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The The The The Pyidaungsu Hluttaw Pyidaungsu Hluttaw Pyidaungsu Hluttaw Pyidaungsu Hluttaw hereby enactshereby enactshereby enactshereby enacts    this Law.this Law.this Law.this Law.    

    

Chapter Chapter Chapter Chapter IIII    

TitleTitleTitleTitle, Definition and Application, Definition and Application, Definition and Application, Definition and Application    

1. This  Law shall be called the Inland Vessel  Lawthe Inland Vessel  Lawthe Inland Vessel  Lawthe Inland Vessel  Law. 

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

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

(b) VesselVesselVesselVessel means any vessel transporting passengers, cargos or both and 
other trading in a variety of business in the inland water. In this 
expression, tug boats, toe boats, barges, oil barges, and other vessels 
that could float, air cushioned boats, pleasure cruisers, rafts  and  
yachts   are included; 

(c) Inland WaterInland WaterInland WaterInland Water means  the navigable river, creek, canal or lake in the 
State. In this expression, any other water surface area stipulated  by 
the Department of Marine Administration, by issuing notification with 
the approval  of  the Ministry of Transport is also included; 

(d) Ship OwnerShip OwnerShip OwnerShip Owner means a person or an organization belong to a registered 
or liable to register vessel in the Department of Marine Administration. 
In this expression ,the  manager or the agent delegated by the ship 
owner is included; 

(e) SurveyorSurveyorSurveyorSurveyor means a person who is assigned duty under this Law to survey 
the  vessel ; 

 

 

 

 



 ပြ ည်တွင်း ေရေက( ာင်း ပြ ည်တွင်း ေရေက( ာင်း ပြ ည်တွင်း ေရေက( ာင်း ပြ ည်တွင်း ေရေက( ာင်းသွားသွားသွားသွား    ေရယာA်ေရယာA်ေရယာA်ေရယာA်    ဥပေဒဥပေဒဥပေဒဥပေဒ    

(၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ပြ ည်ေထာင်စုလxတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်၊    ၂၉။ ) 

၁၃၇၇ ခု�ှစ်၊  နယုန်လဆန်း    ၂   ရက်   

(၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊    ေမလ    ၁၉      ရက် ) 
 

  ပြ ည်ေထာင်စု လxတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ပြ zာန်းလိုက်သည်။ 
    

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း(၁)(၁)(၁)(၁)    

အမည်၊ အဓိပHာယ်ေဖာ်ပြ ချက်အမည်၊ အဓိပHာယ်ေဖာ်ပြ ချက်အမည်၊ အဓိပHာယ်ေဖာ်ပြ ချက်အမည်၊ အဓိပHာယ်ေဖာ်ပြ ချက်    �ှင့်�ှင့်�ှင့်�ှင့်    သက်ဆုိင်ခြ င်းသက်ဆုိင်ခြ င်းသက်ဆုိင်ခြ င်းသက်ဆုိင်ခြ င်း    

၁။ ဤဥပေဒကို  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းသာွးေရယာA် ဥပေဒ ဟု ေခXတွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည်ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပHာယ်သက်ေရာက် 
ေစရမည် - 

 (က) �ုိင်ငံေတာ်�ုိင်ငံေတာ်�ုိင်ငံေတာ်�ုိင်ငံေတာ်    ဆုိသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်ကို ဆိုသည်။ 

 (ခ) ေရယာA်ေရယာA်ေရယာA်ေရယာA်  ဆုိသည်မှာ ခရီးသည်�ှင့် ကုန်စည်တစ်မျိ}းမျိ}းကို ဖြ စ်ေစ၊ �ှစ်မျိ}းလုံးကို 
ြဖစ်ေစ ပြ ည်တွင်းေရေ က( ာင်း သယ်ယူပိVုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေသာ ေရယာA် 
တစ်မျိ}းမျိ}းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်း၌ လုပ်ငန်း တစ်ခုခု ကို 
ေဆာင်ရွက်ေသာ ေရယာA် တစ်မျိ}းမျိ}းကိုေသာ်လည်းေကာင်း ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ် 
တွင် တွဲတွန်း၊ တဲွဆဲွ ေရယာဥ်များသည် လည်းေကာင်း၊  စက်မဲ့ ကုန်တွဲ၊ ေရနံတဲွ�ှင့် 
ေရတွင်ေပXေသာ အခြ ားတဲွများသည် လည်းေကာင်း၊ ေလကူရှင်သုံး ေရယာA်၊ 
အေပျာ်စီး ေရယာA်၊ ေဖာင်�ှင့် ရွက်ေလှများသည် လည်းေကာင်း ပါ၀င်သည်။ 

 (ဂ)   ပြ ည်တွင်း ပြ ည်တွင်း ပြ ည်တွင်း ပြ ည်တွင်းေရေရေရေရေက( ာင်းေက( ာင်းေက( ာင်းေက( ာင်း ဆုိသည်မာှ �ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ေရယာA်သွားလာ�ိုင်ေသာ  မြ စ်၊ 
ေချာင်း၊ တူးေမြ ာင်း၊ အင်း သိုVမဟုတ် ေရကန်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 
ေရေက( ာင်းပိုVေဆာင်ေရး�xန်က( ားမPဦးစီးဌာနက ပိုVေဆာင်ေရး ဝန်က� ီးဌာန၏ သေဘာ 
တူညီချက်ဖြ င့် အမိန်Vေ က( ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ်သည့် အခြ ား ေရ ပြ င်ဧရိယာ 
တစ်ခုခုလည်း ပါ၀င်သည်။ 

(ဃ) ေရယာA်ပိုင်ရှင်ေရယာA်ပိုင်ရှင်ေရယာA်ပိုင်ရှင်ေရယာA်ပိုင်ရှင် ဆုိသည်မာှ ေရေက( ာင်းပိVုေဆာင်ေရး�xန်က( ားမPဦးစီးဌာန တွင် မှတ်ပုံ 
တင်ထားေသာ သိုVမဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရန် တာဝန်ရှိေသာ ေရယာA်ကို ပိုင်ဆိုင်သည့် 
ပုဂ�ိ}လ် သိုVမဟုတ် အဖွဲ�အစည်းကို ဆုိသည်။  ယင်းစကားရပ်တွင် ေရယာA်ပိုင်ရှင်က 
လxဲအပ် တာဝန်ေပးထားေသာ မန်ေနဂျာ သိုVမဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် တုိV ပါဝင်သည်။ 

(င)  တုိင်းတာစစ်ေဆးေရးမှ�း တုိင်းတာစစ်ေဆးေရးမှ�း တုိင်းတာစစ်ေဆးေရးမှ�း တုိင်းတာစစ်ေဆးေရးမှ�း ဆုိသည်မာှ ေရယာA်ကို တုိင်းတာစစ်ေဆးရန် ဤဥပေဒ အရ 
တာဝန်ေပးအပ်ထား သူကို ဆုိသည်။ 

 

 



2 
(f) InspectorInspectorInspectorInspector means a person who is assigned duty under this Law to 

inspect the requirements for the inland water vessels under the 
provisions in this law; 

(g) Vessel Safety CertificateVessel Safety CertificateVessel Safety CertificateVessel Safety Certificate means a certificate certifying that the vessel 
has been surveyed and approved the necessary construction, 
assembly and maintenance for safety of the vessel in accord with this 
Law; 

(h) Survey RSurvey RSurvey RSurvey Report eport eport eport means a report which expresses on-scene survey 
condition of the vessel; 

(i) High High High High sssspeed peed peed peed vessel vessel vessel vessel  means any vessel  of  the following: 

 (i) a vessel which can be driven 15 nautical miles per hour and 
above within inland water; 

 (ii) a vessel of which the ratio of the length and breadth is 7 and 
above, and which can be driven 12 nautical miles per hour  and 
above; 

 (iii) a vessel  which can be shuffled  and  moved on the surface of 
the water; 

 (iv) any part of a vessel which can be driven proximity to the water 
surface or immune from the water surface; 

(j) Environmental Environmental Environmental Environmental PPPPollutollutollutollutionionionion means directly or indirectly causing to damage 
or pollute the environment and ecosystem in the inland water or 
causing to damage, lose, change or  affect the process of the living 
things and non-living things in the volume of water and the 
atmosphere  environment; 

(k) VoyageVoyageVoyageVoyage means a route from the place of departure to arrival at 
destination of inland water vessel. In such expression, the transit places 
are also included; 

(l) LoadLoadLoadLoad    linelinelineline means a  load line’s  limit which is marked on the vessel’s hull 
according to the regulations stipulated by the Department of Marine 
Administration in accord with the stipulations relating to load line for 
weight of loaded cargo onto  the vessel; 

(m) MinistryMinistryMinistryMinistry     means Ministry of Transport of the Union of Government; 



၂ 

(စ) စစ်ေဆးေရးအရာရိှ စစ်ေဆးေရးအရာရိှ စစ်ေဆးေရးအရာရိှ စစ်ေဆးေရးအရာရိှ ဆုိသည်မာှ ပြ ည်တွင်း ေရေက( ာင်းသွား ေရယာA်များ အတွက် 
ဤဥပေဒပါပြ zာန်းချက်များအရ လိုအပ်ချက်များကို စစ်ေဆးရန် ဤဥပေဒအရ 
တာဝန်ေပးအပ်ထားသူကို ဆုိသည်။  

(ဆ) ေရယာဥ်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေရယာဥ်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေရယာဥ်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေရယာဥ်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်းေက( ာင်းေက( ာင်းေက( ာင်းလက်မှတ်လက်မှတ်လက်မှတ်လက်မှတ်    ဆုိသည်မာှ    ေရယာဥ်အ�Lရာယ် 
ကင်းရှင်း ေစရန် ဤဥပေဒ�ှင့်အညီ လိုအပ်သည့် တည်ေဆာက်မP၊ တပ်ဆင်မP�ှင့် 
ထိန်းသိမ်းမPများကို တုိင်းတာစစ်ေဆး အတည်ပြ }ထားသည့် အေထာက်အထား 
သက်ေသခံ လက်မှတ်ကို ဆုိသည်။        

(ဇ) တုိင်းတာတုိင်းတာတုိင်းတာတုိင်းတာ    စစ်ေဆးခြ င်း အစီရင်ခံစာ စစ်ေဆးခြ င်း အစီရင်ခံစာ စစ်ေဆးခြ င်း အစီရင်ခံစာ စစ်ေဆးခြ င်း အစီရင်ခံစာ ဆုိသည်မှာ ေရယာA်ကို တိုင်းတာ စစ်ေဆး ေတွ�ရိှမP 
အေခြ အေနကို ေဖာ်ပြ ေသာ အစီရင်ခံစာကို ဆိုသည်။ 

(ဈ) အမြ န်ေရယာဥ်အမြ န်ေရယာဥ်အမြ န်ေရယာဥ်အမြ န်ေရယာဥ်    ဆုိသည်မှာ ေအာက်ပါေရယာဥ်တစ်မျိ}းမျိ}းကိုဆိုသည် - 

 (၁)  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းအတွင်း တစ်နာရီေရမိုင် ၁၅ မုိင်�Pန်း�ှင့် အထက် 
 ေမာင်း�ှင်�ိုင်ေသာေရယာဥ်၊ 

 (၂) ေရယာဥ် အလျား �ှင့် ဗျက် အချိ}းသည် ၇ �ှင့်အထက်ရိှပ� ီး တစ်နာရီ 
 ေရမိုင် ၁၂ မိုင်�Pန်း�ှင့်အထက် ေမာင်း�ှင်�ိုင်ေသာေရယာဥ်၊ 

 (၃)  ေရမျက်�ှာပြ င်ေပXတွင် ရှပ်ပ� ီးလPပ်ရှားသွားလာ�ိုင်ေသာေရယာဥ်၊ 

 (၄) ေရယာဥ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုသည်ေရပြ င်�ှင့်ထိစပ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း 
 ေရ ပြ င်မှကင်းလွတ်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း ေမာင်း�ှင်�ိုင်ေသာေရယာဥ်။ 

 (ည) ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမPပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမPပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမPပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမP ဆုိသည်မှာ ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင်�ှင့် 
ေဂဟစနစ်ကို တုိက်�ိုက် ဖြ စ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြ စ်ေစ ထိခိုက် ပျက်စီးေစမP သိုVမဟုတ် 
ညစ်ညမ်းေစမPကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရထု၊ေလထု ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ သက်ရှိ 
သက်မဲ့တိုV၏ ဖြ စ်စA်အေပX ထိခိုက် ပျက်စီးေစမP၊ ဆံုး�Pံး နစ်နာေစမP၊ ေပြ ာင်းလဲေစမP 
သိုVမဟုတ် သက်ေရာက်ေစမPကို ေသာ်လည်းေကာင်း ဆုိသည်။ 

 (ဋ) ခရီးစဥ်ခရီးစဥ်ခရီးစဥ်ခရီးစဥ် ဆုိသည်မှာ ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းသာွးေရယာဥ် ထွက်ခွာမည့်ေနရာမှ 
ေရာက်ရှိလိုသည့် ေနရာအက( ား ခရီးလမ်းေက( ာင်းတစ်ေလ�ာက် ကိုဆုိသည်။ 
ယင်းစကားရပ်တွင် ေရယာဥ် ရပ်နားသည့် ေနရာများလည်း ပါဝင် သည်။ 

 (ဌ) ဝန်တင်မျA်းဝန်တင်မျA်းဝန်တင်မျA်းဝန်တင်မျA်း ဆုိသည်မာှ ေရယာA်တွင် တင်ေဆာင်သည့် ကုန်စည်များ၏ 
ဝန်အေလးချိန်အတွက် ဝန်တင်မျA်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေရေက( ာင်း 
ပိုVေဆာင်ေရး�xန်က( ားမPဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ေပးထားသည့် စည်းမျA်းများအရ 
ေရယာA်၏ကိုယ်ထည်တွင် ေရးဆဲွမှတ်သားထားသည့် ဝန်တင်မျA်း အမှတ်အသား ကို 
ဆုိသည်။ 

 (ဍ) ၀၀၀၀န်က� ီးဌာနန်က� ီးဌာနန်က� ီးဌာနန်က� ီးဌာန ဆုိသည်မာှ ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရ ပိုVေဆာင်ေရး ၀န်က� ီးဌာန ကို ဆုိသည်။ 

 



3 
(n) DepartmentDepartmentDepartmentDepartment means Department of Marine Administration; 

(o) Master Master Master Master means a vessel’s commanding officer and mainly responsible 
person for its navigation in the relevant vessel; 

(p) Engine driverEngine driverEngine driverEngine driver means a person controlling a vessel’s engines, engineer 
or mainly responsible persons for the operation and maintenance of 
engines in the relevant vessel; 

(q) Crew MemberCrew MemberCrew MemberCrew Member means any person, other than master, working on 
board applicable to  this law or any person working with the approval 
of the ship owner; 

(r) ShipShipShipShip    BuildingBuildingBuildingBuilding LicenseLicenseLicenseLicense means any recognition certificate issued by the 

department in accord with the terms and conditions to the person who 

is desirous to perform for producing and drawing of ship design, 

calculation of the load line, gross tonnage, stability of the vessel, hull 

strength of the vessel, the ship building, consultancy of the ship 

building and other engineering activities in respect of the vessels  

which would be built by abiding by this Law; 

(s) CargoCargoCargoCargo means all living and non-living things with the exception of the 
passenger transported by the vessel. 

3. This law shall be applicable to the vessel, which is registered or liable to 

register under the Myanmar Registration of Ships Act, which is navigable in the 

inland water of the Union, the foreign vessel which temporarily transits in the inland 

water. However, the following vessels  shall not be applied: 

(a) Warship; 

(b) the exempted vessel, by notification which is issued by the Ministry with 

the approval  of the Union Government. 

 

 

 



၃ 

 (ဎ) ဦးစီးဌာနဦးစီးဌာနဦးစီးဌာနဦးစီးဌာန ဆုိသည်မာှ ေရေက( ာင်းပိုVေဆာင်ေရး �xန်က( ားမP ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

(ဏ) ေရယာေရယာေရယာေရယာA်A်A်A်အုပ် အုပ် အုပ် အုပ် ဆုိသည်မှာ သက်ဆုိင်ရာ ေရယာA်တွင် ေရယာA်ကို က� ီးက( ပ် အုပ်ချ}ပ်သူ၊ 
ေရယာA်အား ဦးစီးေမာင်း�ှင်ခြ င်းတွင် အဓိကတာဝန် အရိှဆံုး သူကို ဆုိသည်။ 

 (တ) စက်ခန်းအုပ်စက်ခန်းအုပ်စက်ခန်းအုပ်စက်ခန်းအုပ် ဆုိသည်မှာ သက်ဆုိင်ရာ ေရယာA်တွင် ေရယာA်၏ စက်ခန်းပိုင်း ဆုိင်ရာ 
 က� ီးက( ပ်အုပ်ချ}ပ်သူ၊ အင်ဂျင်နီယာ သိုVမဟုတ် စက်များကို ထိန်းသိမ်း 
ေမာင်း�ှင်ခြ င်းတွင် အဓိက တာဝန်အရိှဆံုးသူကို ဆုိသည်။ 

(ထ) ေရယာေရယာေရယာေရယာA်A်A်A်ဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းဝန်ထမ်း ဆုိသည်မာှ ေရယာA်အုပ်မှအပ ဤဥပေဒ�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ 
ေရယာA်ေပXတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ သိုVမဟုတ် ေရယာA်ပိုင်ရှင်၏ သေဘာတူညီ 
ချက်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။ 

(ဒ) ေရယာဥ်တည်ေဆာက်ခြ င်းေရယာဥ်တည်ေဆာက်ခြ င်းေရယာဥ်တည်ေဆာက်ခြ င်းေရယာဥ်တည်ေဆာက်ခြ င်းဆုိင်ရာဆုိင်ရာဆုိင်ရာဆုိင်ရာလုိင်စင်လုိင်စင်လုိင်စင်လုိင်စင် ဆုိရာတွင် ဤဥပေဒကို လိုက်နာ၍ 

တည်ေဆာက်ရမည့် ေရယာဥ်များ�ှင့်  စပ်လျA်း၍ ေရယာဥ်ပုံစံ ထုတ်ခြ င်း�ှင့် 

ေရးဆဲွခြ င်း၊ ဝန်တင်မျဥ်းတွက်ချက်ခြ င်း၊ လုံးေပါင်းတန်ချိန် တွက်ချက်ခြ င်း၊ ေရယာဥ် 

တည်င� ိမ်မP တွက်ချက်ခြ င်း၊ ေရယာဥ် ကိုယ်ထည်က� �ံခိုင်မP တွက်ချက်ခြ င်း၊  ေရယာဥ် 

တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ ေရယာဥ်တည်ေဆာက်ခြ င်း ဆုိင်ရာ အတိုင်ပင်ခံ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း�ှင့် 

အခြ ားေသာေရယာဥ်၏ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကိစYရပ်များ ေဆာင်ရွက်လိုသူ 

အား ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြ န်ေသာ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက် များ�ှင့်အညီ စစ်ေဆးပ� ီး 

ထုတ်ေပးေသာ အသိအမှတ်ပြ } လက်မှတ် တစ်ခုခုကိုဆို သည်။ 

(ဓ) ကုန်စည် ကုန်စည် ကုန်စည် ကုန်စည် ဆုိရာတွင်    ေရယာဥ်ဖြ င့် သယ်ယူပိုVေဆာင်သည့် ခရီးသည်မှလွဲ၍ သက်ရှိ၊ 
သက်မဲ့ ကုန်ပစYည်းအားလုံး ပါဝင်သည်။ 

 
 

၃။ ဤဥပ ေဒသည်�ိုင်ငံေတာ်၏ ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းတွင်သွားလာသည့် မြ န်မာသေ �ဘာများ 
မှတ်ပုံတင်  ဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ သိုVမဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရန် တာဝန်ရိှေသာ ေရယာဥ်၊  
 ပြ ည်တွင်း ေရေက( ာင်းသု့ိ ေခတL ဝင်ေရာက်လာေသာ �ိုင်ငံခြ ားေရယာဥ်�ှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 
သိုVရာတွင် ေအာက်ပါေရယာဥ်တုိV�ှင့် သက်ဆိုင်ခြ င်းမရိှေစရ- 

 (က) စစ်ေရယာဥ်၊ 

 (ခ) ဝန်က� ီးဌာနက ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ အတည်ပြ }ချက်ဖြ င့် အမိန်Vေက( ာ်ငြ ာစာ 
ထုတ်ပြ န်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြ }ထားေသာေရယာဥ်။ 
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Chapter Chapter Chapter Chapter IIIIIIII    

    
Survey and ISurvey and ISurvey and ISurvey and Inspection of Vessels and Issue of Vessel Safety Certificatesnspection of Vessels and Issue of Vessel Safety Certificatesnspection of Vessels and Issue of Vessel Safety Certificatesnspection of Vessels and Issue of Vessel Safety Certificates    

4. The Ministry shall stipulate terms and conditions in respect of the matters 
relating to survey and inspection of vessels and issue of vessel safety certificates. 

5. The Department: 

(a) shall, by issuing notification, stipulate and declare appropriate places 
to carry  out  survey and inspection of vessels; 

(b) shall  appoint and assign the duty to the relevant  officers from the 
department  as surveyors and inspectors for enabling to carry out  the 
works  in the specified  places under sub-section(a); 

(c) may, by prescribing terms and conditions, assign duty to the persons 
and organizations which will perform on behalf of the department to 
carry  out the matters related to survey and inspection of vessel, if 
necessary , with the approval of the Ministry; 

(d) may, by issuing notification, stipulate and declare allowable category 
and quantity of the vessel to issue the vessel safety certificate in 
respect of survey and inspection of vessels. 

6. The Department shall stipulate and declare the matters related to the plying 
and the facts which shall be carried out for security and safety of high speed 
vessel. 

7. (a) Ship owner or master whose vessel will be surveyed and inspected  
shall deposit the prescribed costs and fees for survey and inspection to 
the department in advance. 

(b) If it is surveyed and inspected on the request of the ship owner other 
than the place of port and schedules stipulated and declared for the 
vessels to be surveyed and inspected, the expenses shall be borne by 
the ship owner whose vessel is surveyed and inspected. 

 

 

 

 



၄ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း(၂)(၂)(၂)(၂)    

ေရယာေရယာေရယာေရယာA်A်A်A်များများများများကုိ ကုိ ကုိ ကုိ တုိင်းတာတုိင်းတာတုိင်းတာတုိင်းတာ    စစ်ေဆးခြ င်းစစ်ေဆးခြ င်းစစ်ေဆးခြ င်းစစ်ေဆးခြ င်း�ှင့်�ှင့်�ှင့်�ှင့်ေရေရေရေရယာဥ်ယာဥ်ယာဥ်ယာဥ်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်းလက်မှတ်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်းလက်မှတ်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်းလက်မှတ်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်းလက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ င်းထုတ်ေပးခြ င်းထုတ်ေပးခြ င်းထုတ်ေပးခြ င်း    
    

၄။ ဝန်က� ီးဌာနသည် ေရယာA် တုိင်းတာစစ်ေဆးခြ င်း�ှင့်ေရယာဥ် အ�Lရာယ် ကင်းရှင်းေက( ာင်း 
လက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ င်းဆုိင်ရာကိစYများ �ှင့် စပ်လျဥ်း၍ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ရမည်။ 

၅။ ဦးစီးဌာနသည် - 

 (က)  ေရယာA်များအား တုိင်းတာ စစ်ေဆးခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် သင့်ေလျာ် ေသာ 
ေနရာေဒသများကို အမိန်Vေက( ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ေက( ညာ ထားရမည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်ေသာ ေနရာေဒသများတွင် လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက် 
�ိုင်ရန် ဦးစီးဌာနမှ သက်ဆုိင်ရာ အရာရိှများကို တိုင်းတာ စစ်ေဆးေရးမှ�းများ�ှင့် 
စစ်ေဆးေရး အရာရိှများ အဖြ စ် ခနV်အပ်တာဝန် ေပးရမည်။   

 (ဂ) လိုအပ်ပါက ဝန်က� ီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေရယာA် တိုင်းတာ စစ်ေဆး ခြ င်း�ှင့် 
သက်ဆုိင်ေသာ လုပ်ငန်းကိစYများကို ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဦးစီးဌာန၏ ကိုယ်စား 
ေဆာင်ရွက်မည့် ပုဂ�ိ}လ်၊ အဖွဲ�အစည်းများကို စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ 
တာဝန်ေပးအပ်�ိုင်သည်။ 

 (ဃ) ေရယာA်များ တုိင်းတာစစ်ေဆးခြ င်း�ှင့် စပ်လျA်း၍ ေရယာဥ်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်း 
ေက( ာင်းလက်မှတ်ထုတ်ေပးရန် ခွင့်ပြ }�ိုင်သည့် ေရယာA် အတန်းအစားများ�ှင့် 
အေရအတွက် တိVုကို အမိန်Vေက( ာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ် ေက( ညာ�ိုင်သည်။ 

၆။  ဦးစီးဌာနသည် အမြ န်ေရယာA်များအတွက် ေပြ းဆဲွခြ င်းဆုိင်ရာ ကိစYရပ်များ၊ အ�Lရာယ် 
ကင်းရှင်းေရး�ှင့် လုံခ� }ံေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်များအား သတ်မှတ်ေက( ငြ ာေပးရမည်။ 

၇။ (က) တုိင်းတာ စစ်ေဆးခြ င်း ခံယူရမည့် ေရယာA်၏ ပိုင်ရှင် သိုVမဟုတ် ေရယာA်အုပ် သည် 
သတ်မှတ်ထားသည့် တုိင်းတာ စစ်ေဆးမP စရိတ်�ှင့် အခေက( းေငွများကို ဦးစီးဌာနသိုV 
 က� ိ}တင် ေပးသွင်းရမည်။ 

 (ခ) ေရယာဥ်များ တုိင်းတာစစ်ေဆးမPခံယူရန် သတ်မှတ်ေက( ညာထားေသာ ဆိပ်ကမ်း  
ေနရာ �ှင့် အချိန်ဇယားအတွင်းမှအပ ေရယာဥ်ပိုင်ရှင်၏ ေတာင်းဆုိချက်အရ 
သာွးေရာက် တုိင်းတာစစ်ေဆးရလ�င် ကုန်ကျစရိတ်များကို တုိင်းတာစစ်ေဆးခြ င်း 
ခံယူသည့် ေရယာဥ်၏ ပိုင်ရှင်က ကျခံရမည်။ 
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8. (a) The ship owner shall apply to the department to issue the vessel safety 
  certificate before registration of vessel and obtaining the license for 
  inland water transportation under the relevant existing law. 

(b) The surveyor, after scrutinizing the application made under sub-
section (a) and surveying and inspecting the vessel whether or not it is 
in conformity with the stipulated standards, shall:  

(i) submit the survey report to the department together with his 
recommendation to issue the vessel safety certificate if it is in 
conformity with the stipulated standards; 

(ii) send the copy of survey report to the ship owner to fulfill the 
requirements and to resubmit if it is not in conformity with the 
stipulated standards. When the ship owner fulfils the 
requirements and resubmit it, the surveyor shall resurvey and 
submit the survey report to the department together with his  
recommendation to issue the vessel  safety certificate if it is in 
conformity with the stipulated standards. 

9. The surveyor: 

(a) may, by prescribing  terms and conditions, issue the temporary vessel 
safety certificate one time for a term not exceeding three months to 
the ship owner during the period when the vessel  is undergoing to fulfil 
requirements after survey of  vessel  if the said requirements do not 
impede the operation of vessel. 

(b) shall, if it is in conformity with the stipulated  standards, after 
resurveying  before the expiry of temporary vessel  safety certificate 
issued  under sub-section (a), submit  the  survey  report  to  the  
department  together  with  his recommendation to  issue  the  vessel 
safety  certificate . 

10. (a) The department  may, after  scrutinizing   the  survey  report  of  the 
  surveyor   submitted  under  Section  8  or sub-section (b) of  Section 9,
   issue   the   vessel   safety   certificate   to  the   ship   owner   by  
    prescribing   the terms and conditions, if  necessary, 

     or reject  to issue  if    there  is  requirement  to carry out. 

 



၅ 

၈။ (က) ေရယာA်ပိုင်ရှင်သည် သက်ဆုိင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒ အရ ေရယာA်ကို မှတ်ပုံတင်ခြ င်း�ှင့် 
 ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်း သယ်ယူပိုVေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရယူခြ င်း 
မပြ }မီ ေရယာA်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်း လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန် ဦးစီးဌာနသိုV 
ေလ�ာက်ထားရမည်။ 

 (ခ) တုိင်းတာ စစ်ေဆးေရးမှ�းသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ်ပ� ီး 
ေရယာA်အား သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်စံ�xန်းများ�ှင့် ညီ�ွတ်မP ရိှ မရှိ တုိင်းတာ 
စစ်ေဆးပ� ီး - 

  (၁) သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်စံ�xန်းများ�ှင့် ညီ�ွတ်ပါက ေရယာA် အ�Lရာယ် 
ကင်းရှင်းေက( ာင်း လက်မှတ်ထုတ်ေပးသင့်ေက( ာင်း သေဘာထားမှတ်ချက်ဖြ င့် 
တုိင်းတာစစ်ေဆး ခြ င်း အစီရင်ခံစာကို ဦးစီးဌာနသိVု တင်ပြ ရမည်။ 

  (၂) သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်စံ�xန်းများ�ှင့် ညီ�ွတ်မP မရှိပါက လိုအပ်ချက်များ 
 ပြ }ပြ င်ပ� ီး  ပြ န်လည်တင်ပြ ရန် တုိင်းတာစစ်ေဆးခြ င်းအစီရင်ခံစာမိတL �ကို ေရယာA် 
ပိုင်ရှင်ထံသိVု ေပးပိုVရမည်။ေရယာA်ပိုင်ရှင်က လိုအပ်ချက်များ ပြ }ပြ င်ပ� ီး ပြ န်လည် 
တင်ပြ လာသည့်အခါ ထပ်မံ၍ တိုင်းတာ စစ်ေဆးမPများ ပြ }လုပ်ပ� ီး သတ်မှတ်ထား 
ေသာစံချိန်စံ�xန်းများ�ှင့် ညီ�ွတ်ပါက ေရယာA် အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေ က( ာင်း 
လက်မှတ်ထုတ်ေပးသင့်ေ က( ာင်း သေဘာထားမှတ်ချက် ဖြ င့် တုိင်းတာစစ်ေဆး 
 ခြ င်းအစီရင်ခံစာကို ဦးစီးဌာနသိVု တင်ပြ ရ မည်။ 

၉။ တုိင်းတာ စစ်ေဆးေရးမှ�းသည် - 

 (က) ေရယာA်အား တုိင်းတာစစ်ေဆးမP ပြ }လုပ်ပ� ီး ပြ }ပြ င်ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များ 
ေဆာင်ရွက်ဆဲကာလ၌  ထိုလိုအပ်ချက်များသည် ေရယာဥ်ခုတ်ေမာင်းသွားလာခြ င်းကို 
ထိခိုက် ေစသည့် အေက( ာင်းကိစYရပ်များ မဟုတ်သည့် အေခြ အေနမျိ}းတွင် ေရယာA် 
ပိုင်ရှင်အား စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ သက်တမ်း ၃ လ ထက် မပိုေသာ ေရယာA် 
အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်း ယာယီ လက်မှတ်ကို တစ်က� ိမ် ထုတ်ေပး�ိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ထုတ်ေပးေသာ ေရယာA်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်း ယာယီ 
လက်မှတ်သက်တမ်းမကုန်မီ ထပ်မံ၍ တုိင်းတာစစ်ေဆးမPများ ပြ }လုပ် ပ� ီး သတ်မှတ်ထား 
ေသာစံချိန်စံ�xန်းများ�ှင့် ညီ�ွတ်ပါက ေရယာA်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်း လက်မှတ် 
ထုတ်ေပးသင့်ေက( ာင်း သေဘာထားမှတ်ချက် ဖြ င့် တုိင်းတာ စစ်ေဆး ခြ င်း အစီရင်ခံစာ 
ကိုဦးစီးဌာနသိုV တင်ပြ ရမည်။ 

၁၀။ (က) ဦးစီးဌာနသည်  ပုဒ်မ ၈  သိုVမဟုတ်  ပုဒ်မ ၉ ၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ  တင်ပြ သည့် တုိင်းတာ 
  စစ်ေဆးေရးမှ�း၏ စစ်ေဆး ခြ င်းအစီရင်ခံစာကို စိစစ်ပ� ီး လိုအပ်ပါက စည်းကမ်းချက် 
  များ သတ်မှတ်၍ ေရယာA်ပိုင်ရှင်အား ေရယာA်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်း လက်မှတ် 
  ကိုထုတ်ေပးခြ င်း၊သိုVမဟုတ် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်ရှိပါက ထုတ်ေပးရန် ငြ င်းပယ် 
   ခြ င်း ပြ }�ိုင်သည်။ 
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(b) The term  of a vessel  safety certificate may stipulate  for one year 
 commencing  from  the  date of  issue. 

11. (a) Any ship owner and master shall not ply or operate any vessel in 
 voyage  of  inland water or in service without  valid vessel safety 
 certificate  or  temporary certificate or with such certificate which is 
 not applicable to the voyage or service. 

(b) When the validity of vessel  safety certificate expires during the interim 
period of a voyage of inland water vessel, the provision of sub-section 
(a) shall not be applicable to plying or operation of vessel from the 
date of expiry until the time of arrival at the place of reinspection to 
revalidate the term. However, the said interim period shall not exceed 
60 days. 

12. The surveyor: 

(a) may, after boarding the inland water vessel, survey the body, engine 
 and other machines of the vessel, and inspect any part of the vessel 

 and the documents at a suitable time for a vessel’s seaworthiness and 
 safety. 

(b) shall, in performing under sub-section (a),not cause to hinder and 
delay loading or  unloading of cargo  onto or from the vessel  
unnecessarily or not cause to delay the voyage of inland water which 
would depart as schedule. 

13. The inspector, 

(a) may inspect on board whether or not there are valid vessel safety 
 certificate and stipulated competency certificates of the master and 
 engine driver at the vessel or whether or not the machinery of the 
 vessel are in good condition and whether or not cargos are loaded in 
 accord with the stipulations relating to the load line and the 
 documents at a suitable time. 

 

 

 

 



၆ 

  (ခ) ေရယာA် အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်း လက်မှတ် သက်တမ်းသည် ထုတ်ေပးသည့် ေနVမှ 
  စ၍ တစ်�ှစ် ထိ သတ်မှတ်�ိုင်သည်။ 

၁၁။ (က) မည်သည့် ေရယာA်ပိုင်ရှင်�ှင့် ေရယာA်အုပ်မ�  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းတွင် သက်တမ်းရိှ 
ေရယာA် အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်း လက်မှတ် သိုVမဟုတ် ယာယီလက်မှတ် 
မပါရှိလ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဆုိပါ လက်မှတ်သည် အသုံးပြ }မည့် ခရီးစA်၊ လုပ်ငန်း 
�ှင့်အကျ}ံးဝင်မP မရိှလ�င် ေသာ်လည်းေကာင်း ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းသာွး ခရီးစA် 
သိုVမဟုတ် လုပ်ငန်းတွင် အသုံး ပြ }ခြ င်း သိုVမဟုတ် ခုတ်ေမာင်းသာွးလာခြ င်း မပြ }ရ။ 

 (ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ပြ zာန်းချက်သည် ပြ ည်တွင်း ေရေက( ာင်းသာွး ေရယာA်၏ ခရီးစA် 
တစ်ခု အတွင်း လမ်းခရီး က( ားကာလတွင် ေရယာA်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်း 
လက်မှတ် သက်တမ်း ကုန်ဆံုးသွားသည့်အခါ ထိုသိုV ကုန်ဆံုးသည့် ေနVမှ သက်တမ်း 
တုိးမြ �င့်ေပးရန် ပြ န်လည် စစ်ေဆးမP ခံယူ�ိုင်မည့်ေနရာသိုV ေရာက်ချိန်အထိ ေရယာA်ကို 
အသုံးပြ }ခြ င်း သိုVမဟုတ် ခုတ်ေမာင်းသာွးလာခြ င်း�ှင့် သက်ဆုိင်ခြ င်း မရိှေစရ။ 
သိုVရာတွင် အဆုိပါ က( ားကာလမာှ ရက်ေပါင်း ၆၀ ထက် မပိုေစရ။ 

၁၂။ တုိင်းတာ စစ်ေဆး ေရးမှ�းသည် - 

 (က) ေရယာA်များ က� �ံခိုင်ေရး�ှင့် အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေရးအလိုVငှာ  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်း 
သာွး ေရယာA်ေပXသိVု တက်ေရာက်၍ သင့်ေလျာ်သည့် အချိန်တွင် ေရယာA်ကိုယ်ထည်၊ 
အင်ဂျင်�ှင့် အခြ ား စက်ပစYည်းများကို တိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်း၊ ေရယာA်ေပXရိှ မည်သည့် 
ေနရာကိုမဆုိ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခြ င်း�ှင့် စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများကို 
စစ်ေဆး ခြ င်း ပြ }�ိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေရယာဥ်၏ ကုန်တင််ကုန်ချခြ င်း ေဆာင်ရွက်မPကို 
မလိုအပ်ဘဲ ဟနV်တားမP�ှင့် ေ�ာှင့်ေ�ှး က( န်Vက( ာမPများြဖစ်ေစခြ င်း သိုVမဟုတ်  က� ိ}တင် 
သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတုိင်း ထွက်ခာွရမည့်  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်း ခရီးစA်ကို 
ထိခိုက် က( န်Vက( ာေစခြ င်းများ မဖြ စ်ေစရ။ 

၁၃။ စစ်ေဆးေရး အရာရိှသည် - 

 (က) ေရယာA်တွင် သက်တမ်းရိှ ေရယာA်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်းလက်မှတ် �ှင့် 
ေရယာA်အုပ်၊ စက်ခန်းအုပ်တုိV၏ သတ်မှတ်ထားေသာ ကOမ်းကျင်မPလက်မှတ်များ ရိှ 
မရိှကို လည်းေကာင်း၊ ေရယာA်၏ စက်ပစYည်း ကိရိယာများ ေကာင်းမွန်မP ရိှ မရှိ�ှင့် 
ကုန်စည်များကို ဝန်တင်မျA်းဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ တင်ေဆာင်ထားခြ င်း ရှိ 
မရိှ တုိV�ှင့် စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများကို လည်းေကာင်း သင့်ေလျာ်သည့် 
အချိန်တွင် ေရယာA်ေပXသိုV တက်ေရာက် စစ်ေဆး�ိုင်သည်။ 
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(b) shall, in performing under sub-section (a) ,not cause to hinder and 

delay loading or unloading of cargo onto or from the vessel 

unnecessarily or not cause to delay the voyage of inland water which 

would depart as schedule. 

14. The ship owner, master and crew members shall, in carrying out the survey 

by the surveyor and in carrying out inspection by the inspector, assist and provide 

the necessary materials and the relevant information of the vessel to facilitate the 

survey and inspection. 

15. If the ship owner and master receive the vessel safety certificate permitted 

by the department, the duplicate of such certificate shall be hanged and 

displayed at a conspicuous place on board until the term of it expiry. 

 16. The department, 

(a) shall issue the stipulations in respect of application to revalidate the 

 vessel safety certificate, revalidation, suspension and cancellation of 

 such certificate; 

(b) may, if the vessel which is issued the vessel safety certificate is not in 

 conformity with the stipulated standard or the ship owner violates any 

 prescribed terms and conditions, suspend subject to time limit or 

 cancel the issued vessel safety certificate; 

(c) may suspend  the vessel  safety certificate a minimum of 3  months to 6 

 months that a vessel loads passengers and cargo until the stipulated 

 load line is submerged. 

17. The ship owner and the master shall surrender the vessel  safety certificate 

which has been suspended or cancelled to the department within 30 days from 

the date of suspension or cancellation . 

 



၇ 

 (ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေရယာဥ်၏ ကုန်တင်ကုန်ချခြ င်း ေဆာင်ရွက်မPကို 
မလိုအပ်ဘဲ ဟနV်တားမP�ှင့် ေ�ာှင့်ေ�ှး က( န်Vက( ာမPများြဖစ်ေစခြ င်း သိုVမဟုတ် က� ိ}တင် 
သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတုိင်း ထွက်ခွာရမည့် ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းခရီးစA်ကို 
ထိခိုက် က( န်Vက( ာေစခြ င်းများ မဖြ စ်ေစရ။ 

၁၄။ ေရယာA်ပိုင်ရှင်၊ ေရယာA်အုပ်�ှင့် ေရယာA်ဝန်ထမ်းများသည် တုိင်းတာစစ်ေဆးေရးမှ�းက 
တုိင်းတာစစ်ေဆး ခြ င်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ စစ်ေဆးေရး အရာရှိက စစ်ေဆးခြ င်း 
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လည်းေကာင်း လိုအပ်ေသာ အကူအညီများ ေပးခြ င်း၊ တုိင်းတာစစ်ေဆးခြ င်း �ှင့် 
စစ်ေဆးခြ င်းများ လွယ်ကူေချာေမ�ွေစရန် လိုအပ်သည့် အေထာက်အကူပစYည်းများ�ှင့် ေရယာဥ်၏ 
သက်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ဖြ ည့်ဆည်းေပးခြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 
 

၁၅။ ေရယာA်ပိုင်ရှင်�ှင့် ေရယာA်အုပ်တိုVသည် ဦးစီးဌာနမှ ခွင့် ပြ }ပ� ီးေသာ ေရယာA် အ�Lရာယ် 
ကင်းရှင်းေက( ာင်း လက်မှတ်ကို လက်ခံရရိှပါက ေရယာA်အသုံးပြ }စA်ကာလအတွင်း အဆုိပါ 
လက်မှတ်၏ မူရင်းခွဲ မိတL �ကို ေရယာဥ်ေပXတွင် လူအများ အလွယ်တကူ မြ င်�ိုင်ေသာေနရာ၌ ထို 
လက်မှတ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့် အချိန်အထိ ချိတ်ဆွဲ ပြ သထားရမည်။  
 

၁၆။ ဦးစီးဌာနသည် - 
 

 (က) ေရယာA် အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်း လက်မှတ်သက်တမ်း တုိးမြ �င့်ေပးရန် 
ေလ�ာက်ထားခြ င်း၊ သက်တမ်း တုိးမြ �င့်ေပးခြ င်း၊ ထိုလက်မှတ်ကို ရပ်ဆိုင်းခြ င်း၊ 
ဖျက်သိမ်း ခြ င်းတုိV�ှင့် စပ်လျA်း၍ သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြ န်ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

 

 (ခ) ေရယာA် အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်း လက်မှတ်ထုတ်ေပးထားေသာ ေရယာA်သည် 
သတ်မှတ်ထားေသာ စံခိျန်ညီ�ွတ်မP မရိှေတာ့လ�င် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရယာA် 
ပိုင်ရှင်ကသတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်လ�င်ေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ ထုတ်ေပးထားေသာ ေရယာA်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်းလက်မှတ်ကုိ 
ကာလသတ်မှတ်၍ ရပ်ဆိုင်း ခြ င်း သိုVမဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြ င်း  ပြ }�ိုင်သည်။ 

 

 (ဂ) ခရီးသည်�ှင့် ကုန်စည်များကို ေရယာဥ်တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ ဝန်တင်မျဥ်း 
 မြ }ပ်သည်အထိ တင်ေဆာင်ေသာ ေရယာA်၏ ေရယာA်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်း 
လက်မှတ်ကို အနည်းဆုံး ၃ လမှ ၆ လ အထိ ရပ်ဆိုင်းခြ င်းပြ }�ိုင်သည်။  

၁၇။ ေရယာဥ်ပိုင်ရှင်�ှင့် ေရယာဥ်အုပ်တုိVသည် ရပ်ဆုိင်းထားေသာ သိုVမဟုတ် ဖျက်သိမ်းပ� ီးေသာ 
ေရယာA်အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေက( ာင်း လက်မှတ်ကို ရပ်ဆိုင်းသည့်ေနV သိုVမဟုတ် ဖျက်သိမ်းသည့်ေနVမှ 
ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ဦးစီးဌာနသိုV  ပြ န်လည် အပ်�ှံရမည်။ 
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Chapter Chapter Chapter Chapter IIIIIIIIIIII    

Competency CCompetency CCompetency CCompetency Certificateertificateertificateertificatessss    of Masters and Engine Driverof Masters and Engine Driverof Masters and Engine Driverof Masters and Engine Driverssss    

18. The Ministry may prescribe the matters regarding specifying the 
competency level, testing the qualification, issuing the competency certificate 
and suspension of the competency certificate subject to time limit, cancellation of 
the competency certificate and the matters regarding the necessary fees for the 
master and engine driver who will serve at the passenger and cargo vessels of 
inland water. 

19. The  master  and  engine  driver  who obtain  the  competency  certificates;  

 (a) are entitled to navigate the vessel on which they have the right to  
  operate   without  pilot within port area; 

 (b) shall comply with the terms and conditions of the competency   
  certificates; 

 (c) shall, if their competency certificate is suspended subject to time limit 
  or cancelled by the department after being convicted under this Law 
  due to violation of any terms and conditions of the competency  
  certificate, not carry out their function commencing from the date of 
  such suspension or cancellation. The issued competency certificate 
  shall  be surrendered to the department within 30 days; 

 (d) may, if they desire to carry out function continuously after the expiry of 
  competency certificate, apply to the department  to revalidate the 
  competency certificate in  accord with the stipulations. 

20. The  department  may:  

 (a) prescribe  forms  of competency certificates issued to the master and 
  engine driver with the approval of the Ministry; 

 (b) issue  the relevant competency  certificate  to   master  and   engine  
  driver  who meet with competency level and qualification after  
  causing to pay the prescribed examination fees; 

 (c) after scrutinizing the application made under sub-section (d) of  
  Section 19,revalidate the competency certificate after causing to pay 
  the prescribed fee for validity of competency certificate. 

 
    



၈ 
အခန်း အခန်း အခန်း အခန်း ((((၃၃၃၃))))    

ေရယာေရယာေရယာေရယာA်A်A်A်အုပ်အုပ်အုပ်အုပ်�ှင့်�ှင့်�ှင့်�ှင့်    စက်ခန်းအုပ်များစက်ခန်းအုပ်များစက်ခန်းအုပ်များစက်ခန်းအုပ်များ၏၏၏၏    ကOမ်းကျင်မPကOမ်းကျင်မPကOမ်းကျင်မPကOမ်းကျင်မP    လက်မှတ်များလက်မှတ်များလက်မှတ်များလက်မှတ်များ    
    

 

၁၈။ ဝန်က� ီးဌာနသည်  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းသာွး ခရီးသည်တင်ေရယာA်�ှင့် ကုန်စည်တင် 
ေရယာA်များတွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင်မည့် ေရယာA်အုပ်�ှင့် စက်ခန်းအုပ် အတွက် ကOမ်းကျင်မP 
အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြ င်း၊ အရည်အချင်း စစ်ေဆးခြ င်း၊ ကOမ်းကျင်မPလက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ င်း �ှင့် 
ကOမ်းကျင်မPလက်မှတ်များကို ကာလသတ်မှတ်၍ ရပ်ဆုိင်းခြ င်း၊ ဖျက်သိမ်းခြ င်း ကိစYရပ်များ�ှင့် 
စပ်လျA်း၍ လည်းေကာင်း လိုအပ်ေသာ အခေက( းေငွများဆိုင်ရာ ကိစYရပ်များ�ှင့် စပ်လျA်း၍ 
ေသာ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်�ိုင်သည်။   

၁၉။ ကOမ်းကျင်မPလက်မှတ် ရရိှေသာ ေရယာA်အုပ်�ှင့် စက်ခန်းအုပ်သည် - 

 (က) မိမိ ေမာင်း�ှင်ခွင့်ရိှေသာ ေရယာA်ကို ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ေရေက( ာင်းပြ  
မပါဘဲ ေမာင်း�ှင်ခွင့်ရှိသည်။ 

 (ခ) ကOမ်းကျင်မPလက်မှတ်  ဆုိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။ 

 (ဂ) ကOမ်းကျင်မPလက်မှတ် စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက် ခြ င်းေက( ာင့် 
ဤဥပေဒအရ ပြ စ်ဒဏ် ချမှတ်ခြ င်းခံရ ပ� ီး ဦးစီးဌာနက ယင်းတိVု၏ ကOမ်းကျင်မP 
လက်မှတ်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ရပ်ဆိုင်းခြ င်း သိုVမဟုတ် ဖျက်သိမ်း ခြ င်း  ပြ }လ�င် ထိုသိုV 
ရပ်ဆိုင်းသည့်ေနV သိုVမဟုတ် ဖျက်သိမ်းသည့်ေနVမှစ၍ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခွင့် 
မရိှေစရ။ ထုတ်ေပးထားေသာ ကOမ်းကျင်မP လက်မှတ်ကို ဦးစီးဌာနသိုV ရက်ေပါင်း ၃၀ 
အတွင်း ပြ န်လည် အပ်�ှံရမည်။ 

 (ဃ) ကOမ်းကျင်မPလက်မှတ်သက်တမ်း ကုန်ဆံုးပ� ီးေနာက် လုပ်ငန်း ဆက်လက် လုပ်ကိုင် 
လိုလ�င် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ကOမ်းကျင်မPလက်မှတ်သက်တမ်း တုိးမြ �င့် ေပးရန် 
ဦးစီးဌာနသိုV ေလ�ာက်ထား�ိုင်သည်။ 

၂၀။  ဦးစီးဌာနသည် - 

 (က) ေရယာA်အုပ်�ှင့် စက်ခန်းအုပ်အား ထုတ်ေပးေသာ ကOမ်းကျင်မP လက်မှတ်ပုံစံများကို 
ဝန်က� ီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်�ိုင်သည်။ 

 (ခ) ကOမ်းကျင်မP အဆင့်အတန်း�ှင့် အရည်အချင်း ပြ ည့်မီေသာ ေရယာA်အုပ်�ှင့် 
စက်ခန်းအုပ်အား သက်ဆုိင်ရာ ကOမ်းကျင်မP လက်မှတ်များကို သတ်မှတ်ထားေသာ 
အရည်အချင်း စစ်ေဆးခ ေပးသွင်းေစပ� ီး ထုတ်ေပး�ိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ်ပ� ီး သတ်မှတ်ထားေသာ 
ကOမ်းကျင်မPလက်မှတ် သက်တမ်း တိုးမြ �င့်ခ ေပးသွင်းေစ၍ ကOမ်းကျင်မP လက်မှတ်  
သက်တမ်း တိုးမြ �င့်ေပး�ိုင်သည်။   
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21. Any ship owner according  to  type  of  vessels:  

 (a) shall  not assign duty for  operation to the master or engine driver who 
does not have the competency certificate which would be held; 

 (b) shall not ply or operate the vessel with crew member less than  
  minimum specified number of crew member. 

22. Nobody shall perform duty as the master or engine driver without holding the 
competency certificate according to the type of vessel. 

 

Chapter Chapter Chapter Chapter IVIVIVIV    

    Ship Building Ship Building Ship Building Ship Building     

23. The  Ministry  may  perform  the  followings  in respect of ship building :  

 (a) inspection whether or not there is the registration certification issued by 
the engineer council to the ship builder, draftsman, supervisor and 
engineers, specifying the competency level, testing the qualification 
and issuing the relevant  licence; 

 (b) specifying the matters related to the necessary fees; 

 (c) stipulating the standards relating  to ship building. 

24. (a) The  person who desires to carry out the business related to the ship 
  building which is applicable to this Law shall apply, in accord with the 
  stipulations, to the department to obtain the licence of ship building 
  according to relevant business; 

 (b) The  department   may grant or refuse  to  issue the licence  of  ship 
  building  according  to  the  type  of  business  after scrutinizing  the 
  application made under sub-section (a); 

 (c) The  department  shall,  after  registration  according to the type of 
  business  relevant to ship building, issue the licence of ship building by 
  specifying  category  of  licence, term  and, terms and  conditions if 
  permitted under sub- section (b); 

 (d) No one shall carry out the business relating to the ship building without 
  licence  of  ship building issued  under sub- section (c). 

 



၉ 

၂၁။ မည်သည့် ေရယာA်ပိုင်ရှင်မ� ေရယာA် အမျိ}းအစား အလိုက် - 

 (က) ကိုင်ေဆာင်ရမည့် ကOမ်းကျင်မPလက်မှတ် မရိှေသာ ေရယာA်အုပ် သိုVမဟုတ် 
စက်ခန်းအုပ်ကို တာဝန်ေပးခုတ်ေမာင်းေစခြ င်း မပြ }ရ။ 

 (ခ) အနည်းဆုံး သတ်မှတ်ထားသည့် ေရယာဥ်ဝန်ထမ်း အေရအတွက်ေအာက် ေလ�ာ့၍ 
ေရယာA်ကို အသုံးပြ }ခြ င်း သိုVမဟုတ် ခုတ်ေမာင်းသာွးလာခြ င်းမပြ }ရ။ 

၂၂။ မည်သူမ� ေရယာA်အမျိ}းအစား အလိုက် ကိုင်ေဆာင်ရမည့် ကOမ်းကျင်မPလက်မှတ် မရှိဘဲ 
ေရယာA်အုပ် သိVုမဟုတ် စက်ခန်းအုပ် အဖြ စ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခြ င်းမပြ }ရ။ 

    
    

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

ေရယာA် တည်ေဆာက်ခြ င်းေရယာA် တည်ေဆာက်ခြ င်းေရယာA် တည်ေဆာက်ခြ င်းေရယာA် တည်ေဆာက်ခြ င်း    
    

၂၃။ ဝန်က� ီးဌာနသည် ေရယာA်တည်ေဆာက်ခြ င်း�ှင့် စပ်လျA်း၍ ေအာက်ပါတိVုကို ေဆာင်ရွက် 
�ိုင်သည် -  
 (က) ေရယာA်   တည်ေဆာက်သူ၊    ပုံစံထုတ်သူ၊    က� ီးက( ပ်သူ�ှင့်  အင်ဂျင်နီယာများအား 
  အင်ဂျင်နီယာေကာင်စီက  ထုတ်ေပးေသာ  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရိှ မရိှ စစ်ေဆးခြ င်း၊ 
  ကOမ်းကျင်မPအဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြ င်း၊ အရည်အချင်း စစ်ေဆးခြ င်း၊ သက်ဆုိင်ရာ 
  လိုင်စင်များ ထုတ်ေပးခြ င်း၊  
 (ခ) လိုအပ်ေသာ အခေက( းေငွများ�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ကိစYရပ်များ သတ်မှတ်ခြ င်း၊   
 (ဂ) ေရယာဥ်တည်ေဆာက်  ခြ င်းဆုိင်ရာ စံချိန်စံ�xန်းများ သတ်မှတ်ခြ င်း။  

၂၄။ (က) ဤဥပေဒ�ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ေရယာA်ကို တည်ေဆာက် ခြ င်း�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် 
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည် သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းအလိုက် ေရယာဥ် တည်ေဆာက် 
 ခြ င်းဆုိင်ရာ လိုင်စင်ရရိှရန် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ဦးစီးဌာန သိုV ေလ�ာက်ထား 
ရမည်။ 

 (ခ) ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ်ပ� ီး လုပ်ငန်း 
အမျိ}းအစားအလိုက် ေရယာဥ် တည်ေဆာက်ခြ င်းဆုိင်ရာ လိုင်စင်ထုတ်ေပးရန် 
ခွင့်ပြ }ခြ င်း သိုVမဟုတ် ငြ င်းပယ်ခြ င်း ပြ }�ိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ခွင့် ပြ }ပါက လိုင်စင်အမျိ}းအစား၊ သက်တမ်း�ှင့် 
စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ေရယာဥ်တည်ေဆာက်ခြ င်း�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် 
လုပ်ငန်းအမျိ}းအစားအလိုက် မှတ်ပုံတင်၍ ေရယာဥ်တည်ေဆာက်ခြ င်းဆုိင်ရာ လိုင်စင် 
ထုတ်ေပးရမည်။ 

 (ဃ) မည်သူမ� ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ထုတ်ေပးေသာ ေရယာဥ်တည်ေဆာက်ခြ င်းဆုိင်ရာ လိုင်စင် 
မရိှဘဲ ေရယာA်တည်ေဆာက်ခြ င်း �ှင့် သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခြ င်း 
မပြ }ရ။ 
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Chapter  Chapter  Chapter  Chapter  VVVV    
Safety Measures for Vessels, Transport of Safety Measures for Vessels, Transport of Safety Measures for Vessels, Transport of Safety Measures for Vessels, Transport of Passengers and CargoPassengers and CargoPassengers and CargoPassengers and Cargo    

25. The  Ministry   may  stipulate the followings in the inland water  with  the  
approval  of  the  Union  Government:  

 (a) stipulations to take precaution for explosion on board, collision and  
  other  accidents; 

 (b) measures for prevention of environmental water pollution and  
  stipulations to set equipment on the vessel for prevention of   
  environmental  pollution; 

 (c) rules  for dangerous goods which can be carried  on board  of inland  
  water; 

 (d) stipulations of  the category  of dangerous goods for loading ,  
  transportation of cargo in the inland water and terms and conditions 
  which would be complied with loading  and transportation of  
  cargo, by classification of the level of danger according to the  
  category of goods; 

 (e) fire  fighting  modes and stipulations for setting fire fighting equipment 
  on board of inland water for prevention of fire; 

 (f) stipulations  for  sound  signaling  and  flash  signaling  which would be 
  set up on a board; 

 (g) stipulations of  life insurance  for the  passengers  and  insurance  for 
  damage and  loss  of  cargo  in accord  with  the  existing  law; 

 (h) stipulations  for  vessels’ speed  in the specified  inland  waters; 

 (i) stipulations  relating to sailing and  steering  of  vessels; 

 (j) stipulations  which would be complied in operation of tug boat and the 
  toe boat; 

 (k) types and quantities of life saving appliance which needs to be ready 
  on  board; 

 (l) the  limit  number of passenger to be loaded on board; 



၁၀ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၅၅၅၅))))    

ေရယာA်များ၊ ခရီးသည်�ှေရယာA်များ၊ ခရီးသည်�ှေရယာA်များ၊ ခရီးသည်�ှေရယာA်များ၊ ခရီးသည်�ှင့် ကုန်စည်သယ်ယူ ပုိVေဆာင်ရာတွင်င့် ကုန်စည်သယ်ယူ ပုိVေဆာင်ရာတွင်င့် ကုန်စည်သယ်ယူ ပုိVေဆာင်ရာတွင်င့် ကုန်စည်သယ်ယူ ပုိVေဆာင်ရာတွင်အ�Lရာယ်အ�Lရာယ်အ�Lရာယ်အ�Lရာယ်    မဖြ စ်ေပXေစရန် မဖြ စ်ေပXေစရန် မဖြ စ်ေပXေစရန် မဖြ စ်ေပXေစရန် 
ကာကွယ်ခြ င်းဆုိင်ရာ ကိစYရပ်များကာကွယ်ခြ င်းဆုိင်ရာ ကိစYရပ်များကာကွယ်ခြ င်းဆုိင်ရာ ကိစYရပ်များကာကွယ်ခြ င်းဆုိင်ရာ ကိစYရပ်များ    

 

 

၂၅။ ဝန်က� ီးဌာနသည် ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့်  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်း 
တွင် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အချက်များ�ှင့် စပ်လျA်း၍ သတ်မှတ်�ိုင်သည်  - 

 (က) ေရယာA်ေပXတွင် ေပါက်ကွဲမPဖြ စ်ေပX ခြ င်း၊ ေရယာA်ချင်း တုိက်မိခြ င်း�ှင် ့ အခြ ား 
မေတာ်တဆမPများမှ က� ိ}တင် ကာကွယ်ရန် သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ခ) ေရထုပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမPများ ကာကွယ်တားဆီးေရး အချက်များ�ှင့် ေရယာA် 
ေပXတွင် ပတ်၀န်းကျင်ဆုိင်ရာ ညစ်ညမ်းမPများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ပစYည်း ကိရိယာ 
များ ထားရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ဂ)  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းသာွးေရယာA်ေပXတွင် သယ်ေဆာင်�ိုင်သည့် အ�Lရာယ် ဖြ စ်ေစ 
ေသာ ပစYည်းများ�ှင့် စပ်လျA်းသည့် နည်းလမ်း သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ဃ)  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းတွင် ကုန်စည်များတင်ေဆာင်ခြ င်း၊ ပိုVေဆာင်ခြ င်း�ှင့်စပ်လျA်း၍ 
အ�Lရာယ်ဖြ စ်ေစေသာ ပစYည်းအမျိ}းအစား သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် ပစYည်း အမျိ}းအစား 
အလိုက် အ�Lရာယ် ဖြ စ်ေစမP အတိုင်းအတာကို ခွဲခြ ားပ� ီး ကုန်စည် တင်ေဆာင်ခြ င်း�ှင့် 
ပိုVေဆာင်ခြ င်း ပြ }ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (င)  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းသာွး ေရယာA်ေပXတွင် မီးေဘးအ�Lရာယ် ကာကွယ်ေရးအတွက် 
မီးင� �ိမ်းသတ်နည်း�ှင့် မီးသတ် ပစYည်းကိရိယာ ထားရိှခြ င်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (စ) ေရယာA်တွင်  ေဆာင်ယူတပ်ဆင်ရမည် ့ အသံေပးအချက်ပြ ခြ င်း�ှင့် မီးအလင်းေရာင် 
 ဖြ င့်အချက်ပြ ခြ င်းဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ဆ) ခရီးသည်များအတွက် အသက်အာမခံထားခြ င်း�ှင့် ကုန်စည် ေပျာက်ဆံုးပျက်စီးမP 
အတွက် တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့် အညီ အာမခံထားခြ င်းဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ဇ) သတ်မှတ်ထားေသာ  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းတွင်  ေရယာA်အမြ န်�Pန်း သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ဈ) ေရယာA် ေမာင်း�ှင်ခြ င်း�ှင့် ရွက်လxင့်ခြ င်း ဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ည) တဲွဆဲွေရယာA်များ တဲွဆဲွခြ င်း�ှင့် တွန်းေသာ ေရယာA်များ ခုတ်ေမာင်းခြ င်းတိVု 
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ဋ) ေရယာA်ေပXတွင် အသင့် တင်ေဆာင်ရန် လိုအပ်သည့် အသက်ကယ်ပစYည်း 
ကိရိယာများ၏ ပုံစံ အမျိ}းအစား�ှင့် အေရအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ၊  

 (ဌ) ေရယာA်ေပX တင်ေဆာင်�ိုင်ေသာ ခရီးသည်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ 
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 (m) parts of the vessel on which the carriage of passengers and cargo are 
prohibited and specified duties to be complied by the ship owner; 

 (n) the standards of the load line according to the type of vessel; 

 (o) standards for carriage of cargo ; 

 (p) number of master and  engine  driver  holding the  competency  
certificate  who shall be appointed  according to the type of vessel 
and the minimum  number of crew member who shall perform duty; 

 (q) communication equipment which shall be installed on board and 
terms and conditions which shall be complied; 

 (r) management system  relating to the safety measure which shall be 
  practiced  by the ship owners; 

 (s) stipulations  to  be complied  for the vessels which engage is special 
  purpose  and  operation  which are unusual; 

26. The department: 

 (a) shall stipulate and declare the details which would be complied by the 
  ship owner, master, engine driver and crew member  in  respect  of 
  stipulations under  Section  25 ; 

 (b) shall inspect whether or not the stipulations under  Section  25 or the 
  stipulations  under  sub-section(a)  are complied by  the ship owner, 
  master, engine driver and crew  member, assign duty to the inspectors 

 to do so, supervise and take action if they fail to comply with, as may 
be necessary. 

27. If ship owner or master suspects or has reason to believe that any luggage 

and parcel taken, delivered, or tendered for carriage on board: 

 (a) refuse to load the dangerous goods on board; 

 (b) open and inspect parcel and luggage to ensure what kind of 

dangerous goods contains in it. 

 

 



၁၁ 

 (ဍ) ခရီးသည်များ�ှင့် ကုန်စည်များ တင်ေဆာင်ထားရိှခြ င်း မပြ }ရန် တားမြ စ်သည့် 
ေရယာA်၏ အပိုင်းအခြ ား ေနရာများ သတ်မှတ်ခြ င်း၊  ေရယာA်ပိုင်ရှင်က လိုက်နာ 
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည့် တာဝန် သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ဎ) ေရယာA် အမျိ}းအစားအလိုက် ဝန်တင်မျA်း�ှင့် ပတ်သက်ေသာ စံ�Pန်းသတ်မှတ် 
ချက်များ၊ 

 (ဏ) ကုန်စည် တင်ေဆာင်ခြ င်း�ှင့် ပတ်သက်ေသာ စံ�Pန်း သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (တ) ေရယာA် အမျိ}းအစားအလိုက် ခန်Vအပ်ရမည့် ကOမ်းကျင်မP လက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်သည့် 
ေရယာA်အုပ်�ှင့် စက်ခန်းအုပ် အေရအတွက်�ှင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည့် အနည်းဆုံး 
ေရယာA်ဝန်ထမ်း အေရအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ထ) ေရယာဥ်များတွင် တပ်ဆင်ရမည့် ဆက်သွယ်ေရး ကိရိယာများ�ှင့် လိုက်နာရမည့် 
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ဒ) ေရယာဥ်ပိုင်ရှင်များက ကျင့်သုံးရမည့် အ�Lရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ စီမံခန်VခွဲမPစနစ် 
သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ဓ) သမ�ိုးကျမဟုတ်ေသာ ထူးခြ ားသည့် တာဝန်၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ေရယာဥ်များ 
အတွက် လိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက်များ။ 

၂၆။ ဦးစီးဌာနသည် - 

 (က) ပုဒ်မ ၂၅ အရ ထုတ်ပြ န်သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် စပ်လျA်း၍ ေရယာA်ပိုင်ရှင်၊ 
ေရယာA်အုပ်၊ စက်ခန်းအုပ်�ှင့် ေရယာA်ဝန်ထမ်းများ လိုက်နာရမည့် အေသးစိတ် 
အချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ေက( ညာထားရမည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၂၅ အရ ထုတ်ပြ န်သတ်မှတ်ချက်များကို လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ 
သတ်မှတ်ေက( ငြ ာချက်များကို လည်းေကာင်း ေရယာA်ပိုင်ရှင်၊ ေရယာA်အုပ်၊ 
စက်ခန်းအုပ်�ှင့် ေရယာA်ဝန်ထမ်းများ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မP ရှိ၊ မရိှ စစ်ေဆးခြ င်း၊ 
ထိုသိုV စစ်ေဆးရန် စစ်ေဆးေရး အရာရှိများအား တာဝန်ေပးခြ င်း၊ က� ီး က( ပ်ခြ င်း�ှင့် 
လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက လိုအပ်သလို အေရးယူ ခြ င်း ပြ }ရမည်။ 

၂၇။ ေရယာA်ပိုင်ရှင် သိုVမဟုတ် ေရယာA်အုပ်သည် ေရယာA်ေပXသိVု တင်ေဆာင်ေသာ၊ ေရာက်ရှိေန 
ေသာ သိုVမဟုတ် တင်ေဆာင်မည် ဖြ စ်ေသာ မည်သည့် အထုပ်အပိုး �ှင့် လက်ဆဲွအိတ်တုိVတွင်မဆို 
အ�Lရာယ်ဖြ စ်ေစေသာ ပစYည်းများပါဝင်သည်ဟု သံသယရိှလ�င် သိုVမဟုတ် ယုံက( ည်ရန် အေက( ာင်း 
ရိှလ�င် - 

 (က) အ�Lရာယ် ဖြ စ်ေစ�ိုင်ေသာပစYည်းကို ေရယာA်ေပXသိုV တင်ေဆာင်ရန်  ငြ င်းဆုိ�ိုင်သည်။ 

 (ခ) ကုန်စည်တွင် မည်သည့်အ�Lရာယ်ဖြ စ်ေစေသာ ပစYည်းပါဝင်သည်ဟု ေသချာေစရန် 
ထိုပစYည်းများကို ဖွင့်ေဖာက် စစ်ေဆးက( ည့်�P�ိုင်သည်။ 
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28. No one: 

 (a) shall load on board or transport any dangerous goods without 

informing to the ship owner or master; 

 (b) shall load on board or carry by vessel any dangerous goods without 

marking distinctly the particular of goods outside the package in 

which the dangerous goods contains or by violating any terms and 

conditions stipulated by the department to be complied in carrying or 

transporting cargo by classifying the level of danger according to the 

type of dangerous goods. 
 

29. The ship owner or the master: 

 (a) has the right to discharge any dangerous goods including the parcel 

and luggage if the carrier of cargo violates any prohibition in Section 

28 and loads any dangerous goods on board of inland water or any 

goods in the package may cause danger to the vessel and 

passengers; 

 (b) shall not be sued under the criminal or civil proceeding and are not 

liable to compensate for those goods discharged under sub-section 

(a). 
 

30. Any ship owner or master: 

 (a) shall not ply or operate the vessel without arrangement of life-safety 

appliance according to the number of passenger which is permitted 

for safety of passengers; 

 (b) shall not load the passenger or the cargo exceeding the limited 

number of passenger according to the type of passenger vessel and 

cargo vessel or until the load line's limit is submerged; 

 

 



၁၂ 

၂၈။ မည်သူမ� - 

 (က) ေရယာA်ပိုင်ရှင် သိVုမဟုတ် ေရယာA်အုပ်ကို အသိေပး အေက( ာင်းက( ားခြ င်း မရိှဘဲ 
အ�Lရာယ် ဖြ စ်ေစ�ိုင်ေသာ ပစYည်းတစ်မျိ}းမျိ}းကို ေရယာA်ေပXသိုV တင်ေဆာင်ခြ င်း 
သိုVမဟုတ် သယ်ယူပိVုေဆာင်ခြ င်း မပြ }ရ။ 

 (ခ) အ�Lရာယ် ဖြ စ်ေစ�ိုင်ေသာပစYည်း ထည့်ထားသည့် အထုပ်အပိုး၏ အပြ င်ဘက်တွင် 
အထုပ်အပိုးအတွင်း ပါဝင်ေသာပစYည်း၏ အေ က( ာင်းကို ထင်ရှားေအာင် မှတ်သား 
ေဖာ် ပြ ထား ခြ င်း မရိှဘဲေသာ်လည်းေကာင်း ၊ အ�Lရာယ်ဖြ စ်ေစ�ိုင်ေသာ ပစYည်း      
အမျိ}းအစားအလိုက် အ�Lရာယ် ဖြ စ်ေစမP အတုိင်းအတာကို ခွဲခြ ားပ� ီး ကုန်စည် 
တင်ေဆာင်ခြ င်း�ှင့် ပိုVေဆာင်ခြ င်း ပြ }ရာတွင် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ 
လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း 
မည်သည့် အ�Lရာယ် ဖြ စ်ေစ�ိုင်ေသာ ပစYည်းကိုမ� ထိုေရယာA်ေပXသိုV တင်ေဆာင် ခြ င်း 
သိုVမဟုတ် ေရယာA်ဖြ င့် သယ်ေဆာင်ခြ င်း မပြ }ရ။ 

၂၉။ ေရယာA်ပိုင်ရှင် သိုVမဟုတ် ေရယာA်အုပ်သည် - 

 (က) ကုန်စည် တင်ေဆာင်သူက ပုဒ်မ ၂၈ ပါ တားမြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိ}းေဖာက်၍ 
အ�Lရာယ်  ဖြ စ်ေစ�ိုင်ေသာပစYည်း တစ်စုံတစ်ရာကို ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းသွား 
ေရယာA်ေပXသိVု တင်ေဆာင်လ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အထုပ်အပိုးတွင်ပါဝင်ေသာ 
ပစYည်းသည် ေရယာA်�ှင့် ခရီးသည်များအား အ�Lရာယ် ဖြ စ်ေစ�ိုင်လ�င်ေသာ် 
လည်းေကာင်း ထိုထည့်သွင်းေသာ အထုပ်အပိုးအပါအဝင် အ�Lရာယ် ဖြ စ်ေစ�ိုင်ေသာ 
ပစYည်း တစ်စုံတစ်ရာကို စွန်Vပစ်ခွင့် ရိှသည်။ 

 

 (ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စွန်Vပစ်ခြ င်းအတွက် ေပးေလျာ်ရန် တာဝန်မရှိသည့်အပြ င်   
ရာဇ၀တ်ေက( ာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားမေက( ာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း 
တရားစွဲဆုိ ခြ င်း မခံထိုက်ေစရ။ 

၃၀။ မည်သည့် ေရယာA်ပိုင်ရှင် သိုVမဟုတ် ေရယာA်အုပ်မ� - 

 (က) ခရီးသည်များ အသက်အ�Lရာယ် ကာကွယ်ေရးအတွက် ခွင့်ပြ }ထားသည့် ခရီးသည် 
အေရအတွက်အတုိင်း အသက်ကယ် ပစYည်းများ စီမံထားရိှ ခြ င်း မရိှဘဲ ေရယာA်ကို 
အသုံး ပြ }ခြ င်း သိုVမဟုတ် ခုတ်ေမာင်း ခြ င်း မပြ }ရ။ 

 (ခ) ခရီးသည်တင် ေရယာA်�ှင့် ကုန်စည်တင် ေရယာA် အမျိ}းအစားအလိုက် ခွင့်ပြ } 
ထားေသာ ခရီးသည်ဦးေရထက် ေကျာ်လွန်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဝန်တင်မျA်း 
အမှတ်အသား  မြ }ပ်သည်အထိေသာ်လည်းေကာင်း ခရီးသည် သိုVမဟုတ် ကုန်စည် 
များကို တင်ေဆာင်ခြ င်း မပြ }ရ။ 
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 (c) shall not fail to make the load line's limit in accord with the stipulations; 

 (d) shall not change the load line's limit without permission, obliterate or 

disfigure or blur the mark of load line's limit; 

 (e) shall not ply or operate the vessel with the load line's limit which is 

changed, obliterated or disfigured or blurred by any person; 

 (f) shall not load the cargo and the passenger on the roof and by the side 

of the vessel or other prohibited places on board; 

31. If the ship owner or the master violates the prohibition in sub-section (b) of 

Section 30 and loads exceeding the limited number of passenger, he shall pay 10 

time of passenger's fare for each over loaded passenger as a fine to the 

department and such over loaded passengers shall be disembarked at the 

appropriate nearest port. Moreover, the ship owner shall take responsibility for the 

arrangement of such disembarkation and shall bear the expenses for the end of 

the intended destination of the disembarked passenger. 

32. No ship owner shall transport passengers and cargo on board without life 

insurance for passengers and insurance for damage and loss of cargo according 

to the existing law. 

 

Chapter VIChapter VIChapter VIChapter VI    

Prevention of Environmental PollutionPrevention of Environmental PollutionPrevention of Environmental PollutionPrevention of Environmental Pollution    
    

33. The department shall: 

 (a) take necessary measures and stipulate terms and conditions not to 

discharge or emit or seep or leak oil or mixing oil, chemicals, gases 

and any pollution substance from the vessels to prevent from 

environmental pollution with the approval of the Ministry in accord with 

environmental quality standard which is stipulated under 

Environmental Conservation Law; 



၁၃ 

 (ဂ) သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ဝန်တင်မျA်း အမှတ်အသားပြ }လုပ်ရန် ပျက်ကွက် ခြ င်း 
မရိှေစရ။ 

 (ဃ) ဝန်တင်မျA်း အမှတ်အသားကို ခွင့် ပြ }ချက်မရိှဘဲ ပြ င်ဆင် ေပြ ာင်းလဲ မှတ်သားခြ င်း၊ 
ဝန်တင်မျA်း အမှတ်အသားကို ဖုံးကွယ်ခြ င်း၊ ပုံသ�ာန်ပျက်ေအာင် သိုVမဟုတ် 
မထင်ရှားေအာင် ပြ }လုပ်ခြ င်း မပြ }ရ။ 

 (င) သူတစ်ဦးဦးက ပြ င်ဆင်ေပြ ာင်းလဲ မှတ်သားထားသည့်၊ ဖုံးကွယ်ထားသည့်၊ ပုံသ�ာန် 
ဖျက်ထားသည့် သိုVမဟုတ် မထင်ရှားေအာင် ပြ }လုပ်ထားသည့် ဝန်တင်မျA်း အမှတ် 
အသားဖြ င့် ေရယာA်ကို အသုံး ပြ }ခြ င်း သိုVမဟုတ် ခုတ်ေမာင်း ခြ င်း မပြ }ရ။ 

 (စ) ေရယာဥ် အမိုးေပX�ှင့် ေရယာA်ေဘးတွင် ဖြ စ်ေစ၊ ေရယာဥ်ေပXရှိ တားမြ စ်ထားေသာ 
အခြ ားေနရာများတွင် ဖြ စ်ေစ ကုန်စည်�ှင့် ခရီးသည်များ တင်ေဆာင်ခြ င်း မပြ }ရ။ 

၃၁။ ေရယာA်ပိုင်ရှင်၊ ေရယာA်အုပ် တိVုသည် ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ တားမြ စ်ချက်ကို 
ေဖာက်ဖျက်ပ� ီး ခွင့်ပြ }ထားေသာ ခရီးသည်ဦးေရထက် ေကျာ်လွန်၍ တင်ေဆာင်ပါက ထိုသိုV 
ေကျာ်လွန်သည့် ခရီးသည် တစ်ဦးစီအတွက် ခရီးသည် လက်မှတ်ခ၏ ၁၀ ဆ ကို ဒဏ်ေက( းေငွ အဖြ စ် 
ဦးစီးဌာနသိုV ေပးေဆာင်ေစရမည် ဖြ စ်ပ� ီး ထိုသိုVေကျာ်လွန်ေသာ ခရီးသည်များကို အနီးဆံုးသင့်ေလျာ် 
ရာဆိပ်ကမ်းတွင် ေရယာဥ်ေပXမှချထားေစရမည်။ ထိုသိုVချထားေစသည့် အစီအမံများအတွက် 
ေရယာဥ်ပိုင်ရှင်က တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည့်အပြ င် အဆုိပါချထားခြ င်းခံရေသာ ခရီးသည်၏ 
ကျန်ရိှေသာ ခရီးစဥ်ပ� ီးဆုံးေရာက်ရိှသည်အထိ ကုန်ကျစရိတ်ကို ေရယာဥ်ပိုင်ရှင်က ကျခံရမည်။ 

၃၂။ မည်သည့် ေရယာA်ပိုင်ရှင်မ� ခရီးသည်များအတွက် အသက်အာမခံထားခြ င်း�ှင့် ကုန်စည် 
ေပျာက်ဆံုး ပျက်စီးမPအတွက် တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့်အညီ အာမခံထားခြ င်းမရိှဘဲ ေရယာA်တွင် 
ခရီးသည်�ှင့် ကုန်စည်များကို သယ်ယူပိုVေဆာင်ခြ င်း မပြ }ရ။ 

 

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

ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမPများ မဖြ စ်ေစရန် ကာကွယ် တားဆီးခြ င်းပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမPများ မဖြ စ်ေစရန် ကာကွယ် တားဆီးခြ င်းပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမPများ မဖြ စ်ေစရန် ကာကွယ် တားဆီးခြ င်းပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမPများ မဖြ စ်ေစရန် ကာကွယ် တားဆီးခြ င်း    
    

၃၃။ ဦးစီးဌာနသည် - 

 (က) ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမPဖြ စ်ေပXခြ င်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရန် အလိုVငာှ ေရယာA်များမှ 
ေရနံ သိVုမဟုတ် ေရနံ ေရာထားေသာ ပစYည်းများ၊ ဓါတုပစYည်းများ၊ အခိုးအေင�ွများ�ှင့် 
ညစ်ညမ်းေစသည့် ပစYည်းတစ်မျိ}းမျိ}းအား စွနV်ပစ်ခြ င်း၊ ထုတ်လxတ်ခြ င်း သိုVမဟုတ် 
မေတာ်တဆ ယိုဖိတ်ခြ င်း၊ ယိုစိမ့်ခြ င်းတိVု မဖြ စ်ေစရန် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး 
ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး စံချိန်စံ�xန်းများ�ှင့် 
အညီ ဝန်က� ီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် လိုအပ်ေသာ အစီအစA်များ ချမှတ် 
ေဆာင်ရွက် ခြ င်း�ှင့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခြ င်း ပြ }ရမည်။  
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 (b) assign duty to the inspectors to inspect whether or not there is 

discharge, leakage and emission of the gases which causes 

environmental water pollution, dangerous goods, hazardous 

chemicals, oil and mixing oil and other materials from the vessel into 

the inland water and to take action as may be necessary. 

34. No one shall discharge the dangerous goods, hazardous chemical, oil or 

mixing oil or other material into the inland water to pollute water environment 

except emergency measure for safety of vessel which will be endangered or life of 

a person. 

35. The ship owner and master shall, as the crew member or the passenger from 

their vessel discharge the dangerous goods or hazardous chemical or oil or mixing 

oil or other material into the inland water to pollute water environment and that 

caused any loss and damage, discharge and damage due to any environmental 

water pollution arise the grievance, compensate to the aggrieved person for such 

loss and damage. 

Chapter VII Chapter VII Chapter VII Chapter VII     

Investigation into Accidents and EventsInvestigation into Accidents and EventsInvestigation into Accidents and EventsInvestigation into Accidents and Events    

36. A master shall inform the following accidents and events to the department 

or the nearest police station from the scene of crime within 24 hours as possible: 

 (a) capsizing, sinking, abandon ship or damage of vessel; 

 (b) serious injury or loss of life on board due to vessel accident; 

 (c) damage due to collision; 

 (d) occurrence of environmental water pollution. 

37. The department shall, when receiving information, report, to the Ministry in 

respect of the accident in Section 36. 

 



၁၄ 

 (ခ) ေရယာA်မှ ေရထုပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမP  ဖြ စ်ေစသည့် အခိုးအေင�ွများ 
အ�Lရာယ်ဖြ စ်ေစ�ိုင်ေသာ ပစYည်းများ၊ အ�Lရာယ်ရိှေသာ ဓာတုပစYည်းများ၊ ေရနံ�ှင့် 
ေရနံေရာထားေသာ ပစYည်းများ�ှင့် အခြ ားပစYည်းများကို  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်း အတွင်း 
သိုVစွနV်ပစ်ခြ င်း၊ ထုတ်လxတ်ခြ င်း�ှင့် ယိုဖိတ်ခြ င်းရိှမရိှ စစ်ေဆးရန်�ှင့် လိုအပ်သလို 
အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ရန် စစ်ေဆးေရး အရာရိှများအား တာဝန်ေပးရမည်။ 

၃၄။ ေရယာဥ်တွင် ကျေရာက်မည့် အ�Lရာယ် သိုVမဟုတ် တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ အသက် အ�Lရာယ်မှ 
လွတ်ကင်းေစရန် အေရးေပX ေဆာင်ရွက်ရသည့် ကိစYမှအပ မည်သူမ� ေရထုပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမP 
 ဖြ စ်ေစရန် အ�Lရာယ် ဖြ စ်ေစေသာ ပစYည်းကို ဖြ စ်ေစ၊ အ�Lရာယ်ရှိေသာ ဓာတုပစYည်းကို ဖြ စ်ေစ ေရနံ 
သိုVမဟုတ် ေရနံ ေရာထားေသာ ပစYည်းကို ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ား အရာဝတ�}ကို ဖြ စ်ေစ ပြ ည်တွင်း ေရေက( ာင်း 
အတွင်းသိVု စွနV်ပစ်ခြ င်း မပြ }ရ။ 

၃၅။ ေရယာA်ပိုင်ရှင်�ှင့် ေရယာA်အုပ်တိုVသည် မိမိေရယာA်မှ ေရယာA်ဝန်ထမ်းက ဖြ စ်ေစ၊ 
ခရီးသည်က ဖြ စ်ေစ ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းအတွင်းသိုV ေရထုပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမP ဖြ စ်ေစရန် 
အ�Lရာယ် ဖြ စ်ေစေသာ ပစYည်းကို  ဖြ စ်ေစ၊ အ�Lရာယ်ရှိေသာ ဓာတုပစYည်းကို ဖြ စ်ေစ ေရနံ သိုVမဟုတ် 
ေရနံ ေရာထားေသာ ပစYည်းကို ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ား အရာဝတ�}ကို ဖြ စ်ေစ စွန်Vပစ်သဖြ င့့် ေရထု 
ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမP တစ်စုံတစ်ရာေက( ာင့် ဆံုး�Pံးနစ်နာမPများဖြ စ်ေပXေစခဲ့ပါက ထိုဆံုး�Pံးနစ်နာမP 
များ အတွက် ဆုံး�Pံးနစ်နာသူအား ေပးေလျာ်ရမည်။  
    

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၇၇၇၇))))    

မေတာ်တဆမေတာ်တဆမေတာ်တဆမေတာ်တဆမPမPမPမP    �ှင့် ဖြ စ်စဥ်�ှင့် ဖြ စ်စဥ်�ှင့် ဖြ စ်စဥ်�ှင့် ဖြ စ်စဥ် ဖြ ဖြ ဖြ ဖြ စ်စ်စ်စ်ရပ်ရပ်ရပ်ရပ်များအားများအားများအားများအား    စုံစမ်းစုံစမ်းစုံစမ်းစုံစမ်းစစ်ေဆးခြ င်းစစ်ေဆးခြ င်းစစ်ေဆးခြ င်းစစ်ေဆးခြ င်း    
   
 

၃၆။ ေရယာA်အုပ်သည် မိမိေရယာA်�ှင့် ပတ်သက်ေသာ ေအာက်ပါ မေတာ်တဆမP�ှင့် ဖြ စ်စဥ် 
 ဖြ စ်ရပ်များကို ဦးစီးဌာနသိုV လည်းေကာင်း၊ အခင်းဖြ စ်ပာွးရာေနရာ�ှင့် အနီးဆံုးရဲစခန်းသိုV 
လည်းေကာင်း ၂၄ နာရီအတွင်း ေဆာလျင်စာွ သတင်းပိုVရမည် - 

 (က) ေရယာA် တိမ်းေမှာက်ခြ င်း၊ နစ်မြ }ပ် ခြ င်း၊ ေရယာA်အား စွန်Vခွာ ခြ င်း သိုVမဟုတ် ေရယာA် 
ပျက်စီး ခြ င်း၊ 

 (ခ) ေရယာA် မေတာ်တဆမPေက( ာင့် ေရယာA်ေပXတွင်  ပြ င်းထန်စာွ ထိိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှ ခြ င်း 
သိုVမဟုတ် အသက်ဆံုး�PံးမP  ဖြ စ်ေပXခြ င်း၊ 

(ဂ) ေရယာA် တုိက်မPေက( ာင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမP  ဖြ စ်ေပX ခြ င်း၊ 

(ဃ) ေရထုပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမP ဖြ စ်ေပX ခြ င်း။ 

၃၇။ ဦးစီးဌာနသည် ရရှိေသာ သတင်းအချက်အလက်အရ ေပXေပါက်လာသည့် ပုဒ်မ ၃၆ ပါ 
မေတာ်တဆမPကိစY�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဝန်က� ီးဌာနသိVု အမြ န်ဆုံး သတင်းပိုVရမည်။ 
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38. The department shall, if it is necessary to investigate in respect of any 
accident and events in section 36, form the Investigation Body comprising the 
suitable persons in coordination with the relevant government departments, 
organizations, and assign duty to the Investigation Body to submit the investigation 
report. 
 
39. The department shall, in coordination with the Investigation Body, arrange 
the necessary support to investigate at the place nearby the accident occurred or 
at the convenient place. 
 
40. The Investigation Body:  
 (a) may investigate relevant master, engine driver and crew members 

who are necessary to be investigated, the aggrieved passengers and 
the carrier of cargo, other necessary witnesses in respect of any 
matters in Section 36 which is assigned duty by the department; 

 (b) may, in investigation, comply with the necessary provision in the Code 
of Criminal Procedure, the Code of Civil Procedure and the Evidence 
Act reasonably in respect of summoning, examining the relevant 
persons to investigate, accepting testimonies evidences and 
documents; 

 (c) shall carry out investigation urgently and send the investigation report 
to the Ministry through the department. 

 
Chapter VIIIChapter VIIIChapter VIIIChapter VIII    

Entry permit for Foreign Vessels into Inland WaterEntry permit for Foreign Vessels into Inland WaterEntry permit for Foreign Vessels into Inland WaterEntry permit for Foreign Vessels into Inland Water    
    

41. The ship owner or the master of the foreign vessel shall; 
 (a) request prior permission of the department if it needs to enter or transit 

in inland water; 
 (b) inform and request permission to the department as soon as possible 

after such entry has been done if the vessel enters into inland water un 
avoidably in emergency to repair the vessel's hull or engine or to 
escape from imminent danger. 

 

 



၁၅ 

၃၈။ ဝန်က� ီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၃၆ ပါ မေတာ်တဆမP �ှင့် ဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်များ ကိစYတစ်ရပ်ရပ်�ှင့် 
စပ်လျA်း၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးမPပြ }ရန် လိုအပ်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွ�ဲအစည်းများ�ှင့် 
ည�ိ�Pိင်းပ� ီး သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ�ိ}လ်များ ပါဝင်သည့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ�ကို ဖွဲ�စည်း ပ� ီး 
စုံစမ်းစစ်ေဆးချက် အစီရင်ခံစာ တင်ပြ ရန် တာဝန်ေပးရမည်။  

၃၉။ ဦးစီးဌာနသည် စုံစမ်းစစ်ေဆးမPပြ }လုပ်ရန် မေတာ်တဆမPဖြ စ်ပွားေသာေနရာ အနီးအနားတွင် 
 ဖြ စ်ေစ၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးမPအတွက် လွယ်ကူအဆင်ေပြ မည့်ေနရာတွင်ဖြ စ်ေစ၊ စစ်ေဆးမPပြ }လုပ်ရန် စုံစမ်း 
စစ်ေဆးေရးအဖွ�ဲ�ှင့် ည�ိ�Pိင်းပ� ီး လိုအပ်ေသာ အေထာက်အပံ့များ စီစဥ်ေပးရမည်။ 

၄၀။ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး အဖွ�ဲသည် - 

 (က) ဝန်က� ီးဌာနက တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ပုဒ်မ ၃၆ ပါ ကိစYတစ်ရပ်ရပ် �ှင့် စပ်လျA်း၍ 
စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် လိုအပ်ေသာ သက်ဆိုင်ရာ ေရယာA်အုပ်၊ စက်ခန်းအုပ်�ှင့် ေရယာA် 
ဝန်ထမ်းများကိုလည်းေကာင်း၊ နစ်နာဆုံး�Pံးေသာ ခရီးသည်များ�ှင့် ကုန်စည် 
တင်ေဆာင်သူ တိVုကိုလည်းေကာင်း၊ အခြ ား လိုအပ်ေသာ အသိသက်ေသများကို 
လည်းေကာင်း စုံစမ်း စစ်ေဆးမP ပြ }လုပ်�ိုင်သည်။ 

 (ခ) စုံစမ်းစစ်ေဆးမP ပြ }လုပ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ�ိ}လ်များကို စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် 
ဆင့်ေခXခြ င်း၊ စစ်ေမး ခြ င်း၊ သက်ေသခံချက်များ�ှင့် သက်ေသခံ စာရွက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများကို လက်ခံခြ င်း�ှင့်စပ်လျA်း၍ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး ဥပေဒ၊ တရားမ 
ကျင့်ထုံးဥပေဒ�ှင့် သက်ေသခံအက်ဥပေဒတိVုပါ လိုအပ်သည့် ပြ zာန်းချက်များကို 
ဆီေလျာ်သမ� လိုက်နာကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။ 

 (ဂ) စုံစမ်းစစ်ေဆးမPကို ေဆာလျင်စာွ ပြ }လုပ်ပ� ီး စုံစမ်းစစ်ေဆးမP အစီရင်ခံစာကို ဦးစီးဌာနမှ 
တစ်ဆင့် ဝန်က� ီးဌာနသိုV အစီရင်ခံရမည်။ 

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

�ုိင်ငံခြ ား�ုိင်ငံခြ ား�ုိင်ငံခြ ား�ုိင်ငံခြ ားေရယာဥ်များ ေရယာဥ်များ ေရယာဥ်များ ေရယာဥ်များ  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းသုိV ဝင်ေရာက်ခွင့် ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းသုိV ဝင်ေရာက်ခွင့် ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းသုိV ဝင်ေရာက်ခွင့် ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းသုိV ဝင်ေရာက်ခွင့်    
    

၄၁။ �ိုင်ငံခြ ားေရယာA်၏ ေရယာဥ်ပိုင်ရှင် သိုVမဟုတ် ေရယာA်အုပ်သည် - 

 (က)  ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းအတွင်းသိုV ေခတL ဝင်ေရာက် ဖြ တ်သန်း၍ သွားလာရန် အေက( ာင်း 
ရိှပါက ဦးစီးဌာန၏ က� ိ}တင်ခွင့်ပြ }ချက် ေတာင်းခံရမည်။  

 (ခ) ေရယာA်၏ကိုယ်ထည် သိုVမဟုတ် စက်ချိ}Vယွင်းသဖြ င့် ပြ }ပြ င်ရန်အတွက် လည်းေကာင်း၊ 
ေရယာဥ်သိုVကျေရာက်မည့်အ�Lရာယ်မှ ေရှာင်ရှားရန် လိုအပ်ခြ င်းေက( ာင့်လည်းေကာင်း 
မလxဲမေရှာင်သာ ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်း အတွင်းသိုV အေရးေပX ဝင်ေရာက်ရသည့်အခါ 
ထိုသိုVဝင်ေရာက်ပ� ီးလျင်ပ� ီးခြ င်း ဦးစီးဌာနသိုV အေ က( ာင်းက( ားပ� ီး ခွင့်ပြ }ချက် ေတာင်းခံ 
ရမည်။ 
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42. The department: 
 (a) may grant by specifying the terms and conditions or refuse, after 

scrutinizing the request for permission made under the Section 41; 
 (b) shall comply with the regional agreement or bilateral agreement in 

respect of entering into and transit in the inland water by the foreign 
vessel according to such agreement, 

Chapter IXChapter IXChapter IXChapter IX    
Offences and PenaltiesOffences and PenaltiesOffences and PenaltiesOffences and Penalties    

43. Any ship owner and master violates any of the prohibitions in sub-section (a) 
of Section 11 and sub-sections (a) and (b) of Section 30 shall, on conviction, be 
punished with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine 
from a minimum of five hundred thousand kyats to a maximum of two million five 
hundred thousand kyats or with both, 
 

44. Whoever violates any of the prohibitions in Sections 28 and 34 shall, on 
conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to two 
years or with fine from a minimum of five hundred thousand kyats to a maximum of 
two million five hundred thousand kyats or with both. 
 

45. Any ship owner violates any of the prohibitions in Section 21 or 32 shall, on 
conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one 
year or with fine from a minimum of three hundred thousand kyats to a maximum 
of one million five hundred thousand kyats or with both. 
 

46. Whoever violates any of the prohibitions in Section 22 and sub-section (d) of 
Section 24 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which 
may extend to one year or with fine from a minimum of three hundred thousand 
kyats to a maximum of one million five hundred thousand kyats or with both. 
 

47. Any foreign ship owner or master fails to comply with any obligations in 
Section 41 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which 
may extend to one year or with fine from a minimum of three hundred thousand 
kyats to a maximum of one million five hundred thousand kyats or with both. 
 

48. Any master fails to inform the department and the nearest police station from 
the scene of crime within 24 hours in respect of any accident and event in Section 
36 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may 
extend to one year or with fine from a minimum of three hundred thousand kyats to 
a maximum of one million five hundred thousand kyats or with both. 
 
 

 



၁၆ 

၄၂။ ဦးစီးဌာနသည် - 

 (က) ပုဒ်မ ၄၁ အရ ခွင့်ပြ }ချက် ေတာင်းခံခြ င်းကို စိစစ်ပ� ီး စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ 
ခွင့်ပြ }ခြ င်း သိုVမဟုတ် ငြ င်းပယ်ခြ င်း ပြ }�ိုင်သည်။ 

 (ခ) ေဒသဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက်အရ ဖြ စ်ေစ၊ �ှစ်�ိုင်ငံ သေဘာတူညီချက်အရ ဖြ စ်ေစ၊ 
�ိုင်ငံခြ ားေရယာA်က ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းအတွင်းသိုV ဝင်ေရာက်  ဖြ တ်သန်း၍ 
သာွးလာခြ င်း�ှင့် စပ်လျA်း၍ ထိုသေဘာတူညီချက်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

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

 ပြ စ်မP ပြ စ်မP ပြ စ်မP ပြ စ်မP�ှင့် ပြ စ်ဒဏ်များ�ှင့် ပြ စ်ဒဏ်များ�ှင့် ပြ စ်ဒဏ်များ�ှင့် ပြ စ်ဒဏ်များ    
 

၄၃။ မည်သည့် ေရယာA်ပိုင်ရှင်�ှင့် ေရယာA်အုပ် မဆုိ ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က) �ှင့် ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ 
(က) �ှင့် (ခ) တိVုပါ တားမြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေက( ာင်း  ပြ စ်မPထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခံရလ�င် 
ထိုသူကို ေထာင်ဒဏ် ၂ �ှစ်ထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ် ၅ သိန်းမှ ကျပ် ၂၅ သိန်း အထိ 
 ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။  

၄၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၈ �ှင့် ပုဒ်မ ၃၄ တုိVပါ တားမြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေက( ာင်း 
 ပြ စ်မPထင်ရှား စီရင်ခြ င်း ခံရလ�င် ထိုသူကို ေထာင်ဒဏ် ၂ �ှစ်ထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ် ၅ 
သိန်းမှ ကျပ် ၂၅ သိန်း အထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၄၅။ မည်သည့် ေရယာA်ပိုင်ရှင် မဆုိ ပုဒ်မ ၂၁ သိုVမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၂ ပါ တားမြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို 
ေဖာက်ဖျက် ေက( ာင်း  ပြ စ်မPထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခံရလ�င် ထိုသူကို ေထာင်ဒဏ် ၁ �ှစ်ထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ် 
အနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိန်းမှ ကျပ် ၁၅ သိန်း အထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၄၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၂ �ှင့် ပုဒ်မ ၂၄ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)ပါ တားမြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို 
ေဖာက်ဖျက်ေက( ာင်း  ပြ စ်မPထင်ရှား စီရင်ခြ င်း ခံရလ�င် ထိုသူကို ေထာင်ဒဏ် ၁ �ှစ်ထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ် 
အနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိန်းမှ ကျပ် ၁၅ သိန်း အထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 
 

၄၇။ မည်သည့် �ိုင်ငံခြ ားေရယာဥ်ပိုင်ရှင် သိုVမဟုတ် ေရယာA်အုပ် မဆုိ ပုဒ်မ ၄၁ ပါ တာဝန် 
တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ေက( ာင်း  ပြ စ်မPထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခံရလ�င် ထိုသူကုိ 
ေထာင်ဒဏ် ၁ �ှစ်ထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ် အနည်းဆံုး ကျပ် ၃ သိန်းမှ ကျပ် ၁၅ သိန်း အထိ  ဖြ စ်ေစ၊ 
ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 
 

၄၈။ မည်သည့် ေရယာA်အုပ် မဆုိ ပုဒ်မ ၃၆ ပါ မေတာ်တဆမP  ဖြ စ်စဥ်  ဖြ စ်ရပ်တစ်ခုခု�ှင့် 
စပ်လျA်း၍ ဦးစီးဌာန�ှင့် အခင်းဖြ စ်ပာွးရာ ေနရာ�ှင့် အနီးဆုံးရဲစခန်းသိုV ၂၄ နာရီအတွင်း              
ေဆာလျင်စာွ သတင်းပိုVရန် ပျက်ကွက်ေက( ာင်း  ပြ စ်မPထင်ရှား စီရင်ခြ င်း ခံရလ�င် ထိုသူကို ေထာင်ဒဏ် 
၁ �ှစ်ထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိန်းမှ ကျပ် ၁၅ သိန်း အထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး 
 ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 
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49. Any ship owner and master fail to comply with any obligation in Section 15 or 
violate any prohibition in sub-sections (c), (d), (e) and (f) of Section 30 shall, on 
conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three 
months or with fine  from a minimum of one hundred thousand kyats to a maximum 
of five hundred thousand kyats or with both. 
 
50. Any ship owner, master and crew member fails to comply with any obligation 
in Section 14 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which 
may extend to three months or with fine from a minimum of one hundred thousand 
kyats to a maximum of five hundred thousand kyats or with both. 
 
51. Any master and engine driver fail to comply with any obligations in sub-
section (c) of Section 19 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a 
term which may extend to three months or with fine from a minimum of one 
hundred thousand kyats to a maximum of five hundred thousand kyats or with 
both. 
 
52. Any passenger rides on the roof of the vessel or side of the vessel or any other 
prohibited place shall, on conviction, be punished with fine form a minimum of ten 
thousand kyats to a maximum of fifty thousand kyats or with both. 
 

Chapter XChapter XChapter XChapter X    
MiscellaneousMiscellaneousMiscellaneousMiscellaneous    

    
53. The Ministry may stipulate and amend, if necessary, inspection fee, costs and 
fees for the vessel survey, examination fees for competency certificate and, 
relevant  service license fees, revalidation fees and other necessary fees. 
 
54. Any member of the Investigation Body or surveyor or inspector who are 
carries out, in good faith, the functions and duties assigned under this Law shall not 
be sued under the criminal or civil proceeding. 
 
55. Any member of the Investigation Body, surveyor and inspector, not civil 
service personnel who are assigned duty under this Law shall be deemed as a 
public servant under Section 21 of the Penal Code while performing the duty. 
 



၁၇ 

၄၉။ မည်သည့် ေရယာA်ပိုင်ရှင်�ှင့် ေရယာA်အုပ် မဆုိ ပုဒ်မ ၁၅ ပါ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို 
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ေက( ာင်း  ပြ စ်မPထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခံရလ�င်ဖြ စ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခဲွ 
(ဂ)၊ (ဃ)၊ (င) �ှင့် (စ) တုိVပါ တားမြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေက( ာင်း  ပြ စ်မPထင်ရှား စီရင်ခြ င်း 
ခံရလ�င်  ဖြ စ်ေစ  ထိုသူကို ေထာင်ဒဏ် ၃ လ ထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ် အနည်းဆံုး ကျပ် ၁ သိန်းမှ ကျပ် ၅ 
သိန်း အထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 
 

၅၀။ မည်သည့် ေရယာA်ပိုင်ရှင်၊ ေရယာA်အုပ်�ှင့် ေရယာA်ဝန်ထမ်း မဆုိ ပုဒ်မ ၁၄ ပါ တာဝန် 
တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ေက( ာင်း  ပြ စ်မPထင်ရှား စီရင်ခြ င်း ခံရလ�င် ထိုသူကုိ 
ေထာင်ဒဏ် ၃ လ ထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ် အနည်းဆံုး ကျပ် ၁ သိန်းမှ ကျပ် ၅ သိန်း အထိ  ဖြ စ်ေစ၊ 
ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 
 

၅၁။ မည်သည့် ေရယာA်အုပ်�ှင့် စက်ခန်းအုပ်မဆုိ ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ တာဝန်ကို လိုက်နာ 
ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ေက( ာင်း  ပြ စ်မPထင်ရှား စီရင်ခြ င်း ခံရလ�င် ထိုသူကို ေထာင်ဒဏ် ၃ လ အထိ 
 ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ် အနည်းဆံုး ကျပ် ၁ သိန်းမှ ကျပ် ၅ သိန်း အထိ  ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး  ဖြ စ်ေစ 
ချမှတ်ရမည်။ 
 

၅၂။ မည်သည့် ခရီးသည် မဆုိ ေရယာA်၏ အမိုးေပXတွင်  ဖြ စ်ေစ၊ ေရယာA်၏ ေဘးတွင် တွယ်၍ 
 ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ား တားမြ စ်ထားသည့် ေနရာတစ်ခုခုတွင်  ဖြ စ်ေစ လိုက်ပါ စီးနင်းေက( ာင်း   ပြ စ်မPထင်ရှား 
စီရင်ခြ င်း ခံရလ�င် ထိုသူကို ေငွဒဏ် အနည်းဆံုး ကျပ် ၁ ေသာင်းမှ ကျပ် ၅ ေသာင်း အထိ 
ချမှတ်ရမည်။ 
    

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၁၀၁၀၁၀၁၀))))    

အေထွအေထွအေထွအေထွေထွေထွေထွေထွ    
 

၅၃။ ဝန်က� ီးဌာနသည် ေရယာA် တုိင်းတာစစ်ေဆးမPအတွက် စစ်ေဆးခ၊ စရိတ်�ှင် ့ အခေက( းေငွ များ၊ 
ကOမ်းကျင်မPလက်မှတ် အရည်အချင်း စစ်ေဆးခများ�ှင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ခ၊ 
လိုင်စင်သက်တမ်း တုိးမြ �င့်ခ�ှင့် အခြ ားလိုအပ်ေသာ အခေက( းေငွများကို သတ်မှတ်ခြ င်း�ှင့် 
လိုအပ်ပါက  ပြ င်ဆင်သတ်မှတ်ခြ င်း  ပြ }�ိုင်သည်။ 

၅၄။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သေဘာ�ိုးဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ေသာ 
စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး အဖွဲ�ဝင် တစ်ဦးဦးကို  ဖြ စ်ေစ၊ တိုင်းတာစစ်ေဆးေရးမှ�းကို  ဖြ စ်ေစ၊ စစ်ေဆးေရး 
အရာရှိကို ဖြ စ်ေစ တရားမေက( ာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း၊  ပြ စ်မPေက( ာင်း အရေသာ်လည်းေကာင်း 
တရားစွဲဆုိခြ င်းမပြ }ရ။ 
 

၅၅။ ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် �ိုင်ငံဝန်ထမ်း မဟုတ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး 
အဖွဲ�ဝင် တစ်ဦးဦး၊ တုိင်းတာစစ်ေဆးေရးမှ�း�ှင့် စစ်ေဆးေရးအရာရိှတိVုသည် တာဝန်ထမ်း 
ေဆာင်ချိန်တွင် ရာဇသတ် က� ီးပုဒ်မ ၂၁ အရ   ပြ ည်သVူဝန်ထမ်း ဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 
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56. The Ministry may exempt State owned vessels, government department and 
organization owned vessel or any inland water vessel which are performing the 
duty of the State from compliance with all or any part of the provisions in this Law 
with the approval of the government for public interests. 
 

57. The department shall collect arrears of revenue which have to be received 
under this Law in accord with the existing tax laws. 
 

58. The rules, notifications, orders, directives and procedures which are issued 
under the Inland Steam Vessels Act, 1917 shall be continued to exercise unless and 
until it is contrary to this Law. 
 

59. If an exhibit involved in any offence prosecuted under this Law is not easily 
producible before the Court, such exhibit need 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 exhibit in accord with this Law. 
 

60. The offences in this Law are defined as the cognizable offences. 
 

61. In implementing the provisions of this Law: 
 (a) The Ministry may, with the approval of the Union Government, issue 

rules, regulations and by-laws; 
 (b) The Ministry may issue the notifications, orders, directives and 

procedures, and the department may issue the orders and directives. 
 

62. The Inland Steam Vessel Act, 1917 shall be repealed by this Law. 
    
 
    
 I hereby sign under the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar. 
 
 
 
              (Sd.) Thein Sein 
              President 
      The Republic of the Union of Myanmar 

 



 

၁၈ 

၅၆။ ဝန်က� ီးဌာနသည် အများပြ ည်သူ အကျိ}းငာှ အစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 
�ိုင်ငံေတာ်ပိုင် ေရယာA်၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ�အစည်းပိုင် ေရယာA် သိုVမဟုတ် �ိုင်ငံေတာ်၏ တာဝန်ကို 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ ပြ ည်တွင်းေရေက( ာင်းသာွး မည်သည့် ေရယာA်ကိုမဆုိ ဤဥပေဒပါ 
 ပြ zာန်းချက်များမှ အားလုံးကို ဖြ စ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ဖြ စ်ေစ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ခြ င်းမှ 
ကင်းလွတ် ခွင့်ပြ }�ိုင်သည်။ 
 

၅၇။ ဦးစီးဌာနသည် ဤဥပေဒအရ ရရန်ရှိေသာ ေ က¡ းကျန်များကို တည်ဆဲအခွန်အခ ဆုိင်ရာ 
ဥပေဒများ�ှင့်အညီအရ ေကာက်ခံရမည်။ 
 

၅၈။ The Inland Steam Vessels Act, 1917 အရ ထုတ်ပြ န်ခဲ့သည့် နည်းဥပေဒများ၊ 
အမိနV်ေက( ာ်ငြ ာစာ၊အမိန်V၊�xန်က( ားချက်�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ဤဥပေဒ�ှင့် မဆနV်ကျင်သေရွ� 
ဆက်လက်ကျင့်သုံး�ိုင်သည်။   
 

၅၉။ ဤဥပေဒအရ တရားစွဲဆုိ တင်ပိုVေသာ ပြ စ်မP တစ်ရပ်ရပ်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် သက်ေသခံ 
ပစYည်းသည် တရား�ုံးေရှ�သိုV တင်ပိVုရန် မလွယ်ကူေသာ ပစYည်းြဖစ်ပါက ယင်းသက်ေသခံ ပစYည်းကုိ 
တရား�ုံးေရှ�သိVု တင်ပိုVရန် မလိုဘဲ မည်ကဲ့သိုV ထိန်းသိမ်းထားေက( ာင်း အစီရင်ခံစာ သိုVမဟုတ် 
သက်ဆုိင်ရာ အခြ ား စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများဖြ င့် တင်ပြ �ိုင်သည်။  ယင်းသိုV 
တင်ပြ ခြ င်းကို တရား�ုံးေရှ�သိုV သက်ေသခံပစYည်း တင်ပြ ဘိသကဲ့သိုV မှတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ရာ 
တရား�ုံးက ဥပေဒ�ှင့်အညီ စီမံခန်Vခွဲသည့် အမိန်V ချမှတ်ရမည်။ 
 

၆၀။ ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မPများကို ရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရိှေသာ ပြ စ်မPများအဖြ စ် သတ်မှတ်သည်။ 
 

၆၁။ ဤဥပေဒပါ ပြ zာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

 (က) ၀န်က� ီးဌာနသည် ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ အဖွဲ�၏သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် နည်းဥပေဒ များ၊ 
စည်းမျA်း �ှင့် စည်းကမ်းများကို ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။  

 (ခ) ဝန်က� ီးဌာနသည် အမိန်Vေ က( ာ်ငြ ာစာ၊ အမိနV်၊ �xန်က( ားချက်�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို 
လည်းေကာင်း ၊ ဦးစီးဌာနသည် အမိန်V�ှင့် �xန်က( ားချက်များကို လည်းေကာင်း 
ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။  

 

၆၂။ ဤဥပေဒဖြ င့် The  The  The  The  Inland Inland Inland Inland     Steam Steam Steam Steam     VesselVesselVesselVesselssss        ActActActAct,,,,        1917191719171917        ကို �ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 
 

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

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်ဖွဲ�စည်းပုံအေခြ ခံဥပေဒအရကO�ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။ 
 
 
  

(ပုံ) သိန်းစိန် 
�ိုင်ငံေတာ် သမ�တ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်  


