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THE MYANMAR COASTAL AND INLAND WATER TRANSPORT SERVICE LICENSE 

LAW 

(The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 10,2015) 

The 1st Waning of Taboung, 1376 M.E 

(5 March, 2015) 

The Pyidaungsu Hluttaw hereby enacts this Law. 

 

Chapter I 

Title and Definition 

1. This Law shall be called the Myanmar Coastal and Inland Water Transport Service 

License Law. 

2. The following expressions contained in this law shall have the meanings given hereunder: 

(a)  Union means the Republic of the Union of Myanmar. 

(b)  Government means the Union Government of the Republic of the  Union  of 

 Myanmar. 

(c)  The Ministry means Ministry of Transport of the Union Government.  

(d)  Department means Department of Water Transport Administration. 

(e)  Central Supervising Body means the Central Supervising Body of the Myanmar          

 coastal and inland water transport service formed under this Law. 

(f)  Regional Supervising Body means the regional bodies which are  formed in the 

 necessary Region, State, District and Township under this Law for enabling to 

 exercise duties and powers conferred by the Central Supervising Body of the 

 Myanmar Coastal and Inland Water Transport Service and enabling to supervise  the 

 Myanmar Coastal and Inland   Water Transport  Service. 

 



 

 

 

 မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့်  မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့်  မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့်  မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့်  ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာ ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာ ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာ ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်းင်းင်းင်း    သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရး    

လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်လုပ်ကုိင်ခွင့်လုပ်ကုိင်ခွင့်လုပ်ကုိင်ခွင့်    ဥပေဒဥပေဒဥပေဒဥပေဒ        

(၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုလ\တ်ေတာ်ဥပေဒ အမှတ်  ၁၀  ။) 

၁၃၇၆  ခု�ှစ်၊ တေပါင်းလပြ ည့်ေကျာ် ၁ ရက် 

    ( ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ မတ်လ   ၅  ရက် ) 

                ပြ ည်ေထာင်စုလ\တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ပြ ^ာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း  အခန်း  အခန်း  အခန်း  (၁)(၁)(၁)(၁)    

အမည်�ှင့် အဓိပJာယ်ေဖာ်ပြ ချက်အမည်�ှင့် အဓိပJာယ်ေဖာ်ပြ ချက်အမည်�ှင့် အဓိပJာယ်ေဖာ်ပြ ချက်အမည်�ှင့် အဓိပJာယ်ေဖာ်ပြ ချက်    

၁။ ဤဥပေဒကို  မြ န်မာ့ကမ်း'ိုးတန်း�ှင့်   ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပေဒ ဟုေခ_တွင်ေစရမည်။  

၂။ ဤဥပေဒတွင် ပါရိှေသာ ေအာက်ပါ စကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပJာယ်သက်ေရာက် 

ေစရမည် - 

 (က) �ုိင်ငံေတာ်�ုိင်ငံေတာ်�ုိင်ငံေတာ်�ုိင်ငံေတာ်    ဆုိသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်ကိုဆိုသည်။    

    (ခ)    အစိုးရအဖွဲRအစိုးရအဖွဲRအစိုးရအဖွဲRအစိုးရအဖွဲRဆိုသည်မှာ     ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်     ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲRကို ဆိုသည်။    

(ဂ)    ၀၀၀၀န်ကM ီးဌာနန်ကM ီးဌာနန်ကM ီးဌာနန်ကM ီးဌာန ဆုိသည်မာှ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ ပို.ေဆာင်ေရး၀န်ကM ီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

(ဃ) ဦးစီးဌာနဦးစီးဌာနဦးစီးဌာနဦးစီးဌာန ဆုိသည်မှာ ေရေက+ ာင်းပို.ေဆာင်ေရးe\န်က+ ားမWဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။    

(င)  ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟုိအဖွဲR  ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟုိအဖွဲR  ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟုိအဖွဲR  ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟုိအဖွဲR ဆုိသည်မာှ ဤဥပေဒအရ ဖွဲRစည်းေသာ  မြ န်မာ့ကမ်း'ိုးတန်း�ှင့် 

 ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း   ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟိုအဖွဲRကို ဆို 

သည်။ 

 (စ) ေဒသဆုိင်ရာကM ီးက+ ပ်ေရးအဖဲွR ေဒသဆုိင်ရာကM ီးက+ ပ်ေရးအဖဲွR ေဒသဆုိင်ရာကM ီးက+ ပ်ေရးအဖဲွR ေဒသဆုိင်ရာကM ီးက+ ပ်ေရးအဖဲွR ဆုိသည်မှာ မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့်     ပြ ည်တွင်း ေရေက+ ာင်း 

သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရး   လုပ်ငန်းကM ီးက+ ပ်ေရး ဗဟိုအဖွဲRက လ\ဲအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန် 

�ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်�ှင့်  မြ န်မာ့ကမ်း'ိုးတန်း�ှင့်     ပြ ည်တွင်း 

ေရေက+ ာင်း သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းများကို ကM ီးက+ ပ်�ိုင်ရန် ဤဥပေဒအရ 

လိုအပ်ေသာ တိုင်းေဒသ ကM ီး၊ ပြ ည်နယ်၊ ခ'ိုင်�ှင့် မf ိg.နယ်များတွင် ဖွဲRစည်းေပးေသာ 

ေဒသဆုိင်ရာအဖွRဲများကို ဆုိသည်။ 

 



 

 

 

2 
(g)  Myanmar coastal  means coastal within territory water of the Union. 

(h)  Inland water means the navigable waterway within the Union. In this expression  the 

 stipulated any other waterway with the  approval  of   the government  by the 

 Ministry  of  Transport  is  also  included.  

(i)  Service License means a permit issued by the Central Supervising  Body or the 

 Regional Supervising Body conferred duty by such body to operate water  transport 

 service. 

(j)  Vessel includes any vessel with or without engine which is used  to transport 

 passengers or  goods  or both passengers and goods in waterway for the purpose  of 

 economic business.  

(k)  Water Transport Service means the transport service by vessel of passengers, 

 goods or both passengers and goods for commercial purpose within Myanmar 

 coastal or inland water. In this expression any other service which is used by 

 vessel is also included. 

(l)  Myanmar coastal and inland water transport service means the Myanmar 

 coastal water transport service and inland water transport service. 

Chapter II 

Objectives 

3. The objectives of this law are as follows :  

(a)  to implement the agreements which is relevant to water transport service  concluded 

by regional countries or neighbouring countries or regional  organizations ; 

(b) enable to lay down the policies relating to water transport service; 

(c) causing to systematically perform the  service of transportation passenger and goods 

in the Myanmar coastal and inland water in accord with the stipulations. 



 

 

 

၂ 

(ဆ)  မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း    ဆုိသည်မှာ �ုိင်ငံေတာ်၏ ေရပြ င်နယ်နိမိတ် အတွင်းရိှ ကမ်း'ုိးတန်းကို 
ဆုိသည်။ 

(ဇ)     ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း ဆုိသည်မှာ �ုိင်ငံေတာ်အတွင်း   ေရယာဥ်များ ခုတ်ေမာင်းသွားလာ 
�ုိင်ေသာ ေရလမ်းေက+ ာင်းကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပို.ေဆာင်ေရး ဝန်ကM ီးဌာနက 
အစုိးရအဖဲွR၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ေသာ အခြ ားေရလမ်းေက+ ာင်း  တစ်ခုခုလည်း 
ပါဝင်သည်။         

(ဈ)    လုပ်ငန်းလုိင်စင်လုပ်ငန်းလုိင်စင်လုပ်ငန်းလုိင်စင်လုပ်ငန်းလုိင်စင် ဆုိသည်မာှ ေရေက+ ာင်းသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင် 
ရွက်ရန်ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟိုအဖွဲR သို.မဟုတ် ယင်းအဖွဲRကတာဝန်လ\ဲအပ်သည့်ေဒသ 
ဆုိင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရးအဖွဲRက ထုတ်ေပးသည့်ခွင့်ပြ gချက်ကိုဆုိသည်။ 

( ည) ေရယာဥ်ေရယာဥ်ေရယာဥ်ေရယာဥ်    ဆုိရာတွင် စီးပာွးေရးလုပ်ငန်း အလို.ငှာ ခရီးသည်ကိုဖြ စ်ေစ၊ ကုန်စည်ကို 
 ဖြ စ်ေစ၊ ခရီးသည်�ှင့် ကုန်စည် �ှစ်မျိgးလံုးကုိဖြ စ်ေစ  ေရေက+ ာင်း၌ သယ်ယူပုိ.ေဆာင်ေရး 
အတွက် အသုံးပြ gေသာ စက်တပ်ေရယာဥ် သိ.ုမဟုတ် စက်မဲ့ေရယာဥ် တစ်မျိgးမျိgး 
ပါဝင်သည်။ 

( ဋ ) ေရေက+ ာင်းေရေက+ ာင်းေရေက+ ာင်းေရေက+ ာင်းသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း ဆုိသည်မာှ  မြ န်မာ့ကမ်း'ိုးတန်း၌ဖြ စ်ေစ၊ 
 ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း၌ ဖြ စ်ေစ စီးပာွးေရးအလို.ငာှ ခရီးသည်၊ ကုန်စည် သို.မဟုတ် 
ခရီးသည်�ှင့် ကုန်စည် �ှစ်မျိgးလုံးကို ေရယာm်ဖြ င့်  သယ်ယူပုိ.ေဆာင်သည့် လုပ်ငန်းကုိ 
ဆုိသည်။  ယင်းစကားရပ်တွင် ေရယာm်ဖြ င့် လုပ်ကိုင်ေသာ အခြ ားလုပ်ငန်း 
တစ်ခုခုလည်း ပါဝင်သည်။ 

( ဌ )     မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့် ပြ ည် မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့် ပြ ည် မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့် ပြ ည် မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့် ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်းသယ်ယူပို.ေဆာင်တွင်းေရေက+ ာင်းသယ်ယူပို.ေဆာင်တွင်းေရေက+ ာင်းသယ်ယူပို.ေဆာင်တွင်းေရေက+ ာင်းသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းေရးလုပ်ငန်းေရးလုပ်ငန်းေရးလုပ်ငန်း    ဆုိသည်မာှ 
 မြ န်မာကမ်း'ုိးတန်း ေရေက+ ာင်းသယ်ယူပုိ.ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်း�ှင့်  ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း 
သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းတို.ကို ဆုိသည်။ 

အခန်း အခန်း အခန်း အခန်း (၂)(၂)(၂)(၂)    

ရည်ရွယ်ချက်များရည်ရွယ်ချက်များရည်ရွယ်ချက်များရည်ရွယ်ချက်များ    

၃။  ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ဖြ စ်သည်- 

(က) ေဒသတွင်း�ိုင်ငံများ၊ အိမ်နီးချင်း�ိုင်ငံများ�ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒသတွင်း ဖဲွRစည်း 
ထားသည့် အဖဲွRအစည်းများ�ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ချgပ်ဆုိထားေသာေရေက+ ာင်းသယ်ယူ 
ပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့်သက်ဆိုင်သည့် သေဘာတူစာချgပ်များကို အေကာင် 
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

( ခ) ေရေက+ ာင်းသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ  မူဝါဒများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်၊ 

( ဂ)  မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့် ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်းတွင် ခရီးသည်�ှင့် ကုန်စည် ပို.ေဆာင်ေရး 
လုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ  စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ေစရန်။ 
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Chapter III 

Formation of the Central Supervising Body 

 

4. The Ministry shall, with the approval of government, form the central supervising body 

contained in the following persons to supervise water transport service ; 

(a) Deputy Minister, Ministry of Transport     Chairman 

(b) Director General, Department of Transport    Member 

(c) Director General, Directorate of Water Resource &    Member 

Improvement of River Systems 

(d) Director General, General Administration Department   Member 

(e) Managing Director , Myanma Port Authority    Member 

(f) Managing Director , Inland Water Transport     Member 

(g) Managing Director , Myanma Dock-yard Service    Member 

(h) Commander of Marine Police, Myanmar Police Force  Member 

(i) Two suitable persons       Member 

(j) Director General , Department of Marine Administration  Member 

  

5. The Ministry may: 

 (a) determine Vice-president and joint-secretary, if necessary, in forming under   

  section 4; 

 (b) reform,  with the approval of government,  the Central Supervising Body formed  

  under section 4, if necessary. 

 

 



 

 

 

၃ 

အခန်း  အခန်း  အခန်း  အခန်း  ( ၃)( ၃)( ၃)( ၃)    

 ကM ီးက+ ပ်ေရး ဗဟုိအဖဲွR ဖွဲRစည်းခြ င်း ကM ီးက+ ပ်ေရး ဗဟုိအဖဲွR ဖွဲRစည်းခြ င်း ကM ီးက+ ပ်ေရး ဗဟုိအဖဲွR ဖွဲRစည်းခြ င်း ကM ီးက+ ပ်ေရး ဗဟုိအဖဲွR ဖွဲRစည်းခြ င်း 

၄။ ဝန်ကM ီးဌာနသည် ေရေ က+ ာင်းသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းကို ကM ီးက+ ပ်ရန်   ေအာက်ပါ  
ပုဂnိgလ်များပါ၀င်ေသာ  ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟုိအဖဲွRကုိ အစုိးရအဖွဲR၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ဖွဲRစည်းရမည်- 

(က) ဒုတိယဝန်ကM ီး 

ပို.ေဆာင်ေရးဝန်ကM ီးဌာန 

ဥကo^ 

 

( ခ) e\န်က+ ားေရးမှpးချgပ် 

ပို.ေဆာင်ေရးဦးစီးဌာန 

အဖွဲRဝင် 

( ဂ) e\န်က+ ားေရးမှpးချgပ် 

ေရအရင်းအမြ စ်�ှင့် မြ စ်ေချာင်းများ 

ဖွံRဖf ိgးတုိးတက်ေရး ဦးစီးဌာန 

အဖွဲRဝင် 

(ဃ) e\န်က+ ားေရးမှpးချgပ် 

အေထွေထွအုပ်ချgပ်ေရးဦးစီးဌာန 

အဖွဲRဝင် 

( င) ဦးေဆာင်e\န်က+ ားေရးမှpး 

 မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် 

အဖွဲRဝင် 

( စ) ဦးေဆာင်e\န်က+ ားေရးမှpး 

 ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်းပို.ေဆာင်ေရး 

အဖွဲRဝင် 

(ဆ) ဦးေဆာင်e\န်က+ ားေရးမှpး 

 မြ န်မာ့သေ qဘာကျင်းလုပ်ငန်း 

အဖွဲRဝင် 

( ဇ) တပ်ဖွဲRမှpး  

ေရေက+ ာင်းရဲတပ်ဖွRဲ၊  မြ န်မာ�ိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွRဲ 

အဖွဲRဝင် 

(ဈ) အခြ ားသင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂnိgလ် �ှစ်ဦး အဖွဲRဝင် 

(ည) e\န်က+ ားေရးမှpးချgပ် 

ေရေက+ ာင်းပို.ေဆာင်ေရး e\န်က+ ားမW ဦးစီးဌာန 

အတွင်းေရးမှpး 

၅။ ၀န်ကM ီးဌာနသည်  - 

 (က) ပုဒ်မ ၄ အရ ဖွRဲစည်းရာတွင် လိုအပ်ပါက ဒုတိယ ဥကo^�ှင့် တွဲဘက် အတွင်းေရးမှpး 
တုိ.ကိုလည်း သတ်မှတ်ေပး�ိုင်သည်။ 

 ( ခ) ပုဒ်မ ၄ အရ ဖဲွRစည်းထားေသာ ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟိုအဖွRဲကို လိုအပ်ပါက အစိုးရအဖွဲR၏ 
သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ပြ င်ဆင်ဖွဲRစည်း�ိုင်သည်။ 
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Chapter IV 
Duties and Rights of the Central Supervising Body 

6. The duties and rights of the Central Supervising Body are as follows : 

(a) implementing the agreements related to water transport services concluded by the 

 regional countries, neighbouring countries or regional organizations; 

(b) permitting to issue the service license according to the categories of service 

 license stipulated in respect of applying the service license, issuing the service 

 license after demarcating the relevant itinerary and area, renewing the service 

 license, changing the service contained in the service license, amending ,  suspending 

 the service license by determining the period , cancelling and levying  the  fees;  

(c)   conferring the duties and rights contained in sub-section (b) to the Regional 

 Supervising Bodies; 

(d) specifying the terms and conditions of service license; 

(e) appointing and assigning duty the necessary officer and staff after forming staff 

 office in accord with  organizational set-up to support in performing their  functions 

 and duties; 

(f) inspecting whether or not it is in conformity with the stipulations after halting the 

 vessels if there is  necessity and coordinating with the relevant departments for 

 securing and seizure of such necessary documents; 

(g) cooperating with the relevant departments for prohibiting and temporarily  detaining 

 of the vessel which violates the prohibition contained in this  Law   and  rules,   

 orders and directives made under this Law; 

(h) performing the duties relating to water transport service assigned by the Ministry 

 from time to time. 

7. The Central Supervising Body may, in exercising the duties and rights, confer duty to the 

department by stipulating the duties and rights if it is necessary. 



 

 

 

၄ 

အခန်း  အခန်း  အခန်း  အခန်း  ( ၄ )( ၄ )( ၄ )( ၄ )    

 ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟုိအဖွဲR၏ တာဝန်�ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟုိအဖွဲR၏ တာဝန်�ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟုိအဖွဲR၏ တာဝန်�ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟုိအဖွဲR၏ တာဝန်�ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၆။  ကM ီးက+ ပ်ေရး ဗဟိုအဖွဲR၏ တာဝန်�ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမာှ ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်သည် - 

 (က) ေဒသတွင်း �ိုင်ငံများ၊ အိမ်နီးချင်း�ိုင်ငံများ�ှင့်  ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒသတွင်းအဖွဲR 
အစည်းများ�ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ချgပ်ဆုိထားေသာ ေရေက+ ာင်းသယ်ယူပုိ.ေဆာင်ေရး 
လုပ်ငန်းများ�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် သေဘာတူစာချgပ်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် 
ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ခ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေလrာက်ထားခြ င်း�ှင့်စပ်လျm်း၍ သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

အမျိgးအစားအလိုက်  လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ေပးရန် ခွင့် ပြ gခြ င်း၊ သက်ဆိုင်သည့် ခရီးစဥ် 

�ှင့်  နယ်ေမြ သတ်မှတ်၍် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ေပးခြ င်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်း 

တုိးမြ tင့်ခြ င်း၊ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ပါ လုပ်ငန်းေပြ ာင်းလဲခြ င်း၊  ပြ င်ဆင်ခြ င်း၊ ကာလသတ်မှတ်၍ 

လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရပ်ဆုိင်းခြ င်း၊ ပယ်ဖျက်ခြ င်း�ှင့် အခေက+ းေငွများ စည်း က+ ပ်ေကာက်ခံခြ င်း၊ 

 ( ဂ) ပုဒ်မခွဲ(ခ) ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်�ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ေဒသဆိုင်ရာကM ီးက+ ပ်ေရးအဖွဲRများ 

သို. လ\ဲအပ် ခြ င်း၊ 

 (ဃ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

 ( င) မိမိ၏    လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူပြ gရန်  ဝန်ထမ်း ဖဲွRစည်းပံု 

�ှင့်အညီ 'ံုးအဖဲွRကုိ ဖဲွRစည်းပf ီး လုိအပ်သည့် အရာထမ်း အမWထမ်းများ ခန်.အပ် တာ၀န် 

ေပးခြ င်း၊ 

 (စ) လိုအပ်ချက်ရှိပါက ေရယာဥ်များကို ရပ်တန်.၍ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင် ့ ညီeွတ်ခြ င်း ရှိ 

မရိှ စစ်ေဆးခြ င်း၊ လိုအပ်သည် ့ စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားစသည်တုိ.ကို စိစစ် 

သိမ်းဆည်းခြ င်းပြ gရန်အတွက် သက်ဆုိင်ရာ ဌာနများ�ှင် ့ ေပါင်းစပ်ညtိ�ိWင်းေပးခြ င်း၊ 

 (ဆ) ဤဥပေဒ�ှင့် ဤဥပေဒအရ ပြ gသည့် နည်းဥပေဒများ၊ အမိန်.�ှင့်  e\န်က+ ားချက်များပါ   

တားမြ စ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျpးလွန်ေသာ  ေရယာဥ်ကုိ တားဆီးခြ င်း�ှင့် ေရယာဥ်အား 

ယာယီ ထိန်းသိမ်းခြ င်း တို.ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ�ှင် ့ ေပါင်းစပ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဇ) ဝန်ကM ီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်သည့် ေရေက+ ာင်းသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရး 

လုပ်ငန်း�ှင့် စပ်လျm်းသည့် တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

၇။  ကM ီးက+ ပ်ေရး ဗဟိုအဖွဲRသည် မိမိ၏ တာဝန်�ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လိုအပ်ပါက ဦးစီးဌာနကို တာဝန်�ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ သတ်မှတ်၍ လ\ဲအပ်တာဝန်ေပး�ိုင်သည်။ 



 

 

 

5 

Chapter V 

Formation of the Regional Supervising Bodies and Functions and Duties 

8. The Central Supervising Body may, after coordinating with the relevant Region or State 

government organizations, form the Regional Supervising Bodies with the suitable persons from the 

government department, organizations relating to water transport service to supervise Myanmar 

Coastal and Inland Water Transport Service in the necessary Region or State, District and Township.  

9. The Regional Supervising Bodies , shall implement and carry out the functions and duties 

conferred by the Central Supervising Body from time to time. In performing so, the Supervising 

Bodies relating to water transport service with the suitable persons may, after obtaining the 

agreement of the Regional or State government, if it is necessary, cause to form in the district or 

township.  

10. The Regional Supervising Bodies shall report to the Central Supervising Body regarding their 

activities in accord with the stipulations. 

Chapter VI 

Myanmar Coastal and Inland Water Transport Service License 

11. The person who desires to carry out any water transport service or all shall apply to the 

relevant Regional Supervising Body to obtain service license in accord with the stipulations. 

12. The Regional Supervising Bodies which obtain the application under section 11; 

 (a) may,  if it is the type of vessel which is entitle to issue service license according to 

  the category of vessel stipulated by the Central Supervising Body, permit or  

  refuse to issue service license after scrutinizing in accord with the stipulations; 

 (b) shall, after stipulating terms and conditions, issue a service license  without delay  

  according to the category of service if permitted under sub-section (a); 

 (c) shall submit to the Central Supervising Body if the type of vessel is not entitle to  

  issue the service license by the Regional Supervising Body 



 

 

 

၅ 

အခန်း  အခန်း  အခန်း  အခန်း  ( ၅ )( ၅ )( ၅ )( ၅ )    

ေဒသဆုိင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရး အဖဲွRများ ဖဲွRစည်းခြ င်း�ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များေဒသဆုိင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရး အဖဲွRများ ဖဲွRစည်းခြ င်း�ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များေဒသဆုိင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရး အဖဲွRများ ဖဲွRစည်းခြ င်း�ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များေဒသဆုိင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရး အဖဲွRများ ဖဲွRစည်းခြ င်း�ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၈။  ကM ီးက+ ပ်ေရး ဗဟိုအဖွRဲသည် လိုအပ်ေသာ တုိင်းေဒသကM ီး သုိ.မဟုတ် ပြ ည်နယ်၊ ခ'ုိင်�ှင့် 

 မf ိg.နယ်များတွင်  မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့်  ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်းသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းကုိ 

 ကM ီးက+ ပ်�ိုင်ရန် သက်ဆုိင်ရာတိုင်းေဒသကM ီး သို.မဟုတ် ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွRဲများ�ှင့် ညtိ�Wိင်းပf ီး 

ေရေက+ ာင်း သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း�ှင့်ဆက်စပ်သည့် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲRအစည်းများမှ သင့်ေလျာ် 

ေသာ ပုဂnိgလ်များဖြ င့် ေဒသဆုိင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရးအဖွဲRများကို ဖွRဲစည်း�ိုင်သည်။ 

၉။ ေဒသဆိုင်ရာ ကM ီး က+ ပ်ေရး အဖွဲRများသည် ကM ီး က+ ပ်ေရး ဗဟိုအဖွဲRက အခါအားေလျာ်စွာ 

လ\ဲအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်းသုိ. ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လိုအပ်ပါက တိုင်းေဒသ ကM ီး  သို.မဟုတ် ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲR၏ သေဘာတူညီချက် ရယူ၍ ခ'ိုင် 

သို.မဟုတ် မf ိg.နယ်များတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂnိgလ်များဖြ င့် ေရေက+ ာင်းသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရး 

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရးအဖွဲRများ ဖွဲRစည်းေဆာင်ရွက်ေစ�ိုင်သည်။ 

၁၀။ ေဒသဆုိင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရး အဖဲွRများသည် မိမိတုိ.ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့် စပ်လျm်း၍ ကM ီးက+ ပ်ေရး 

ဗဟိုအဖွဲRသို. သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ အစီရင်ခံရမည်။ 

အခန်း  အခန်း  အခန်း  အခန်း  ( ၆ )( ၆ )( ၆ )( ၆ )    

 မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့်  မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့်  မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့်  မြ န်မာ့ကမ်း'ုိးတန်း�ှင့်  ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့် ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့် ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့် ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့် 

၁၁။ ေရေက+ ာင်း သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုဖြ စ်ေစ၊ အားလုံးကိုဖြ စ်ေစ လုပ်ကိုင်လိုသူ 

သည် သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရး အဖဲွRသုိ. လုပ်ငန်း လုိင်စင် ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက် 

များ�ှင့်အညီ ေလrာက်ထားရမည်။    

၁၂။ ပုဒ်မ ၁၁ အရ ေလrာက်ထားချက်ကို ရရှိသည့် ေဒသဆုိင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရး အဖွဲRများသည်- 

(က)  ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟုိအဖဲွRက သတ်မှတ်ထားသည့်ေရယာm် အမျိgးအစားအလုိက် မိမိတုိ. 

လုပ်ငန်းလုိင်စင် ထုတ်ေပး�ိုင်ခွင့်ရှိေသာ ေရယာm် အမျိgးအစား ဖြ စ်ပါက သတ်မှတ် 

ချက်များ�ှင့်အညီ စိစစ်ပf ီး လုပ်ငန်းလိုင်စင်် ထုတ်ေပးရန် ခွင့် ပြ gခြ င်း သို.မဟုတ်် 

 ငြ င်းပယ်ခြ င်း ပြ g�ိုင်သည်။ 

( ခ) ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ခွင့်ပြ gပါက ေ�ာှင့်ေ�ှး က+ န်. က+ ာမWမရိှေစဘဲ လုပ်ငန်းအမျိgးအစား 

အလိုက် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ထုတ်ေပးရမည်။ 

( ဂ) မိမိတိ.ုအဖွRဲက လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ေပး�ိုင်ခွင့်ရိှေသာ ေရယာm်အမျိgးအစားမဟုတ် 

ပါက ကM ီးက+ ပ်ေရး ဗဟိုအဖွဲRသို. ဆက်လက် တင်ပြ ရမည်။ 
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13. The Central Supervising Body, when obtains the submission under sub-section (c) of section 

12, scrutinizes in accord with the stipulations: 

 (a) may permit or refuse to issue service license. 

 (b) shall issue the service license to the applicant through the relevant Regional  

  Supervising Body after stipulating the terms and conditions according to the  

  category of service if permitted under sub-section (a). 

  14. A person who  obtains the service license: 

 (a) shall pay prescribed service license fee to the Central Supervising Body or the  

  relevant Regional Supervising Body ;  

 (b) comply with stipulated terms and conditions according to category of service  

  license;  

 (c) shall, after expiring the term of service license, apply to renew the term of license  

  according to the stipulations, if desirous to continue the water transport service. 

15. The Ministry: 

 (a) may exempt the vessels belong to government department, government   

  organization with operates the water transport service in respect of obtaining  

  service license with the approval of the Government; 

 (b) shall issue by notification that the exemption is made as such. 

16. A person who is providing the Myanmar coastal water transport service with a license issued 

under Shipping Administrative Act 1954, or providing the inland water transport service with a 

license issued under Road and Inland Water Transport Enterprises Law, 1963 in the date of 

enforcement of this Law desires to continue to provide the service after expiring such term of license 

shall apply service license within a prescribed period in accord with section 11. 

 

 



 

 

 

၆ 

၁၃။  ကM ီး က+ ပ်ေရးဗဟိုအဖွဲRသည် ပုဒ်မ ၁၂ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ တင် ပြ ချက်ကို ရရှိသည့်အခါ 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီစိစစ်ပf ီး - 

(က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ေပးရန် ခွင့်ပြ gခြ င်း သို.မဟုတ် ငြ င်းပယ်ခြ င်း ပြ g�ိုင်သည်။           

( ခ) ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ခွင့်ပြ gပါက သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာ  ကM ီးက+ ပ်ေရးအဖွဲRမှ 
တဆင့် ေလrာက်ထားသူအား လုပ်ငန်းအမျိgးအစားအလိုက် စည်းကမ်းချက် များ 
သတ်မှတ်၍  လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ထုတ်ေပးရမည်။ 

၁၄။ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရိှသူသည် - 

 (က) သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခကို ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟိုအဖွဲR သို.မဟုတ် သက်ဆိုင် 

သည့် ေဒသဆိုင်ရာကM ီး က+ ပ်ေရးအဖွRဲသို. ေပးသွင်းရမည်။ 

          (ခ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမျိgးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များကို 

လိုက်နာရမည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်းလုိင်စင် သက်တမ်း ကုန်ဆံုးပf ီးေနာက် ေရေက+ ာင်း သယ်ယူပုိ.ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်း 

ကုိ ဆက်လက်၍ လုပ်ကုိင်လုိပါက လုိင်စင်သက်တမ်း တုိးမြ tင့်ေပးရန် သတ်မှတ်ချက်များ 

�ှင့်အညီ ေလrာက်ထားရမည်။ 

၁၅။ ၀န်ကM ီးဌာနသည် - 

 (က) အစုိးရအဖဲွR၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေရေက+ ာင်းသယ်ယူပုိ.ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းကုိ 

လုပ်ကုိင်ေသာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွRအစည်းပုိင် ေရယာဥ်များအား လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

ရယူခြ င်း�ှင့်စပ်လျm်း၍ ကင်းလွတ်ခွင့်  ပြ g�ိုင်သည်။ 

( ခ) ယင်းသို. ကင်းလွတ်ခွင့် ပြ gေက+ ာင်းကို အမိန.် ေက+ ာ်ငြ ာစာ ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်ရမည်။ 

၁၆။ ဤဥပေဒ အာဏာတည်သည့် ေန.ရက်တွင် မြ န်မာ့ကမ်း'ိ ုးတန်း ေရေ က+ ာင်းသယ်ယူ 

ပုိ.ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းကုိ ၁၉၅၄ ခု�ှစ်၊ သေ qဘာသွားလာမW အုပ်ချgပ်ေရး အက်ဥပေဒအရ လိုင်စင်ဖြ င့် 

လုပ်ကုိင်ေနသူသည် လည်းေကာင်း၊ ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း သယ်ယူပုိ.ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းကုိ ၁၉၆၃ ခု�ှစ်၊ 

ကုန်းလမ်း�ှင့် ပြ ည်တွင်းေရေက+ ာင်း သယ်ယူပို.ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းများ ဥပေဒအရ လိုင်စင်ဖြ င့် 

လုပ်ကုိင်ေနသူသည် လည်းေကာင်း အဆုိပါ လုိင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆံုးပf ီးေနာက်  ဆက်လက် လုပ်ကုိင် 

လိုပါက သတ်မှတ်ေပးသည့် ကာလအတွင်း ပုဒ်မ ၁၁၁၁၁၁၁၁ �ှင့်အညီ လုပ်ငန်း လိုင်စင် ေလrာက်ထားရမည်။  
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Chapter VII 

Taking Administrative Action 

17. If the person who obtains the service license issued by the Central Supervising Body or the 

Regional Supervising Body fails to comply with any rules, orders or directives made under this Law 

or any terms and conditions contained in service license, he may be made any of the following 

administrative actions:  

 (a) warning and causing to pay the stipulated fine; 

 (b) suspending the service license by stipulating the period; 

 (c) cancelling the service license. 

Chapter VIII 
Appeal 

18. A person who is dissatisfied with any administrative action taken under section 17 by the 

Regional Supervising Body may appeal to the Central Supervising Body within 60 days from the 

date of taking action. 

19. The Central Supervising Body may, after scrutinizing the appeal under section 18, confirm, 

cancel or amend the action taken by the Regional Supervising Body. 

20. A person who is dissatisfied with any administrative action taken under section 17 by the 

Central Supervising Body may appeal to the Ministry within 60 days from the date of taking action. 

21. (a) The Ministry may, after scrutinizing the appeal made under section 20, confirm,  

  cancel or amend the action taken by the Central Supervising Body. 

 (b) The decision of the Ministry shall be final and conclusive. 

Chapter IX 

Prohibition and Penalties 

22. No person shall operate or cause to operate the service of water transport service without a 

service license. 



 

 

 

၇ 

အခန်း  အခန်း  အခန်း  အခန်း  ( ၇)( ၇)( ၇)( ၇)    

စီမံခန်.ခဲွေရးဆုိင်ရာ စီမံခန်.ခဲွေရးဆုိင်ရာ စီမံခန်.ခဲွေရးဆုိင်ရာ စီမံခန်.ခဲွေရးဆုိင်ရာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မWအေရးယူေဆာင်ရွက်မWအေရးယူေဆာင်ရွက်မWအေရးယူေဆာင်ရွက်မW 

၁၇။  ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟိုအဖွRဲ သို.မဟုတ် ေဒသဆုိင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရး အဖွဲRသည် မိမိထုတ်ေပးထား 
သည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရိှသူက ဤဥပေဒအရ ပြ gသည့်နည်းဥပေဒများ၊ အမိန.် သို.မဟုတ် e\န်က+ ားချက် 

 တစ်ခုခုကို ဖြ စ်ေစ၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ခုခုကိုဖြ စ်ေစ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လrင် 
ထိုသူအား ေအာက်ပါစီမံခန်.ခွဲေရးဆိုင်ရာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မWတစ်ခုခုကို ပြ gလုပ် �ိုင်သည်- 

(က) သတိေပးပf ီး သတ်မှတ်ထားေသာ ဒဏ်ေက+ းကို ေပးေဆာင်ေစခြ င်း၊ 

( ခ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ရပ်ဆုိင်းခြ င်း၊ 

(ဂ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြ င်း။ 

အခန်း အခန်း အခန်း အခန်း (၈)(၈)(၈)(၈)    

အယူခံခြ င်းအယူခံခြ င်းအယူခံခြ င်းအယူခံခြ င်း 

၁၈။ ေဒသဆုိင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရးအဖွဲRက  ပုဒ်မ ၁၇ အရ  ပြ gလုပ်သည့် စီမံခန်.ခွဲေရးဆုိင်ရာ  

အေရးယူေဆာင်ရွက်မWတစ်ခုခုကို မေကျနပ်သူသည် အေရးယူေဆာင်ရွက်သည့်ေန.မှ ရက်ေပါင်း ၆၀ 

အတွင်း ကM ီးက+ ပ်ေရး ဗဟိုအဖွဲRသို. အယူခံ�ိုင်သည်။ 

၁၉။  ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟိုအဖွRဲသည် ပုဒ်မ ၁၈ အရ အယူခံခြ င်းကို စိစစ်ပf ီး ေဒသဆုိင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရး 

အဖွဲR၏ အေရးယူေဆာင်ရွက်မWကို အတည် ပြ gခြ င်း၊ ပယ်ဖျက်ခြ င်း သို.မဟုတ်  ပြ င်ဆင်ခြ င်း ပြ g�ိုင်သည်။ 

၂၀။  ကM ီးက+ ပ်ေရး ဗဟိုအဖွဲRက ပုဒ်မ ၁၇ အရ  ပြ gလုပ်သည့် စီမံခန်.ခွဲေရးဆုိင်ရာ အေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်မWတစ်ခုခုကို မေကျနပ်သူသည် အေရးယူေဆာင်ရွက်သည့်ေန.မှ ရက်ေပါင်း  ၆၀ အတွင်း 

ဝန်ကM ီးဌာနသို.   အယူခံ�ိုင်သည်။ 

၂၁။ (က) ဝန်ကM ီးဌာနသည် ပုဒ်မ၂၀ အရ အယူခံ ခြ င်းကို စိစစ်ပf ီး ကM ီး က+ ပ်ေရး ဗဟိုအဖွဲR၏ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်မWကို အတည်ပြ gခြ င်း၊ ပယ်ဖျက်ခြ င်း သို.မဟုတ် ပြ င်ဆင်ခြ င်း 

 ပြ g�ိုင်သည်။                  

( ခ) ဝန်ကM ီးဌာန၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်သည် အပf ီးအပြ တ် အတည် ဖြ စ်သည်။ 

အခန်း  အခန်း  အခန်း  အခန်း  ( ၉ )( ၉ )( ၉ )( ၉ )    

တားမြ စ်ချက်တားမြ စ်ချက်တားမြ စ်ချက်တားမြ စ်ချက်�ှင့် ပြ စ်ဒဏ်�ှင့် ပြ စ်ဒဏ်�ှင့် ပြ စ်ဒဏ်�ှင့် ပြ စ်ဒဏ် 

၂၂။ မည်သူမr လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရိှဘဲ ေရေက+ ာင်းသယ်ယူပို.ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြ င်း 

သို.မဟုတ် လုပ်ကိုင်ေစခြ င်း မပြ gရ။ 
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23. (a) Whoever   violates the prohibition contained in section 22 shall, on conviction, be  

  punished with imprisonment for a term not exceeding six months or be liable with 

  a fine not exceeding five hundred thousand kyats or with both; 

 (b) Whoever violates the prohibition contained in sub-section (a) shall, on conviction, 

  be punished with imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not  

  exceeding ten hundred thousand kyats. 

Chapter X 
Miscellaneous 

24. The Ministry shall:  

 (a) specify the service license fee, renewal of service license fee, overdue fee, fine  

  and other fees according to the category of service license with the  approval of  

  the Union Government; 

 (b) specify term of service license and conditions according to the category of service 

  license. 

25. The offences contained in this law are prescribed as the cognizable offences. 

26. If an exhibit involved in any offence prosecuted under this law is not easily producible before 

the Court, such exhibit needs not be produced before the Court. However, a report or other relevant 

documentary evidence as to the manner of custody of the same may be submitted. Such submission 

shall be deemed as if it were a submission of the exhibit before the Court and the relevant Court shall 

pass an order for disposal of the same in accord with this Law.  

27. The prohibition contained in section 22 of this law shall not be applied for using vessels in 

transporting the ill or injured persons or transporting foods, goods or medicines to rescue from 

disaster. 

28. The Central Supervising Body and the Regional Supervising Body shall, in accord with the 

existing Revenue Laws, collect the fees and the fines to be obtained under this Law from the person 

who fails to pay. 



 

 

 

၈ 

၂၃။ (က) မည်သူမဆို ပုဒ်မ  ၂၂ ပါ တားမြ စ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက် ကျpးလွန်ေက+ ာင်း ပြ စ်မWထင်ရှား 

စီရင်ခြ င်းခံရလrင် ထိုသူကို ေခြ ာက်လ ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ကျပ်ငါးသိန်း 

ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး ဖြ စ်ေစ ချမှတ် ခြ င်း ခံရမည်။ 

 ( ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ပြ စ်မWကို ထပ်မံကျpးလွန်လrင် ထိုသူကို  ေြခာက်လထက်မပို ေသာ 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ ထို.ပြ င် ကျပ် တစ်ဆယ်သိန်း ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်လည်း 

ချမှတ်ရမည်။ 

အခန်း  အခန်း  အခန်း  အခန်း  ((((၁၀၁၀၁၀၁၀))))    

အအအအ    ေထွေထွေထွေထွေထွေထွေထွေထွ    

၂၄။ ဝန်ကM ီးဌာနသည် - 

(က)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲR၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမျိgးအစား 

အလိုက် လုပ်ငန်း လုိင်စင်ေက+ း၊ လုပ်ငန်းလုိင်စင် သက်တမ်း တုိးမြ tင့်ခ၊ ရက်လွန်ေက+ း၊ 

ဒဏ်ေက+ း�ှင့် အခြ ားအခေက+ းေငွများကို သတ်မှတ်ထားရမည်။ 

(ခ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမျိgးအစားအလိုက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်း�ှင့် စည်းကမ်းချက် 

များကုိ သတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၅။ ဤဥပေဒပါ ပြ စ်မWများကို ရဲအေရးယူပိုင်ခွင့် ရှိေသာ ပြ စ်မWများအဖြ စ် သတ်မှတ်သည်။ 

၂၆။ ဤဥပေဒအရ တရားစွဲဆုိ တင်ပိ.ုထားေသာ  ပြ စ်မWတစ်ရပ်ရပ်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် သက်ေသခံ 

ပစxည်းသည် တရား'ုံးေရှRသို. တင်ပိ.ုရန် မလွယ်ကူေသာ ပစxည်းဖြ စ်ပါက ယင်းသက်ေသခံ ပစxည်းကုိ 

တရား'ံုးေရှRသုိ. တင်ပုိ.ရန် မလုိဘဲ မည်က့ဲသုိ. ထိန်းသိမ်းထားေက+ ာင်း အစီရင်ခံစာ သုိ.မဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ 

အခြ ားစာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများဖြ င့် တင်ပြ �ိုင်သည်။ ယင်းသို. တင်ပြ ခြ င်းကို တရား'ုံး 

ေရှRသို. သက်ေသခံပစxည်း တင်ပြ ဘိသကဲ့သို. မှတ်ယူကာ သက်ဆုိင်ရာ တရား'ုံးက ဥပေဒ�ှင့်အညီ စီမံ 

ခန်.ခွဲသည့် အမိန်.ချမှတ်ရမည်။ 

၂၇။ ဤဥပေဒ ပုဒ်မ  ၂၂ ပါ တားမြ စ်ချက်သည် ဖျားနာေသာ သို.မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေသာ 

သူများအား သယ်ေဆာင်ခြ င်း၊ ေဘးအ�yရာယ် တစ်စံုတစ်ရာ ကျေရာက်မWမှ ကယ်ဆယ်ရန် အစားအစာ၊ 

ဝတzgပစxည်း သို.မဟုတ် ေဆးဝါးများ သယ်ယူပို.ေဆာင်ခြ င်း�ှင့် အေရးတကM ီး လိုအပ်၍ ေရယာဥ်ကို 

အသုံးပြ gခြ င်းတို.�ှင့် သက်ဆုိင်ခြ င်း မရိှေစရ။ 

၂၈။  ကM ီးက+ ပ်ေရးဗဟိုအဖွRဲ�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာကM ီးက+ ပ်ေရးအဖွဲRများသည် ဤဥပေဒအရ ရရန်ရှိေသာ 

အခေက+ းေငွများ�ှင့် ဒဏ်ေက+ းများအား ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သူထံမှ တည်ဆဲအခွန်အခဆုိင်ရာ 

ဥပေဒများ�ှင့်အညီ အရေကာက်ခံရမည်။ 
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29. The members of Central Supervising Body and Regional Supervising Body who are non-civil 

service personnel shall be deemed as public official under section 21 of the Penal Code, while 

performing the functions and duties which are assigned under this Law. 

30. In implementing the provisions contained in this law: 

 (a) The Ministry may issue the necessary rules, regulations and bye-laws with the  

  approval of the Union Government; 

 (b) The Ministry and the Central Supervising Body may issue the necessary   

  notifications, orders, directives and procedures. 

 (c) The department may issue the necessary orders and directives. 

31. The Shipping Administrative Act, (Act no. 20, 1954) is repealed by this law. 

 

I hereby sign under the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar. 

 

            President 

            Republic of the Union of Myanmar 

 

 

 

 

 



 

 

 

၉ 

၂၉။ �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်ေသာ ကM ီးက+ ပ်ေရး ဗဟိုအဖွဲRဝင်�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာ ကM ီးက+ ပ်ေရး အဖွဲRဝင် 

များသည် ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ေနချိန်တွင် ရာဇသတ်ကM ီး          

ပုဒ်မ ၂၁ အရ  ပြ ည်သ.ူဝန်ထမ်း  ဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၃၀။ ဤဥပေဒပါ ပြ ^ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် -   

(က) ဝန် ကM ီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်း�ှင့် စည်းကမ်းများကို 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲR၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။ 

( ခ) ဝန်ကM ီးဌာန�ှင့် ကM ီးက+ ပ်ေရး ဗဟိုအဖွRဲတိ.ုသည် လိုအပ်ေသာ အမိန်.ေက+ ာ် ငြ ာစာ၊ အမိန်.၊ 

e\န်က+ ားချက်�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။ 

( ဂ) ဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ အမိန်.�ှင့် e\န်က+ ားချက်များကိုထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။ 

၃၁။ သေ qဘာသာွးလာမW အုပ်ချgပ်ေရး အက်ဥပေဒ (၁၉၅၄ ခု�ှစ်၊ အက်ဥပေဒအမှတ် ၂၀) ကို 

ဤဥပေဒဖြ င့် 'ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ  မြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်ဖွဲRစည်းပုံအေခြ ခံဥပေဒအရ က|�ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။ 

 

 

 

�ိုင်ငံေတာ်သမ�တ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ် 

 

 

 

 

 

 


