
အမြန်လြ်းြကြီးြျားဥပဒေ 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအြှတ်  ၂၄ ။) 

၁၃၇၆  ခုနှစ်၊  တန်ခူးလမပည့်ဒြျာ်     ၆   ရြ် 

( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊   ဧပပလီ    ၉   ရြ်) 

 မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေြုိ မပဋ္ဌာန်းလိုြ်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အြည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဒော်မပချြ် 

၁။ ဤဥပဒေြုိ အမြန်လြ်းြကြီးြျားဥပဒေဟု ဒခါ်တွင်ဒစရြည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရိှဒသာ ဒအာြ်ပါစြားရပ်ြျားသည် ဒော်မပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သြ်ဒရာြ် 

ဒစရြည် - 

(ြ) နိုင်ငံဒတာ် ဆိုသည်ြှာ မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ်ြုိ ဆိုသည်။ 

( ခ ) အစုိးရအေဲွ  ့ဆုိသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် အစုိးရအဖဲွကုိ့ ဆုိသည်။ 

( ဂ ) ဝန်ကြီးဌာန ဆုိသည်ြှာ မပည်ဒောင်စုအစုိးရ ဒဆာြ်လုပ်ဒရးဝန်ကြီးဌာနြုိ ဆုိသည်။ 

(ဃ) အမြန်လြ်းြကြီး ဆိုသည်ြှာ ဝန်ကြီးဌာနြ မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ သဒော 

တူညီချြ်မေင့် အမြန်လြ်းြကြီးအမေစ် အြိန်ဒ့ ြာ်မငာစာ ေုတ်မပန်သတ်ြှတ်ေားသည့် 

လြ်းြကြီးြို ဆိုသည်။ ယင်းစြားရပ်တွင် ယင်းလြ်းြကြီး၏ လြ်းတစ်ေြ် 

တစ်ချြ်ရိှ လြ်းနယ်နိြိတ်နှင့် ယင်းလြ်းြကြီးဒပါ်ရိှ တံတားြျားလည်း ပါဝင်သည်။ 

( င ) တိရ စ္ဆာန် ဆိုသည်ြှာ အိြ်ဒြွးတိရ စ္ဆာန်ြျားနှင့် ဒတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်ြျားြုိ ဆိုသည်။ 

( စ )  ဒြာ်ဒတာ်ယာဉ် ဆုိသည်ြှာ စြ်အားြုိမေစ်ဒစ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားြုိမေစ်ဒစ၊ စွြ်းအင် 

တစ်ြျိုးြျိုးြိုမေစ်ဒစ အားလုံးဒသာ်လည်းဒြာင်း၊ အချို အ့ဝြ်ဒသာ်လည်းဒြာင်း 

အသံုးမပု၍ လြ်းဒပါ်တွင် ဒြာင်းနှင်သွားလာသည့် သုိြ့ဟုတ် ဒြာင်းနှင်သွားလာနုိင်သည့် 

ယာဉ်ြို ဆိုသည်။ 

(ဆ) လြ်းြွန်ရြ် ဆိုသည်ြှာ အမြန်လြ်းြကြီးြျားနှင့် လြ်းြကြီးြျားြို ဆြ်သွယ် 

ချိတ်ဆြ်ေားသည့် လြ်းအစုအဒဝးြုိဆိုသည်။ 

( ဇ ) ြူးဒမပာင်းလြ်း ဆုိသည်ြှာ အမြန်လြ်းြကြီးနှင့် အမခားလြ်းြျားဆံုသည့်ဒနရာတွင် 

ဒြာ်ဒတာ်ယာဉ်ြျား ြူးဒမပာင်းဝင်ေွြ်သွားလာနိုင်ရန် တည်ဒဆာြ်ေားဒသာ 

တံတားနှင့် လြ်းအဒဆာြ်အအုံြိုဆိုသည်။ 

( ဈ ) လြ်းတာဒပါင် ဆုိသည်ြှာ လမ်းထဖာက်လုြ်ထရးအတွက် နည်းြညာဆုိင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း 

နှင့်အညီ ထပမဖိုတ့ည်ထဆာက်ေားထသာ တာထြါင်ကုိ ဆိုသည်။ 
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(ည) လြ်းပခုံး ဆိုသည်မှာ ယာဉ်သွားလမ်း၏ တစ်ေြတ်စ်ချက်စီ၌ရှိပြီး လမ်းတာထြါင် 

ထြါ်တွင် ထမာ်ထတာ်ယာဉ် အထရးထြါ်ရြ်နားနုိင်ရန်နှင့် လမ်းမြျက်စီးထစရန် ေိန်းသိမ်း 

ေားထသာ အစိတ်အြိုင်းကုိ ဆိုသည်။ 

( ဋ ) လြ်းဆုိင်းေုတ် ဆုိသည်မှာ အပမန်လမ်းမကကီးတစ်ထလျှောက်နှင့် လမ်းဆံု၊ လမ်းခဲွများတွင် 

အကွာအထေးသိရိှထစရန် ထဖာ်ပြေားသည့် ဆုိင်းဘုတ်၊ လမ်းညွှန်ဆုိင်းဘုတ်၊ ထမာ်ထတာ် 

ယာဉ်များ အန္တရာယ်မပဖစ်ထစရန် သတိထြးဆိုင်းဘုတ်နှင့် စည်းကမ်းတကျ ထမာင်းနှင် 

သွားလာနိုင်ထရးအတွက် တားပမစ်ချက်ဆိုင်းဘုတ်များကုိ ဆိုသည်။  

( ဌ ) ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ဆိုသည်ြှာ ဒြာ်ဒတာ်ယာဉ်နှင့် ခရီးသည်ြျား ဒခတ္တ ရပ်နားရန် 

သတြ်ှတ်ေားဒသာ ရပ်နားစခန်းြိုဆိုသည်။ 

( ဍ ) အမြန်လြ်းြကြီးအဂဂါရပ်ြျား ဆုိရာတွင် အပမန်လမ်းမကကီးထြါ်တွင် ဖဲွ စ့ည်းြါေင်သည့် 

လမ်းကွန်ရက်၊ ကူးထပြာင်းလမ်း၊ လမ်းတာထြါင်၊ တံတား၊ ထရေုတ်ပြန်၊ ယာဉ်သွားလမ်း၊ 

လမ်းြခံုး၊ လမ်းလယ်ကျွန်း၊ ထရထပမာင်း၊ မုိင်တုိင် သုိမ့ဟုတ် ကီလုိမီတာတုိင်၊ လမ်းနယ်တုိင်၊ 

လမ်းဆုိင်းဘုတ်၊ သတိထြးပခင်းဆုိင်ရာ အီလက်ေထရာနစ်ကိရိယာ၊ ယာဉ်ရြ်နားစခန်း၊ 

ဆက်သွယ်ထရးလမ်း သိုမ့ဟုတ် ကုန်ေုတ်လမ်း၊ အကာအကွယ်၊ လြ်းအသုံးမပုခ 

ဒြာြ်ခံဒရးစခန်း၊ အုြ်ချုြ်မှုနှင့် ေိန်းသမိ်းထရးစခန်းတို ့ြါေင်သည်။ 

( ဎ ) အမြန်လြ်းြကြီးအုပ်ချုပ်ြှုဒြာ်ြတီ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ ေွဲ စ့ည်းေားဒသာ 

အမြန်လြ်းြကြီးအုပ်ချုပ်ြှုဒြာ်ြတီြို ဆိုသည်။  

အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချြ်ြျား 

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချြ်ြျားြှာ ဒအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် - 

(ြ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားြို ဒောြ်လုပ်မခင်း၊ တိုးချဲ မ့ခင်း၊ ေိန်းသိြ်းမပုမပင်မခင်းနှင့် 

ဒြာ်ဒတာ်ယာဉ်ြျား သွားလာြှုြုိ စီြံခန်ခဲွ့မခင်း၊ ကြီး ြပ်ြွပ်ြဲမခင်း၊ လြ်းအသံုးမပုခ 

ဒြာြ်ခံမခင်းတိုြုိ့ စနစ်တြျဒဆာင်ရွြ်နိုင်ရန်၊ 

( ခ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားြို အသုံးမပုသူြျား ဒေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းဒစရန်နှင့် လြ်း 

လုံမခုံြှုနှင့် သြ်ဆိုင်ဒသာြိစ္စြျားြို စဉ်ဆြ်ြမပတ် ဒဆာင်ရွြ်နိုင်ရန်၊ 

( ဂ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားြို အသုံးမပု၍ ခရီးသည်နှင် ့ ြုန်စည်စီးဆင်းြှု မြန်ဆန် 

ဒချာဒြွ ဒ့စမခင်းမေင့် သယ်ယူပိုဒ့ဆာင်စရိတ် သြ်သာြာ နိုင်ငံသားတို၏့ လူြှုစီးပွား 

ေဝတိုးတြ်ပပီး လူဒနြှုအဆင့်အတန်း မြင့်ြားလာဒစရန်၊ 

(ဃ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားြို ဒေသတွင်းနိုင်ငံြျား၏ အမြန်လြ်းြကြီးြျားနှင့် ြွန်ရြ် 

ချိတ်ဆြ်မခင်းမေင့် နိုင်ငံဒတာ်၏ ေွံ ပ့ေိုးဒရးလုပ်ငန်းြျား အရှိန်အဟုန်မေင့် တိုးမြှင့် 

ဒဆာင်ရွြ်နိုင်ဒစရန်။ 
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အခန်း(၃) 

ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား 

၄။ ဝန်ကြီးဌာနသည် အမြန်လြ်းြကြီးြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒအာြ်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်ြျားြို 

ဒဆာင်ရွြ်ရြည် - 

(ြ) နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း လြ်းပန်းဆြ်သွယ်ြှု ဒခတ်ြီေွံ ပ့ေိုးတိုးတြ်ဒစဒရးအတွြ် 

အစိုးရအေွဲ ၏့ သဒောတူညီချြ်မေင့် ြူဝါေြျားချြှတ်မခင်း၊ 

( ခ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားဒောြ်လုပ်ဒရးနှင့် လြ်းြွန်ရြ်ဒပါ်ေွန်းလာဒစဒရးတုိအ့တွြ် 

နှစ်တုိ၊ နှစ်ရှည်စီြံြိန်းြျားနှင့် အေူးစီြံြိန်းြျားြုိ အစုိးရအေဲွ၏့သဒောတူညီချြ်မေင့် 

ချြှတ်ဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

( ဂ ) အိြ်နီးချင်းနုိင်ငံြျားနှင့် ဆြ်သွယ်သည့် အမြန်လြ်းြကြီးြျားြုိ အစုိးရအေဲွ၏့ သဒော 

တူညီချြ်မေင့် စီြံြိန်းချြှတ်၍ ဒောြ်လုပ်မခင်း၊ 

(ဃ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားဆုိင်ရာ စီြံြိန်းြျားြုိ သတ်ြှတ်ြာလအတွင်း အဒြာင်အေည်ဒော် 

ဒဆာင်ရွြ်နိုင်ရန် ကြီး ြပ်မခင်း၊ 

( င )  အမြန်လြ်းြကြီးြျား ဒောြ်လုပ်မခင်း၊ တိုးချဲ မ့ခင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်မခင်း၊ ေိန်းသိြ်း 

မပုမပင်မခင်း၊ စီြံခန်ခဲွ့မခင်း၊ စည်းြြ်းေိန်းသိြ်းမခင်း၊ ဒစာင့် ြည့်ကြီး ြပ်မခင်း၊ အမခား 

လုပ်ငန်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်းြို လြ်းညွှန်မခင်း၊ 

( စ )  အမြန်လြ်းြကြီးြျား ဒောြ်လုပ်မခင်း၊ တိုးချဲ မ့ခင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်မခင်း၊ ေိန်းသိြ်း 

မပုမပင်မခင်း၊ စီြံခန်ခဲွ့မခင်း၊ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် စည်းြျဉ်းသတ်ြှတ်မခင်း၊ သုဒတသနမပုမခင်း 

အပါအဝင် အမြန်လြ်းြကြီးဆုိင်ရာြိစ္စရပ်ြျားတွင် အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ၊ ဒေသဆုိင်ရာ 

နှင့်နိုင်ငံအချင်းချင်းဆိုင်ရာ ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

(ဆ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားတစ်ဒလျှာြ် ဒေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းဒရးနှင့် စည်းြြ်းေိန်းသိြ်းဒရး 

အတွြ် အမြန်လြ်းြကြီးရဲတပ်ေွဲ  ့ ေွဲ စ့ည်းနိုင်ရန် မပည်ေဲဒရးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း 

ဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

( ဇ ) အစိုးရအေွဲ ြ့ တာဝန်ဒပးအပ်သည့် အမြန်လြ်းြကြီးဆိ ုင်ရာ အမခားလုပ်ငန်း 

တာဝန်ြျားြို ဒဆာင်ရွြ်မခင်း။ 

၅။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ဤဥပဒေြို အဒြာင်အေည်ဒော်ရန် ဒအာြ်ပါလုပ်ပိ ုင်ခွင် ့ြျားြို 

ြျင့်သုးံဒဆာင်ရွြ်ခွင့်ရှိသည်- 

(ြ) အစုိးရအေဲွ၏့ သဒောတူညီချြ်မေင့် အမြန်လြ်းြကြီးအမေစ် သတ်ြှတ်ဒ ြညာမခင်း၊ 
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( ခ ) အမြန်လြ်းြကြီး၏ နယ်နိြိတ်၊ လြ်းအြည်၊ လြ်းအြှတ်၊ စတင်သည့်ဒနရာ၊ လြ်းဆံုး 

ဒရာြ်ရိှသည့်ဒနရာ၊ မေတ်သန်းသွားသည့်ဒနရာြျား၊ အမြန်လြ်းြကြီးဒပါ်သုိ ့ဝင်မခင်း၊ 

ေွြ်မခင်း၊ ဆြ်သွယ်ြူးဒမပာင်းမခင်းမပုနုိင်သည့်ဒနရာြျား၊ လြ်းအသံုးမပုခ ဒြာြ်ခံြည့် 

ဒနရာြျား၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းဒနရာြျားနှင့် အမခားလုိအပ်သည်တုိြုိ့ သတ်ြှတ်ဒ ြညာမခင်း၊ 

( ဂ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားဒောြ်လုပ်ရန်၊ ေိန်းသိြ်းမပုမပင်ရန်နှင့် တိုးချဲ ရ့န်လုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်ြျားချြှတ်မခင်း၊ လိုအပ်ပါြ သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ အ့စည်း၊ 

ပုဂ္ဂလိြ အေဲွအ့စည်းြျား၊ မပည်တွင်းမပည်ပြျွြ်းြျင်သူြျားနှင့် ညိှနှိုင်းဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

(ဃ) အမြန်လြ်းြကြီးြျား ေိန်းသြိ်းမပုမပင်ရန် လြ်းညွှန်မခင်းနှင့် ကြီး ြပ်မခင်း၊ 

( င ) အမြန်လြ်းြကြီးြျား ဒောြ်လုပ်မခင်း၊ တိုးချဲ မ့ခင်း၊ ေိန်းသိြ်းမပုမပင်မခင်းတိုန့ှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပဒေြျားနှင့်အညီ မပည်တွင်းမပည်ပ စီးပွားဒရးအေွဲ အ့စည်း 

တစ်ခုခု သုိြ့ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့် ေြ်စပ်လုပ်ြုိင်ဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ ပဋိညာဉ်ချု ပ်ဆုိ၍ 

လုပ်ြုိင်ဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ စည်းြြ်းချြ်ြျား သတ်ြှတ်၍ လုပ်ြုိင်ဒဆာင်ရွြ်ခွင့်မပ မုခင်း၊ 

( စ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျား ဒောြ်လုပ်မခင်းနှင့်တိုးချဲ မ့ခင်းတို ့မပုလုပ်ရာတွင် ဒမြသိြ်းယူမခင်း 

နှင့် အဒဆာြ်အအုံေယ်ရှားမခင်းတိုြ့ို တည်ဆဲဥပဒေြျားနှင့်အညီ သြ်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကြီးဌာနြျားနှင့် ပူးဒပါင်းညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

(ဆ) အမြန်လြ်းြကြီးြျား ဒောြ်လုပ်မခင်းနှင့် ေိန်းသိြ်းမပုမပင်မခင်း ဒဆာင်ရွြ်ရာတွင် 

အသံုးမပုရန် လုိအပ်သည့် ယာဉ်ယန္တရားနှင့် စြ်ြိရိယာပစ္စည်းြျားြုိ အစုိးရအေဲွ၏့ 

သဒောတူညီချြ်မေင့် မပည်ပြှ ြှာယူတင်သွင်းမခင်း၊ 

( ဇ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျား ဒောြ်လုပ်မခင်း၊ ေိန်းသိြ်းမပုမပင်မခင်းနှင် ့စပ်လျဉ်း၍  

အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ အေွဲ အ့စည်းြျား၊ ဒေသဆိုင်ရာအေွဲ အ့စည်းြျား၊ မပည်ပနိုင်ငံြျား 

နှင့် နည်းပညာေလှယ်မခင်းနှင့် အဒောြ်အပံ့အြူအညီ ရရှိဒရးဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်ြျား 

ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

( စျ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျား ဒောြ်လုပ်နိ ုင်ဒရးအတွြ် ပတ်ဝန်းြျင်၊ လူြှုဒရးနှင် ့ 

ြျန်းြာဒရးသြ်ဒရာြ်ြှုြျားြို ဆန်းစစ်ဒစမခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းြျင်ေိန်းသိြ်း 

ြာြွယ်ဒရးလုပ်ငန်းြျား ဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

(ည) အမြန်လြ်းြကြီးြျား ဒောြ်လုပ်မခင်း၊ ေိန်းသိြ်းမပုမပင်မခင်းတိုန့ ှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

သုဒတသနလုပ်ငန်းြျား ဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

( ဋ ) အမြန်လြ်းြကြီးဆုိင်ရာ ြိစ္စရပ်ြျားတွင် အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ၊ ဒေသဆုိင်ရာနှင့် နုိင်ငံ 

အချင်းချင်းဆုိင်ရာအဆင့်တုိတွ့င် ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွြ်မခင်း။ 
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၆။ ဝန်ကြီးဌာနသည်- 

(ြ)  မပည့်စုံဒြာင်းြွန်ဒသာ လြ်းြွန်ရြ်မေစ်ဒပါ်ဒစဒရး၊ အမြန်လြ်းြကြီးစီြံြိန်းြျား  

အဒြာင်အေည်ဒော်ရန် အမြန်လြ်းြကြီးအုပ်ချုပ်ြှုဒြာ်ြတီြို အစိုးရအေွဲ ၏့ 

သဒောတူညီချြ်မေင့် ဝန်ကြီးဌာန၏ လြ်ဒအာြ်တွင် ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခဲွ (ြ) အရ အမြန်လြ်းြကြီးအုပ်ချုပ်ြှုဒြာ်ြတီြုိ ေဲွစ့ည်းရာတွင် ဝန်ကြီးဌာနြှ 

ေုတိယဝန်ကြီးတစ်ဦး ဥက္က ဋ္ဌအပဖစ် ြါေင်၍ သြ်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သိုြ့ဟုတ် 

မပည်နယ်အစုိးရအေဲွြှ့ တာဝန်ဒပးအပ်သည့် ြုိယ်စားလှယ်ြျား၊ မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရး 

လုပ်ငန်းြှ သြ်ဆုိင်ရာအရာေြ်းြျား၊ မပည်ဒောင်စုအဆင့် သြ်ဆုိင်ရာဝန်ကြီးဌာန 

ြျားြှ ြုိယ်စားလှယ်ြျား၊ မပင်ပပညာရှင်ြျားနှင့် ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 

( ဂ ) အမြန်လြ်းြကြီး အုပ်ချုပ်ြှုဒြာ်ြတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားြုိ 

အြိန်ဒ့ ြာ်မငာစာေုတ်မပန်၍ သတြ်ှတ်ဒပးနိုင်သည်။ 

အခန်း (၄) 

မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်း၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား 

၇။ မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်း၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်ြျားြှာ ဒအာြ်ပါအတုိင်းမေစ်သည်- 

(ြ) နုိင်ငံဒတာ်အတွင်း လြ်းပန်းဆြ်သွယ်ြှု ဒခတ်ြီေံွ ့ပေိုးတုိးတြ်ဒစဒရးအတွြ် ဝန်ကြီး 

ဌာနြ ချြှတ်ေားသည့် ြူဝါေြျားနှင့်အညီ အဒြာင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

( ခ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျား ဒောြ်လုပ်မခင်း၊ တုိးချဲ မ့ခင်းြျား၊ အဆင့်မြှင့်တင်မခင်းြျားနှင့် 

ေိန်းသိြ်းမပုမပင်မခင်း၊ စီြံခန်ခဲွ့မခင်းလုပ်ငန်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီးဌာနသုိ ့နှစ်တုိ၊ 

နှစ်ရှည်စီြံချြ်ြျား၊ ေဏ္ဍာဒရးနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ြျား ဒရးဆွဲတင်မပမခင်း၊ 

( ဂ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားဆုိင်ရာ စီြံြိန်းြျား သတ်ြှတ်ြာလအတွင်း ပပီးစီးဒရးအတွြ် 

အဒြာင်အေည်ဒော် ဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

(ဃ) အမြန်လြ်းြကြီးြျား ဒရရှည်တည်တံ့ဒရးအတွြ် ေိန်းသိြ်းမပုမပင်မခင်း၊ 

( င ) အမြန်လြ်းြကြီးြျား၏ နယ်နိြိတ်အတွင်း သတ်ြှတ်သည့် အပင်ြျား စုိြ်ပျိုးမခင်းနှင့် 

အန္တရာယ်ရိှဒသာ အပင်ြျားြုိ ရှင်းလင်းမခင်း၊ အြျားမပည်သူသွားလာရာတွင် ဒေးအန္တရာယ် 

ြင်းရှင်းစွာသွားလာနိုင်ရန် စီစဉ်ဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

( စ ) သြ်ဆုိင်ရာ အမြန်လြ်းြကြီးြျား၏ လြ်းအသံုးမပုခနှုန်းေားြျားြုိ ဝန်ကြီးဌာန၏ 

သဒောတူညီချြ်မေင့် သတ်ြှတ်ဒ ြညာမခင်း၊ 

(ဆ) အမြန်လြ်းြကြီးြျား၏ လြ်းအြျယ်၊ လြ်းပခုံးအြျယ်၊ လြ်းနယ်အြျယ် 

သတ်ြှတ်ချြ်ြို ဒ ြညာမခင်းနှင့် သြ်ဆိုင်ရာ အမြန်လြ်းြကြီး အဂဂါရပ်ြျားနှင့် 

မပည့်စုံညီညွတ်ြှု ရှိ ြရှိ စိစစ်ကြီး ြပ်မခင်း၊ 
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( ဇ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားြို တိုးချဲ ရ့ာတွင်လည်းဒြာင်း၊ ေိန်းသိြ်းမပုမပင်ရာတွင် 

လည်းဒြာင်း၊ လြ်းြကြီးဒပါ်၌ မေတ်သန်းသွားလာြှုြုိ ယာယီအစီအစဉ်အရ ပိတ်မခင်း၊ 

အချိန်ြာလသတ်ြှတ်၍ ပိတ်ေားမခင်းနှင့်လြ်းပိတ်ေားစဉ်တွင် သွားလာရန် လြ်းလွှဲ 

ဒောြ်လုပ်မခင်း၊ 

( ဈ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားြုိ မေတ်သန်း၍ တစ်စံုတစ်ရာ ဒောြ်လုပ်မခင်း၊ ဒဆာြ်လုပ်မခင်း 

နှင် ့အမြန်လြ်းြကြီး၏ နယ်နိြိတ်အတွင်း အဒဆာြ်အအုံဒဆာြ်လုပ်မခင်း၊ 

ဒ ြာ်မငာဆိုင်းေုတ် စိုြ်ေူမခင်းြျားအတွြ် စိစစ်ခွင့်မပုမခင်း၊ 

(ည) အမြန်လြ်းြကြီးြျား ပျြ်စီးမခင်းြှ ြာြွယ်ရန် လိုအပ်သည့် တားမြစ်ချြ်ြျား 

ေုတ်မပန်မခင်း၊ စစ်ဒဆးမခင်း၊ ကြီး ြပ်မခင်းနှင့် အဒရးယူဒစရန် ဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

( ဋ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားဒပါ်တွင် ဒြာင်းနှင်ခွင် ့ြမပုသည့် ယာဉ်ြျားြို သတ်ြှတ် 

ဒ ြညာမခင်း၊ 

( ဌ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားဒပါ်တွင် ဒြာ်ဒတာ်ယာဉ်ြျား ဒြာင်းနှင်ရြည့် အမြန်နှုန်းြျားြုိ 

သတြ်ှတ်ဒ ြညာမခင်း၊ 

( ဍ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျား၌ ယာဉ်ြဒတာ်တဆ ေိခိုြ်ြှုြျား ဒလျာ့နည်းဒစဒရးအတွြ် 

သြ်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ အ့စည်းြျား၊ ပုဂ္ဂလိြ အေွဲ အ့စည်းြျားနှင့် 

လုိအပ်သလုိ ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

( ဎ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားဒောြ်လုပ်မခင်း၊ ေိန်းသိြ်းမပ မုပင်မခင်းတုိနှ့င့်စပ်လျဉ်း၍  အြျားမပည်သူ 

ဒေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းဒရးအတွြ် အချိန်နှင့်တစ်ဒမပးညီ သတိဒပးမခင်း၊ သတင်း 

ေုတ်မပန်မခင်း၊ ကြီး ြပ်မခင်းနှင့် အဒရးယူဒဆာင်ရွြ်မခင်း။ 

အခန်း(၅) 

စည်းြြ်းချြ်ြျားနှင့် ြန်သ့တ်ချြ်ြျား 

၈။ အမြန်လြ်းြကြီးြျားြို အသုးံမပုရာတွင် ဒအာြ်ပါစည်းြြ်းချြ်ြျားြို လိုြ်နာရြည်- 

(ြ) အမြန်လြ်းြကြီးသုိ ့ဝင်မခင်း၊ ေွြ်မခင်း၊ ဆြ်သွယ်ြူးဒမပာင်းသွားလာမခင်းမပုနုိင်ရန် 

သတ်ြှတ်ေားသည့်ဒနရာြျားတွင် လြ်းြကြီးနှင့်ဆြ်သွယ်တည်ဒဆာြ်ေားသည့် 

ြူးဒမပာင်းလြ်းြျားြှ တစ်ဆင့်သာဝင်မခင်း၊ ေွြ်မခင်း၊ ဆြ်သွယ်ြူးဒမပာင်း 

သွားလာ ခွင့်မပုမခင်း၊  

( ခ ) အမြန်လြ်းြကြီး၏ တစ်ေြ်ြှ အမခားတစ်ေြ်သို  ့ မေတ်သန်းသွားလာရာတွင် 

သတြ်ှတ်ေားသည့် လြ်းဒ ြာင်းအတိုင်း  မေတ်သန်းသွားလာမခင်း၊ 

( ဂ ) အမြန်လြ်းြကြီးဒပါ်တွင် သတ်ြှတ်ချြ်ြျားနှင့်ြုိြ်ညီဒသာ ဒြာ်ဒတာ်ယာဉ်ြျားသာ 

ဒြာင်းနှင်မခင်း၊  
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(ဃ) အမြန်လြ်းြကြီး အုပ်ချုပ်ြှုဒြာ်ြတီနှင် ့ မပည်သူ ဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်းြ 

အခါအားဒလျာ်စွာ သတ်ြှတ်သည့် အမြန်လြ်းြကြီးနှင့်သြ်ဆုိင်ဒသာ စည်းြြ်းချြ်ြျားြုိ 

လိုြ်နာမခင်း။ 

၉။ အမြန်လြ်းြကြီးဒပါ်၌ လြ်းလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွြ်ရာတွင် အသံုးမပုဒသာ ဒြာ်ဒတာ်ယာဉ်ြျားြှအပ 

အမခားဒြာ်ဒတာ်ယာဉ်ြျားသည်- 

(ြ) အမြန်လြ်းြကြီးအုပ်ချုပ်ြှုဒြာ်ြတီ သိုြ့ဟုတ် မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်းြ 

သတြ်ှတ်သည့် အမြန်နှုန်းအတွင်းသာ ဒြာင်းနှင်ရြည်။ 

( ခ ) လုိအပ်သည့်ဒနရာြျား၊ လြ်းအဒြွဒ့နရာြျားတွင် သတိဒပးညွှန်မပေားသည့် သတ်ြှတ် 

အမြန်နှုန်းအတွင်းသာ ဒြာင်းနှင်ရြည်။ 

( ဂ ) ရာသီဥတု ဆိုးရွား၍မေစ်ဒစ၊ အမခားအဒ ြာင်း တစ်ရပ်ရပ်ဒ ြာင့်မေစ်ဒစ မြင်ြွင်း 

ြဒြာင်းသည့်အခါြျားတွင် ဒေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းနုိင်သည့် သတ်ြှတ်အမြန်နှုန်းေြ် 

ပိုြဒြာင်းရ။ 

အခန်း (၆) 

ယာဉ်ရပ်နားစခန်းြျား 

၁၀။ မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်းသည် ဝန်ကြီးဌာန၏ အတည်မပုချြ်မေင့် အမြန်လြ်းြကြီး 

နယ်နိြိတ်နှင့် ဆြ်စပ်ဧရိယာအတွင်းတွင် - 

(ြ) ယာဉ်ရပ်နားစခန်းြို တည်ဒဆာြ်မခင်း၊ တည်ဒဆာြ်ဒစမခင်းမပုနိုင်သည်။ 

( ခ ) ယာဉ်ရပ်နားစခန်းြျားတွင် ရုံး၊ ဒြာ်ဒတာ်ယာဉ်မပင်အလုပ်ရုံ၊ ဟိုတယ်၊ ြိုတယ်၊ 

စားဒသာြ်ဆိုင်၊ ဒစျးဆိုင်၊ နားဒနခန်းနှင့် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းအတွြ် လိုအပ်သည့် 

အဒဆာြ်အအုံြျားြို တည်ဒဆာြ်မခင်း၊ တည်ဒဆာြ်ခွင့်မပုမခင်း၊ ယင်းတိုြ့ို 

စီြံခန်ခ့ွဲမခင်း၊ စည်းြြ်းချြ်ြျား သတြ်ှတ်မခင်းမပုနိငု်သည်။ 

( ဂ ) ြိြိ၏ဝန်ေြ်းြျားဒနေုိင်ရန် အိြ်ရာြျား၊ အဒဆာြ်အအံုြျား ဒဆာြ်လုပ်နုိင်သည်။ 

၁၁။ မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်းသည် အမြန်လြ်းြကြီး နယ်နိြိတ်မပင်ပတွင် ယာဉ်ရပ်နားစခန်း 

အဒဆာြ်အအံုြျားအပါအဝင် အမြန်လြ်းြကြီးနှင့်သြ်ဆုိင်သည့် အဒဆာြ်အအံုြျား ဒဆာြ်လုပ်မခင်း၊ 

ေိန်းသိြ်းမပုမပင်မခင်း၊ အခဒ ြးဒငွဒြာြ်ခံမခင်း၊ စီြံခန်ခ့ွဲမခင်းတိုန့ှင့်စပ်လျဉ်း၍ သြ်ဆိုင်ရာ 

တိုင်းဒေသကြီး သိုြ့ဟုတ် မပည်နယ်အစိုးရအေွဲ န့ှင့် မပည်ဒောင်စုနယ်ဒမြဒြာင်စီတိုန့ှင့်ညှိနှိုင်း 

ဒဆာင်ရွြ်ရြည်။ 
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အခန်း (၇) 

ြင်းလွတ်ခွင့်ြျား 

၁၂။  လူနာတင်ယာဉ်၊ ြီးသတ်ယာဉ်နှင့် အဒရးဒပါ်ြိစ္စရပ်ြျားအတွြ် အသံုးမပုသည့် ယာဉ်ြျားသည် 

မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်းြ သီးမခားသတ်ြှတ်သည့် အန္တရာယ်ြမေစ်နုိင်သည့် အမြန်နှုန်းအတွင်း 

ဒြာင်းနှင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၁၃။ တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်တွင် ြည်သိုပ့င်ပါရှိဒစြာြူ အမြန်လြ်းြကြီးဒပါ်တွင် ဒြာင်းနှင် 

ခွင့်ြမပုသည့် ဒြာ်ဒတာ်ယာဉ်၊ လှည်းနှင် ့ မေတ်သန်းသွားလာခွင် ့ြမပုသည့် အမခားယာဉ်ြျား 

ဒြာင်းနှင်မခင်း သိုြ့ဟုတ် ရပ်နားမခင်း၊ လူ၊ တိရ စ္ဆာန်ြျား မေတ်သန်းသာွးလာမခင်းဒ ြာင့် လူနှင့် 

ပစ္စည်းေိခိုြ်ြှု သိုြ့ဟုတ် ဒသဆုံးြှုမေစ်ဒပါ်ပါြ ဥပဒေနှင့်အညီ ယာဉ်စည်းြြ်း၊ လြ်းစည်းြြ်း 

လိုြ်နာ၍ ဒြာင်းနှင်သည့် ဒြာဒ်တာ်ယာဉ်၏ ယာဉ်ဒြာင်းတငွ် တာဝန်ြရှိဒစရ။ 

အခန်း(၈) 

တားမြစ်ချြ်ြျား 

၁၄။ အမြန်လြ်းြကြီးဒပါ်တွင် လြ်းလုပ်ငန်း ဒဆာင်ရွြ်သည့် လုပ်သားြျား၊ တာဝန်ယူကြီး ြပ် 

သူြျား၊ ဒြာင်းနှင်ခွင့်မပုေားသည့် ဒြာ်ဒတာ်ယာဉ်ြျား သွားလာမခင်းြှအပ ြည်သူြျှ ဒမခလျင်သွားမခင်း၊ 

စြ်ေီး သိုြ့ဟုတ် ဒြာ်ဒတာ်ဆိုင်ြယ် စီးနင်းသွားလာမခင်း၊ ဒော်လာဂျီြဲ့သို ့ အဒနှးယာဉ်မေင့် 

သွားလာမခင်း၊ လှည်းနှင့်တိရ စ္ဆာန်ြျား အပါအဝင် အမခားတားမြစ်သည့် ယာဉ်ြျားသွားလာမခင်းနှင့် 

အမခားတစ်နည်းနည်းမေင့် အမြန်လြ်းြကြီးဒပါ်တွင် မေတ်သန်းမခင်း၊ သွားလာမခင်း၊ နားဒနမခင်း 

ြမပုရ။ 

၁၅။ ြည်သူြျှ ဒအာြ်ပါမပုလုပ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ြုိ ြမပုရ - 

(ြ) အမြန်လြ်းြကြီးအဂဂါရပ်ြျားြုိ ပျြ်စီးဒစမခင်း၊ 

( ခ ) အမြန်လြ်းြကြီးအဂဂါရပ်ြျားြို  ေယ်ရှားမခင်း သို ြ့ဟုတ် ယာဉ်သွားလာြှုြိ ု 

အဟန်အ့တားမေစ်ဒစမခင်း၊ 

( ဂ ) အမြန်လြ်းြကြီး၏နယ်နိြိတ်အတွင်း ြျူးဒြျာ်ဝင်ဒရာြ်မခင်း၊ 

(ဃ) အမြန်လြ်းြကြီးြုိ အသံုးမပုသွားလာဒနဒသာ ဒြာ်ဒတာ်ယာဉ်ြျားနှင့် စီးနင်းလုိြ်ပါ 

လာသူြျားြုိ အန္တရာယ်မေစ်ဒစမခင်း။ 

၁၆။ ြည်သူြျှ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်း၏ ခွင့်မပုချြ်ြရှိေဲ ဒအာြ်ပါ 

မပုလုပ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ြုိ ြမပုရ - 

(ြ) အမြန်လြ်းြကြီးြုိ မေတ်သန်း၍ တစ်စံုတစ်ရာဒောြ်လုပ်မခင်း သုိြ့ဟုတ် ဒဆာြ်လုပ်မခင်း၊ 
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( ခ ) အမြန်လြ်းြကြီး၏ နယ်နိြိတ်အတွင်း အဒဆာြ်အအုံဒဆာြ်လုပ်မခင်း၊ 

( ဂ ) အမြန်လြ်းြကြီး၏ နယ်နိြိတ်အတွင်း ြန်တူးဒော်မခင်း၊ ဒမြတူးယူမခင်း။ 

၁၇။ ြည်သူြျှ ဒအာြ်ပါမပုလုပ်ြှု တစ်ရပ်ရပ်ြုိ ြမပုရ - 

(ြ) အမြန်လြ်းြကြီးဒောြ်လုပ်မခင်း၊ တိုးချဲ မ့ခင်း၊ ေိန်းသိြ်းမပုမပင်မခင်း လုပ်ငန်း 

ဒဆာင်ရွြ်မခင်းတိုြ့ို ဒနှာင့်ယှြ်မခင်း သိုြ့ဟုတ် ဟန်တ့ားမခင်း၊ 

( ခ ) အမြန်လြ်းြကြီးြျားဒပါ်တွင် ဒြာင်းနှင်သွားလာခွင့်ြမပုရန် သတ်ြှတ်ေားသည့် ယာဉ်၊ 

ေီးအြျိုးအစား၊ ဝန်တင်အဒလးချိန်ပါယာဉ်ြို ခွင့်မပုချြ်ြရှိေဲ ဒြာင်းနှင်မခင်း၊ 

( ဂ ) အမြန်လြ်းြကြီး၏ နယ်နိြိတ်အတွင်း အမြန်လြ်းြကြီးအုပ်ချုပ်ြှုဒြာ်ြတီနှင့် 

မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်း၏ ခွင့်မပုချြ်ြရှိေဲ သစ်ပင်သီးနှံစိုြ်ပျိုးမခင်း၊ 

ခုတ်မခင်း သုိြ့ဟုတ် ေျြ်ဆီးမခင်း၊ မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်းြ အန္တရာယ်ရိှသည်ဟု 

သတ်ြှတ်ဒသာ သစ်ပင်ြျားြုိ ရှင်းလင်းမခင်းနှင့်လြ်းတုိးချဲရ့န်အတွြ် သစ်ပင်ြျားြုိ 

ရှင်းလင်းရာတွင် ဒနှာင့်ယှြ်မခင်း သိုြ့ဟတု် ဟန်တ့ားမခင်း၊ 

(ဃ) အမြန်လြ်းြကြီး၏ နယ်နိြိတ်အတွင်း မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်း၏ ခွင့်မပုချြ် 

ြရှိေဲ ဒ ြာ်မငာဆိုင်းေုတ် စိုြ်ေူမခင်း။ 

အခန်း(၉) 

မပစ်ြှုနှင့်မပစ်ေဏ်ြျား 

၁၈။ ြည်သူြဆုိ ပုေ်ြ ၁၄ ပါတားမြစ်ချြ်တစ်ရပ်ရပ်ြုိ ဒောြ်ေျြ်ြျူ းလွန်ဒ ြာင်း မပစ်ြှုေင်ရှား 

စီရင်မခင်းခံရလျှင်  ေုိသူြုိ တစ်နှစ်ေြ်ြပုိဒသာ ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ အနည်းဆံုး ြျပ်ငါးဒသာင်းြှ 

အြျားဆုံး ြျပ်သုံးသနိ်းအေိဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးမေစ်ဒစ ချြှတ်ရြည်။ 

၁၉။ ြည်သူြဆုိ ပုေ်ြ ၁၅ ပါတားမြစ်ချြ်တစ်ရပ်ရပ်ြုိ ဒောြ်ေျြ်ြျူ းလွန်ဒ ြာင်း မပစ်ြှုေင်ရှား 

စီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူြို သုံးနှစ်ေြ်ြပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ အနည်းဆုံး ြျပ်နှစ်သိန်းြှ 

အြျားဆုံး ြျပ်သိန်း ၂၀ အေိဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးမေစ်ဒစ ချြှတ်ရြည့်အမပင် အမြန် 

လြ်းြကြီးဆုိင်ရာပစ္စည်း ပျြ်စီးဆံုးရှုံးြှုရိှပါြ ပစ္စည်းပျြ်စီးဆံုးရှုံးြှုတန်ေုိးြုိ ဒပးဒလျာ်ဒစရြည်။ 

၂၀။ ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၁၆ ပါတားမြစ်ချြ်တစ်ရပ်ရပ်ြို ဒောြ်ေျြ်ြျူးလွန်ဒ ြာင်း မပစ်ြှု 

ေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေုိသူြုိ သံုးနှစ်ေြ်ြပုိဒသာ ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ အနည်းဆံုးြျပ်တစ်သိန်းြှ 

အြျားဆုံး ြျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအေိ ဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးမေစ်ဒစ ချြှတ်ရြည့်အမပင် 

အမြန်လြ်းြကြီးဆိုင်ရာပစ္စည်း ပျြ်စီးဆုံးရှုံးြှုရှိပါြ ပစ္စည်းပျြ်စီး ဆုံးရှုံးြှုတန်ေိုးြုိ ဒပးဒလျာ် 

ဒစရြည်။ 
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၂၁။ ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၁၇ ပါတားမြစ်ချြ်တစ်ရပ်ရပ်ြုိ ဒောြ်ေျြ်ြျူးလွန်ဒ ြာင်း မပစ်ြှု 

ေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူြုိ ဒမခာြ်လေြြ်ပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ အနည်းဆုံး ြျပ် 

ငါးဒသာင်းြှ အြျားဆံုး ြျပ်ငါးသိန်းအေိ ဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊  ေဏ်နှစ်ရပ်လံုးမေစ်ဒစ ချြှတ်ရြည့်အမပင် 

အမြန်လြ်းြကြီးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းပျြ်စီးဆုံးရှုံးြှုရှိပါြ ပစ္စည်းပျြ်စီးဆုံးရှုံးြှုတန်ေိုးြို ဒပးဒလျာ် 

ဒစရြည်။ 

၂၂။ ြည်သူြဆုိ ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချြ် သုိြ့ဟုတ် ဤဥပဒေအရ ေုတ်မပန်သည့် နည်းဥပဒေြျား၊ 

အြိန်ဒ့ ြာ်မငာစာ၊ အြိန်တ့စ်ခုခုပါ မပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုခုြုိ ဆန်ြ့ျင်လျှင် ေိုမပစ်ြှုအတွြ် သီးမခား 

မပစ်ေဏ်မပဋ္ဌာန်းြေားပါြ ေုိသူြုိ သံုးလေြ်ြပုိဒသာ ဒောင်ေဏ်မေစ်ဒစ၊ အနည်းဆံုး ြျပ်သံုးဒသာင်းြှ 

အြျားဆံုး ြျပ်သံုးသိန်းအေိ ဒငွေဏ်မေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံုးမေစ်ဒစ ချြှတ်ရြည့်အမပင် အမြန်လြ်းြကြီး 

ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းပျြ်စီးဆုံးရှုံးြှုတန်ေိုးြုိ ဒပးဒလျာ်ဒစရြည်။ 

အခန်း (၁၀) 

အဒေွဒေွ 

၂၃။ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ အ့စည်း၊ ပုဂ္ဂလိြအေွဲ အ့စည်းတစ်ခုခုသည် ြိြိဌာန၊ အေွဲ အ့စည်း၏ 

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချြ်အရ အမြန်လြ်းြကြီးြို မေတ်သန်း၍ ဒမြဒပါ်ဒမြဒအာြ်တွင် ပိုြ်လိုင်း 

ဆြ်သယွ်မခင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း ဆြ်သွယ်မခင်း၊ ဆြ်သွယ်ဒရးလိုင်းြျား ဆြ်သယွ်မခင်း 

နှင့် ဒမြာင်းဒောြ်လုပ်မခင်းြျား မပုလုပ်လုိပါြ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကြိုတင်ညိှနှိုင်း၍ ခွင့်မပုချြ်ရရိှြှသာ  

ဒဆာင်ရွြ်ရြည်။  

၂၄။ ဤဥပဒေ ပုေ်ြ ၁၈၊ ပုေ်ြ ၂၁ နှင့် ပုေ်ြ ၂၂ ပါမပစ်ြှုြျားြုိ ရဲအဒရးပိုင်ဒသာ မပစ်ြှုြျားအမေစ် 

သတြ်ှတ်သည်။ 

၂၅။ မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံရဲတပ်ေွဲ တ့ိ ုသ့ည် ဤဥပဒေပါ မပစ်ြှုြျား 

ြမေစ်ပွားဒရးအတွြ် အသိပညာဒပးဒရး၊ တားဆီးြာြွယ်ဒရး၊ ဒစာင့် ြည့်ဒလ့လာဒရးနှင့် 

မပစ်ြှုြျားမေစ်ပွားပါြ ဥပဒေနှင့်အညီ အဒရးယူဒရးအတွြ် ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွြ်ရြည်။ 

၂၆။ မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်းသည် အမြန်လြ်းြကြီးြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြန်လြ်းြကြီး 

အုပ်ချုပ်ြှုဒြာ်ြတီြုိ တာဝန်ခံရြည်။  

၂၇။ ဤဥပဒေအရ အမြန်လြ်းြကြီးလုပ်ငန်းြျား ဒဆာင်ရွြ်ရန်အလုိငှ့ာ ခန်အ့ပ်သည့် သုိြ့ဟုတ် 

တာဝန်ဒပးအပ်ေားသည့် အေွဲ အ့စည်းြျား၊ ပုဂ္ဂိုလ်ြျားသည် အမြန်လြ်းြကြီးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း 

တာဝန်ြျား ေြ်းဒဆာင်ဒနသည့်အချိန်တွင် မပည်သူဝ့န်ေြ်းဟု ြှတ်ယူရြည်။ 
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၂၈။ ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချြ်ြျားြုိ အဒြာင်အေည်ဒော် ဒဆာင်ရွြ်ရာတွင် - 

(ြ) ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေ၊ စည်းြျဉ်းနှင် ့စည်းြြ်းြျားြို အစိုးရအေွဲ ၏့ 

သဒောတူညီချြ်မေင့် ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကြီးဌာနသည် အြိန်ဒ့ ြာ်မငာစာ၊ အြိန်၊့ ညွှန် ြားချြ်နှင့် လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျားြုိ 

ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) မပည်သူဒ့ဆာြ်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်းသည် အြိန်န့ှင့် ညွှန် ြားချြ်ြျားြို ေုတ်မပန် 

နိုင်သည်။ 

 

မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနုိင်ငံဒတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအဒမခခံဥပဒေအရ ြျွနု်ပ်လြ်ြှတ်ဒရးေုိးသည်။ 

 

 (ပုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတ 

 မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ် 

 


