မြန်ြာဴကြ်ဵရိုဵတန်ဵနှငဴ် မပည်တွင်ဵေေေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေေဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴဥပေဒ
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်ဥပေဒအြှတ် ၁၀။)
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တေပါင်ဵလမပည်ဴေကျော် ၁ ေက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ၅ ေက်)
[ မပင်ဆင် : 06.07.2017 ]
ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵလိက
ု ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အြည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်မပချေက်
၁။

ဤဥပေဒကို

ြမန်မာဴကမ်ဵရိုဵတန်ဵနှငဴ်

ြပည်တွင်ဵေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴဥပေဒ ဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။
၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေောက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါေတိုင်ဵ ေဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်
ေစ ရမည်(က) နိုင်ငဳေတာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ကိုဆိုသည်။
(ခ)

အစိုဵေအဖွဲ့

ဆိုသည်မှာ

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

ြပည်ေထာင်စုေစိုဵရ

ေဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
(ဂ)

ဝန်ကကီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုေစိုဵရ ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန
ကိုဆို သည်။

(ဃ) ဦဵစီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ေရေ ကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနကိုဆိုသည်။
(င)

ကကီဵ ကပ်ေေဵဗဟိုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒေရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ ြမန်မာဴကမ်ဵရိုဵတန်ဵ နှငဴ်
ြပည်တွင်ဵ ေရေ ကာင်ဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့ကိုဆိုသည်။

(စ)

ေဒသဆိုင်ောကကီဵ ကပ်ေေဵအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာဴကမ်ဵရိုဵတန်ဵနှငဴ် ြပည်တွင်ဵေရေ ကာင်ဵ
သယ်

ယူပို့

ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵကို
ြပည်တွင်ဵေရေ ကာင်ဵ
ဤဥပေဒေရ

ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့က

ကျင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်နှငဴ်

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ

လိေ
ု ပ်ေသာ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊

လွှေ
ဲ ပ်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵ
ြမန်မာဴကမ်ဵရိုဵတန်ဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို
ြပည်နယ်၊

ကကီဵ ကပ်နိုင်ရန်

ခရိုင်နှငဴ်မမို့နယ်

မျာဵတွင်

ဖွဲ့စည်ဵေပဵေသာ ေဒသဆိုင်ရာေဖွဲ့မျာဵကိုဆိုသည်။
(ဆ)

မြန်ြာဴကြ်ဵရိုဵတန်ဵ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငဳေတာ်၏ ေရြပင်နယ်နိမိတ်ေတွင်ဵရှိ ကမ်ဵရိုဵတန်ဵ
ကိဆ
ု ို သည်။

(ဇ)

မပည်တွင်ဵေေေ ကာင်ဵ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငဳေတာ်ေတွင်ဵ ေရယာဉ်မျာဵ ခုတ်ေမာင်ဵသွာဵလာ
နိုင်ေသာ ေရလမ်ဵေ ကာင်ဵကို ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ဝန်ကကီဵဌာနက ေစိုဵရေဖွဲ့၏
သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ေသာ ေြခာဵေရလမ်ဵေ ကာင်ဵတစ်ခုခုလည်ဵ ပါဝင်သည်။

(ဈ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ဆိုသည်မှာ ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ေဆာင်
ရွက်ရန် ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့ သို့မဟုတ် ယင်ဵေဖွဲ့က တာဝန်လဲေ
ွှ ပ်သည်ေ
ဴ ဒသဆိုင်ရာ
ကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့က ထုတေ
် ပဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုချက်ကို ဆိုသည်။

(ည)

ေေယာဉ် ဆိုရာတွင် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ေလို့ငှာ ခရီဵသည်ကိုြဖစ်ေစ၊ ကုန်စည်ကိုြဖစ်ေစ၊
ခရီဵသည်နှငဴ် ကုန်စည်နှစ်မျိုဵလုဵဳ ကိုြဖစ်ေစ ေရေ ကာင်ဵ၌ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေတွက်
ေသုဳဵြပုေသာ စက်တပ်ေရယာဉ် သို့မဟုတ် စက်မဲဴေရယာဉ်တစ်မျိုဵမျိုဵ ပါဝင်သည်။

(ဋ)

ေေေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေေဵလုပ်ငန်ဵ

ဆိုသည်မှာ

ြမန်မာဴကမ်ဵရိုဵတန်ဵ၌

ြဖစ်ေစ၊

ြပည်တွင်ဵေရ ေ ကာင်ဵ၌ ြဖစ်ေစ စီဵပွာဵေရဵေလို့ငှာ ခရီဵသည်၊ ကုန်စည် သို့မဟုတ်
ခရီဵသည်နှငဴ် ကုန်စည်နှစ်မျိုဵလုဵဳ ကို ေရယာဉ်ြဖင်ဴ သယ်ယူပို့ေဆာင်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵကို
ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ေရယာဉ်ြဖင်ဴလုပ်ကိုင်ေသာ ေြခာဵလုပ်ငန်ဵ တစ်ခုခုလည်ဵ
ပါဝင်သည်။
(ဌ)

ြမန်မာဴကမ်ဵရိုဵတန်ဵနှငဴ် ြပည်တွင်ဵေရေ ကာင်ဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ
ြမန်မာဴကမ်ဵရိုဵတန်ဵ ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ြပည်တွင်ဵေရေ ကာင်ဵ
သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵတို့ကို ဆိုသည်။
အခန်ဵ (၂)
ေည်ေွယ်ချေက်ြျောဵ

၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတိုင်ဵြဖစ်သည်(က) ေဒသတွင်ဵနိုင်ငဳမျာဵ၊ ေိမ်နီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵနှငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဒသတွင်ဵဖွဲ့စည်ဵထာဵ
သည်ေ
ဴ ဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ချုပ်ဆိုထာဵေသာေရေ ကာင်ဵ

သယ်ယူပို့

ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵကို ေေကာင်ေထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊
(ခ)

ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ မူဝါဒမျာဵ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(ဂ)

ြမန်မာဴကမ်ဵရိုဵတန်ဵနှငဴ် ြပည်တွင်ဵေရေ ကာင်ဵတွင် ခရီဵသည်နှငဴ် ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်ေညီ စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ေစရန်။

အခန်ဵ (၃)
ကကီဵ ကပ်ေေဵဗဟိုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵမခင်ဵ
၄။

ေစိုဵရေဖွဲ့သည် ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို ကကီဵ ကပ်ရန်ေလိ့င
ု ှာ ေောက်ပါ
ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပါဝင်ေသာ ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵရမည် -

(က)

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ)

ဒုတိယဝန်ကကီဵ ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

(ဂ)

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် ေရေရင်ဵေြမစ်နှငဴ်
ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဦဵစီဵဌာန

ေဖွဲ့ဝင်

(ဃ)

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် ေေထွေထွေုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန

ေဖွဲ့ဝင်

(င)

ဦဵေဆာင်ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ ြမန်မာဴဆိပ်ကမ်ဵောဏာပိုင်

ေဖွဲ့ဝင်

(စ)

ဦဵေဆာင်ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ ြပည်တွင်ဵေရေ ကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ

ေဖွဲ့ဝင်

(ဆ)

ဦဵေဆာင်ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ ြမန်မာဴသေဘောကျင်ဵလုပ်ငန်ဵ

ေဖွဲ့ဝင်

(ဇ)

တပ်ဖွဲ့မှူဵ၊ ေရေ ကာင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့၊ ြမန်မာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖွဲ့

ေဖွဲ့ဝင်

(ဈ)

ေြခာဵသင်ဴေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦဵ

ေဖွဲ့ဝင်

(ည)

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် ေရေ ကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာန

ေတွင်ဵေရဵမှူဵ

၅။

ေစိုဵရေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၄ ေရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့ကို လိေ
ု ပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲ့
စည်ဵနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 06.07.2017>
အခန်ဵ (၄)
ကကီဵ ကပ်ေေဵဗဟိုအဖွဲ့၏ တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြျောဵ

၆။

ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵမှာ ေောက်ပါေတိုင်ဵ ြဖစ်သည်(က) ေဒသတွင်ဵနိုင်ငဳမျာဵ၊ ေိမ်နီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵနှငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဒသတွင်ဵေဖွဲ့ေစည်ဵ
မျာဵနှငဴေ
် သာ်လည်ဵေကာင်ဵ ချုပ်ဆိုထာဵေသာ ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ
မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

(ခ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

သတ်မှတ်သည်ဴ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ေမျိုဵေစာဵေလိုက် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ထုတေ
် ပဵရန် ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊ သက်ဆိုင်သည်ခ
ဴ ရီဵစဉ်နှငဴ်
နယ်ေြမသတ်မှတ်၍

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ

တိုဵြမှင်ဴြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပါလုပ်ငန်ဵ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ကာလသတ်မှတ်၍
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵနှငဴ် ေခေ ကဵေငွမျာဵ စည်ဵ ကပ်ေကာက်ခဳ
ြခင်ဵ၊
(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါလုပ်ငန်ဵတာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵကို ေဒသဆိုင်ရာ ကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့မျာဵသို့
လွှေ
ဲ ပ် ြခင်ဵ၊

(ဃ) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊
(င)

မိမိ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေေထာက်ေကူြပုရန် ဝန်ထမ်ဵဖွဲ့စည်ဵပုဳနှငဴ်
ေညီ ရုဳဵေဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်ဵမပီဵ လိေ
ု ပ်သည်ဴ ေရာထမ်ဵေမှုထမ်ဵမျာဵ ခန့်ေပ်တာဝန်ေပဵြခင်ဵ၊

(စ)

လိေ
ု ပ်ချက်ရှိပါက ေရယာဉ်မျာဵကို ရပ်တန့်၍ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြခင်ဵရှိ မရှိ
စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊

လိေ
ု ပ်သည်ဴ

စာရွက်စာတမ်ဵ

ေေထာက်ေထာဵစသည်တ
ဴ ို့ကို

စိစစ်

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵြပုရန်ေတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေပဵြခင်ဵ၊
(ဆ)

ဤဥပေဒနှငဴ်

ဤဥပေဒေရြပုသည်ဴ

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

ေမိန့်နှငဴ်

ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ

ပါတာဵြမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေသာ ေရယာဉ်ကို တာဵဆီဵြခင်ဵနှငဴ် ေရယာဉ်ောဵ
ယာယီထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ တို့ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဇ)

ေစိုဵရေဖွဲ့က ေခါောဵေလျာ်စွာ ေပဵေပ်သည်ဴ ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ
နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ တာဝန်မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ြခင်ဵ။
<ြပင်ဆင် 06.07.2017>

၇။

ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့သည်

မိမိ၏

တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵကို

ကျင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်

လိေ
ု ပ်ပါက ဦဵစီဵဌာနကို တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵ သတ်မှတ်၍ လွှေ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၅)
ေဒသဆိုင်ောကကီဵ ကပ်ေေဵအဖွဲ့ြျောဵ ဖွဲ့စည်ဵမခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်ြျောဵ
၈။

ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့သည်

လိေ
ု ပ်ေသာ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်၊

ခရိုင်နှငဴ်

မမို့နယ်မျာဵတွင် ြမန်မာဴကမ်ဵရိုဵတန်ဵနှငဴ် ြပည်တွင်ဵေရေ ကာင်ဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို
ကကီဵ ကပ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေစိုဵရေဖွဲ့မျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵမပီဵ
ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့

ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆက်စပ်သည်ဴ

ေစိုဵရဌာန၊

ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵမှ

သင်ဴေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြဖင်ဴ ေဒသဆိုင်ရာ ကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့မျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

၉။

ေဒသဆိုင်ရာ ကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့မျာဵသည် ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့က ေခါောဵေလျာ်စွာလွှေ
ဲ ပ်
သည်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်ဵသို့ေဆာင်ရွက်ရာ
တွင် လိေ
ု ပ်ပါက တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေစိုဵရေဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ရယူ၍
ခရိုင်သို့မဟုတ် မမို့နယ်မျာဵတွင် သင်ဴေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြဖင်ဴ ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့မျာဵ ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။

၁၀။

ေဒသဆိုင်ရာ ကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့မျာဵသည် မိမိတို့ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ကကီဵ ကပ်ေရဵ
ဗဟိုေဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်ေညီ ေစီရင်ခဳရမည်။
အခန်ဵ (၆)
မြန်ြာဴကြ်ဵရိုဵတန်ဵနှငဴ် မပည်တွင်ဵေေေ ကာင်ဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေေဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴ

၁၁။

ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုကိုြဖစ်ေစ၊

ောဵလုဵဳ ကိုြဖစ်ေစ

လုပ်ကိုင်လုသ
ိ ူ

သည် သက်ဆိုင်သည်ဴ ေဒသဆိုင်ရာကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့သို့ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်
မျာဵနှငဴ်ေညီ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၁၂။

ပုဒ်မ ၁၁ ေရ ေလျှောက်ထာဵချက်ကိုရရှိသည်ေ
ဴ ဒသဆိုင်ရာ ကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့မျာဵသည်(က) ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့က

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ေရယာဉ်ေမျိုဵေစာဵေလိုက်

မိမိတို့

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထုတေ
် ပဵနိုင်ခွင်ဴရှိေသာ ေရယာဉ်ေမျိုဵေစာဵြဖစ်ပါက သတ်မှတ်ချက်မျာဵ
နှငဴ်ေညီ စိစစ်မပီဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် ခွင်ဴြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ
ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ေရ ခွင်ဴြပုပါက ေနှာင်ဴေနှဵ ကန့် ကာမူမရှိေစဘဲ လုပ်ငန်ဵေမျိုဵေစာဵေလိုက်
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ထုတေ
် ပဵရမည်။

(ဂ)

မိမိတို့ေဖွဲ့က လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ထုတေ
် ပဵနိုင်ခွင်ဴရှိေသာ ေရယာဉ်ေမျိုဵေစာဵမဟုတ်ပါက
ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။

၁၃။

ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ေရ တင်ြပချက်ကို ရရှိသည်ဴေခါ သတ်မှတ်
ချက်မျာဵနှငဴ်ေညီစိစစ်မပီဵ(က) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ေရ ခွင်ဴြပုပါက သက်ဆိုင်သည်ဴ ေဒသဆိုင်ရာ ကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့မှတစ်ဆင်ဴ
ေလျှောက်

ထာဵသူောဵ

လုပ်ငန်ဵေမျိုဵေစာဵေလိုက်

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ထုတ် ေပဵရမည်။
၁၄။

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်(က) သတ်မှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ခကို ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်
သည်ေ
ဴ ဒသဆိုင်ရာကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့သို့ ေပဵသွင်ဵရမည်။

(ခ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ေမျိုဵေစာဵေလိုက်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို

လိက
ု ်နာ ရမည်။
(ဂ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမပီဵေနာက် ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ
ကို ဆက်လက်၍လုပ်ကိုင်လုပ
ိ ါက လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ တိုဵြမှငဴ်ေပဵရန်သတ်မှတ်ချက်မျာဵ
နှငဴ်ေညီ ေလျှောက်ထာဵရမည်။

၁၅။

ဝန်ကကီဵဌာနသည်(က) ေစိုဵရေဖွဲ့၏

သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ

လုပ်ကိုင်ေသာေစိုဵရဌာန၊

ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို

ေစိုဵရေဖွဲ့ေစည်ဵပိုင်

ေရယာဉ်မျာဵောဵ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ရယူြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ကင်ဵ လွတခ
် ွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ခ)
၁၆။

ယင်ဵသို့ ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုေ ကာင်ဵကို ေမိန့်ေ ကာ်ြငာစာြဖင်ဴ ထုတြ် ပန်ရမည်။

ဤဥပေဒ ောဏာတည်သည်ေ
ဴ န့ရက်တွင် ြမန်မာဴကမ်ဵရိုဵတန်ဵ ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ သေဘောသွာဵလာမှုေုပ်ချုပ်ေရဵ ေက်ဥပေဒေရ လိင
ု ်စင်ြဖင်ဴလုပ်ကိုင်
ေနသူသည်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်တွင်ဵေရေ ကာင်ဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊
ကုန်ဵလမ်ဵနှငဴ် ြပည်တွင်ဵေရေ ကာင်ဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵဥပေဒေရ လိင
ု ်စင်ြဖင်ဴ
လုပ်ကိုင်ေနသူသည်လည်ဵေကာင်ဵ ေဆိုပါ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမပီဵေနာက် ဆက်လက်လပ
ု ်
ကိုငလ
် ပ
ို ါက သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴကာလေတွင်ဵ ပုဒ်မ ၁၁ နှငဴ်ေညီ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ေလျှောက်ထာဵ
ရမည်။
အခန်ဵ (၇)
စီြဳခန့်ခွဲေေဵဆိုင်ော အေေဵယူေဆာင်ေွက်ြှု

၁၇။

ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့ သို့မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့သည် မိမိထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴ
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူက ဤဥပေဒေရြပုသည်ဴ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ ေမိန့် သို့မဟုတ် ညွှန် ကာဵချက်
တစ်ခုခုကိုြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်တစ်ခုခုကိုြဖစ်ေစ လိက
ု ်နာရန် ပျက်ကွက်
လျှေင် ထိသ
ု ူောဵေောက်ပါစီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ ေေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုခုကို ြပုလုပ်နိုင်သည်(က) သတိေပဵမပီဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဒဏ်ေ ကဵကို ေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵ၊
(ခ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ၊

(ဂ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ။

အခန်ဵ (၈)
အယူခဳမခင်ဵ
၁၈။

ေဒသဆိုင်ရာ ကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့က ပုဒ်မ ၁၇ ေရ ြပုလုပ်သည်ဴ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ ေေရဵယူ
ေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုခုကို

မေကျနပ်သူသည်

ေေရဵယူေဆာင်ရွက်သည်ေ
ဴ န့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀

ေတွင်ဵ ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့သို့ ေယူခဳနိုင်သည်။
၁၉။

ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၁၈ ေရ ေယူခဳြခင်ဵကို စိစစ်မပီဵ ေဒသဆိုင်ရာ ကကီဵ ကပ်ေရဵ
ေဖွဲ့၏ ေေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုကို ေတည်ြပုြခင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ြခင်ဵ
ြပုနိုင်သည်။

၂၀။

ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့၏ ပုဒ်မ ၁၇ ေရ ြပုလုပ်သည်ဴ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ ေေရဵယူေဆာင်ရွက်မှု
တစ်ခုခုကို

မေကျနပ်သူသည်

ေေရဵယူေဆာင်ရွက်သည်ေ
ဴ န့မှရက်ေပါင်ဵ

၆၀

ေတွင်ဵ

ေစိုဵရေဖွဲ့သို့ ေယူခဳနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 06.07.2017>
၂၁။

ေစိုဵရေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၂၀ ေရ ေယူခဳြခင်ဵကိုစိစစ်မပီဵ ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့၏ ေေရဵယူ
ေဆာင်ရွက်မှုကို ေတည်ြပုြခင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 06.07.2017>
အခန်ဵ (၉)
တာဵမြစ်ချေက်နှငဴ်မပစ်ဒဏ်

၂၂။

မည်သူမျှေ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မရှိဘဲ

ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ြခင်ဵ

သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ေစြခင်ဵမြပုရ။
၂၃။

(က) မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၂ ပါ တာဵြမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ
စီရင်ြခင်ဵခဳရလျှေင် ထိသ
ု ူကို ေြခာက်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်ငါဵသိန်ဵ
ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ြဖစ်ေစ ချမှတ်ြခင်ဵခဳရမည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ

(က)

ပါြပစ်မှုကို

ထပ်မဳကျူဵလွန်လျှေင်

ထိသ
ု ူကို

ေြခာက်လထက်မပိုေသာ

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ ထိ့ြု ပင် ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်ဵထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်လည်ဵ ချမှတ်
ရမည်။
အခန်ဵ (၁၀)
အေထွေထွ
၂၄။

ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့သည်-

(က) ြပည်ေထာင်စုေစိုဵရေဖွဲ့၏

သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ေမျိုဵေစာဵ

ေလိုက်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ေ ကဵ၊ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခ၊ ရက်လန
ွ ်ေ ကဵ၊
ဒဏ်ေ ကဵနှငဴ် ေြခာဵေခေ ကဵေငွ မျာဵကို သတ်မှတ်ထာဵရမည်။
(ခ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ေမျိုဵေစာဵေလိုက် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ
ကို သတ်မှတ်ရမည်။
<ြပင်ဆင် 06.07.2017>

၂၅။

ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှုမျာဵကို ရဲေေရဵယူပိုင်ခွင်ဴရှိေသာ ြပစ်မှုမျာဵေြဖစ် သတ်မှတ်သည်။

၂၆။

ဤဥပေဒေရ တရာဵစွဲဆို တင်ပို့ထာဵေသာ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ သက်ေသခဳ
ပစ္စညဵ် သည်

တရာဵရုဳဵေရှ့သို့

သက်ေသခဳပစ္စညဵ် ကို
ေစီရင်ခဳစာ

တင်ပို့ရန်

တရာဵရုဳဵေရှ့သို့

သို့မဟုတ်

သက်ဆိုင်

မလွယ်ကူေသာ

တင်ပို့ရန်မလိုဘဲ
ရာေြခာဵ

ပစ္စညဵ် ြဖစ်ပါက

ယင်ဵ

မည်ကဲဴသို့ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေ ကာင်ဵ

စာရွက်စာတမ်ဵ

ေေထာက်ေထာဵမျာဵြဖင်ဴ

တင်ြပနိုင်သည်။ ယင်ဵသို့ တင်ြပြခင်ဵကို တရာဵရုဳဵေရှ့သို့ သက်ေသခဳပစ္စညဵ် တင်ြပဘိသကဲဴသို့
မှတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵက ဥပေဒနှငဴ် ေညီ စီမဳခန့်ခွဲသည်ဴ ေမိန့်ချမှတ်ရမည်။
၂၇။

ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂ ပါ တာဵြမစ်ချက်သည် ဖျာဵနာေသာ သို့မဟုတ် ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရေသာသူမျာဵ
ောဵ သယ်ေဆာင်ြခင်ဵ၊ ေဘဵေန္တရာယ် တစ်စုဳတစ်ရာကျေရာက်မှုမှ ကယ်ဆယ်ရန် ေစာဵေစာ၊
ဝတ္ထုပစ္စညဵ် သို့မဟုတ် ေဆဵဝါဵမျာဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်ဵနှငဴ် ေေရဵတကကီဵ လိေ
ု ပ်၍ ေရယာဉ်ကို
ေသုဳဵြပုြခင်ဵတို့နှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵမရှိေစရ။

၂၈။

ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့နှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့မျာဵသည် ဤဥပေဒေရ ရရန်ရှိေသာ
ေခေ ကဵေငွမျာဵနှငဴ် ဒဏ်ေ ကဵမျာဵောဵ ေပဵေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သူထမ
ဳ ှ တည်ဆဲေခွန်ေခ
ဆိုင်ရာ ဥပေဒမျာဵနှငဴ်ေညီ ေရေကာက်ခဳရမည်။

၂၉။

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့ဝင်နှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ ကကီဵ ကပ်ေရဵေဖွဲ့ဝင်မျာဵ
သည် ဤဥပေဒေရ ေပဵေပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ေနချိန်တွင် ရာဇသတ်ကကီဵ
ပုဒ်မ ၂၁ ေရ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်ဵြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၃၀။

ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်_
(က) ဝန်ကကီဵဌာနသည်

လိေ
ု ပ်ေသာ

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်

စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို

ြပည်ေထာင်စုေစိုဵရေဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
(ခ)

ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ကကီဵ ကပ်ေရဵဗဟိုေဖွဲ့တို့သည် လိေ
ု ပ်ေသာ ေမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ ေမိန့်၊
ညွှန် ကာဵ ချက်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။

(ဂ)
၃၁။

ဦဵစီဵဌာနသည် လိေ
ု ပ်ေသာ ေမိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကိုထုတ်ြပန်နိုင်သည်။

သေဘောသွာဵလာမှုေုပ်ချုပ်ေရဵ ေက်ဥပေဒ (၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ေက်ဥပေဒေမှတ် ၂၀) ကို ဤဥပေဒ
ြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵလိက
ု ်သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳေေြခခဳဥပေဒေရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထိဵု သည်။

(ပုဳ) သိန်ဵစိန်
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

