ြပည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်
ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန
(ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေေမျာဵ)
အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၇၀/ ၂၀၁၈)
၁၃၈၀ ြပည်န
ဴ ှစ်၊ နယုန်လြပည်ဴေကျာ် (၇) ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်)
[ ြပင်ဆင် : 29.10.2019 ]
ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ မျာဵ
ဥပေဒပုဒ်မ ၈၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴကိုကျင်ဴသုဳဵ၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာ တူညီချက်
ြဖင်ဴ ေအာက်ပါနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ထုတြ် ပန်လုက
ိ ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေေမျာဵ ဟု
ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်ပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵသည် ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵ
မျာဵ ဥပေဒတွင်ပါရှိသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထိ့ြု ပင်ေအာက်ပါ စကာဵရပ်
မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်(က) ဥပေေ ဆိုသည်မှာ ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵဥပေဒကိုဆိုသည်။
(ခ)

အစိုဵရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ဂ)

ေလျှောက်လာွှ ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ ေလျှောက်လာွှ ကို ဆိုသည်။
ယင်ဵစကာဵရပ်တွင်လုင
ိ ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵရန်၊ ြပင်ဆင်ရန်၊ ေြပာင်ဵလဲရန်၊ ယာယီခွင်ဴြပု
လက်မှတ်ထုတ်ေပဵရန်၊ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵရန် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်ဵရန် ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ
ေလျှောက်လာွှ လည်ဵပါဝင်သည်။

(ဃ) ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

ဆိုသည်မှာ

အခေကကဵေငွရယူ၍ေသာ်လည်ဵ

ေကာင်ဵ၊ အကျိုဵေကျဵဇူဵတစ်ခုခုအတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵကို ေမာ်
ေတာ်ယာဉ်ြဖင်ဴ

သယ်ယူ

ပို့ေဆာင်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵကို

ဆိုသည်။

ယင်ဵစကာဵရပ်တွင်

ကုန်တင်ယာဉ်၊ ချိတ်ဆွဲယာဉ်၊ ေနာက်တွဲယာဉ်၊ ကုန်ေသတ္တာ သို့မဟုတ် သစ်တင်ယာဉ်
နှငဴ်စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵ ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵ အြခာဵယာဉ်မျာဵြဖင်ဴ သယ်ယူ
ပို့ေဆာင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။

(င)

ခရီဵစဉ်ခရီဵသည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုသည်မှာ
လည်ဵေကာင်ဵ၊

အခေကကဵေငွရယူ၍

အကျိုဵေကျဵဇူဵတစ်ခုခုအတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ေသာ်

သတ်မှတ်ခရီဵစဉ်

အတိင
ု ်ဵ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြဖင်ဴ ခရီဵသည်မျာဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵကိုဆိုသည်။
(စ)

စင်ဵလုဵဳ ငှာဵ

ခရီဵသည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ဆိုသည်မှာအခေကကဵေငွရယူ၍

အကျိုဵေကျဵဇူဵတစ်ခုခုအတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ခရီဵစဉ်

သတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုတစ်ဦဵ သို့မဟုတ် တစ်ဦဵထက်ပိုသည်ဴ ခရီဵ
သည်အာဵ အငှာဵသယ်ယူပို့ေဆာင်သည်ဴ အငှာဵယာဉ်လပ
ု ်ငန်ဵကိုဆိုသည်။
(ဆ)

ပဋိညာဉ်အရ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ ေမာ်ေတာ်
ယာဉ်ကိုငှာဵသူအသီဵသီဵအာဵ အဆက်မြပတ် အချိန်ကာလ အပိုင်ဵအြခာဵအတွက်တစ်ဦဵ
တည်ဵအသုဳဵြပုရန် ေပဵအပ်ြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်
ရန်အတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ငှာဵသူအသီဵသီဵ၏ သီဵြခာဵလိအ
ု ပ်ချက်အတိုင်ဵ ြပည်စ
ဴ ုဳေစ
ရန်ရည်ရွယ်၍

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

ေသာ်လည်ဵ

ေကာင်ဵ၊ လူတစ်ဦဵနှငဴ်ြဖစ်ေစ၊ လူအချို့နှငဴ်ြဖစ်ေစ အဆက်မြပတ် ြပုလုပ်ေသာ ပဋိညာဉ်
မျာဵအရ ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵသည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵကို ဆိုသည်။
(ဇ)

ကိုယ်ပိုင်စီဵပွာဵေရဵအတွက် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ တင်အာဵနှစ်တန်
(၂၀၀၀ ကီလုဂ
ိ ရမ်) နှငဴ်ေအာက် တင်ေဆာင်နိုင်ေသာယာဉ်ြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူ၏
ကိုယ်ပိုင်အေရာင်ဵအဝယ် သို့မဟုတ် စီဵပွာဵေရဵတစ်ခုခုနှငဴ် ဆက်စပ်သည်ဴ ကုန်စည်မျာဵကို
သယ်ယူပို့ေဆာင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵကိုဆိုသည်။
အခန်ဵ (၂)

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီ၊ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီနှငဴ် ေေသဆိုင်ရာကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့မျာဵ
ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ်သက်တမ်ဵ
၃။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁၂) နှငဴ် (၁၃) တို့ပါအဖွဲ့ဝင်မျာဵကို
အစိုဵရအဖွဲ့က အမျိုဵသာဵေကာ်မတီတွင် ထည်ဴသွင်ဵဖွဲ့စည်ဵနိုင်ေရဵအတွက်(က) ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵဆိုင်ရာ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ

ကိုယ်စာဵလှယ်

အမည်

စာရင်ဵ ေတာင်ဵခဳြပုစုရမည်။
(ခ)

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ကျွမ်ဵကျင်သူပညာရှင်မျာဵ၏

အမည်စာရင်ဵကို ြပုစုရမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) နှငဴ် (ခ) အရ ြပုစုထာဵေသာ အမည်စာရင်ဵနှငဴ် ယင်ဵအမည်
စာရင်ဵပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏
ရမည်။

ကိုယ်ေရဵအချက်အလက်အြပည်အ
ဴ စုဳကို

အစိုဵရအဖွဲ့သို့တင်ြပ

၄။

အစိုဵရအဖွဲ့သည်

ဝန်ကကီဵဌာနကတင်ြပေသာ

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵဆိုင်ရာ

အစိုဵရ

မဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်နှငဴ် ကျွမ်ဵကျင်သူပညာရှင်တ၏
ို့ အမည်စာရင်ဵပါ
ပုဂ္ဂိုလ် မျာဵအနက်မှ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကို ေရွဵချယ်ပပီဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ
ဖွဲ့စည်ဵေသာ အမျိုဵသာဵေကာ်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်မျာဵအြဖစ် ထည်ဴသွင်ဵဖွဲ့စည်ဵရမည်။
၅။

ဝန်ကကီဵဌာနသည်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေကာ်မတီနှငဴ် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲ
ေရဵ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီတို့တွင် အဖွဲ့ဝင်မျာဵအြဖစ် တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်ေရဵအတွက် အမည်စာရင်ဵ
ြပုစုတင်ြပရန် ဦဵစီဵဌာနအာဵတာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။
၆။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) သက်ဆိုင်ရာ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာန၊

အစိုဵရဌာန၊

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ အစိုဵရမဟုတ်
ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ လည်ဵေကာင်ဵ ကိုယ်စာဵလှယ်အမည်စာရင်ဵကို ေတာင်ဵခဳြပုစု
ရမည်။
(ခ)

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ကျွမ်ဵကျင်ေသာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵကို
ြပုစုရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) နှငဴ် (ခ) တို့အရ ြပုစုထာဵသည်ဴ အမည်စာရင်ဵနှငဴ် ယင်ဵအမည်
စာရင်ဵပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏ ကိုယ်ေရဵအချက်အလက် အြပည်ဴအစုဳကို ဝန်ကကီဵဌာနသို့ တင်ြပရ
မည်။

၇။

ဝန်ကကီဵဌာနသည်
မဟုတ်ေသာ

ဦဵစီဵဌာနကတင်ြပေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵဆိုင်ရာ

ကိုယ်စာဵလှယ်နှငဴ်ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵ၏

အစိုဵရ

အမည်စာရင်ဵပါ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ အနက်မှ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကို ေရွဵချယ်ပါဝင်ေစလျက် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ နှငဴ်
ပုဒ်မ

၉

တို့အရ

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေကာ်မတီနှငဴ် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲ
ေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီတို့ကို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
၈။

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီသည် သက်ဆိုင်ရာေဒသအလိုက် ေဒသဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့မျာဵ
ဖွဲ့စည်ဵရာတွင် သင်ဴေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကို တာဝန်ေပဵအပ်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်ေရဵအတွက် သက်ဆိုင်
ရာေဒသရှိအုပ်ချုပ်ေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴ ရေဒသ ဦဵစီဵဌာနတာဝန်ခဳအရာရှိအာဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

၉။

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊ ကိုယ်ပိုင်
အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ ဦဵစီဵဌာန တာဝန်ခဳအရာရှိသည်-

(က) ေဒသဆိုင်ရာ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵနိုင်ရန် သင်ဴေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏
အမည်စာရင်ဵ ရရှိေရဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်
ရမည်။
(ခ)

သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵရရှိသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵနှငဴ်
အမည်စာရင်ဵပါ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏

ကိုယ်ေရဵအချက်အလက်အြပည်ဴအစုဳကို

ေဒသဆိုင်ရာ

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့တွင် ထည်ဴသွင်ဵဖွဲ့စည်ဵနိုင်ေရဵအတွက် အမျိုဵသာဵေကာ်မတီသု့ိ
တင်ြပရမည်။
၁၀။

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စု
နယ်ေြမ၊

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ

သို့မဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ

ဦဵစီဵဌာန

တာဝန်ခဳအရာရှိကတင်ြပေသာ အမည်စာရင်ဵပါ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအနက်မှ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ
ကို ဥက္ကဋ္ဌနှငဴ်အဖွဲ့ဝင် မျာဵအြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သက်ဆိုင်ရာေဒသရှိ ဦဵစီဵဌာနမှ တာဝန်ခဳ
အရာရှိကို

အတွင်ဵေရဵမှူဵအြဖစ်

လည်ဵေကာင်ဵ

ပါဝင်ေစလျက်

ေဒသဆိုင်ရာကကီဵကကပ်

ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
၁၁။

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵ မဟုတ်ေသာ အမျိုဵသာဵေကာ်မတီဝင်၊ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင်နှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ
ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ သက်တမ်ဵသည်သုဳဵနှစ်ြဖစ်သည်။
အခန်ဵ (၃)
ေကာ်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်မှ ရပ်စဲြခင်ဵ၊ လစ်လပ်ေနရာြဖည်စ
ဴ ွက်ခန့်ောဵြခင်ဵ

၁၂။

အစိုဵရအဖွဲ့၊ အမျိုဵသာဵ ေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ဝန်ကကီဵဌာနကေပဵအပ်သည်ဴ တာဝန်ကို ေကျပွန်စွာ
ထမ်ဵေဆာင်နိုင်စွမ်ဵမရှိေသာ

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီဝင်၊

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင်၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူ
ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင် သို့မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ
ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵကို

ယင်ဵအာဵတာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ

သက်ဆိုင်ရာဌာန၊

အဖွဲ့အစည်ဵက ေကာ်မတီဝင်၊ လုပ်ငန်ဵ ေကာ်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်မှ ရပ်စဲနိုင်သည်။
၁၃။

(က) နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီဝင်၊

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင်၊

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ
နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵ

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင် သို့မဟုတ်
ေဒသဆိုင်ရာ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦဵဦဵသည် သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ ၎င်ဵ၏
သေဘာဆန္ဒအေလျာက် ေကာ်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်မှ နှုတ်ထွက်လုလ
ိ ျှေင်
ထိသ
ု ို့နှုတ်ထွက်လုေ
ိ ကကာင်ဵ
ေကာင်ဵ၊

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီဝင်ြဖစ်ပါက

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

အစိုဵရ

အဖွဲ့သို့လည်ဵ

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေကာ်မတီဝင်နှငဴ်

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵ

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင်ြဖစ်ပါက

ဝန်ကကီဵဌာနသို့

လုပ်ငန်ဵမျာဵ
လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေဒသဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့ဝင်ြဖစ်ပါက အမျိုဵသာဵ ေကာ်မတီသု့လ
ိ ည်ဵေကာင်ဵ
စာြဖင်ဴတင်ြပရမည်။
(ခ)

နှုတ်ထွက်ြခင်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေစ၊ ကွယ်လန
ွ ်ြခင်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေစ၊ အြခာဵအေကကာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်
ေကကာင်ဴြဖစ်ေစ နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ အမျိုဵသာဵေကာ်မတီဝင်၊ ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့
ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင်၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်
ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ မျာဵ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင်
သို့မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦဵဦဵ၏ေနရာလစ်လပ်
သည်အ
ဴ ခါ အမျိုဵသာဵေကာ်မတီဝင်ြဖစ်ပါက ေကာ်မတီဝင်အသစ်ကို အစိုဵရအဖွဲ့ကလည်ဵ
ေကာင်ဵ၊

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေကာ်မတီဝင်နှငဴ်

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵ

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင်ြဖစ်လျှေင် ေကာ်မတီဝင်အသစ်ကို ဝန်ကကီဵဌာနက
လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေဒသဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့ဝင်ြဖစ်ပါက

အဖွဲ့ဝင်အသစ်ကို

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီက လည်ဵ ေကာင်ဵ ြဖည်စ
ဴ ွက်ခန့်အပ်ရမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရအစာဵထိဵု ခန့်အပ်ြခင်ဵခဳရေသာ ေကာ်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်၏
သက်တမ်ဵသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ ေကာ်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်
၏ ကျန်ရှိသည်ဴ သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသည်အထိသာ ြဖစ်သည်။

၁၄။

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ
ေသာ်လည်ဵ

ေကာ်မတီဝင်

ေကာ်မတီဝင်
သို့မဟုတ်

သို့မဟုတ်

အဖွဲ့ဝင်မျာဵသည်

သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵ

အဖွဲ့ဝင်အသစ်မျာဵခန့်အပ်ပပီဵသည်ဴ

အချိန်ထ၎
ိ င်ဵ၏

တာဝန်မျာဵကို ဆက်လက်ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
၁၅။

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ ေကာ်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်မျာဵ ခဳစာဵခွင်ဴရှိသည်ဴ ချီဵြမှင်ဴေငွနှငဴ်
စရိတ်တက
ို့ ို ဝန်ကကီဵဌာနက ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ေပဵ
ရမည်။
အခန်ဵ (၄)
အမျိုဵသာဵေကာ်မတီ အစည်ဵအေဝဵမျာဵ

၁၆။

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီသည် ပုဳမှန်အစည်ဵအေဝဵကို သုဳဵလလျှေင် အနည်ဵဆုဳဵတစ်ကကိမ်ကျင်ဵပရမည်။
လိအ
ု ပ်ပါက အထူဵအစည်ဵအေဝဵေခါ်ယူကျင်ဵပနိုင်သည်။

၁၇။

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီသည်-

(က) ပုဳမှန်အစည်ဵအေဝဵမကျင်ဵပမီ သက်ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီဝင်မျာဵကို အနည်ဵဆုဳဵသုဳဵရက်
ကကိုတင်၍ အစည်ဵအေဝဵအစီအစဉ်နှငဴ် အတူဖိတ်ကကာဵရမည်။
(ခ)

အထူဵအစည်ဵအေဝဵြဖစ်ပါက

အစည်ဵအေဝဵတွင်

ေဆွဵေနွဵမည်အ
ဴ ေကကာင်ဵအရာကို

ေဖာ်ြပ၍ ၂၄ နာရီ ကကိုတင်ဖိတ်ကကာဵရမည်။
၁၈။

အစည်ဵအေဝဵကို(က) အမျိုဵသာဵေကာ်မတီဝင်ဦဵေရ ထက်ဝက်ေကျာ်တက်ေရာက်လျှေင် အစည်ဵအေဝဵ အထ
ေြမာက်သည်။
(ခ)

အထေြမာက်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာအမျိုဵသာဵေကာ်မတီဝင်ဦဵေရ ြပည်မ
ဴ ီစွာ မတက်ေရာက်လျှေင်
ယင်ဵအစည်ဵအေဝဵကို သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ေန့ရက်သို့ ေရွှေ့ဆိုင်ဵကျင်ဵပရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေရွှေ့ဆိုင်ဵလျှေင် ယင်ဵေရွှေ့ဆိုင်ဵသည်ဴ ေန့ရက်ကို အမျိုဵသာဵ
ေကာ်မတီဝင်မျာဵ ထဳစာြဖင်ဴ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။

၁၉။

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီ၏ အစည်ဵအေဝဵတွင်(က) အမျိုဵသာဵေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌက သဘာပတိအြဖစ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

ဥက္ကဋ္ဌမတက်ေရာက်နိုင်လျှေင်

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီဝင်

တစ်ဦဵဦဵက

သဘာပတိ

အြဖစ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၀။

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီအစည်ဵအေဝဵ

ေဆွဵေနွဵဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵကို

အစည်ဵအေဝဵတက်ေရာက်

ေသာ အမျိုဵသာဵေကာ်မတီဝင်တို့၏ မျာဵရာဆန္ဒမဲြဖင်ဴဆုဳဵြဖတ်ရမည်။ သဘာပတိသည် ဆန္ဒမဲ
မေပဵရ။ သို့ရာတွင် ဆန္ဒမဲအေရအတွက်တူညေ
ီ နလျှေင် သဘာပတိ၏ ဆန္ဒမဲသည် အဆုဳဵအြဖတ်
ြဖစ်ေစရမည်။
၂၁။

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီဝင်သည် ၎င်ဵ၏ ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ခွင်ဴကို အြခာဵသူအာဵလွှအ
ဲ ပ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖင်ဴ မဲေပဵြခင်ဵမြပုရ။

၂၂။

(က) အမျိုဵသာဵေကာ်မတီသည်

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာ၌

ကျွမ်ဵကျင်သူပညာရှင်တစ်ဦဵ၏

အကူအညီကိုြဖစ်ေစ၊ အကကဳဉာဏ်ကိုြဖစ်ေစရယူရန်လုအ
ိ ပ်လျှေင် ယင်ဵပုဂ္ဂိုလ်အာဵ အစည်ဵ
အေဝဵသို့ တက်ေရာက်ရန်ဖိတ်ကကာဵနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ဖိတ်ကကာဵြခင်ဵခဳရသူသည် အမျိုဵသာဵေကာ်မတီက ေဆွဵေနွဵသည်ဴ
ကိစ္စမျာဵ တွင်ပါဝင်ေဆွဵေနွဵခွင်ဴရှိေသာ်လည်ဵ ဆန္ဒမဲေပဵခွင်ဴမရှိေစရ။

အခန်ဵ (၅)
ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵ ေကာ်မတီ၏
လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
၂၃။

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵ
တာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(က) အမျိုဵသာဵေကာ်မတီကချမှတ်ေသာ

မူဝါဒနှငဴ်

စီမဳချက်မျာဵ

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်ရန် ညှန
ိ ှိုင်ဵြခင်ဵ၊ လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵနှငဴ် ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြခင်ဵ၊
(ခ)

ေဒသဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့တို့၏

စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်

မျာဵကို ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြခင်ဵ၊
(ဂ)

လိအ
ု ပ်ပါက ေဒသဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့မျာဵကို တစ်ဖွဲ့နှငဴ်တစ်ဖွဲ့ ညှန
ိ ှိုင်ဵေပါင်ဵ
စပ်ြခင်ဵနှငဴ် ယင်ဵတို့၏ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊

(ဃ) ေဒသဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့မျာဵကတင်ြပသည်ဴ

အခက်အခဲ၊

ြပဿနာမျာဵကို

ညှန
ိ ှိုင်ဵ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊
(င)

ခရီဵသည်နှငဴ် ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သည်ဴ
ယာဉ်တိ၏
ု့ သွာဵလာမှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ၊

(စ)

ယာဉ်စာရင်ဵ၊ ကုန်စည်နှငဴ် ခရီဵသည်စာရင်ဵမျာဵအြပင် ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ်ပတ်သက်သည်ဴ
အြခာဵစာရင်ဵဇယာဵမျာဵကိုေဒသဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့၊

သက်ဆိုင်ရာဌာန၊

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ ေတာင်ဵခဳြခင်ဵနှငဴ် စာရင်ဵြပုစုြခင်ဵ။
အခန်ဵ (၆)
နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲေရဵ
လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
၂၄။

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည်(က) အမျိုဵသာဵေကာ်မတီကချမှတ်ေသာ

မူဝါဒနှငဴ်

စီမဳချက်မျာဵအေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်နိုင် ရန်ညိှနှိုင်ဵြခင်ဵ၊ လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵနှငဴ် ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြခင်ဵ၊
(ခ)

အြခာဵစာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳမှ ြပည်တွင်ဵသို့ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြဖင်ဴ ခရီဵသည်နှငဴ် ကုန်စည်မျာဵ
ယာယီဝင်ေရာက်ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ၊

တစ်ဆင်ဴြဖတ်သန်ဵပို့ေဆာင်ြခင်ဵမျာဵအတွက်

ေလျှောက်

ထာဵမှုကို စိစစ်ြခင်ဵနှငဴ် ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊
(ဂ)

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်ခုအတွက် ခရီဵသည်နှငဴ်ကုန်စည်ပို့ေဆာင်နိုင်ရန် ခွဲတမ်ဵေခါက်ေရကို
ကာလသတ်မှတ်ချက်ြဖင်ဴ ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊

(ဃ) အြခာဵစာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်ခုခုမှ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်သူအာဵ တရာဵဝင်
ထုတေ
် ပဵထာဵေသာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို

အသိအမှတ်ြပုပပီဵခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ

သတ်မှတ်

လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵ အတိင
ု ်ဵ ြပည်တွင်ဵသို့ ဝင်ေရာက်ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊
(င)

နိုင်ငဳေတာ်မှ

တစ်ဆင်ဴြဖတ်သန်ဵ၍

အြခာဵစာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳသို့

သယ်ယူပို့ေဆာင်သည်ဴ

ကုန်စည်မျာဵအတွက် အေကာက်ခွန်ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ၊
(စ)

အြခာဵစာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်ခုမှ

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်၍

ြပည်တွင်ဵသို့ဝင်ေရာက်သည်ဴ

ကုန်စည်မျာဵ အတွက်အေကာက်ခွန်နှငဴ် အြခာဵအခွန်အခမျာဵကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်
အညီ ေကာက်ခဳြခင်ဵ၊
(ဆ)

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်၍

ြပည်တွင်ဵသို့ဝင်ေရာက်သည်ဴ

ယာဉ်ေမာင်ဵနှငဴ်

ယာဉ်အကူမျာဵ

အတွက် ယာယီ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ၊
(ဇ)

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ၏ မူေဘာင်သေဘာတူညီချက်အရ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
မည်က
ဴ ိစ္စရပ်မျာဵအာဵ သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵနှငဴ် ကကီဵကကပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။
အခန်ဵ (၇)
ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ

၂၅။

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ အမျိုဵအစာဵခွဲြခာဵသတ်မှတ်သည်(က) ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊
(၁)

အမျာဵြပည်သူအတွက် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ
(ကက) ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊
(ခခ) ခရီဵစဉ်ခရီဵသည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊
(ဂဂ) စင်ဵလုဵဳ ငှာဵ ခရီဵသည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊

(ခ)
၂၆။

(၂)

ပဋိညာဉ်အရသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊

(၃)

ကိုယ်ပိုင်စီဵပွာဵေရဵအတွက် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၅ ပါလုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵမျာဵအြပင်အြခာဵလုပ်ငန်ဵ အမျိုဵအစာဵ
မျာဵကို အခါအာဵေလျာ်စွာသတ်မှတ်နိုင်သည်။

အခန်ဵ (၈)
ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ
၂၇။

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ
ြဖစ်သည်(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီဵြဖငဴ်အသုဳဵြပုသညဴ် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵြဖစ်လျှေင်(၁)

လူပုဂ္ဂိုလ်အမည်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်လျှေင် နိုင်ငဳသာဵ သို့မဟုတ် ဧညဴန
် ိုင်ငဳသာဵ
သို့မဟုတ် နိုင်ငဳသာဵြပုခွငဴ်ရသူကေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ြဖစ်ရမည်။

(၂)

အသင်ဵအဖွဲ့အမည်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်လျှေင် နိုင်ငဳသာဵ သို့မဟုတ် ဧညဴန
် ိုင်ငဳ
သာဵ သို့မဟုတ် နိုင်ငဳသာဵြပုခွငဴ်ရသူမျာဵြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ အသင်ဵအဖွဲ့ြဖစ်
ရမည်။

(၃)

ကုမ္ပဏီအမည်ြဖငဴ်

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်လျှေင်

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိကထုတေ
် ပဵသညဴ်

ြမန်မာနိုင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵဥပေဒအရ

ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်မှု

သက်ေသခဳ

လက်မှတ်ရရှိပပီဵေသာ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဥပေဒအရ
ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေကာ်မရှင်က

ခွငဴ်ြပုမိန့်နှငဴ် အတည်ြပုမိန့်ရရှိပပီဵေသာ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသညဴက
် ုမ္ပဏီ ြဖစ်ရမည်။
(၄)

ေလျှောက်ထာဵသူသည် နိုင်ငဳေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵကို
ချိုဵေဖာက်မှုေကကာငဴ် ြပစ်ဒဏ်ကျခဳေနရသူ မြဖစ်ေစရ။

(၅)

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵနယ်ပယ်၏
ေဖာက်ဖျက်ြခင်ဵေကကာငဴ်

စည်ဵမျဉ်ဵ၊

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို
လုပ်ကိုင်ြခင်ဵမြပုနိုင်

ေစရန် တာဵြမစ်ခဳထာဵရသူ မြဖစ်ေစရ။
(၆)

ယခင်က ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခဲဴဖူဵလျှေင် ယင်ဵလုပ်ငန်ဵ
နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ ေဖာက်ဖျက်ေသာ နာမည်ပျက်စာရင်ဵတွင်
ပါဝင်သူမြဖစ်ေစရ။
<ြပင်ဆင် 29.10.2019>

(ခ)

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီဵထက်ပို၍ အသုဳဵြပုသည်ဴ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵြဖစ်လျှေင-်
(၁)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါလိုအပ်ချက်မျာဵနှငဴ် ြပည်စ
ဴ ုဳရမည်။

(၂)

ေလျှောက်ထာဵေသာလုပ်ငန်ဵနှငဴ်သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ယာဉ်အမျိုဵအစာဵနှငဴ် ယာဉ်အေရ
အတွက်ရှိရမည်။

(၃)

အရည်အေသွဵြပည်မ
ဴ ီေသာ

လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်ြခင်ဵ၊

လွတလ
် ပ်မျှေတစွာ

ယှဉ်ပပိုင်နိုင်စွမ်ဵရှိြခင်ဵ၊

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို

လုခဳ ခုဳစိတ်ချစွာ

ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်ဵစသည်ဴ လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မှု ဆိုင်ရာအရည်အချင်ဵ ြပည်ဴဝမှုရှိရ
မည်။
(၄)

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်

စီမဳခန့်ခွဲမှုနှငဴ်

အာမခဳချက်ေပဵနိုင်ေရဵ

အတွက် ဘဏ္ဍာေရဵခိုင်မာေတာင်ဴတင်ဵမှုရှိရမည်။
(ဂ)

ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်လပ
ု ်ငန်ဵသုဳဵယာဉ်မျာဵအသုဳဵြပုသညဴ်

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵြဖစ်လျှေင်(၁)

ြမန်မာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ဥပေဒအရ
ေကာ်မတီမျာဵက

သက်ဆိုင်ရာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်စီမဳခန့်ခွဲမှု

ေဆာင်ရွက်ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူ

သို့မဟုတ်

တည်ေထာင်သူြဖစ်ေကကာင်ဵ ေထာက်ခဳချက်ပါရှိသညဴ် ကုမ္ပဏီြဖစ်ရမည်၊
(၂)

သက်ဆိုင်ရာအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီမှ ထုတေ
် ပဵသညဴ် စီဵပွာဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵ စတင်ေဆာင်ရွက်သညဴေ
် န့ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ပါရှိရမည်၊

(၃)

ေလျှောက်ထာဵသညဴက
် ုမ္ပဏီမှ အဆိုြပုတင်ြပသူ၏ လိင
ု ်စင်ဓာတ်ပုဳ(၂)ပုဳ ပါရှိရမည်၊

(၄)

သက်တမ်ဵရှိသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်မူရင်ဵနှငဴ်

မိတ္တူပါရှိရမည်၊
(၅)

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်

ဓာတ်ပုဳ(၃)ပုဳ(ေရှ့၊

ေနာက်၊

စတီယာရင်

ဘက်ေဘဵ)ပါရှိရမည်၊
(၆)

သက်တမ်ဵရှိ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင် မူရင်ဵနှငဴ်မိတ္တူ ပါရှိရမည်။
<ြပင်ဆင် 29.10.2019>

၂၈။

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

လိုအပ်ချက်မျာဵမှာ

ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(က) မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ကုမ္ပဏီအေနြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ရမည်။
(ခ)

နိုင်ငဳေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ချိုဵေဖာက်၍ ြပစ်ဒဏ်ကျ
ခဳေနရသူ မြဖစ်ေစရ။

(ဂ)

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵနယ်ပယ်၏ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်ဵ
ေကကာင်ဴ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ြခင်ဵမြပုနိုင်ေစရန် တာဵြမစ်ခဳထာဵရသူ
မြဖစ်ေစရ။

(ဃ) ယခင်က

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခဲဴဖူဵလျှေင်

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်ေသာ နာမည်ပျက်စာရင်ဵတွင် ပါဝင်သူမြဖစ်
ေစရ။
(င)

တစ်စီဵထက်ပိုမိုေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ရမည်ြဴ ပင် ေလျှောက်ထာဵ
ေသာ လုပ်ငန်ဵနှငဴ် သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ယာဉ်အမျိုဵအစာဵ၊ အဆင်ဴအတန်ဵရှိရမည်။

(စ)

အရည်အေသွဵြပည်မ
ဴ ီေသာ
ယှဉ်ပပိုင်နိုင်စွမ်ဵရှိြခင်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်ြခင်ဵ၊

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို

လွတလ
် ပ်မျှေတစွာ

လုခဳ ခုဳစိတ်ချစွာေဆာင်ရွက်နိုင်

ြခင်ဵ စသည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မှု ဆိုင်ရာအရည်အချင်ဵ ြပည်ဝ
ဴ မှုရှိရမည်။
(ဆ)

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်

စီမဳခန့်ခွဲမှုနှငဴ်

အာမခဳချက်ေပဵနိုင်ေရဵအတွက်

ဘဏ္ဍာေရဵ ခိုင်မာေတာင်ဴတင်ဵမှုရှိရမည်။
<ြပင်ဆင် 29.10.2019>
အခန်ဵ (၉)
ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အမျိုဵအစာဵမျာဵ၊ ေလျှောက်ောဵြခင်ဵ၊
စိစစ်ြခင်ဵနှငဴ် ေုတေ
် ပဵြခင်ဵ
၂၉။

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ
အမျိုဵအစာဵ ခွဲြခာဵသတ်မှတ်ပါသည်(က) ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် “က” လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၊
(ခ)

ခရီဵစဉ် ခရီဵသည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် “ခ” လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်၊

(ဂ)

စင်ဵလုဵဳ ငှာဵ ခရီဵသည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် “ဂ” လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်၊

(ဃ) ပဋိညာဉ်အရ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် “ဃ”လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၊
(င)
၃၀။

ကိုယ်ပိုင်စီဵပွာဵေရဵအတွက် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် “င”လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်။

နည်ဵဥပေဒ ၃၉ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ထုတေ
် ပဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်မျာဵတွင် ခရီဵစဉ်မျာဵအာဵ
ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ သတ်မှတ်ရမည်(က) “က” လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ြဖစ်ပါက တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အာဵလုဵဳ သို့မဟုတ်
ပိုင်ရှင်ဆန္ဒြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵေသာခရီဵစဉ်၊
(ခ)

“ခ” လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေဒသ
ဆိုင်ရာ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့မှ သေဘာတူခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ ခရီဵစဉ်၊

(ဂ)

“ဂ” လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ြဖစ်ပါက တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အတွင်ဵ သို့မဟုတ်
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေဒသဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့မှ
ခွင်ဴြပုသည်ဴ နယ်ေြမေဒသ သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်ဆန္ဒြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵေသာ ခရီဵစဉ်၊

(ဃ) “ဃ” လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ြဖစ်ပါက ပဋိညာဉ်အရ ေဆာင်ရွက်ေသာလုပ်ငန်ဵနှငဴ် အကျုဳဵဝင်
သည်ဴ ခရီဵစဉ်၊
(င)

“င” လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ြဖစ်ပါက တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အတွင်ဵ သို့မဟုတ်
ပိုင်ရှင်ဆန္ဒြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵေသာခရီဵစဉ်။

၃၁။

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ပုဳစဳြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵ
ရမည်။ ယင်ဵသို့ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေအာက်ပါအေထာက်အထာဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ ပူဵတွဲ
တင်ြပရမည်(က) သက်တမ်ဵရှိသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်စာအုပ် မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊
(ခ)

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဓါတ်ပုဳသုဳဵပုဳ (ေရှ့၊ ေနာက်၊ စတီယာရင်ဘက်ေဘဵ)၊

(ဂ)

ြပစ်မှု၊ ြပစ်ဒဏ် ကင်ဵရှင်ဵမှုအေထာက်အထာဵ၊

(ဃ) ပဋိညာဉ်အရ

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်လျှေင်

တစ်ဦဵ

တည်ဵ သို့မဟုတ် ငှာဵသူအသီဵသီဵနှငဴ် သေဘာတူညီချက်ရယူထာဵသည်ဴ အေထာက်
အထာဵစာရွက်စာတမ်ဵ မိတ္တူ၊
(င)

ကိုယ်ပိုင်စီဵပွာဵေရဵအတွက်

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ

ြဖစ်လျှေင် လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်လုသ
ိ ူ၏ ကိုယ်ပိုင်စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် သယ်ယူပို့ေဆာင်
မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ေလျှောက်ထာဵသူ၏ ဝန်ခဳချက်၊
(စ)

လူပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက ေလျှောက်ထာဵသူ၏ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ြပာဵနှငဴ် အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵ (ပုဳစဳ-၆၆/၆) တို့၏မူရင်ဵနှငဴ်မိတ္တူ၊

(ဆ)

ကုမ္ပဏီအမည်ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက သက်တမ်ဵရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်
မူရင်ဵနှငဴ်မိတ္တူ၊ အသင်ဵအဖွဲ့အမည်ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက အသင်ဵအဖွဲ့မှန်ကန်
ေကကာင်ဵ ေထာက်ခဳချက်မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ သေဘာတူေကကာင်ဵ
ေထာက်ခဳချက်မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊

(ဇ)

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ေလျှောက်ထာဵသူ ၏ လိင
ု ်စင်ဓါတ်ပုဳ (၂) ပုဳ၊
(ဈ)

ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အသင်ဵအဖွဲ့အမည်ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ်
အသင်ဵအဖွဲ့မှ အဆိုြပုတင်ြပသူ၏ လိင
ု ်စင်ဓါတ်ပုဳ (၂) ပုဳ၊

(ည)

ခရီဵစဉ်

ခရီဵသည်

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

ေအာက်ပါအချက်မျာဵပါရှိေသာ

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ

လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်(၁)

ယာဉ်အသင်ဵ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အမည်၊

(၂)

အသင်ဵ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ အုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့ဖွဲ့စည်ဵပုဳ၊

(၃)

ေြပဵဆွဲမည်ဴ ခရီဵစဉ်ေဒသ၊

(၄)

ေြပဵဆွဲမည်ဴသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျိုဵအစာဵနှငဴ်
(ေမာ်ေတာ်ယာဉ် တစ်စီဵချင်ဵ၏ အေသဵစိတ်စာရင်ဵအာဵ တင်ြပရန်)

အေရအတွက်

(၅)

ေန့စဉ်ေြပဵဆွဲမည်ဴ

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်စီဵေရ

(ထွက်ခွာချိန်

အချိန်ဇယာဵ ေဖာ်ြပရန်)၊
(၆)

သက်ဆိုင်ရာအေဝဵေြပဵယာဉ်ရပ်နာဵစခန်ဵတွင် ဂိတ်ဖွင်ဴလှစ်ေဆာင်ရွက်မှု အေြခ
အေနနှငဴ် ဂိတ်ဖွင်ဴ လှစ်ရန် ဂိတ်ခန်ဵရှိေကကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့၏ ေထာက်ခဳချက်
သို့မဟုတ် စိစစ်ေတွ့ရှိချက်၊

(၇)

ေကာက်ခဳမည်ဴ အခနှုန်ဵထာဵ၊ တန်ဆာခနှငဴ် အခမဲဴတင်ေဆာင်ခွင်ဴြပုမည်ဴ ကုန်
ပစ္စညဵ် ပမာဏနှငဴ် အေရအတွက်၊

(၈)

ခရီဵမိုင်အကွာအေဝဵအလိုက် ခရီဵစဉ်လမ်ဵေကကာင်ဵြပေြမပုဳ၊

(၉)

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူက ကကီဵကကပ်မည်ဴအစီအမဳမျာဵ၊

(၁၀) ပယ်ဖျက်
(ဋ)

စင်ဵလုဵဳ ငှာဵခရီဵသည် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက
ယာဉ်တစ်စီဵချင်ဵပိုင်ရှင်မျာဵမှ

ကုမ္ပဏီစုဖွဲ့ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ေစ၊

တစ်ဦဵချင်ဵပိုင်ယာဉ်

မျာဵမှ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အသင်ဵအဖွဲ့တစ်ခုခုသို့ ပူဵေပါင်ဵဝင်ေရာက်၍ ြဖစ်ေစ၊ ကုမ္ပဏီ
သို့မဟုတ်

အသင်ဵအဖွဲ့ပိုင်

သီဵြခာဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳထာဵေသာ

ယာဉ်အုပ်စုြဖင်ဴြဖစ်ေစ

ေအာက်ပါအချက်မျာဵပါရှိေသာ ကုန်ဵလမ်ဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ
လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်(၁)

ယာဉ်အသင်ဵ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အမည်၊

(၂)

အသင်ဵ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ၊

(၃)

ေြပဵဆွဲမည်ဴခရီဵစဉ်ေဒသ၊

(၄)

ေြပဵဆွဲမည်ဴ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျိုဵအစာဵနှငဴ် အေရအတွက်
(ေမာ်ေတာ်ယာဉ် တစ်စီဵချင်ဵ၏ အေသဵစိတ်စာရင်ဵအာဵ တင်ြပရန်)၊

(၅)

ေန့စဉ်ေြပဵဆွဲမည်ဴ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်စီဵေရ၊

(၆)

ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အသင်ဵအဖွဲ့အြဖစ် တက္ကစီလပ
ု ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ပါက
ယာဉ်မျာဵထာဵရှိ မည်ဴ ဂိတ်၊ ေနရာ၊ မှတ်တိုင်မျာဵ (Taxi Depot၊ Taxi Terminal၊
Taxi Stand) သတ်မှတ်ခွင်ဴြပုချက် ရယူထာဵရှိမှု အေြခအေန၊

(၇)

ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အသင်ဵအဖွဲ့အြဖစ် တက္ကစီလပ
ု ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ပါက
ယာဉ်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ ေရာင်၊

(၈)

ေကာက်ခဳမည်ဴ အခနှုန်ဵထာဵမျာဵ၊

(၉)

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူက ကကီဵကကပ်မည်ဴ အစီအမဳမျာဵ၊

(၁၀) ပယ်ဖျက်

(ဌ)

ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ပါက တရာဵဝင် ကိုယ်စာဵလှယ် လွှအ
ဲ ပ်စာနှငဴ်
အဆိုပါကိုယ်စာဵလှယ်၏ ဓါတ်ပုဳပါရှိေသာ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵမူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊

(ဍ)

ဦဵစီဵဌာနက အခါအာဵေလျာ်စွာသတ်မှတ်ေသာ အြခာဵအေထာက်အထာဵမျာဵ။
<ြပင်ဆင် 29.10.2019>

၃၂။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ် သိုမ
့ ဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအတွင်ဵ ေြပဵဆွဲေဆာင်ရွက်
မည်ေ
ဴ လျှောက်ထာဵချက်ကို

လက်ခဳရရှိပါက

မိမိေဒသတွင်

အေြခစိုက်ေဆာင်ရွက်သည်ဴ

လုပ်ငန်ဵမဟုတ်လျှေင် လုပ်ငန်ဵအေြခစိုက်ရာ ေဒသရှိတင
ို ်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန
သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စု နယ်ေြမဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရ တိုင်ဵ သို့မဟုတ်
ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင်ဴ ရေဒသ ဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနက လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ
ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနကစိစစ်ရန် ေလျှောက်လာွှ ကို လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵရမည်။
၃၃။

နည်ဵဥပေဒ ၃၁ အရ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို လက်ခဳရရှိလျှေင်ြဖစ်ေစ၊ နည်ဵဥပေဒ ၃၂ အရ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ
ေပဵအပ်သြဖင်ဴ

ေလျှောက်လာွှ ကို

လက်ခဳရရှိလျှေင်ြဖစ်ေစ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရ
တိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ ဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနက လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်
ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှောက်လာွှ ပုဳစဳတွင် ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ကန်စွာ
ေရဵသွင်ဵထာဵြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊ ပူဵတွဲတင်ြပရ မည်ဴ အေထာက်အထာဵမျာဵ ြပည်ဴစုဳမှန်ကန်မှု ရှိ မရှိ
စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၄။

ခရီဵစဉ်

ခရီဵသည်

ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက

သက်ဆိုင်ရာ

ေဒသဆိုင်ရာ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့၏ သေဘာတူခွင်ဴြပုချက်ရယူရမည်။
၃၅။

စင်ဵလုဵဳ ငှာဵခရီဵသည် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက ေမာ်ေတာ်
ယာဉ် တစ်စီဵြဖင်ဴ ြဖစ်ေစ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီဵထက်ပို၍ြဖစ်ေစ အသုဳဵြပု၍ ေဆာင်ရွက်မည်ဴ
သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
ေဒသ ဆိုင်ရာ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် အညီ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၃၆။

ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်ဵအေြခစိုက်ရာေဒသရှိ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန
သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရ တိုင်ဵ သို့မဟုတ်
ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ ဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနက လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင်
သို့မဟုတ်

ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ရန် ေလျှောက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ရာတွင် ေအာက်ပါတို့ကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်(က) ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ရာတွင် ေတာင်ဵခဳရန် ရည်ရွယ်သည်ဴ
အခနှုန်ဵထာဵ ေဖာ်ြပချက်မျာဵသည် သင်ဴေလျာ်မျှေတြခင်ဵ ရှိမရှိ၊

(ခ)

ေလျှောက်ထာဵချက်ကို

ခွင်ဴြပုြခင်ဵြဖင်ဴ

တည်ဆဲကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

အာဵလုဵဳ သို့မဟုတ် တစ်ခုခုအေပါ် ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်နိုင်မှု ရှိ မရှိ၊
(ဂ)

ေလျှောက်ထာဵသူသည် ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို ေကျနပ်ေလာက်ေအာင်
ေဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်ဵရှိ မရှိ၊

(ဃ) ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ အမျာဵြပည်သူအတွက် အကျိုဵရှိေသာလုပ်ငန်ဵ ဟုတ် မဟုတ်၊
(င)
၃၇။

အခါအာဵေလျာ်စွာလိအ
ု ပ်သည်ဴ အချက်အလက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညြီ ခင်ဵရှိ မရှိ။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန

သို့မဟုတ်

သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရ တိုင်ဵ သိမ
ု့ ဟုတ်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ ဦဵစီဵဌာန

သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနက လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနသည်
နည်ဵဥပေဒ ၃၃ နှငဴ် အညီစိစစ်ပပီဵ နည်ဵဥပေဒ ၃၆ ပါအချက်မျာဵကို စဉ်ဵစာဵသုဳဵသပ်၍
ဦဵစီဵဌာန၏ လမ်ဵညွှန်ချက်နှငဴ်အညီ ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။
၃၈။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ေြပဵဆွဲေဆာင်ရွက်မည်ဴ

ြပည်နယ်

သို့မဟုတ်

ေလျှောက်ထာဵချက်ကို

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

လက်ခဳရရှိသည်ဴ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေကျာ်လန
ွ ်၍
သို့မဟုတ်

ြပည်နယ် သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ဦဵစီဵဌာနသည်(က) ေလျှောက်လာွှ ပုဳစဳတွင် ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ကန်စွာ ေရဵသွင်ဵထာဵြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊ ပူဵတွဲတင်ြပရမည်ဴ
အေထာက် အထာဵမျာဵ ြပည်ဴစုဳမှန်ကန်မှု ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၃၆ ပါအချက်မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။

(ဂ)

ခရိုင်

သို့မဟုတ်

ပမို့နယ်နှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ

အချက်မျာဵကို

စိစစ်ရန်လုအ
ိ ပ်ပါက

အေထာက်အထာဵ နှငဴ် အချက်အလက်မျာဵတင်ြပရန် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင် သို့မဟုတ်
ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနကို တာဝန်ေပဵအပ် နိုင်သည်။
(ဃ) ခရီဵစဉ် ခရီဵသည် ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ
ခရီဵစဉ် ရှိေဒသဆိုင်ရာ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့၏ သေဘာတူခွင်ဴြပုချက်ရယူရမည်။
(င)

နည်ဵဥပေဒ ၃၅ နှငဴ် အညီေဆာင်ရွက်ရမည်။

(စ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)၊

(ခ)

နှငဴ်

(ဂ)

တို့နှငဴ်

အညီစိစစ်ပပီဵ

ြပည်စ
ဴ ုဳပါက

သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှငဴ်အတူ အမှုတွဲအာဵ ဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။
၃၉။

ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ ြပည်ေထာင်စု
နယ်ေြမ ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရ တိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ
ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ ဦဵစီဵဌာနက လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာန
ကြဖစ်ေစ

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵအတွက်

ဆုဳဵြဖတ်ပါက-

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ထုတေ
် ပဵရန်

(က) ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အတွက် သတ်မှတ်
သည်ဴ အခေကကဵေငွကိုေပဵသွင်ဵရန် ေလျှောက်ထာဵသူအာဵ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
(ခ)

ေလျှောက်ထာဵသူက နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ အေကကာင်ဵကကာဵချက်နှငဴ်အညီ အခေကကဵေငွ
ေပဵသွင်ဵပပီဵေကကာင်ဵ

အေထာက်အထာဵတင်ြပလျှေင် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵ

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ

သတ်မှတ်၍

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရမည်။

ယင်ဵ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တွင် လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵကို သတ်မှတ်ေဖာ်ြပရမည်။
၄၀။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အတွင်ဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်ဵအတွက် တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊

အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ

သို့မဟုတ်

လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊
ခရိုင်

သို့မဟုတ်

ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊

ကိုယ်ပိုင်

ဦဵစီဵဌာနက
တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကျာ်လန
ွ ်၍ သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်ဵအတွက် ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ လုပ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင် ေလျှောက်ထာဵချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) နည်ဵဥပေဒ ၃၁ အရ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ရာတွင် အေထာက်အထာဵနှငဴ် အချက်
အလက်မျာဵ ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ကန်ြခင်ဵမရှိေကကာင်ဵေတွ့ရှိရလျှေင် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို ြပည်စ
ဴ ုဳစွာ
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်ြဖစ်ေစ၊

အချက်အလက်မျာဵမှန်ကန်စွာတင်ြပနိုင်ရန်ြဖစ်ေစ

ေလျှောက်ထာဵသူအာဵ ညွှန်ကကာဵ၍ ေလျှောက်လာွှ ကို ြပန်လည်ေပဵအပ်ရမည်၊
(ခ)

ေလျှောက်ထာဵသူက

ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ်အညီ

အေထာက်အထာဵနှငဴ်

အချက်အလက်မျာဵ

ေဆာင်ရွက်ပပီဵြပန်လည်တင်ြပသည်အ
ဴ ခါ
ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ကန်ေကကာင်ဵ

ေတွ့ရှိပါက

နည်ဵဥပေဒ ၃၉ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) နှငဴ် အညီေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒ ၃၁ ပါအေထာက်အထာဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ တင်ြပနိုင်ြခင်ဵ မရှိလျှေင်
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်၊

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵဆုဳဵြဖတ်လျှေင-်
(၁)

မည်သည်ဴ

အေကကာင်ဵေကကာင်ဴြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵ

ေလျှောက်ထာဵသူအာဵ

စာြဖင်ဴ

အေကကာင်ဵကကာဵရမည်၊
(၂)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ဃ)

နည်ဵဥပေဒခွဲငယ်

(၁)

အရ

အေကကာင်ဵကကာဵစာတွင်

သက်ဆိုင်ရာ ဦဵစီဵဌာန၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို မေကျနပ်ပါက ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၄ နှငဴ်
ပုဒ်မ ၅၈ တို့နှငဴ် အညီရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵဌာနသို့ အယူခဳဝင်နိုင်
ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပရမည်။
၄၁။

ဦဵစီဵဌာန၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ

သို့မဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵဌာန၊

ဦဵစီဵဌာနက

လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ် ဦဵစီဵဌာနသည် ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵ
သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်အတွက် ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵထုတ်ေပဵရမည်(က) ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴ

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်

တစ်ေစာင်၊
(ခ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် အပိုင်ဵ (၁) တစ်အုပ်၊

(ဂ)

လိင
ု ်စင်အရ

အသုဳဵြပုမည်ဴ

ယာဉ်တစ်စီဵချင်ဵအတွက်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အပိုင်ဵ

(၂)

တစ်ေစာင်စီ၊
(ဃ) လိင
ု ်စင်အရအသုဳဵြပုမည်ဴ ယာဉ်တစ်စီဵချင်ဵအတွက် ကတိဂက
ဳ တ်ြပာဵ တစ်ေစာင်စီ။
၄၂။

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်(က) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် အပိုင်ဵ (၂) ကို အမျာဵြမင်သာေစရန် သက်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ြပသထာဵရမည်။
(ခ)

ကတိဂက
ဳ တ်ြပာဵကိုသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏

ေရှ့ေလကာမှန်အတွင်ဵဝဲဖက်

အေပါ်ေထာင်ဴတွင်ကပ်ထာဵရမည်။
၄၃။

အစိုဵရအဖွဲ့က အမိန့်ေကကာ်ြငာစာြဖင်ဴ ထုတြ် ပန်ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရယူရန် မလိအ
ု ပ်သည်ဴ
သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵကို

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵမြပုရ။
၄၄။

ဦဵစီဵဌာနသည် ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်
တွင်ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပရန်လုအ
ိ ပ်သည်ဴ အြခာဵအချက်အလက်မျာဵကို အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်
နိုင်သည်။

၄၅။

ဦဵစီဵဌာန၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵဌာန၊ ဦဵစီဵဌာနက လွှအ
ဲ ပ်
တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ်

ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနသည် ထုတေ
် ပဵေသာ ြပည်တွင်ဵ

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်နှငဴ်

ေအာက်ပါအေကကာင်ဵ

အရာမျာဵကို မှတ်တမ်ဵထာဵရှိရမည်(က) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ခ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵ၊

(ဂ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵနှငဴ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ၊

(ဃ) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊

ပျက်စီဵြခင်ဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပါ

မထင်ရှာဵြခင်ဵေကကာင်ဴ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် မိတ္တူထုတ်ေပဵြခင်ဵ၊
(င)

ယာယီခွင်ဴြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ၊

(စ)

အခါအာဵေလျာ်စွာ မှတ်တမ်ဵထာဵရှိရမည်ဴ အြခာဵကိစ္စရပ်မျာဵ။

ေဖာ်ြပချက်မျာဵ

၄၆။

ဦဵစီဵဌာန၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊

ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵဌာန၊ ဦဵစီဵဌာနက
လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ

ခရိုင်

သို့မဟုတ်

ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနသည်

ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် အမျိုဵအစာဵအတိင
ု ်ဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
ရရှိသူမျာဵက ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ ကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ပါ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်
ချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာြခင်ဵရှိ မရှိ ကို လည်ဵေကာင်ဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ ြပုရမည်။
အခန်ဵ (၁၀)
နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အမျိုဵအစာဵမျာဵ၊ ေလျှောက်ောဵြခင်ဵ၊
စိစစ်ြခင်ဵ၊ ေုတေ
် ပဵြခင်ဵနှငဴ် ေြပာင်ဵလဲြပင်ဆင်ြခင်ဵ
၄၇။

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို

ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ အမျိုဵအစာဵခွဲြခာဵသတ်မှတ်သည်(က) ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ခွင်ဴ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၊

၄၈။

(ခ)

ခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ခွင်ဴ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် (ခရီဵစဉ်ရှိ)၊

(ဂ)

ခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ခွင်ဴ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် (ခရီဵစဉ် မရှိ)။

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ ခရီဵစဉ်
သည် စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ၏ မူေဘာင်သေဘာတူညီချက်အရ ခွင်ဴြပုထာဵေသာ ခရီဵစဉ် ြဖစ်ရမည်။

၄၉။

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိရန် ေလျှောက်ထာဵသူသည်
ဦဵစီဵဌာနသို့တုက
ိ ်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု
နယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရ တိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵဌာ၊
ဦဵစီဵဌာနက

လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ

ဦဵစီဵဌာနသို့ြဖစ်ေစ

ေလျှောက်ထာဵရာတွင်

ခရိုင်

သို့မဟုတ်

ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှ

တစ်ဆင်ဴ

ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵနှငဴ်

အတူ တင်ြပရမည်(က) ယာဉ်နှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ အချက်အလက်အေထာက်အထာဵမျာဵ၊
(ခ)

ေလျှောက်ထာဵသူ၏ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵနှငဴ် အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵ (ပုဳစဳ၆၆/၆) တို့၏ မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊

(ဂ)

ြမန်မာနိုင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵဥပေဒအရ တရာဵဝင်မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ သက်တမ်ဵရှိ နိုင်ငဳသာဵ
ပိုင်ကုမ္ပဏီြဖစ်ေကကာင်ဵ အေထာက်အထာဵ၊

(ဃ)

နိုင်ငဳြခာဵသာဵနှငဴ်

ဖက်စပ်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ပါက

တရာဵဝင်မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာနိုင်ငဳသာဵနှငဴ်

ြမန်မာနိုင်ငဳ

ကုမ္ပဏီမျာဵဥပေဒအရ

ဖက်စပ်ြပုလုပ်ထာဵေသာ

နိုင်ငဳသာဵပိုင်ကုမ္ပဏီ ြဖစ်ေကကာင်ဵအေထာက်အထာဵ၊

သက်တမ်ဵရှိ

(င)

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴ

လုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်ေလျှောက် ထာဵသူ၏ လိင
ု ်စင်ဓါတ်ပုဳ (၂) ပုဳ၊
(စ)

ဦဵစီဵဌာနက

အခါအာဵေလျာ်စွာ

ြပင်ဆင်ြဖည်စ
ဴ ွက်သတ်မှတ်ေသာ

အြခာဵအေထာက်

အထာဵမျာဵ။
၅၀။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်
ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵဌာန၊ ဦဵစီဵဌာနက လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵ
သည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၄၉ အရ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို လက်ခဳ
ရရှိလျှေင် ဦဵစီဵဌာနသို့ ေဆာလျင်စွာေပဵပို့တင်ြပရမည်။

၅၁။

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၄၉ အရ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို လက်ခဳရရှိလျှေင်ြဖစ်ေစ၊ နည်ဵဥပေဒ
၅၀ အရ တင်ြပချက်ကိုလက်ခဳရရှိလျှေင်ြဖစ်ေစ ေအာက်ပါတို့ကို စိစစ်ရမည်(က) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မ၂၆ နှငဴ် နည်ဵဥပေဒ ၂၈ တို့ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြခင်ဵ ရှိ
မရှိ၊
(ခ)

ယခင်က ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခဲဴဖူဵြခင်ဵ ရှိ မရှိ နှငဴ် လုပ်ကိုင်
ဖူဵြခင်ဵရှိ

ပါကယင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်ေသာ

နာမည်ပျက်စာရင်ဵတွင် ပါဝင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊
(ဂ)

ေလျှောက်ထာဵချက်ကို ခွင်ဴြပုြခင်ဵြဖင်ဴ တည်ဆဲကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵ
အာဵလုဵဳ သို့မဟုတ် တစ်ခုခုအေပါ်ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်နိုင်မှု ရှိမရှိ၊

(ဃ) အခါအာဵေလျာ်စွာ စဉ်ဵစာဵရန် လိအ
ု ပ်သည်ဟု ယူဆသည်ဴ အြခာဵအချက်အလက်မျာဵနှငဴ်
ကိုက်ညီ ြခင်ဵ ရှိ မရှ။ိ
၅၂။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်
ဆုဳဵြဖတ်ပါက

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်
ေလျှောက်ထာဵေသာသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ

ထုတ်ေပဵရန်

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵသည်

သတ်မှတ်စဳနှုန်ဵနှငဴ်ကိုက်ညြီ ခင်ဵ ရှိ မရှိ၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူ ပို့ေဆာင်
ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန်သင်ဴေလျာ်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵမှုြပုရမည်။
(ခ)

သတ်မှတ်စဳနှုန်ဵကိုက်ညေ
ီ သာ

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စာရင်ဵ

ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

တင်ြပမှသာလျှေင်

လိင
ု ်စင်အတွက်

နယ်စပ်ြဖတ်

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

အခေကကဵေငွကို ေပဵသွင်ဵ ရန်ေလျှောက်ထာဵသူအာဵအေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒ ၄၉ အရ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို နည်ဵဥပေဒ ၅၁ နှငဴ် အညီ စိစစ်၍
အေထာက်အထာဵမျာဵ

နှငဴ်အချက်အလက်မျာဵ

ြပည်ဴစုဳမှန်ကန်ေကကာင်ဵေတွ့ရှိရပပီဵ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အခေကကဵေငွကို ေပဵသွင်ဵပပီဵေကကာင်ဵ အေထာက်အထာဵတင်ြပလျှေင်
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရမည်။

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်တွင်

လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ

သတ်မှတ်ေဖာ်ြပရမည်။
(ဃ) နည်ဵဥပေဒ ၄၉ အရ ေလျှောက်ထာဵချက်တွင် အေထာက်အထာဵနှငဴ် အချက်အလက်မျာဵ
ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ကန်ြခင်ဵမရှိေကကာင်ဵေတွ့ရှိရလျှေင် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို ြပည်စ
ဴ ုဳစွာေဆာင်ရွက်နိုင်
ရန်ြဖစ်ေစ၊ အချက်အလက်မျာဵ မှန်ကန်စွာြဖည်စ
ဴ ွက်တင်ြပနိုင်ရန်ြဖစ်ေစ ေလျှောက်ထာဵသူ
အာဵ ညွှန်ကကာဵ၍ ေလျှောက်လာွှ ကို ြပန်လည်ေပဵအပ်ရမည်။
(င)

ေလျှောက်ထာဵသူက ေလျှောက်လာွှ ကိုညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ပပီဵ ြပန်လည်
တင်ြပရာတွင် အေထာက်အထာဵနှငဴ်အချက်အလက်မျာဵ ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ကန်ပပီဵ နယ်စပ်ြဖတ်
ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူ ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ထုတေ
် ပဵသင်ဴေကကာင်ဵေတွ့ရှိပါက
နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူ

ပို့ေဆာင်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန်

ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။
(စ)

ေလျှောက်ထာဵချက်ပါ အေထာက်အထာဵနှငဴ် အချက်အလက်မျာဵအရ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်
ကုန်ဵလမ်ဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ထုတေ
် ပဵရန် မသင်ဴေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရ
လျှေင် လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။

(ဆ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (စ) အရ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထုတ်ေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်လျှေင်(၁)

မည်သည်အ
ဴ ေကကာင်ဵေကကာင်ဴ

ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵေလျှောက်ထာဵသူအာဵ

စာြဖင်ဴ

အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
(၂)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဆ) နည်ဵဥပေဒခွင
ဲ ယ် (၁) အရအေကကာင်ဵကကာဵစာတွင် ဦဵစီဵဌာန၏
ဆုဳဵြဖတ်ချက် ကိုမေကျနပ်ပါက ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၈ နှငဴ် အညီ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ
ဝန်ကကီဵဌာနသို့ အယူခဳဝင်နိုင်ေကကာင်ဵေဖာ်ြပရမည်။

၅၃။

ဦဵစီဵဌာနသည်

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်အတွက်

ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ ထုတေ
် ပဵရမည်(က) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် အပိုင်ဵ (၁) တစ်အုပ်၊
(ခ)

လိင
ု ်စင်အရအသုဳဵြပုမည်ဴ

ယာဉ်တစ်စီဵချင်ဵအတွက်

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

အပိုင်ဵ

(၂)

တစ်ေစာင်စီ၊
(ဂ)

လိင
ု ်စင်အရ အသုဳဵြပုမည်ဴ ယာဉ်တစ်စီဵချင်ဵအတွက် ယာဉ်အမှတ်ပါ စေတကာတစ်ခုစီ၊

(ဃ) လိင
ု ်စင်အရ

အသုဳဵြပုမည်ဴယာဉ်တစ်စီဵချင်ဵအတွက်

နိုင်ငဳအမှတ်အသာဵပါ

စေတကာ

တစ်ခုစီ။
၅၄။

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်(က) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အပိုင်ဵ (၂) ကို အမျာဵြမင်သာေစရန် သက်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင်ြပသထာဵရမည်။

(ခ)

နိုင်ငဳအမှတ်အသာဵပါစေတကာကို

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏

ေနာက်အလယ် တည်ဴတည်ဴတွင် ကပ်ထာဵရမည်။
(ဂ)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သည်ဴ
စေတကာကို

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမှတ်ပါရှိေသာ

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏

ေရှ့ေလကာမှန်အတွင်ဵ

ဝဲဖက်

အေပါ်ေထာင်ဴတွင် ကပ်ထာဵရမည်။
၅၅။

ဦဵစီဵဌာနသည် ထုတေ
် ပဵထာဵသည်ဴ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင်၏

အေကကာင်ဵအရာမျာဵကိုလည်ေကာင်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

အသစ်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ြခင်ဵမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိရမည်။
၅၆။

လုပ်ငန်ဵအာဵ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လုပ
ိ ါက သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ ရက်ေပါင်ဵ (၃၀) ကကိုတင်၍
အသစ်ြပန်လည်ေလျှောက်ထာဵရမည်။

၅၇။

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တွင်

ထပ်ဆင်ဴေရဵသွင်ဵချက်

နှငဴ် ြပင်ဆင်ချက်မျာဵ ေဖာ်ြပရန်ရှိသည်အ
ဴ ခါ ဦဵစီဵဌာနသည်(က) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူထမ
ဳ ှ လိင
ု ်စင်အပိုင်ဵ (၁) နှငဴ် (၂) တို့ကို ေတာင်ဵယူြဖည်စ
ဴ ွက်၍
ထပ်ဆင်ဴ လက်မှတ်ေရဵထိဵု ပပီဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ ြပန်လည်ေပဵအပ်ရမည်။
(ခ)

ထပ်ဆင်ဴလက်မှတ်ေရဵထိဵု ရန်

ေနရာမလုေ
ဳ လာက်လျှေင်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်စာအုပ်အသစ်

ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။
၅၈။

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

လုပ်ငန်ဵတွင်

အသုဳဵြပုသည်ဴ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အစာဵထိဵု ြခင်ဵ၊ အေရအတွက်တိုဵြမှင်ဴြခင်ဵ
သို့မဟုတ် ေလျှောဴချြခင်ဵြပုလိုပါက ဦဵစီဵဌာန၏ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ သာေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ (၁၁)
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵ
၅၉။

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵ

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို ဆက်လက်လပ
ု ်ကိုင်လုပ
ိ ါက(က) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ အရ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ ရက်ေပါင်ဵ
၃၀ ကကိုတင်၍ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵသည်ဴ သက်ဆိုင်ရာဦဵစီဵဌာနမျာဵသို့ သတ်မှတ်
ပုဳစဳြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေအာက်ပါတို့ကို ပူဵတွဲတင်ြပရမည်(၁)

အပိုင်ဵ (၁)၊ (၂)၊

(၂)

သက်တမ်ဵရှိ
မိတ္တူ၊

သယ်ယပ
ူ ို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်

မူရင်ဵနှငဴ်

(၃)

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ လိင
ု ်စင်ဓါတ်ပုဳ
(၂) ပုဳ၊

(၄)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏

ဓါတ်ပုဳပါရှိေသာ

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ

ကတ်ြပာဵမူရင်ဵ

နှငဴ်မိတ္တူ၊
(၅)

ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ပါက တရာဵဝင်ကိုယ်စာဵလှယ်လဲအ
ွှ ပ်စာ
နှငဴ် အဆိုပါ ကိုယ်စာဵလှယ်၏ ဓါတ်ပုဳပါရှိေသာ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ
မူရင်ဵနှငဴ်မိတ္တူ။

၆၀။

ဦဵစီဵဌာန၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊

ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵဌာန၊ ဦဵစီဵဌာနက
လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ

ခရိုင်

သို့မဟုတ်

ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနသည်

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵ

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် နည်ဵလမ်ဵ
တကျတင်သွင်ဵသည်ဴ ေလျှောက်လာွှ ကို စိစစ်ရာတွင် ေလျှောက်လာွှ လက်ခဳရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ ရက်ေပါင်ဵ
၃၀ အတွင်ဵခွင်ဴြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵြပုရမည်။
၆၁။

ဦဵစီဵဌာန၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ

သို့မဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵဌာန၊

ဦဵစီဵဌာနက

လွှအ
ဲ ပ်တာဝန် ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနသည်(က) နည်ဵဥပေဒ ၅၉ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို လက်ခဳရရှိသည်အ
ဴ ခါ
ေလျှောက်လာွှ ပါအချက်မျာဵ မှန်ကန်စွာေဖာ်ြပြခင်ဵရှိမရှိနှငဴ် နည်ဵဥပေဒ ၂၇ ပါ အချက်မျာဵ
နှငဴ်ကိုက်ညြီ ခင်ဵရှိမရှိ စိစစ်ရမည်ဴအြပင် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵ ရှိမရှိစဉ်ဵစာဵရမည်(၁)

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အရ

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ရာတွင် ေကျနပ်ေလာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲဴြခင်ဵ ရှိမရှိ၊
(၂)

လုပ်ငန်ဵကိုဆက်လက်၍ ေကျနပ်ဖွယရ
် ာေဆာင်ရွက်နိုင်သည်ဴ အေြခအေနရှိမရှိ၊

(၃)

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ ေဖာက်ဖျက်ေသာေကကာင်ဴ နာမည်ပျက်စာရင်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵ
ခဳခဲဴရြခင်ဵ ရှိမရှိ၊

(၄)

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ အာဵလုဵဳ အတွက်ြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်
ေဒသအတွက် ြဖစ်ေစ ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်ရှိ မရှိ၊

(၅)

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပါ

စည်ဵကမ်ဵချက် အတိင
ု ်ဵ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ရှိမရှိ၊
(၆)
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၅၉ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) ပါ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ ပူဵတွဲတင်ြပြခင်ဵ ရှိမရှိ။

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ စိစစ်ပပီဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ နှငဴ် ပုဒ်မ ၂၂ အရ ခွင်ဴြပုရာတွင်-

(၁)

ေလျှောက်လာွှ ပါအချက်မျာဵ

မှန်ကန်ေကကာင်ဵေတွ့ရှိပါက

သတ်မှတ်အခေကကဵေငွ

ေပဵသွင်ဵေစပပီဵ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵေပဵရမည်။
(၂)

ေလျှောက်လာွှ ပါအချက်မျာဵတွင် လိအ
ု ပ်ချက်ရှိပါက ြပင်ဆင်ြဖည်စ
ဴ ွက်ရန် ေလျှောက်
ထာဵသူအာဵညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။

ေလျှောက်ထာဵသူက

ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ်

အညီ

ေဆာင်ရွက်တင်ြပလျှေင် နည်ဵဥပေဒခွဲ ငယ် (၁) ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵကို ေကျနပ်ဖွယရ
် ာ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်ဴ အေြခအေနရှိ
ေကကာင်ဵေတွ့ရှိရပပီဵ ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အစိုဵရ၏ မူဝါဒမျာဵ
နှငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စီမဳချက်နှငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ မဆန့်ကျင်ပါက ြပည်တွင်ဵကုန်ဵ
လမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်အသစ်

ေလျှောက်ထာဵသူ

ထက် လက်ရှိလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူကို ဦဵစာဵေပဵရမည်။
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို သက်တမ်ဵတိုဵရန်ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်လျှေင်(၁)

မည်သည်အ
ဴ ေကကာင်ဵေကကာင်ဴြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵ

ေလျှောက်ထာဵသူအာဵ

စာြဖင်ဴ

အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
(၂)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ဃ)

နည်ဵဥပေဒခွဲငယ်

(၁)

အရ

အေကကာင်ဵကကာဵစာတွင်

သက်ဆိုင်ရာဦဵစီဵဌာန၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို မေကျနပ်ပါက ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၄ နှငဴ်ပုဒ်မ
၅၈ တို့နှငဴ် အညီ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵဌာနသို့ အယူခဳဝင်နိုင်ေကကာင်ဵ
ေဖာ်ြပရမည်။
၆၂။

ဦဵစီဵဌာနက ြဖစ်ေစ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ ြပည်ေထာင်စု
နယ်ေြမဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ
ဦဵစီဵဌာနက ြဖစ်ေစ၊ ဦဵစီဵဌာနက လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်ဦဵစီဵ
ဌာနကြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ဆုဳဵြဖတ်ပါက(က) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အတွက် သတ်မှတ်သည်ဴ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခကို ဦဵစီဵဌာနက
သတ်မှတ်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵအတိင
ု ်ဵ ေပဵသွင်ဵရန် ေလျှောက်ထာဵသူအာဵ အေကကာင်ဵကကာဵ
ရမည်။
(ခ)

ေလျှောက်ထာဵသူက သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခ ေပဵသွင်ဵပပီဵပါက
လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵေပဵရမည်။

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်တွင်

လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵကို

သတ်မှတ်ေဖာ်ြပရ မည်။
၆၃။

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်ကို သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵပပီဵေနာက် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴြခင်ဵမြပုလျှေင် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ ပုဒ်မခွဲ
(ခ) နှငဴ်အညီ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ရပ်စဲေစရမည်။

၆၄။

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်တွင် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴြခင်ဵကို ေသာ်
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ထပ်ဆင်ဴေရဵသွင်ဵချက်နှငဴ် ြပင်ဆင်ချက်မျာဵကို ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေဖာ်ြပရန်ရှိ
သည်အ
ဴ ခါ ဦဵစီဵဌာန၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ
ဦဵစီဵဌာန၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိယ
ု ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ ဦဵစီဵဌာန၊ ဦဵစီဵ
ဌာနကလွှဲအပ် တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနသည်(က) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူထမ
ဳ ှ လိင
ု ်စင် အပိုင်ဵ (၁) နှငဴ် (၂) တို့ကို ေတာင်ဵယူ
ြဖည်စ
ဴ ွက်၍ ထပ်ဆင်ဴလက်မှတ်ေရဵထိုဵပပီဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ ြပန်လည်ေပဵအပ်ရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

အရ

ထပ်ဆင်ဴ

လက်မှတ်ေရဵထိဵု ရန်

ေနရာမလုေ
ဳ လာက်လျှေင်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် စာအုပ်အသစ်လြဲ ခင်ဵြဖစ်ေကကာင်ဵ လုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်စာအုပ်အသစ်တွင်
သင်ဴေလျာ်သလိေ
ု ဖာ်ြပ၍ ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၁၂)
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ၊ ပျက်စီဵြခင်ဵ၊ မေင်ရှာဵြခင်ဵ
၆၅။

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

သို့မဟုတ်

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ကုန်ဵလမ်ဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ေပျာက်ဆုဳဵလျှေင်
ြဖစ်ေစ၊ ပျက်စီဵလျှေင်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပါေဖာ်ြပချက်မျာဵ မထင်ရှာဵလျှေင်ြဖစ်ေစ ဦဵစီဵဌာန၊
တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်
ခွင်ဴရ တိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ ဦဵစီဵဌာန၊ ဦဵစီဵဌာနက လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်
ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာန သို့ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မိတ္တူရရှိရန်
ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၆၆။

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

သို့မဟုတ်

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ေလျှောက်ထာဵရာတွင်

ေအာက်ပါအေထာက်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်(က)

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေပျာက်ဆုဳဵ၍

အထာဵ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ တင်ြပရမည်(၁)

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မိတ္တူထုတ်ေပဵရန် ေလျှောက်လာွှ ၊

(၂)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေပျာက်ဆုဳဵမှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ တိုင်ကကာဵထာဵေကကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ
ရဲစခန်ဵ၏ ေထာက်ခဳချက်၊

(၃)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ ဓါတ်ပုဳပါရှိေသာ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ မူရင်ဵနှငဴ်
မိတ္တူ၊

(၄)

ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ပါက တရာဵဝင်ကိုယ်စာဵလှယ်လဲအ
ွှ ပ်စာ
နှငဴ်

အဆိုပါကိုယ်စာဵလှယ်၏

ဓါတ်ပုဳပါရှိေသာ

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ

မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ။
(ခ)

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သို့မဟုတ် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်
ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပျက်စီဵ၍ြဖစ်ေစ၊

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပါ

ေဖာ်ြပချက်မျာဵ မထင်ရှာဵ၍ြဖစ်ေစ ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေအာက်ပါအေထာက်အထာဵ
စာရွက်စာတမ်ဵ မျာဵြဖင်ဴ တင်ြပရမည်(၁)

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မိတ္တူထုတ်ေပဵရန် ေလျှောက်လာွှ ၊

(၂)

ပျက်စီဵ၊ မထင်ရှာဵသည်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵ၊

(၃)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ ဓါတ်ပုဳပါရှိေသာနိုင်ငဳသာဵ စိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵမူရင်ဵနှငဴ်
မိတ္တူ၊

(၄)

ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖင်ဴေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ပါက တရာဵဝင်ကိုယ်စာဵလှယ်လဲအ
ွှ ပ်စာနှငဴ်
အဆိုပါကိုယ်စာဵလှယ်၏ ဓါတ်ပုဳပါရှိေသာ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ မူရင်ဵနှငဴ်
မိတ္တူ။

၆၇။

ဦဵစီဵဌာန၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ဦဵစီဵဌာန၊
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ ဦဵစီဵဌာန၊ ဦဵစီဵဌာနကလွှဲအပ်
တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ

ခရိုင်

သို့မဟုတ်

ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနသည်

နည်ဵဥပေဒ

၆၅

အရ

မိတ္တူထုတ်ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵချက်ကိုရရှိလျှေင် နည်ဵဥပေဒ ၆၆ ပါအချက်မျာဵအရ စိစစ်၍
သတ်မှတ်သည်ဴ

အခေကကဵေငွ

ေပဵသွင်ဵေစပပီဵ

မိတ္တူတစ်ေစာင်ကို

“မိတ္တူ”

ဟုမှတ်သာဵ၍

ေလျှောက်ထာဵသူအာဵ ထုတေ
် ပဵရမည်။
အခန်ဵ (၁၃)
လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ကို ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ၊ ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ
၆၈။

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

သို့မဟုတ်

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၌

ေဖာ်ြပေသာ

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို(က) ေရာင်ဵချေသာေကကာင်ဴြဖစ်ေစ၊ အြခာဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီဵေြပာင်ဵလဲေသာေကကာင်ဴြဖစ်ေစ
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပါ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်နှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ
အချက်အလက်ကို

ြပင်ဆင်ရန်လုအ
ိ ပ်ပါက

သက်ဆိုင်ရာဦဵစီဵဌာနသို့
ပူဵတွဲေလျှောက်ထာဵရမည်-

ေအာက်ပါ

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို

အေထာက်အထာဵ

ထုတေ
် ပဵေသာ

စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵနှငဴ်အတူ

(၁)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၊

(၂)

အစာဵထိဵု ြခင်ဵ၊

အေရအတွက်တိုဵြမှင်ဴြခင်ဵ

ေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ည်ဴ

ယာဉ်မျာဵ၏

သက်တမ်ဵရှိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်မူရင်ဵနှငဴ်မိတ္တူမျာဵ၊
(၃)

အစာဵထိဵု ြခင်ဵ၊ အေရအတွက်တိုဵြမှင်ဴြခင်ဵ ေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်
မျာဵ၏ ဓါတ်ပုဳသုဳဵပုဳ၊ (ေရှ့၊ ေနာက်၊ စတီယာရင်ဘက်ေဘဵ)၊

(၄)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ ဓါတ်ပုဳပါရှိေသာ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵမူရင်ဵနှငဴ်
မိတ္တူ၊

(၅)

ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖင်ဴေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ပါက တရာဵဝင်ကိုယ်စာဵလှယ်လဲွှအပ်စာနှငဴ်
အဆိုပါကိုယ်စာဵလှယ်၏ ဓါတ်ပုဳပါရှိေသာ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵမူရင်ဵနှငဴ်
မိတ္တူ။

(ခ)

အေကကာင်ဵတစ်ခုခုေကကာင်ဴ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်လုြိ ခင်ဵမရှိေတာဴလျှေင် ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵ
သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴ

သို့မဟုတ်

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵ

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵ ေဆာင်ရွက်
နိုင်ရန် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵေသာ သက်ဆိုင်ရာဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။
၆၉။

ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴ

သို့မဟုတ်

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵသည်ဴ သက်ဆိုင်
ရာဦဵစီဵဌာနသည်(က) နည်ဵဥပေဒ ၆၈ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို စိစစ်၍ ြပင်ဆင
််ေပဵသင်ဴေကကာင်ဵေတွ့ရှိရပါက ယင်ဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပါ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်
ယာဉ်နှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာအချက်အလက်ကို မှတ်တမ်ဵတင်၍ြပင်ဆင်ေပဵရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၆၈ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ကို ဖျက်သိမ်ဵရန်
တင်ြပလျှေင် ဖျက်သိမ်ဵခွင်ဴြပုရမည်။

၇၀။

ဦဵစီဵဌာန၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵဌာန၊ ဦဵစီဵဌာနက လွှအ
ဲ ပ်
တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနသည်(က) ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သို့မဟုတ် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်
ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူက ယင်ဵ၏သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ဵလမ်ဵ
သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵရန် ေလျှောက်ထာဵလျှေင်ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵရန်ခွင်ဴြပုရာ၌ တစ်ကကိမ်လျှေင် ရက်ေပါင်ဵ ၃၀
ထက်မပိုေစရ။

၇၁။

ဦဵစီဵဌာန၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ

သို့မဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵဌာန၊

ဦဵစီဵဌာနက

လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနသည် ေအာက်ပါအေကကာင်ဵ
တစ်ရပ်ရပ်ကို
တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊

အေရဵယူေဆာင်ရွက်သည်အ
ဴ ခါ
ေနာက်ဆုဳဵေပဵထာဵသည်ဴ

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူအာဵ
ေနရပ်လပ
ိ ်စာအတိင
ု ်ဵ

အေကကာင်ဵကကာဵစာကို

စာတိုက်မှ မှတ်ပုဳတင်ေပဵပို့၍ြဖစ်ေစ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်(က) နည်ဵဥပေဒ ၆၈ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပါ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ
ေမာ်ေတာ်ယာဉ် နှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာအချက်အလက်ကို ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၆၈ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵ၊

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒ ၇၀ အရ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊

(ဃ) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၁ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနက
ြဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၅၂ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ ကာလသတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင်ကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵသည်ဴ အမိန့်ချမှတ်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အေရဵယူေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵ၊
(င)

ဥပေဒပုဒ်မ ၅၁ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊
ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ကို
ပယ်ဖျက်သည်ဴ အမိန့်ချမှတ်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။

၇၂။

နည်ဵဥပေဒ ၇၁ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) နှငဴ် (င) အရ အကျုဳဵဝင်ေသာ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴရရှိသူသည်
အေကကာင်ဵကကာဵစာကို လက်ခဳရရှိလျှေင် လက်ခဳရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ ၁၀ ရက်အတွင်ဵရယူထာဵသည်ဴ
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵကို လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် ထုတေ
် ပဵထာဵ
ေသာ ဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဦဵစီဵဌာနသို့ေပဵပို့ရမည်။
အခန်ဵ (၁၄)

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်နှငဴ် လိင
ု ်စင်ပါယာဉ်မျာဵ၏ ေြပာင်ဵလဲချက်ေလျှောက်ောဵြခင်ဵ
၇၃။

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူသည်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပါအချက်အလက်မျာဵကို

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵသည်ဴ

ြပုလုပ်လုပ
ိ ါက

ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊

သက်ဆိုင်ရာဦဵစီဵဌာနသို့

သတ်မှတ်ပုဳစဳြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၇၄။

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အရ အသုဳဵြပုသည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်ဵလဲေပဵရန် ေလျှောက်
ထာဵသည်အ
ဴ ခါ ေအာက်ပါတို့ကို ပူဵတွဲတင်ြပရမည်(က) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်၊ အပိုင်ဵ (၁)၊ (၂)၊
(ခ)

သက်တမ်ဵရှိ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်စာအုပ် မူရင်ဵနှငဴ်မိတ္တူ၊

(ဂ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ ဓါတ်ပုဳပါရှိေသာ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵမူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊

(ဃ) ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖင်ဴေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ပါက

တရာဵဝင်ကိုယ်စာဵလှယ်လဲအ
ွှ ပ်စာနှငဴ်

အဆိုပါကိုယ် စာဵလှယ်၏ ဓါတ်ပုဳပါရှိေသာ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵမူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ။
၇၅။ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ကိုင်သူ ေနရပ်လပ
ိ ်စာေြပာင်ဵေလျှောက်ထာဵသည်အ
ဴ ခါ ေအာက်ပါတို့ကို
ပူဵတွဲတင်ြပရမည်(က) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်၊ အပိုင်ဵ (၁)၊ (၂)၊
(ခ)

ေလျှောက်ထာဵသူ၏

အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵ

(ပုဳစဳ

၆၆/၆)

သို့မဟုတ်

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ေထာက်ခဳချက်၊
(ဂ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ ဓါတ်ပုဳပါရှိေသာ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵမူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊

(ဃ) ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖင်ဴ

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ပါက

တရာဵဝင်

ကိုယ်စာဵလှယ်လဲအ
ွှ ပ်စာနှငဴ်

အဆိုပါ ကိုယ်စာဵလှယ်၏ ဓါတ်ပုဳပါရှိေသာ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ။
၇၆။

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် အမျိုဵအစာဵ ေြပာင်ဵလဲေလျှောက်ထာဵ လိသ
ု ူသည်
ေအာက်ပါတို့ကို ပူဵတွဲတင်ြပရမည်(က) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်၊ အပိုင်ဵ (၁)၊ (၂)၊
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၃၁ ပါ အေထာက်အထာဵစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ။
အခန်ဵ (၁၅)
ယာယီခွင်ဴြပုလက်မှတ်မျာဵ

၇၇။

ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ ြပည်ေထာင်စု
နယ်ေြမ ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရ တိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ
ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊

ဦဵစီဵဌာနက

လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ

ခရိုင်

သို့မဟုတ်

ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူအာဵ ေအာက်ပါအေကကာင်ဵ
ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန်

ယာယီခွင်ဴြပု

လက်မှတ်ထုတ်ေပဵနိုင်သည်(က) ဥပေဒ

ပုဒ်မ

၂၃

ပုဒ်မခွဲ

(က)

အရ

သက်ဆိုင်ရာေဒသအတွင်ဵ

နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ်

ြပည်သူအကျိုဵငှာ အေရဵတကကီဵ သို့မဟုတ် အထူဵလိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို ြဖည်ဴတင်ဵေဆာင်
ရွက်ရန်လုအ
ိ ပ်လျက်ရှိေကကာင်ဵ ကိုယ်တိုင်စိစစ်ေတွ့ရှိရြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေလျှောက်ထာဵ
ချက်အရ ေတွ့ရှိရြခင်ဵ၊
(ခ)

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴ
ေပဵရန် နည်ဵလမ်ဵတကျတင်သွင်ဵသည်ဴ ေလျှောက်လာွှ ကို စိစစ်ရာတွင် နည်ဵဥပေဒ ၆၀
အရ

သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ

ဆုဳဵြဖတ်ရန်အခက်အခဲရှိြခင်ဵေကကာင်ဴ

လက်ရှိလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသည်ဴ ေန့ရက် ထက်ေကျာ်လန
ွ ်၍ အဆိုပါလုပ်ငန်ဵမျာဵကို
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴြပုရန်။
၇၈။

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူသည် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵဆဲြဖစ်
ပပီဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵြခင်ဵ

မြပုရေသဵမီကာလအတွင်ဵ

လက်မှတ်ထုတ်ေပဵရန်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဌာနတွင်ြဖစ်ေစ၊

ဦဵစီဵဌာနတွင်ြဖစ်ေစ၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာနတွင်ြဖစ်ေစ၊

သို့မဟုတ်

ယာယီခွင်ဴြပု
ြပည်နယ်ဦဵစီဵ

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရ

တိုင်ဵ

သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ ဦဵစီဵဌာနတွင်ြဖစ်ေစ၊ ဦဵစီဵဌာနက လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵ
သည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနတွင်ြဖစ်ေစ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၇၉။

ခရီဵစဉ်ခရီဵသည်

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

ခွင်ဴြပုခရီဵစဉ်

မဟုတ်ေသာေဒသသို့

ယာယီ ပို့ေဆာင်ခွင်ဴရရှိရန်(က) ယာယီခွင်ဴြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵေရဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှောက်ထာဵရ
မည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ေလျှောက်ထာဵသည်အ
ဴ ခါ သက်တမ်ဵရှိလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ကို ပူဵတွဲ
တင်ြပရမည်။

၈၀။

(က) ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ ြပည်ေထာင်
စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴ
ရေဒသဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ ဦဵစီဵဌာနက လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ်
ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ(၁)

ယာယီခွင်ဴြပုလက်မှတ်ေလျှောက်ထာဵသူ၏ တင်ြပချက်ကို စိစစ်၍ ယာယီခွင်ဴြပု
လက်မှတ်နှငဴ် ကတိဂဳ ကိုထုတ်ေပဵနိုင်သည်၊

(၂)

ယာယီခွင်ဴြပုလက်မှတ်ကို ြပန်လည်အပ်နှဳချိန်တွင် နည်ဵဥပေဒ ၇၉၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ
(ခ) အရ တင်ြပထာဵေသာ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ေလျှောက်ထာဵသူအာဵ
ြပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵရမည်။

(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၇၇ အရ ယာယီခွင်ဴြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵသည်(၁)

အပမဲတမ်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန်

အေကကာင်ဵရင်ဵတစ်ရပ်ြဖစ်သည်ဟု

မှတ်ယူြခင်ဵမြပုရ။
(၂)

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန်

လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်အတွက်

တင်သွင်ဵ

ထာဵဆဲေလျှောက်လာွှ နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စဉ်ဵစာဵြခင်ဵကို ထိခက
ို ်ြခင်ဵမရှိေစရ။
၈၁။

ဦဵစီဵဌာန၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵဌာန၊ ဦဵစီဵဌာနကလွှဲအပ်
တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနတို့သည် လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်သက်တမ်ဵ

တိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵဆဲြဖစ်သူက ယာယီခွင်ဴြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵရန် ေလျှောက်ထာဵ
သည်အ
ဴ ခါ(က) သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴရန်

ေလျှောက်ထာဵချိန်က

တင်ြပထာဵေသာ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို

ယာယီခွင်ဴြပုလက်မှတ် ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ပူဵတွဲတင်ြပသကဲဴသို့ မှတ်ယူ၍ ယာယီခွင်ဴြပု
လက်မှတ်နှငဴ်ကတိဂဳကို ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။
(ခ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵေလျှောက်ထာဵဆဲကာလတွင်

ယာယီခွင်ဴြပုလက်မှတ်ကို

တစ်ကကိမ်သာ ထုတေ
် ပဵရမည်။
၈၂။

ဦဵစီဵဌာနသည် အေရဵတကကီဵကိစ္စမျာဵတွင် ယာယီခွင်ဴြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵနိုင်ရန် ဦဵစီဵဌာန၏
အရာရှိတစ်ဦဵဦဵကို တာဝန်ေပဵအပ်၍ အာဏာအပ်နှင်ဵနိုင်သည်။ ယင်ဵသို့ အာဏာအပ်နှင်ဵြခင်ဵ
ခဳရေသာအရာရှိသည်

ယင်ဵကိစ္စနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို

ဦဵစီဵဌာနသို့

တင်ြပရ မည်။
အခန်ဵ (၁၆)
အြခာဵစာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳမျာဵမှ ြပည်တွင်ဵသို့ဝင်ေရာက်မည်ဴ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူ
ပိုေ
့ ဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်မည်ဴယာဉ်မျာဵအာဵ စိစစ်ြခင်ဵနှငဴ်ခွင်ဴြပုြခင်ဵ
၈၃။

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵ လုပ်ငန်ဵ
ေကာ်မတီသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၉ အရ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရန် ေလျှောက်ထာဵချက်ကို လက်ခဳရရှိလျှေင်
ေအာက်ပါတို့ကို စိစစ်ရမည်(က) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳကထုတေ
် ပဵေသာ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပါရှိြခင်ဵ ရှိမရှိ၊
(ခ)

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်သူအမည်

စာရင်ဵတွင်ပါဝင် သူ ဟုတ်မဟုတ်၊
(ဂ)

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်ခုအတွက်

ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵနိုင်သည်ဴ

ခရီဵသည်နှငဴ်ကုန်စည်

သယ်ယူပို့ေဆာင် ေသာခွဲတမ်ဵေခါက်ေရ ေကျာ်လန
ွ ်ြခင်ဵရှိမရှိ၊
(ဃ) စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသည်ဴ သက်တမ်ဵရှိသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ ေမာ်ေတာ်
ယာဉ် ဟုတ်မဟုတ်၊
(င)

အိမ်ရှင်နိုင်ငဳ၏ သတ်မှတ်ချက်နှငဴ်ညီညွတ်ေသာ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်
ဟုတ် မဟုတ်၊

(စ)

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူမျာဵ၊ ယာဉ်ေမာင်ဵနှငဴ်ယာဉ်အကူမျာဵသည်-

(၁)

နှစ်နိုင်ငဳဗီဇာကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴသေဘာတူစာချုပ်အရ ဗီဇာကင်ဵလွတ်ခွင်ဴရှိသူ မဟုတ်
လျှေင် လက်ရှိကျင်ဴသုဳဵေနေသာ လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵဆိုင်ရာ ဗီဇာ မူဝါဒနှငဴ်အညီ
လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊

(၂)

ယာဉ်ေမာင်ဵသည် အိမ်ရှင်စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳက ထုတေ
် ပဵထာဵသည်ဴ သက်တမ်ဵရှိ
ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင် သို့မဟုတ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်ဴ လက်မှတ်
ရရှိထာဵြခင်ဵ ရှိမရှိ၊

(၃)

ယာဉ်အကူသည်

အိမ်ရှင်စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳက

ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ

သက်တမ်ဵရှိ

ယာဉ်အကူလက်မှတ် ရရှိထာဵြခင်ဵရှိ မရှိ။
(ဆ)

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ၏

ထပ်မဳြဖည်စ
ဴ ွက်သည်ဴ

သေဘာတူညီချက်၊

အသစ်ချုပ်ဆိုသည်ဴ

စာချုပ်ပါ သေဘာတူညီချက်မျာဵအရ သတ်မှတ်သည်ဴ အြခာဵအချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြခင်ဵ
ရှိမရှိ။
၈၄။

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေကာ်မတီသည် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၉ အရ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ပပီဵ(က) နည်ဵဥပေဒ

၈၃ပါ

အချက်မျာဵနှငဴ်

ညီညွတ်ေကကာင်ဵေတွ့ရှိပါက

ခွင်ဴြပုချက်

ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၈၃ ပါ အချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြခင်ဵမရှိေကကာင်ဵေတွ့ရှိပါက ေလျှောက်ထာဵသူ
အာဵ ြပင်ဆင်ြဖည်စ
ဴ ွက်ေလျှောက်ထာဵရန်ညွှန်ကကာဵနိုင်သည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေလျှောက်ထာဵသူက ြပည်စ
ဴ ုဳစွာ
ြပင်ဆင်ြဖည်ဴ စွက်တင်ြပလျှေင် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါအတိုင်ဵခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵနိုင်သည်။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒ

၈၃

ပါအချက်မျာဵနှငဴ်ညီညွတ်ရန်

ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်ဵမရှိဟု

ယူဆပါက

ခွင်ဴြပုချက် ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
(င)

ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵရန် ြငင်ဵပယ်လျှေင် ြငင်ဵပယ်ရသည်ဴ အေကကာင်ဵရင်ဵကို ေဖာ်ြပ၍
ေလျှောက်ထာဵသူထစ
ဳ ာြဖင်ဴ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။

(စ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) သို့မဟုတ် (ဂ) အရ ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵရန်ဆုဳဵြဖတ်ပါက ခွင်ဴြပု
ချက်သက်တမ်ဵ တစ်နှစ်သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ြခင်ဵြပုရမည်။
အခန်ဵ (၁၇)
ကုန်ပို့လာွှ

၈၅။

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူနှငဴ် သယ်ယူပို့ေဆာင်
ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်တိအ
ု့ တွက်
ကုန်ပို့လာွှ ပုဳစဳကို အသုဳဵြပုရမည်။

ဦဵစီဵဌာနက

ေနာက်ဆက်တွဲဇယာဵြဖင်ဴ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

၈၆။

ကုန်ပို့လာွှ တွင် ေအာက်ပါအချက်မျာဵ ပါဝင်ရမည်(က) ကုန်ပို့လာွှ ေန့စွဲနှငဴ် ထုတေ
် ပဵသည်ေ
ဴ နရာ၊
(ခ)

ကုန်တင်ပို့သူ၏ အမည်နှငဴ် ေနရပ်လပ
ိ ်စာအြပည်ဴအစုဳ၊

(ဂ)

သယ်ေဆာင်သူ၏ အမည်နှငဴ်ေနရပ်လပ
ိ ်စာအြပည်ဴအစုဳ၊

(ဃ) ကုန်ပစ္စညဵ် ကို တာဝန်ယူသည်ဴ ေနရာ၊ ေန့စွဲနှငဴ် ကုန်ပစ္စညဵ် အာဵေပဵအပ်ရန် သတ်မှတ်
သည်ေ
ဴ နရာ၊
(င)

ကုန်လက်ခဳသူ၏ အမည်နှငဴ် ေနရပ်လပ
ိ ်စာအြပည်ဴအစုဳ၊

(စ)

ကုန်ပစ္စညဵ် ၏ သဘာဝအေလျာက်သာမန်အသုဳဵြပုမှု အမျိုဵအစာဵနှငဴ် ထုပ်ပိုဵပုဳနည်ဵစနစ်၊

(ဆ)

အန္တရာယ်ရှိ ကုန်စည်ြဖစ်လျှေင် အန္တရာယ်ရှိေကကာင်ဵေဖာ်ြပချက်၊

(ဇ)

အထုပ်အေရအတွက်နှငဴ် ယင်ဵတို့၏ ထူဵြခာဵေသာ အမှတ်အသာဵနှငဴ် နဳပါတ်စဉ်မျာဵ၊

(ဈ)

ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ၏ စုစုေပါင်ဵ အေလဵချိန် သို့မဟုတ် အေရအတွက်၊

(ည)

သယ်ေဆာင်စရိတ်၊ ေနာက်ဆက်တွဲ စရိတ်မျာဵနှငဴ်ပဋိညာဉ်ြပုလုပ်သည်ဴ အချိန်မှ စ၍
ေပဵအပ်သည်ဴ

အချိန်ထက
ိ ျခဳရန်ေပါ်ေပါက်ေသာ

သယ်ေဆာင်မှုနှငဴ်

သက်ဆိုင်သည်ဴ

ကုန်ကျစရိတ်မျာဵ၊
(ဋ)

အေကာက်ခွန်အလိ့င
ု ှာ ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ၏တန်ဖိုဵ၊

(ဌ)

အေကာက်ခွန်ကိစ္စနှငဴ် အြခာဵသမရိုဵကျကိစ္စမျာဵအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊

(ဍ)

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူနှငဴ် ကုန်လက်ခဳသူတ၏
ို့ မှတ်ချက်မျာဵ၊

(ဎ)

ကုန်တင်ပို့သူက သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်သူသို့ေပဵသည်ဴ ကုန်စည်အတွက်
အာမခဳနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊

(ဏ) နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

သေဘာတူ ထာဵသည်ဴ သတ်မှတ်ချိန်ကာလ၊
(တ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်သူသို့ လွှအ
ဲ ပ်သည်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ စာရင်ဵ၊
(ထ) စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳမျာဵက အသုဳဵဝင်မည်ဟု ယူဆေသာ အြခာဵအချက်အလက်မျာဵ။
၈၇။

ကုန်ပို့လာွှ တွင်(က) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူသည် ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵကို တာဝန်ယူသည်အ
ဴ ခါ
ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ၏ အေရအတွက်၊ အေလဵချိန်၊ သိသာထင်ရှာဵေသာ အရည်အေသွဵနှငဴ်
ယင်ဵတို့၏ ထုပ်ပိုဵမှုမျာဵကို စစ်ေဆဵပပီဵ သင်ဴေလျာ်ေသာ မှတ်ချက်မျာဵကို ေဖာ်ြပရမည်။
(ခ)

သယ်ေဆာင်သူ၏ မှတ်ချက်မပါရှိလျှေင် ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵသည် ပပီဵြပည်ဴစုဳ၍ ေကာင်ဵမွန်ေသာ
အေြခအေနတွင်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၈၈။

ကုန်ပို့လွှာတွင်

အြခာဵသေဘာတူညီချက်မရှိပါက

ေနရာချထာဵစီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴရှိသည်။

ကုန်တင်ပို့သူအေနြဖင်ဴ

ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵကို

၈၉။

နည်ဵဥပေဒ ၈၈ အရ စီမဳခန့်ခွဲရာတွင်(က) ကုန်ပစ္စညဵ် သယ်ေဆာင်ရန် လုပ်ငန်ဵအကူဵအေြပာင်ဵကိုရပ်တန့်၍ ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရှိသည်၊
(ခ)

ကုန်ပစ္စညဵ် ထွက်ခွာလာရာေနရာသို့

ြပန်ပို့ရန်

ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရှိသည်။

အြခာဵေနရာ

သို့မဟုတ် ကုန်လက်ခဳယူသူကို ေြပာင်ဵလဲခွင်ဴရှိသည်။
၉၀။

ေအာက်ပါအချက်တစ်ခုခုေပါ်ေပါက်လျှေင်

ကုန်တင်ပို့သူ၏ကုန်စည်စီမဳခန့်ခွဲမှုကို

ရပ်စဲပပီဵ

ကုန်လက်ခဳယူသူသို့ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵနိုင်သည်(က) ကုန်စည်မျာဵကိုလွှဲအပ်ေပဵသည်အ
ဴ ခါ၊
(ခ)

သတ်မှတ်ထာဵေသာေနရာသို့ ကုန်စည်မျာဵေရာက်ရှိပပီဵ ကုန်လက်ခဳရယူသူက လက်ခဳရယူ
သည်အ
ဴ ခါ၊

(ဂ)
၉၁။

ကုန်ပို့လာွှ ၏ မူရင်ဵခွဲကို ကုန်လက်ခဳရယူသူကလက်ခဳရရှိသည်အ
ဴ ခါ။

ကုန်တင်ပို့သူက သယ်ေဆာင်ေရဵအကူဵအေြပာင်ဵတွင် ကုန်စည်စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴကို ကျင်ဴသုဳဵြခင်ဵြဖင်ဴ
ေပါ်ေပါက်ေသာ ေနာက်ထပ်ကုန်ကျစရိတ်မျာဵအတွက် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်သူ
အာဵ ေပဵအပ်ရမည်။

၉၂။

ကုန်တင်ပို့သူနှငဴ်ကုန်လက်ခဳသူနှစ်ဦဵလုဵဳ က

သီဵြခာဵြဖစ်ေစ၊

တစ်ပပိုင်နက်တည်ဵြဖစ်ေစ

ကုန်ပစ္စညဵ် ေပျာက်ဆုဳဵပျက်စီဵမှု သို့မဟုတ် ေပဵအပ်ရန် ေနှာင်ဴေနှဵကကန့်ကကာမှုအတွက် သယ်ယူ
ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်သူအာဵ တရာဵစွဲဆို၍ ေလျာ်ေကကဵေတာင်ဵခဳခွင်ဴရှိသည်။ သို့ရာတွင်
သယ်ေဆာင်သူက ေလျာ်ေကကဵတစ်ကကိမ်သာလျှေင် ေပဵရန်တာဝန်ရှိသည်။
၉၃။

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်သူနှငဴ် ကုန်စည်အပ်နှဳသူတသ
ို့ ည် ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို
လိက
ု ်နာရမည်(က) ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵကို

တာဝန်ယူသည်အ
ဴ ခါ

သယ်ေဆာင်သူက

ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ၏

အေရအတွက်မျာဵ (အမှတ်စဉ်နှငဴ်အေလဵချိန်)၊ သိသာထင်ရှာဵေသာ အရည်အေသွဵနှငဴ်
၎င်ဵတို့၏ ထုပ်ပိုဵမှုမျာဵကို စစ်ေဆဵ ပပီဵကုန်ပို့လာွှ တွင် သင်ဴေလျာ်ေသာ မှတ်ချက်မျာဵကို
ေရဵရမည်။
(ခ)

သယ်ေဆာင်သူက
ထုပ်ပိုဵမှုမျာဵနှငဴ်

ကုန်ပို့လွှာတွင်
သက်ဆိုင်သည်ဴ

ခိုင်လဳေ
ု သာနည်ဵလမ်ဵမရှိပါက

ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵအေရအတွက်၊

အရည်အေသွဵ၊

ကုန်ပို့လာွှ ပါေရဵသာဵချက်မျာဵကို

အေြခခဳ

စစ်ေဆဵရန်

သည်အ
ဴ ေကကာင်ဵကိစ္စေပါ်တွင်

မူတည်ပပီဵ

ကုန်ပို့လာွှ တွင်မှတ်ချက်ကို ေဖာ်ြပရမည်။
(ဂ)

ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ၏

သိသာထင်ရှာဵေသာ

ထုပ်ပိုဵမှုအေြခအေနနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

သီဵြခာဵ

အေကကာင်ဵ ြပချက်မျာဵကို အလာဵတူေဖာ်ြပရမည်။
၉၄။

နည်ဵဥပေဒ

၉၃

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ခ)

ပါမှတ်ချက်မျာဵကို

သေဘာတူညီမှုမရှိပါက ၎င်ဵအေပါ်တာဝန်မရှိေစရ။

သယ်ေဆာင်သူက

အတိအလင်ဵ

အခန်ဵ (၁၈)
သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူ၊ ခရီဵသည်နှငဴ်ကုန်စည်အပ်နှဳသူတို့ လိက
ု ်နာရမည်ဴတာဝန်
၉၅။

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူသည်(က) ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာလမ်ဵေပါ်သွာဵလာ

ေသာသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အေြခအေနနှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ထိေ
ု မာ်ေတာ်
ယာဉ်သွာဵလာမှုနှငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ သက်ဆိုင်သည်ဴ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်
စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵကိုလိုက် နာရမည်။
(ခ)

ခရီဵသည်မျာဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ချိန်တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ သန့်ရှင်ဵမှုကို ထိခက
ို ်ေစသည်ဴ
ကုန်စည်မျာဵ၊ ခရီဵသည်မျာဵ၏ သက်သာမှုနှငဴ် ကျန်ဵမာသန့်ရှင်ဵေရဵတို့ကို ထိခက
ို ်ေစသည်ဴ
သို့မဟုတ် အေနှာက်အယှက် ြဖစ်ေစသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵကို တင်ေဆာင်ြခင်ဵမြပုရ။

(ဂ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တွင်ေဖာ်ြပသည်ဴ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

ကုန်စည်မျာဵကို

တင်ေဆာင်ရမည်။
(ဃ) ဦဵစီဵဌာန

သို့မဟုတ်

သက်ဆိုင်ရာဦဵစီဵဌာနက

အထူဵစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအရမှတစ်ပါဵ

သတ်မှတ်ေသာ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပါ

ကုန်စည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက်

အသုဳဵြပုေသာ ေမာ်ေတာ် ယာဉ်တွင်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ငှာဵရမ်ဵသူ သို့မဟုတ် ယင်ဵတို့၏
တရာဵဝင်အလုပ်သမာဵစုစု ေပါင်ဵသုဳဵ ဦဵအထိသာ တင်ေဆာင်ခွင်ဴရှိသည်။
(င)

အပ်နှဳသည်ဴ ကုန်စည်ကို ပို့ေဆာင်ေပဵရမည်ေ
ဴ နရာအေရာက် တာဝန်ယူပို့ေဆာင်ေပဵရမည်။

(စ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) တွင်ပါရှိသည်ဴ ယာဉ်ေပါ်တွင် လိက
ု ်ပါသူမျာဵနှငဴ် ပတ်သက်သည်ဴ
စည်ဵကမ်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵကိစ္စမျာဵတွင် တာဝန်ရှိသည်။

၉၆။

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်သူသည် ကုန်စည်မျာဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ရန် တာဝန်ယူချိန်
မှစ၍ ကုန်စည်လဲေ
ွှ ြပာင်ဵေပဵအပ်သည်ဴ အချိန်အထိ ကကာဵကာလတွင် ကုန်စည်ေပျာက်ဆုဳဵမှု
သို့မဟုတ်

ပျက်စီဵမှု၊

ကုန်စည်ေပဵအပ်ရန်

ေနှာင်ဴေနှဵကကန့်ကကာမှုတအ
ို့ တွက်

ေပဵေလျာ်ရန်

တာဝန်ရှိသည်။
၉၇။

ကုန်စည်ေပဵအပ်ရန်

သေဘာတူထာဵသည်ဴ

အတွင်ဵကုန်စည်ကိုမေပဵအပ်နိုင်လျှေင်ြဖစ်ေစ၊

ကာလကုန်ဆုဳဵသည်ဴ

အချိန်မှ

ကုန်စည်ေပဵအပ်ရန်

ရက်ေပါင်ဵ

၃၀

သေဘာတူထာဵသည်ဴ

ကာလမရှိလျှေင် သယ်ယူပို့ေဆာင်သူက ကုန်စည်ကိုတာဝန်ယူချိန်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ
မေပဵအပ်နိုင်လျှေင်ြဖစ်ေစ၊ ကုန်တင်ပို့သူ သို့မဟုတ် ကုန်လက်ခဳသူတက
ို့
ကုန်စည်ေပျာက်ဆုဳဵမှု
အတွက် ေလျာ်ေကကဵေတာင်ဵဆိုခွင်ဴ ရှိသည်။
၉၈။

ကုန်စည်မျာဵကို ြပန်လည်ေတွ့ရှိလျှေင် သယ်ယူပို့ေဆာင်သူက ကုန်စည်ကို လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵအပ်ရန်
ေရွဵချယ်ခွင်ဴရှိသည်။ ကုန်တင်ပို့သူ သို့မဟုတ် ကုန်လက်ခဳယူသူအာဵ ချက်ချင်ဵအေကကာင်ဵကကာဵ

ရမည်။ ကုန်တင်ပို့သူ သို့မဟုတ် ကုန်လက်ခဳသူက ေလျာ်ေကကဵေငွကိုြပန်အမ်ဵရမည်။ သို့ေသာ်
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵေပျာက်ဆုဳဵမှု၊ ပျက်စီဵမှု သို့မဟုတ် ေနှာင်ဴေနှဵကကန့်ကကာမှုအတွက် မည်သည်ဴ
ေလျာ်ေကကဵ ေတာင်ဵဆိုမှုကိုမဆိုမထိခိုက်ေစရ။
၉၉။

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်သူထမ
ဳ ှ ကုန်စည်မျာဵြပန်လည်ေတွ့ရှိေကကာင်ဵ အေကကာင်ဵ
ကကာဵစာကို လက်ခဳရသည်အ
ဴ ချိန်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵကုန်တင်ပို့သူ သို့မဟုတ် ကုန်လက်
ခဳယူသူက ြပန်လည်ေတွ့ရှိေသာ ကုန်စည်မျာဵကို လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵအပ်ရန် အေကကာင်ဵြပန်ကကာဵြခင်ဵ
မရှိပါက သယ်ယူ ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်သူသည် ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵတည်ရှိရာေနရာ၏
ဥပေဒအရ ကုန်စည်မျာဵကို မိမိ၏ သေဘာဆန္ဒြဖင်ဴ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵနိုင်သည်။

၁၀၀။ ခရီဵစဉ်ခရီဵသည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် (က) ခရီဵသည်မျာဵ

လုခဳ ခုဳေချာေမွ့စွာနှငဴ်

သက်ေသာင်ဴသက်သာ

စီဵနင်ဵလိုက်ပါနိုင်ေရဵကို

ဦဵစာဵေပဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

ခရီဵစဉ်အလိက
ု ်

ခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵမျာဵသည်

သက်ဆိုင်ရာေဒသဆိုင်ရာ

ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲ ေရဵအဖွဲ့မျာဵမှ သတ်မှတ်သည်ဴအတိုင်ဵ ြဖစ်ရမည်။
(ဂ)

ခရီဵသည်မျာဵ

ခရီဵသွာဵလက်မှတ်မျာဵ

ဝယ်ယူရရှိနိုင်ေရဵအတွက်

သက်ဆိုင်ရာေဒသ

အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵမှ သတ်မှတ်ထာဵသည်ေ
ဴ နရာမျာဵတွင် လက်မှတ်အေရာင်ဵဌာနမျာဵ
ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိရမည်။
(ဃ) လိက
ု ်ပါမည်ဴခရီဵသည်မျာဵ၏ အမည်၊ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵအမှတ်၊ ဆက်သွယ်ရ
မည်ဴ ဖုန်ဵနဳပါတ်တို့ကို ထိင
ု ်ခုဳနဳပါတ်အလိက
ု ် ြပည်စ
ဴ ုဳစွာမှတ်တမ်ဵြပုစုထာဵရမည်။
(င)

ခရီဵစဉ်တစ်ေလျှောက် ခရီဵသည်မျာဵမှ မှတ်ပုဳတင်၍ အပ်နှဳထာဵသည်ဴ ခရီဵေဆာင်အိတ်နှငဴ်
လက်ဆွဲ တန်ဆာမျာဵ ပျက်စီဵ၊ ေပျာက်ဆုဳဵမှုအတွက် တာဝန်ရှိေစရမည်။

(စ)

ခရီဵသည်မျာဵလုဳခခုဳမှုရှိေစေရဵအတွက်

လိင
ု ်စင်အရလုပ်ကိုင်မည်ဴ

ယာဉ်မျာဵသည်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ၊
နည်ဵဥပေဒမျာဵြဖင်ဴ သတ်မှတ် သည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵလိက
ု ်နာပပီဵ ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဆ)

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပါ်တွင်

တည်ဆဲဥပေဒမျာဵအရ

ကန့်သတ်ထာဵ

သည်ပ
ဴ စ္စညဵ် မျာဵ၊ ထုပ်ပိုဵမှုနည်ဵ သို့မဟုတ် ချည်ေနှာင်နည်ဵတို့ေကကာင်ဴ ခရီဵသည်အေနှာက်
အယှက်ြဖစ်ေစမည်ဴ ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ ခရီဵသည်အာဵအေနှာက်
အယှက်ြဖစ်ေစမည်ပ
ဴ စ္စညဵ် မျာဵ (အထူဵသြဖင်ဴ ညစ်ေပနဳေစာ်သည်ဴ ပစ္စညဵ် ) တင်ေဆာင်
ြခင်ဵမရှိေစေရဵ ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဇ)

ခရီဵသည်လိုက်ပါစီဵနင်ဵမည်ဴ ယာဉ်လက်မှတ်၊ ခရီဵေဆာင်အိတ်နှငဴ် လက်ဆွဲတန်ဆာမျာဵ
နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အြငင်ဵပွာဵဖွယ်ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ခရီဵစဉ်ခရီဵသည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိ သူက တာဝန်ယူေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဈ)

ခရီဵစဉ်ခရီဵသည်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူက

ေဆာင်ရွက်ေသာ

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵယာဉ်တိုင်ဵသည် သက်ဆိုင်ရာ ေဒသဆိုင်ရာ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵ
အဖွဲ့မျာဵ၏ အခါအာဵေလျာ်စွာ တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ ကိစ္စရပ်မျာဵကို
ေကျပွန်စွာထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
၁၀၁။ ခရီဵသည်မျာဵလိုက်နာရမည်ဴတာဝန်မျာဵ(က) ခရီဵသည်တင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပါ်တွင်

စီဵနင်ဵလိက
ု ်ပါသည်ဴအခါ

ထိုင်ခုဳခါဵပတ်

ပတ်၍စီဵနင်ဵ ရမည်။
(ခ)

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ယာဉ်ရပ်တန့်ရန်

ေနရာမျာဵ၊

မှတ်တိုင်မျာဵတွင်သာ

အတက်၊

အဆင်ဵြပုလုပ် ရမည်။
(ဂ)

ယာဉ်လဳဵု ဝရပ်ပပီဵမှသာ

ယာဉ်ေပါ်မှဆင်ဵရမည်။

ထွက်ေနသည်ဴ

ယာဉ်ေနာက်သို့

ေြပဵလိက
ု ်ြခင်ဵ၊ ေြပဵ တက်ြခင်ဵမြပုလုပ်ရ။
(ဃ) ခရီဵသည်မျာဵသည် ယာဉ်၏အတွင်ဵ၌သာ စီဵနင်ဵလိုက်ပါရမည်။ ယာဉ်၏ေရှ့၊ ေနာက်၊
ေဘဵနှငဴ် ေခါင်မိုဵေပါ်တွင် မစီဵရ။
(င)

ခရီဵသည်တင်ယာဉ်ေပါ်သို့ တို့ေဝှ့တက်ြခင်ဵ၊ ယာဉ်ေပါ်မှတိုဵေဝှ့ဆင်ဵြခင်ဵမြပုလုပ်ရ။

(စ)

ခရီဵသည်တင်ယာဉ်ေပါ်တွင် စီဵနင်ဵေနစဉ် ယာဉ်၏ြပတင်ဵေပါက်မှ ေခါင်ဵြပူထွက်ြခင်ဵ၊
လက်ထတ
ု ်ြခင်ဵ၊

လက်တင်ြခင်ဵမြပုလုပ်ရ၊

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ခရီဵသည်အတက်၊

အဆင်ဵေနရာမှ အတက်၊ အဆင်ဵြပုလုပ်ရမည်။
(ဆ)

ခရီဵဆုဳဵသိ့ေ
ု ရာက်ရှိပါက မိမိနှငဴ်အတူ

သယ်ေဆာင်လာသည်ဴ

ပစ္စညဵ် မျာဵအာဵမှန်မမှန်

စိစစ်၍ လက်ခဳယူရမည်။
(ဇ)

ခရီဵသည်မျာဵသည် သက်ဆိုင်ရာယာဉ်အသင်ဵမျာဵမှ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်
မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။

၁၀၂။ ကုန်စည်အပ်နှဳသူမျာဵ လိက
ု ်နာရမည်ဴတာဝန်မျာဵ(က) အပ်နှဳတင်ပို့ေသာကုန်ပစ္စညဵ် အာဵစနစ်တကျ

လုခဳ ခုဳခိုင်ခန့်စွာထုပ်ပိုဵ၍

စနစ်တကျ

အပ်နှဳရမည်။
(ခ)

အပ်နှဳတင်ပို့ေသာကုန်ပစ္စညဵ် ၏ အေရအတွက်နှငဴ် အမျိုဵအစာဵအာဵမှန်ကန် တိကျစွာစိစစ်
၍ အပ်နှဳရမည်။

(ဂ)

လိအ
ု ပ်ပါက ပစ္စညဵ် အမျိုဵအစာဵနှငဴ်တန်ဖိုဵကိုေဖာ်ြပရမည်။

(ဃ) အပ်နှဳတင်ပို့ေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵ၏ေရရှညထ
် ာဵသိုနိုင်မှု၊ ကကန့်ကကာမှုတအ
ို့ ာဵ အသိေပဵရမည်။
၁၀၃။ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် နယ်စပ်ြဖတ်
ေကျာ်ခရီဵသည်နှငဴ်ကုန်စည်ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်

သတ်မှတ်ေခါက်ေရ၊

သတ်မှတ်လမ်ဵေကကာင်ဵနှငဴ်

သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအာဵ

ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ (၁၉)
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်လဲေ
ွှ ြပာင်ဵြခင်ဵ
၁၀၄။ လုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူက အြခာဵသူတစ်ဦဵသို့ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလိလ
ု ျှေင်(က) လွေ
ဲ ြပာင်ဵရန်ရည်ရွယ်သည်က
ဴ ိစ္စတွင် ပါဝင်သူနှစ်ဦဵလုဵဳ က သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်
မူလထုတ်ေပဵသည်ဴ

ဦဵစီဵဌာန၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦဵစီဵဌာန၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်
ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵဌာန၊ ဦဵစီဵဌာနက လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ ခရိုင် သို့မဟုတ် ပမို့နယ်
ဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(ခ)

ေလျှောက်လာွှ တွင် မည်သည်အ
ဴ ေကကာင်ဵေကကာင်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ၊ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလက်ခဳြခင်ဵ
ြပုလိုသည်ကို ေဖာ်ြပရမည်။

(ဂ)

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ထုတေ
် ပဵသူအရာရှိက လိအ
ု ပ်သည်ဟု
ထင်ြမင်ေသာ အေသဵစိတ်အေကကာင်ဵအရာမျာဵကို ေပဵပို့ရမည်။

၁၀၅။ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵေသာ အရာရှိသည်(က) သင်ဴေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်လျှေင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်လဲေ
ွှ ြပာင်ဵရန် ေလျှောက်လာွှ ကို လုပ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင် ေလျှောက်လာွှ ြဖစ်ဘိသကဲဴသို့မှတ်ယူ၍ အေရဵယူေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ခ)

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တွင် သက်ဆိုင်ရာေြပာင်ဵလဲချက်မျာဵကို ေရဵသွင်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵ
သည်ဴ အခေကကဵေငွကိုရရှိလျှေင် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကိုလည်ဵ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵ ခဳရသူထဳ
ေပဵအပ်ရမည်။

(ဂ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်လဲေ
ွှ ြပာင်ဵခွင်ဴြပုပပီဵေနာက် လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်လဲေ
ွှ ြပာင်ဵရန် ေလျှောက်လာွှ
တွင် အေရဵပါေသာအေကကာင်ဵအရာမျာဵ မှန်ကန်ြခင်ဵမရှိဟု ယုဳကကည်လျှေင် ထိလ
ု ေ
ွှဲ ြပာင်ဵမှု
ကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ ပယ်ဖျက်သည်အ
ဴ ခါ ထိက
ု ိစ္စတွင်ပါဝင်သူတအ
ို့ ာဵ စီရင်ထုက
ိ ်သည်ဴ
အြခာဵြပစ်ဒဏ်တစ်ခုခုကို မထိခက
ို ်ေစဘဲ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အတည်ြဖစ်ြခင်ဵမှ ရပ်စဲရမည်။
၁၀၆။ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵေသာ ဦဵစီဵဌာနသည် ခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် ခရီဵသည်မျာဵ
အကျိုဵအတွက် လုပ်ငန်ဵအဆက်မြပတ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန်အလိ့င
ု ှာ လိအ
ု ပ်သည်ဟုယူဆေသာ
ကိစ္စရပ်မျာဵ၌ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူ ေသဆုဳဵသည်ဴအခါ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵကို ယာယီဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်

မည်သ
ဴ ူတစ်ဦဵဦဵ၏

အမည်တင်သွင်ဵရန်ေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်။

အဆိုပါ

အမည်

တင်သွင်ဵြခင်ဵခဳရသူသည်

အမည်တင်သွင်ဵခဳရြခင်ဵကို

အေကကာင်ဵြပု၍

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တွင်

အကျုဳဵဝင်သည်ဴ အပိုင်ပစ္စညဵ် မျာဵကို အလိုအေလျာက်ဆက်ခဳပိုင်ခွင်ဴရှိသည်ဟု မမှတ်ယူရ။
၁၀၇။ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူက အမည်တင်သွင်ဵခဳရသူသည် ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ပါကနည်ဵဥပေဒ ၂၇ ပါ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵနှငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊
နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ

သက်ဆိုင်ပါက

နည်ဵဥပေဒ ၂၈ ပါလိုအပ်ချက်မျာဵနှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ ကိုက်ညရ
ီ မည်ြဴ ပင် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိေသာ
လုပ်ငန်ဵကို ေဆာင် ရွက်ရန်လုအ
ိ ပ်သည်ဴ အရည်အချင်ဵနှငဴ်လည်ဵ ြပည်စ
ဴ ုဳသူြဖစ်ရမည်။
၁၀၈။ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ ေသဆုဳဵသည်ဴအခါသက်ဆိုင်သူက ေသဆုဳဵသည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ (၃၀) အတွင်ဵ
သက်ဆိုင်ရာဦဵစီဵဌာနသို့ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။ သက်ဆိုင်ရာဦဵစီဵဌာနသည် အေကကာင်ဵကကာဵ
စာကိုရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ ရက်ေပါင်ဵ (၆၀) အတွင်ဵစိစစ်ပပီဵ အမည်တင်သွင်ဵထာဵသူအာဵ လိင
ု ်စင်
ထုတေ
် ပဵရမည်။
အခန်ဵ (၂၀)
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ
၁၀၉။ ဦဵစီဵဌာနသည် ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၌ြဖစ်ေစ၊ သီဵြခာဵအမိန့်
ြဖင်ဴြဖစ်ေစ

ခရီဵသည်ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင်

သယ်ယူခွင်ဴမြပုေသာ

ကုန်စည်မျာဵကို

လည်ဵေကာင်ဵ၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ခွင်ဴြပုေသာ ကုန်စည်မျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ လိက
ု ်နာရမည်ဴ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၁၁၀။ ဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်
ေြမဦဵစီဵဌာန

သို့မဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ

သို့မဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရ

ေဒသဦဵစီဵဌာန သည်ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
ထုတေ
် ပဵရာ၌ လိအ
ု ပ်သည်ဟုထင်ြမင်လျှေင် ေအာက်ပါအချက်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အထူဵစည်ဵကမ်ဵ
ချက်မျာဵ၊ တာဵြမစ်ချက်မျာဵ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်မျာဵကို သတ်မှတ်နိုင်သည်(က) လုပ်ကိုင်မည်ဴ ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအေရအတွက် သို့မဟုတ် သွာဵလာ
မည်ဴ ခရီဵအေခါက်ေရစုစုေပါင်ဵ၊
(ခ)

အသုဳဵြပုမည်ဴ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ် အေရအတွက်နှငဴ်အမျိုဵအစာဵ၊

(ဂ)

ခရီဵစဉ်ကိုြဖစ်ေစ၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵကိုြဖစ်ေစ ခွဲြခာဵ
သိသာ ေစေသာ အေရာင် သို့မဟုတ် အမှတ်အသာဵ၊

(ဃ) လုပ်ကိုင်မည်ဴ ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ အချိန်စာရင်ဵမျာဵ၊ ခရီဵစဉ်မျာဵနှငဴ်
ေဒသမျာဵ သိမ
ု့ ဟုတ် အဆိုပါအချိန်စာရင်ဵ၊ ခရီဵစဉ်မျာဵနှငဴ်ေဒသမျာဵအတိင
ု ်ဵ လိက
ု ်နာ
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမှ ေလျှောဴေပါဴ ရန်ခွင်ဴြပုချက်၊

(င)

ကုန်စည် သို့မဟုတ် ခရီဵသည် အတင်အချြပုလုပ်ရန် ေနရာမျာဵနှငဴ်ေဒသမျာဵ၊

(စ)

လူစီဵခမျာဵအြပင် အခမဲဴတင်ေဆာင်ခွင်ဴြပုသည်ဴ သတ်မှတ်ဝန်စည်ထက်ပိုမို တင်ေဆာင်
သည်ဴ ကုန်ပစ္စညဵ် အတွက် ေပဵေဆာင်ရန်အခနှုန်ဵမျာဵ၊

(ဆ)

ပို့ေဆာင်မှုနှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ၊

(ဇ)

ကုန်စည်နှငဴ်ခရီဵသည်
ဂဏန်ဵမျာဵ၊

အဝင်အထွက်စာရင်ဵမျာဵ၊

အစီရင်ခဳစာ

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵဆိုင်ရာ

တင်သွင်ဵရန်အချက်မျာဵနှငဴ်

ကိန်ဵ

သီဵြခာဵစာရင်ဵအင်ဵအတွက်

လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ၊
(ဈ)

အြခာဵသက်ဆိုင်ရာအထူဵအချက်အလက်မျာဵ။

၁၁၁။ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူသည် သတ်မှတ်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်
ရွက်ြခင်ဵမရှိလျှေင် ြပည်တွင်ဵကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ သို့မဟုတ် နယ်စပ်ြဖတ်
ေကျာ်ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵခဳရမည်။
အခန်ဵ (၂၁)
အခေ ကဵေငွမျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ
၁၁၂။ ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ဆိုင်ရာ

အခေကကဵေငွမျာဵကို

ေနာက်ဆက်တွဲ

ဇယာဵ ပုဳစဳ (၁)၊ (၂)ပါအတိင
ု ်ဵသတ်မှတ်သည်။
အခန်ဵ (၂၂)
ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကကီဵ ကပ်ခေကာက်ခဳြခင်ဵ
၁၁၃။ သက်ဆိုင်ရာဦဵစီဵဌာနသည်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အရ

စနစ်တကျ

ေြပဵဆွဲမှုရှိေစေရဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်မျာဵကို ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵြဖင်ဴ သယ်ယူပို့ေဆာင်
ေရဵယာဉ်မျာဵအာဵ ကကီဵကကပ်ခေကာက်ခဳနိုင်သည်(က) စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေြပဵဆွဲေစြခင်ဵ၊
(ခ)

သတ်မှတ်ခရီဵစဉ်အတိုင်ဵ ေြပဵဆွဲေစြခင်ဵ၊

(ဂ)

ခွင်ဴြပုခရီဵစဉ် အစအဆုဳဵေြပဵဆွဲေစြခင်ဵ၊

(ဃ) ခွင်ဴြပုသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ယာဉ်စီဵခနှုန်ဵထာဵအတိင
ု ်ဵ ေကာက်ခဳေစြခင်ဵ။
၁၁၄။ သက်ဆိုင်ရာ
ဦဵစီဵဌာနက

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကကီဵကကပ်ခ
အခါအာဵေလျာ်စွာသတ်မှတ်ေသာ

ကကီဵကကပ်ခကို ေအာက်ပါေနရာမျာဵတွင် ေကာက်ခဳရမည်(က) ခရီဵသည်တင်ယာဉ်ရပ်နာဵစခန်ဵ၊
(ခ)

ကုန်တင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ရပ်နာဵစခန်ဵ၊

ေကာက်ခဳသည်အ
ဴ ဖွဲ့သည်

ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

(ဂ)

ေဒသအုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့မှ ခွင်ဴြပုသတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ ေနရာ၊

(ဃ) ေဒသအတွင်ဵမှ

ယာဉ်နှငဴ်ပတ်သက်သည်ဴ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်

နိုင်သည်ေ
ဴ နရာ၊
(င)

ဦဵစီဵဌာနက အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည်ဴေနရာ။

၁၁၅။ နည်ဵဥပေဒ ၁၁၃ အရ ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကကီဵကကပ်ခကိုေအာက်ပါယာဉ်မျာဵ
အာဵေကာက်ခဳရမည်(က) ခရီဵသည် တင်ယာဉ်ရပ်နာဵစခန်ဵမှ ထွက်ခွာေသာ ခရီဵသည် တင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ၊
(ခ)

ယာဉ်ရပ်နာဵစခန်ဵြပင်ပတွင် ဂိတ်ထုဵိ ပပီဵထွက်ခွာသည်ဴ ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ
ယာဉ်မျာဵ၊

(ဂ)

ေဒသဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲေရဵအဖွဲ့မှ

သေဘာတူခွင်ဴြပုပါက

ကုန်စည်သယ်ယူ

ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ၊
(ဃ) ဦဵစီဵဌာနက အခါအာဵေလျာ်စွာသတ်မှတ်ေသာ အြခာဵယာဉ်မျာဵ။
၁၁၆။ ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵယာဉ်မျာဵကို ကကီဵကကပ်ရာတွင်သွာဵလာခဲဴသည်ဴ ေခါက်ေရ၊ ခရီဵစဉ်၊
တင်ေဆာင်သည်ဴ ကုန်ပစ္စညဵ် အမျိုဵအစာဵ၊ တန်ချိန်နှငဴ် တာဝန်ေပဵအပ်သည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ လိက
ု ်နာမှုရှိ
မရှိတ့ိက
ု ို စိစစ်နိုင်ရန်အတွက် သတင်ဵပို့မှတ်တမ်ဵစာအုပ် (Log Book) တစ်အုပ်စီြဖင်ဴ မှတ်တမ်ဵ
တင်ထာဵရှိေစရမည်။ ယင်ဵစာအုပ်တွင် လိင
ု ်စင်ပါအချက်အလက်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင် ေဖာ်ြပ
ထာဵရမည်။
၁၁၇။ နည်ဵဥပေဒ ၁၁၉ နှငဴ်အညီ ကိုက်ညမ
ီ ှု ရှိမရှိ ယာဉ်တစ်စီဵချင်ဵစီကို စစ်ေဆဵရာတွင် သတင်ဵပို့မှတ်
တမ်ဵစာအုပ် (Log Book) ပါမှတ်တမ်ဵမျာဵကို တာဝန်ရှိသူကေတာင်ဵခဳသည်အ
ဴ ခါ ြပသရမည်။
သို့ရာတွင် သတင်ဵပို့မှတ်တမ်ဵစာအုပ် (Log Book) ကိုလိုင်စင်အြဖစ် မှတ်ယူြခင်ဵမြပုရ။
အခန်ဵ (၂၃)
အယူခဳြခင်ဵ
၁၁၈။ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၄၊ ၅၅၊ ၅၇၊ ၅၈ နှငဴ် ၅၉ တို့အရ ဝန်ကကီဵဌာနသို့ အယူခဳဝင်သူသည် အယူခဳလာွှ
တင်သွင်ဵရာ၌ ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို ပူဵတွဲတင်ြပရမည်(က) သက်ဆိုင်ရာအဆင်ဴ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက် မိတ္တူမှန်၊
(ခ)

အယူခဳရသည်အ
ဴ ေကကာင်ဵြပချက်မျာဵ၊

(ဂ)

အယူခဳဝင်ြခင်ဵသည် သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ အယူခဳဝင်ြခင်ဵ မဟုတ်လျှေင် မည်သည်ဴ
အေကကာင်ဵေကကာင်ဴ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ အယူခဳဝင်နိုင်ြခင်ဵမရှိေကကာင်ဵ ခိုင်လဳသ
ု ည်ဴ
အေကကာင်ဵြပချက်။

အခန်ဵ (၂၄)
အေေွေေွ
၁၁၉။ ဦဵစီဵဌာနသည် ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အရ အသုဳဵြပုသည်ေ
ဴ မာ်ေတာ်
ယာဉ်မျာဵအာဵ ေအာက်ပါတို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အထူဵစစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်မှုအေနြဖင်ဴ
စစ်ေဆဵနိုင်သည်(က) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ရှိမရှိ၊
(ခ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵေကျာ်လန
ွ ်ေနြခင်ဵ ရှိမရှိ၊

(ဂ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရယူထာဵေသာ်လည်ဵ စစ်ေဆဵသည်အ
ဴ ချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်ဵ
အေထာက်အထာဵမျာဵ ြပသနိုင်ြခင်ဵ ရှိမရှိ၊

(ဃ) စည်ဵကမ်ဵပျက်ယာဉ်အြဖစ် သတ်မှတ်ချက်မျာဵ(၁)

လိင
ု ်စင်ပါခရီဵစဉ်အတိုင်ဵေြပဵဆွဲမှု ရှိမရှိ၊

(၂)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကျာ်ခွင်ဴြပုချက် ရှိမရှိ၊

(၃)

သတ်မှတ်ခရီဵသည်/ ကုန်တန်ချိန်ထက်ပိုမိုတင်ေဆာင်ြခင်ဵရှိမရှိ၊

(၄)

ခွင်ဴြပုထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် အမျိုဵအစာဵအတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ရှိမရှိ၊

(၅)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တွင်ေဖာ်ြပပါရှိေသာ အချက်အလက်မျာဵနှငဴ်ကိုက်ညမ
ီ ှု ရှိမရှိ၊

(၆)

တင်ေဆာင်သည်က
ဴ ုန်ပစ္စညဵ် သည်

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏

ကိုယ်ထည်အလျာဵထက်

ရှညလ
် ျှောဵြခင်ဵမရှိဘဲ ေနာက်ပိတ်ကိုဖွင်ဴ၍ ၎င်ဵေပါ်တွင် ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ တင်ေဆာင်ြခင်ဵ ရှိမရှိ၊
(၇)

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ မူလကိုယ်ထည်အာဵြပုြပင်၍ ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ တင်ေဆာင်ြခင်ဵ ရှိမရှိ။

၁၂၀။ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီက တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵခဳရသူသည် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵယာဉ်ကို သွာဵေရာက်
စစ်ေဆဵရန်နှငဴ် ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵ
နှငဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵကို စစ်ေဆဵကကည်ဴရှုရန်လုအ
ိ ပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဥပစာအတွင်ဵသို့ြဖစ်ေစ၊
ကုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵယာဉ်အတွင်ဵသို့ြဖစ်ေစ၊
ဂိတ်အတွင်ဵသို့ြဖစ်ေစ

ယာဉ်အသင်ဵအဖွဲ့အတွင်ဵသို့ြဖစ်ေစ၊

ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵြခင်ဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊

စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵကို

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရှိသည်။
၁၂၁။ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ မထုတြ် ပန်မီက ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵ
စည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို ဤနည်ဵ
ဥပေဒမျာဵပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ် မဆန့်ကျင်သေရွ့ဆက်လက်ကျင်ဴသုဳဵနိုင်သည်။

၁၂၂။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ကုန်ဵလမ်ဵနှငဴ်ြပည်တွင်ဵေရေကကာင်ဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵဆိုင်ရာ နည်ဵ
ဥပေဒမျာဵကို ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵလိက
ု ်သည်။

(ပုဳ) သန့်စင်ေမာင်
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ
ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန

