ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း 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

၂။

ဤဥပဆေတွင်ပါရှိဆသာ ဆအာ

်

ို ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းဥပဆေ ဟုဆခါ်တွင်ဆစရမည်။
်ပါစ

ားရပ်မျေားသည် ဆော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သ

်ဆရာ

်

ဆစရမည်(

)

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ ်ငန်း ေိုသည်မှာ နိုင်ငံဆတာ်၏ ဆေသအားလုံးသို ့ ပေစ်ဆစ၊
တစ်စိတ်တစ်ဆေသသို ့ပေစ်ဆစ၊ နိုငင
် ံရပ်ပခားသို ့ပေစ်ဆစ ရထား
ပေစ်ဆစ၊

ို အသုံးပပု၍ ခရီးသည်

ို

ုန်စည် ိုပေစ်ဆစ၊ ခရီးသည်နှင့် ုန်စည် နှစ်မျေိုးလုံး ိုပေစ်ဆစ စီးပွားဆရး အလို ့ငှာ

သယ်ယူပို ့ဆောင်သည့်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွ ်ပခင်းနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းမျေားနှင့်ေ ်စပ်သည့်
အပခားစီးပွားဆရးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွ
(ခ)

်ပခင်း တို ့ ိုေိုသည်။

ရထားလုပ်ငန်းေိုင ်ရာပစ္စည ်းမျေား ေိုသည်မှာ ခရီးသည်
ပေစ်ဆစ၊ ခရီးသည်နှင့်

ုန်စည်နှစ်မျေိုးလုံး

ိုပေစ်ဆစ၊

ုန်စည်

ို

ိုပေစ်ဆစ သယ်ယူပို ့ဆောင်ဆရးအတွ

တည်ဆထာင်ထားသည့် ရထား သို ့မဟုတ် ရထား၏ တစ်စိတ်တစ်ဆေသ
ယင်းစ ားရပ်တွင် ရထားလုပ်ငန်းေိုင်ရာ ဆအာ

်

ို ေိုသည်။

်ပါပစ္စည်းမျေားလည်း ပါဝင်သည်-

(၁) ရထားလုပ်ငန်းနှင့် သ ်ေိုင်သည့် ဝင်းပခံအ ာအရံအတွင်းရှိ ဆပမအားလုံး သို ့မဟုတ်
ရထားနယ်နိမိတ် ပိုင်းပခားသတ်မှတ်ထားသည့် အထ ်၊ ဆအာ ် နယ်ဆပမအားလုံး၊
(၂) ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း သို ့မဟုတ် ယင်းလုပ်ငန်းနှင့် ေ
ရထားလမ်းမျေား၊ ဆပမဆအာ

်စပ်အသုံးပပုသည့်

်ဥမင်လိုဏ်ဆခါင်း ရထားလမ်းမျေား၊ ဆပမပပင်အထ

်

ပမှင့်တင်ထားဆသာ ရထားလမ်းမျေား၊ ရထားလမ်းခွဲမျေား၊ ရထားလမ်းမွှာနှင့် ရထား
လမ်းဆပမှာင်မျေားအားလုံး၊
(၃) ရထားနှင့်သ ေ
် ိုင်သည့် သို ့မဟုတ် ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ ် တည်ဆော ်
ထားသည့် ဘူတာရုံမျေား၊ ရုံးမျေား၊ သိုဆလှာင်ရုံမျေား၊ ေိပ်ခံဆဘာတံတားမျေား၊ စ

်ရုံ

အလုပ်ရုံမျေား၊ စ ်ဆခါင်းရုံမျေား၊ တွဲပပင်ရုံမျေား၊ ရထားလမ်း ယာဉ်မျေား၊ တွဲရပ်နားစ္ ြံမျေား၊
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ရထားဆေးရုံမျေား၊ ဆေးဆပးခန်းမျေား၊ သင်တန်းဆ ျောင်းမျေား၊ ရထားဝန်ထမ်းဆနအိမ်မျေား၊
တပ်ေင်ထားသည့် စ

်ပစ္စည်းမျေားနှင့် အပခားတည်ဆော

(၄) ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ

် အသုံးပပုလျေ

်မှုမျေားအားလုံး၊

်ရှိဆသာ ရထားအေွဲ ့အစည်း

ပိုင်ေိုင်သည့် သို ့မဟုတ် ငှားရမ်းယူထားသည့် သို ့မဟုတ် စီမံပပုလုပ်ထားသည့်
သဆဘောမျေား၊ ဆလှမျေား၊ ဆောင်မျေားနှင့်
(ဂ)

ပမန်မာ့မီးရထား ေိုသည်မှာ ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ
လုပ်

(ဃ)

ူးတို ့မျေားအားလုံး။

ိုင်ဆောင်ရွ

်ဆနသည့် နိုင်ငံဆတာ်ပိုင်အေွဲ ့အစည်း

် ရထား ို အသုးံ ပပု၍

ို ေိုသည်။

ရထား ုမ္ပဏီ ေိုသည်မှာ ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ် ိုင်ရန် ပမန်မာနိုင်ငံ ုမ္ပဏီမျေား
အ ်ဥပဆေအရပေစ်ဆစ၊ ၁၉၅၀ ပပည့်နှစ် အထူး ုမ္ပဏီအ ်ဥပဆေအရပေစ်ဆစ တည်ဆထာင်
သည့်

(င)

ုမ္ပဏီ

ို ေိုသည်။ ယင်းစ

ရထားအေွဲ ့အစည်းေိုသည်မှာ ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ် ိုင်ရန် လုပ်ငန်းလိုင်စင်
ရရှိထားသည့် ရထား

(စ)

ားရပ်တွင် ပမန်မာ့မီးရထား မပါဝင်။

ုမ္ပဏီနှင့် ပမန်မာ့မီးရထားတို ့ ို ေိုသည်။

ရထားနယ်နိမိတ် ေိုသည်မှာ ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ ် လိုအပ်သည့်ဘူတာဧရိယာ၊
ရထားလမ်း အထ ၊် ဆအာ ၊် ဝဲ၊ ယာ လွတ် င်းဧရိယာ၊ ရထားလုပ်ငန်းေိုင်ရာ စ ်ရုံဧရိယာ၊
ရထားနှင့်သ ်ေိုင်သည့် လုပ်ငန်းမျေားအတွ

(ေ)

် လိုအပ်သည့် ဆပမဧရိယာမျေား ို ေိုသည်။

ရထား ေိုသည်မှာ တွဲမျေားချေိတ်ေ ်ထားရှိဆသာ သို ့မဟုတ် ချေိတ်ေ ်ထားပခင်း မရှိဆသာ
စ

်ဆခါင်း သို ့မဟုတ် ဆနာ

်တွဲယာဉ်ပါသည်ပေစ်ဆစ၊ မပါသည်ပေစ်ဆစ သံလမ်းဆပါ်မှ

အလွယ်တ ူ မယူ ေယ်ရှားပခင်းမပပုနိုင်ဆသာ သံလမ်းဆပပးယာဉ် ဲ့သို ့ဆသာ စ ်တပ်ယာဉ် ို
ေိုသည်။
(ဇ)

ရထားလမ်းယာဉ် ေိုသည်မှာ စ
အမျေိုးမျေိုး၊ လူစီးတွဲ၊

်ဆခါင်း၊ စ

်ဆခါင်းဆနာ

်မမီးတွ၊ဲ သံလမ်းဆပပးယာဉ်

ုန်တွဲမျေား၊ အဆပါ့စားရထားနှင့် လ

်တွန်းယာဉ် အမျေိုးမျေိုး

ို

ေိုသည်။
( ဈ) ရထားလ
ခရီးအတွ

်မှတ် ေိုသည်မှာ ခရီးလမ်းဆ
်ပေစ်ဆစ၊

ာင်းတစ်ခုအတွ

်ပေစ်ဆစ၊ အသွားအပပန်

ာလအပိုင်းအပခားပေင့် အသုးံ ပပုရန် အခဆ

းဆငွပေင့် ထုတ်ဆပး

ထားဆသာ လ ်မှတ် ိုဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ ရထားအေွဲ ့အစည်းတစ်ခုခု သို ့မဟုတ် လုပ်ပိုင်
ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဦး
ဆသာ်လည်းဆ
(ည)

ရထားစီးရန်အတွ

် အခမဲ့ထုတ်ဆပးထားသည့် လ

် မ ှ တ်

ာင်း ေိုသည်။

ုန်စည် ေိုရာတွင်

ုန်ပစ္စည်းအမျေိုးမျေိုးနှင့် တိရ စ္ဆာန်မျေားလည်း ပါဝင်သည်။

ို
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(ဋ)

တိရ စ္ဆာန် ေိုရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး
ပမင်း၊ ပမည်း၊ လား၊ ဝ

ထိန်းဆ ျောင်းထားဆသာ ေင်၊

်၊ သိးု ၊ ေိတ်နှင့် ရထား

ျွဲ၊ နွား၊ နွားဆနာ ်၊

ို အန္တရာယ်ပေစ်ဆစနိုင်သည့် အပခား

တိရ စ္ဆာန်မျေားလည်း ပါဝင်သည်။
(ဌ)

ပို ့ဆောင်ဆရး ေိုရာတွင် ခရီးသည်နှင့်
သယ်ယူပို ့ဆောင်မှု

(ဍ)

ုန်စည်တို ့ ို ရထားလမ်းယာဉ် တစ်မျေိုးမျေိုးပေင့်

ို ေိုသည်။

ချေိတ်ေ ်ပို ့ဆောင်မှု ေိုသည်မှာ နှစ်ခု သို ့မဟုတ် နှစ်ခုထ ်ပိုဆသာ ရထားအေွဲ ့အစည်းမျေား
အချေင်းချေင်း ညှိနှိုင်းချေိတ်ေ ်ဆောင်ရွ ်သည့် ပို ့ဆောင်မှု ို ေိုသည်။

(ဎ)

အခနှုန်းထား ေိုသည်မှာ ခရီးသည်နှင့်
ထားသည့် အခဆ

ုန်စည်မျေား သယ်ဆောင်ရန်အတွ

းဆငွမျေားအပပင် ေ ်စပ်သည့် အပခားအခဆ

် သတ်မှတ်

းဆငွစံနှုန်းတစ်မျေိုးမျေိုး ို

ေိုသည်။
(ဏ) ဝန်ဆောင်ခ ေိုသည်မှာ ရထားဘူတာရုံ၊ ဘူတာလမ်းဆပမှာင်လမ်းခွ၊ဲ

ုန်သဆ
ို လှာင်ရုံ၊

ဝန်ချေီစ ်နှင့် ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းတွင် အပခားဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုအတွ ် ဆပးဆောင်
ရသည့် အခဆ
(တ)

းဆငွ

ို ေိုသည်။

ူးတို ့ ေိုရာတွင် ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ

် လိုအပ်သည့် ဆလှမျေား

ခင်းထားသည့်တံတား၊ ဆရေိပ်တံတား၊ ဆောင်၊ ဆပါင်း
တံတား၊
(ထ)

ူးတို ့ေိပ်မျေားနှင့် ယင်း

ူးတို ့ေိပ် ချေဉ်း

ို တွဲ၍

ူးတံတား၊ ဆခတ္တ ခင်းထားသည့်

ပ်လမ်းမျေားပါ၀င်သည်။

ရပ်နားစခန်းလုပ်ငန်း ေိုသည်မှာ ရထားပို ့ဆောင်ဆရး လုပ်ငန်းအတွ

်ပေစ်ဆစ၊ ရထား

ပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် ေ ်စပ်သည့် အပခားပို ့ဆောင်ဆရး လုပ်ငန်းမျေားအတွ ် ပေစ်ဆစ၊
ယင်းလုပ်ငန်းနှစ်ရပ်လုံးအတွ ်ပေစ်ဆစ လမ်းေုံဆနရာ သို ့မဟုတ် အချေ

်အပခာ

ျေဆသာ

ဆနရာတွင် ဆခတ္တရပ်နားပခင်း၊ စားဆသာ ်ပခင်း၊ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ပပင်ေင်ပခင်း၊ ရထားပပင်ေင်ပခင်း
သို ့မဟုတ် အေိုပါ ပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုနှင့် ေ ်စပ်သည့် အပခားလုပ်ငန်း တစ်ခုခု
ဆောင်ရွ
(ေ)

်ပခင်း

ို ေိုသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေိုသည်မှာ ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ
လုပ်ငန်းအတွ

်ပေစ်ဆစ ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့

်ပေစ်ဆစ၊ ရပ်နားစခန်း

ထုတ်ဆပးသည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်

ို

ေိုသည်။
(ဓ)

ူးဆပပာင်းဘူတာ ေိုသည်မှာ နယ်စပ်ရထားလမ်းမျေားနှင့်

ူးဆပပာင်းဘူတာမျေားေိုင်ရာ

သဆဘာတူစာချေုပ်အရ ဆေသအတွင်း စာချေုပ်ဝင်နိုင်ငံမျေားရှိ ရထားလမ်းမျေားနှင့် ချေိတ်ေ ်မပီး
နိုင်ငံဆတာ်အတွင်း ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ ် နယ်စပ်တွင် တည်ဆထာင်သတ်မှတ်
ထားသည့် ရထားအချေင်းချေင်း

ူးဆပပာင်းသည့်ဘူတာ

ို ေိုသည်။

4
(န)

ဝန်္ ီးဌာနေိုသည်မှာ ပပည်ဆထာင်စုအစိုးရ၊ ရထားပို ့ဆောင်ဆရးဝန်္ ီးဌာန ို ေိုသည်။

(ပ)

ဗဟို္ ီး

(ေ)

ပ်ဆရးအေွဲ ့ ေိုသည်မှာ ဤဥပဆေအရ ပပည်ဆထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း ဗဟို္ ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့ ို ေိုသည်။

စီမံဆရးအေွဲ ့ ေိုသည်မှာ ဗဟို္

ပ်ဆရးအေွဲ ့

ီး

ေွဲ ့စည်းဆသာ

ဤဥပဆေအရ ေွဲ ့စည်းသည့် ရထား

ပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း စီမံဆရးအေွဲ ့ ို ေိုသည်။
(ဗ)

ဦးဆောင်ညွှန်

ားဆရးမှူး ေိုသည်မှာ ပမန်မာ့မီးရထား ဦးဆောင်ညွှန်

ားဆရးမှူး

ို

ေိုသည်။
(ဘ)

စစ်ဆေးဆရးအေွဲ ့ ေိုသည်မှာ ရထားအေွဲ ့အစည်း

ဤဥပဆေအရ ေွဲ ့စည်းသည့် ရထား

ပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း စစ်ဆေးဆရးအေွဲ ့ ို ေိုသည်။
(မ)

ရထားဝန်ထမ်း ေိုသည်မှာ ရထားအေွဲ ့အစည်းတွင် ရထားနှင့်သ
တာဝန်

ို ဆောင်ရွ

်ရန် ခန် ့အပ်တာဝန်ဆပးပခင်းခံရသူ

်ေိုင်သည့်လုပ်ငန်း

ို ေိုသည်။

အခန်း(၂)
ဗဟို္
၃။

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့ ေွဲ ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်းအေွဲ ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား

ပပည်ဆထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့သည်(

)

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးဝန်္ ီးဌာန ပပည်ဆထာင်စ၀
ု န်္ ီး

ဥ ္က ဋ္ဌအပေစ်လည်းဆ ာင်း၊ ရထား

ပို ့ဆောင်ဆရးဝန်္ ီးဌာန၊ အပခားပပည်ဆထာင်စုဝန်္ ီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ ့အစည်းမှ
ိုယ်စားလှယ်မျေား၊ အစိုးရမဟုတ်ဆသာအေွဲ ့အစည်းမှ
ျွမ်း ျေင်သူမျေား

အေွဲ ့ဝင်မျေားအပေစ် လည်းဆ ာင်း၊ ရထားပို ့ဆောင်ဆရးဝန်္ ီးဌာန

တာဝန်ဆပးအပ်သူတစ်ဦး
လုပ်ငန်း ဗဟို္
(ခ)

၄။

ိုယ်စားလှယ်မျေား၊ အပခားသင့်ဆလျော်ဆသာ

ီး

အတွင်းဆရးမှူးအပေစ်လည်းဆ ာင်း ပါဝင်သည့် ရထားပို ့ဆောင်ဆရး

ပ်ဆရးအေွဲ ့ ို ေွဲ ့စည်းရမည်။

ဗဟို္

ီး

တွဲေ

်အတွင်းဆရးမှူးတို ့ ို သတ်မှတ်တာဝန်ဆပးနိုင်သည်။

(ဂ)

ဗဟို္

ီး

ဗဟို္

ီး

(

ရထားအေွဲ ့အစည်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ိုလည်းဆ ာင်း၊ ရထားပို ့ဆောင်ဆရး

)

ပ်ဆရးအေွဲ ့ ို ေွဲ ့စည်းရာတွင် လိုအပ်ပါ

ပ်ဆရးအေွဲ ့ ို လိုအပ်ပါ

အေွဲ ့ဝင်မျေားထဲမှ ေုတိယဥ ္က ဋ္ဌနှင့်

ပပင်ေင်ေွဲ ့စည်းနိုင်သည်။

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည်-

လုပ်ငန်းမျေား ိုလည်းဆ ာင်း အဆ ာင်အထည်ဆော်ဆောင်ရွ ်နိုင်ဆရးအတွ ် အနီး ပ်
္

ီး

ပ်လမ်းညွှန်မှုပပုရမည်။

5
(ခ)

ရထားအေွဲ ့အစည်းနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရ မဟုတ်ဆသာ
အေွဲ ့အစည်းမျေား၊ ပုဂ္ဂလိ
အ

အေွဲ ့အစည်းမျေား၊ အတိုင်ပင်ခံ

ားတွင်လည်းဆ ာင်း၊ ရထားအေွဲ ့အစည်းအချေင်းချေင်းအ

သည့် သဆဘာတူစာချေုပ်မျေား
(ဂ)

ျွမ်း

ျေင်ပညာရှင် ပုဂ္ဂိုလ်မျေား

ားတွင်လည်းဆ ာင်း ချေုပ်ေို

ို စိစစ်မပီး အတည်ပပုရမည်။

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် အပခားေ ်စပ်သည့်

ိစ္စမျေားအတွ ် အပပည်ပပည်ေိုင်ရာ

အေွဲ ့အစည်းမျေား၊ ဆေသေိုင်ရာအေွဲ ့အစည်းမျေား၊ အိမ်နီးချေင်းနိုင်ငံမျေားနှင့် ေ ်သွယ်ညှိနှိုင်း
ဆောင်ရွ
(ဃ)

စီမံ ိန်းေိုင်ရာ ိစ္စရပ်မျေား၊ ဆချေးဆငွေိုင်ရာ ိစ္စရပ်မျေားနှင့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုေိုင်ရာ ိစ္စရပ်မျေား ို
အ

(င)

်ရမည်။

ံဆပးပခင်းနှင့်

ူညီပခင်းမျေားဆောင်ရွ

်ရမည်။

ရထားလမ်းသစ်ေွင့်လှစ်ပခင်း၊ ေွင့်လှစ်ထားသည့် ရထားလမ်း ို ပိတ်သိမ်းပခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်း
ထားသည့်ရထားလမ်း ို ပပန်လည်ေွင့်လှစ်ပခင်း ိစ္စရပ်မျေားတွင် ္ ီး ပ်ပခင်း၊ ေုံးပေတ်ပခင်းနှင့်
အမိန် ့ထုတ်ပပန်ပခင်းမျေားပပုလုပ်ရမည်။

(စ)

ဤဥပဆေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ို ရထားအေွဲ ့အစည်း
အတွ

(ေ)

် စီမံခန် ့ခွဲပခင်းနှင့် ္

ီး

တိ

ျေစွာ လို

်နာဆောင်ရွ

်ဆရး

ပ်ပခင်းပပုရမည်။

ရထားအေွဲ ့အစည်းအချေင်းချေင်း ပူးဆပါင်းဆောင်ရွ

်ပခင်းေိုင်ရာ နည်းလမ်းမျေားနှင့်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျေား ထုတ်ပပန်ရမည်။
(ဇ)

ရထားအေွဲ ့အစည်း၏ ရထားနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ရထားလုပ်ငန်းေိုင်ရာ ပစ္စည်းမျေား
ထိန်းသိမ်းပခင်းအတွ

် လိုအပ်သည့် ညွှန်

ားချေ ်မျေား ထုတ်ပပန်ပခင်း၊ စီမံခန် ့ခွဲပခင်းနှင့်

ရထားအေွဲ ့အစည်းမျေားအား ရထားနယ်နိမိတ်တွင်
ေျေ ်သိမ်းပခင်း၊ ေယ်ရှားပခင်း၊
ဆောင်ရွ
( ဈ) နိုင်ငံဆတာ်

ို

ျေူးဆ

ျော်သည့်အဆော

်အုံမျေား ို

ျေူးဆ ျော်ဝင်ဆရာ ်သူ ို တရားစွဲေအ
ို ဆရးယူပခင်းမျေား ို

်ဆစရမည်။
စာချေုပ်ဝင်နိုင်ငံအပေစ် လ

်ခံထားသည့် နိုင်ငံတ

ာ အာရှအဆဝးဆပပး

ရထားလမ်းမျေားေိုင်ရာ သဆဘာတူစာချေုပ်၊ ဆေသအတွင်းရှိနိုင်ငံမျေား၏ နယ်စပ်ရထားလမ်း
မျေားနှင့်

ူးဆပပာင်းဘူတာေိုင်ရာ သဆဘာတူစာချေုပ်မျေားအရ ဆောင်ရွ

်ရန်ရှိသည့်

လုပ်ငန်း ိစ္စမျေား ို ဤဥပဆေအရထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားနှင့်အညီ သ ်ေိုင်ရာဌာန၊
အေွဲ ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းအဆ

ာင်အထည်ဆော်ဆောင်ရွ

်ပခင်းနှင့် ္ ီး

ပ်ပခင်း ပပုရ

မည်။
(ည)

ပပည်ဆထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့
ဆောင်ရွ

်ရမည်။

အခါအားဆလျော်စွာ ဆပးအပ်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား

ို

6
အခန်း (၃)
စီမံဆရးအေွဲ ့ ေွဲ ့စည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား
၅။

ဗဟို္

ီး

(

မိမိ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား ို အဆ ာင်အထည်ဆော်ဆောင်ရွ ်ရာတွင် အဆထာ ်အ ူ

)

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည်-

ပေစ်ဆစဆရးအတွ

် စီမံဆရးအေွဲ ့ ို သင့်ဆလျော်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မျေားပေင့်ေွဲ ့စည်း၍ ယင်းအေွဲ ့၏

သ ်တမ်းနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တို ့ ို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (

) အရ ေွဲ ့စည်းသည့် စီမံဆရးအေွဲ ့ ို လိုအပ်ပါ

ပပင်ေင်ေွဲ ့စည်းနိုင်သည်။

( ဂ ) မိမိ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေားနှင့် စီမံဆရးအေွဲ ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား

ို ဆ

ျေပွန်စွာ

ဆောင်ရွ ်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့်ရုံးအေွဲ ့ ို ဝန်ထမ်းေွဲ ့စည်းပုံနှင့်အညီ ေွဲ ့စည်း၍ ဝန်ထမ်းမျေား ို
ခန် ့အပ်တာဝန်ဆပးနိုင်သည်။
၆။

စီမံဆရးအေွဲ ့သည် ဆအာ
(

)

ခရီးသည်နှင့်

်ပါလုပ်ငန်း တာဝန်မျေား
ုန်စည်ပို ့ဆောင်မှုေိုင်ရာ

ို ဆောင်ရွ
ိစ္စမျေား

်ရမည်-

ို စစ်ဆေးပခင်း၊

( ခ ) ရထားလမ်းမျေား၊ ရထားလမ်းယာဉ်မျေားနှင့် ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေား

ို အချေိန်

သတ်မှတ်စစ်ဆေးပခင်း၊ ဆရှာင်တခင်စစ်ဆေးပခင်းနှင့် ရထားလမ်းတွင် ပေစ်ပွားသည့်
မဆတာ်တေမှုမျေားအား စုံစမ်းစစ်ဆေးပခင်း၊
( ဂ ) ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ရထားလုပ်ငန်း စီမံချေ ် ိုစိစစ်မပီး သဆဘာထား
မှတ်ချေ ်နှင့်အတူ စိစစ်ချေ ်အစီရင်ခံစာ ို ဗဟို္ ီး
(ဃ)

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွ ်ဆရးအတွ
အသိအမှတ်ပပုလ

(င) စ

်မှတ်

ို ရထား

်ဆခါင်းဆမာင်း၊ ရထားထိန်း၊ သ

ပ်ဆရးအေွဲ ့ထံ တင်ပပပခင်း၊

် ဆဘးအန္တရာယ်

ျွမ်း

ျေင်မှုရှိဆ

တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် ဆ

ာင်း

ုမ္ပဏီအား ထုတ်ဆပးပခင်း၊
်ေိုင်ရာ အင်ဂျေင်နီယာမျေားနှင့် ရထားဆပပးေွဲပခင်း

လုပ်ငန်းနှင့်သ ်ေိုင်သည့် ရထားဝန်ထမ်းမျေားအား ဆလ့ ျေင့်သင်
စစ်ဆေးမပီး

င်းရှင်းမှုရှိဆ

ားဆပးပခင်း၊ ၎င်းတို ့အား

ာင်း အသိအမှတ်ပပုလ

်မှတ်ထုတ်ဆပးပခင်းနှင့် လုပ်ငန်း

ျေနပ်ေွယ်ရာမဆတွ ရှ့ ိပါ

ထိုအသိအမှတ်ပပု လ ်မှတ် ို

ပပန်လည်ရုပ်သိမ်းပခင်း၊
( စ ) ဗဟို္ ီး
ဆောင်ရွ

ပ်ဆရးအေွဲ ့
်ပခင်း။

အခါအားဆလျော်စွာ ဆပးအပ်သည့် အပခားလုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ို

7
၇။

စီမံဆရးအေွဲ ့သည် ပုေ်မ ၆ ပါလုပ်ငန်းတာဝန်မျေား
(

)

ို ဆောင်ရွ

်ရာတွင်-

စိစစ်မှု၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ရထားဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦး ို လာဆရာ ်ရှင်းလင်း
ဆပပာ

(ခ) သ

ားရန် သ

်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ ့အစည်းမှတစ်ေင့် စာပေင့်ေင့်ဆခါ်နိုင်သည်။

်ေိုင်ရာ ရထားဝန်ထမ်းနှင့် သ

စာရင်းဇယားနှင့် အဆထာ
( ဂ ) ရထားအေွဲ ့အစည်း

်ဆသမျေား

ို ေင့်ဆခါ်၍ စစ်ဆေးဆမးပမန်းပခင်း၊

်အထားမျေား တင်ပပဆစပခင်း ပပုနိုင်သည်။

ပိုင်ေိုင်သည့် သို ့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် ရထားပို ့ဆောင်ဆရး

လုပ်ငန်းနှင့် သ ်ေိုင်ဆသာပစ္စည်း၊ စာရွ

်စာတမ်းနှင့် အဆထာ ်အထားမျေား ို

ည့်ရှု

စစ်ဆေးသင့်သည်ဟု ထင်ပမင်ယူေလျှင် စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဃ)
၈။

ဗဟို္ ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့

လုပ်ငန်းအလို

် ဆပးအပ်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့် ို

စီမံဆရးအေွဲ ့သည် ပုေ်မ ၆၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) အရ ဗဟို္

အစီရင်ခံစာတွင် ဆအာ
(

)

်ပါအချေ

်မျေား

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ တင်ပပဆသာ စိစစ်ချေ

်

ို ဆော်ပပရမည်-

အေိုပပုသည့် ရထားလမ်းဆ
အေိုပပု ရထားလ

ီး

ျေင်သ
့ ုံးနိုင်သည်။

ာင်း၊ ရထားအမျေိုးအစားနှင့်

်မှတ်ခနှင့် ဆ

ာ

်ခံမည့်စနစ်၊

( ခ ) ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် ေ

်စပ်ဆောင်ရွ

ျေင့်သုံးလိုသည့်စနစ်၊

်မည့် ရပ်နားစခန်း လုပ်ငန်းနှင့်

အပခားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမျေား၊
( ဂ ) ဗဟို္

ီး

ပပုမည့် ေ
(ဃ)

ပ်ဆရးအေွဲ ့နှင့် ဝန်္
်စပ်အဆ

ဆ

ဗဟို္
၁ဝ။

ီး

င်္

်အ

ူ

်မျေား။

ိုးနှင့် ရထားလမ်းယာဉ်

ပ်ဆရးအေွဲ ့၏ လမ်းညွှန်ချေ
ဗဟို္

ဲပေတ်ေန်းစစ်ရာတွင် အဆထာ

ာင်းအရာမျေား၊

စီမံဆရးအေွဲ ့သည် ရထားလမ်း၊ ဆပမဆအာ
ာင်း

အ

ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားအရ သတ်မှတ်ထားသည့် အပခား
လိုအပ်ဆသာ အချေ

၉။

ီးဌာနတို ့

ီး

်ရထားလမ်း၊ ဆပမဆပါ်ရထားလမ်း၊ လျှပ်စစ်ရထား

ိုဆပပးေွဲပခင်း၊ မဆပပးေွဲဘဲ ရပ်ေိုင်းထားပခင်းတို ့နှင့်စပ်လျေဉ်း၍
်နှင့်အညီ လိုအပ်သည့် ညွှန်

ားချေ

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည် ပုေ်မ ၆၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) အရ တင်ပပသည့် စီမံဆရးအေွဲ ့၏ စိစစ်ချေ

အစီရင်ခံစာအရ ရထားလမ်းဆော ်လုပ်လျှင်ပေစ်ဆပါ်လာနိုင်ဆသာ ဆရလမ်းဆ
မျေား ဆပပာင်းလွဲမည့်

်မျေား ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။

ိစ္စ၊ ရထားလမ်းနှင့်

ားလမ်းေုံမည့်ဆနရာတွင် အန္တရာယ်

သဘာဝပတ်ဝန်း ျေင် ို ထိခို ်နိုင်ပခင်း ရှိ မရှိ
နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ရထားလမ်းတစ်ဆလျှာ

ာင်းနှင့်

ိစ္စနှင့် မမို ့ရွာမျေား အ

ုန်းလမ်းဆ

ာင်း

င်းရှင်းဆစဆရး

ျေိုးသ ်ဆရာ ်မှု ရှိ မရှိ

်

ိစ္စ၊

ိစ္စမျေား

်ရှိ နယ်ဆပမခံလူထုနှင့် ဆေသေိုင်ရာအုပ်ချေုပ်ဆရးအေွဲ ့မျေား၏

သဆဘာထားမျေား ို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျေ ် ခွင့်ပပုချေ ်ထုတ်ဆပးပခင်း၊ ပငင်းပယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် ေိုင်းငံ့ပခင်း
ပပုလုပ်နိုင်သည်။

8
အခန်း(၄)
ပမန်မာ့မီးရထား စီမံခန် ့ခွဲဆရးအေွဲ ့
၁၁။

ဝန်္
(

ီးဌာနသည်)

ဦးဆောင်ညွှန်

ားဆရးမှူး ို ဥ ္က ဋ္ဌအပေစ် ပါဝင်ဆစမပီး ပမန်မာ့မီးရထားမှ သင့်ဆလျော်ဆသာ

ပုဂ္ဂိုလ်မျေား ပါဝင်သည့် ပမန်မာ့မီးရထား စီမံခန် ့ခွဲဆရးအေွဲ ့ ို ေွဲ ့စည်းရမည်။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (

) အရ ေွဲ ့စည်းဆသာ ပမန်မာ့မီးရထား စီမံခန် ့ခွဲဆရးအေွဲ ့ ို လိုအပ်ပါ

ပပင်ေင်

ေွဲ ့စည်းနိုင်သည်။
၁၂။

ပမန်မာ့မီးရထားစီမံခန် ့ခွဲဆရးအေွဲ ့သည် ဝန်္

အေွဲ ့၏ အနီး

ပ်္

ီး

ပ်မှုတို ့နှင့်အညီ ဆအာ

ီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချေ

်နှင့် ဗဟို္

်ဆော်ပပပါ လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား

ီး

ပ်ဆရး

ို စီမံဆောင်ရွ

်ခွင့်

ရှိသည်(

)

ပမန်မာ့မီးရထား ဝန်ထမ်းအေင့်ေင့်၏ ဝန်ထမ်းဆရးရာ
ိစ္စရပ်မျေား၊ သ
လမ်းညွှန်ပခင်း၊ ္

်သာဆချောင်ချေိဆရးေိုင်ရာ
ီး

ိစ္စရပ်မျေား

ိစ္စရပ်မျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ လိုအပ်သလို

ပ်ပခင်းနှင့် အေုံးအပေတ်ဆပးပခင်း၊

( ခ ) နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းမျေားနှင့် ဘဏ္ဍာဆငွမျေား
ေိုင်ရာ

ိစ္စရပ်မျေား၊ ဆနထိုင်ဆရးေိုင်ရာ

ို ဆလလွင့်ေုံးရှုံးမှု မပေစ်ဆစဆရး၊ ဘဏ္ဍာဆရး

ို တည်ေဲဥပဆေနှင့်အညီ စီမံဆောင်ရွ

ရှာဆေွဆရးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမျေားအတွ

်ဆစဆရး ဝင်ဆငွတိုးပမှင့်

် အစီအစဉ်မျေား ချေမှတ်ဆောင်ရွ

( ဂ ) ပမန်မာ့မီးရထားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ရထားရဲတပ်ေွဲ ့ဝင်မျေားနှင့်
ဝန်ထမ်းမျေား
ဆောင်ရွ
(ဃ)

ို ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေားနှင့် အပခားေ

်ရာ၌ အဆထာ

်အ

ူပေစ်ဆစရန် လမ်းညွှန်္

ပမန်မာ့မီးရထား၏ ရထားနယ်နိမိတ်၊ အဆော
လုပ်ငန်းေိုင်ရာ ပစ္စည်းမျေား
နယ်နိမိတ်မျေားတွင်
ေျေ

ျေူးဆ

ီး

်ပခင်း၊
ျေန်းမာဆရး

်စပ်လုပ်ငန်းမျေား

ပ်ပခင်း၊

်အအုံနှင့် ပရဝုဏ်အပါအဝင် ရထား

ို ထိန်းသိမ်းစီမံပခင်းနှင့် ပမန်မာ့မီးရထားပိုင် ရထား

ျော်ဆော ်လုပ်ဆသာ အဆော ်အအုံမျေား ို ဥပဆေနှင့်အညီ

်သိမ်းပခင်း၊ ေယ်ရှားပခင်းနှင့်

ျေူးဆ

ျော်သူမျေား

ို တရားစွဲေိုအဆရးယူပခင်း၊

( င ) ဤဥပဆေအရထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားအရ သတ်မှတ်ဆသာ လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား ို
ဆောင်ရွ

်ပခင်း။

9
အခန်း(၅)
လုပ်ငန်းလိုင်စင်
၁၃။

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ်
(

)

ပမန်မာနိုင်ငံ

ိုင်လိုဆသာ

ုမ္ပဏီမျေား အ

ုမ္ပဏီသည်-

်ဥပဆေအရပေစ်ဆစ၊ ၁၉၅၀ ပပည့်နှစ် အထူး

ုမ္ပဏီ

အ ်ဥပဆေအရပေစ်ဆစ ရထား ုမ္ပဏီအပေစ် မှတ်ပုံတင်လ ်မှတ်ရရှိမပီး ပေစ်ရမည့်အပပင်
သ

်တမ်းရှိသည့် မှတ်ပုံတင်လ

်မှတ် ရှိရမည်။

( ခ ) လူမွဲအပေစ် သ ်ေိုင်ရာတရားရုံး၏ ဆ

ညာခံထားရပခင်းမှ လွတ်ဆပမာ ်ခွင့် မရဆသးသူ

မပေစ်ဆစရ။
( ဂ ) ဗဟို္ ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့၏ ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ ်ေိုင်ရာ အတည်ပပုချေ ် လ ်မှတ်ရရှိမပီး

ပေစ်ရမည်။
(ဃ)

ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားပေင့် သတ်မှတ်သည့် စည်း
အပခားလိုအပ်ချေ

၁၄။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ဆပးရန် ဆလျှာ
)

်မျေား၊

်မျေားနှင့် ပပည့်စုံရမည်။

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ်

(

မ်းချေ

ိုင်လိုဆသာ

ုမ္ပဏီတစ်ခုခုသည် ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့

်ထားရာတွင်-

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ်

ိုင်ရန် စီမံချေ

်

ို ဆအာ

်ပါအချေ

သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီဆရးေွဲမပီး ခွင့်ပပုချေ ်ရရှိရန် ဗဟို္ ီး

်မျေား ဆော်ပပ၍

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ ္ ိုတင်၍

တင်ပပရမည်(၁) အေိုပပု ရထားလမ်းအမျေိုးအစားနှင့် ရထားဆပပးေွဲပုံစနစ်၊
(၂) အေိုပပု ရထားဆပပးေွဲပုံစနစ်တွင် ဆယဘုယျေလမ်းဆ
(၃) အေိုပပု ရထားဆပပးေွဲပုံ စနစ်တွင် ဆဘး
(၄) အေိုပပု ရထားခနှင့်

ာင်းနှင့် ခရီးလမ်းေုံးဆနရာ၊

င်းလုံပခုံမှု အဆနအထား၊

ုန်စည်သယ်ဆောင်ခမျေား၊

(၅) ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားပေင့် သတ်မှတ်သည့် အပခား
လိုအပ်ချေ
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (

်မျေား။

) အရတင်ပပသည့် ရထားလုပ်ငန်း စီမံချေ

သိမ်းယူရန်လိုအပ်ပါ

်ပါ ရထားလမ်းအတွ

် ဆပမ

ို

တည်ေဲဆပမသိမ်းပခင်းေိုင်ရာ ဥပဆေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျေားနှင့်

အညီ သိမ်းယူရန်ရှိသည့် ဆပမနှင့်သ

်ေိုင်ဆသာ အချေ

်အလ

်မျေား

ို ပူးတွဲတင်ပပ

ရမည်။
၁၅။

စီမံဆရးအေွဲ ့သည် ပုေ်မ ၁၄ အရ တင်ပပဆသာ ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ

လိုအပ်သည့် အချေ
မှတ်ချေ

်အလ

်နှင့်အတူ ဗဟို္

မ
် ျေား
ီး

ို ပပည့်စုံစွာစိစစ်မပီး စုံစမ်းစိစစ်ချေ

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ တင်ပပရမည်။

် နှင့် စပ်လျေဉ်း၍

် အစီရင်ခံစာ

ို သဆဘာထား
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၁၆။

ဗဟို္

ီး

(

ပုေ်မ ၁၄ နှင့် ၁၅ တို ့အရ တင်ပပချေ

)

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည််နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးချေ

် အစီရင်ခံစာတို ့ ို စိစစ်မပီး

ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ ် ို အတည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ေင်၍ တင်ပပဆစပခင်း သို ့မဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်း
ပပုနိုင်သည်။ အတည်ပပုပါ
အတည်ပပုချေ

်လ

တင်ပပသည့်

မ်းချေ

်မျေား သတ်မှတ်၍

မ
် ှတ်ထုတ်ဆပးရမည်။

( ခ ) အတည်ပပုထားသည့် ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ
အသုံးပပုရန် လိုအပ်ပါ
ဆောင်ရွ

ုမ္ပဏီအား စည်း

်ပါ ရထားလမ်းအတွ

ရထားလမ်းအတွ

်ရန် ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ

ပိုင်ဆပမ

ို

် လိုအပ်ဆသာဆပမ၏ ပိုင်ရှင်နှင့် ညှိနှိုင်း

် တင်ပပသည့်

( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ တာဝန်ဆပးပခင်းခံရသည့်
ဆပမအသုံးပပုခွင့်ရသူ

် ပုဂ္ဂလိ

ုမ္ပဏီ

ုမ္ပဏီအား တာဝန်ဆပးအပ်ရမည်။
ညှိနှိုင်းဆောင်ရွ

ပငင်းေိုသည့်အခါ ရထားလမ်းအတွ

်ဆသာ်လည်း

် လိုအပ်သည့် ဆပမ

ို

ပပည်ဆထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့၏သဆဘာတူညီချေ ်ပေင့် သိမ်းယူဆရးအတွ ် တည်ေဲဆပမသိမ်းပခင်း
ေိုင်ရာဥပဆေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျေားနှင့်အညီ သိမ်းယူနိုင်ရန် သ ်ေိုင်ရာ ပပည်ဆထာင်စု
ဝန်္ ီးဌာနမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွ ်ရမည်။ ထိုသို ့ ဆပမ ိုသိမ်းယူသည့်အခါ ဆပးဆလျော်
ရမည့် ဆလျောဆ
်

း

ို ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ

် တင်ပပသည့်

ုမ္ပဏီ

ဆပမအသုံးပပုခွင့်

ရသူအား ဆပးဆစရမည်။
၁၇။

(

)

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ် ိုင်လိုသည့် ရထား ုမ္ပဏီသည် ပုေ်မ ၁၃ ပါ အချေ ်
အလ

်မျေား ပပည့်စုံပါ

ဆလျှာ

်ထားရမည်။

( ခ ) ဗဟို္ ီး
ချေ

်

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ဆပးရန် ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည် ပုေ်မခွဲ ( ) အရ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ဆပးရန် ဆလျှာ ်ထား

ို စိစစ်မပီး ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ

မရှိ၊ ရထားလုပ်ငန်းစီမံချေ

်ပါ စည်း

မ်းချေ

် လိုအပ်ချေ

်မျေားနှင့် ပပည်စုံမှု ရှိ

်မျေားနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိနှင့် လုပ်ငန်း

လိုင်စင်ထုတ်ဆပးရန် သင့်မသင့် သဆဘာထားမှတ်ချေ

် တင်ပပဆစရန် စီမံဆရးအေွဲ ့အား

တာဝန်ဆပးအပ်ရမည်။
၁၈။

ဗဟို္

ီး

(

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းအတွ

)

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည်် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ဆပးရန် ဆလျှာ ်ထားချေ ်နှင့်

ပုေ်မ ၁၇၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ စီမံဆရးအေွဲ ့
စိစစ်မပီး ဆလျှာ

်လွှာလ

တင်ပပသည့် သဆဘာထားမှတ်ချေ

်ခံရရှိသည့်ဆန ့မှ ရ

်ဆပါင်း ၉၀ အတွင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်

ထုတ်ဆပးရန် ခွင့်ပပုပခင်း၊ ပငင်းပယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် လိုအပ်ချေ
တင်ပပဆစပခင်း ပပုနိင
ု ်သည်။

်တို ့ ို

်မျေား ပပန်လည်ပပုလုပ်၍
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( ခ ) ပုေ်မခွဲ ( ) အရ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ဆပးရန် ခွင့်ပပုပါ

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခ ို ဆပးသွင်း

ဆစမပီး စည်း မ်းချေ ်မျေားနှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်သ ်တမ်း ို သတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်
ထုတ်ဆပးရမည်။
၁၉။

(

)

ရပ်နားစခန်းလုပ်ငန်း လုပ် ိုင်လိုသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်
အညီ ဗဟိ္ု

( ခ ) ဗဟို္

ီး

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ ဆလျှာ

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည် ပုေ်မခွဲ (

်ထားရမည်။
) အရ ဆလျှာ

သို ့မဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိင
ု ်သည်။ ထိုဆလျှာ

်ထားချေ

်ထားချေ

်

်

ို စိစစ်မပီးခွင့်ပပုပခင်း

ို ခွင့်ပပုပါ

လုပ်ငန်း

လိုင်စင်ခ ို ဆပးသွင်းဆစမပီး စည်း မ်းချေ ်မျေားနှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်သ ်တမ်း ို သတ်မှတ်၍
လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ဆပးရမည်။
၂၀။

(

)

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် သ ်တမ်း ုန်ေုံးမပီးဆနာ ် မိမိ၏လုပ်ငန်း ို
ေ ်လ ်လုပ် ိုင်လိုပါ

လုပ်ငန်းလိုင်စင် သ ်တမ်းမ ုန်ေုံးမီ အနည်းေုံး ရ ်ဆပါင်း

၆၀ ္ ိုတင်၍ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ဗဟို္ ီး
( ခ ) ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည် ပုေ်မခွဲ (

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ ဆလျှာ ်ထားရမည်။

) အရ ဆလျှာ

်ထားချေ

်

ို စိစစ်မပီးခွင့်ပပုပခင်း

သို ့မဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိုင်သည်။ ထိဆ
ု လျှာ ်ထားချေ ် ို ခွင့်ပပုပါ

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

သ ်တမ်းတိုးပမှင့်ခ ို ဆပးသွင်းဆစမပီး စည်း မ်းချေ ်မျေားနှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်သ ်တမ်း ို
သတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သ
၂၁။

်တမ်း တိုးပမှင့်ဆပးရမည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည်(

)

သတ်မှတ်ထားဆသာ စည်း

( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်

မ်းချေ

်မျေား

ို လို

်နာရမည်။

ို လွှဲဆပပာင်းပခင်း မပပုရ။

( ဂ ) ဤဥပဆေနှင့် ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေား
၂၂။

ဗဟို္ ီး

်နာရန် ပျေ

တစ်ရပ်ရပ်
(

်နာရမည်။

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ စည်း မ်းချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို

ဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ လို
လို

ို လို

်

ွ

်နာရမည့်တာဝန် တစ်ရပ်ရပ်
်ဆ

ိုဆသာ်လည်းဆ

ာင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူ

ာင်း စစ်ဆေးဆတွ ့ရှိလျှင် ထိုသူအား ဆအာ

်ပါစီမံခန် ့ခွဲဆရး ပပစ်ေဏ်

ို ချေမှတ်နိုင်သည်)

သတိဆပးပခင်းနှင့် ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားအရ သတ်မှတ်ထားသည့်
ေဏ်ဆ

း

ို ဆပးဆောင်ဆစပခင်း၊

( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်

ို

ာလသတ်မှတ်၍ ယာယီရပ်ေိုင်းပခင်း၊

( ဂ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်

ို ပယ်ေျေ

်ပခင်း။
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အခန်း (၆)
ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့်ေ
၂၃။

်စပ်သည့် စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းဆောင်ရွ

ပမန်မာ့မီးရထားသည် အမျေားပပည်သူသွားလာဆရး ပိုမိုလွယ်

နိုင်ငံဆတာ်၏စီးပွားဆရး
ပုဂ္ဂလိ

ို အဆထာ

လုပ်ငန်းရှင်မျေား၊ ရထား

်အ

်ခွင့်

ူ ဆချောဆမွ ့အေင်ဆပပဆစရန်နှင့်

ူပပုရန်အလို ့ငှာ ပပည်တွင်းပပည်ပမှ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသည့်

ု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=Buildးပံ့ပိုး-လုပ်

Lease-Transfer)ပေင့်ပေစ်ဆစ၊ ပုံစံထုတ်-တည်ဆော ်-ဆငွဆ

Build-Finance-Operate) ပေင့်ပေစ်ဆစ၊ ပုံစံထုတ်-ဆော ်လုပ်-စီမံ-ဆငွဆ

ိုင်စနစ် (DBFO=Designးဆထာ

်ပံ့စနစ် (DCMF=

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

်ရန် လုပ်ငန်းစီမံချေ

်

ို ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ သတ်မှတ်ချေ

်နှင့်

အညီ တင်ပပနိုင်သည်။
၂၄။

ဗဟို္

ီး

(

ပုေ်မ ၂၃ အရ ပမန်မာ့မီးရထား၏ တင်ပပချေ

)

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည်-

သဆဘာတူညီချေ

်

ိုစိစစ်မပီး ပပည်ဆထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့၏

်ပေင့် ခွင့်ပပုပခင်း သို ့မဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။

( ခ ) ပမန်မာ့မီးရထား၏ တင်ပပချေ ်

ို ခွင့်ပပုပါ

စည်း မ်းချေ ်မျေား သတ်မှတ်၍ ခွင့်ပပုချေ ်

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည် ရထားအေွဲ ့အစည်း

ယင်းတို ့စီမံခန် ့ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိဆသာ သို ့မဟုတ်

ထုတ်ဆပးရမည်။
၂၅။

ဗဟို္

ီး

ပိုင်ေိုင်ဆသာဆပမ၊ အဆော

်အအုံနှင့် ရထားလုပ်ငန်းေိုင်ရာပစ္စည်းမျေား

ဝင်ဆငွတိုးတ

်ရရှိဆရးအတွ

လုပ်ငန်းမျေား

ို ဆောင်ရွ

(

)

် ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် ေ

ျေိုးရှိစွာ အသုးံ ပပု၍

်စပ်သည့် ဆအာ

်ပါ စီးပွားဆရး

်ရန် ခွင့်ပပုနိုင်သည်-

ဆပမငှားရမ်းပခင်း၊

( ခ ) အဆော

်အအုံတည်ဆော

( ဂ ) ရထားတွဲ၊ တွဲေိုင်း၊ စ
အလုပ်ရုံ၊ စ
(ဃ)

ို အ

်

်ပခင်း၊ ငှားရမ်းပခင်း၊

်ဆခါင်း၊ သံလမ်းယာဉ်၊ ေ

်သယ
ွ ်ဆရး လိုင်း္

ိုးမျေား၊ စ

်ရုံ

ိရိယာ၊ ယာဉ်ယန္တရားနှင့် ပစ္စည်းမျေား ငှားရမ်းပခင်း၊

မိမိတို ့ တည်ဆော

်ဆသာ တံတားပေတ်သန်းခမျေား ဆ

ာ

်ခံပခင်း၊

( င ) ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဆငွလဲလှယ်ပခင်းလုပ်ငန်း၊ သုဆတသနလုပ်ငန်း၊
အ
ဆ

ံဆပးလုပ်ငန်း၊

ွန်တိန်နာစခန်းနှင့်

ုန်းတွင်းေိပ်မျေား တည်ဆော ်ဆရးလုပ်ငန်း၊

ာ်ပငာလုပ်ငန်း၊ အငှားယာဉ်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊

ူးတို ့လုပ်ငန်း၊ ပစ္စည်း

ထုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်းနှင့် အပခားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမျေား ဆောင်ရွ

်ပခင်း၊
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( စ ) ရထားတွဲ၊ စ
(ေ)

်ဆခါင်း၊ တံတားဆဘာင်နှင့် ထုတ်

ုန်ပစ္စည်းမျေား ထုတ်လုပ်ဆရာင်းချေပခင်း၊

ရထားအေွဲ ့အစည်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အလမ်း
လုပ်ငန်းမျေား

ို တည်ေဲဥပဆေနှင့်အညီ လုပ်

ို အသုံးချေ၍ အပခားစီးပွားဆရး

ိုင်ပခင်း။

အခန်း(၇)
ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေား
၂၆။

ို စစ်ဆေးပခင်း

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည် ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း လုံပခုံဆချောဆမွ ဆစဆရးအတွ
့

် စစ်ဆေးဆရး

အရာရှိ သို ့မဟုတ် စစ်ဆေးဆရးမှူးမျေား ို ခန် ့အပ်တာဝန်ဆပးရမည်။ ထိုသို ့ ခန် ့အပ်တာဝန်ဆပးထားသည့်
စစ်ဆေးဆရးအရာရှိ သို ့မဟုတ် စစ်ဆေးဆရးမှူးမျေားပေင့် စစ်ဆေးဆရးအေွဲ ့မျေား
လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား အပ်နှင်းမပီး စစ်ဆေးဆတွ ရှ့ ိချေ
၂၇။

် အစီရင်ခံစာ

ို ေွဲ ့စည်း၍ တာဝန်နှင့်

ို တင်ပပဆစနိုင်သည်။

ပုေ်မ ၂၆ အရ ခန် ့အပ်ထားသည့် စစ်ဆေးဆရးအရာရှိ သို ့မဟုတ် စစ်ဆေးဆရးမှူးမျေားနှင့် ေွဲ ့စည်း

ထားသည့် စစ်ဆေးဆရးအေွဲ ့မျေားသည် ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဆအာ ်ပါ တာဝန်နှင့်
လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား
(

)

ို

ျေင့်သးုံ ဆောင်ရွ

်ရမည်-

ရထား၊ ရထားလမ်းနယ်ဆပမနှင့် ရထားလမ်းယာဉ်မျေားအပါအဝင် ရထားလုပ်ငန်းေိုင်ရာ
ပစ္စည်းမျေားဆပါ်သို ့ ဝင်ဆရာ
အထားစာရွ

်စစ်ဆေးပခင်း၊ ဆမးပမန်းပခင်းနှင့် လိုအပ်သည့် အဆထာ

်

်စာတမ်းမျေားအား လိုအပ်သည့် အချေိန်အခါမျေားတွင် တင်ပပဆစပခင်း၊

( ခ ) ရထားလမ်းမျေား သို ့မဟုတ် ရထားလမ်းယာဉ်မျေား စံချေိန်စံညွှန်း ညီညွတ်ပခင်း ရှိ မရှိ
အချေိန်

ာလသတ်မှတ်ချေ

်နှင့်အညီ စစ်ဆေးပခင်း၊

( ဂ ) ရထားလမ်းတွင် ပေစ်ပွားသည့် မဆတာ်တေမှုအား ဆောလျေင်စွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမပီး
သတ်မှတ်ချေ
(ဃ)

်မျေားနှင့်အညီ အစီရင်ခံစာတင်ပပပခင်း၊

ရထား၊ ရထားလမ်း၊ ရထားလမ်းယာဉ်နှင့် ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းတို ့ ို ဆရှာင်တခင်
စစ်ဆေးပခင်းနှင့် အစီရင်ခံစာ တင်ပပပခင်း၊

( င ) ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့်နည်းဥပဆေမျေားအရ သတ်မှတ်ဆသာ အပခားတာဝန်နှင့်
လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား

ို သတ်မှတ်ဆောင်ရွ

်ပခင်း။

အခန်း(၈)
ရထားလုပ်ငန်းမျေားတည်ဆော
၂၈။

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည် အမျေားပပည်သူအ

်ပခင်းနှင့် ပပုပပင်ထိန်းသိမ်းပခင်း
ျေိုးအတွ

် ရထားလမ်းဆော

်လုပ်ပခင်း၊ ပပုပပင်

ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် ေ ်စပ်ဆသာ အဆပခခံအဆော ်အအုံမျေား ဆော ်လုပ်ပခင်း၊
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ပပုပပင်ထိန်းသိမ်းပခင်းတို ့နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဗဟို္ ီး
ဆောင်ရွ
(

ပ်ဆရးအေွဲ ့၏ ခွင့်ပပုချေ ်ပေင့် ဆအာ ်ပါလုပ်ငန်းမျေား ို

်နိုင်သည်)

ဆပမဆပါ်၊ ဆပမဆအာ ်၊ဆရဆပါ်၊ ဆရဆအာ ်မည်သည့်ဆနရာတွင်မေို ေင်ဆပခဆလျော၊ ဆပါင်း ူး၊
ဥမင်လိုဏ်ဆခါင်း၊ ဆရပပန်၊ တာဆပါင်၊ ဆရသွယ်တံတား၊ ဆတာင်

ူးတံတား၊ လမ်းတံတား၊

ရထားလမ်း၊ လူသွားလမ်း၊ ပပန်၊ ဆပမာင်း၊ တံတားတိင
ု ်၊ တူးဆပါင်နှင့် ပခံစည်းရိုးမျေား
ယာယီ သို ့မဟုတ် အမမဲတမ်းအပေစ် တည်ဆော

်ပခင်း၊

( ခ ) ဥမင်လိုဏ်ဆခါင်းမျေား၊ တံတားမျေား၊ လူသွားလမ်းမျေားနှင့် အပခားလုပ်ငန်းမျေား
ဆော

်လုပ်ရန်အတွ

်ဆသာ်လည်းဆ

ာင်း၊ ထိန်းသိမ်းရန်အတွ

ပမစ်၊ ဆချောင်း၊ ဆပမာင်း၊ စမ်းတို ့၏ ဆရစီးဆရလာ

်ဆသာ်လည်းဆ

ို

ာင်း၊

ို ဆပပာင်းလဲပစ်ပခင်းအပပင် ရထား

အေွဲ ့အစည်း

လိုအပ်သည်ဟယ
ု ူေပါ

ရထားလမ်း အထ

်၊ ဆအာ

်၊ ဝဲ၊ ယာတို ့မှ

လွယ်လင့်တ

ူ စီးေင်းသွားနိုင်ရန်အလို ့ငှာ ပမစ်၊ ဆချောင်း၊ ဆပမာင်း၊ စမ်းတို ့၏ ဆရစီး

ဆရလာတို ့ ို ဆပပာင်းလဲပစ်ပခင်းနှင့် လမ်းအမျေိုးအစား အမျေိုးမျေိုးတို ့၏ မျေ
အဆနအထား

ေ

်စပ်လျေ

်နှာပပင်

ို ပမှင့်တင်ပခင်း၊ နှိမ့်ချေပခင်း၊

( ဂ ) ရထားလမ်းမှ သို ့မဟုတ် ရထားလမ်းသို ့ ဆရသွယ်ထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွ
်ရှိဆသာ အပခားဆပမ၏ အတွင်းသို ့ပေစ်ဆစ၊ ဆအာ

ဆရဆပမာင်း၊ ဆရပို
(ဃ)

ို

် ရထားဆပမနှင့်

်မှပေစ်ဆစ၊ ပေတ်၍ပေစ်ဆစ

်မျေားသွယ်တန်းပခင်း၊

သိုဆလှာင်ရုံမျေား၊ ရုံးခန်းမျေား၊ လူဆနအိမ်မျေားနှင့် အပခားအဆော ်အဦမျေား၊ တွဲစီဝင်းမျေား၊
ဘူတာမျေား၊ စ
စ

်ပစ္စည်း

လုပ်ငန်းမျေား

်ရုံမျေား၊ ေိပ်ခံတံတားမျေား၊ ရထားမျေား၊ ရထားလမ်းယာဉ်မျေား၊

ိရိယာမျေားနှင့် ရထားအေွဲ ့အစည်း
ို တပ်ေင်တည်ဆော

လိုအပ်သည်ဟု ယူေဆသာ အပခား

်ပခင်း၊

( င ) ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေားတွင် အသုံးပပုရန်အ တွ

် တည်ေဲဥပဆေနှင့်အညီ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပခင်း၊
( စ ) ဓာတ်ဆငွ ၊့ ဆရ၊ ေိသိပ်ဆလမျေားပေန် ့ပေူးသည့် ပို
္

်လိုင်း၊ လျှပ်စစ်္

ိုးနှင့် ေ

်သွယ်ဆရး

ိုးတို ့၏ အဆနအထား၊ ပင်မဆပမာင်း မဟုတ်သည့် ဆရဆပမာင်း အဆနအထားတို ့ ို

ဆရွှ ဆပပာင်
့
းပခင်း။
၂၉။

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည်(

)

ပုေ်မ ၂၈ နှင့်အညီ ဆောင်ရွ
ိစ္စ

ို ဆော်ပပ၍

န် ့ ွ

်ပခင်းမပပုမီ ဆောင်ရွ
်ရန်ရှိပါ

ထိုဆပမဆပါ်တွင် ဆနထိုင်သူထံသို ့ အဆ

်မည့် ရည်ရွယ်ချေ

်နှင့် အဆ

ာင်း

တင်ပပနိုင်ရန် ဆပမအသုံးပပုခွင့်ရသူ သို ့မဟုတ်
ာင်း

ားစာ ဆပးရမည်။
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( ခ ) ပုေ်မခွဲ (

) အရ ဆပးပို ့ဆသာ အဆ

သဘာဝနှင့် အတိုင်းအတာ
( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (

ာင်း

ားစာတွင် မိမိတို ့ဆောင်ရွ

ို အတတ်နိုင်ေုံး တိ

) အရ ဆပးဆသာ အဆ

ာင်း

်မည့် လုပ်ငန်း

ျေပပည့်စုံစွာ ဆော်ပပဆပးရမည်။

ားစာ၏ မိတ္တူ

ို ဗဟိ္ု

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့

ဆပးပို ့ဆပးရမည်။
၃၀။

(

)

ပုေ်မ ၂၉ အရ ရထားအေွဲ ့အစည်း
အခါ ္

ိုတင်အဆ

ာင်း

အေွဲ ့အစည်း၊ ရထား

ဆပးပို ့ဆသာ ္

ိုတင်အဆ

ာင်း

ားစာ ရရှိဆသာ အစိုးရဌာန၊ အေွဲ ့အစည်း၊ ဆေသေိုင်ရာ

ုမ္ပဏီ သို ့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိ

တို ့သည် ထိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွ

န် ့ ွ ်ချေ ် တင်ပပရန်၊ ညှိနှိုင်းဆပေရှင်းရန် သို ့မဟုတ် ပူးဆပါင်း၍ ္ ီး
မိမိဌာန၊ အေွဲ ့အစည်း၏

ိုယ်စားလှယ်

ို ဆစလွှတ်ဆောင်ရွ

( ခ ) ရထားအေွဲ ့အစည်းသည် ပုေ်မခွဲ ( ) အရ ဆစလွှတ်ဆသာ
အဆလးထားမပီးလုပ်ငန်းမျေား
တစ်ဆလျှာ

ို ဆောင်ရွ

်သွယ်ဆရးစနစ် အေ

်မှုတွင်

ပ်ဆောင်ရွ ်ရန်

်ခွင့်ရှိသည်။

ိုယ်စားလှယ်၏ တင်ပပချေ ် ို

်ဆပးရမည့်အပပင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွ

်လုံးတွင်လည်း ဓာတ်ဆငွ ၊့ ဆရ၊ ေိသိပ်ဆလ ဆပးပို ့သည့် ပို

ဓာတ်အား၊ ေ

ားစာ ရရှိဆသာ

်ချေိန်

်လိုင်း၊ လျှပ်စစ်

်မပပတ် ရရှိဆစရန်နှင့် ဆရစီးဆပမာင်း ေ

်လ

်

ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဆစရန် အစီအစဉ်မျေား ပပုလုပ်ထားရှိရမည်။
၃၁။

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည် ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ေ

လိုင်း္

ိုး သို ့မဟုတ် ္

ိုးမဲ့စ

်

ိရိယာမျေားနှင့် ေ

်သွယ်ဆရးပစ္စည်း

ိရိယာမျေား

်သွယ်ဆရး
ို အသုးံ ပပု

ရာတွင်(

)

္

ိုးမဲ့ေ

အညီ လို

်သွယ်ဆရးစနစ်နှင့် ဆရေီယိုေ

်သွယ်ဆရးစ

်မျေား

ို တည်ေဲဥပဆေမျေားနှင့်

်နာအသုံးပပုရမည်။

( ခ ) ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း အ ျေိုးငှာ ရထားနယ်နိမိတ်တွင် ေ ်သွယ်ဆရး လိုင်း္ ိုးမျေား
ပေစ်သည့် ဆ

းနန်း္

ိုး၊ သွပ်ရည်သုတ်သံနန်း္

မျေားအား ဆပမဆပါ်မှလည်းဆ

ာင်း၊ ဆပမဆအာ

ိုး၊ ေန်ချေည်မျှင် ေ

်မှလည်းဆ

ိုး

ာင်း သွယ်တန်းအသုံးပပုရာ၌

ရထားအေွဲ ့အစည်း အစီအစဉ်ပေင့် ေ

်သွယ်ဆရး လိုင်း္

တည်ဆော

ိုးမျေား

်ပခင်း၊ အသုံးပပုေဲ လိုင်း္

်သွယ်ဆရး္

ိုးအသစ်မျေား သွယ်တန်း

ို ထိန်းသိမ်းပပုပပင်ပခင်းတို ့ ို ပပုလုပ်

နိုင်သည်။
၃၂။

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည်(

)

ဆပမမပိုပခင်းနှင့် အပခားမဆတာ်တေမှုမျေား ပေစ်ပွားသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ၊ မိမိ္

ီး

ပ်မှု

ဆအာ ်တွင်ရှိဆသာ ဆပမတူးဆပမေို ့ပပုလုပ်ထားဆသာ ရထားလမ်းနှင့် အပခားလုပ်ငန်းမျေား၌
မဆတာ်တေမှု ပေစ်နိုင်ဆ

ာင်း ္

ိုတင်သိရှိသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ မဆတာ်တေမှု

ို
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္

ိုတင်

ာ

ွယ်ရန်နှင့် ပပုပပင်နိုင်ရန်အတွ

ဆပမဆနရာတစ်ခုခုအတွင်းသို ့ ဗဟို္
ဆောင်ရွ

ီး

် ရထားနယ်နိမိတ်နှင့် ေ

ပ်ဆရးအေွဲ ့၏ ခွင့်ပပုချေ

်စပ်ဆနသည့်

်ပေင့် ဝင်ဆရာ

်၍

်နိုင်သည်။

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (

) ပါ လုပ်ငန်းမျေား

ို အဆရးဆပါ်ပပုပပင်ရန်လိုအပ်ပါ

ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရး

အေွဲ ့၏ ္ ိုတင်ခွင့်ပပုချေ ်မရရှိဘဲ လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းမျေား ို ၀င်ဆရာ ်ဆောင်ရွ ်ခွင့်
ရှိမပီး ယင်းသို ့ဆောင်ရွ ်ပခင်း ို ဗဟို္ ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့၏ အတည်ပပုချေ ်ရရှိရန် ပေစ်ပွားမှု

သို ့မဟုတ် ပေစ်ဆပါ်လာနိုင်ဆသာ မဆတာ်တေမှု အဆပခအဆနသဘာဝနှင့် ဆောင်ရွ
လိုသည့် လုပ်ငန်းမျေား
ဗဟို္
၃၃။

ဗဟို္ ီး

ီး

ို ဆော်ပပ၍ စတင်ဝင်ဆရာ

် ဆောင်ရွ

၃၄။

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည် ပုေ်မ ၃၂၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ ရထားအေွဲ ့အစည်း၏ အစီရင်ခံစာအဆပါ်

ယင်းသို ့ဆောင်ရွ

်မှု

)

အပျေ

် အန္တရာယ်ပေစ်ရန် အဆ

ာင်း

ို ရပ်ေိုင်းဆစနိုင်သည်။

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည် ပုေ်မ ၃၂ ပါ လုပ်ငန်းမျေား
(

်ချေိန်မှ ၂၄ နာရီ အတွင်း

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ အစီရင်ခံတင်ပပရမည်။

စိစစ်သုံးသပ်မပီး ယင်းတို ့၏အဆရးဆပါ်လုပ်ငန်းသည် အမျေားပပည်သူအတွ
မရှိပါ

်

ို ဆောင်ရွ

်အစီး နည်းနိုင်သမျှနည်းဆအာင် ဆောင်ရွ

( ခ ) ရထားလမ်း ဆော

်လုပ်ဆရးအတွ

်ရာတွင်-

်ရမည်။

် တာဆဘာင်တိုင်းတာပခင်း သို ့မဟုတ် ဆပမေို ့ပခင်း

ပပုဆနစဉ်ပေစ်ဆစ၊ ပပုလုပ်မပီးချေိန်၌ပေစ်ဆစ ရထားလမ်း ပေတ်သန်းဆော

်လုပ်သည့် ဆပမ

ဆနရာရှိ သ ်ေိုင်သူမျေား ထိခို ်နစ်နာမှုနှင့် အေင်မဆပပမှု အနည်းေုံးပေစ်ဆစရန် လုပ်ဆောင်
ဆပးရမည်။
( ဂ ) အပျေ
(ဃ)

ဆလျော်ဆ
ဗဟို္

၃၅။

ဗဟို္

အညီ ဆလျော်ဆ

်အစီးမျေားရှိပါ

ီး

နစ်နာသူ

ို ဆလျောဆ
်

းဆပးရမည်။

းဆငွပမာဏနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အပငင်းပွားမှုဆပါ်ဆပါ ်ပါ
ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ ဆလျှာ

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည် အပငင်းပွားမှု
းဆငွပမာဏ

ို သ

ဆလျော်ဆ

းရခွင့်ရှိသူ

်ထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ိုစိစစ်မပီး တည်ေဲဥပဆေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျေားနှင့်

်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ ့အစည်း

နစ်နာသူ ဆပမအသုံးပပုခွင့်ရသူအား

ဆပးဆလျော်ဆစရမည်။
၃၆။

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည် ရထားလမ်းဆော

ဆရစီးဆရလာဆပပာင်းလဲပခင်းတို ့ဆ
ဆနထိုင်သူမျေားအတွ

်လုပ်ပခင်းဆ

ာင့် ဆပမအဆနအထား ဆပပာင်းလဲပခင်း၊

ာင့် ယင်းဆပမနှင့်စပ်ေိုင်ဆသာ ဆပမအသုံးပပုခွင့်ရသူနှင့် ယင်းဆပမဆပါ်တွင်

် အန္တရာယ် သို ့မဟုတ် အေင်မဆပပမှု

ုံဆတွ ရပခင်
့
း၊ ဆပမအသုးံ ပပုခွင့်ရသူနှင့်
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ယင်းဆပမဆပါ်တွင် ဆနထိုင်သူမျေား

ဆလျော်ဆ

းရယူပခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဆအာ

်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွ

်

ရမည်(

)

ရထားလမ်းဆော
သ
ခုံးဆ

်လုပ်ပခင်းဆ

်သာဆစရန်နှင့် ပဆပျော

ာင့် ပေစ်ဆပါ်လာဆသာ အေင်မဆပပမှုမျေား
်ဆစရန် ရထားလမ်း၏ အထ

ျော်မျေား၊ တံတားမျေား၊ ဆပါင်း

တည်ဆော

၊် ဆအာ

ို ဆလျော့ပါး

်၊ ဝဲ၊ ယာတို ့တွင်

ူးတံတားမျေား၊ ဆရပပန်မျေားနှင့် လူသွားလမ်း

်ဆပးပခင်း၊ ထိန်းသိမ်းဆပးပခင်း၊

( ခ ) ရထားလမ်းမဆော

် လ ုပ ် မီ

ရှိခဲ့သည့် အဆပခအဆနအတိုင်း ဆရမျေား အနီးစပ်ေ ုံး

စီးေင်းသွားနိုင်ရန် ရထားလမ်း၏ အထ
လိုအပ်သည့် အရွယ်အစားရှိ ဆပါင်း

၊် ဆအာ

်၊ ဝဲ၊ ယာ သင့်ရာဆနရာမျေားတွင်

ူး တံတား၊ ဥမင်လိုဏ်ဆခါင်း၊ ဆရပပန်၊ ဆပမာင်းမျေား၊

ဆရဆပမာင်းမျေားနှင့် အပခားလမ်းမျေား တည်ဆော

်ဆပးပခင်း၊ ထိန်းသိမ်းဆပးပခင်း၊

( ဂ ) ပုေ်မခွဲ ( ) နှင့် (ခ) တို ့ပါ လုပ်ငန်းမျေား ို ဆောင်ရွ ်ရာ၌ ရထားသွားလာဆပပးေွဲဆရး ို
အဟန် ့အတား၊ အဆနှာင့်အယှ ်ပေစ်ဆစမည့်လုပ်ငန်းမျေား ိုလည်းဆ ာင်း၊ ဆပမအသုံးပပုခွင့်
ရသူနှင့် ယင်းဆပမဆပါ်တွင် ဆနထိုင်သူမျေား
လ

်ခံရယူမပီးပေစ်လျှင်လည်းဆ

ဆလျော်ဆ

းရယူရန် သဆဘာတူ၍ ဆလျော်ဆ

ာင်း ထိုလုပ်ငန်းမျေား

း ို

ို လုပ်ဆောင်ဆပးရန် တာဝန်

မရှိဆစရ။
၃၇။

သ

်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ ့အစည်းသည် ဗဟို္

အတွင်း ဆအာ
(

)

်ပါတို ့ ို ဆောင်ရွ

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့

သတ်မှတ်ဆသာ အချေိန်

ာလ

်ဆပးရမည်-

ရထားလမ်း သို ့မဟုတ် ရထားလမ်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု၌ ဆသာ်လည်းဆ ာင်း၊ ေ ်စပ်
ဆနဆသာလမ်းမျေား ိုဆသာ်လည်းဆ ာင်း နယ်ပခားအမှတ်အသားမျေား သို ့မဟုတ် ပခံစည်းရိုး
မျေား

ို ပပုလုပ်ဆစပခင်း၊ ပပင်ေင်ဆစပခင်း၊

( ခ ) ပပည်သူတို ့ အသုံးပပုဆသာလမ်း

ိုပေတ်၍ ရထားလမ်း ပေတ်သန်းဆော

်လုပ်ရလျှင်

သင့်ဆလျော်ဆသာ တံတားမျေား၊ သံ္ ိုးမျေား၊ ေုံလည်အတားအေီးမျေား၊ တန်းမျေား သို ့မဟုတ်
လ ်ရမ်းမျေားတပ်ေင်ပခင်း၊ အသစ်လဲလှယ်ပခင်းနှင့် တပ်ေင်ထားဆသာ

ိရိယာမျေား ို

ေွင့်ပိတ်ပခင်း ဆောင်ရွ ်ဆရးအတွ ် အမမဲတမ်းဝန်ထမ်းမျေားခန် ့အပ်ရန် ဆောင်ရွ ်ပခင်း။
၃၈။

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည်(

)

ရထားလမ်းအနီး ရထားလမ်းဆပမပပင်ပတွင် ဆပါ ်ဆရာ ်ဆနသည့် သစ်ပင်
ဆပါ်သို ့ လဲ

ျေပိတ်ေို ့သွားမည့် အန္တရာယ်ရှိလျှင်ပေစ်ဆစ၊ ဆပမစို

်အချေ

ရထားလမ်း

်ပပ၏ ပမင်

ွင်း ို

ပိတ်ေို ့ဆနလျှင်ပေစ်ဆစ ဌာနေိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူမျေား၊ ဆေသေိုင်ရာအုပ်ချေုပ်ဆရး တာဝန်
ရှိသူမျေားသို ့ အဆ

ာင်း

ား၍ မိမိအစီအစဉ်ပေင့် ထိုသစ်ပင် ို ခုတ်လှဲေယ်ရှားခွင့်ရှိသည်။
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( ခ ) ပုေ်မခွဲ (

) အရ ခုတ်လှဲေယ်ရှားလို

ပေစ်ဆစ၊ ဆပမစို

် အချေ

်ပပမစို

်ထူမီ

်ရသည့်အပင်မှာ ရထားလမ်းမဆော

ပေစ်ဆစ ဆပါ ်ဆရာ ်လျေ ်ရှိသည့် သစ်ပင်ပေစ်မပီး

ပိုင်ရှင် ဆလျှာ ်ထားလျှင် သင့်ဆလျော်သည့်ဆလျော်ဆ
၃၉။

ရထားလမ်း ပေတ်သန်းတည်ဆော

ဆနထိုင်သူမျေား
ဆောင်ရွ

်ထားဆသာ ဆပမအသုံးပပုခွင့်ရသူ သို ့မဟုတ် ထိုဆပမဆပါ်တွင်
ပေစ်ဆစ ရထားအေွဲ ့အစည်း၏

်မှုမရှိဟုယူေလျှင်ဆသာ်လည်းဆ

သို ့မဟုတ် ဆေသေိုင်ရာအုပ်ချေုပ်ဆရး တာဝန်ရှိသူ
ပေစ်ဆစ၊ ဆအာ

း ို ေုံးပေတ်၍ဆပးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ပေစ်ဆစ၊ ဆေသေိုင်ရာအုပ်ချေုပ်ဆရး တာဝန်ရှိသူ

်ဆပးမှုမျေားသည် လုံဆလာ

ာင်း၊ အပခားဝန်္

အေိုပါရထားလမ်း

ာင်း ရထားလမ်းဆော

ီးဌာန

ပေတ်၍ပေစ်ဆစ၊ အဆပါ်မှ

်မှပေစ်ဆစအမျေားပပည်သူ သုံးလမ်း သို ့မဟုတ် အပခားလုပ်ငန်းမျေား

လိုလျှင်ဆသာ်လည်းဆ

်လုပ်မီ

်လုပ်မပီးစီးချေိန်မှစ၍ ဆပခာ

ို လုပ်

ိုင်ဆပးဆစ

်နှစ်အတွင်း ရထားအေွဲ ့

အစည်းထံ ဆတာင်းေိုနိုင်သည်။
၄၀။

ပုေ်မ ၃၉ အရ ဆတာင်းေိုချေ ်မျေားအန ် ရထားအေွဲ ့အစည်း

သဆဘာတူသည့် လုပ်ငန်းအတွ ်

ုန် ျေစရိတ် ို လုပ်ငန်းဆတာင်းေိုသူ သို ့မဟုတ် ရထားအေွဲ ့အစည်း
သဆဘာတူညီမှုမရပါ
၄၁။

ျေခံရမည်ပေစ်ရာ ညှိနှိုင်းမှုတွင်

ဝန်္ ီးဌာန၏စီမံခန် ့ခွဲဆရးေိုင်ရာ ေုံးပေတ်ချေ ်နှင့်အညီ ဆောင်ရွ

်ရမည်။

ဗဟို္

ီး

(

ပပည်သူတို ့ အသုံးပပုဆသာလမ်း ိုပေတ်၍ ရထားလမ်း ဆော ်လုပ်ရသည့်အခါ ပပည်သူတို ့

)

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည်-

ူးပေတ်ရာ၌ ဆဘးအန္တရာယ်မပေစ်ဆစရန် ရထားလမ်းဆအာ ် သို ့မဟုတ် အထ ်မှ တံတား
ပေစ်ဆစ၊ ဆပါင်း
ညွှန်

ူးပေစ်ဆစ သင့်ဆတာ်ရာ

ို စီစဉ်ဆောင်ရွ

်ရန် ရထားအေွဲ ့အစည်းအား

ားရမည်။

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (

) အရ ရထားအေွဲ ့အစည်း

စီစဉ်ဆောင်ရွ

်ရသည့် လုပ်ငန်းမျေားအတွ

်

ုန် ျေစရိတ်အားလုံး ိုပေစ်ဆစ၊ တစ်ချေိုတစ်
့ ၀ ် ိုပေစ်ဆစ ရထားအေွဲ ့အစည်းသို ့ ဆပးဆောင်
ဆစရန် ထိုလမ်း ို ထိန်းသိမ်းဆစာင့်ဆရှာ ်ရသည့် ဆေသေိုင်ရာအုပ်ချေုပ်ဆရး တာဝန်ရှိသူသို ့
အဆ

ာင်း

ားနိုင်သည်။
အခန်း(၉)

ရထားလမ်းမျေား အသစ်ေွင့်လှစ်ပခင်း၊ ပိတ်ပခင်း၊ ဆပပာင်းလဲဆပပးေွဲပခင်းနှင့် တိုးချေဲ ့ပခင်း
၄၂။

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည်(

)

အမျေားပပည်သူေိုင်ရာ ခရီးသည်နှင့်

ုန်စည်ပို ့ဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် လိုအပ်ချေ ်

မျေားနှင့် ပပည်စုံမပီး ရထားလမ်းသစ် ေွင့်လှစ်လိုသည့်အခါ ေွင့်လှစ်မည့်ရ
္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ အနည်းေုံးတစ်လ္

ိုတင်၍ ခွင့်ပပုချေ

်

် ဆတာင်းခံရမည်။

ို ဗဟို
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( ခ ) ဗဟို္ ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့၏ ခွင့်ပပုချေ

ပပည်သူနှင့်

်ပေင့် ေွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိမပီးသည့် ရထားလမ်းမှာ အမျေား

ုန်စည်မျေား ို ဆဘးအန္တရာယ် ျေဆရာ ်ဆစနိုင်သည့် အဆပခအဆနပေစ်ဆပါ်ပါ

ထိုသို ့ပေစ်ဆပါ်သည့်ဆန ့မှစ၍ ခိုင်လုံဆသာ အဆထာ ်အထားပေင့် ရထားလမ်း ို ပိတ်ခွင့်ပပုရန်
ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ ဆောလျေင်စွာ ခွင့်ပပုချေ

( ဂ ) မဆတာ်တေမှုဆ
ဆ

ာင့်ပေစ်ဆစ၊ ရာသီဥတုေိုးရွားပခင်းဆ

ာင့်ပေစ်ဆစ၊ သဘာဝဆဘးအန္တရာယ်

ာင့်ပေစ်ဆစ ရထားဆပပးေွဲ၍ မရသည့်အခါ ရထားဆပပးေွဲမှု

အပမန်ပပုပပင်ရမည်။ ထိုသို ့ ရပ်ေိုင်းထားဆ
အဆ

ာင်း

ာင်း ဗဟို္ ီး

ို ဗဟိ္ု

ို ဆခတ္တ ရပ်ေိုင်း၍

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ ဆောလျေင်စွာ

ားမပီး ရထားလမ်း ဆခတ္တ ပိတ်ခွင့်ပပုရန် ခွင့်ပပုချေ

ပပုပပင်မပီးပပန်လည်ဆပပးေွဲနိုင်မည့် အဆပခအဆန

(ဃ)

်ဆတာင်းခံရမည်။

ီး

်ဆတာင်းခံရမည့်အပပင်
ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ တင်ပပ၍

ခွင့်ပပုချေ

်ဆတာင်းခံရမည်။

ဗဟို္ ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့၏ ခွင့်ပပုချေ ်ပေင့် ေွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိမပီးသည့် ရထားလမ်း ို တိုးချေဲ ့ရန်

ရှိသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ၊ လမ်းဆ

ာင်းဆပပာင်းလဲရန် ရှိသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ၊ ရထား

အချေိန်စာရင်း ဆပပာင်းလဲဆပပးေွဲရန် ရှိသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ၊ ရထားခရီးစဉ် ဆပပာင်းလဲ
ဆပပးေွဲရန် ရှိသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ၊ စနစ်မတူဆသာ ရထားလမ်းယာဉ်မျေား ို ဆပပာင်းလဲ၍
ဆပပးေွဲရန်ရှိသည့်အခါတွင်ပေစ်ဆစ ထိုသို ့မပပုလုပ်မီ ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ ခွင့်ပပုချေ ်

ဆတာင်းခံရမည်။
၄၃။

ဗဟို္

ီး

(

ပုေ်မ ၄၂ ပါ အဆ

)

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည်ာင်းတစ်ရပ်ရပ်အရ ခွင့်ပပုချေ

စုံစမ်းစစ်ဆေးမပီး စုံစမ်းစစ်ဆေးဆတွ ့ရှိချေ
စီမံဆရးအေွဲ ့၊ သ

်ဆတာင်းခံပခင်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍

် အစီရင်ခံစာ

ို ဆောလျေင်စွာ တင်ပပရန်

်ေိုင်ရာစစ်ဆေးဆရးအရာရှိ၊ စစ်ဆေးဆရးမှူးနှင့်

ျွမ်း

ျေင်သည့်

အင်ဂျေင်နီယာတို ့ ို တာဝန်ဆပးအပ်ရမည်။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (

) အရ တင်ပပသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးဆတွ ့ရှိချေ

် အစီရင်ခံစာ

ို စိစစ်မပီး

ရထားလမ်းသစ်ေွင့်လှစ်ပခင်း၊ ရထားလမ်း ဆခတ္တ ပိတ်ပခင်း၊ ပပန်လည်ေွင့်လှစ်ပခင်း၊
ဆပပာင်းလဲ၍ ဆပပးေွဲပခင်း သို ့မဟုတ် ပပုပပင်တိုးချေဲ ့ပခင်း ို စည်း မ်းချေ ်မျေားသတ်မှတ်၍
ခွင့်ပပုချေ
၄၄။

် ထုတ်ဆပးနိုင်သည်။

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည် ပုေ်မ ၄၃၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ ခွင့်ပပုချေ ်ပေင့် ရထားလမ်းနှင့် ရထားလမ်း

ယာဉ်မျေား ို ပပန်လည်အသုံးပပုဆပပးေွဲရာတွင် ဗဟို္ ီး
စည်း

မ်းချေ

်မျေား

ို လို

်နာရမည်။

ပ်ဆရးအေွဲ ့

သတ်မှတ်ထားသည့် ခွင့်ပပုချေ ်ပါ
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အခန်း(၁၀)
ပို ့ဆောင်ဆရး လွယ်
၄၅။

ူဆချောဆမွ ့ အေင်ဆပပဆစဆရး

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည်(

)

ခရီးသည်နှင့်
အတွ

ုန်စည်မျေား

ို လ

်ခံပခင်း၊ ေ

်လ

်ပို ့ဆောင်ဆပးပခင်း ပပုနိုင်ဆရး

် ရထားအေွဲ ့အစည်းအချေင်းချေင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွ

( ခ ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သို ့မဟုတ် ရထားအေွဲ ့အစည်းတစ်ခုခု
ပေစ်ဆစ မမျှမတ သို ့မဟုတ် မဆလျော်မ
အဆရးဆပးပခင်း သို ့မဟုတ် ဘ
ဆသာ်လည်းဆ

်ရမည်။

ိုပေစ်ဆစ၊

ုန်စည်အမျေိုးအစား

န် ဦးစားဆပးပခင်း ဆသာ်လည်းဆ

်လို

်ပခင်း ဆသာ်လည်းဆ

ာင်း ပေစ်ဆပါ်နိုင်သည့် ဆောင်ရွ

ာင်း၊ အ

ို

ာင်း၊ အခွင့်

ျေိုးယုတ်ဆစပခင်း

်မှု တစ်စုံတစ်ရာမပပုလုပ်ရ။

( ဂ ) ရထားအေွဲ ့အစည်းအချေင်းချေင်း ရထားလမ်း ေ

်စပ်လျေ

်ရှိလျှင် သို ့မဟုတ် ရထား

အေွဲ ့အစည်းတစ်ခု၏ လမ်းေုံးဘူတာသည် အပခားရထားအေွဲ ့အစည်းတစ်ခု၏ ဘူတာနှင့်
နှစ်

ီလိုမီတာခန် ့

အညီ ဆနှာင့်ဆနှး
(ဃ)

ွာဆဝးလျှင် ရထားအေွဲ ့အစည်းတို ့သည် ပုေ်မခွဲ (
န် ့

ာမှုမရှိဘဲ အေင်ဆပပစွာ ပို ့ဆောင်ဆပးရမည်။

တစ်ဘ ် ရထားအေွဲ ့အစည်း
နှုန်းပေင့် တစ်ဘ
ယင်း

ုန်စည်မျေား

)နှင့် (ခ) တို ့နှင့်

ယင်းတို ့၏

်နှင့်တစ်ဘ
ို လ

်

ုန်စည်မျေား ို ဆတာ ်ဆလျှာ ် သယ်ပို ့ခ

ူးဆပပာင်းသယ်ယူ ပို ့ဆောင်ဆပးရန် ရှိသည့်အခါ

်ခံပခင်း၊ ပို ့ဆောင်ပခင်းနှင့် ထုတ်ဆပးပခင်းတို ့ ို အေင်ဆပပ

ဆချောဆမာစွာပပုလုပ်နိုင်ရန် ရထားအေွဲ ့အစည်း အချေင်းချေင်း ပူးဆပါင်းဆောင်ရွ
( င ) ရထားအေွဲ ့အစည်းအချေင်းချေင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွ
အေွဲ ့၏ ေုံးပေတ်ချေ
၄၆။

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည်

ဆပးရသည့် အဆော
အဆပခမခံဘဲ လ
ုန်

ျေစရိတ်ဆငွ

်အတိုင်း လို

် အမှန်တ

်ခံထားသည့်

ို အဆပခခံ၍ ဗဟိ္ု

ယ်

ုန်စည်မျေားအတွ
ီး

ဗဟို္ ီး

ပ်ဆရး

်နာရမည်။

ုန်စည်မျေားထားသိုရန် ဝန်ဆောင်ခဆ

်အအုံမျေားအတွ

်ရ ှိလ

်၍ အေင်မဆပပပါ

်ရမည်။

ပ်ဆရးအေွဲ ့

ုန်
်

ာ

်ခံရာတွင် ဆော

ျေခဲ့သည့်
ုန်

ုန်

်လုပ်

ျေဆငွအဆပါ်တွင်

ျေနိုင်သည့် သယ်ယူပို ့ဆောင်မှု

သတ်မှတ်သည့် ဝန်ဆောင်ခ

ို ဆ

ာ

်ခံ

နိုင်သည်။
အခန်း(၁၁)
ရထား၀န်ထမ်းမျေားေိုင်ရာ အလုပ်ချေိန်သတ်မှတ်ချေ
၄၇။

်မျေား

ရထားအေွဲ ့အစည်းတွင် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ ရထားဝန်ထမ်းမျေား

ဆလးမျေိုးခွဲပခားနိုင်သည်(

)

ရုံးချေိန်အတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ရဆသာ ရုံးဝန်ထမ်းမျေား၊

(ခ) စ

်ရုံနှင့် အလုပ်ရုံဝန်ထမ်းမျေား၊

ို ဆအာ

်ပါအတိုင်း
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( ဂ ) ရထားခရီးစဉ်ဇယားအလို

၄၈။

် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသူမျေား၊

(ဃ)

လုပ်ငန်းသဘာဝအရ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူမျေား။

(

ပုေ်မ ၄၇၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ ဝန်ထမ်းမျေားသည် အလုပ်ရုံမျေားဥပဆေနှင့် ထိုဥပဆေအရ

)

ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေား၊ အလုပ်သမားအလုပ်အ
ဌာန

ထုတ်ပပန်သည့် အမိန် ့၊ ညွှန်

ားချေ

( ခ ) ပုေ်မ ၄၇ ၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) ပါဝန်ထမ်းမျေား
(၁)

ိုင်နှင့် လူမှုေူလုံဆရးဝန်္

ီး

်မျေားနှင့်အညီ ပေစ်ဆစရမည်။

ို-

မည်သည့်လတွင်မေို တစ်ပတ်လျှင် အလုပ်လုပ်ချေိန် နာရီ ၆၀ ထ ် ဆ ျော်လွန်ပခင်း
မရှိဆစရ။

(၂)

ရ

်သတ္တ ပတ်တုင
ိ ်း တစ်ေ

်တည်း နှစ်ေယ့်ဆလးနာရီထ

်မနည်း နားချေိန်

ဆပးရမည်။
၄၉။

အချေိန်

ာလတွင်
ပါဝင်မှုဆ

ာပမင့်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရဆစ
ိုယ်

ာယအားထုတ်ရမှုနှင့် ဉာဏအားစို

ာင့် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ တစ်ေ

အာဏာပိုင်

ာမူ ဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရဆသာ အချေိန်
်ထုတ် ဆောင်ရွ

်ရမှုမရှိဆသာ

ာလမျေား

်တည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ပခင်း မပပုရသူဟု အခွင့်

သတ်မှတ်ဆသာဝန်ထမ်းမျေားအတွ

် အလုပ်လုပ်ချေိန်နှင့် အနားယူချေိန်

ို ဆအာ

်ပါ

အတိုင်း သတ်မှတ်သည်(

)

မည်သည့်သီတင်းပတ်တွင်မေို အလုပ်ချေိန် စုစုဆပါင်း ၈၄ နာရီထ

် ဆ

ျော်လွန်ပခင်း

မရှိဆစရ။
( ခ ) တစ်ပတ်အတွင်း တစ်ေ

်တည်း အနားယူခွင့်

ာလ

ို ဗဟိ္ု

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့

သတ်မှတ်ဆပးနိုင်သည်။
၅၀။

ရထားမဆတာ်တေမှုပေစ်ပွားပခင်း၊ စ

်ဆခါင်း၊ တွဲ၊ ယာဉ်နှင့် စ

်

ိရိယာမျေား အဆရးတ္

ပပုပပင်မွမ်းမံရပခင်း၊ မဆမျှာ်လင့်ဆသာ အဆရးဆပါ် အဆပခအဆနပေစ်ပွားပခင်းတို ့ရှိပါ
အရ သတ်မှတ်သည့် အလုပ်လုပ်ချေိန်ထ

်ဆ

ျော်လွန်နိုင်သ

ီး

ပုေ်မ ၄၈ ၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)

ဲ့သို ့ ခွင့်ပပုသည့် အနားယူချေိန်

ိုလည်း

ဆလျောခ
့ ျေနိုင်သည်။
၅၁။

ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည် ပုေ်မ ၄၇၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) ပါဝန်ထမ်းမျေားအတွ

် သင့်တင့်မျှတဆသာ

အလုပ်လုပ်ချေိန်နှင့် အနားယူချေိန်တို ့ ခံစားနိုင်ဆစရန် ရထားစင်းဆရနှင့် လုပ်ငန်းပမာဏ မျေားပပားမှု

ို

စစ်ဆေးဆရးအေွဲ ့ပေင့် အခါအားဆလျော်စွာစိစစ်၍ အလုပ်လုပ်ချေိန်နှင့် အနားယူချေိန်တို ့ ို ပပင်ေင်နိုင်ရန်
လည်းဆ

ာင်း၊ လိုအပ်ပါ

၀န်ထမ်းဦးဆရ ပပင်ေင်ေွဲ ့စည်းနိုင်ရန်လည်းဆ

ာင်း ဆောင်ရွ

်နိုင်သည်။

22
အခန်း(၁၂)
ရထားအေွဲ ့အစည်းမျေား၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား
၅၂။

ရထားအေွဲ ့အစည်းမျေားသည် ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊

အမိန် ့ဆ

ာ်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်

ဆောင်ရွ

်ရမည်-

(

)

ားချေ

်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ဆအာ

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် သ

်ေိုင်သည့်

ထားပခင်း၊ သယ်ယူပို ့ဆောင်ပခင်းေိုင်ရာ

ုန်စည်လ

ိစ္စရပ်မျေားအတွ

်ခံ သိုဆလှာင်သိမ်းေည်း

ိစ္စရပ်မျေား၊ ဆဘးအန္တရာယ် ပေစ်ဆစတတ်ဆသာ

ုန်စည်သယ်ယူပို ့ဆောင်ပခင်း၊ ခရီးသည်ေိုင်ရာ
နှင့် ဝန်ထမ်းဆရးရာ

်ပါတို ့ ို

ိစ္စရပ်မျေား၊ အပမန်နှုန်းသတ်မှတ်ပခင်း

် လိုအပ်သည့် စည်း

မ်းချေ

်မျေား သတ်မှတ်

ထုတ်ပပန်ပခင်း၊
( ခ ) ဤဥပဆေပါ စီမံခန် ့ခွဲဆရးအရ အဆရးယူပခင်းနှင့် ပပစ်မှုဆ
တို ့နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဆောင်ရွ
၅၃။
စ

်ရမည့် နည်းလမ်းမျေား

ရထားအေွဲ ့အစည်းမျေားသည် ရထားဆပပးေွဲဆရးအတွ
်ပစ္စည်း တည်ဆော

အေွဲ ့၏ ခွင့်ပပုချေ

ာင်းအရ အဆရးယူပခင်း

ို သတ်မှတ်ပခင်း။

် အသုံးပပုမည့် စ

်ပခင်း၊ မွမ်းမံထိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် ငှားရမ်းပခင်းတို ့အတွ

်ဆခါင်း၊ တွဲ၊ စ
် ဗဟို္

ီး

်ပေင့် အပခားရထားအေွဲ ့အစည်း တစ်ခုခုနှင့် သဆဘာတူစာချေုပ်ချေုပ်ေို လုပ်

်ရုံ၊

ပ်ဆရး
ိုင်ခွင့်

ရှိသည်။
၅၄။

ရထားအေွဲ ့အစည်းမျေားသည် ရထားလမ်းတစ်ခုခု

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေား ဆောင်ရွ
အေွဲ ့၏ ခွင့်ပပုချေ
ဆောင်ရွ
၅၅။

ို စီမံအုပ်ချေုပ်ပခင်း၊ ထိန်းသိမ်းပပုပပင်ပခင်းနှင့်

်ရာတွင် အသုးံ ချေပခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရး

်ပေင့် အပခားရထားအေွဲ ့အစည်း တစ်ခုခုနှင့် သဆဘာတူ စာချေုပ်ချေုပ်ေို၍ လုပ်

ိုင်

်ခွင့်ရှိသည်။

ရထားအေွဲ ့အစည်းမျေားသည် ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွ ်မည့်အစီအစဉ် ို ဆရးေွဲမပီး

ဗဟို္ ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့တင်ပပ၍ အတည်ပပုချေ ်ရယူရမည်။ ထိုသို ့ဆရးေွဲရာတွင် သယ်ယူပို ့ဆောင်ဆရး

ေိုင်ရာ တည်ေဲဥပဆေမျေား၊ နည်းဥပဆေမျေားနှင့် ညီညွတ်ဆစရမည်။
၅၆။

ရထားအေွဲ ့အစည်းမျေားသည် ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံဆငွ၊ ဝင်ဆငွနှင့်

လုပ်ငန်းေိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ ို သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ဗဟို္ ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ တင်သွင်းရမည်။

23
အခန်း(၁၃)
ုန်စည် သယ်ယူပို ့ဆောင်ပခင်း
၅၇။

ုန်စည်အပ်နှံသူသည်(

)

မိမိ၏ ုန်စည်အမျေိုးအမည်စာရင်း ို စာပေင့်ဆရးသား၍ မိမိအပ်နှံမည့်ဘူတာရှိ သ ်ေိုင်ရာ
ဝန်ထမ်းသို ့ ဆပးအပ်သည့်

(ခ)

ုန်စည်စာရင်းမိတ္တူ ို လ ်ဝယ်တွင်ထားရှိရမည်။

တည်ေဲဥပဆေတစ်ရပ်ရပ်အရ တားပမစ်ထားသည့်
မညီသည့် ဆဘးအန္တရာယ်ပေစ်ဆစတတ်ဆသာ
မနှစ်မမို ့ေွယ်ရာ

ုန်စည်မျေားနှင့် သ

ုန်စည်မျေား၊ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်
ုန်စည်မျေား၊ အမျေားပပည်သူအတွ

်

်ေိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အေွဲ ့အစည်း

ပေစ်ဆစ၊ ဆေသေိုင်ရာအုပ်ချေုပ်ဆရး အေွဲ ့အစည်း ပေစ်ဆစ တားပမစ်ထားသည့်

ုန်စည်မျေား ို

အပ်နှံပခင်းမပပုရ။
၅၈။

သ
(

်ေိုင်ရာ ရထားဝန်ထမ်းသည်)

ုန်စည်လ

်ခံပခင်း၊ စစ်ဆေးပခင်း၊ ထုတ်ဆပးပခင်းလုပ်ငန်းမျေား

ပို ့ဆောင်မှုေိုင်ရာ နည်းဥပဆေမျေားနှင့်အညီ ဆောင်ရွ
( ခ ) ရထားဆပါ်ရှိ ပိုင်ရှင်မဲ့
၅၉။

ရထားအေွဲ ့အစည်းမျေားသည်

ဝန်ဆောင်ခ၊
ချေ

ုန်စည်မျေား

န် ့

ာဆ

်မျေားနှင့်အညီ ဆ

ာ

ို

ုန်စည်သယ်ယူ

်ရမည်။

ို သင့်ဆလျော်သလို စီမံခန် ့ခွဲနိုင်သည်။

ုန်စည်သယ်ဆောင်ရသည့်အတွ ် ရထားတန်ောခ၊

းအတွ

်

ုန်ေဏ်၊ တွဲေဏ်နှင့် အပခား

ုန်

ုန်ဆလှာင်ရုံခ၊

ျေ စရိတ်မျေား

ို သတ်မှတ်

်ခံခွင့်ရှိသည်။
အခန်း(၁၄)
ခရီးသည် သယ်ယူပို ့ဆောင်ပခင်း

၆၀။

ရထားအေွဲ ့အစည်းမျေားသည်(

)

ဆပပးေွဲ မည့် ရထားအေင် ့အ တန်း နှ င် ့ ညီ ညွ တ် သ ည့် တ ွဲ မျေား၊ ဝန် ဆ ောင်မ ှုမ ျေားပေင် ့
ခရီးသည် သယ်ယူပို ့ဆောင်ရမည်။

( ခ ) ဘူတာမျေားတွင် ခရီးသည်မျေားသိရှိဆစရန် ရထားအချေိန်စာရင်းမျေား၊ လ ်မှတ်ခနှုန်းထားမျေား၊
အသိဆပးေိုင်းဘုတ်မျေား ထားရှိပခင်းနှင့် ဆ

ညာပခင်းမျေား ဆောင်ရွ

( ဂ ) ဘူတာမျေားတွင် ရထားစီးခရီးသည်ပမာဏနှင့် သင့်တင့်ဆလျော

်ရမည်။

်ပတ်သည့် အမျေားသုံး

သန် ့ရှင်းဆသာ ဆရအိမ်သာမျေား ထားရှိရမည်။
(ဃ)

ူးစ

်တတ်သည့် ဆရာဂါရှိဆသာ ခရီးသည်

ရထား၀န်ထမ်း

ို အထူးခွင့်ပပုချေ

်ပေင့် တာဝန်ရှိ

သီးသန် ့တွဲတွင် သီးပခားဆနရာ ခွဲပခားစီစဉ်ဆပးနိုင်သည်။
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( င ) ရထားခရီးစဉ်အတွင်း ခရီးသည်မျေား ထိခို ်ေဏ်ရာရမှုနှင့် ဆသေုံးမှုအတွ

် တည်ေဲ

ဥပဆေနှင့်အညီ အာမခံထားရှိရမည်။
( စ ) ရထားစီးခရီးသည် သယ်ယူပို ့ဆောင်ပခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့်
နည်းဥပဆေမျေားအရ လည်းဆ ာင်း၊ ဗဟို္ ီး
လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား
၆၁။

ို လည်းဆ

ပ်ဆရးအေွဲ ့

ာင်း ဆောင်ရွ

သတ်မှတ်ဆပးဆသာ အပခား

်ရမည်။

ရထားစီးခရီးသည်မျေားသည် ရထားလ ်မှတ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ တားပမစ်ချေ ်မျေား၊ စည်း မ်းချေ ်

မျေားနှင့် ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေားအရ သတ်မှတ်ချေ

်မျေား

ို လို

်နာရမည်။

အခန်း(၁၅)
ရထားအေွဲ ့အစည်းမျေား၏ ပို ့ဆောင်ဆရးေိုင်ရာ တာ၀န်မျေား
၆၂။

ရထားပေင့် ပို ့ဆောင်ဆပးရန် ရထားအေွဲ ့အစည်းအား အပ်နှံထားဆသာ

ယိုယွင်းပျေ

်စီးပခင်း၊ တိရ စ္ဆာန်မျေားဆပျော

်ေုံးပခင်း၊ ထိခို

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည် ဤဥပဆေပါ အပခားဆသာပပဋ္ဌာန်းချေ
ပဋိညာဉ်အ

၆၃။

်ေဏ်ရာရပခင်း၊ ဆသဆ
်မျေား

်ဥပဆေ ပုေ်မ ၁၅၁ ၊ ၁၅၂ နှင့် ၁၆၁ တို ့ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ

တာဝန်မျေားအတိင
ု ်း ဆောင်ရွ

ို အဆထာ

ခိုင်လုံစွာပေင့် ဆလျောဆ
်

န် ့

ပခင်းမျေားရှိခဲ့လျှင်

်အထားပပု၍ တည်ေဲ

်မျေားအရ ဆခတ္တ အပ်နှံပခင်းခံရသူ၏

်ရမည်။

ရထားအေွဲ ့အစည်းအား ရထားပေင့်ပို ့ဆောင်ဆပးရန် အပ်နှံဆသာ

ပျေ ်စီးပခင်း၊ ဆနှာင့်ဆနှး

ုန်စည်မျေား ဆပျော ်ေုံးပခင်း၊

ုန်စည်မျေား ဆပျော

ာပခင်း၊ ထိခို ်ေဏ်ရာရပခင်း၊ ဆသေုံးပခင်းတို ့အတွ

်ေုံးပခင်း၊

် အဆထာ ်အထား

းဆတာင်းခံနိုင်သည်။

၆၄။

လ ်ေွဲတန်ော ပပုလုပ်ထားပခင်းမရှိဆသာ ခရီးသည်နှင့်အတူ သယ်ဆောင်လာသည့်ပစ္စည်းမျေား

ဆပျော

်ေုံးပခင်း၊ ထိခို

်ပျေ

်စီးပခင်း၊ ယိုယွင်းပျေ

်စီးပခင်းရှိခဲ့လျှင် ရထားအေွဲ ့အစည်း

ဆပးဆလျော်ရန်

တာ၀န်မရှိဆစရ။
၆၅။

အေိုးတန်ပစ္စည်းမျေား သယ်ယူပို ့ဆောင်ပခင်း၊ နှုန်းထားဆ

အတွ

် ဆလျော်ဆ

းဆတာင်းခံပခင်းေိုင်ရာ

နှင့်အညီ ဆောင်ရွ
၆၆။
ဆငွ

ုန်စည်မျေား
ိုလည်းဆ

ယိုယွင်းပျေ

ိစ္စမျေား

ာ

်ခံပခင်း၊ ပျေ

်စီးမှု၊ ဆပျော

်ေုံးမှု

ို ဤဥပဆေအရ ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆေမျေား

်နိုင်သည်။
ို ရထားပေင့် ပို ့ဆောင်ရာတွင်

ာင်း၊ ပို ့ဆောင်ရန်အပ်နှံသည့်

်စီးပခင်းတို ့အတွ

် ဆလျော်ဆ

းဆငွ

ဆပခာ ်လအတွင်း ရထားအေွဲ ့အစည်းထံသို ့ လူ

ျေသင့်သည့် တန်ောခထ

ုန်စည်မျေား ဆပျော
ိုလည်းဆ

် ပိုမိုဆ

်ေုံးပခင်း၊ ထိခို

ာ
်ပျေ

်ခံခဲ့သည့်
်စီးပခင်းနှင့်

ာင်း ဆတာင်းခံလိုသူသည် အပ်နှံသည့်ဆန ့မှ

ိုယ်တိုင်ပေစ်ဆစ၊

ိုယ်စားလှယ်မှ တစ်ေင့်ပေစ်ဆစ စာပေင့်

တရား၀င်ဆရးသားဆတာင်းေိုမှသာ ပပန်အမ်းဆငွ သို ့မဟုတ် ဆလျော်ဆ

းဆငွ

ို ရထို

်ခွင့်ရှိသည်။
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၆၇။
ဆပျော

ုန်စည် အမျေိုးအမည်စာရင်းမျေား
်ေုံးပခင်း၊ ထိခို

်ပျေ

ို တမင်မမှန်မ

်စီးပခင်း၊ ယိုယွင်းပျေ

န် ဆော်ပပဆပးအပ်ခဲ့လျှင် ထို

်စီးပခင်းတို ့အတွ

ုန်စည်မျေား

် ရထားအေွဲ ့အစည်း၌ ဆလျော်ဆ

း

ဆပးရန် တာဝန်မရှိဆစရ။
၆၈။

ရထားအေွဲ ့အစည်းနှစ်ခု သို ့မဟုတ် နှစ်ခုထ

်ပိုဆသာ အေွဲ ့အစည်းမျေားအ

ား ခရီးသည်နှင့်

ုန်စည်မျေား ို ခရီစဉ်အစမှအေုံးထိ ပို ့ဆောင်သည့် ိစ္စနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ခရီးသည်မျေား ဆသေုံးေဏ်ရာရမှု၊
ုန်စည်မျေား ဆပျော
ဆလျော်ဆ
၆၉။

်ေုံးမှု၊ ထိခို

်ပျေ

်စီးမှု၊ ယိယ
ု ွင်းပျေ

်စီးမှုမျေား၊ ဆနှာင့်ဆနှး

န် ့

ာမှုမျေားအတွ

်

းရရှိရန် သ ်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ ့အစည်းအဆပါ်တွင် နည်းလမ်းတ ျေ ဆတာင်းခံနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဤအခန်းပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ

တစ်ခုခုသည်

်မျေားတွင် မည်သို ့ပင် ပပဋ္ဌာန်းပါရှိဆစ

ုန်စည်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ သယ်ယ ူပို ့ဆောင်သည့်

အဆပခအဆနတစ်ရပ်ပေစ်ဆစ၊ တစ်ရပ်ထ

်ပို၍ပေစ်ဆစ ဆပါ်ဆပါ

အေိုပါ ုန်စည်ေုံးရှုံးမှု၊ ပျေ ်စီးမှု သို ့မဟုတ်

ာမူ ရထားအေွဲ ့အစည်း

ာလအဆတာအတွင်း ဆအာ

်ဆ

ာင်း သ

်ပါ

်ဆသထင်ရှား ပပနိုင်ပါ

ုန်စည်လွှဲဆပပာင်းဆပးပို ့ရန် ဆနှာင့်ဆနှး

န် ့

ာမှုအတွ

်

တာဝန်မရှိဆစရ(

)

ုန်စ ည်အပ်နှံသူ၊

ုန်စည်ဆရွးယူသူ၊ ၎င်း၏

ိုယ ်စားဆောင်ရွ

်သူ သို ့မဟုတ်

ိုယ်စားလှယ်တို ့၏ ပပုလုပ်မှု သို ့မဟုတ် ဆပါ့ေမှု၊
(ခ)

ုန်စည်ထုပ်ပိုးပခင်း၊အမှတ်တံေိပ်ပပုလုပ်ပခင်း သို ့မဟုတ်

ုန်စည်နံပါတ်တပ်ပခင်း

ပပုလုပ်ရာတွင် မပပည့်စံမ
ု ှု သို ့မဟုတ် အားနည်းချေို ့ယွင်းမှု၊
(ဂ)

ုန်စည်အပ်နှံသူ၊
ိုယ်စားလှယ်တို ့
တင်မှု၊

(ဃ)

ပုပ်သိုး ပျေ

ုန်စည်ဆရွးယူသူ၊ ၎င်း၏
မဆလျော်မ

န်ဆပါ့ေစွာ

ိုယ ်စား ဆောင်ရွ

ုန်စည်

်သူ သို ့မဟုတ်

ိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမှု၊

ုန်စည်

ုန်စည်ချေမှု၊ သိုဆလှာင် ထိန်းသိမ်းထားရှိမှု၊
်စီးလွယ်ဆသာ

ုန်စည်ပေစ်မှု သို ့မဟုတ်

ုန်စည်၏ ပင်

ိုယ် သဘာဝ

ချေို ့ယွင်းမှု သို ့မဟုတ် မပမင်သာဆသာ ချေို ့ယွင်းမှု၊
(င) သ

်ေိုင်သည့် အလုပ်သမားမျေား အစုအဆဝးပေင့် ေန္ဒပပမှု၊ အလုပ်ပိတ်မှု၊ အလုပ်ရပ်နား

ထားမှု၊ အလုပ်

ိုလုံးဝပေစ်ဆစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဆေသပေစ်ဆစ မလုပ်ဆစရန် တားေီးခံရမှု၊

( စ ) သဘာဝဆဘးအန္တရာယ်ပေစ်ဆပါ်မှု အပါအဝင် ္
ဆပါ်ဆပါ

ိုတင်မဆမျှာ်မှန်းနိုင်ဆသာ အဆပခအဆန

်မှု။
အခန်း(၁၆)
မဆတာ်တေ ပေစ်ပွားမှုမျေား

၇၀။

(

)

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းမျေားတွင် မဆတာ်တေမှုအပေစ် သတ်မှတ်ထားဆသာ ပေစ်ရပ်
တစ်ခုခုပေစ်ပွားလျှင် ရထားမှတာဝန်ရှိသူသည် အနီးေုံးဘူတာရုံပိုင်ထံသို ့ ချေ
သတင်းဆပးပို ့ရမည်။

်ချေင်း
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(ခ) သ

်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ ့အစည်းသည် မဆတာ်တေမှု သတင်းရရှိသည့်အခါ ရထား

မဆတာ်တေပေစ်ပွားမှု အဆပခအဆနမျေား
ချေ
၇၁။

ီးဌာနနှင့် ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့

်ချေင်း သတင်းဆပးပို ့ အစီရင်ခံရမည်။

မဆတာ်တေမှုနှင့်ပတ်သ ်၍ အစီရင်ခံတင်ပပပခင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးပခင်းမျေား ို သတ်မှတ်ချေ ်

မျေားနှင့်အညီ ဆောင်ရွ
၇၂။

ို ၀န်္

်ရမည်။

ဗဟို္

ီး

(

ရထားတွင် မဆတာ်တေမှု ပေစ်ပွားပခင်းဆ

)

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည်-

ေဏ်ရာရမှု၊ ဆသေုံးမှုအတွ

ာင့် ထိခို

် ဆလျော်ဆ

းဆပးရန်

်ေဏ်ရာရသူ တစ်ဦး
ိစ္စ

ထိခို

ို ဥပဆေနှင့်အညီ ဆောင်ရွ

်
်

နိုင်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပပုလုပ်ဆစရမည်။
( ခ ) ရထားအေွဲ ့အစည်းတစ်ခုခု၏ မဆတာ်တေမှုဆ
ပစ္စည်းမျေား ပျေ
သ

်စီးေုံးရှုံးလျှင် ယင်းပျေ

်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ ့အစည်း

ာင့် အပခားရထားအေွဲ ့အစည်းပိုင်

်စီးေုံးရှုံးမှုနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ တာဝန်ရှိဆသာ

ို သတ်မှတ်ချေ

်နှင့်အညီ ေုံးပေတ်သည့် ပျေ

်စီး

ေုံးရှုံးမှုတန်ေိုးအတိုင်း ဆပးဆလျော်ဆစရမည်။
အခန်း (၁၇)
စီမံခန် ့ခွဲဆရးေိုင်ရာ တားပမစ်ချေ
၇၃။

်နှင့် ပပစ်ေဏ်

မည်သူမျှ(

)

လူစီးရထားတွဲ ဆပါ်တွင် တန်ောမဲ့

( ခ ) လူစီးရထားတွဲဆပါ်တွင်

ုန်စည်မျေား တင်ဆောင်ပခင်းမပပုရ။

ုန်စည်မျေား

ို တန်ောမဲ့တင်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချေ

်ပေင့်

လူစီးရထားတွဲအနီး၌ပေစ်ဆစ၊ ဘူတာရုံ၊ ဘူတာဥပစာနှင့် ဘူတာရပ်ဝန်းအတွင်း၌ပေစ်ဆစ
ုန်စည်မျေား စုပုံထားရှိပခင်းမပပုရ။
( ဂ ) အမှန်

ျေသင့်သည့် တန်ေ ာခထ

် ဆလျော့နည်းဆပးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချေ

ုန်စည်၏ အမျေိုးအမည်နှင့် အဆလးချေိန်
(ဃ)

ို မမှန်မ

န် ဆော်ပပပခင်းမပပုရ။

သီးသန် ့တွဲ သို ့မဟုတ် ခရီးသည် အပပည့်ရှိဆနသည့် လူစီးတွဲအတွင်းသို ့ ဝင်ဆရာ
မပပုရ သို ့မဟုတ် ထိုသို ့ ဝင်ဆရာ

်သည့်အတွ

် ထွ

်ပေင့်

်သွားခိုင်းသည်

်ပခင်း

ို ပငင်းေန်ပခင်း

မပပုရ။
( င ) ဘူတာရုံ၊ ဘူတာဥပစာ၊ ဘူတာရပ်ဝန်း၊ ရထား၊ ရထားလမ်းယာဉ်တို ့တွင်လည်းဆ

ာင်း၊

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍လည်းဆ ာင်း၊ အမျေားပပည်သူသိရှိရန်အတွ ်
လည်းဆ ာင်း၊ ဆရးသားထားပခင်း၊

ပ်ထားပခင်း၊ စို ်ထူထားပခင်းမျေား ပပုလုပ်ထားသည့်
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အရာမျေားအား တမင်ပျေ

်ယွင်းဆစပခင်း၊ ဆရးသားချေ

်မျေား

ို ေျေ

်ပခင်း၊ ပပင်ပခင်း

သို ့မဟုတ် ေွဲပေုတ်ေယ်ရှားပခင်းမပပုရ။
( စ ) တာဝန်ရှိရထားဝန်ထမ်း
လို
(ေ)

ူးစ ်ဆရာဂါရှိသူမျေားအတွ ် သီးပခားဆနရာချေထားဆပးပခင်း ို

်နာမှုမရှိဘဲ ရထားစီးနင်းပခင်းမပပုရ။

ရထားဆပါ်နှင့် ရထားနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆတာင်းရမ်းပခင်း၊ ခွင့်ပပုချေ ်မရှိဘဲ ဆစျေးဆရာင်းပခင်း၊
ဆနထိုင်ပခင်းမပပုရ။

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

ာင်း၊ ရထားလ ်မှတ်ပါ အတန်းအစား သတ်မှတ်ချေ ်ထ ်

ပမင့်ဆသာ အတန်းအစားတွင် သွားဆရာ
(ဈ)

ရထားလ

်မှတ်ဆပါ်တွင် ဆော်ပပထားသည့် သုံးစွဲခွင့်ရှိသည့်

စိစစ်ဆရး

တ်ပပားအမှတ်၊ ဘူတာဆော်ပပချေ

ဆပပာင်းလဲပခင်း သို ့မဟုတ် ေျေ
(ည)

ာင်းမပပုရ။

ာလ၊ ရ

်စွဲ၊ နိုင်ငံသား

်၊ လူဦးဆရနှင့် စာသားတို ့ ို ပပင်ေင်ပခင်း၊

်ပစ်ပခင်းမပပုရ။

ခရီးတစ်ခုအတွ

် ဆရာင်းချေထားဆသာ ရထားလ

ရထားလ

ိုပေစ်ဆစ တစ်ေင့်ပပန်လည် ဆရာင်းချေပခင်း၊ လွှဲဆပပာင်းပခင်း၊ လွှဲဆပပာင်း

သည်

်မှတ်

ို လ

ခ
် ံပခင်း၊ ယင်းသို ့ဆောင်ရွ

( ဋ ) တာဝန်ရှိ ရထားဝန်ထမ်း
သည့်အခါ ပပသရန် ပျေ
၇၄။

်စီးနင်းပခင်းဆသာ်လည်းဆ

် မ ှ တ်

ိုပေစ်ဆစ၊ အသွားအပပန်

်ရန် အားထုတ်ပခင်းမပပုရ။

ရထားစီး ခရီးသည်အား ရထားလ ်မှတ်ပပသရန် ဆတာင်းခံ
်

ွ

်ပခင်း မရှိဆစရ။

မည်သည့် တိရ စ္ဆာန်မျေား၏ ပိုင်ရှင် သို ့မဟုတ် ္ ီး

ပ်သူမျှ တိရ စ္ဆာန်မျေားမဝင်ရန် သင့်ဆလျော်ဆသာ

အ ာအရံ သို ့မဟုတ် ပခံစည်းရိုး ာရံထားဆသာ ရထားလမ်းနယ်ဆပမအတွင်းသို ့ တိရ စ္ဆာန် ိုဆမာင်းနှင်ပခင်း၊
ဆ

ျော်နင်းဝင်ဆရာ

၇၅။

်ဆစပခင်း သို ့မဟုတ် လွှတ်ဆ

ျောင်းပခင်းမပပုရ။

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည် ပုေ်မ ၇၃ နှင့် ၇၄ တို ့ပါ တားပမစ်ချေ

ျေူးလွန်သူအား ဆအာ
(

)

်ပါစီမံခန် ့ခွဲဆရး ပပစ်ေဏ်တစ်ရပ်ရပ်

ပုေ်မ ၇၃၊ ပုေ်မခွဲ (
ျေူးလွန်ဆ
တပ်ရို

ထိုသူ ို

်တစ်ရပ်ရပ်

်ေျေ

ို ဆော

်ေျေ

်

်

ုန်တင်တန်ောခ၏ သုံးေနှင့်ညီမျှဆသာ ေဏ်ဆငွ

်ပခင်း၊

( ခ ) ပုေ်မ ၇၃၊ ပုေ်မခွဲ (ဃ) မှ (ေ) အထိပါ တားပမစ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ်
ဆ

ို ဆော

ို ချေမှတ်နိုင်သည်-

) မှ (ဂ) အထိပါ တားပမစ်ချေ

ာင်းဆတွရှ့ ိပါ

်တစ်ရပ်ရပ်

ာင်း ဆတွ ရှ့ ိပါ

ေဏ်ဆငွတပ်ရို

ထိုသူ ို အနည်းေုံး

်ပခင်း၊

ို ဆော ်ေျေ ်

ျေပ် ၃၀၀၀ မှ အမျေားေုံး

ျေူးလွန်

ျေပ် ၃၀၀၀၀ ထိ
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( ဂ ) ပုေ ် မ ၇၃၊ ပုေ် မခွဲ (ဇ) မှ (ဋ) အထိပ ါ တားပမစ်ခ ျေ
ျေူးလွန်ဆ

ာင်း ဆတွ ့ရှိပါ

ထိုသူ

ို ဗဟို္

သတ်မှတ်ထုတ်ပပန်ဆသာေဏ်ဆငွ တပ်ရို
(ဃ)

ီး

ာင်လျှင်

ျေပ် ၅၀၀၀၀ ထ

ိ ု ဆော

်ေ ျေ

ပ်ဆရးအေွဲ ့၏ အခါအားဆလျော်စွာ

်

ို ဆော

်ေျေ

်သူအား တိရ စ္ဆာန်

်မပိုဆသာ ဆငွေဏ်ချေမှတ်ရမည်။ ထို ့ပပင် ရထား

ဆမာင်းနှင်လာစဉ် ဆဘးအန္တရာယ်ပေစ်ဆစရန် ရထားလမ်းနယ်ဆပမအတွင်းသို ့ တိရ စ္ဆာန်

၇၆။

တမင်ဆမာင်းသွင်းလျှင် သို ့မဟုတ် ထိုသို ့ဝင်ဆရာ

်ရန် သိလျေ

တိရ စ္ဆာန်တစ်ဆ

်မပိုဆသာ ေဏ်ဆငွတပ်ရို

ာင်လျှင်

်

်ပခင်း၊

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည် ပုေ်မ ၇၄ ပါ တားပမစ်ချေ
တစ်ဆ

် တ စ် ရပ် ရပ်

ျေပ် ၁၀၀၀၀၀ ထ

ို

်နှင့် ခွင့်ပပုလျှင် ထိုသူ

ို

်ပခင်း။

ရထားအေွဲ ့အစည်းသည်(

)

ပုေ်မ ၇၅ အရ စီမံခန် ့ခွဲဆရး ပပစ်ေဏ်အပေစ် ေဏ်ဆငွချေမှတ်ပခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ သ ်ေိုင်ရာ
ရထားအေွဲ ့အစည်း၏ အ္

ီးအမှူးထံ သတ်မှတ်ထားဆသာ ပုံစံနှင့်အတူ ဆောလျေင်စွာ

အစီရင်ခံရမည်။
( ခ ) ချေမှတ်ထားဆသာ ေဏ်ဆငွမျေား
သတ်မှတ်ချေ
၇၇။

(

)

ို သ

်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ ့အစည်း၏ ဆငွစာရင်းသို ့

်မျေားနှင့်အညီ ဆောလျေင်စွာ ဆပးသွင်းရမည်။

ပုေ်မ ၇၅ အရ တပ်ရို

်ဆသာ စီမံခန် ့ခွဲဆရးေဏ်ဆငွ

ို မဆ

ျေနပ်သူသည် ယင်းေဏ်ဆငွ

ို

ဆပးသွင်းမပီး သ ်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ ့အစည်း၏ အ္ ီးအမှူးထံ ရ ်ဆပါင်း ၃၀ အတွင်း
အယူခံနိုင်သည်။
(ခ) သ

်ေိုင်ရာ ရထားအေွဲ ့အစည်း၏ အ္

စိစစ်မပီး ယင်းေုံးပေတ်ချေ

်

ီးအမှူးသည် ပုေ်မခွဲ (

) အရ အယူခံမှု

ို အတည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ေင်ပခင်း သို ့မဟုတ် ပယ်ေျေ

ို

်ပခင်း

ပပုနိင
ု ်သည်။
၇၈။

(

)

ပုေ ်မ ၇၇၊ ပုေ ်မခွဲ (ခ) အရ သ
ေုံးပေတ်ချေ

်

ို မဆ

် ေ ိ ုင် ရ ာ ရထားအေွဲ ့အစည် းအ္

ျေနပ်သူသည် ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ ရ

ီး အမှူ း၏

်ဆပါင်း ၆၀ အတွင်း

အယူခံနိုင်သည်။
( ခ ) ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည် ပုေ်မခွဲ (

အေွဲ ့အစည်းအ္
ပယ်ေျေ
( ဂ ) ဗဟို္

) အရ အယူခံမှု

ီးအမှူး၏ ေုံးပေတ်ချေ

်

ို စိစစ်မပီး သ

်ေိုင်ရာ ရထား

ို အတည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ေင်ပခင်း သို ့မဟုတ်

်ပခင်း ပပုနိင
ု ်သည်။
ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့၏ ေုံးပေတ်ချေ

်သည် အမပီးအပပတ် အတည်ပေစ်သည်။
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အခန်း(၁၈)
တားပမစ်ချေ
၇၉။

်မျေား

မည်သူမျှ ရထား၊ ရထားစီး ခရီးသည် သို ့မဟုတ် ရထားဆပါ်ရှိ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦးနှင့်

ရထားဆပါ်ရှိ
ျေဆရာ
(

ုန်စည်မျေား

်နိုင်သည်
)

ို ဆဘးအန္တရာယ်

ို သိလျေ

ျေဆရာ

်နှင့်ပေစ်ဆစ ဆအာ

ရထားလမ်းဆပါ်သို ့ သစ်တုံး၊ ဆ

်ဆစရန်

ံရွယ်ချေ

်ပေင့်ပေစ်ဆစ၊ ဆဘးအန္တရာယ်

်ပါတို ့ ို မပပုလုပ်ရျော

်ခဲ သို ့မဟုတ် အပခားပစ္စည်း တစ်စုံတစ်ရာ

ို

တင်ထားပခင်း၊ ပစ်ချေထားပခင်း၊
( ခ ) ရထား

ို တစ်စုံတစ်ရာပေင့် ပစ်ဆပါ

်ပခင်း သို ့မဟုတ် အပခားတစ်စုံတစ်ရာ ပပုလုပ်ပခင်း၊

( ဂ ) ရထားလမ်းရှိ ဇလီေားတုံး၊ ရထားလမ်းနှင့် သ
ဆနဆသာ အရာ၀တ္ထ ု
သို ့မဟုတ် ေျေ
(ဃ)

်စပ်

ိုမေို ေွဲထုတ်ေယ်ရှားပခင်း၊ ဆပေဆလျော့ပခင်း၊ ဆရွှ ့ဆပပာင်းပခင်း

်ေီးပခင်း၊

လမ်းလွှဲမျေားနှင့် ရထားစ
ပျေ

်ေ ိုင်သည့် မည်သည့် ေ

်

ိရိယာမျေား

ို လှည့်ပခင်း၊ ဆရွ လျေ
့ ားဆစပခင်း၊ ထိန်းချေုပ်မှု

်စီးဆစပခင်း၊ လွှဲဆပပာင်းပခင်း၊

( င ) ရထားလမ်း အချေ
ပစ်ပခင်းနှင့် မမှန်မ
( စ ) ရထားလမ်း

်ပပမျေား

ို မမှန်မ

န် အချေ

ို ချေို ့ယွင်းပျေ

န် ပပုလုပ်ပခင်း၊ ေုံး

ွယ်ထားပခင်း၊ ေယ်ရှား

်ပပပခင်း၊

်စီးဆစဆသာ အပခားမည်သည့် ပပုလုပ်မှု

ိုမေို ပပုလုပ်ပခင်း၊

ပေစ်ဆပါ်ဆစပခင်း သို ့မဟုတ် ထိုသုိ ့ပေစ်ဆပါ်ဆစရန် အားထုတ်ပခင်း၊
၈၀။

မည်သူမျှ(

)

ရထားဆမာင်းနှင်ဆနစဉ်တွင် ဆသာ်လည်းဆ
စီးနင်းလို

်ပါသူ၏ အသ ်

ာင်း၊ ရပ်ဆနစဉ်တွင် ဆသာ်လည်းဆ

ာင်း

ိုပေစ်ဆစ၊ လုံပခုံဆရး ိုပေစ်ဆစ ဆဘးပေစ်ဆစရန် တမင်ပပုလုပ်

ပခင်း၊ မေင်မပခင် သို ့မဟုတ် ဆပါ့ေစွာပပုလုပ်ပခင်းတို ့ အပါအဝင် မည်သည့်ပပုလုပ်မှု ိုမျှ
မပပုလုပ်ရ။
( ခ ) ရထားဆပါ်တွင် ဆဘးအန္တရာယ်ပေစ်ဆစတတ်ဆသာ

ုန်စည်

ို ခွင့်ပပုချေ

်မရှိဘဲ

တင်ဆောင်ပခင်း သို ့မဟုတ် တင်ဆောင်ရန် အားထုတ်ပခင်းမပပုရ။
၈၁။

မည်သူမျှ(

)

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်း ိုပေစ်ဆစ၊ ရပ်နားစခန်း လုပ်ငန်း ိုပေစ်ဆစ ဗဟို္ ီး
အေွဲ ့

ထုတ်ဆပးသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ လုပ်

( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိဆသာ်လည်း ဗဟို္
လမ်း

ို ေွင့်လှစ်ပခင်းမပပုရ။

ီး

ပ်ဆရး

ိုင်ပခင်းမပပုရ။

ပ်ဆရးအေွဲ ့၏ ခွင့်ပပုချေ

်မရရှိဘဲ ရထား
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( ဂ ) အဆ

ာင်းတစ်စုံတစ်ရာဆ

ခွင့်ပပုချေ
၈၂။

ာင့် ပိတ်ထားဆသာရထားလမ်း ို ဗဟို္ ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့၏

်မရရှိဘဲ ပပန်လည်ေွင့်လှစ်ပခင်းမပပုရ။

ရထားဝန်ထမ်းနှင့် ရထားအေွဲ ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူမည်သူမျှ(

)

တာဝန်ချေိန်အတွင်း အရ

်ဆသစာ ဆသာ

်စားပခင်း၊ ရထားစီးခရီးသည်

ို စိတ်မငိုပငင်

ဆစရန် သို ့မဟု တ ် ဆဘးအန္တရ ာယ် ပေစ်ဆ စရန် မေင်မ ပခင် သို ့မဟု တ် ဆပါ့ဆ လျော့ စွ ာ
ပပုလုပ်ပခင်း သို ့မဟုတ် ဆနှာင့်ယှ
(ခ)

်ပခင်း မပပုရ။

ုန်တွဲတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ဝန်ချေိန်ထ

( ဂ ) ရထားလမ်းနှင့်

်ပို၍ တင်ဆောင်ပခင်းမပပုရ။

ားလမ်းပေတ်သန်းသည့်ဆနရာ၌ ရထားပေတ်သန်းချေိန် မတိုင်မီဂိတ်

ို

ဆ ာင်းမွန်စွာပိတ်ပခင်းနှင့် ရထားပေတ်သန်းမပီးသည့်အခါ ပပန်ေွင့်ပခင်းတို ့ ို သတ်မှတ်ချေ ်
မျေားနှင့်အညီ ပပုလုပ်ရန် ပျေ
(ဃ)

်

ွ

်ပခင်းမရှိဆစရ။

ရထား မဆတာ်တေပေစ်ပွားမှုနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ ပုေ်မ ၇၀ အရ သ

်ေ ိုင်ရာ ဌာန၊

အေွဲ ့အစည်း သို ့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ထံသို ့ ချေ ်ချေင်းသတင်းဆပးပို ့ အစီရင်ခံရန် ပျေ ် ွ ်ပခင်း
မရှိဆစရ။
( င ) ရထားဆပါ်တွင် အမျေားပပည်သူအတွ

် မနှစ်မမို ့ေွယ ်ရာပေစ်ဆသာ

ုန်စည်မျေား

ို

သယ်ဆောင်ပခင်း မပပုရ။
( စ ) ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ အမျေားပပည်သူသိရှိဆစရန် ရထားဆပါ်နှင့်
ဘူတာရုံမျေားတွင် လိုအပ်သည့် ရထားခနှုန်းဆ
နှင့် စာအုပ်စာတမ်းမျေားထားရှိရန် ပျေ
(ေ)

်

ွ

ာ်ပငာ၊ နို ့တစ်စာ၊ ဆ

်ပခင်းမရှိဆစရ။

ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အနည်းေုံး ဆပခာ
ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သို ့ အစီရင်ခံရန် ပျေ

ာ်ပငာေိုင်းဘုတ်

်

ွ

်လလျှင် တစ်္

ိမ်

်ပခင်း မရှိဆစရ။

( ဇ ) ရထားပို ့ဆောင်ဆရးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျေဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာ

ို မမှန်မ

န် ပပုစုမပီး

တင်ပပပခင်း မပပုရ။
၈၃။

မည်သူမျှ(

)

ရထားဆပါ်တွင် ပါရှိဆသာ အဆရးဆပါ်

ိရိယာ

ို ခိုင်လုံဆသာအဆ

ာင်းမရှိဘဲ အသုံး

မပပုရ။
( ခ ) ရထားရှိ ေ

်သွယ်ဆရးစနစ်နှင့် ပစ္စည်း

ိရိယာ

ို ဆနှာင့်ယှ

်ပခင်း၊ ေျေ

်ေီးပခင်း

မပပုရ။
( ဂ ) ရထား စတင်ထွ

်ခွာစဉ် ရထားဆပါ်သို ့ ခုန်တ

ခုန်ေင်းပခင်း မပပုရ။

်ပခင်း သို ့မဟုတ် ရထားမရပ်မီ
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(ဃ)

ရထား အမိုး၊ အ

ာ၊ ဆပခနင်း၊ တွဲမျေားအ

မျေားဆပါ်တွင် စီးနင်းလို

ားနှင့် သတ်မှတ်ခွင့်ပပုချေ

်မရှိဆသာ ဆနရာ

်ပါပခင်းမပပုရ။

( င ) ရထားဆပါ်တွင် အပခားသူ

ိုစိတ်မငိုပငင်ဆစရန် ပပုမူဆပပာေိုပခင်း၊ အဆနှာင့်အယှ ်ဆပးပခင်း

မပပုရ။
( စ ) ရထားဆပါ်နှင့် ရထားနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆတာင်းရမ်းစားသူ၊ ခွင့်ပပုချေ ်မရှိဘဲ ဆစျေးဆရာင်းသူ
သို ့မဟုတ် ဆနထိုင်သူအားထွ

်ခွာသွားရန် တာဝန်ရှိရထားဝန်ထမ်း

ညွှန်

ားသည်

ို

ပငင်းေန်ပခင်းမပပုရ။
(ေ)

တာဝန်ရှိ ရထားဝန်ထမ်း
သို ့မဟုတ် အနိုင်အထ

( ဇ ) ရထားလမ်းနှင့်
ထားသည်

ို ခွင့်ပပုချေ

ဆေးလိပ်ဆသာ

်ပခင်း၊ တားေီးပခင်း၊ ဟန် ့တားပခင်း

်ပပုပခင်း မပပုရ။

ားလမ်းပေတ်သန်းသည့်ဆနရာ၌ ရထားလာသည့်အခါ ဂိတ်ပိတ်

ဂိတ်ေွင့်ထားသည်
(ဈ)

ို ဝတ္တ ရားဆနှာင့်ယှ

်မရှိဘဲ ေွင့်ပခင်း၊ ပေတ်သန်းပခင်း၊ ရထားပေတ်သန်းမပီးသည့်အခါ

ို ပိတ်ပခင်းမပပုရ။

်ခွင့်မရှိဆသာ ဘူတာဆနရာမျေား၊ တွဲမျေားဆပါ်တွင် ဆေးလိပ်ဆသာ

်ပခင်း

မပပုရ။
အခန်း (၁၉)
ပပစ်ေဏ်မျေား
၈၄။

မည်သူမေို ပုေ်မ ၇၉ ပါတားပမစ်ချေ

်တစ်ရပ်ရပ်

ို ဆော

်ေျေ

်

ျေူးလွန်ဆ

ာင်း ပပစ်မှု

ထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူ ို အနည်းေုံး ငါးနှစ်မှ အမျေားေုံး နှစ် ၂၀ ထ ်မပိုဆသာ ဆထာင်ေဏ်
ချေမှတ်ရမည့်အပပင် ဆငွေဏ်လည်း ချေမှတ်နိုင်သည်။
၈၅။

မည်သူမေို ပုေ်မ ၈၀ ပါ တားပမစ်ချေ

ထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူ

်တစ်ရပ်ရပ်

ုိ ဆော

်ေျေ

်

ျေူးလွန်ဆ

ို အနည်းေုံး သုးံ နှစ်မှ အမျေားေုံး တစ်ေယ်နှစ် ထ

ာင်း ပပစ်မှု
မ
် ပိုဆသာ

ဆထာင်ေဏ်ချေမှတ်ရမည့်အပပင် ဆငွေဏ်လည်းချေမှတ်နိုင်သည်။
၈၆။

မည်သူမေို(

)

ပုေ်မ ၈၁၊ ပုေ်မခွဲ (

) ပါ တားပမစ်ချေ

် တစ်ရပ်ရပ်

ို ဆော

ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူ

ို ငါးနှစ် ထ

မ
် ပိုဆသာ ဆထာင်ေဏ်ပေစ်ဆစ၊

အနည်းေုံး

ျေပ် တစ်ေယ်သန
ိ ်းမှ အမျေားေုံး

ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဆစ ချေမှတ်ရမည်။

်ေျေ

်

ျေူးလွန်ဆ

ာင်း

ျေပ်သိန်း ၁၀၀ ထိ ဆငွေဏ်ပေစ်ဆစ၊
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( ခ ) ပုေ်မ ၈၁၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) ပါ တားပမစ်ချေ
ဆ

ာင်း ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူ

ပေစ်ဆစ၊ အနည်းေုံး

်တစ်ရပ်ရပ်

ို ဆော

ို သုးံ နှစ်ထ

်မပိုဆသာ ဆထာင်ေဏ်

ျေပ် ငါးသိန်းမှ အမျေားေုံး

်ေျေ

်

ျေူးလွန်

ျေပ်သိန်း ၅၀ အထိ ဆငွေဏ်ပေစ်ဆစ၊

ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဆစ ချေမှတ်ရမည်။
၈၇။

ရထားဝန်ထမ်းနှင့် ရထားအေွဲ ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူ မည်သူမေို(

)

ပုေ ်မ ၈၂၊ ပု ေ်မ ခွ ဲ (
ျေူးလွန်ဆ

) မှ (ေ) အထိပ ါ တားပမစ်ခ ျေ

် တ စ် ရပ် ရပ်

ာင်း ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူ

ို အမျေားေုံး

ိ ု ဆော

်ေ ျေ

်

ျေပ်တစ်သိန်း

အထိ ဆငွေဏ်ချေမှတ်ရမည်။
( ခ ) ပုေ်မ ၈၂ ၊ ပုေ်မခွဲ (ဇ) ပါ

တားပမစ်ချေ

်

ို ဆော

်ေျေ

်

ျေူးလွန်ဆ

ာင်း ပပစ်မှု

ထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူ ို တစ်နှစ်ထ ်မပိုဆသာ ဆထာင်ေဏ်ပေစ်ဆစ၊ အနည်းေုံး
ျေပ်တစ်သိန်းမှ အမျေားေုံး

ျေပ်တစ်ေယ်သိန်းအထိ ဆငွေဏ်ပေစ်ဆစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံး

ပေစ်ဆစ ချေမှတ်ရမည်။
၈၈။

မည်သူမေို(

)

ပုေ်မ ၈၃၊ ပုေ်မခွဲ ( ) မှ (ဇ) အထိပါ တားပမစ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ်

ို ဆော ်ေျေ ်

ဆ

မ
် ပိုဆသာ ဆထာင်ေဏ်

ာင်း ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူ

ပေစ်ဆစ၊ အနည်းေုံး

ို သုံးလထ

ျေပ်တစ်ဆသာင်းမှ အမျေားေုံး

ျေူးလွန်

ျေပ်တစ်သိန်းထိ ဆငွေဏ်ပေစ်ဆစ၊

ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဆစ ချေမှတ်ရမည်။
( ခ ) ပုေ်မ ၈၃၊ ပုေ်မခွဲ (ဈ) ပါ တားပမစ်ချေ ်
စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ထိုသူ

ို ဆော ်ေျေ

်

ျေူးလွန်ဆ

ာင်း ပပစ်မှုထင်ရှား

ို တည်ေဲဥပဆေအရ အဆရးယူရမည်။
အခန်း(၂၀)
အဆထွဆထွ

၈၉။

ရထားလမ်းတစ်ဆလျှာ
(

)

် ရထားလမ်းနယ် သတ်မှတ်ချေ

်မှာ-

ရထားလမ်းေို ့ ဆပမတာဆဘာင်၏ ဝဲ၊ ယာ အစွန်ေုံးအဆပခမှ အနည်းေုံး အ ွာအဆဝးသည်
၇၅ ဆပစီ ပေစ်သည်။

( ခ ) တူးဆပမပေစ်ပါ

တူးဆပမထိပ်မှ တစ်ဘ

်တစ်ချေ

်သို ့ အနည်းေုံးအ

ွာအဆဝးသည်

၇၅ ဆပစီ ပေစ်သည်။
( ဂ ) သီးပခားသတ်မှတ်ထားဆသာ ရထားလမ်းတစ်ဆလျှာ
သံလမ်းမှ အနည်းေုံးအ

်တွင် ဝဲ၊ ယာ အစွန်ေုံး ရထား

ွာအဆဝးသည် ၅၀ ဆပ ပေစ်သည်။
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၉၀။

ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့နှင့် စီမံဆရးအေွဲ ့ ပေစ်ဆစ၊ ရထားအေွဲ ့အစည်း

ရရန်ရှိဆသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခ၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သ
အခဆ

းဆငွတို ့ ို ဆပးဆောင်ရန် ပျေ ်

နှင့်အညီ အရဆ
၉၁။

လ
(

ာ

( ခ ) ရထား

)

ျေန်ဆငွပေစ်ဘိသ ဲ့သို ့ သတ်မှတ်ချေ ်

းမျေား အဆပါ်တွင် ေုဆ

းမျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍-

်မှတ်စစ် အေွဲ ့မျေားအား ေုဆ

ုမ္ပဏီတွင် ရထား

သတ်မှတ်၍ ရထားလ
(

်သူထံမှ အခွန်မဆပပ

ပမန်မာ့မီးရထားတွင် ပမန်မာ့မီးရထား စီမံခန် ့ခွဲဆရးအေွဲ ့၏ ေုံးပေတ်ချေ
သတ်မှတ်၍ ရထားလ

၉၂။

်တမ်းတိုးပမင့်ခ၊ ဝန်ဆောင်ခ၊ ေဏ်ဆငွနှင့် အပခား

်ခံခွင့်ရှိသည်။

မ
် ှတ်မဲ့၊ တန်ောမဲ့ ေဏ်ဆ
)

ွ

ပေစ်ဆစ၊ ဤဥပဆေအရ

ုမ္ပဏီ ေါရို

်ပေင့် ရာခိုင်နှုန်း

းဆပးနိုင်သည်။

်တာအေွဲ ့ ေုံးပေတ်ချေ

်မှတ်စစ် အေွဲ ့မျေားအား ေုဆ

်ပေင့် ရာခိုင်နှုန်း

းဆပးနိုင်သည်။

ပမန်မာ့မီးရထား ၀န်ထမ်းတစ်ဦးသည် ၀န်ထမ်းအပေစ်မှ ထုတ်ပစ်ခံရပခင်း၊ ရာထူးမှ
ထုတ်ပယ်ခံရပခင်း၊ ထွ

်ဆပပးတိမ်းဆရှာင်ဆနပခင်း၊ ဆသေုံးပခင်း သို ့မဟုတ် အမငိမ်းစား

ယူပခင်းတို ့ ပေစ်ဆပါ်သည့်အခါ ထိုရထား၀န်ထမ်းအား တရား၀င် ဆနထိုင်ခွင့်ပပုထားဆသာ
ဆနအိမ်၊ အဆော

်အအုံ၊ အခန်း

ိုလည်းဆ

ာင်း၊ ထုတ်ဆပးထားဆသာ ပစ္စည်း၊

စာအုပ်စာတမ်း၊ စာရွ ်စာတမ်းမျေားနှင့် အပခားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းမျေား ိုလည်းဆ ာင်း
ခွင့်ပပုထုတ်ဆပးသည့် ဌာနသို ့ သတ်မှတ်ချေိန်အတွင်း ပပန်လည်အပ်နှံရမည်။
( ခ ) ပမန်မာ့မီးရထား စီမံခန် ့ခွဲဆရးအေွဲ ့သည် ပုေ်မခွဲ (
ပျေ

်

ွ

်ပါ

) အရ ပပန်လည်အပ်နှံရန်

ထုတ်ဆပးထားဆသာ ပစ္စည်း၊ စာအုပ်စာတမ်း၊ စာရွ

အပခားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းမျေား

်စာတမ်းမျေားနှင့်

ို လိုအပ်သလို စီမံခန် ့ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အပပင် ဆနထိုင်

ခွင့်ပပုထားဆသာ ဆနအိမ်၊ အဆော

်အအုံ၊ အခန်းမှ ေယ်ရှားထွ

်ခွာရန် ပငင်းေန်ဆသာ

ပမန်မာ့မီးရထားဝန်ထမ်းနှင့် ယင်း၏ မိသားစုအား ပမန်မာ့မီးရထား အိမ်ရာစည်းမျေဉ်း
စည်း
၉၃။

မ်းမျေားနှင့်အညီ ေယ်ရှားနှင်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ဤဥပဆေအရ အဆရးယူသည့် ပပစ်မှုမျေား

ို ရဲအဆရးယူပိုင်ခွင့်ရှိဆသာ ပပစ်မှုမျေားအပေစ်

သတ်မှတ်သည်။
၉၄။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်ဆသာ ဗဟို္

ပပည်ဆထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့၏ သဆဘာတူညီချေ
အပခားခံစားခွင့်မျေား
၉၅။

ဗဟို္ ီး

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့ဝင်မျေားနှင့် စီမံဆရးအေွဲ ့ဝင်မျေားသည်

်ပေင့် ဝန်္

ီးဌာန

ိုခံစားခွင့်ရှိသည်။

ပ်ဆရးအေွဲ ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် သ ်ေိုင်ဆသာ

အရအသုံးဆငွစာရင်းမှ

သတ်မှတ်ဆသာချေီးပမှင့်ဆငွ၊ စရိတ်နှင့်

ျေခံရမည်။

ုန် ျေစရိတ်မျေား ို ဝန်္ ီးဌာန၏

34
၉၆။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ဆသာ ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့ဝင်မျေား၊ စီမံဆရးအေွဲ ့ဝင်မျေားနှင့် ရထား

အေွဲ ့အစည်းမျေား၏ ရထားဝန်ထမ်းမျေားသည် ဤဥပဆေအရဆပးအပ်ဆသာ လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား

ို

ထမ်းဆောင်ဆနချေိန်တွင် ပပည်သူဝန်
့ ထမ်းပေစ်သည်ဟမ
ု ှတ်ယူရမည်။
၉၇။

ဗဟို္

ီး

ပ်ဆရးအေွဲ ့သည် ပုဂ္ဂလိ

ပို ့ဆောင်ဆရး လုပ်ငန်းမျေား
တာဝန်မျေား
၉၈။

ိုဆောင်ရွ

ို စတင်ဆောင်ရွ

ရထား

ုမ္ပဏီမျေား ေွဲ ့စည်းတည်ဆထာင်၍ ရထား

်ပခင်း မပပုဆသးမီ

ာလတွင် စီမံဆရးအေွဲ ့၏ လုပ်ငန်း

်ရန် ပမန်မာ့မီးရထား စီမံခန် ့ခွဲဆရးအေွဲ ့အား တာဝန်ဆပးနိုင်သည်။

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

စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း

မ်းမျေား၊ အမိန် ့ဆ

ာ်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျေား

ို ဤဥပဆေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ

ားချေ

်၊ လမ်းညွှန်ချေ

်မျေားနှင့် မေန် ့ ျေင်သဆရွ ့ ေ

်လ

်

်န ှ င် ့
ျေင့်သးုံ

နိုင်သည်။
၉၉။

ဤဥပဆေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ
(

)

ဝန်္

်မျေား

ို အဆ

်ရာတွင် -

ီးဌာနသည် နည်းဥပဆေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်း

အစိုးရအေွဲ ့၏ သဆဘာတူညီချေ
( ခ ) ဗဟို္

ာင်အထည်ဆော်ဆောင်ရွ

ီး

အမိန် ့၊ ညွှန်

မ်းမျေား

ို ပပည်ဆထာင်စု

်ပေင့် ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။

ပ်ဆရးအေွဲ ့နှင့် ပမန်မာ့မီးရထားတို ့သည် လိုအပ်ဆသာ အမိန် ့ဆ
ားချေ

်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျေား

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

ာ်ပငာစာ၊

ို ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။

ို ဤဥပဆေပေင့် ရုပ်သိမ်းလို

ပပည်ဆထာင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံဆတာ် ေွဲ ့စည်းပုံအဆပခခံဥပဆေအရ

်သည်။

ျွန်ုပ်လ ်မှတ်ဆရးထိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံဆတာ်သမ္မတ
ပပည်ဆထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဆတာ်

