိမ်းစားေပးခြ င်း၊ ရပိုင်ခွင့်များကို 
ရရှိေစခြ င်း၊ တာဝန်ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်သူများအား ဂုဏ်ပြ ုချီးမြ ှင့် ခြ ငး်၊ ဆုေကြ း 
ေငွချီးမြ ှင့် ခြ င်း၊ 

( ဂ ) ဆိပ်ကမ်းများသို့ ချဉ်းကပ်လာေသာ ေရယာဉ်များ၊ ဆိပ်ကမ်းမှ ပြ န်လည်ထွက်ခွာေသာ 
ေရယာဉ်များနှင့် တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသို့ ေရွှ့ေပြ ာင်းေသာ ေရယာဉ်များအတွက် 
ေရေကြ ာင်းလမ်းညွှန် အမှတ်အသားများနှင့် အေထာက်အကူပစ္စည်းကိရိယာများ 
စီမံထားရှိခြ ငး်၊ 

(ဃ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရလမ်းေကြ ာင်းတွင် ေရယာဉ်များ အဝင်အထွက် 
 ပြ ုလုပ် ခြ င်း၊ ေနရာေရွှ့ေပြ ာင်း ခြ င်း ပြ ုလုပ်ရမည့် ေန့ရက်နှင့်အချိန်၊ ေရယာဉ်၏ 
အမြ န်နှုန်းနှင့် လိုအပ်ေသာစည်းကမ်းချက်များကိ ုသတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

( င ) ကုန်စည်များကုိ လက်ခံခြ င်း၊ အတင်အချပြ ုလုပ်ခြ င်း၊ ေရွှ ေပြ ာင်းခြ င်း၊ သုိေလှာင်ခြ င်း 
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုးံပြ ုရန်လိုအပ်ေသာ စက်ကိရိယာ၊ ယာဉ်များ၊ 
ရထားများ၊ သိုေလှာင်ရုံများနှင့် အခြ ားအသုံးအေဆာင် ပစ္စည်းကိရိယာများကို စီမံ 
ထားရှိခြ ငး်၊ 

( စ ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရယာဉ်များအား ေရဖြ ည့်ဆည်းေပးေဝေရးအတွက် 
လုိအပ်ေသာ ေရဖြ န့်ဖြ ူးေရးယာဉ်၊ ေရယာဉ်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကုိ သတ်မှတ်ချက် 
နှင့်အညီ စီစဉ်ထားရှိ ခြ င်း၊ 

(ဆ) ဆိပ်ကမ်းအတွင်း မီးေဘးလံုခြ ုံ ေရးအတွက် မီးသတ်ယာဉ်များ၊ မီးသတ်ဝန်ထမ်းများအား 
စီစဉ်ထားရှိခြ င်း၊ 

( ဇ ) ဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ရပ်နားေသာ ေရယာဉ်များတွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိေရးအတွက် 
စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ 

( ဈ )  ေရလမ်းေကြ ာင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း လိုအပ်ေသာ မီးပြ တိုက်များ၊ မီးပြ  
ေရယာဉ်များ၊ အချက်ပြ မီးများ၊ ေဗာ်ယာများ၊ ေရေကြ ာင်းပြ ေရယာဉ်များကုိလည်းေကာင်း၊ 
ေရေကြ ာင်းလုံခြ ုံေရးအတွက် လိုအပ်ေသာဆက်သွယ်ေရး ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် 
အခြ ားအသုးံအေဆာင ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုလည်းေကာင်း စီမံထားရှိခြ င်း၊ 
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(ည) ဆိပ်ကမ်းကို ထိခိုက်ပျက်စီး ခြ င်းမှ ကာကွယ်ရန် လိှုင်းကာနှင့် ေရကာတာများ 
တည်ေဆာက်ထားရှိခြ င်းနှင့် အခြ ားလိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းများ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

( ဋ ) ေရလမ်းေကြ ာင်းများ ထာဝစဉ်ဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးအတွက် ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်း ခြ င်း 
လုပ်ငန်းများ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ဌ ) ဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားစဉ် ေရယာဉ်များက အချက်ပြ မးီများကို အသုံးပြ ုခြ ငး် 
ကိစ္စနှင့် ေရယာဉ်ေပါ်တွင် အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် ေရယာဉ်အမှုထမ်းဦးေရ ကိစ္စတို့ 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ေသာ စည်းကမး်များကို ထုတ်ပြ န်သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

( ဍ ) အေကာက်ခွန်အရာရှိများ၊ လူဝင်မှုကီးကြ ပ်ေရးနှင့်  ပြ ည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန 
အရာရိှများနှင့် ကျန်းမာေရးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ေနရာများ 
စီမံထားရှိခြ ငး်။ 

 

အခန်း (၈) 
အုပ်ချုပ်မှုအဖဲွ့ဖဲွ့စည်းခြ င်း 

၂၈။ (က) ဝန်ကီးဌာနသည် ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ ကိုးဦးထက်မပိုေသာ အုပ်ချုပ်မှု 
အဖဲွ့ကုိ ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေအာက်ပါအတုိင်း ဖဲွ့စည်း 
ရမည်- 

  (၁) ဝန်ကးီဌာနက ခန့်အပ်တာဝန်ေပးအပ်သူ  ဥက္ကဋ္ဌ 
  (၂) အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်  အဖွဲ့ ဝင ်
  (၃) ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး  အဖွဲ့ ဝင် 
  (၄) ေရယာဉ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး  အဖွဲ့ ဝင် 
  (၅) ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ ဥပေဒပညာရှင်တစ်ဦး  အဖွဲ့ ဝင် 
  (၆) စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး  အဖွဲ့ ဝင် 
  (၇) စီမံခန့်ခွဲေရးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး  အဖွဲ့ ဝင် 
  (၈) ဝန်ကးီဌာနကခန့်အပ်တာဝန်ေပးေသာ ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး    အဖဲွ့ဝင်များ 

( ခ ) (၁) အုပ်ချုပ်မှုအဖဲွ့ ဥက္ကဋ္ဌက ခန့်အပ်သူတစ်ဦးဦးကုိ အတွင်းေရးမှူ းအဖြ စ် သတ်မှတ် 
တာဝန်ေပးရမည်။ 

  (၂) အုပခ်ျုပ်မှုအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌသည် အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့၏ အစည်းအေဝးများကို သတ်မှတ် 
ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။  

၂၉။ (က)  ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် ငါးနှစ် ဖြ စ်သည်။ 
 ( ခ )  ယင်းရာထူးသက်တမ်းကုန်ဆံုးသည့်အခါ ဝန်ကီးဌာနက ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖဲွ့ဝင်အသစ်များ 

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးအပ် ပြ ီးသည့်အချိန်အထိ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မိမိတို့၏ 
လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

( ဂ ) ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖဲွ့ဝင်များသည် ရာထူးသက်တမ်း နှစ်ကိမ်ထက်ပုိ၍ ထမ်းေဆာင်ခြ င်းမပြ ုရ။ 
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(ဃ) အေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေကြ ာင့် ဥက္ကဋ္ဌ သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့ဝင်ရာထူးေနရာ လစ်လပ်သည့်အတွက် 
အစားထုိးခန့်ထားပါက ဥက္ကဋ္ဌ သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် မူလရာထူး၏ 
သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိသာ ဖြ စ်ရမည်။ 

( င ) ဥက္ကဋ္ဌ သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့ဝင်အဖြ စ်  ကြ ားဖြ တ်တာဝန်ယူရသည့်ကာလကုိ ရာထူးသက်တမ်း 
တစခု်ဟု မသတ်မှတ်ရ။ 

၃၀။ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဝန်ကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 
လစာ၊ စရိတ်နှင့် ချီးမြ ှင့်ေငွများကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။   

၃၁။ (က) ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်အဖြ စ် ခန့်ထားခြ င်းခံရေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ယင်းအား 
မခန့်ထားမီကာလက ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင် လုပ်ငန်းတာဝန်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ကို 
ထိခုိက်ဖွယ်ရိှသည့် ေငွေရးေကြ းေရးအကျို းခံစားခွင့် သုိ့မဟုတ် အခြ ားအကျို း သက်ဆုိင်ခွင့် 
များနှင့် ကင်းရှင်းသူဖြ စ်ရမည်။ 

 ( ခ ) ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့က  ပြ ုလုပ်သည့် သို့မဟုတ် 
 ပြ ုလုပ်ရန်ကံရွယ်သည့် ပဋိညာဉ်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း ေရာင်းမှု၊  ဝယ်ယူမှု သုိ့မဟုတ် 
ငှားရမ်းမှုတစ်ခုခုတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း တိုက်ရိုက် ဖြ စ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြ စ်ေစ 
တစ်နည်းနည်းဖြ င့် အကျို းသက်ဆုိင်ေနပါက မိမိမည်သုိ့ အကျိုးသက်ဆုိင်ေကြ ာင်းကုိ 
အဖွဲ့၏ အစည်းအေဝးတွင် ထုတ်ေဖာ်ေပြ ာဆိုရမည်။ 

 ( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ထုတ်ေဖာ်ေပြ ာဆိုချက်ကို အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ အစည်းအေဝးမှတ်တမ်း 
များတွင် ေရးမှတ်ထားရမည်ဖြ စ်ပြ ီး သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့ဝင်သည် ယင်းပဋိညာဉ်နှင့် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရာင်းမှု၊ ဝယ်ယူမှု သို့မဟုတ် ငှားရမ်းမှုနှင့် ေသာ်လည်း 
ေကာင်း စပ်လျဉ်း၍ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့က ေဆွးေနွးခြ င်း၊ ဆုံးဖြ တ်ခြ င်း  ပြ ုရာတွင် မပါ 
ဝင်ရ။ 

 (ဃ) ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖဲွ့ဝင်တစ်ဦးဦးမှာ ေငွေရးေကြ းေရး အကျိုးသက်ဆုိင်ခွင့် သုိ့မဟုတ် အခြ ား 
အကျိုးသက်ဆိုင်ခွင့် ရှိ မရှိ ဆုံးဖြ တရ်န် အေကြ ာင်းေပါ်ေပါကလ်ျှင် အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့၏ 
ဆုံးဖြ တ်ချက်သည် အပြ းီအပြ တ် အတည်ဖြ စ်သည်။ 

၃၂။ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် ေအာက်ပါအေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ် 
ေပါ်ေပါက်ပါက ရာထူးမှရပ်စဲ ခြ င်းခံရမည် -  
 (က) ဝန်ကးီဌာနက ရာထူးမှရပ်စဲသည့် အမိန့်ချမှတ်ခြ ငး်၊ 

( ခ ) ခုိင်လံုေသာ အေကြ ာင်းပြ ချက်မရိှဘဲ အုပ်ချုပ်မှုအဖဲွ့ အစည်းအေဝးသုိ့ တက်ေရာက်ရန်  
သုးံလတစ်ဆက်တည်း ပျက်ကွက်ခြ င်း၊  

 ( ဂ ) ဝန်ကးီဌာနနှင့် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်တို့၏ အကျိုးစီးပွားကိ ု ထိခိုက်ေစေသာ 
အခြ ားလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုခုကို လက်ခံေဆာင်ရွက်ေကြ ာင်း ေပါ်ေပါက်ချက်အရ 
အုပခ်ျုပ်မှုအဖွဲ့က ဝန်ကးီဌာနသို့တင်ပြ ၍ ရာထူးတာဝန်မှရပ်စဲရန် ဆုံးဖြ တ်ခြ င်း၊ 
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 (ဃ) ပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦးကို အဖွဲ့ဝင်အဖြ စ်မခန့်ထားမီ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြ စ် မိမိအလုပ ်
ဝတ္တရားများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းကုိ ထိခုိက်ဖွယ်ရိှသည့် ေငွေရးေကြ းေရး အကျို းသက်ဆုိင်ခွင့် 
သို့တည်းမဟုတ်  အခြ ားအကျိုးသက်ဆိုင်ခွင့် တစ်ခုခုရှိေကြ ာငး် ဝန်ကီးဌာနက စိစစ ်
ေတွ့ရှိ ခြ ငး်။ 

၃၃။ ပုဒ်မ ၃၂ အရ ရာထူးတာဝန်မှ ရပ်စဲခြ င်းခံရေသာေကြ ာင့် ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင် ရာထူး 
ေနရာလစ်လပ်လျှင် ဝန်ကီးဌာနသည်  ဥက္ကဋ္ဌအသစ် သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့ဝင်အသစ်ကုိ သတ်မှတ်ချက်များ 
နှင့်အညီ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ခန့်အပ်တာဝန်ေပးရမည်။ 

 

အခန်း(၉) 
အုပ်ချုပ်မှုအဖဲွ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၃၄။  အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည် - 
(က)  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်းေကာင်း၊ 

ဆိပ်ကမ်းဆုိင်ရာလုပ် ငန်းများကုိလည်းေကာင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရး 
အတွက် အနီးကပ်ကးီကြ ပ်၍ လမ်းညွှန်မှုပြ ုခြ င်း၊ 

( ခ )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ရိှ ဌာနကီးမှူးနှင့်အထက်အဆင့်ရှိ အရာထမ်းများအား 
ဝန်ကီးဌာနသုိ့တင်ပြ ၍ ေရွးချယ်ခန့်အပ်ခြ င်း၊ ရာထူးမှဖယ်ရှားခြ င်း၊ သတ်မှတ်ချက်များ 
နှင့်အညီ ရာထူးတုိးမြ င့်ှေပးခြ င်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ခန့်အပ်ေသာ အရာထမ်းသည် အသက ်၆၀ နှစ် ပြ ည့်ပါက သက်ပြ ည့် 
အငြ ိမ်းစားယူခွင့်ေပး ခြ င်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ကာယကံရှင်၏ ကျန်းမာေရးအေခြ အေနအရေသာ်လည်းေကာင်း ဆက်လကတ်ာဝန် 
ထမ်းေဆာင်လိုေသာ အဆိုပါအရာထမ်းအား အသက် ၆၅ နှစ်  ပြ ည့်သည့်အချိန်အထိ 
ဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကိမ်စီ သက်တမ်းတိုး မြ ှင့်၍ 
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ပြ ုခြ င်း၊ 

(ဃ) ဆိပ်ကမ်းလုံ ခြ ုံေရး၊ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ကျန်းမာေရးနှင် ့ ဆိပ်ကမ်း 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးတုိ့အတွက် မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အစီအစဉ်များ 
ချမှတ်၍ လုိအပ်ေသာ လံုခြ ုံေရးအဖဲွ့များနှင့် စစ်ေဆးေရးအဖဲွ့များ  ဖဲွ့စည်းပြ းီ လုပ်ငန်း 
တာဝန်များ သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

( င ) ေရယာဉ်များမှ ကုန်စည်အတင်အချ ကုိင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် မြ န်ဆန်သွက်လက် 
ေချာေမွ့ေစေရး၊ ေဘးကင်းလံုခြ ုံေရးနှင့် ကျန်းမာေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ ကုန်သယ် 
ေရယာဉ်သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ 
ဆိပ်ကမ်းပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးတုိ့အတွက်လည်းေကာင်း နုိင်ငံတကာ 
နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများက လက်ေတွ့ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်သည့် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် 
လိုက်ေလျာညီေထွရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 
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( စ ) ဆိပ်ကမ်းလု ံ ခြ ုံ ေရး၊ ကီးကြ ပ်ေရးနှင် ့ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးတိ ု ့အတွက် 
အပြ ည် ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေရေကြ ာင်းအဖဲွ့ချု ပ်က ပြ ဋ္ဌာန်းသည့်ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ဆံုးဖြ တ်ချက် 
များနှင့်အညီ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင် ့
ဆက်သွယ်ညှိနိှုင်း ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

(ဆ) ဝန်ကီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်သည့် အခြ ားလုပ်ငန်းတာဝန်များကို 
ေဆာင်ရွက ်ခြ ငး်၊ 

( ဇ ) အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ လစာနှင် ့ စရိတ်များတိုးမြ ှင့် ခြ ငး်၊ ေလျှာခ့ျခြ င်းတို့ကို စီမံ 
ေဆာင်ရွက ်ခြ ငး်။ 

 

အခန်း(၁၀) 
ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်ခများ ေကာက်ခံခြ င်း၊ ေကးကျန်များအတွက် သိမ်းယူခြ င်းနှင့် ထုိေကးကျန်များကုိ 

အရေကာက်ခံခြ င်း 

၃၅။ (က) ေရယာဉ်ပိုင်ရှင်နှင့် ေရယာဉ်မှူ းတို့သည် ဆိပ်ကမ်းများတွင် ပင်လယ်ကူးေရယာဉ်များ 
နှင့် ပြ ည်တွင်းေရယာဉ်များ သွားလာခြ င်း၊ ဆုိက်ကပ်ခြ င်း၊ ရပ်နားခြ င်း၊ ထွက်ခွာခြ င်း၊ 
အခြ ားတစ်နည်းနည်း အသံုးပြ ုခြ င်း စသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ် 
ထားေသာ ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်ခများကို  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ ေပးေဆာင် 
ရမည်။ 

( ခ ) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်ခများကုိ ခုိင်လံုေသာအေကြ ာင်း 
မရိှဘဲ ေပးေဆာင်ရန် တမင်ပျက်ကွက်ပါက ထုိဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်ခများ၏ ငါးဆကုိ 
ဒဏ်ေကြ းအဖြ စ် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်သုိ့ ေပးေဆာင်ရမည်။  ယင်းဒဏ်ေကြ းကုိ 
ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ေရယာဉ်နှင့် ေရယာဉ်ေပါ်ရှိ ပစ္စည်းကိရိယာများကို 
ေပးေဆာင်ရမည့်ဒဏ်ေကြ း အေပြ အေကျမရမီအထိ ထိန်းသိမ်းထားနုိင်သည်။ 

( ဂ ) ေရယာဉ်မှူး သို့မဟုတ် ေရယာဉ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သူတစ်ဦးဦးသည် မိမိ၏ 
 ပြ ုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ေပါ့ေလျာ့မှုေကြ ာင့် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ပိုင်ဆိုင်ေသာ 
သုိ့မဟုတ် လက်ဝယ်ထားရိှ အသံုးပြ ုေသာ ဆိပ်ကမ်းတံတားကုိ ဖြ စ်ေစ၊ ဆိပ်ကမ်းဆုိင်ရာ 
လွယ်ကူအဆင်ေပြ ေစေရးအတွက် အသုံးအေဆာင် ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုခုကို ဖြ စ်ေစ 
ပျက်စီးဆုံးရှုံးေစပါက ထိုသို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် ေလျာ်ေကြ းကို  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမး် 
အာဏာပိုင်က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ေပးေလျာ်ရန ်တာဝန်ရှိသည်။ 

၃၆။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် -  
(က) ဤဥပေဒအရ ေပးေဆာင်ရန် သတ်မှတ်ထားေသာ ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်ခများ၊ 

ကုန်ကျစရိတမ်ျား၊ ဒဏ်ေကြ းများနှင့်် ေလျာ်ေကြ းများကို ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သူ 
အေပါ် တည်ဆဲအခွန်အခဆိုင်ရာဥပေဒများနှင့်အညီ အရေတာင်းခံခွင့်ရှိသည်။ 
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( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေဆာင်ရွက်ရန် သင့်ေလျာ်ေသာအရာရှိအား ေကာ်လိတ်ေတာ်အရာရှိ 
အဖြ စ် ခန့်အပ်တာဝန်ေပးနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ဤဥပေဒအရ ေပးေဆာင်ရန်သတ်မှတ်ထားေသာ ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်ခများ၊ ကုန်ကျ 
စရိတ်များ သို့မဟုတ် ေလျာ်ေကြ းများကို ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သည့် ကာလ 
အတင်ွးတွင် လည်းေကာင်း၊ ထိုပျက်ကွက်သူအေပါ် တည်ဆဲအခွန်အခဆိုင်ရာဥပေဒ 
များနှင့်အညီ အရေကာက်ခံေနသည် ့ကာလအတွင်းတွင်လည်းေကာင်း  သက်ဆိုင်ရာ 
ေရယာဉ်ကို ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ င်းမပြ ုရန် သက်ဆိုင်ရာ 
အရာရှိအား ညွှန်ကြ ားရမည်။ 

အခန်း (၁၁) 
ဘ ာေရးဆုိင်ရာတာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၃၇။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်သည် ဤဥပေဒအရ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်နုိင်ေရးအတွက် လုိအပ်ေသာ 
ေငွေကြ းအရင်းအနှီးများကို ဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြ ုချက် 
ရယူ၍ ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပ ဘဏ်များနှင့် ေငွေရးေကြ းေရးအဖဲွ့အစည်းများထံမှ ဥပေဒနှင့်အညီ ေငွေချး 
ယူနိုင်သည်။  

၃၈။   မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ လွှဲေပြ ာင်းရယူမည့် နိုင်ငံေတာ်ပိုင် ပုံေသပိုင်ပစ္စည်းများကို 
 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူခွင့် ပြ ုချက်အရ ကာလေပါက်ေစျးဖြ င့် တန်ဖိုးတွက်ချက် 
သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံေတာ်၏ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးအဖြ စ် ေဖာ်ပြ ရမည်။ 

၃၉။ နုိင်ငံေတာ်၏ ရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှမှုတန်ဖုိးအေပါ် ကျသင့်အမြ တ်ေဝစုကုိ နုိင်ငံေတာ်သုိ့ ခဲွေဝေပးရမည်။ 

၄၀။    (က) မည်သည့် ဘ ာေရးနှစ်တွင်မဆို မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ဘ ာရန်ပုံေငွမှ 
ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျခံသုံးစွဲနိုင်သည်- 
(၁) အုပ်ချုပ်မှု အဖဲွ့ဝင်များအတွက် ချီးမြ င့်ှေငွ၊ အခေကြ းေငွနှင့် ေထာက်ပ့ံစရိတ်များ၊ 
(၂)  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ဝန်ထမ်းများ၊ 

အကံေပးများ၊ ဝန်ထမ်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အရာရှိများ၏ လစာ၊ စရိတ် 
ချီးမြ င့်ှေငွများ၊ အခေကြ းေငွများ၊ အငြ ိမ်းစားလစာများနှင့် လုပ်သက်ဆုေငွများ၊ 

(၃)  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ကျခံရမည်ဖြ စ်ေသာ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မှု 
စရိတ်များ၊ ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်းေရးစရိတ်များနှင့် တန်ဖိုးေလျာ့ လျာထားအသုံး 
စရိတ်များ၊ 

(၄)  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ေချးယူထားေငအွေပါ် ေပးေဆာင်ရသည့် အတိုး 
နှင့် စရိတ်များ၊ 

(၅)  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်က ေချးယူထားေငွများအေပါ် ပြ န်လည်ေပးဆပ်ရန် 
လိုအပ်သည် ့ေငွရပ်များ၊ 
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(၆) ကာလရှည်အေကးများ ပြ န်လည်ေပးဆပ်ရန် သို့မဟုတ် ကုန်ခန်းတတ်ေသာ 

ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများနှင့် တန်ဖိုးေလျာ့ေသာ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများကို ပြ န်လည် 
အစားထုိးနုိင်ေရးအတွက် သီးသန့်ထားရိှေသာ ရန်ပံုေငွစာရငး်သုိ့ ေပြ ာင်းေရွှ ရန် 
လိုအပ်သည် ့ေငွရပ်များ၊ 

(၇)  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများအား အသစ်အစားထိုး 
လဲလှယ်နိုင်ခြ ငး် သို့မဟုတ် တန်ဖိုးေလျာ့ကျခြ င်းတို့အတွက် သီးသန့်ထားရှိရန် 
သင့်ေလျာ်သည်ဟု ယူဆေသာ ေငွရပ်များ၊ 

(၈)   မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ခွင့် ပြ ုေသာ ကျခံသုံးစွဲခွင့်ရှိသည့် လုပ်ငန်းသစ်၊ 
ေဆာင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ စက်ကိရိယာများ၊ 
ေရယာဉ်များ၊ ယာဉ်များ၊ ယန္တရားများ၊ တပ်ဆင်စက်ကိရိယာများအတွက် 
ကုန်ကျစရိတ်များ၊ 

(၉)  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်က ကျခံသံုးစဲွသင့်သည်ဟု ဆံုးဖြ တ်ထားသည့်  အခြ ား 
အသုံးစရိတမ်ျား။ 

( ခ )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ အမြ တ်လက်ကျန်ေငွကို သင့်ေလျာ်သည့် ရာခိုင်နှုန်း 
သတ်မှတ်၍ အေထွေထွရန်ပုံေငွနှင့် သင့်ေလျာ်သည့် သီးသန့်ရန်ပုံေငွစာရင်းများ 
ဖွင့်လှစ်ထားရှိနိုင်သည်။ 

( ဂ )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပုိင်သည် လစာ၊ လုပ်ခနှင့် စရိတ်နှုန်းထားများကုိ  ဝန်ကီးဌာန၏ 
ခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ပြ ဋ္ဌာန်းနုိင်သည်။ 

၄၁။ (က)  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည်  နှစ်စဉ် ဘ ာေငွအရအသုံးစာရင်းများကို ယခင် 
ဘ ာေရးနှစ်များ၏ အမှန်ဝင်ေငွနှင့် အသုံးစရိတ်များအေပါ်အေခြ ခံ၍  ပြ ုစုေရးဆွဲ 
ရမည်။ 

( ခ ) ခန့်မှန်း ေခြ ေငွစာရင်းများကုိ  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်၏ အုပ်ချု ပ်မှုအဖဲွ့အစည်းအေဝးတွင် 
လက်ခံအတည်ပြ ုနိငု်သည်။ 

( ဂ )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က အတည်ပြ ုထားေသာ နှစ်စဉ်ရသုံးမှန်းေခြ ေငစွာရင်း 
မိတ္တ ူတစ်စုံကို ဝန်ကီးဌာနသို့  ေပးပို့ရမည်။ 

(ဃ)  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ဘ ာေရးနှစ်အလိုက် စုစုေပါင်းရေငွသုံးေငွများအား 
 ပြ ည်ေထာင်စု၏ ဘ ာေငွအရအသုံးခန့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းတွင် ဘ ာေငွအရအသုံး 
ဆိုင်ရာဥပေဒနှင့်အညီ သီးခြ ားေဖာ်ပြ ၍ ထည့်သွင်းေရးဆွဲရမည်။ 

၄၂။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ေပးသည့် 
ထည့်ဝင်ေငွနှင့် တည်ဆဲဥပေဒအရ ကျသင့်သည် ့အခွန်အခများကို နိုင်ငံေတာ်သို့ေပးသွင်းရမည်။ 
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၄၃။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် - 
(က) သင့်ေလျာ်သည့် ဘဏ်များတွင်  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အမည်ဖြ င့် ကျပ်ေငွနှင့် 

နိုင်ငံခြ ားသုံးေငွစာရင်းများကိ ုသီးခြ ားစာရငး်ဖွင်လ့ှစ်ထားခွင့်ရှိသည်။ 
( ခ ) မိမိလက်ေအာက်ရှိ လုပ်ငန်းအုပ်စုအလိုက်လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် 

လည်းေကာင်း ဝင်ေငွထွက်ေငွအေခြ အေနများ ေပါ်လွင်ေစရန် သီးခြ ားေငွစာရင်းများ 
ဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။ 

( ဂ ) မိမိရရှိေသာ နိုင်ငံ ခြ ားသုံးေငွ ဖြ င့်ရရှိသည့်ဝင်ေငွကို ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့် ပြ ုချက်ဖြ င့် 
ထုတ်ယူသုံးစွဲပုိင်ခွင့်ရိှသည်။ 

(ဃ) ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၄။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ေအာက်ပါစာရင်းများကို ဝန်ကီးဌာနက ညွှန်ကြ ားသည့် 
အတိုင်း တင်ပြ ရမည် - 

(က) ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း၊ 
( ခ ) ေငွသားအ ေခြ အေန၊ 
( ဂ ) ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်၊ ေရာင်းဝယ်သည့် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်သည့်စာရင်း၊ 
(ဃ) အရှုံး၊ အမြ တ်စာရင်း၊ 
( င ) လက်ကျန်ရှင်းတမ်း။ 

၄၅။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဝန်ကးီဌာနေအာက်ရှိ စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများအကြ ား 
ေငွေကြ းဆုိင်ရာ အပြ န်အလှန်အကူအညီေပးခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၆။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်သည် မြ န်မာနုိင်ငံသားရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှမှုဥပေဒနှင့် နုိင်ငံခြ ားရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှမှု 
ဥပေဒတို့နှင့်အညီ မိမိ၏ေငွေကြ းအရင်းအနှးီများကို ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံနိုင်သည်။ 

၄၇။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ လုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းများကို ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး 
သို့မဟုတ် မြ န်မာနုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ စာရင်းစစ်အဖွဲ့၏ စစ်ေဆးမှုခံယူ 
ရမည်။ 

၄၈။ စာရင်းစစ်အဖွဲ့၏ စာရင်းစစ်အခေကြ းေငွများကို မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ဘ ာ 
ရန်ပုံေငွမှ ကျခံေပးရမည်။ 

၄၉။ နှစ်စဉ်ဘ ာေရးနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်အဖဲွ့၏ စစ်ေဆးေတွ့ရိှချက် အစီရင်ခံစာကုိ သတ်မှတ်ချက် 
များနှင့်အညီ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများသို့ အစီရင်ခံတင်ပြ ရမည်။ 

၅၀။ အစီရင်ခစံာတွင် ေအာက်ပါအချက်များပါဝင်ရမည် - 
(က)  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုအေခြ အေနများ၊ ဘ ာေရးဆုိင်ရာ 

ထုတ်ပြ န်ချက်များ၊ 
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( ခ )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်၏ ပစ္စည်းစာရင်းများ၊ ထည့်ဝင်ေကြ းများ၊ ဆက်ခံအသံုး ပြ ုခွင့် နှင့် 
အခြ ားဘ ာေရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ 

( ဂ ) ဤဥပေဒအရ တရားဝင်ဆက်ခံရမည့် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ 
ပစ္စည်းများ ထုခဲွေရာင်းချပြ းီ ရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှခြ င်းတုိ့အတွက် ရေငွနှင့် အသံုးစရိတ်စာရင်း၊ 

(ဃ) အခြ ားတင်ပြ ရန်ရှိပါက စာရင်းစစ်အဖွဲ့၏ သီးခြ ားအစီရင်ခံစာ။ 

၅၁။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ လိုအပ်ချက်အရဖြ စ်ေစ၊ ဝန်ကီးဌာန၏တာဝန်ေပးချက်အရ 
 ဖြ စ်ေစ စာရင်းစစ်အဖဲွ့သည် သီးခြ ားစစ်ေဆး အစီရင်ခံတင်ပြ ရမည်။ 

၅၂။ စာရင်းစစ်အဖဲွ့ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားအခွင့်အာဏာရသူ တစ်ဦးဦးကေသာ်လည်းေကာင်း - 
(က) ဘ ာေရးဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများကို  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်း 

အာဏာပိုင်ထံမှ ေတာင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 
( ခ ) ဘ ာေရးဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများကို ေကာက်နုတ်ခြ ငး် 

သို့မဟုတ် ကူးယူခြ င်း ပြ ုလုပ်နိုင်သည်။ 

၅၃။   မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်သည် မိမိ၏ဝန်ထမ်းများ ကွယ်လွန် ခြ င်း၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြ င်း၊ 
အငြ ိမ်းစားေပးခြ င်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အငြ ိမ်းစားလစာ၊ လုပ်သက်ဆုေငွနှင့် ကရုဏာေကြ းများကို 
ဝန်ကးီဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ခွင့်ပြ ုေပးနိုင်သည်။ 

အခန်း (၁၂) 
ေရေကြ ာင်းပြ မှူးကီးလုပ်ငန်းလုိင်စင်နှင့် ေရေကြ ာင်းပြ တာဝန်ေပးခြ င်း 

၅၄။ (က) ေရေကြ ာင်းပြ မှူးကီးအဖြ စ် လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်လုိသူသည် လုပ်ငန်း 
လုိင်စင်ရရိှရန်  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်သုိ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ေလျှာက်ထား 
ရမည်။ 

 ( ခ )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်သည် ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ေလျှာက်ထားသူအား အရည်အချင်း 
 ပြ ည့်မီ ခြ င်း ရှိ မရှိ စာေတွ့လက်ေတွ့စစ်ေဆးအကဲဖြ တ်၍ ေရွးချယ်ပြ ီး ေရေကြ ာင်း 
 ပြ မှူးကီးအဖြ စ် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းလုိင်စင် ထုတ်ေပးနုိင်သည်။ 

( ဂ )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည ် ေရေကြ ာင်းပြ မှူးကးီများကို ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် 
အဆင့်သတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၅၅။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိ ုင်သည် ေအာက်ပါအေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်ေသာ 
ေရေကြ ာင်းပြ မှူးကီးအား သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အေရးယူမှုပြ ုလုပ်ခြ င်း၊ စီမံခန့်ခဲွေရးနည်းလမ်းအရ  
လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြ င့် ရပ်ဆိုင်းခြ ငး် သို့မဟုတ် ရပ်စဲခြ ငး် ပြ ုနိုင်သည် - 

(က) ဤဥပေဒအရထုတ် ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အမိန့်တုိ့ပါ 
တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ခြ င်း၊ 

( ခ ) ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 
ေဖာက်ဖျက်ခြ ငး်၊ 
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( ဂ ) တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာ၌ ေပါ့ေလျာ့စွာေဆာင်ရွက်ခြ င်း သို့မဟုတ် အကျင့်စာရိတ္တ  
ပျက်ပြ ားခြ ငး်၊ 

(ဃ) အခြ ားခုိင်လံုေသာ အေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်အရ ေရေကြ ာင်းပြ မှူးကီးအဖြ စ် တာဝန်ေပးရန် 
မသင့်ဟု ယူဆခြ င်း။ 

၅၆။ ဆိပ်ကမ်းသုိ့ဝင်ေရာက်ေသာ သုိ့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းမှထွက်ခွာေသာ ေရယာဉ်နှင့် ကုန်ပါစုစုေပါင်း 
တန်ချိန် ၅၀၀ ထက်ပိုသည့် ေရယာဉ၏် ေရယာဉ်မှူ းသည-် 

(က) ေရေကြ ာင်း ပြ မှူးကီးမပါဘဲ ဝင်ထွက်ခွင့် ေတာင်းခံရယူနိုင်ရန် ေရေကြ ာငး်ဌာနက 
သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်မညီညွတ်ပါက ေရေကြ ာင်းပြ မှူးကီး၏ 
အကူအညီကို မဖြ စ်မေနေတာင်းခံရယူပြ ီး ဆိပ်ကမ်းသို့ ဝင်ေရာက်ဆိုက်ကပ် ခြ င်း၊ 
ရပ်နားခြ င်း၊ ထွက်ခွာခြ င်း သုိ့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေနရာေရွှေပြ ာင်းခြ င်း 
 ပြ ုရမည်။ 

( ခ ) သတ်မှတ်ထားေသာ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရယာဉ်ေရာက်ရိှဆုိက်ကပ်သည့်အခါ 
ထိုသို့ေရယာဉ်ေရာက်ရှိဆိုက်ကပ်ေကြ ာင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆိပ်ကမ်း 
ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူထံ သတင်းပုိ့ရမည်။ ထို့အပြ င် အဆိုပါေရယာဉ်  ပြ န်လည် 
ထွက်ခွာသည့်အချိန်တွင်လည်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်း 
ေစာင့်ေရှာက်သူထံ သတင်းပုိ့ရမည်။ 

( ဂ ) ေရယာဉ်ေကြ ာင် ့ ဖြ စ်ေစ၊ ေရယာဉ်ကို ေရလမ်းေကြ ာင်းအတိုင်း ေမာင်းနှင်ရာ၌ 
ချွတ်ေချာ်မှုေကြ ာင် ့ ဖြ စ်ေစ၊ မေတာ်တဆေရယာဉ်ချင်း တိုက်မိမှုေကြ ာင် ့ ဖြ စ်ေစ 
ေပါ်ေပါက်လာသည့် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်ယူေဖြ ရှင်း ပြ ီး 
ထိုက်သင့်ေသာ ေလျာ်ေကြ းေပးရမည်။ 

(ဃ) ေရေကြ ာင်း ပြ မှူးက ီးမပါဘဲ ဝင်ထွက်ခွင် ့ရရှ ိေသာ်လည်း သတ်မှတ်ထားေသာ 
ေရေကြ ာင်းပြ ငှားရမ်းခ၏ထက်ဝက်ကို မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ ေပးေဆာင် 
ရမည်။ 

၅၇။ ေရယာဉ်ကို ကးီကြ ပ်လာေသာ ေရေကြ ာင်း ပြ မှူးကီး၏ ဥပေဒနှင့်အညီ အကံေပးချက်ကို 
ေရယာဉ်မှူ းက ငြ င်းဆိလုျှင် ေဘးကင်းစွာေကျာက်ချရပ်နားနိုင်ေသာ ပထမဆုံးေနရာသို့ ေရာကရ်ှ ိ
သည့်အခါ ေကျာက်ချပြ ီး ေရေကြ ာင်း ပြ လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမပြ ုနိုင်ေကြ ာင်း 
ေရေကြ ာင်းပြ မှူးကးီက ငြ င်းဆိုနုိင်သည်။ 

အခန်း (၁၃) 
ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ကျန်းမာေရးေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၅၈။ ဝန်ကီးဌာနသည် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရယာဉ်များတွင် သယ်ေဆာင်လာသည့် 
ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များမှတစ်ဆင့် အများပြ ည်သူကျန်းမာေရးကို ထိခိုက်ေစနိုင်ေသာ ကူးစက် 
ေရာဂါများမှ ကာကွယ်ရန်အလုိ့ငှာ ပင်လယ်ကူးေရယာဉ်ဆုိက်ကပ်ရပ်နားသည့် ဆိပ်ကမ်းအသီးသီးတွင် 
ကျန်းမာေရးအရာရှိများခန့်အပ်ပြ ီး တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ 
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၅၉။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ကိုယ်တိုင်ဖြ စ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၅၈ အရ ခန့်အပ်တာဝန်ေပးေသာ 
ကျန်းမာေရးအရာရှိကို လွှဲအပ်၍ဖြ စ်ေစ ပင်လယ်ကူးေရယာဉ်ဆိုက်ကပ်ရပ်နားသည့် ဆိပ်ကမ်း 
နယ်နိမိတ်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ေရး၊ နာမကျန်းသူများ ကျန်းမာေရးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာငရွ်က်ရမည် - 

(က) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရယာဉ်များမှတစ်ဆင့်  ဖြ စ်ေပါ်တတ်ေသာ ကူးစက် 
ေရာဂါများ ကာကွယ်တားဆီးေရး၊ စစ်ေဆးေရး၊ ကုသေရးနှင့် အေရးေပါ်တုန့် ပြ န် 
ေဆာင်ရွက်ေရး အစီအစဉ်များကုိ စီမံေဆာင်ရွက်ထားရှိ ခြ ငး်၊ 

( ခ ) ေရယာဉ်ေပါ်တွင် ကူးစက်ေရာဂါဖြ စ်ပွားေနေသာ သို့မဟုတ် ဖြ စ်ပွားသည်ဟု သံသယ 
ရှိေသာ ေရယာဉ်များအတွက်လည်းေကာင်း၊ ေရယာဉ်ထွက်ခွာလာချိန်တွင် ထွက်ခွာ 
လာသည့် ဆိပ်ကမ်း၌ ဖြ စ်ေစ၊ ယင်းဆိပ်ကမ်း၏ အနီးအနားပတဝ်န်းကျင်၌ ဖြ စ်ေစ 
ကူးစက်ေရာဂါဖြ စ်ပွားသည်ဟု ယံုကြ ည်ရေသာ သုိ့မဟုတ် အမှန်တကယ်ဖြ စ်ပွားခ့ဲေသာ 
ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှ ထွက်ခွာေရယာဉ်များအတွက်လည်းေကာင်း အချက်ပြ အလံတင်ခြ င်း၊ 
ေကျာက်ချရန်ေနရာ သတ်မှတ်ေပးခြ ငး်နှင့် အများပြ ည်သူအား ထိုသို့ကူးစက်ေရာဂါ 
 ဖြ စ်ပွားေကြ ာင်း အေရးေပါ်အသိေပးေကြ ညာခြ င်း၊ 

( ဂ ) ကူးစက်ေရာဂါဖြ စ်ပွားေနသူများပါရှိသည့် ေရယာဉ်ေပါ်ရှိ လူများ၏ ကျန်းမာေရးကို 
စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

(ဃ) ကူးစက်ေရာဂါဖြ စ်ပွားေနသူများပါရိှသည့် ေရယာဉ်ေပါ်ရိှ ေရယာဉ်မှူးများ၊ ေရေကြ ာင်း 
 ပြ မှူးကီးများနှင့် အခြ ားပုဂ္ဂုလ်များက ကူးစက်ေရာဂါ ဖြ စ်ပွားခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဖြ ကြ ား 
ရမည့်ေမးခွန်းများနှင့် ေပးပို့ရမည့်သတင်းအချက်အလက်များ သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

( င ) ကူးစက်ေရာဂါမျိုး ဖြ စ်ပွားသည့်အခါ ထုိေရယာဉ်များ၏ ေရယာဉ်မှူးများ၊ ေရေကြ ာင်း 
 ပြ မှူးကီးများနှင့် ေရယာဉ်ေပါ်ရိှ အခြ ားပုဂ္ိုဂ လ်များက ေဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များကုိ 
သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

( စ ) ကူးစက်ေရာဂါ ဖြ စ်ပွားေနသည့် သို့မဟုတ် ဖြ စ်ပွားေနေကြ ာင်း သံသယရှိသည့် 
ေရယာဉ်ေပါ်ရိှ မည်သည့်ပုဂ္ုိဂ လ်ကုိမဆုိ ကျန်းမာေရးအရာရိှက သေဘာတူခွင့်ပြ ုေသာ 
ေဆးရံု၊ ေဆးခန်းတစ်ခုခုသုိ့ ပုိ့ေဆာင်၍ ေဆးကုသမှုခံယူေစခြ င်းနှင့် အဆုိပါေရယာဉ်ကုိ 
ထိန်းသိမ်းထားခြ ငး်၊ 

(ဆ)  ကူးစက်ေရာဂါ ဖြ စ်ပွားေနသည့် ေရယာဉ်ကို ဖြ စ်ေစ၊ ေရယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်း 
တစ်ခုခုကို ဖြ စ်ေစ၊ ကူးစက်တတ်ေသာ ေရာဂါပိုးများရှိေနနိုင်သည့် ေရယာဉ်ေပါ်ရှိ 
ပစ္စည်းကိရိယာ တစ်စုံတစ်ရာကိုဖြ စ်ေစ သန့်စင်ခြ င်း၊ ေလေကာင်းေလသန့်ရေအာင် 
ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ပိုးသတ်ခြ င်းနှင့် ယင်းေရယာဉ်ေပါ်ရှိ ကက် သို့မဟုတ် ကူးစက် 
တတ်ေသာ အခြ ားပုိးမွှားများကိ ုသုတ်သင်ခြ ငး်၊ 

( ဇ )  ေရယာဉ်ေပါ်ရှိသူများနှင် ့ကုန်စည်များမှ ကူးစက်ေရာဂါ ဖြ စ်ပွားခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
လိုအပ်ေသာ ကိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့် ကုသမှုများ ေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊ 
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( ဈ ) ကူးစက်ေရာဂါပြ န့်ပွားမှုမရှိေစေရးအတွက် လိုအပ်သည်များ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 
ကျန်းမာေရးဝန်ကးီဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ့တို့သို့ အေကြ ာငး်ကြ ားခြ ငး်၊ 

(ည)  ေရယာဉ်ေပါ်၌ ကူးစက်ေရာဂါေကြ ာင့် ေသဆုံးသူများအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ ငး်။ 

၆၀။  ပြ ည်ပမှဝင်ေရာက်လာသည့် ေရယာဉ်မှူ းသည် - 
(က) နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုသို့ ဆိုက်ကပ်ခြ င်းမပြ ုမီ ေရယာဉ်ေပါ်တွင် 

ကူးစက်ေရာဂါကင်းရှင်းေကြ ာင်း မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ထံ  ကိုတငအ်ေကြ ာင်း 
 ကြ ားရမည်။ 

( ခ ) နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုသုိ့ ဆိုက်ကပ်သည့်အခါ မိမိကိုယ်တိုင် ဖြ စ်ေစ၊ 
ထိုေရယာဉ်၏ ကျန်းမာေရးအရာရှ ိကဖြ စ်ေစ ကူးစက်ေရာဂါကင်းရှင်းေကြ ာင်း 
ေကြ ညာချက်ကိ ုသတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံဖြ င့် ကျန်းမာေရးအရာရှိသို့ေပးအပ်ရမည်။ 

၆၁။ ကျန်းမာေရးအရာရှိသည် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ကီးကြ ပ်မှုကိုခံယူ၍ မိမိအား 
တာဝန်ေပးထားသည့် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း၌ ေအာက်ပါလုပ်ပုိင်ခွင့်များ ရရှိေစရမည် - 

(က) ေရယာဉ်ေပါ်တွင် ေရေထာက်ပ့ံ ဖြ ည့်ဆည်းမှုများ၊ ေဆးဝါးနှင့် ေဆးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ 
အစားအေသာက်များနှင့် သေ င်္ဘာသားများ၏ ေနရာထုိင်ခင်းများမှာ သတ်မှတ်ချက်များ 
နှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ ေရယာဉ်ေပါ်သို့  တက်ေရာက် စစ်ေဆးခွင့်၊ 

( ခ ) မည်သည့် ေရယာဉ်ေပါ်သို့မဆို တက်ေရာက်ပြ ီး ေရယာဉ်ေပါ်ရှိ သေ င်္ဘာသားများ၊ 
အလုပ်သင်များ အားလုံးကိုဖြ စ်ေစ၊ အချို့ကိုဖြ စေ်စ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးပိုင်ခွင့်၊ 

( ဂ ) ေရယာဉ်ေပါ်ရှိလူများ၏ ကျန်းမာေရးနှင့် ေဆးဝါးကုသမှု အ ေခြ အေနကို စစ်ေဆး 
 ကြ ည့်ရှုရန် လုိအပ်သည့် ေရယာဉ်ေန့စဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်နှင့် အခြ ားစာအုပ်များ၊ စာရွက် 
စာတမ်းများနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို ထုတ်ပြ ေစရန် ေတာင်းဆိုခွင့်နှင့် 
 ငြ င်းဆုိပါက အတင်းအကြ ပ ်ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ 

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်သည့် မည်သူ့ကိုမဆိ ု
ေခါ်ယူေမးမြ န်းခွင့်နှင့် ေမးခွန်းကို မှန်ကန်စွာေဖြ ဆိုရန် ေတာင်းဆိုခွင့်၊ 

( င ) ေမးမြ န်းခံရသူက မှန်ကန်စွာေဖြ ဆိုေကြ ာင်း ဝန်ခံချက်ေရးသားလက်မှတ်ေရးထိုးရန် 
ေတာင်းဆုိခွင့်။ 

၆၂။ ကျန်းမာေရးအရာရိှသည် တာဝန်ကျဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းသုိ့ ဝင်ေရာက်ဆုိက်ကပ်ေသာ 
ပင်လယ်ကူးေရယာဉ်များေပါ်တွင် ပုဒ်မ ၆၁ ပါလုပ်ပိုင်ခွင်မ့ျားနှင့်အညီ တက်ေရာက် စစ်ေဆးပြ ီး 
ထုိေရယာဉ်တွင် ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ပြ းီေကြ ာင်းနှင့် ကူးစက်ေရာဂါကင်းရှင်းေကြ ာင်း သက်ဆုိင်ရာ 
ေရယာဉ်မှူ းနငှ့် တာဝနရ်ှသိူများအား ေထာက်ခံချက် သက်ေသခံလက်မှတ် ထုတ်ေပးရမည်။ 

၆၃။   ကျန်းမာေရးအရာရိှသည် ေရယာဉ်ေပါ်သုိ့ တက်ေရာက်စစ်ေဆးခြ င်း၊ ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခြ င်း 
နှင့်ကူးစက်ေရာဂါကင်းရှင်းေကြ ာင်း ေထာက်ခံချက် သက်ေသခံလက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ င်းတို့အတွက် 
အခေကြ းေငွ ေတာင်းဆိုခြ င်းမပြ ုရ။ 
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အခန်း (၁၄) 
ဆိပ်ကမ်းများကုိ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ခြ င်း 

၆၄။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် - 
(က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ ဆိပ်ကမ်းအသီးသီးကုိ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန် 

ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူတစ်ဦးကိုဖြ စ်ေစ၊ တစ်ဦးထက်ပို၍ ဖြ စ်ေစ ခန့်အပ် 
တာဝန်ေပးနိုင်သည်။ 

( ခ ) ဆိပ်ကမ်းများကုိ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ပုိင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များ 
အားလုံးကို ဖြ စ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ဖြ စ်ေစ ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက် 
သူများအား လွှဲအပ်တာဝန်ေပးနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ေဆာင်ရွက်မှုကုိ  ကီးကြ ပ်ခြ င်း၊ 
တာဝန်ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်သူများအား ချီး မြ ှင့် ခြ င်းနှင့် ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း 
ေဖာက်ဖျက်သူများအား အေရးယူခြ င်းတို့ ပြ ုနိုင်သည်။ 

(ဃ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်ဖြ စ်ေစ၊ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ် ပြ င်ပတွင်ဖြ စ်ေစ  မြ န်မာ့ 
ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်က စီမံထားရိှေသာ ေဗာ်ယာများနှင့် အခြ ားေသာေရေကြ ာင်းပြ  
အေထာက်အကူပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းခြ င်းတို့ကိုေဆာင်ရွက်ရမည်။  

( င ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေဘးအန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း 
ထားသိုခြ င်းနငှ့် တစ်ဆင့်သယ်ယူခြ င်းများပြ ုလုပ်နုိင်ရန် စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( စ ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ကုန်စည်များ ေနရာချထားခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စနစ်တကျ 
ရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဆ) ေရယာဉ်မှူး၊ ပုိင်ရှင်၊ ကုိယ်စားလှယ်နှင့် အခြ ားမည်သူ့ကုိမဆုိ ဆိပ်ကမ်းတံတားများတွင် 
ကုန်စည်အတင်အချေဆာင်ရွက်ခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အချိန်နှင့် အချက်အလက်များ 
ေပးပို့ရာတွင် စနစ်တကျရှိေစရန် ညွှန်ကြ ားရမည်။  

( ဇ ) လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်အရ  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်က သတ်မှတ်ထားေသာေနရာမှသာ 
ခရီးသည်များကို ေရယာဉ်ေပါ်သို့  အတက်အဆင်းပြ ုလုပ်ရန်  စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဈ ) ဤဥပေဒအရေကာက်ခံရမည့် ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်ခများ၊ ေပးေဆာင်ရမည့် နည်းလမ်း 
များကို စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ည) ေရယာဉ်ဆိုက်ကပ်ရန် ေနရာများ၊ ဆိပ်ကမ်းတံတားများ၊ ဆင်းတက်ရန ် ေနရာများ၊ 
တံတားဦးတိုများ၊ ကုန်းတက်ရန်ေနရာများ၊ ရထားသံလမ်းများ၊ ကုန်ေလှာင်ရုံများ၊ 
အခမ့ဲကုန်ရံုများ၏ အတွင်း၌ဖြ စ်ေစ၊ ယင်းတုိ့နှင့်ဆက်စပ်ေဒသများတွင်ဖြ စ်ေစ တည်ေဆာက် 
ထားသည့်အခြ ားလုပ်ငန်းများကုိ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လုပ်ကုိင်နုိင်ေရးအတွက် 
စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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 ( ဋ )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ပိုင်ဆိုင်သည့် အေဆာက်အအုံ၊ ေမြ ၊ ပရိဝုဏ်အတွင်း 
ကုန်စည်များကိုလက်ခံခြ င်း၊ ေရွှ့ေပြ ာင်းသယ်ယူခြ င်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ေရယာဉမ်ှ 
မချမီ ကုန်စည်များပျက်စီးေနခြ င်း သို့မဟုတ် ယင်းသို့ပျက်စီးေနသည်ဟု အဆို ပြ ု 
ထားခြ င်းခံရေသာ ကုန်စည်များကုိလက်ခံရာ၌ ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ 
သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၆၅။ ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူသည် ဆိပ်ကမ်းအတွင်းရှိ မည်သည့်ေရယာဉ်ကိုမဆို 
ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ လုံ ခြ ုံေရးနှင့် စည်းကမ်းတကျရှိေရးတို့အတွက် အမိန့်ထုတ်ဆင့်၍ 
ညွှန်ကြ ားနိုင်သည်။ 

၆၆။  ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူသည် - 
(က) ဆိပ်ကမ်းတွင် ေဘးအန္တရာယ်တစ်စံုတစ်ရာကျေရာက်သဖြ င့် ေရယာဉ်များကုိ ချက်ချင်း 

ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်သည့်အခါ ၎င်းတို့ကို ချည်ေနှာင်ထားသည့်  ကိုး သို့မဟုတ်  
ေကျာက်ကိုးစသည်တုိ့ကုိ  ဖြ တ်ေတာက်ခြ င်း၊ ဖယ်ရှားခြ င်း သုိ့မဟုတ် ထုိသုိ့ပြ ုလုပ်ရန် 
သင့်ေလျာ်သူတစ်ဦးဦးအား ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 

( ခ ) ေရယာဉ်များလွတ်လပ်စွာသွားလာမှုကုိဖြ စ်ေစ၊ ေရယာဉ်ဆုိက်ကပ်ရန်ေနရာ၊ ဆိပ်ကမ်း 
တံတား၊ ကုန်ချရန်ေနရာ၊ ေကျာက်ချရန် ေနရာတစ်ခုခု အသုံးပြ ုမှုကို ဖြ စ်ေစ အတား 
အဆီးဖြ စ်ေစေသာ သစ်ေဖာင်၊ ဝါးေဖာင် သို့မဟုတ် ေရေကြ ာင်းသွားလာေရးကို 
အေနှာင့်အယှက် ဖြ စ်ေစေသာ မည်သည့် အခြ ားအရာဝတ္ထုကိုမဆို ဖယ်ရှား ခြ ငး်ကို 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရယာဉ်အပျက်အစီး၊ ေသာင်တင်ေရယာဉ် သို့မဟုတ် နစ်မြ ှုပ် 
ေရယာဉ်ကို ေဖာ်ယူခြ င်း၊ ဖယ်ရှားခြ င်း၊ ဖျက်ဆီးပစ်ခြ င်းကိုေသာလ်ည်းေကာင်း 
 ပြ ုနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြ ုလုပ်ရာ၌ ကုန်ကျစရိတ်ေငွနှင့် ထိုေငွ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းတို့ကုိ 
ထပ်ေဆာင်းပြ းီ သက်ဆုိင်ရာ ကုန်စည်ပုိင်ရှင်ထံမှ ေတာင်းခံနုိင်သည်။ ထုိသုိ့ ေတာင်းခံ၍ 
မရပါက အဆိုပါကုန်စည်များအား  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ခွင့် ပြ ုချက်ဖြ င့် 
ထုခွဲေရာင်းချပြ ီး အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်ကို ရယူနိုင်သည်။ ထုခွဲေရာင်းချေငွသည် 
ကုန်ကျစရိတန်ှင့် လုံေလာက်မှုမရှိပါက တည်ဆဲအခွန်အခဆိုင်ရာ ဥပေဒများနှင့်အညီ 
အရ ေတာင်းခံနုိင်သည်။ 

( ဂ ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ေကြ ာင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန် 
ဖွယ်ရာရှိေကြ ာင်း သတင်းရရှိပါက မည်သည့်ေရယာဉ် သို့မဟုတ် အေဆာက်အအုံ 
အတွင်းသို့မဆို ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးနိုင်သည်။ 

(ဃ)  ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း မီးေဘးကာကွယ်တားဆီးေရးအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
မီးငြ ှိမ်းသတ်ေရးအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ မည်သူ့ကုိ 
မဆို အကူအညီေတာင်းခံ၍ ရယူေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

( င ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်နှင့် ကမ်းပါးနယ်၊ ကမ်းနားနယ်အတွင်းသို့ ခွင့် ပြ ုချက်မရှိဘဲ 
ကျူ းေကျာ် ဝင်ေရာက်သူများအား တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ ဖယ်ရှားနှင်ထုတ်နုိင်သည်။ 
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( စ ) စည်းကမ်းချက်နှင့်မညီဘဲ စွန့်ပစ်ေသာ သို့မဟုတ် စုပုံေသာ ေရယာဉ်ဝမ်းစာများကို 
ေရလမ်းေကြ ာင်းမထိခုိက်ေစရန် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြ င်း၊ ထုိသုိ့ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရာတွင် 
ကုန်ကျစရိတမ်ျားကို သက်ဆိုင်ရာေရယာဉ်မှူးထ ံ ေတာင်းခံခြ င်းနှင့် ေရယာဉ်ဝမ်းစာ 
များကုိ စွန့်ပစ်ေသာ သုိ့မဟုတ် စုပံုေသာ ေရယာဉ်မှူးအား အေရးယူခြ င်း ပြ ုနုိင်သည်။ 

 (ဆ)  ဆိပ်ကမ်းသုိ့ အဝင်အထွက်ပြ ုလုပ်မည့် ေရယာဉ်၏ကုန်စည်နှင့် ခန့်မှန်းကြ ာမြ င့်ချိန်တုိ့ကုိ 
ရှင်းလင်းစွာသိရိှရန်လုိအပ်သည်ဟုယူဆပါက ဆိပ်ကမ်းအတွင်း အဝင်အထွက် မပြ ုလုပ်မီ 
ကာလနှင့်ဆိပ်ကမ်းအတွင်းသုိ ့ အဝင်အထွက်ပြ ုလုပ်မည့်ကာလတွင် သက်ဆုိင်ရာေရယာဉ်၏ 
ပုိင်ရှင်၊ ကုိယ်စားလှယ် သုိ့မဟုတ် ေရယာဉ်မှူးအား သတင်းအချက်အလက်များေပးရန်  
ညွှန်ကြ ားနိုင်သည်။ 

 ( ဇ ) တားမြ စက်န့်သတ်ထားေသာ ေနရာများ၌ ေရယာဉ်များေနရာချခြ ငး်၊ ေကျာက်ချရပ် 
နားခြ ငး်နှင် ့လမ်းေကြ ာင်းသတ်မှတ်ေပးခြ င်းတို့ကို သတင်းထုတ်ပြ န်ေကြ ညာရမည်။  

၆၇။  ဆိပ်ကမ်းသုိ့ေရာက်ရိှေသာ ေရယာဉ်၏ပုိင်ရှင်၊ ကုိယ်စားလှယ် သုိ့မဟုတ် ေရယာဉ်မှူးသည် - 
 (က) ေရယာဉ်ဆိပ်ကမ်းသို့ ဝင်ေရာက်သည့်အခါ ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူ၏ 

အခါအားေလျာ်စွာ ညွှန်ကြ ားချက်အတိုင်း ေရာက်ရှိေကြ ာငး်ကို သတင်းပို့ရမည်။ 
 ( ခ ) သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း ေအာက်ပါတုိ့ကုိ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတုိင်း 

ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်သူထံတင်ပြ  သတင်းပို့ရမည် -  
(၁)  သတ်မှတ်ထားသည့်ပံုစံဖြ င့် ေရယာဉ်ေရာက်ရိှေကြ ာင်း အေထွေထွေကြ ညာချက်၊ 
(၂) ေနာက်ဆုံးထွက်ခွာခဲ့ေသာ ဆိပ်ကမ်း၏  ထွက်ခွာခွင့်လက်မှတ်၊ 
(၃) ေရယာဉ်ေပါ်ပါ ခရီးသည်စာရင်း၊ 
(၄) ေရယာဉ်အမှုထမ်းများစာရင်း၊ 
(၅) ဆိပ်ကမ်းတွင် ကုန်တင်၊ ကုန်ချ ပြ ုလုပ်မည့်စာရွက်စာတမ်း မိတ္တ ူ၊ 
(၆) ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူက အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားေသာ 

အခြ ားစာတမ်းအမှတ်အသားများ။ 

၆၈။ ဤဥပေဒအရသတ်မှတ်ေသာ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုမှ ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူ 
သုိ့မဟုတ် ေရေကြ ာင်းပြ မှူးကီး၏ လုပ်ေဆာင်မှု၊ ေပါ့ဆမှု သုိ့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှု တစ်စံုတစ်ရာအတွက် 
လည်းေကာင်း၊ ေရယာဉ်က အသုံးပြ ုသည့် ေကျာက်စွဲကိရိယာ၊ ေရယာဉ်ချည်ကိုးနှင့် အခြ ားပစ္စညး် 
တစ်ခုခု၏ တစ်စံုတစ်ရာ ချွတ်ယွင်းခြ င်းေကြ ာင် ့  ဖြ စ်ေပါ်လာေသာ ေရယာဉ်ပျက်စီးမှု တစ်စုံတစ်ရာ 
အတွက်လည်းေကာင်း ေလျာ်ေကြ းေပးရန် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၌ တာဝန်မရှိေစရ။ 

၆၉။ ပုဒ်မ ၆၈ ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်မှအပ မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်က ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ေဆာင်မှု 
တစ်စုံတစ်ရာအတွက်လည်းေကာင်း၊  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က အတိအလင်းထုတ်ပြ န်သည့် 
အမိန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ေဆာင်မှုတစ်စုတံစ်ရာအတွက်လည်းေကာင်း 
 မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အေပါ် တရားမမှုစွဲဆိုနိုင်သည်။ 
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အခန်း (၁၅) 
ဆိပ်ကမ်းတံတားများနှင့် သေ င်္ဘာကျင်းများ ေဆာက်လုပ်ခြ င်းနှင့် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၇၀။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရယာဉ်များ လွယ်ကူ 
အဆင် ေပြ စွာ ဆိုက်ကပ် ခြ င်း၊ ရပ်နားခြ င်းနှင့် ထွက်ခွာခြ င်း ပြ ုနိုင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ 
ခရီးသည် အတက်အဆင်းနှင့် ကုန်စည်များအတင်အချ ပြ ုလုပ်နုိင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း လုိအပ်ေသာ 
ဆိပ်ကမ်းတံတားများကုိ ဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် တည်ေဆာက်ခြ င်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြ င်းတုိ ့
 ပြ ုရမည်။ 

၇၁။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ပြ ည်တွင်း ပြ ညပ်သွား ေရယာဉ်များ တည်ေဆာက်ခြ င်းနှင့် 
 ပြ ု ပြ င် ခြ င်းများအတွက် လိုအပ်ေသာ သေ င်္ဘာကျင်း၊ ေရလုံသေ င်္ဘာကျင်းနှင့် လွန်းလမ်းတို့ကို 
ဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့်တည်ေဆာက်ပြ ီး ေရယာဉ်များတည်ေဆာက်ခြ င်းနှင့် ပြ ုပြ င်ခြ င်းတုိ ့
အတွက် လိုအပ်ေသာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ကျွမ်းကျင်သူအင်ဂျင်နီယာများကို စီစဉ်ထား 
ရိှရမည်။ 

၇၂။ (က) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆိပ်ကမ်းတံတားတစ်မျိုးမျိုးကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
သေ င်္ဘာကျင်း၊ ေရလုံသေ င်္ဘာကျင်းနှင့် လွန်းလမ်းတစ်မျိုးမျိုးကိုေသာ်လည်းေကာင်း 
တည်ေဆာက်လုပ်ကိုင်လိုသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 
 မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သုိ့ ေလျှာက်ထားရမည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေလျှာက်ထားချက်ကို  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် စိစစ်၍ 
ခွင့်ပြ ုခြ င်း သို့မဟုတ် ငြ ငး်ပယ်ခြ င်းပြ ုနိုင်သည်။ ခွင့်ပြ ုပါက ဝန်ကးီဌာန၏ သေဘာ 
တူညီချက်ဖြ င့် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ေပးရမည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိသူသည် သတ်မှတ်ေသာ လိုင်စင်ေကြ းကို 
ေပးသွင်းရမည်။ 

၇၃။   မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ပုဒ်မ ၇၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက 
ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အမိန့်တုိ့ပါ တားမြ စ်ချက် 
တစ်ရပ်ရပ်ကိုလည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒအရခွင့် ပြ ုထားသည့် လိုက်နာရမည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ 
စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိလည်းေကာင်း ေဖာက်ဖျက်ပါက ထုိေဖာက်ဖျက်သူအား သတ်မှတ်ချက်များ 
နှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲေရးနည်းလမ်းအရ ဒဏ်ေကြ းေပးေဆာင်ေစခြ င်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ကာလ 
အကန့်အသတ်ဖြ င့် ရပ်ဆိုင်းခြ င်း သို့မဟုတ် ရပ်စဲခြ င်းတို့ပြ ုနိုင်သည်။ 
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အခန်း (၁၆) 
တားမြ စ်ချက်များ 

၇၄။  မည်သူမျှ လုပ်ငန်းလုိင်စင်မရိှဘဲ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆိပ်ကမ်းတံတား တစ်မျိုးမျိုးကုိ 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သေ င်္ဘာကျင်း၊ ေရလံုသေ င်္ဘာကျင်းနှင့် လွန်းလမ်းတစ်မျို းမျို းကုိေသာ်လည်းေကာင်း 
တည်ေဆာက်ခြ င်း သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင် ခြ င်း မပြ ုရ။ 

၇၅။  မည်သည့် ေရယာဉ်မှူ းမျှ - 
(က) ေရယာဉ်နှင့် ကုန်ပါစုစုေပါင်းတန်ချိန် ၅၀၀ ထက်ပိုေသာ ေရယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကို 

ေရေကြ ာင်းပြ မှူးကးီ၏ အကူအညီမယူဘဲ သတ်မှတ်ထားေသာ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုသုိ့ 
ဝင်ေရာက်ခြ င်း၊ ဆုိက်ကပ်ခြ င်း၊ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုမှ ထွက်ခွာခြ င်း သုိ့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်း 
အတွင်း ေနရာေပြ ာင်းေရွှ့ခြ င်း မပြ ုလုပ်ရ။ 

( ခ ) သတ်မှတ်ထားေသာ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုသို့ ပင်လယ်နှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် မြ စ်ေကြ ာင်း 
သို့မဟုတ် ေရလမ်းေကြ ာငး် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ထားရှိေသာ 
အချက်ပြ ဌာနတစ်ခုခုမှ အချက်ပြ မှုကုိ မြ င်သာသည့် အကွာအေဝးသုိ့ ေရာက်သည့်အခါ 
ေရေကြ ာင်း ပြ ေရယာဉ်မှ ေရေကြ ာင်း ပြ မှူးကီးက အချက်ပြ ရန် ေတာင်းခံလျှင် 
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာသုံး အချက်ပြ အလံလွှင့်ထူရန် ပျက်ကွက်ခြ င်းမရှိေစရ။ 

၇၆။ မည်သည့်ေရယာဉ်မှူ းမျှ - 
(က) ဆိပ်ကမ်းအတွင်း ေရယာဉ်များ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ 

အချက်ပြ မီးများကို မိမိ၏ေရယာဉ်တွင် ထွန်းညှိထားရန် ပျက်ကွက်ခြ င်းမရိှေစရ။ 
( ခ ) ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုတွင် ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူက လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်အရ 

အခြ ားေရယာဉ်တစ်စီးစီးအတွက် မိမိေရယာဉ်တွင် ချည်ေနှာင်ခွင့်ေတာင်း ဆိုလျှင် 
လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ငြ င်းဆုိခြ င်း သို့မဟုတ် ချည်ေနှာင်ထားသည့် ကိုးကို ဖြ တရ်န် 
အေကြ ာင်း ကြ ားချက်မရမီအတွင်း အဆိုပါကို းကို ဖြ တ်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

( ဂ ) ေနဝင်ချိန်မှ ေနထွက်ချိန်အထိ ဆိပ်ကမ်းအတွင်း အခြ ားေရယာဉ်များ သွားလာမှုကို     
ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစရန် မိမိ၏ေရယာဉ်တွင် ချည်ေနှာင်ထားသည့် ကိုးတစ်စံုတစ်ရာကုိ 
 ဖြ စ်ေစ၊ ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာကို ဖြ စ်ေစ ေရယာဉ်၏ ပြ င်ပသို့ အစွန်းထုတ်ထားခြ င်း 
မပြ ုရ။ 

(ဃ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း - 
(၁)  တရားမဝင်ေသာ အလံနှင့်အချက်ပြ အမှတ်အသားတုိ့ကုိ လွှင့်ထူခြ င်း၊  ပြ သခြ င်း 

မပြ ုရ။ 
(၂) သတ်မှတ်ထားေသာ အလံနှင့် အချက်ပြ အမှတ်အသားတစ်ခုခုကို လွှင့်ထူရန်နှင့် 

 ပြ သရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း မရှိေစရ။ 
(၃) ေရယာဉ် အချင်းချင်း ေဘးချင်းယှဉ်၍ ဆိုက်ကပ်ရပ်နားခြ င်း မပြ ုရ။  
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(၄) ဆိပ်ကမ်းတံတားမှ ေရယာဉ်အားဖယ်ရှားရန်အမိန့်ကုိ လုိက်နာရန် ပျက်ကွက် ခြ င်း 
မရှိေစရ။ 

(၅) ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူက ေရယာဉ်ကုိ လုိသည့်ေနရာေရာက်ေအာင် 
 ကိုး ဖြ င် ့ ဆွဲေရးအတွက် ညွှန်ကြ ားချက်ကိ ု လိုက်နာရန် ပျက်ကွက် ခြ င်း 
မရှိေစရ။  

(၆) ေရယာဉ်ဆုိက်ေရာက်ေကြ ာင်း သတင်းပုိ့ရန် ပျက်ကွက်ခြ င်းမရိှေစရ သုိ့မဟုတ် 
မမှန်မကန် သတင်းပုိ့ခြ င်း မပြ ုရ။ 

၇၇။ မည်သည့်ေရယာဉ်မှူး သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်မျှ ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်ခများကို တိမ်းေရှာင်ရန် 
အလို့ငှာ - 

(က) ေရယာဉ်ကို ေမာင်းနှင်ထွက်ေပြ းခြ ငး် မပြ ုရ။ 
( ခ ) ကုန်စည်များကုိ အေလးချိန် သုိ့မဟုတ် အေရအတွက်ကုိ ေလျှာ့၍ပြ ခြ င်း၊ ကုန်စည်များကုိ 

ေရွှ့ေပြ ာင်းခြ ငး် သို့မဟုတ် ေဖျာက်ဖျက်ခြ င်း မပြ ုရ။ 
( ဂ ) ေရယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင်တန်ချိန်နှင့် ကုန်စည်တန်ချိန်တို့ကို မမှန်မကန် ေလျှာ့ ပြ ခြ ငး် 

မပြ ုရ။ 

၇၈။  မည်သူမျှ ဤဥပေဒအရ ခွင့်ပြ ုထားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်မရိှဘဲ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း- 
 (က) ပုဂ္ဂလိက ေရယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်က ေရယာဉ်များအား စက်သံုးဆီနှင့် အခြ ားလုိအပ်ချက်များ 

ေထာက်ပံ့သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကုိ လုပ်ကိုင်ခြ င်းမပြ ုရ။ 
( ခ ) ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်က တွဲဆွဲ ခြ င်း၊ ေရယာဉ်တွန်းခြ င်း၊ ေသာင်တူးခြ င်း သို့မဟုတ် 

ေရယာဉ်ဆယ်ယူခြ ငး်  လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြ င်း မပြ ုရ။ 
( ဂ ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ဝင်ထွက်သွားလာေသာ ေရယာဉ်နှင့် ကုန်ပါစုစုေပါင်း 

တန်ချိန် ၅၀၀ ထက်ပိုေသာ ေရယာဉ်များအတွက် ေရေကြ ာင်း ပြ မှူးကီးအဖြ စ် 
လုပ်ငန်းလုပကိ်ုင်ခြ င်းမပြ ုရ။ 

၇၉။ မည်သူမျှ - 
(က) ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခု၌ မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်က ဖြ စ်ေစ၊  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်၏ 

အမိန့်အရဖြ စ်ေစ စုိက်ထူထားေသာ သုိ့မဟုတ် စီမံချထားေသာ ေဗာ်ယာ၊ ေကျာက်စဲွ 
ကိရိယာ သို့မဟုတ် အမှတ်အသားတစ်ခုခုကို ဖယ်ရှားခြ င်း၊ ေဖာ်ခြ ငး်၊ ဖျက်ဆီးခြ ငး်၊ 
ပျက်စီးေစခြ ငး်၊  ကိုးေလျှာ့ခြ ငး်၊ ေရတွင်ေမျှာ ခြ ငး် သို့မဟုတ် ခိုးယူခြ ငး်မပြ ုရ။ 

( ခ ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရယာဉ်ဆိုက်ကပ်ရန်ေနရာ သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်း 
တံတားတစ်ခုခုကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရေကြ ာင်းလမ်းညွှန် အမှတ်အသားတစ်ခုခုကုိ 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများ လွယ်ကူ 
အဆင်ေပြ ရန် စီမံထားရိှေသာ အသံုးအေဆာင်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုခုကုိေသာ်လည်းေကာင်း 
ဖျက်ဆီး ခြ င်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးေစခြ င်းမပြ ုရ။ 
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( ဂ ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူ၏ အမိန့်ကို 
လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း မရှိေစရ။ 

(ဃ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ခွင် ့ ပြ ုချက်မရှ ိဘဲ 
ေရလမ်းေကြ ာင်းကို အတားအဆီး ဖြ စ်ေစမည့် မည်သည့်ေဆာင်ရွက်ချက်ကိုမျှ  
မပြ ုရ။ 

( င ) ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူ အပါအဝင် တာဝန်ရှိသူများက ေရယာဉ်ေပါ်နှင့်  
ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခြ င်းကို ဟန့်တားေနှာင့်ယှက်ခြ င်း 
မပြ ုရ။ 

( စ ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ဥပေဒနှင့်မညီဘ ဲ လက်နက်ခဲယမ်းများ ပစ်ေဖာက်ခြ ငး်၊ 
မီးပန်းလွှတ်ခြ ငး် မပြ ုရ။ 

(ဆ) ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင် ့ေရှာက်သူက မီးေဘးကာကွယ်တားဆီးေရးအတွက် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မီးငြ ှိမ်းသတ်နိုင်ေရးအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ညွှန်ကြ ားသည့် 
အမိန့်ကုိ လုိက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြ င်းမရိှေစရ သုိ့မဟုတ် မီးေဘးလံုခြ ုံ ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
မမှန်မကန် သတင်းပုိ့ခြ င်းမပြ ုရ။ 

( ဇ ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေကျာက်ချဆိုက်ကပ်ရပ်နားထားေသာ ေရယာဉ်ကို 
ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူ၏ ခွင့်ပြ ုချက်မရိှဘဲ ေကျာက်ကိုးကုိ  ေဖြ ေလျှာ့ ခြ င်း 
မပြ ုရ။ 

( ဈ ) ေရယာဉ်တစ်စီးစီးက ေကျာက်စဲွကိရိယာများ သုိ့မဟုတ် ေဗာ်ယာများနှင့်  ငြ တွိယ် ခြ င်း၊ 
ချိတ်မိေနခြ င်းဖြ စ်ပါက ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူ၏ ခွင့်ပြ ုချက် သို့မဟုတ် 
အကူအညီမပါဘဲ ထုိေကျာက်စဲွကိရိယာ သုိ့မဟုတ် ေဗာ်ယာကုိ ေဖာ်ယူခြ င်း၊ ဖယ်ရှားခြ င်း 
မပြ ုရ။ 

၈၀။ မည်သူမျှ ေရထုညစ်ညမ်းမှုများ သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရင်းအမြ စ်များ ပျက်စီး 
ဆုံးရှုးမှု ဖြ စေ်ပါ်ေစရန် - 

(က) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း သွားလာေနေသာ ေရနံတင်ေရယာဉ်၊ ဆီတင်ေရယာဉ်၊ 
ဓာတုပစ္စည်းတင်ေရယာဉ်တို့မှလည်းေကာင်း၊ ေရနံအစမ်းတွင်းများ၊ ေရနံတွင်းများ 
နှင့် ေရနံပိုက်လိုင်းများမှ လည်းေကာင်း၊ ေရယာဉ်တိုက်မှု သို့မဟုတ် ေသာင်တင်မှု 
 ဖြ စ်ေပါ်ရာမှလည်းေကာင်း ဆီယုိဖိတ်ေစခြ င်း သုိ့မဟုတ် ဆီနှင့်ေရာေနှာ အညစ်အေကြ း 
များစွန့်ပစ်ခြ င်း မပြ ုရ။  

( ခ ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရယာဉ်များ၊ ေရေပါ်ေရေအာက် သယံဇာတရှာေဖွေရး 
စင်နှင့် အေဆာက်အအံုများမှ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစတတ်ေသာ ပစ္စည်းများ၊ အဆိပ်သင့် 
ပစ္စည်းများ၊ အမိှုက်သရုိက်များ၊ အညစ်အေကြ းများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ ေရထုအတွင်း 
ပစ်ချခြ င်း၊ စွန့်ထုတ်ခြ င်း သို့မဟုတ် ကျေရာက်ေစခြ ငး် မပြ ုရ။ 
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( ဂ ) ေရေကြ ာင်းသွားလာမှုကုိ ဟန့်တားခြ င်း ဖြ စ်ေပါ်နုိင်ေသာ အခြ ားပစ္စည်းများကုိ ေရယာဉ်မှ 
ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုအတွင်းသို့ ပစ်ချခြ င်း၊ စွန့်ပစ် ခြ င်း သို့မဟုတ် ကျေရာက်ေစခြ င်း 
မပြ ုရ။ 

(ဃ) ဒီေရေကြ ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ မုန်တိုင်းေကြ ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ ကုန်းေပါ်၌ ေရလျှံမှုေကြ ာင့် ဖြ စ်ေစ 
ဆိပ်ကမ်းအတွင်းသုိ ့ ေလျှာကျနုိင်သည့် ပစ္စည်းများကုိ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်တုိ့၌ 
စွန့်ပစ်ခြ ငး် သို့မဟုတ် ချထားခြ ငး်မပြ ုရ။ 

၈၁။   မည်သူမျှ - 
(က) ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူ၏ ညွှန်ကြ ားချက်နှင် ့ဆန့်ကျင်၍ဖြ စ်ေစ၊ 

 မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ တားမြ စ်ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်၍ဖြ စ်ေစ မည်သည့် 
ေရယာဉ်ကိုမျှ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခုအတွင်း ကမ်းထိုးတင်ခြ ငး်၊ မီးမြ ှိုက်ခြ ငး် သုိ့မဟုတ ်
မိှုင်းတိုက်ခြ င်း မပြ ုရ။ 

( ခ )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ခွင့် ပြ ုချက်မရဘဲ ဆိပ်ကမ်းအတွင်း ေရယာဉ်ေပါ်၌ 
 ဖြ စ်ေစ၊ တားမြ စ်နယ်ေမြ အတွင်း၌ဖြ စ်ေစ ဂေဟေဆာ်ခြ င်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကတ္တရာ၊ 
အင်တွဲ၊ ပွဲ့လျက်၊ တာပင်တိုင်၊ ဆီ သို့မဟုတ် မီးစွဲေလာင်နိုင်သည့် အခြ ားအရာ 
ဝတ္ထုများကုိ ကျိုချက်ခြ င်းေသာ်လည်းေကာင်း မပြ ုလုပ်ရ။ 

( ဂ ) ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခု၌ ေရယာဉ်ေပါ်တွင် မီးကိုအကာအကွယ်မရှိဘဲ ထွန်းညှိ၍ ေလာင်စာ 
ဆီများ ထုတ်ယူခြ င်း မပြ ုရ။ 

(ဃ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူ၏ ခွင့်ပြ ုချက်မရရိှဘဲ 
ေကျာက်ဆူး၊ ေကျာက်ကိုးနှင့် အခြ ားပစ္စည်းများကို ေရငုပ်၍ ဖြ စ်ေစ၊ ကိုးတိုက်၍ 
 ဖြ စ်ေစ ရှာေဖွ ခြ င်း မပြ ုရ။ 

( င ) ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူ၏ ခွင့် ပြ ုချက်မရှိဘဲ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုခု၏ 
ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်မှ ေကျာက်တုံး၊ ေကျာက်ခဲ၊ ေကျာက်စရစ်၊ သဲေမြ  
သုိ့မဟုတ် ကမ်းမပြ ိုေအာင် ကာကွယ်ထားသည့် အရာများကုိ ဖယ်ရှားခြ င်း သုိ့မဟုတ် 
ေရွှ့ေပြ ာင်း သယ်ေဆာင်ခြ ငး် မပြ ုရ။ 

( စ ) ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်တွင် ခွင့် ပြ ုချက်မရှိဘဲ ေဗာ်ယာ၊ ေရယာဉ်ချည်တိုင်၊ 
ေကျာက်ဆူး သို့မဟုတ် အခြ ားမည်သည့်အရာကိုမျှ စိုက်ထူမြ ှုပ်နှံခြ ငး် မပြ ုရ။ 

(ဆ) ေရယာဉ် ဟန်ချက်ညီေစရန် ေရယာဉ်ဝမ်းစာများကုိ စည်းကမ်းချက်နှင့်မညီဘဲ စွန့်ပစ် ခြ င်း 
သို့မဟုတ် စုပုံခြ ငး်မပြ ုရ။ 
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၈၂။ မည်သည့် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းတစ်ဦးဦးမျှ မိမိအကျိုး 
စီးပွားအတွက်  - 

(က) ဆိပ်ကမ်းဆုိင်ရာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် တုိက်ရုိက်ဖြ စ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ ဖြ စ်ေစ 
ပါဝင်ေဆာင်ရွက် ခြ င်း မပြ ုရ။ 

( ခ ) ဆိပ်ကမ်းဆုိင်ရာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအတွက် ချု ပ်ဆုိေသာ စာချု ပ်တွင် ပါဝင်ချု ပ်ဆုိခြ င်း 
သို့မဟုတ် ပတ်သက်ခြ င်း၊ မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို ့ အကျိုးအမြ တ်ဖြ င့် 
ေငွေချးခြ ငး် မပြ ုရ။ 

၈၃။ မည်သူမျှ  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က တာဝန်ေပးအပ်သူ 
သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူက ထုတ်ပြ န်ေသာအမိန့် သို့မဟုတ် ညွှန်ကြ ားချက် 
တစ်ရပ်ရပ်ကို လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန ်ပျက်ကွက်ခြ င်းမရိှေစရ။ 

အခန်း (၁၇) 
 ပြ စ်မှုနှင့် ပြ စ်ဒဏ် 

၈၄။  မည်သူမဆိ ု ပုဒ်မ ၇၄ ပါ တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာငး် ပြ စမ်ှုထင်ရှား 
စီရင်ခြ ငး်ခရံလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ အနည်းဆုံးကျပ် ငါးသိနး်မှ 
အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀၀ အထိ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၈၅။ မည်သည့် ေရယာဉမ်ှူးမဆို ပုဒ်မ ၇၅၊ ၇၆ သို့မဟုတ် ၇၇ ပါ တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 
ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာင်း ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် 
 ဖြ စ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းမှ အများဆုးံ ကျပ်သိန်း ၃၀ အထိ ေငွဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး 
 ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၈၆။ မည်သူမဆိ ု ပုဒ်မ ၇၈ ပါ တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာငး် ပြ စမ်ှုထင်ရှား 
စီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထုိသူကုိ တစ်နှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ အနည်းဆံုး ကျပ် ၁၀ သိန်း မှ 
အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထိ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၈၇။ မည်သူမဆိ ု ပုဒ်မ ၇၉ သို့မဟုတ် ၈၁ ပါတားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာငး် 
 ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို ေခြ ာက်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ အနည်းဆုံး 
ကျပ်ငါးေသာင်းမှ အများဆံုး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လံုးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၈၈။ မည်သူမဆိ ု ပုဒ်မ ၈၀ ပါတားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာငး် ပြ စမ်ှုထင်ရာှး 
စီရင်ခြ ငး်ခရံလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ အနည်းဆုံး ကျပ် ၁၀ သိန်းမှ 
အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၂၀၀ အထိ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 
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၈၉။ မည်သည့် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်၏ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းမဆုိ ပုဒ်မ ၈၂ ပါ တားမြ စ်ချက် 
တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာငး် ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုေသာ 
ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ အထိ ေငွဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ 
ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၉၀။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်ေသာ နည်းဥပေဒများနှင့် အမိန့်တို့ပါ တားမြ စ်ချက် 
တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာငး် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာ 
ေဆာင်ရွက်ရန် တမင်ပျက်ကွက်ေကြ ာင်း ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထုိသူကုိ သံုးလ ထက်မပုိေသာ 
ေထာင်ဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သုံးေသာင်းမှ အများဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းအထိ ေငွဒဏ ်ဖြ စ်ေစ၊ 
ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၉၁။  မည်သူမဆိ ုဤဥပေဒပါ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်ခြ ငး်၊ ပူးေပါင်းကံစည် ခြ ငး် 
 ပြ ုလျှင် ဖြ စ်ေစ၊ ပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အားေပးကူညီခြ င်း ပြ ုလျှင် ဖြ စ်ေစ ယင်းပြ စ်မှုအတွက် 
ဤဥပေဒတွင် ပြ ဋ္ဌာန်းထားသည့် ပြ စဒ်ဏ်ကို ချမှတ်ခြ င်းခံရမည်။ 

အခန်း(၁၈) 
ဆုေကြ းေငွချီးမြ င့်ှ ခြ င်း 

၉၂။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်သည် မိမိ၏ စီမံကိန်းလျာထားချက်အတုိင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရွက်ရာ၌ သတ်မှတ်ထားေသာလုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဝင်ေငွအချို းအတုိင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ယင်းအချို းထက် ပုိမုိေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်နုိင်လျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း မိမိ၏ ဝန်ထမ်းများအား 
ဆုေကြ း ချီးမြ ှင့်နိုင်သည်။ 

၉၃။ ဆုေကြ းေငခွျီးမြ င်ှရ့ာတင်ွ ဆုေကြ းရန်ပုံေငွထဲမှ သတ်မှတ်ထားေသာ ရာခိုင်နှုန်း အချိုးအရ 
ဝန်ထမ်းများကို ဆုေကြ းေငွများ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးပြ ီးေနာက် ကျန်ရှိေသာ ဆုေကြ းရန်ပုံေငွထဲမှ 
တစ်ဦးချင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဖဲွ့လုိက်ေသာ်လည်းေကာင်း ေအာက်ပါအေခြ ခံမူများအေပါ် မူတည်၍ 
စွမ်းေဆာငရ်ည်မြ င့်မားမှု ဆုေကြ းေငမွျား ထပ်မံချီးမြ ငှ့်နိုင်သည်- 

(က)  သတ်မှတ်ထားေသာ စံနှုန်းထက်တိုး၍ ထုတ်လုပ်ေဆာင်ရွက်နိုင် ခြ င်း၊  ဝန်ေဆာင်မှု 
 ေပးနိုင်ခြ င်း၊ 

( ခ )  ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ေဆာင်မှု နည်းစနစ်သစ်များ တီထွင်နိုင်ခြ င်း၊ 
( ဂ )  တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုရှိ ခြ ငး်၊ ထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်း အရည်အေသွး စံချိန်မီခြ ငး်၊ 
(ဃ)  ကုန်ကြ မ်းသုံးစွဲမှု စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ စနစ်တကျသံုးစွဲနိုင်ခြ င်း၊ 
( င )  ေလလွင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုေလျာ့နည်း ခြ ငး်။ 
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အခန်း (၁၉) 
အေထွေထွ 

၉၄။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင် လက်ေအာက်ရိှစက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌာန၊ အလုပ်ဌာနခဲွများ၏ 
တာဝန်ခံဝန်ထမ်းများသည် မိမိတုိ့တာဝန်ယူသည့်လုပ်ငန်း၏ တုိးတက်ေအာင်မြ င်မှုနှင့် ဆံုးရှံုးမှုတုိ့ကုိ 
တာဝန်ခံရမည်။ 

၉၅။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်သည် ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရ ပုိ့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ ကီးကြ ပ်မှုဖြ င့် 
ေဆာင်ရွက်ရေသာ စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းဖြ စ၍် ယင်း၏ လည်ပတ်ေသာ ေငွေကြ းနှင့်ပိုငဆ်ိုင်ေသာ 
ပစ္စည်းမှန်သမျှသည် နိုင်ငံေတာ်က ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၉၆။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဤဥပေဒအရ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိ ု လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ ုခြ ငး်နှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ လုိင်စင်သက်တမ်း၊ လုိင်စင်ေကြ း၊ လုိင်စင်သက်တမ်းတုိးမြ င့်ှေကြ းနှင့်အခြ ားဝန်ေဆာင်ခများကုိ 
ဝန်ကးီဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာထတု်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ရမည်။ 

၉၇။ ဤဥပေဒပါ   ပြ စ်မှုများကို ရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ပြ စ်မှုများအဖြ စ် မှတ်ယူေဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 

၉၈။  ေရယာဉ်ေပါ်မှ ကုန်စည်များချေပး၍ လွဲှေပြ ာင်းလက်ခံေပြ စာရရိှပြ းီဖြ စ်လျှင် ထုိကုန်စည်များကုိ 
ေရယာဉ်ေပါ်မှချ ပြ ီး ေနာက်ပိုင်းတွင် ေပျာက်ဆုံးမှု၊ ပျက်စီးမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြ စ်ေပါ်မှုအတွက် 
ေရယာဉ်မှူ း သို့မဟုတ် ေရယာဉ်ပိုင်ရှင်အေပါ်တွင ်တာဝန်မရှိေစရ။ 

၉၉။   မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် 
ဆိပ်ကမ်း ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူများနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ 
တာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်ေနချိန်တွင် ရာဇသတ်ကီး ပုဒ်မ ၂၁ အရ  ပြ ည်သူ့ဝန်ထမ်း ဖြ စ်သည်ဟု 
မှတ်ယူရမည်။ 

၁၀၀။  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် သင် ့ေလျာ်သည့် အခွန်ကငး်လွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်ရရှိေရး 
အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီဌာနမတှစ်ဆင့် ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ 
ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။ 

၁၀၁။ ကာလစည်းကမ်းသတ် အက်ဥပေဒ ပထမဇယားရှိ အပိုဒ် ၁၄၉ သည် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်း       
အာဏာပိုင်ကဖြ စ်ေစ၊  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ကိုယ်စားဖြ စ်ေစ စွဲဆိုသည့်တရားမမှုများနှင့် 
သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 

၁၀၂။  The Yangon Port Act (Act No.IV of 1905) နှင့် The Outports Act (Act No. II of 
1914) အရ ထုတ်ပြ န်ခဲ့ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့် 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဤဥပေဒနှင့်မဆန့်ကျင်သေရွ့ ကျင့်သုံးနိုငသ်ည်။ 

 

 

 



37 
 

. 

၁၀၃။  ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် - 
(က) ဝန်ကးီဌာနသည ် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉး်နှင့်စည်းကမ်းများကို ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲ့၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 
( ခ ) ဝန်ကးီဌာနနှင့် မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်တို့သည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ 

အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်နိငု်သည်။ 
( ဂ )  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က တာဝန်ေပးအပ်သူ သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်သူသည ်လိုအပ်ေသာ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြ ားချက်ကို ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

၁၀၄။  The Yangon Port Act (Act No.IV of 1905) နှင့် The Outports Act (Act No. II of 
1914) တို့ကို ဤဥပေဒဖြ င့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 
 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 
 

 
           (ပု)ံသိန်းစိန ်

 နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 
   ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 


