မြန်ြာနိုင်ငံခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဥပဒေ
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထ

ောင်စုလွှတ်ထတော် ဥြထေအမှတ် ၂၆ ။)

၁၃၈၀ ပြည့််နှစ်၊ ထတော်သလင််းလဆန််း ၈ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘောလ ၁၇ ရက်)
ပြည်ထ

ောင်စုလွှတ်ထတော်သည် ဤဥြထေကု ပြဋ္ဌောန််းလုက်သည်။
အခန်ီး(၁)
အြည်နှင့်် အဓပပာယ်ဒ ာ်မပချက်

၁။

ဤဥပဒေကို မြန်ြာနိုငင
် ံခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဥပဒေဟို ဒခေါ်တင်ဒေရြည်။

၂။

ဤဥပဒေတင်ပါရဒသာ

ဒ ာက်ပါေကာီးရပ်ြ ာီးသည်

ဒ ာ်မပပါ တိုင်ီး

ဓပပာယ်သက်ဒရာက် ဒေရြည်(က)

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး

ဆိုသည်ြာ

ခရီးသာီးလာမခင်ီးနင့််ေပ်လ ဉ်ီး၍

ေေဉ်ဒဆာင်ရက
ွ ်

ဒပီးဒသာ လိုပ်ငန်ီးကိုဆိုသည်။ ယင်ီးေကာီးရပ်တင် ခရီးလည့််လည်ဒရီးလိုပ်ငန်ီး၊
ဟိုတ ယ်လိုပ်ငန်ီး၊ တည်ီးခို ရပ်သာလိုပ်ငန်ီး၊ ဧည့််လြ်ီးညွှန် လိုပ်ငန်ီးနင့်် ခရီးသာီး
လိုပ်ငန်ီးဆိုင်ရာ
(ခ)

မခာီးဝန်ဒဆာင်ြှုလိုပ်ငန်ီးတိုို့ ပါဝင်သည်။

ခရီးသ ီးလုပ်ငန်ီးအမ ီးအစ ီး ဆုသည်မှော အြန််းထပြေခရ်းစဉ်၊ ထရှ်းထ

ောင််းယဉ်ထက ်းမှု

အထမွေအနှစ်မ ော်း ထလ့်လောပခင််းခရ ်းစဉ်၊ သဘောဝအထပခခံခ ရ ်းစဉ်၊ အဏ္ဏဝါခရ ်းစဉ်၊
ထပခလ င်ထတောင်တက်နှင့်် စွေန်စ
့် ော်းမှုခရ်းစဉ်၊ ထတောလမ််းကော်းထမောင််းပြြိုင်ြွေွဲနှင့်် ကော်းအထြ ော်စ်း
ခရ်းစဉ်၊ စက်ဘ်းစ်းခရ်းစဉ်၊ မ်းြံု်းြ ခ
ံ ရ်းစဉ်၊ ဘောသောထရ်းဆုင်ရောခရ်းစဉ်၊ အထြ ော်စ်း
သထဘဘောခရ်းစဉ်၊ စင််းလံု်းငှော်းထလယောဉ် ခရ်းစဉ်၊ အော်းကစော်း အထပခပြြိုခရ်းသွေော်းလုြ်ငန််း၊
က န််းမောထရ်းအထပခပြြို ခရ ်းသွေော်းလုြ်ငန််းမ ော်းနှင့်် အပခော်းခရ်းသွေော်း အထပခပြြိုလုြ်ငန််း
မ ော်းကု ဆုသည်။
(ဂ)

ခရီးသည် ဆိုသည်ြာ ရည်ရွယ်ခ က်

ြ ီးြ ီးမ င့်် ြြတိုို့ ဒနထိုင်ရာဒေသြ

မခာီး

ဒနရာ ခရီးေဉ်ဒေသတေ်ခိုခိုသိုို့ ခရီးသာီးသူကိုဆိုသည်။ ယင်ီးေကာီးရပ်တင် မြန်ြာ
နိုင်ငံ တင်ီးသာီးလာဒသာ ပမန်မောနုင်ငံသော်း ခရီးသည်ြ ာီး၊ မြန်ြာနိုငင
် ံ တင်ီးသိုို့
ဝင်ဒရာက်လာဒသာ နိုင်ငံမခာီးသာီး ခရီးသည်ြ ာီးနင့်် မပည်ပသိုို့ သာီးဒရာက်ဒသာ
မြန်ြာနိုင်ငံသာီး ခရီးသည်ြ ာီးလည်ီး ပါဝင်သည်။
(ဃ)

ခရီးသည် တည်ီးခိုဒနထိုငရ
် န်ဒနရာ ဆိုသည်ြာ ခရ်းသည် တည််းခုထန
စ်းြွေော်းထရ်းအလ့်င
ု ှော အခထ က်းထငွေပြေင့်် တည််းခုထန

ုငန
် ုင်ထသော

ုငသ
် ည့််ထနရောကု ဆုသည်။
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(င)

ခရီးစဉ် ဆိုသည်ြာ ခရီးေတင်ထက်ခာသည့််ဒနရာဒေသတေ်ခိုြ
တေ်ခိုသိုို့

ခရီးသာီးလာဒရီး တက်

မခာီးဒနရာဒေသ

ေနေ်တက

ဒရီးဆွဲထာီးသည့််

ေ ေဉ်ကိုဆိုသည်။
(ေ)

ခရီးစဉ်ဒေသ ဆိုသည်ြာ ခရီးသည်ြ ာီး သာီးလာလည်ပတ်ဒလ့်လာနိုငဒ
် သာဒနရာ
ဒေသကို ဆိုသည်။

(ဆ)

ခရီးလှည့််လည်ဒရီးလိုပ်ငန်ီး ဆိုသည်ြာ ခရီးသည်ြ ာီး တေ်ဒနရာြ တေ်ဒနရာသိုို့
ခရ်းသာီးလာရာတင်

ဆင်ဒမပဒခ ာဒြွေ့ော ပိုို့ဒဆာင်မခင်ီး၊ တည်ီးခိုရန်ဒနရာ ေေဉ်

ဒပီးမခင်ီးနင့်် ဧည့််လြ်ီးညွှန် ေေဉ်ဒပီးမခင်ီးြ ာီးကို ဒဆာင်ရွက်ဒပီးသည့်် ေီးပာီးဒရီး
လိုပ်ငန်ီးကိုဆိုသည်။
(ဇ)

ဟိုတယ်လိုပ်ငန်ီး ဆိုသည်ြာ ခရီးသည်ြ ာီး တည်ီးခိုရန် သတ်ြတ်ထာီးဒသာ
ဒရ

တ က်နင့််

ဆင့််

တန်ီးတိုို့ရပပီး

ောီး ော၊

ဒ ာ်ယြကာနင့််

ခန်ီး
မခာီး

ဝန်ဒဆာင်ြှုြ ာီး ေေဉ်လိုပ်ကင
ို မ် ည့််ဆည်ီး ဒဆာင်ရွက်ဒပီးသည့်် ေီးပာီးဒရီးလိုပ်ငန်ီး
ကိုဆိုသည်။
( ေ ) တည်ီးခိုရပ်သာလိုပ်ငန်ီး ဆိုသည်ြာ ခရီးသည်ြ ာီး တက် တည်ီးခိုဒရီးကိုသော ေေဉ်
ဒဆာင်ရက
ွ ်ဒပီးသည့်် ေီးပာီးဒရီးလိုပ်ငန်ီးကို ဆိုသည်။ ယင်ီးေကာီးရပ်တင် ြိုတယ်
လိုပ်ငန်ီးနင့်် ဧည့််ဒဂဟာလိုပ်ငန်ီးတိုို့ ပါဝင်သည်။
(ည)

ဧည့််လြ်ီးညွှန်လိုပ်ငန်ီး ဆိုသည်ြာ ခရီးသည်ြ ာီး ာီး ခရီးေဉ်ဒေသြ ာီးကို လြ်ီးညွှန်
မပသမခင်ီး၊ ဒမပာဆိုရင်ီးမပမခင်ီးနင့်် ခရီးေဉ်တ ေ်ဒလ ာက်

ဆင်ဒမပဒခ ာဒြွေ့ဒေဒရီး

တက် ေီးပာီးဒရီး လိုို့ငာ ေေဉ်ဒဆာင်ရက
ွ ်ဒပီးဒသာ လိုပ်ငန်ီးကိုဆိုသည်။
( ဋ ) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုင်ရာအမခာီးဝန် ဒဆာင်ြှုလိုပ်ငန်ီး

ဆိုသည်ြာ

အမန့််ထ ကော်ပငောစော ုတ်ပြန်၍ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးနင့်် သက်ဆိုင်သည့််

ဝန်ကက ်းဌောနမှ
မခာီးဝန်ဒဆာင်ြှု

လိုပ်ငန်ီးဟို သတ်ြတ်ဒပီးသည့်် လိုပ်ငန်ီးြ ာီးကို ဆိုသည်။
( ဌ ) လင
ို စ
် င်
လိုပ်ကိုင်

ဆိုသည်ြာ

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးတင်

နိုင်ရန် တက်

ယင်ီးေကာီးရပ်တင်

ဤဥပဒေ ရ

ပါဝင်သည့််

လိုပ်ငန်ီးတေ်ြ ီးြ ီးကို

ထိုတ်ဒပီးဒသာ

ခရီးလည့််လည်ဒရီးလိုပ်ငန်ီး

လိုငေ
် င်ကိုဆိုသည်။

လင
ို ေ
် င်၊

ဟိုတယ်

လိုပ်ငန်ီးလင
ို ေ
် င်၊တည်ီးခိုရပ်သာ လိုပ်ငန်ီးလင
ို ေ
် င်၊ ဧည့််လြ်ီးညွှန်လိုပ်ငန်ီးလင
ို ေ
် င်နင့််
ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုငရ
် ာ

မခာီး ဝန်ဒဆာင်ြှုလိုပ်ငန်ီးလိုင်ေင်ြ ာီး ပါဝင်သည်။

( ဍ ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်ြာ မပည်ဒထာင်ေို ေိုီးရ ဟိုတယ်နင့်် ခရီးသာီးလာဒရီးဝန်ကကီး
ဌာနကိုဆိုသည်။
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( ဎ ) ဝန်ကကီးဆိုသည်ြာ ဟိုတယ်နင့်် ခရီးသာီးလာဒရီးဝန်ကကီးဌာန မပည်ဒထာင်ေိုဝန်ကကီးကို
ဆိုသည်။
(ဏ္) ဦီးစီးဌာန ဆိုသည်ြာ ဟိုတယ်နင့််ခရီးသာီးလာဒရီးဝန်ကကီးဌာန၊ ဟိုတယ်နင့်် ခရီးသာီး
ညွှန်ကကာီးြှုဦီးေီးဌာနကို ဆိုသည်။
(တ)

စစ်ဒဆီးဒရီးအ ွဲ့ ဆိုသည်ြာ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီးကို ေေ်ဒဆီးနိုင်ရန် ဤဥပဒေ
ွဲွေ့ေည်ီးထာီးဒသာ

(ထ)

ရ

ွဲွေ့ကို ဆိုသည်။

ဗဟိုဒကာ်ြတ ဆိုသည်ြာ ဤဥပဒေ ရ

ွဲွေ့ေည်ီးဒသာ

ြ ီးသာီးခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး

ံွေ့ပ ီးတိုီးတက်ဒရီး ဗဟိုဒကာ်ြတကို ဆိုသည်။
( ေ ) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ ဆိုသည်ြာ ဤဥပဒေ ရ ွဲွေ့ေည်ီးဒသာ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး
ဆိုင်ရာ ဒကာ်ြတကိုဆိုသည်။
( ဓ ) ဒေသဆိုငရ
် ာခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ ဆိုသည်ြာ ဤဥပဒေ ရ

ွဲွေ့ေည်ီးဒသာ

တိုင်ီးဒေသကကီး သိုို့ြဟိုတ် မပည်နယ်ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဒကာ်ြတကို ဆိုသည်။ ယင်ီး
ေကာီးရပ်တင် မပည်ဒထာင်ေိုနယ်ဒမြ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတလည်ီး ပါဝင်သည်။
( န ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်ြာ မပည်ဒထာင်ေို ေိုီးရ
လိုပ်ငန်ီး ံွေ့ပ ီးဒရီး တက်

ွဲွေ့က

ြ ီးသာီးခရီးသာီး

ြန်ဒ
ို့ ကကာ်မငာောထိုတ်မပန်၍ သတ်ြတ်သည့်် ဝန်ကကီးဌာန

ြ ာီးကိုဆိုသည်။
( ြ ) ပိုဂ္ဂလကခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးအ ွဲ့အစည်ီး ဆိုသည်ြာ ဤဥပဒေ ရ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး
ဝန်ဒဆာင်ြှု တက် ပိုဂဂလက ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးကဏ္ဍကို ကိုယ်ောီးမပ သည့်် ပိုဂဂလက
ွဲွေ့ ေည်ီး သိုို့ြဟိုတ်

သင်ီး

ွဲွေ့ကို ဆိုသည်။

အခန်ီး (၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာီးြာ ဒ ာက်ပါ တိုင်ီး မ ေ်သည်(က)

(ခ)

မြန်ြာနိုင်ငံကို ကြ္ာခ
့် ရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး၏ ခရီးေဉ်ဒေသတေ်ခို မ ေ် ဒပေါ်ထက်လာ
ဒေဒရီး တက်

ထဒရာက်ဒသာ

မပည်တင်ီးမပည်ပဒ ီးကက်မြြှင့််တင်ြှုြ ာီး

ဒဆာင်ရွက်မခင်ီးမ င့််

ဒထာက် ကူမ ေ်ဒေရန်၊

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒဆာင်ရက
ွ ်သူနင့်် ခရီးသည်တိုို့၏

ခင့်် ဒရီးကို ကာကယ်ဒပီးရန်

နင့်် ယင်ီးတိုို့၏ တာဝန်ဝတတရာီးြ ာီးကို သရလက
ို ်နာဒေရန်၊
(ဂ)

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဝန်ဒဆာင်ြှုြ ာီး၏
နိုင်ရန်၊

ရည် ဒသီးနင့်် လံခု ခံြိုစတ်ခ ရြှုကို

ာြခံ

4
(ဃ)

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ံွေ့ပ ီးတိုီးတက်ဒရီးနင့််

ေြံခန်ို့ခွဲဒရီးဆိုင်ရာ

ညြှနှုငီး် ပူီးဒပါင်ီးဒဆာင်ရွက်ြှု ကို မြြှင့််တင်သာီးရန်၊
( င ) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုင်ရာ ပညာရပ်ြ ာီး တိုီးတက်ထန်ီးကာီးဒေ၍

လိုပ်

ကိုင်

ခင့်် လြ်ီးနင့်် လူသာီး ရင်ီး မြေ်ြ ာီး ပိုြို ံွေ့ပ ီးတိုီးတက်ဒေရန်၊
( ေ ) တာဝန်ယြ
ူ ှုရဒသာ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီး ံွေ့ပ ီးတိုီးတက်ဒေပပီး နိုင်ငံဒတာ်၏ ဒရရ ည်
ေဉ်ဆက်ြမပတ် ံွေ့ပ ီးဒရီး၊
ထန်ီးသြ်ီးဒရီးကို
(ဆ)

ဒမခခံ ခ ရီးသာီးလို ပ် ငန်ီး န င့််

ပတ်ဝန်ီးက င်

ဒထာက် ကူမ ေ်ဒေရန်၊

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးကို
ဒသီးောီးနင့််

သဘာဝ

ဒမခမပ ၍ ဒေသ

လိုက် ဆက်ေပ်ေီးပာီးဒရီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီး၊

လတ်ောီးေီးပာီးဒရီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီး ပိုြို ွေ့ံ ပ ီးတိုီးတက်လာဒေရန်၊

ဒေသခံြ ာီး၏ ေီးပာီးဒရီး

ခ င့််

လြ်ီး ြ ာီး တိုီးတက် ွေ့ံ ပ ီးလာဒေရန်နင့်် လူထို

ဒမခမပ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ွေ့ံ ပ ီးတိုီးတက်ဒေရန်၊
( ဇ ) ခရ ်းသွေော်းလုြ်ငန််းဆ ုင်ရော သုထတသနပြြိုလုြ် ထလ့်လောပခင််း၊ စောတမ််းမ ော်းပြြိုစုပခင််း
တ ု့်က ု ပြည်တ ွေင််းပြည်ြမှ သက်ဆ ုင်ရောတကကသ ုလ်မ ော်း၊ ခရ ်းသွေော်းလုြ်ငန််းတွေင်
လက်ထတွေွေ့ ြါဝင်ထဆောင်ရွက်သူမ ော်းနှင့်် ညနှုင််းြူ်းထြါင််းထဆောင်ရက
ွ ်ရန်။
အခန်ီး (၃)
အြျ ီးသာီးခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ံွဲ့ဖ ီးတိုီးတက်ဒရီးဗဟိုဒကာ်ြတ ွဲ့စည်ီးမခင်ီးနှင့်် လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြျာီး
၄။

မပည်ဒထာင်ေို ေိုီးရ
(က)

ွဲွေ့သည် -

အမ ြို်းသော်းခရ်းသွေော်းလုြ်ငန််း ြေွေံွေ့ပြေြို်းတု်းတက်ထရ်း ဗ

ုထကော်မတကု ဒ ာက်ပါ တိုင်ီး

ွဲွေ့ေည်ီးရြည် (၁)

ေုတယသမမတတစ်ဦ်း

(၂)

ဝန်ကက်း

(၃)

သက်ဆုငရ
် ော ဝန်ကက်းဌောနမ ော်းမှ ပြည်ထ
သမ
ု့်

(၄)

ဥကကဋ္ဌ
ေုတယ ဥကကဋ္ဌ
ောင်စုဝန်ကက်းမ ော်း

အြေွေွဲွေ့ဝင်မ ော်း

ုတ် ယင််းကတောဝန်

အြေွေွဲွေ့ဝင်

ုတ် ေုတယဝန်ကက်းမ ော်း

ထနပြည်ထတော်ထကောင်စ ဥကကဋ္ဌ သမ
ု့်

ထြ်းအြ်သည့်် ထနပြည်ထတော် ထကောင်စဝင်
(၅)

တ ု င ် ်း ထေသကက ်းနှ င ် ့် ပြည် န ယ် အ စ ု ်း ရအြေွေ ွဲ ွေ့ အသ ်းသ ်းမှ

အြေွေွဲွေ့ဝင်

ဝန်ကက်းခ ြိုြ် သု့်မ ုတ် ယင််းကတောဝန်ထြ်းအြ်သည့််ဝန်ကက်း
(၆)

သက်ဆုင်ရောဝန်ကက်းဌောနမ ော်းမှ ညွှန် ကော်းထရ်းမှ ်းခ ြိုြ်မ ော်း

အြေွေွဲွေ့ဝင်မ ော်း

(၇)

ခရ်းသွေော်းလုြ်ငန််းဆုငရ
် ော တတ်သြညောရှင် သံု်းဦ်း

အြေွေွဲွေ့ဝင်မ ော်း

(၈)

ြုဂဂလကခရ်းသွေော်းလုြ်ငန််းအြေွေွဲွေ့အစည််းမ ော်းမှ ကုယ်စော်းလှယ်

အြေွေွဲွေ့ဝင်မ ော်း

5
သံု်းဦ်း
(၉)

ဝန်ကက်းက တောဝန်ထြ်းအြ်သူတစ်ဦ်း သမ
ု့်

ုတ်

အတွေင််းထရ်းမှ ်း

အပမွဲတမ််းအတွေင််းဝန်
(၁၀)

ုတယ်နှင့်် ခရ်းသွေော်းလောထရ်းဝန်ကက်းဌောနမှ ညွှန် ကော်းထရ်းမှ ်းခ ြိုြ်

တွေွဲြေက်
အတွေင််းထရ်းမှ ်း

(ခ)
၅။

ဗဟိုဒကာ်ြတကို လို ပ်ပါက မပင်ဆင် ွဲွေ့ေည်ီးနိုင်သည်။

ဗဟိုဒကာ်ြတ၏ လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြ ာီးြာ ဒ ာက်ပါ တိုငီး် မ ေ်သည် (က)

မြန်ြာနိုငင
် ံခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ံွေ့ပ ီး တိုီးတက်ဒရီး တက် လို ပ်ဒသာကေစရပ်ြ ာီးကို
ဝန်ကကီးဌာနြ ာီး၊

ေိုီးရဌာန၊

ေိုီးရ

တိုင်ီးဒေသကကီးနင့်် မပည်နယ် ေိုီးရ
(ခ)

ွဲွေ့ ေည်ီးြ ာီး၊

ဒနမပည်ဒတာ်ဒကာင်ေ၊

ွဲွေ့တန
ိုို့ င့်် ညြှနှုငီး် ပူီးဒပါင်ီးဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီး၊

မြန်ြာနိုင်ငံ တင်ီး မပည်တင်ီးမပည်ပခရီးသာီးြ ာီး ေတ်ဝင်ောီးြှုရနိုင်သည့်် ဒေသ
ြ ာီးတင် ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုင်ရာ လို ပ်သည့််
ထဒ
ို ေသြ ာီး၏

ေ ေဉ်ြ ာီး ခ ြတ်ဒပီးမခင်ီးမ င့််

ံွေ့ပ ီးတိုီးတက်ဒရီးနင့််

လူဒနြှုဘဝတက
ိုို့ ို

မြြှင့််တင်ဒဆာင်ရွက်ဒပီးမခင်ီး၊
(ဂ)

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတနင့််

ဒေသဆိုငရ
် ာ

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတြ ာီးက

တင်မပ လာသည့်် ကေစရပ်ြ ာီးနင့််ေပ်လ ဉ်ီး၍ ဆံိုီးမ တ်မခင်ီး၊
(ဃ) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုင်ရာ

ပင်ြေြံကန်ီးြ ာီး၊

လိုပ်ငန်ီးေြံကန်ီးြ ာီး

ဒရီးဆွဲခ ြတ်ပပီး

ဒကာင် ထည်ဒ ာ်ဒရီး

လြ်ီးညွှန်ကကီးကကပ်ကပ်ကွဲမခင်ီး၊ ခရီးသာီး လိုပ်ငန်ီးကို
ဆက်ေပ်ေီးပာီးဒရီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီး
ေီးပာီးဒရီး

ခ င့််

လြ်ီးြ ာီး

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး

ြဟာဗ ျူဟာြ ာီးနင့််
ဒမခမပ ၍

ပိုြို ွေ့ံ ပ ီး တိုီးတက်လာဒေရန်၊
တိုီးတက် ံွေ့ပ ီး

လာဒေရန်နင့််

ဒေသ

လိုက်

ဒေသခံြ ာီး၏
လူထို ဒမခမပ

ံွေ့ပ ီးတိုီးတက်လာဒေဒရီး တက်

လိုပ်ငန်ီးေဉ်ြ ာီး

သပညာြ ာီးနင့််

ိုံ ံွေ့ပ ီးတိုီးတက်

ခ ြတ်ဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီး၊
(င)

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုငရ
် ာ

ဒမခခံ ဒဆာက်

ဒေဒရီးဒဆာင်ရက
ွ ်ရာတင် မပည်ပနိုင်ငြ
ံ ာီး၊ နိုငင
် ံတကာ
ွဲွေ့ ေည်ီးြ ာီးထံြ နည်ီးပညာ ကူ ညနင့််
တက်
တင်မပမခင်ီး၊

လို ပ်ဒသာ

ြူဝါေြ ာီး

ွဲွေ့ ေည်ီးြ ာီး၊ မပည်တင်ီး

မခာီးဒသာ

ခ ြတ်နိုငရ
် န်

ကူ ညရရဒေဒရီး

မပည်ဒထာင်ေို ေိုီးရ

ွဲွေ့သိုို့

6
(စ)

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဒရရည် ံွေ့ပ ီးတိုီးတက်ရန်နင့်် လူြှုဒရီးနင့််ေီးပာီးဒရီးဆိုငရ
် ာ

ဒမခခံ

ဥပဒေသြ ာီး တိုငီး် လိုက်နာဒဆာင်ရက
ွ ်ပပီး သဘာဝပတ်ဝန်ီးက င်ထန်ီးသြ်ီးဒရီးနင့််
ယဉ်ဒက ီးြှုဆိုင်ရာ ဓဒလ့်ထံိုီးေံြ ာီးကို ဒလီးောီးလက
ို ်နာဒသာ တာဝန်သခရီးသာီး
လိုပ်ငန်ီးတေ်ရပ်ဒပေါ်ဒပါက်လာဒေဒရီး တက် နေ်တို၊ နေ်ရည်ေြံကန်ီးြ ာီး ခ ြတ်
ဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီး၊
(ဆ)

ယဉ်ဒက ီးြှုဆိုင်ရာ ဓဒလ့်ထံိုီးတြ်ီးြ ာီးကို ဒလီးောီးလိုက်နာဒသာ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး
မ ေ် ဒဆာင်ရက
ွ ်နိုင်ဒေရန် ြူဝါေ ခ ြတ်မခင်ီး။
အခန်ီး (၄)
ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ ွဲ့စည်ီးမခင်ီးနှင့်် လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြျာီး

၆။

ဗဟိုဒကာ်ြတသည် (က)

ဒ ာက်ပါ ပိုဂဂ လ်ြ ာီးပါဝင်ဒသာ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဒကာ်ြတကို ွဲွေ့ေည်ီးရြည် (၁) ဝန်ကကီး

ဥကကဋ္ဌ

(၂) ဒနမပည်ဒတာ်ဒကာင်ေြကိုယ်ောီးလယ် တေ်ဦီး

ွဲွေ့ဝင်

(၃) တိုင်ီးဒေသကကီးနင့််ပြည်နယ် ေိုီးရ

ွဲွေ့ဝင်

ွဲွေ့ သီးသီးြကိုယ်ောီးလ

ယ် တေ်ဦီးေ

ြ ာီး

(၄) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုငရ
် ာ တတ်သပညာရင် ငါီးဦီး

ွဲွေ့ဝင်
ြ ာီး

(၅ ပိုဂဂလက ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး
)

ွဲွေ့ ေည်ီးြ ာီးြ ကိုယ်ောီးလယ်

ွဲွေ့ဝင်

၁၀ဦီး

ြ ာီး
တင်ီးဒရီးြျူီး

(၆ ဥကကဋ္ဌက တာဝန်ဒပီး ပ်သူ
)
(ခ)

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတကို

ွဲွေ့ေည်ီးရာတင် လို ပ်ပါက ေိုတယဥကကဋ္ဌနင့်် တွဲ က်

တင်ီးဒရီးြျူီးတိုို့ကို အြေွေွဲွေ့ဝင်မ ော်းအနက်မှ ထရွ်းခ ယ်တောဝန်ထြ်းအြ်နုင်သည်။
(ဂ)
၇။

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတကို လို ပ်ပါက မပင်ဆင် ွဲွေ့ေည်ီးနိုင်သည်။

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ၏ လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြ ာီးြာ ဒ ာက်ပါ တိုင်ီးမ ေ်သည်(က)

ဗဟိုဒကာ်ြတက ခ ြတ်သည့်် ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုင်ရာ ြူဝါေြ ာီး၊ လြ်ီးညွှန်ခ က်ြ ာီး
နင့်် ည ဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီး၊

( ခ ) ဒေသဆိုင်ရာခရီးသာီးလို ပ်ငန်ီး
ကကီးကကပ်လြ်ီးညွှန်မခင်ီး၊

ဒကာ်ြတ ြ ာီး၏

လိုပ်ငန်ီးဒဆာင်ရွက်ြှုြ ာီးကို
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( ဂ ) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးကဏ္ဍတ င် မပည်တင်ီး၊ မပည်ပရင်ီးနီးမြြှ ပ်နံြှုြ ာီးနင့်် ေပ်လ ဉ်ီး၍
သက်ဆိုင်ရာ ေိုီးရဌာန၊
(ဃ)

ေိုီးရ

ွဲွေ့ ေည်ီးြ ာီးနင့်် ဒပါင်ီးေပ်ညြှနှုငီး် ဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီး၊

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဒရဒမြသဘာဝ လ ပြ ာီး၊ ဇဝြ ီးေံိုြ ီးကွဲြ ာီး ဒရရည်တည်တံ့်ဒရီး
တက်

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးနင့်် တူ

ဒထာက်
ေိုီးရ

ကူမ ေ်ဒေြည့််

သဘာဝပတ်ဝန်ီးက င်ထန်ီးသြ်ီးဒရီးကို

လိုပ်ငန်ီးြ ာီးကို

သက်ဆိုင်ရာ ေိုီးရဌာန၊

ွဲွေ့ ေည်ီးြ ာီးနင့်် ညြှနှုင်ီးဒဆာင်ရွက်မခင်ီး၊

( င ) မြန်ြာ့်ယဉ်ဒက ီးြှု

ဒြ

နေ်ြ ာီး၊

ရီးို ရာဓဒလ့်ထီးံို တြ်ီး

ေဉ် လာြ ာီးနင့််

သဘောဝြတ်ဝန််းက င် ထန်ီးသြ်ီးကာကယ် ဒောင့််ဒရာက်ဒရီးကို
မ ေ်ဒေြည့်် လိုပ်ငန်ီးြ ာီးကို သက်ဆိုင်ရာ ေိုီးရဌာန၊

ေိုီးရ

ဒထာက်

ကူ

ွဲွေ့ ေည်ီးြ ာီးနင့််

ညြှနှုငီး် ဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီး၊
( စ ) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီးကို

ဆင့်် တန်ီးသတ်ြတ်ဒပီးမခင်ီး၊ သတ်ြတ် ရည် ခ င်ီး

မပည့််ြဒေရန် တန်ီး ာီးဒပီးဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီးနင့််

ရည် ဒသီးဒကာင်ီးြန်သူြ ာီးကို

ခ ီးမြြှင့််မခင်ီး၊
(ဆ)

နိုင်ငံတေ်ဝန်ီး လက်ရလိုပ်ငန်ီးဒဆာင်ရက
ွ ်ဒနဒသာ ခရီးေဉ်ဒေသြ ာီး
ဒရီး တက်

ံွေ့ပ ီးတိုီးတက်

ေ ြံြ ာီး ခ ြတ်ဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီး၊

( ဇ ) နိုင်ငံတေ်ဝန်ီး ခရီးေဉ်ဒေသ သေ်ြ ာီး ဒ ာ်ထိုတ်၍ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး တိုီးတက်ဒေရန်
ေြံဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီး၊
( ေ ) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဒဆာင်ရက
ွ ်သူြ ာီးက လိုပ်ငန်ီးဒဆာင်ရက
ွ ်ရာတင် ဒတွေ့ကကံ ရသည့််
ခက် ခွဲြ ာီးကို
ေိုီးရ

တင်မပလာပါက

သက်ဆိုင်ရာ ေိုီးရဌာန၊

ွဲွေ့ ေည်ီးြ ာီးနင့်် ဒပါင်ီးေပ်ညြှနှုင်ီးဒမ ရင်ီး ဒဆာင်ရက
ွ ်ဒပီးမခင်ီး။
အခန်ီး (၅)

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးအြျ ီးအစာီး သတ်ြှတ်မခင်ီး၊ လင
ို စ
် င်ဒ ကီးြျာီး သတ်ြှတ်မခင်ီးနှင့််
စစ်ဒဆီးဒရီးအ ွဲ့ ွဲ့စည်ီးမခင်ီး
၈။

ဝန်ကကီးဌာနသည် (က)

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး

ြ ီး

ောီးြ ာီးနင့်် လိုပ်ငန်ီးလို

ပ်ခ က်ြ ာီး၊ ေည်ီး ကြ်ီးခ က်

ြ ာီးကို သတ်ြတ်ရြည်။
( ခ ) လိုင်ေင်ဒကကီးြ ာီး၊ လိုင်ေင်
ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုင်ရာ

သေ် လွဲလယ်ဒကကီးြ ာီး၊ လိုင်ေင်ေဏ်ဒကကီးြ ာီးနင့််
မခာီးဝန်ဒဆာင်ဒကကီးြ ာီးကို

တိုင်ီးဒေသကကီး သိုို့ြဟိုတ် မပည်နယ် ေိုီးရ
တူညခ က်မ င့်် သတ်ြတ်ရြည်။

မပည်ဒထာင်ေို ေိုီးရ

ွဲွေ့၊

ွဲွေ့၊ ဒနမပည်ဒတာ်ဒကာင်ေ၏ သထဘော
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( ဂ ) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီး

သတ်ြတ်ထာီးသည့််

ေေ်ဒဆီးနိုင်ရန် ေေ်ဒဆီးဒရီး
(ဃ)

ရည်

ဒသီးမပည့််ြမခင်ီး

ရ

ြရ

ွဲွေ့ြ ာီးကို လို ပ်သလို ွဲွေ့ေည်ီးတာဝန်ဒပီး ပ်ရြည်။

ြ ာီးမပည်သူ သာီးလာလည်ပတ်နိုငဒ
် သာ ခရီးေဉ်ြ ာီး၊ ခရ်းစဉ်ထေသမ ော်းကု ထေသ
ဆုငရ
် ောခရ်းသွေော်းလုြ်ငန််းထကော်မတနှင့်် ညနှုင်း် ၍ သတ်ြတ်ရြည်။
အခန်ီး (၆)
ဒေသဆိုငရ
် ာ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ ွဲ့စည်ီးမခင်ီး

၉။

ခရ်းသွေော်းလုြ်ငန််းထကော်မတသည်(က)

ဒ ာက်ပါပိုဂဂ လ်ြ ာီး

ပါဝင်ဒသာ

ဒေသဆိုင်ရာခရီးသာီး

လိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတကို

ွဲွေ့ေည်ီးရြည်(၁)

ဒနမပည်ဒတာ်ဒကာင်ေ ဥကကဋ္ဌ၊ သက်ဆိုငရ
် ာတိုင်ီးဒေသကကီး

ဥကကဋ္ဌ

သြ
ိုို့ ဟိုတ် မပည်နယ်ဝန်ကကီးခ ပ်
(၂)

ဥကကဋ္ဌက တောဝန်ထ ြ်းအြ် သ ည့်် ထနပြည်ထတော်ထကောင်စဝင်၊
သက်ဆုင်ရောတုင််းထေသကက်း သု့်မ

ေုတယဥကကဋ္ဌ

ုတ် ပြည်နယ်ရှဝန်ကက်း

(၃)

သက်ဆုင်ရောအစု်းရဌောနမှ တောဝန်ထြ်းအြ်သည့်် ြုဂဂြိုလ် ထပခောက်ဦ်း

အြေွေွဲွေ့ဝင်မ ော်း

(၄)

ခရ်းသွေော်းလုြ်ငန််းဆုငရ
် ော တတ်သြညောရှင် တစ်ဦ်း

အြေွေွဲွေ့ဝင်မ ော်း

(၅)

ြု ဂ ဂ လ က ခရ ်းသွေ ော ်းလု ြ ် င န် ်း အြေွေ ွဲ ွေ့ အစည် ်း မ ော်းမှ ထေသခံ

အြေွေွဲွေ့ဝင်မ ော်း

ကုယ်စော်းလှယ် သံု်းဦ်း
(၆)

သက်ဆ ုင်ရော တ ုင််းထေသကက ်း သ ု့်မ
ပြည်ထ
(ခ)

ုတ် ပြည်နယ်မ ော်း၊

ောင်စုနယ်ထပမ ထနပြည်ထတော်ထကောင်စမှ ရံု်းခွေွဲတောဝန်ခံ

ဒေသဆိုငရ
် ာ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတကို
တင်ီးဒရီးြျူီးကို

(ဂ)

အတွေင််းထရ်းမှ ်း

ုတယ်နှင့်် ခရ်းသွေော်းလောထရ်းဝန်ကက်းဌောန လက်ထအောက်ရှ

ွဲွေ့ေည်ီးရာတင် လို ပ်ပါက တွဲ က်

ွဲွေ့ဝင်ြ ာီး နက်ြ ဒရွီးခ ယ်တာဝန်ဒပီး ပ်နိုင်သည်။

ဒေသဆိုငရ
် ာ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတကို လို ပ်ပါက မပင်ဆင် ွဲွေ့ေည်ီးနိုငသ
် ည်။
အခန်ီး (၇)
ဒေသဆိုငရ
် ာ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ၏ လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြျာီး

၁၀။

ဒေသဆိုင်ရာခရီးသာီးလို ပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ ၏

လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြ ာီးြာ

ဒ ာက်ပါ

တိုငီး်

မ ေ်သည်(က)

ဗဟိုဒကာ်ြတြခ ြတ်သည့်် ြူဝါေြ ာီး၊ လြ်ီးညွှန်ခ က်ြ ာီးနင့်် ည ဒဆာင်ရွက်မခင်ီး၊
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(ခ)

လင
ို ေ
် င်ဒလ ာက်ထာီးသည့််ကေစနင့််ေပ်လ ဉ်ီး၍ ေေေ်နိုင်ရန် လိုငေ
် င်ေေေ်ဒရီး
ွဲွေ့ေည်ီးမခင်ီးနင့်် ယင်ီး

ွဲွေ့ြ ာီး

ွဲွေ့ြ ာီး၏ လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြ ာီးကို သတ်ြတ်မခင်ီး၊

( ဂ ) ဟိုတယ် သိုို့ြဟိုတ် တည်ီးခိုရပ်သာ

ဒဆာက်

ိုံတေ်ခိုခို ဒဆာက်လိုပ်မခင်ီးနင့််

မပ မပင်ြြ်ီးြံမခင်ီးတိုို့ တက် ကက တင်ခင့််မပ ခ က် ဒလ ာက်ထာီးမခင်ီးကို ခင့််မပ မခင်ီး၊
မငင်ီးပယ်မခင်ီး သြ
ိုို့ ဟိုတ် ခင့််မပ ခ က်ကို မပင်ဆင်မခင်ီး၊
(ဃ)

လိုင်ေင်ထိုတ်ဒပီးမခင်ီး သိုို့ြဟိုတ် မငင်ီးပယ်မခင်ီး၊ လိုင်ေင် သက်တြ်ီးတိုီးမခင်ီး
သြ
ိုို့ ဟိုတ် မငင်ီးပယ်မခင်ီး၊ လင
ို ေ
် င်လဒ
ွှွဲ မပာင်ီးမခင်ီး သြ
ိုို့ ဟိုတ် မငင်ီးပယ်မခင်ီး၊

(င)

လင
ို ေ
် င်ကို ကာလ ကန်ို့ သတ်မ င့်် ရိုပ်သြ်ီးမခင်ီး၊ ပယ် က်မခင်ီး သိုို့ြဟိုတ် လင
ို ေ
် င်
ပ က်မပယ်ဒေမခင်ီး၊

(စ)

ခရီးေဉ်ဒေသ
တန်ီးနင့််

သီးသီးတတ
ိုို့ င် ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီး

ံွေ့ပ ီးတိုီးတက်ဒရီး၊

ဆင့််

ရည် ဒသီးမြင့််ြာီးတိုီးတက်ဒရီး၊ ယဉ်ဒက ီးြှု ဒြ နေ်ြ ာီး၊ သဘာဝ

ပတ်ဝန်ီးက င်ထန်ီးသြ်ီးဒရီးနင့််

လူသာီး ရင်ီး မြေ် ွေ့ံ ပ ီးတိုီးတက်ဒရီးတိုို့ တက်

ဒထာက် ကူမပ ြည့်် လိုပ်ငန်ီးြ ာီးကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်ီးဒေသကကီးနင့်် မပည်နယ်
ေိုီးရ

ွဲွေ့ြ ာီး၊ ဒနမပည်ဒတာ်ဒကာင်ေ၊ ပိုဂဂလကခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး

ြ ာီးနင့်် ဒပါင်ီးေပ်ညြှနှုငီး် ၍
(ဆ)

ေည်ီး

ဒကာင် ထည်ဒ ာ်ဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီး၊

ခရီးသည်ြ ာီး တက်သာြက
ဒဘီး နတရာယ်

ွဲွေ့

ဒေသခံမပည်သူြ ာီး တက်ပါ

ကင်ီးရင်ီးဒရီး၊

ေတ်ဒက နပ်ြှုရရဒရီးတိုို့ကို

နေ် က်

လံခို ခံ ဒရီး၊

ေတ် ဒနာင့်် ယက်ြမ ေ်ဒရီး၊
သဟဇာတမ ေ်ဒေဒရီး တက်

ဒေသဆိုင်ရာ ေိုီးရဌာန၊

ေိုီးရ

ွဲွေ့ ေည်ီးြ ာီးနင့််

ဒပါင်ီးေပ်ညြှနှုင်ီးဒမ ရင်ီးဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီး၊
(ဇ)

ဤဥပဒေ ရ ဒကာက်ခံရရဒသာ လင
ို ေ
် င်ဒကကီးြ ာီး၊ လင
ို ေ
် င်
ြ ာီး၊ လိုငေ
် င်ေဏ်ဒကကီးြ ာီးနင့်် ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုင်ရာ

သေ်လွဲလယ်ဒကကီး

မခာီးသာြန်ရဒငြ ာီးကို

ဝန်ကကီးဌာနလက်ဒ ာက်ရ သက်ဆိုင်ရာ တိုငီး် ဒေသကကီး သိုို့ြဟိုတ် မပည်နယ်
ရံီးို ခွဲြ ာီးြ ဒကာက်ခံဒေ၍ သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရန်ပံိုဒငသိုို့ ဒပီးသင်ီးဒေမခင်ီး၊
( ေ ) လိုပ်ငန်ီးဒဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာီးကို သံိုီးသပ်၍ တိုီးတက်ြှု ဒမခ ဒနကို ခရီးသာီး
လိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတသိုို့ တင်မပမခင်ီး၊
(ည)

ခရီးေဉ်ဒေသ သေ်ြ ာီး ဒ ာ်ထိုတ်မခင်ီး၊

(ဋ) ဗ

ုထကော်မတ၏ ခွေင့်ပ် ြြိုခ က်ပြေင့်် ခရ်းသွေော်းလုြ်ငန််းြေွေံွေ့ပြေြို်းတု်းတက်မှု အော်းနည််းသည့််

ထေသမ ော်းတွေင် ထနအမ်မ ော်း အြါအဝင်ပြေစ်သည့်် ခရ်းသည်တည််းခု ထန
မ ော်းကု သတ်မှတ်ထြ်းပခင််း၊

ုင်ရန် ထနရော
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(ဌ)

ခရီးသည် ြ ာီး

တ က်

၎င်ီးတိုို့သာီးဒရာက်ဒလ့်ရဒသာ

ခရီးေဉ်ဒေသြ ာီး လက
ို ်

လံခို ခံ ဒရီး၊ ဒရာဂါမ ေ်ပာီးြှု၊ သဘာဝဒဘီး နတရာယ် ေရသည့်် ကေစရပ်ြ ာီးဆိုင်ရာ
သဒပီးနှုီးဒဆာ်ခ က်ြ ာီးကို ထိုတ်မပန်မခင်ီး၊
( ဍ ) ခရ်းသွေော်းလုြ်ငန််း ထဆောင်ရက
ွ ်သူမ ော်းက လုြ်ငန််းထဆောင်ရက
ွ ်ရောတွေင် ထတွေွေ့ကကံြိုရသည့််
အခက်အခွဲမ ော်းကု တင်ပြလောြါက သက်ဆုင်ရောအစု်းရဌောန၊

ေိုီးရအြေွေွေ့ွဲ အစည််းမ ော်းနှင့််

ထြါင််းစြ်ညနှုင််း ထပြေရှင်း် ထဆောင်ရက
ွ ်ထြ်းပခင််း။
အခန်ီး (၈)
ဦီးစီးဌာန၏ လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြျာီး
၁၁။

ဦီးေီးဌာန၏ လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြ ာီးြာ ဒ ာက်ပါ တိုင်ီးမ ေ်သည်(က) ဗဟိုဒကာ်ြတက ခ ြတ်သည့်် ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုင်ရာ ြူဝါေြ ာီး၊ ခရ်းသွေော်းလုြ်ငန််း
ထကော်မတ၊ ထေသဆုင်ရောခရ်းသွေော်းလုြ်ငန််းထကော်မတနှင့်် ဝန်ကကီးဌာနတ၏
ိုို့ လြ်ီးညွှန်ခ က်
ြ ာီး ာီး

ဒကာင် ထည်ဒ ာ်ဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီး၊

( ခ ) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုငရ
် ာ

ရည် ဒသီး၊

ဆင့်် တန်ီး ေနေ်တက တိုီးတက်လာ

ဒေရန် မပည်တင်ီး၊ မပည်ပတင် ဒလ့်က င့််ပညာဒပီးမခင်ီး၊ သင်တန်ီးဒပီးမခင်ီး၊

လိုပ်ရံို

ဒဆီးဒနီးပွဲြ ာီး မပ လိုပ်မခင်ီး၊
( ဂ ) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ရပ်ရပ်ကို ကကီးကကပ်ကပ်ကွဲမခင်ီး၊
(ဃ) လင
ို ေ
် င်နင့််ေပ်လ ဉ်ီးသည့်် ေည်ီးကြ်ီးခ က်ြ ာီး သတ်ြတ်မခင်ီး၊
( င ) ခရီးသာီးလို ပ် င န်ီး

ံွေ့ ပ ီးတိုီး တက် ဒရီး

ွဲွေ့ ေည်ီးြ ာီး၊ မပည်တင်ီး

တ က်

မပည် ပ နို င် ငံ ြ ာီး၊

နို င် ငံ တ ကာ

ွဲွေ့ ေည်ီးြ ာီးနင့်် ပူီးဒပါင်ီးဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီး၊

( ေ ) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီး ဒနမ င့်် နိုင်ငတ
ံ ကာ ဆင့််ြ ဝန်ဒဆာင်ြှုြ ာီးဒပီးနိုင်ဒေဒရီး
တက် ကကီးကကပ်ကပ်ကွဲဒဆာင်ရက
ွ ်မခင်ီး၊
(ဆ)

လိုပ်ငန်ီးဒဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာီးကို ဝန်ကကီးဌာနသိုို့ သံိုီးသပ်တင်မပမခင်ီးနင့််

ေရင်ခံ

တင်မပမခင်ီး၊
( ဇ ) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး

ံွေ့ပ ီးတိုီးတက်ဒရီး တက်

သိုဒတသနမပ လိုပ်ဒလ့်လာမခင်ီး၊

ောတြ်ီး မပ ေိုမခင်ီး၊
( ေ ) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဒဆာင်ရက
ွ ်သူြ ာီးက လိုပ်ငန်ီးဒဆာင်ရက
ွ ်ရာတင် ဒတွေ့ကကံ ရသည့််
ခက်

ခွဲြ ာီးကို တင်မပလာပါက သက်ဆိုင်ရာခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဒကာ်ြတသိုို့

လြ်ီးညွှန်ြှုမပ နိုင်ရန် တင်မပမခင်ီး။
အခန်ီး (၉)
ဘဏ္ဍာဒငဒ ကီး ရယူသံိုီးစြှု
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၁၂။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဒရရည် ံွေ့ပ ီးတိုီးတက်ဒေဒရီး တက် (က) ဗဟိုဒကာ်ြတ ြ

သဒဘာတူသည့််

ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

နိုင်ငံဒတာ်၏

ေြံကန်ီးြ ာီးကို
နေ်ေဉ်

ထည့််သင်ီးဒ ာ်မပနိုငဒ
် ရီး တက် ပြည်ထ
( ခ ) မပည်ပနိုငင
် ြ
ံ ာီး၊

နိုင်ငံတကာ

ရ သံိုီး

ဒကာင်

ထည်ဒ ာ်

ခန်ို့ြန်ီးဒမခဒငောရင်ီးတင်

ောင်စုအစု်းရအြေွေွဲွေ့သု့် တင်ပြရမည်။

ွဲွေ့ ေည်ီးြ ာီး၊

မပည်တင်ီး

ွဲွေ့ ေည်ီးြ ာီးထံြ

ဒငဒကကီး နင့်် နည်ီးပညာ ကူ ညြ ာီးရယူ၍ ဒဆာင်ရက
ွ ်နိုင်သည်။
အခန်ီး (၁၀)
ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒဆာင်ရွက်သူြျာီး၏ တာဝန်နှင့််အခင့််အဒရီးြျာီး
၁၃။

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဒဆာင်ရက
ွ ်သူြ ာီးသည်(က) ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုင်ရာ

လိုင်ေင်ြ ာီးကို

သတ်ြတ်မပဋ္ဌာန်ီးခ က်ြ ာီးနင့််

ည

ဒလ ာက်ထာီးခင့််ရသည်။
(ခ)

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဝန်ဒဆာင်ြှုြ ာီးနင့််ေပ်လ ဉ်ီး၍

ခက် ခွဲတေ်ေံိုတေ်ရာ မ ေ်ဒပေါ်

လာပါက ခရ်းသွေော်းလုြ်ငန််းထကော်မတ၊ ဝန်ကကီးဌာန၊ ဒေသဆိုင်ရာခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး
ဒကာ်ြတ သမ
ု့်
၁၄။

ုတ် ဦ်းစ်းဌောနသိုို့ တင်မပခင့််ရသည်။

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဒဆာင်ရက
ွ ်သူြ ာီးသည်(က)

တာဝန်သ၍ ဒရရည်တည်တံ့်ဒေဒသာ နည်ီးလြ်ီးမ င့်် လိုပ်ကိုငရ
် ြည်။

(ခ)

မြန်ြာ့်ယဉ်ဒက ီးြှု

ဒြ

နေ်ြ ာီး၊

ရီးို ရာဓဒလ့်ထီးံို တြ်ီး

ေဉ် လာြ ာီးနင့််

သဘောဝြတ်ဝန််းက င် ထန်ီးသြ်ီးကာကယ်ဒောင့််ဒရာက်ဒရီးကို အထလ်း ော်းထဆောင်ရွက်
ရမည်။
(ဂ)

ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်ီးခ က်ြ ာီးနင့်် ဤဥပဒေ ရ ထိုတ်မပန်ဒသာ နည်ီးဥပဒေြ ာီး၊
ြန်ို့ဒကကာ်မငာော၊

ြန်ို့နင့်် ညွှန်ကကာီးခ က်ြ ာီးကို တက ော လက
ို ်နာဒဆာင်ရွက်

ရြည်။
(ဃ)

ခရီးသည်ြ ာီး၏

အထပခခံ က န်ီးြာဒရီး၊ လံိုခခံ ဒရီးနင့််ဒဘီး

နတရာယ် က င်ီးရင်ီးဒရီး

တက
ိုို့ ို ဒဆာင်ရက
ွ ်ရြည်။
(င)

ခရီးသည်ြ ာီး၏

ပိုဂဂ လ်ဒရီးဆိုင်ရာ

ခ က် လက်ြ ာီးကို

ထန်ီးသြ်ီးကာကယ်ရြည်။
(စ)

တည်ဆွဲဥပဒေြ ာီးနင့်် ည

ဒပီးဒဆာင်ရန်

သက်ဆိုငရ
် ာ ဌာနြ ာီးသိုို့ ဒပီးသင်ီးရြည်။

တာဝန်ရဒသာ

ခန် ခြ ာီးကို
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(ဆ)

လင
ို ေ
် င်ဆိုင်ရာ ေည်ီးကြ်ီးခ က်ြ ာီးကို လက
ို ်နာဒဆာင်ရက
ွ ်ရြည်။
အခန်ီး(၁၁)
ကက တင်ခင့််မပ ချက်ဒလ ာက်ထာီးမခင်ီး

၁၅။

ဟိုတယ်လိုပ်ငန်ီး သြ
ိုို့ ဟိုတ် တည်ီးခို ရပ်သာလိုပ်ငန်ီး လိုပ်ကိုင်ြည့််သူသည် တည်ဆွဲဥပဒေ

တေ်ရပ်ရပ် ရ

မခာီးနည်ီးလြ်ီးမ င့်် ဒ ာ်မပထာီးမခင်ီးြရလ င် လိုပ်ငန်ီးေတင်

ြဒ ာ်ြ ဟိုတ ယ် သိုို့ ြဟိုတ် တည်ီးခိုရ ပ် သာ

ဒဆာက်

ဒကာင် ထည်

ိုံတ ေ် ခိုခို ဒဆာက် လိုပ် မခင်ီးန င့််

မပ မပင်ြြ်ီးြံမခင်ီးတိုို့ မပ လိုပ်လိုပါက ဒေသဆိုငရ
် ာခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတသိုို့ သတ်ြတ်ထာီးဒသာ
နည်ီးလြ်ီးြ ာီးနင့်် ည ကက တင်ခင်မ့် ပ ခ က် ဒလ ာက်ထာီးရြည်။
၁၆။

ဤဥပဒေ မမပဋ္ဌာန်ီးြက ဟိုတယ်လပ
ို ်ငန်ီး သြ
ိုို့ ဟိုတ် တည်ီးခိုရပ်သာလိုပ်ငန်ီးလိုပ်ကင
ို ်ြည့််

သူသည် ဝန်ကကီးဌာနထံြ

ဒဆာက်

ိုံဒဆာက်လိုပ်မခင်ီး ကက တင်ခင့််မပ ခ က်ရရခွဲ့်ပပီး မ ေ်ပါက

ထပ်ြဒ
ံ လ ာက်ထာီးရန်

ြလို ပ်ဒတာ့်ဘွဲ

လိုပ်ငန်ီးလင
ို ေ
် င်ကို

ဒေသဆိုငရ
် ာခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတသိုို့ ဆက်လက်ဒလ ာက်ထာီးရြည်။
၁၇။

ထေသဆ ု င ်ရ ောခရီးသာီး

လိုပ်ငန်ီး ဒကာ် ြတ သည်

ပိုေ် ြ

၁၅

ပါ

ကက တင်ခ င့််မပ ခ က်

ဒလ ာက်ထာီးမခင်ီးနင့််ေပ်လ ဉ်ီး၍ သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့််အည ခင့််မပ မခင်ီး၊ မငင်ီးပယ်မခင်ီး သြ
ိုို့ ဟိုတ်
ခင့််မပ ခ က်ကို မပင်ဆင်မခင်ီး ပြြိုနုင်သည်။
အခန်ီး(၁၂)
လင
ု စ
် င်
၁၈။

ဒ ာက်ဒ ာ်မပပါ လိုပ်ငန်ီး ြ ီး ောီးတေ်ခိုခ င်ီးေ တက် ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးတေ်ရပ်ရပ်ကို

ဒဆာင်ရွက်လိုသူသ ည် လိုင်ေင်ရရရန် သတ်ြတ်ခ က်နင့််

ည ဒေသဆိုင်ရာခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး

ဒကာ်ြတသိုို့ ဒလ ာက်ထာီးရြည် -

၁၉။

(က)

ခရ်းလှည့််လည်ထရ်းလုြ်ငန််း၊

(ခ)

ဟိုတယ်လိုပ်ငန်ီး၊

(ဂ)

တည်ီးခိုရပ်သာလိုပ်ငန်ီး၊

(ဃ)

ဧည့််လြ်ီးညွှန်လိုပ်ငန်ီး၊

(င)

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုငရ
် ာ

မခာီးဝန်ဒဆာင်ြှုလိုပ်ငန်ီး။

ဒေသဆိုင်ရာခရီးသာီးလို ပ်ငန်ီး ဒကာ်ြတ သည် လိုင်ေင်ဒလ ာက်ထာီးခ က်ကို သတ်ြတ်

ခ က်ြ ာီးနင့်် ညညတ်မခင်ီးရ၊ ြရ ေေေ်ပပီးဒနာက်-
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(က)

ညညတ်ပါက ဒလ ာက်ထာီးသူ ာီး သတ်မှတ်

ော်းထသော လိုငေ
် င်ဒကကီးကို ထြ်းထဆောင်

ထစပြ်း ကန့်် ကောမှုမရှထစဘွဲ လင
ို ေ
် င်ထိုတ်ဒပီးရြည်။
(ခ)
၂၀။

ြညညတ်ပါက လိုငေ
် င်ထိုတ်ဒပီးရန် မငင်ီးပယ်ရြည်။

လင
ို ေ
် င်သက်တြ်ီးတိုီးမြြှင့်မ် ခင်ီးကို ဒ ာက်ပါ တိုငီး် ဒဆာင်ရက
ွ ်ရြည် (က)

လင
ို ေ
် င်သက်တြ်ီးတိုီးမြြှင့််လသ
ို ူသည်

သတ်ြတ်ခ က်ြ ာီးနင့်် ည

ဒေသဆိုငရ
် ာခရီးသာီး လိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတသိုို့ ဒလ ာက်ထာီးရြည်။
(ခ)

ဒေသဆိုငရ
် ာခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတသည် ြုေ်မခွေွဲ(က)အရ ဒလ ာက်ထာီးခ က်ကို
ေေေ်၍ သတ်ြတ်ထာီးဒသာ

ခဒကကီးဒငကို ဒပီးဒဆာင်ဒေပပီး လိုပ်ငန်ီးလင
ို ေ
် င်ကို

သက်တြ်ီးတိုီး ဒဆာင်ရွက်ဒပီးရြည်။
၂၁။

လင
ို ေ
် င်သက်တြ်ီးသည် သံိုီးနေ် မ ေ်သည်။

၂၂။

ဤဥပဒေမပဋ္ဌာန်ီးမခင်ီးြမပ ြက လင
ို ေ
် င်ရရပပီးမ ေ်သည့်် ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒဆာင်ရက
ွ ်ဒနသူ

ြ ာီးသည် ရရထာီးဒသာ လင
ို ေ
် င်ပါသက်တြ်ီး ကိုန်ဆံိုီးသည် ထ ဆက်လက်ဒဆာင်ရက
ွ ်နိုင်သည်။
လင
ို ေ
် င်သက်တြ်ီး

ကိုန်ဆံိုီးသည့်် ခါ

လင
ို ေ
် င်သက်တြ်ီးတိုီးမြြှင့်ဒ
် ပီးရန်

ဆက်လက်ဒဆာင်ရက
ွ ်လိုလ င်

ဒေသဆိုင်ရာခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး

ဒကာ်ြတသိုို့

သတ်ြတ်ခ က်ြ ာီးနင့်် ည ဒလ ာက်ထာီးရြည်။
၂၃။

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး လင
ို ေ
် င်တေ်ရပ်ရပ် ရရထာီးသူသည် ဧည့််လြ်ီးညွှန်လိုပ်ငန်ီးလိုင်ေင်ြ ပ

မခာီးခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး လင
ို ေ
် င်တေ်ရပ်ရပ်ကို

မခာီးသူတေ်ဦီးတေ်ဒယာက်ထံ လွှဒ
ွဲ မပာင်ီးလပ
ို ါက

ဒေသဆိုငရ
် ာခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတသိုို့ သတ်ြတ်ခ က်ြ ာီးနင့်် ည ဒလ ာက်ထာီးရြည်။
၂၄။

ပိုေ်ြ ၂၃

ရ လင
ို ေ
် င်လဒ
ွှွဲ မပာင်ီးရန် ဒလ ာက်ထာီးခ က်ကို လက်ခံရရသည့်် ဒေသဆိုငရ
် ာ

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတသည် လိုငေ
် င်လွှွဲဒမပာင်ီး လက်ခံနိုင်ဒရီး တက် သတ်ြတ်ခ က်ြ ာီးနင့််
ညညတ်မခင်ီး ရ၊ ြရ ေေေ်ပပီး လွှဒ
ွဲ မပာင်ီးခင့််မပ မခင်ီး သြ
ိုို့ ဟိုတ် လွှွဲဒမပာင်ီးခင့််မပ ရန် မငင်ီးပယ်မခင်ီး
မပ နိုင်သည်။
၂၅။

လင
ို ေ
် င်ရရသူသည် ကာလ ကန်ို့ သတ်မ င့်် ရိုပ်သြ်ီးမခင်ီးခံရလ င်မ ေ်ဒေ၊ ပယ် က်မခင်ီး

ခံရလ င်မ ေ်ဒေ လင
ို ေ
် င်ကို ဒေသဆိုငရ
် ာ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတသိုို့ မပန်လည် ပ်နံရြည်။
အခန်ီး (၁၃)
စြံခန့််ခဒရီးနည်ီးလြ်ီးအရ အဒရီးယူမခင်ီးနှင့်် အယူခံမခင်ီး
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၂၆။

ဒေသဆိုငရ
် ာခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတသည် လင
ို ေ
် င်ရရသူက လိုငေ
် င်ပါ ေည်ီးကြ်ီးခ က်

တေ်ရပ်ရပ်ကိုဒ ာက် က်လ င် ထိုသူ ာီး ဒ ာက်ပါ ေြံခန်ခ
ို့ ွဲဒရီးဆိုငရ
် ာ

ြန်ို့တေ်ရပ်ရပ်မ ေ်ဒေ၊

တေ်ရပ်ထက်ပို၍မ ေ်ဒေ ခ ြတ်နိုင်သည်-

၂၇။

(က)

သတဒပီးမခင်ီး၊

(ခ)

လင
ို ေ
် င်ကို ကာလ ကန်ို့ သတ်မ င့်် ရိုပ်သြ်ီးမခင်ီး၊

(ဂ)

လင
ို ေ
် င်ကို ပယ် က်မခင်ီး၊

(ဃ)

နာြည်ပ က်ောရင်ီးတင်သင်ီးမခင်ီး။

ဒေသဆိုင်ရာခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတက

ြဒက နပ်

သူသည်

ယင်ီး ြန်ို့ကို

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ သို့ို
၂၈။

ပိုေ်ြ ၂၇

ရ

ခ ြတ်သည့််

လက်ခံရရသည့််ဒနို့ြ

ေြံခန်ို့ခွဲဒရီးဆိုငရ
် ာ ြန်ို့ကို
ရက်ဒပါင်ီး

၃၀

တင်ီး

ယူခံဝင်ဒရာက်နိုင်သည်။

ယူခံဝင်ဒရာက်မခင်ီး ဒပေါ် ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတသည် ဒေသဆိုင်ရာ

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ က ခ ြတ်သည့််

ြန်ို့ကို မပင်ဆင်မခင်ီး၊ ပယ် က်မခင်ီး သိုို့ြဟိုတ်

တည်မပ မခင်ီးမပ နိုင်သည်။
၂၉။

ပိုေ်ြ ၂၈

ရ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီး ဒကာ်ြတကခ ြတ်ဒသာ ဆံိုီးမ တ်ခ က်သည်

ပပီး မပတ်

မ ေ်ဒေရြည်။
အခန်ီး (၁၄)
တာီးမြစ်ချက်ြျာီး
၃၀။

ြည်သူြ (က)

လင
ို ေ
် င်ြရဘွဲ ဧည့််လြ်ီးညွှန်လိုပ်ငန်ီး ြမပ လိုပ်ရ၊

(ခ)

ဧည့််လြ်ီးညွှန် လိုပ်ငန်ီးလင
ို ေ
် င်ကို လွှဒ
ွဲ မပာင်ီးမခင်ီးနင့်် လက်ခံမခင်ီးြမပ ရ၊

(ဂ)

လိုင်ေင်ြရဘွဲ
လို ပ် င န်ီး

ခရီးလည့််လည်ဒရီးလိုပ်ငန်ီး၊

သိုို့ ြ ဟို တ်

ဟိုတ ယ်လိုပ်ငန်ီး၊

ခရီးသာီးလို ပ် င န်ီး ဆို င် ရာ

တည်ီးခိုရပ်သာ

မခာီးဝန်ဒဆာင်ြှုလိုပ်ငန်ီးြ ာီး

ြမပ လိုပ်ရ။
၃၁။

ြည်သူြ ဤဥပဒေ ရ ခင့််မပ ခ က်ြရဘွဲ ဒ ာက်ဒ ာ်မပပါ လိုပ်ငန်ီးလိုငေ
် င် သီးသီး ာီး

လွှဒ
ွဲ မပာင်ီးမခင်ီး၊ လက်ခံမခင်ီးြမပ ရ (က)

ဟိုတယ်လိုပ်ငန်ီးလင
ို ေ
် င်၊

(ခ)

တည်ီးခိုရပ်သာ လိုပ်ငန်ီးလင
ို ေ
် င်၊
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(ဂ)

ခရီးလည့််လည်ဒရီးလိုပ်ငန်ီးလိုင်ေင်နင့်် ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဆိုင်ရာ

မခာီးဝန်ဒဆာင်ြှု

လိုပ်ငန်ီးလင
ို ေ
် င်။
အခန်ီး (၁၅)
မပစ်ေဏ်ြျာီး
၃၂။

မည်သူမဆု ပိုေ်ြ ၃၀၊ ပိုေ်ြခွဲ (က) သမ
ု့်

ုတ် ြုေ်မခွေွဲ (ခ) ပါ တာီးမြေ်ခ က်ကို ဒ ာက် က်

က ျူီးလန်ဒကကာင်ီးမပေ်ြှုထင်ရာီးေရင်မခင်ီးခံရလ င် ထိုသူကို က ပ်ငါီးသန်ီး ထက်ြပိုဒသာ ဒငေဏ်
ခ ြတ်ရြည်။
၃၃။

မည်သူမဆု ပိုေ်ြ ၃၀၊ ပိုေ်ြခွဲ (ဂ) ပါ တာီးမြေ်ခ က်ကို ဒ ာက် က်က ျူီးလန်ဒကကာင်ီး မပေ်ြှု

ထင်ရာီးေရင်မခင်ီးခံရလ င် ထသ
ို ူကို တစ်နစ
ှ ်ထက်ြပိုဒသာ ဒထာင်ေဏ်မ ေ်ဒေ၊ က ပ်သန်ီးနေ်ရာ
ထက်ြပိုဒသာ ဒငေဏ်မ ေ်ဒေ၊ ေဏ်နေ်ရပ်လီးံို မ ေ်ဒေ ခ ြတ်ရြည်။
၃၄။

မည်သူမဆု ပိုေ်ြ ၃၁၊ ပိုေြ
် ခွဲ (က) ပါ တာီးမြေ်ခ က်ကို ဒ ာက် က်က ျူီးလန်ဒကကာင်ီး

မပေ်ြှုထင်ရာီးေရင်မခင်ီးခံရလ င်

ထိုသူကို

တေ်နေ်ထက်ြပိုဒသာ

ဒထာင်ေဏ်မ ေ်ဒေ၊

က ပ်သန်ီးတေ်ရာ ထက်ြပိုဒသာ ဒငေဏ်မ ေ်ဒေ၊ ေဏ်နေ်ရပ်လိုီးံ မ ေ်ဒေ ခ ြတ်ရြည်။
၃၅။

မည်သူမဆု ပိုေ်ြ ၃၁၊ ပိုေ်ြခွဲ (ခ) ပါ တာီးမြေ်ခ က်ကို ဒ ာက် က်က ျူီးလန်ဒကကာင်ီး မပေ်ြှု

ထင်ရာီးေရင်မခင်ီးခံရလ င် ထိုသူကို ဒမခာက်လထက်ြပိုဒသာ ဒထာင်ေဏ်မ ေ်ဒေ၊ က ပ်သန်ီးငါီးဆယ်
ထက်ြပိုဒသာ ဒငေဏ်မ ေ်ဒေ၊ ေဏ်နေ်ရပ်လီးံို မ ေ်ဒေ ခ ြတ်ရြည်။
၃၆။

မည်သူမဆု ပိုေ်ြ ၃၁၊ ပိုေ်ြခွဲ (ဂ) ပါ တာီးမြေ်ခ က်ကို ဒ ာက် က်က ျူီးလန်ဒကကာင်ီး မပေ်ြှု

ထင်ရာီးေရင်မခင်ီးခံရလ င်

ထိုသူကို

ထပခောက်လထက်ြပိုဒသာ

ဒထာင်ေဏ်မ ေ်ဒေ၊

က ပ်သန်ီးသံိုီးဆယ် ထက်ြပဒ
ို သာ ဒငေဏ်မ ေ်ဒေ၊ ေဏ်နေ်ရပ်လံိုီးမ ေ်ဒေ ခ ြတ်ရြည်။
အခန်ီး (၁၆)
အဒထဒထ
၃၇။

ဗဟိုဒကာ်ြတ ၊ ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ ၊ ဒေသဆိုင်ရာခရီးသာီးလို ပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ၌
ွဲွေ့ဝင်မ ေ်ဒသာ နိုင်ငံ့်ဝန်ထြ်ီးြဟိုတ်သူြ ာီးကို ဤဥပဒေပါ လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြ ာီးဒဆာင်ရွက်ဒနေဉ်

တင်ီး ရာဇသတ်ကကီး ပိုေ်ြ ၂၁

ရ မပည်သူူ့ဝန်ထြ်ီးမ ေ်သည်ဟို ြတ်ယူရြည်။ ယင်ီး

တသ
ိုို့ ည် လော၊ ေရတ်နင့်် ခ ီးမြြှင့််ဒငကို မပည်ဒထာင်ေို ေိုီးရ

ွဲွေ့က သတ်ြတ်သည့်် တိုငီး် ခံောီး

ခင့််ရသည်။
၃၈။

ွဲွေ့ဝင်

ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုမ ော်းကု ရွဲ ဒရီးယူပိုငခ
် င့််ရဒသာ မပေ်ြှုြ ာီး မ ေ် သတ်ြတ်သည်။

16
၃၉။

ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်ီးခ က်ြ ာီးကို
(က)

ဝန်ကကီးဌာနသည်
ေိုီးရ

(ခ)

ဒကာင် ထည်ဒ ာ် ဒဆာင်ရက
ွ ်ရာတင်-

နည်ီးဥပဒေ၊

ေည်ီးြ ဉ်ီးနင့််ေည်ီးကြ်ီးြ ာီးကို

မပည်ဒထာင်ေို

ွဲွေ့၏ သဒဘာတူညခ က်မ င့်် ထိုတ်မပန်နိုင်သည်။

ဝန်ကကီးဌာနနင့််

ခရီးသာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ သည်

ြန်ို့ဒကကာ်မငာော၊

ြန်ို့၊

ညွှန်ကကာီးခ က်နင့််လိုပ်ထီးံို လိုပ်နည်ီးြ ာီးကို ဗဟိုဒကာ်ြတ ၏ သဒဘာတူညခ က်
မ င့်် ထိုတ်မပန်နိုင်သည်။
(ဂ)

ဒေသဆိုင်ရာခရီးသာီးလို ပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ သည်
ခ က်ပြေင့််

(ဃ)

ဗ

ုထကော်မတ ၏

သထဘောတူည

ြန်ို့နင့််ညန
ွှ ်ကကာီးခ က်ြ ာီးကို ထိုတ်မပန်နိုင်သည်။

ဦီးေီးဌာနသည်

ြန်ို့နင့််ညွှန်ကကာီးခ က်ြ ာီးကို ဝန်ကကီးဌာန၏ သဒဘာတူညခ က်

မ င့်် ထိုတ်မပန်နိုင်သည်။
၄၀။

မြန်ြာနိုင်ငဟ
ံ ိုတယ်နင့််ခရီးသာီးလာဒရီးဥပဒေ (နိုင်ငံဒတာ်ပငြ်ဝပ်ပမပာီးြှုတည်ဒဆာက်ဒရီး
ွဲွေ့ ဥပဒေ ြတ် ၁၄/ ၉၃) ကို ဤဥပဒေမ င့်် ရိုပ်သြ်ီးလက
ို ်သည်။

ပြည်ထ ောင်စုသမမတပမန်မောနုင်ငံထတော် ြေွေွဲွေ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မှတ်ထရ်း ု်းသည်။

(ြံု) ဝင််းပမင့််
နုင်ငံထတော်သမမတ
ပြည်ထ

ောင်စုသမမတပမန်မောနုငင
် ထ
ံ တော်

