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ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စီမဳခန့်ခဲွမှုဥပေဒ 

(၂၀၂၀ ပပည်ဴနှစ်၊ ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၆။) 

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်ဵ ၅ ရက် 

(၂၀၂၀ ပပည်ဴနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်) 

 

ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကုိ ပပဋ္ဌာန်ဵလုိက်သည်။ 

အခန်ဵ(၁) 

အမည်နှင်ဴ အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴေမာ်ေတာ်ယာဉ်စီမဳခန့်ခဲွမှုဥပေဒ ဟ ုေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ပပပါအတိုင်ဵ  အဓပိ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစ 

ရမည်- 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ဆိုသည်မှာ စက်အာဵကိုပဖစ်ေစ၊ လျှပ်စစ်အာဵကိုပဖစ်ေစ၊ အပခာဵစွမ်ဵအင် 

တစ်မျ ို ဵမျ ို ဵ ကိုပဖစ်ေစ အသဳုဵပပု၍ ေမာင်ဵနှင်ေသာယာဉ်ကို ဆိုသည်။ ယင်ဵ စကာဵရပ်တွင် 

ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ်၊ ေနာက်တွဲယာဉ်၊ စက်ယန္တရာဵမျာဵနှင်ဴ ဝန်ကကီဵဌာနက အခါအာဵေလျာ်စွာ 

အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန် သတ်မှတ်သည်ဴ ယာဉ်မျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။ 

 (ခ) စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵေမာ်ေတာ်ယာဉ် ဆိုသည်မှာ စီဵပွာဵေရဵအလို့ငာှ ငာှဵရမ်ဵ ခ သ့ုိမဟုတ် သယ်ယူ 

ပိုေ့ဆာင်ခရယူ၍ ခရီဵသည် သ့ုိမဟုတ် ကုန်စည်ကို သယ်ယူပို့ေဆာငေ်သာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို 

ဆိုသည်။ 

 (ဂ) ေနာက်တဲွယာဉ် ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပဖငဴ် ချတိ်ဆွဲသည်ဴ ဘီဵတပ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။ 

 (ဃ) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် ဆိုသည်မှာ ေဘဵတွဲပါသည်ပဖစ်ေစ၊ မပါသည်ပဖစ်ေစ အနည်ဵဆုဳဵ ဘီဵ နှစ်ဘီဵ 

ပဖငဴ် ေမာင်ဵနှငေ်သာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။ 

 (င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အဓိကအစိတ်အပုိင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ရုပ်သဏ္ဌာန်၊ ကိုယ်ထည်၊ 

အင်ဂျင၊် ဂီယာ၊ ေဘာင၊် ဝငရ်ိုဵနှင်ဴ ေမာင်ဵနှင်တဳ အထုိငစ်နစ်တို့ကို ဆိုသည်။ 

 (စ) ဝန်တင်အာဵ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်တငေ်ဆာငခ်ွငဴ်ပပုသည်ဴ ကုန် 

အေလဵချနိ်၊ ခရီဵသည်အေရအတွက် သ့ုိမဟုတ် ကုန်အေလဵချနိ်နှင်ဴ ခရီဵသည်အေရအတွက် စုစုေပါင်ဵ 

တို့ကို ဆိုသည်။ 

 (ဆ) ေဘဵအန္တရာယ်ရိှေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ (Dangerous Goods) ဆိုသည်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင၊် 

ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵနှငဴ် နိုင်ငေဳတာ်လဳုခခုဳေရဵကို ထိခိုက်ေစသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ 

အရာဝတ္တုမျာဵ၊ အရည်မျာဵနှင်ဴ အခိုဵအေငွ့ မျာဵကို ဆိုလိုသည်။ 
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 (ဇ) ကနဦဵမှတ်ပဳုတင်ပခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳတွင် သတ်မှတ်ချက်မျာဵ 

နှငဴအ်ညီ ပထမဦဵဆုဳဵ မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵကို ဆိုသည်။ 

 (ဈ) ယာယီမှတ်ပုတဳင်ပခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ကနဦဵမှတ်ပုတဳငပ်ခင်ဵ မပပုမီ သက်ဆိုင်ရာ 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်ပနိုငင်ဳမျာဵတွင် 

မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵကို ပပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖဲွ့၏ ခွငဴ်ပပုချက်ပဖငဴ် ပမန်မာနိုင်ငဳ 

အတွင်ဵ ေန့ရက်၊ အချနိ်နှငဴ် ေနရာ ကန့်သတ်ချက်မျာဵပဖငဴ်ေခတ္တဝင်ေရာက်နိုငေ်ရဵနှင်ဴ 

ေခတ္တပဖတ်သန်ဵ သွာဵလာနိုငေ်ရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ခွငဴ်ပပုချက်ပဖငဴ် 

ပပန်လည်တင်ပိုရ့န် ရည်ရွယ်၍ ပပည်ပနိုင်ငမဳျာဵမှ ယာယီတင်သွင်ဵ လာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵကို 

သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ အသဳုဵပပုနိုငေ်ရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ  သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵတို့ကို ဆိုသည်။ 

 (ည) သက်တမ်ဵတုိဵမှတ်ပဳုတငပ်ခင်ဵ ဆိုသည်မှာ မှတ်ပုတဳင်ထာဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို 

သက်ဆိုင်သည်ဴ ေဒသဆိုငရ်ာ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ 

သက်တမ်ဵတိုဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ကို ဆိုသည်။ 

 (ဋ) မှတ်ပဳုတငအ်ရာရိှ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုဳတငရ်န် ဦဵစီဵဌာနက တာဝန်ေပဵအပ် 

ထာဵေသာ ဦဵစီဵဌာနမှတ်ပုဳတင်အရာရိှ သ့ုိမဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင်အရာရိှကို ဆိုသည်။ 

 (ဌ) ဦဵစီဵဌာနမှတ်ပဳုတင်အရာရိှ ဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာန၏ အရာရိှတစ်ဦဵဦဵအာဵ မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှအပဖစ် 

ဦဵစီဵဌာနက ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵေသာသူကို ဆိုသည်။ 

 (ဍ) ေဒသဆုိင်ရာ မှတ်ပဳုတင်အရာရိှ ဆိုသည်မှာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ေထာငစ်ု 

နယ်ေပမ၊ ကိုယ်ပိုငအ်ုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အပု်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ၊ ခရိုင်နှငဴ်မမို့နယ် 

ကုန်ဵလမ်ဵ  ပိုေ့ဆာငေ်ရဵ ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနရုဳဵမျာဵရှိ အရာရှိတစ်ဦဵဦဵအာဵ ေဒသဆိုင်ရာ 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအပဖစ် ဦဵစီဵဌာနက ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵထာဵေသာသူကို ဆိုသည်။ 

 (ဎ) လုိင်စင်ထုတ်ေပဵသူအရာရိှ ဆိုသည်မှာ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင်နှငဴ် ယာဉ်အကူလိုင်စငထ်ုတ်ေပဵရန် 

ဦဵစီဵဌာနက တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ အရာရိှကို ဆိုသည်။ 

 (ဏ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပဳုတင်စာအုပ် (Registration Logbook of a Motor Vehicle) ဆိုသည်မှာ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူကို ထုတ်ေပဵသည်ဴ မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာဵ ပါဝင်သည်ဴ မှတ်တမ်ဵစာအုပ်ကို ဆိုသည်။ 

 (တ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပဳုတင် သက်ေသခဳလက်မှတ် (Registration Certificate of a Motor Vehicle) 

ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုဳတငထ်ာဵရိှေ ကာင်ဵ၊ အမျာဵပပည်သူဆိုင်ရာေနရာနှငဴ် အပခာဵ 

သွာဵလာခွငဴပ်ပုနိုင်ေသာ ေနရာမျာဵတွင် ေမာင်ဵနှငန်ိုငေ် ကာင်ဵ  အသိအမှတ်ပပုထုတ်ေပဵေသာ 

အေထာက်အထာဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

 (ထ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵချက် သက်ေသခဳလက်မှတ် (Vehicle Inspection Certificate) ဆိုသည်မှာ 

ဦဵစီဵဌာန သ့ုိမဟုတ် ဦဵစီဵဌာန၏ ခွငဴ်ပပုချက်ပဖင်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ  ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်ဵက 
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ထုတ်ေပဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကကဳဴခိုငမ်ှုရိှေ ကာင်ဵ  အေထာက်အထာဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကို 

ဆိုသည်။ 

 (ဒ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပဳုတငနဳ်ပါတ်ပပာဵ (Registration Number Plate of a Motor Vehicle) 

ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ မှတ်ပုဳတင်အမှတ်ကို ေဖာ်ပပလျက် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အေရှ့နှင်ဴ 

အေနာက်တွင် တပ်ဆင်အသုဳဵပပုရန်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏ မှတ်ပုဳတငအ်မှတ်ကို 

ေဖာ်ပပလျက် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏အေနာက်တွင် တပ်ဆင်အသဳုဵပပုရန်လည်ဵေကာင်ဵ  ဦဵစီဵဌာနက 

ထုတ်ေပဵထာဵေသာ နဳပါတ်ပပာဵကို ဆိုသည်။ 

 (ဓ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပဳုတငထ်ာဵသူ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတငမ်ှတ်တမ်ဵတွင် မှတ်ပုဳတင် 

ထာဵသူအပဖစ် အမည်ေဖာ်ပပထာဵသူကို ဆိုသည်။ 

 (န) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပုိင်ရှင် ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဥပေဒနှငဴ်အညီ တစ်နည်ဵနည်ဵပဖငဴ် 

ပိုင်ဆိုင်သူကို ဆိုသည်။ ယင်ဵ စကာဵရပတ်ွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူ သ့ုိမဟုတ် 

ဥပေဒနှင်ဴအညီ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို လက်ရိှရရိှထာဵသူလည်ဵပါဝင်သည်။ 

 (ပ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက်တာဝန်ရိှသူ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုငရှ်င် သ့ုိမဟုတ် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ကကီဵ ကပ်တာဝန်ယူ ေဆာငရွ်က်သူ သ့ုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ေမာင်ဵနှင်သူကို ဆိုသည်။ 

 (ဖ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာန၏ ခွငဴ်ပပုချက်ပဖငဴ် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ လုပ်ကိုင်ခွငဴ် ရရိှေသာ ပုဂ္ဂိုလ် 

သ့ုိမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵက ေဆာငရ်ွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵကို ဆိုသည်။ 

 (ဗ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵဆုိင်ရာ နည်ဵပညာကျွမ်ဵကျင်သူအဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆဵပခင်ဵ  ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူ (Operator) မျာဵ၏ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵသညဴ် 

စက်ကိရိယာ (Vehicle Inspection Equipment) မျာဵအရည်အေသွဵပပညဴ်မီမှု ရိှ မရိှ၊ စစ်ေဆဵပခင်ဵ  

နည်ဵ စနစ်မျာဵမှန်ကန်မှုနှငဴ် တိကျမှု ရိှ မရိှ၊ စစ်ေဆဵပခင်ဵ ဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵနှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ မှန်ကန်မှု ရိှ မရှိတို့အတွက် စစ်ေဆဵပခင်ဵ ၊ ေစာငဴ် ကည်ဴေလဴလာပခင်ဵ နှင်ဴ 

လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည် အကဲပဖတ်ပခင်ဵတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရန် ဦဵစီဵဌာနက 

သတ်မှတ်တာဝန်ေပဵအပ်ေသာ အဖဲွ့အစည်ဵကို ဆိုသည်။ 

 (ဘ) ယာဉ်ေမာင်ဵလုိင်စင် ဆိုသည်မှာ လိုငစ်င်ထုတ်ေပဵသူအရာရိှက ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵအာဵ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ကိုပဖစ်ေစ၊ သီဵပခာဵေဖာ်ပပထာဵသည်ဴ အတန်ဵအစာဵ သ့ုိမဟုတ် 

အမျ ို ဵအစာဵတစ်ခုခုတွင် ပါဝင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုပဖစ်ေစ ေမာင်ဵနှငခ်ွငဴ်ပပုေ ကာင်ဵ 

ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပဵသည်ဴ စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵ ကို ဆိုသည်။ 

 (မ) ယာဉ်အကူလုိင်စင် ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵအာဵ ခရီဵသည်တင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွငပ်ဖစ်ေစ၊ 

ကုန်တငေ်မာ်ေတာ်ယာဉ်တွင်ပဖစ်ေစ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ သူနှငဴ် ခရီဵသည်မျာဵကို 

ကူညီေဆာင်ရွက်ခွငဴ် ပပုေ ကာင်ဵ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပဵသည်ဴ စာတမ်ဵအမတှ်အသာဵကို ဆိုသည်။ 
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 (ယ) လုပ်ငန်ဵလုိင်စင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပဵသညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ  ပုဂ္ဂလကိ 

လုပ်ငန်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ သင်တန်ဵေကျာင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ်ပပုေသာ စာတမ်ဵ 

အမှတ်အသာဵကို ဆိုသည်။ 

 (ရ) အမျာဵပပည်သူဆုိင်ရာေနရာ ဆိုသည်မှာ အမျာဵပပည်သူတို့ ဝငထ်ွက်သွာဵလာခွငဴ်ရိှေသာ ေနရာ၊ 

လမ်ဵ နယ်၊ လမ်ဵ မကကီဵ၊ လမ်ဵ သွယ်နှင်ဴ လမ်ဵ ေ ကာင်ဵ တို့ကို ဆိုသည်။ 

 (လ) လမ်ဵညွှန်ဵ၊ လမ်ဵအမှတ်အသာဵနှင်ဴ အချက်ပပမျာဵ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ သူမျာဵ 

အပါအဝင် လမ်ဵ အသဳုဵပပုသူမျာဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ စွာ သွာဵလာနိုငေ်ရဵအတွက ်အချက်ပပအညွှန်ဵ၊ 

အမှတ်အသာဵနှငဴ် အချက်ပပကိရိယာမျာဵကို ဆိုသည်။ 

 (ဝ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ် ေလထု၊ ေရထု၊ ေပမထု 

ညစ်ညမ်ဵပခင်ဵ နှငဴ် အသဳဆူညဳပခင်ဵတို့ ေလျာဴနည်ဵေစရန် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵကို ဆိုသည်။ 

 (သ) ရန်ပုဳေငွ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ တည်ေထာင်သည်ဴ ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵဆိုငရ်ာ 

ရန်ပုဳေငကွို ဆိုသည်။ 

 (ဟ) အမျ ို ဵသာဵေကာင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ အမျ ို ဵသာဵယာဉ်အန္တရာယ်၊ 

လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵေကာငစ်ီကို ဆိုသည်။ 

 (ဠ) ေဒသဆုိင်ရာေကာင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် 

သ့ုိမဟုတ် ပပည်ေထာငစ်ုနယ်ေပမ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵေကာငစ်ီကို 

ဆိုသည်။ 

 (အ) ဝန်ကကီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရ ပိုေ့ဆာငေ်ရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနကို 

ဆိုသည်။ 

  (ကက) ဦဵစီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ပိုေ့ဆာငေ်ရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာငေ်ရဵ 

ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနကို ဆိုသည်။ 

  (ခခ) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် ဆိုသည်မှာ ကုန်ဵလမ်ဵပိုေ့ဆာငေ်ရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာန၊ 

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် ကိ ုဆိုသည်။ 

အခန်ဵ(၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ပဖစ်သည်- 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵအာဵ ဥပေဒနှငဴ်အညီ စစ်ေဆဵမပီဵ မှတ်ပုဳတင်ေစရန်၊ 

 (ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျ ို ဵအစာဵအလိကု် ေမာင်ဵနှင်မည်ဴသူမျာဵအာဵ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴအရည်အချင်ဵ  

နှငဴ် ပပညဴ်မမီှုရိှမရိှစစ်ေဆဵမပီဵ ယာဉ်ေမာင်ဵ လိငုစ်င်ထုတ်ေပဵရန်၊ 

 (ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ် ပဖစ်ေပါ်လာေသာ ေလထု၊ ေရထု၊ ေပမထု ညစ်ညမ်ဵပခင်ဵ နှငဴ် အသဳဆူညဳပခင်ဵ 

တို ့ေလျာဴနည်ဵေစေရဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
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 (ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ် မေတာ်တဆပဖစ်ပွာဵမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵလာေစေရဵအတွက် စနစ ်

တကျ စီမဳခန့်ခွဲရန်၊ 

 (င) ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာ သွာဵလာနိုင်ေရဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စစေ်ဆဵပခင်ဵနှင်ဴ 

ကကီဵ ကပ်ပခင်ဵ ပပုနိုငရ်န်၊ 

 (စ) ယာဉ်ေ ကာပိတ်ဆို့မှု ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵ လာေစရန်နှငဴ် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵ 

ေဆာငရ်ွက်ရာ တွင် အဆင်ဴပမငဴ်နည်ဵပညာသုဳဵ ပို့ေဆာငေ်ရဵစနစ်ကို ထိေရာက်စွာ အသုဳဵပပုရန်၊ 

 (ဆ) ယာဉ်မေတာ်တဆထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ေ ကာငဴ် ပပည်သူတို့၏ အသက်နှငဴ် လူမှုစီဵပွာဵ 

ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵနှငဴ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵလာေစရန်နှငဴ် လမ်ဵ အသဳုဵပပုသူမျာဵ 

သွာဵလာမှုလွယ်ကူေချာေမွ့ေစရန်၊ 

 (ဇ) ေဘဵအန္တရာယ်ရိှေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵကို အန္တရာယ်ကင်ဵစွာ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေစရန်။ 

အခန်ဵ(၃) 

အမျ ို ဵသာဵယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵေကာင်စီနှင်ဴ တုိင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် 

သ့ုိမဟုတ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵေကာင်စီမျာဵ 

ဖဲွ့စည်ဵပခင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

၄။ ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖဲွ့သည်- 

 (က) ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦဵဦဵအာဵ ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ် ေဆာင်ရွက်ေစမပီဵ သငဴ်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပဖငဴ် 

အမျ ို ဵသာဵေကာင်စီကို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ အမျ ို ဵသာဵေကာငစ်ီကို လိုအပ်ပါက ပပငဆ်ငဖ်ွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။ 

၅။ အမျ ို ဵသာဵေကာငစ်ီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ပဖစ်သည်- 

 (က) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ မူဝါဒမျာဵ ချမှတ်ပခင်ဵ ၊ 

 (ခ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ပပည်သူလူထုအာဵ 

အသိပညာေပဵမည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ အစီအမဳမျာဵ ချမှတ်ကကီဵ ကပ်ပခင်ဵ၊  

 (ဂ) အမျ ို ဵသာဵယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ ေရဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်နိုငေ်ရဵအတွက် ပါဝငေ်ဆာင်ရွက်ရမည်ဴ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ 

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ ကိ ုသတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုငရ်န် ေငွေ ကဵနှငဴ် 

လူစ့ွမ်ဵအာဵအရင်ဵ အပမစ်မျာဵ ရရိှေစေရဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

 (င) ရန်ပုဳေငွ လက်ခဳရယူပခင်ဵ ၊ သဳုဵစွဲပခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ နှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵ  တို့ကို  ကပ်မတ်ပခင်ဵ ၊ 

 (စ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာငရ်ွက်ပခင်ဵ၏ ပဖစ်ေပါ်တိုဵတက်မှုအေပခအေနနှင်ဴ ေတွ့ကကုဳရသညဴ် 

အခက်အခဲမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ အစီရငခ်ဳတငပ်ပလာမှုမျာဵကို စိစစ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 
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 (ဆ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်သည် နိုင်ငေဳတာ်နှငဴ် နိုငင်ဳသာဵမျာဵ၏ စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှု 

တို့အတွက် အဟန့်အတာဵပဖစ်ေစနိုငေ် ကာင်ဵ  ပပည်သူတစ်ရပ်လဳုဵက သိရိှမပီဵ ပိုမုိေလဵစာဵ 

လိကု်နာေစရန် ေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဇ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန် ရန်ပုဳေငွတစ်ရပ် 

ထူေထာငပ်ခင်ဵ ၊ 

 (ဈ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမှု တိုဵတက်လာေစေရဵလုပ်ငန်ဵ စီမဳကိန်ဵမျာဵကို 

သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုငပ်ခင်ဵ  ရိှ မရိှေစာငဴ် ကည်ဴ 

စစ်ေဆဵပခင်ဵ နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစီမဳကနိ်ဵမျာဵအာဵ ေခတ်ကာလနှငဴ်ကိုက်ညီေစရန် 

ပပငဆ်င်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ကို ကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲပခင်ဵ၊  

 (ည) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵ စီမဳကိန်ဵမျာဵအာဵ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငရ်ွက်ရာတွင် လိအုပ်သည်ဴ နည်ဵ ပညာဆိုငရ်ာ အေထာက်အပဳဴမျာဵ ရရိှေစေရဵ ေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ၊  

 (ဋ) ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵက ေဆာငရ်ွက်သည်ဴ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵအစီအစဉ်မျာဵ၊ 

ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳတကာဖွဳ့မဖိုဵမှု အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သည်ဴ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ 

လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵ အစီအစဉ်မျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ေပါင်ဵ စပ်ညှိနှိုင်ဵ ကွပ်ကပဲခင်ဵ ၊ 

 (ဌ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ်ပဖစ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုအာဵ ေလျာဴနည်ဵ ကျဆင်ဵ ေစေရဵနှငဴ် 

ယာဉ်ေ ကာပိတ်ဆို့မှုေလျှာခဴျေရဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

 (ဍ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ ပိုမုိတိုဵတက်ေကာင်ဵ မွန်လာေစေရဵနှငဴ် 

စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ စာတမ်ဵပပုစုပခင်ဵ ၊ ကွင်ဵ ဆင်ဵ ေလဴလာပခင်ဵနှငဴ် သုေတသနပပုပခင်ဵ တို့အတွက် 

လိအုပ်သည်ဴ မူဝါဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

 (ဎ) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ ေရဵေကာငစ်ီမျာဵ၏ 

ရန်ပုဳေငသွုဳဵစွဲမှုအာဵ ကကီဵ ကပ်ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ ၊ 

 (ဏ) ေဘဵအန္တရာယ်ရိှေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵကို အန္တရာယ်ကင်ဵစွာ သယ်ယူပို့ေဆာင်နိုင်ရန် 

အစီအမဳမျာဵ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

 (တ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵဆိုင်ရာ အစီရငခ်ဳစာကို ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သ့ုိ 

နှစ်စဉ်အစီရငခ်ဳတငပ်ပပခင်ဵ ၊ 

၆။ အမျ ို ဵသာဵေကာငစ်ီသည် - 

 (က) လိအုပ်ေသာ ဆပ်ေကာ်မတီမျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵ၍ ယင်ဵ တို့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို သတ်မှတ်နိုင် 

သည်။ 

 (ခ) ပပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖင်ဴ ပပည်ေထာငစ်ုနယ်ေပမတွင် 

ေနပပည်ေတာ်ေကာငစ်ီ ဥက္ကဋ္ဌကို ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် 

ပပည်နယ်မျာဵတွင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ဝန်ကကီဵချုပ်ကို 
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ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ  ေဆာင်ရွက်ေစလျက် သငဴ်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵက အဖဲွ့ဝင်အပဖစ် 

ပါဝင်သည်ဴ ေဒသဆိုငရ်ာ ေကာင်စီမျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵတာဝန် ေပဵအပ်ရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ ေဒသဆိုင်ရာေကာငစ်ီကို လိုအပ်ပါက ပပငဆ်ငဖ်ွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။ 

၇။ ေဒသဆိုငရ်ာေကာငစ်ီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ပဖစ်သည် - 

 (က) အမျ ို ဵသာဵေကာင်စီက ချမှတ်ေပဵသည်ဴ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵဆိုငရ်ာ 

မူဝါဒမျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

 (ခ) အမျ ို ဵသာဵယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ ေရဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်တွင် သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် သ့ုိမဟုတ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမတွင် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန် 

ချမှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ ၍ 

ထိေရာက် ေအာငပ်မငစ်ွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ကကုဳေတွ့ 

ရသည်ဴ အခက်အခဲမျာဵ၊ စိန်ေခါ်မှုမျာဵနှငဴ် ပဖစ်ေပါ်တိုဵတက်မှုမျာဵကို အချနိ်နှငဴတ်စ်ေပပဵညီ ေပါင်ဵ စပ် 

ညိှနှိုင်ဵ ေပဖရှင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် အမျ ို ဵသာဵေကာငစ်ီသ့ုိ သတ်မှတ်ကာလအလုိက် အစီရငခ်ဳစာမျာဵ 

ပပုစု တငပ်ပပခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် ရန်ပုဳေငစွနစ်တကျသဳုဵစွဲေရဵနှငဴ် လူစ့ွမ်ဵအာဵ 

အရင်ဵ အပမစ်မျာဵ ရရှိေစေရဵ ေဆာငရ်ွက်ပခင်ဵ၊ 

 (င) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ရန်ပုေဳငွ လက်ခဳရယူပခင်ဵ ၊ သဳုဵစွဲပခင်ဵ ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ နှင်ဴ 

စီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵ တို့အာဵ လိုအပ်သလို တာဝန်ေပဵအပ်ပခင်ဵ၊ 

 (စ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်သည် နိုငင်ေဳတာ်နှငဴ် နိုငင်ဳသာဵမျာဵ၏ စီဵပွာဵေရဵ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှု 

တို့အတွက် အဟန့်အတာဵပဖစ်ေစနိုငေ် ကာင်ဵ  ပပည်သူတစ်ရပ်လဳုဵမှ သိရိှမပီဵ ပိုမုိေလဵစာဵ 

လိကု်နာေစရန် ေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဆ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် ရန်ပုဳေငွတစ်ရပ် 

ထူေထာငပ်ခင်ဵ ၊ 

 (ဇ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမှုတိုဵတက်လာေစေရဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵကို 

သတ်မှတ် ကာလအတွင်ဵ ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုငပ်ခင်ဵ  ရိှ မရိှ 

ေစာငဴ် ကည်ဴ စစ်ေဆဵပခင်ဵ ၊ 

 (ဈ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာငရ်ွက်ရာတွင် လိအုပ်သည်ဴနည်ဵပညာဆိုင်ရာ အေထာက်အပဴဳမျာဵရရိှေစေရဵ ေဆာငရ်ွက်၍ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုအာဵ အမျ ို ဵသာဵေကာငစ်ီသ့ုိ တငပ်ပပခင်ဵ ၊ 

 (ည) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ်ပဖစ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုအာဵ ေလျာဴနည်ဵ ကျဆင်ဵ ေစေရဵနှငဴ် 

ယာဉ်ေ ကာပိတ်ဆို့မှုေလျှာခဴျေရဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 
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 (ဋ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ ပိုမုိတိုဵတက်ေကာင်ဵ မွန်လာေစေရဵနှငဴ် 

စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ စာတမ်ဵပပုစုပခင်ဵ ၊ ကွင်ဵ ဆင်ဵ ေလဴလာပခင်ဵနှငဴ် သုေတသနပပုပခင်ဵ တို့အတွက် 

ေဒသအလုိက် အေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဌ) အမျ ို ဵသာဵေကာငစ်ီက ချမှတ်ေပဵသည်ဴ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵနှင်ဴ 

ပတ်သက်၍ ပပည်သူလူထုအာဵ အသိပညာေပဵမည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ အစီအမဳမျာဵကို 

ေအာင်ပမငေ်အာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဍ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် သ့ုိမဟုတ် ပပည်ေထာငစ်ုနယ်ေပမတွင် ပဖစ်ေပါ်ေန 

သည်ဴ ေဒသအလိကု်ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵအေပခအေနမျာဵအရ ချမှတ်သည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျငထ်ိခိုက်မှု ေလျာဴနည်ဵေရဵကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် 

ယာဉ်ေ ကာ ပိတ်ဆို့မှုဆိုငရ်ာကိစ္စရပ်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ ။ 

၈။ ေဒသဆိုင်ရာေကာငစ်ီသည် ခရိုင်နှငဴ် မမို့နယ်အလိကု် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵ 

အဖဲွ့မျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵ၍ ယင်ဵ တို့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။ ယင်ဵ သို့ 

လုပ်ငန်ဵတာဝန် မျာဵ သတ်မှတ်ရာတွင် ေဒသဆိုငရ်ာေကာငစ်ီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵနှငဴ်အညီ 

သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၄) 

ဝန်ကကီဵဌာန၏ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

၉။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျာဵကို ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖငဴ် 

ေဆာငရ်ွက်ရမည် - 

 (က) ပပည်တွင်ဵ၌အသဳုဵပပုသည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ သွာဵလာခွငဴ်ရိှသည်ဴ ေနရာေဒသတို့ကို သတ်မှတ် 

ပခင်ဵ နှင်ဴ ကန့်သတ်ပခင်ဵ ။ 

 (ခ) နိုင်ငအဳချင်ဵ ချင်ဵ သ့ုိမဟုတ် နိုငင်ဳပဖတ်ေကျာ် ခရီဵသည်နှငဴ် ကုန်စည်ပို့ေဆာင်သွာဵလာပခင်ဵ နှင်ဴ 

သက်ဆိုင်ေသာ ကုန်ဵလမ်ဵပဖငဴ် သယ်ယူပို့ေဆာငပ်ခင်ဵဆိုင်ရာ လိကု်နာရမည်ဴအချက်မျာဵ 

သတ်မှတ်ပခင်ဵ ။ 

၁၀။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် - 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မေတာ်တဆထိခိုက်မှု အန္တရာယ်မျာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ် ပဖစ်ေပါ်ေသာ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိုက်မှုမျာဵ၊ ယာဉ်ေ ကာ ကပ်တည်ဵမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵ လာေစေရဵနှငဴ် 

ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵတို့အတွက် ေလဴလာသဳုဵသပ်ပခင်ဵ၊ လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ ချမှတ်ပခင်ဵ နှငဴ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်မျာဵချမှတ်ပခင်ဵတို့ကို 

ေဆာငရ်ွက်ေပဵရမည်။ 

 (ခ) ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ အမျ ို ဵသာဵေကာင်စီသို့ လိအုပ်ေသာ မူဝါဒမျာဵ၊ 

စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵချမှတ်နိုငေ်ရဵ အကကဳပပုပခင်ဵ မျာဵ ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 
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၁၁။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတငပ်ခင်ဵ ဆိုငရ်ာ အခေ ကဵေငွနှငဴ် ဒဏေ် ကဵေငွမျာဵ၊ 

ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုငစ်င်၊ ယာဉ်အကူလိငုစ်င၊် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်ခွငဴ်လက်မှတ်နှင်ဴ ယာယီ 

ယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်ခွငဴ် လက်မှတ်ထုတ်ေပဵပခင်ဵဆိုငရ်ာ အခေ ကဵေငွနှငဴ် ဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵလိုငစ်င် ဆိုင်ရာအခေ ကဵေငွနှငဴ် ဒဏေ် ကဵေငွမျာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ  

ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုငသူ် က ေကာက်ခဳရရိှေသာ သတ်မှတ်ယာဉ်စစ်ေဆဵခမျာဵထဲမှ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

ေပဵသွင်ဵေစရမည်ဴ အခေ ကဵေငွ မျာဵနှငဴ် ဒဏေ် ကဵေငမွျာဵ၊ ဤဥပေဒနှင်ဴ နည်ဵ ဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ 

သတ်မှတ်ေကာက်ခဳမည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵ ဆိုင်ရာ အခေ ကဵေငွမျာဵနှငဴ် 

ဒဏေ် ကဵေငွမျာဵကို ပပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာ တူညီချက်ပဖငဴ် 

အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာထုတ်ပပန်၍ သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ လိုအပ်သလို ပပငဆ်ငပ်ခင်ဵ ပပုနိုငသ်ည်။ 

၁၂။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် - 

 (က) အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာထုတ်ပပန်၍ အမျာဵပပည်သူအကျ ို ဵငာှ မည်သည်ဴေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုမဆို မှတ်ပုဳ 

တငရ်ာတွင် မှတ်ပုဳတင်ခ၊ ယာဉ်မှတ်ပုဳတငပ်ခင်ဵ ဆိုငရ်ာနှငဴ် ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ်င်ဆိုင်ရာ 

အပခာဵအခေ ကဵ ေငွတို့ ေပဵေဆာငပ်ခင်ဵ မှ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ပပုနိုင်သည်။ 

 (ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အသဳုဵပပုနိုင်မည်ဴသက်တမ်ဵကို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။ 

 (ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ ကနဦဵမှတ်ပုတဳငပ်ခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵနှငဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵ၊ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် 

စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵကို အတညပ်ပု ထုတ်ပပန်ရမည်။ 

၁၃။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် - 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ  ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်ဵကို စစ်ေဆဵရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ  

ဆိုင်ရာ နည်ဵ ပညာကျွမ်ဵကျင်သူအဖွဲ့ကို သေဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆို၍ 

စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်မပီဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ ဆိုင်ရာ နည်ဵ ပညာကျွမ်ဵကျင်သူအဖဲွ့အေနပဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆဵပခင်ဵ  ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ ၊ ေစာငဴ် ကည်ဴေလဴလာပခင်ဵ ၊ လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵ 

ေဆာငရ်ည် အကဲပဖတ်ပခင်ဵ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်က်မှုမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ 

ဦဵစီဵဌာနကေပဵေချရမည်ဴ ဝန်ေဆာင်ခကို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။ ယင်ဵ အဖွဲ့၏ 

သက်တမ်ဵကာလတို့ကိုလည်ဵ သတ်မှတ်ရမည်။ 

အခန်ဵ (၅) 

ဦဵစီဵဌာန၏လုပ်ပုိင်ခွင်ဴနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

၁၄။ ဦဵစီဵဌာန၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵပဖစ်သည် - 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊  

 (ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ 
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 (ဂ) ပပည်တွင်ဵ သ့ုိ ဝငထ်ွက်သွာဵလာမည်ဴ သ့ုိမဟုတ် ပဖတ်သန်ဵသွာဵလာမည်ဴ ပပည်ပ မှတ်ပုဳတင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ပပည်ပသို့ ဝငထ်ွက်သွာဵလာမည်ဴ သ့ုိမဟုတ် ပဖတ်သန်ဵသာွဵ 

လာမည်ဴ ပပည်တွင်ဵမှတ်ပုဳတင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ  

နိုငင်တဳကာနှငဴ်ေဒသတွင်ဵနိုင်ငဳ မျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာငရွ်က်လျက်ရှိသည်ဴ 

ကုန်ဵလမ်ဵ ပို့ေဆာင်ေရဵဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) ကုန်ဵလမ်ဵပိုေ့ဆာငေ်ရဵဆိုငရ်ာ အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ ကနွ်ဗင်ဵ ရှင်ဵ နှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာ 

တူညီချက်မျာဵအရ ပမန်မာနိုငင်ဳက လက်ခဳကျငဴ်သဳုဵနိုင်သညဴ် နိုငင်ဳတကာနှငဴ် ေဒသတွင်ဵနိုင်ငမဳျာဵမှ 

ထုတ်ေပဵေသာ ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုငစ်င်ကို အသိအမှတ်ပပု ေမာင်ဵနှင်ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ ။ 

 (င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵကနဦဵ မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵနှငဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵ၊ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် 

စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵကို သတ်မှတ်၍ ဝန်ကကီဵဌာနသ့ုိ တငပ်ပပခင်ဵ နှင်ဴ သက်တမ်ဵတိုဵမှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ နှငဴ် 

စပ်လျဉ်ဵ၍ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ 

 (စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ လုပ်ငန်ဵလိငုစ်ငထ်ုတ်ေပဵပခင်ဵ နှငဴ် 

သက်တမ်ဵတိုဵပခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်ပခင်ဵ နှင်ဴ စစ်ေဆဵပခင်ဵ ၊  

 (ဆ) ဝန်ကကီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ ဆိုင်ရာ နည်ဵ ပညာကျွမ်ဵကျင်သူ 

အဖဲွ့၏ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ  ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ ၊ ေစာငဴ် ကည်ဴ 

ေလဴလာပခင်ဵ ၊ လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည် အကဲပဖတ်ပခင်ဵ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ 

ေဆာငရ်ွက်မှုမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေပဵေချရမည်ဴ ဝန်ေဆာင်ခကို ေပဵေချပခင်ဵ၊ 

 (ဇ) ယာဉ်ေမာင်ဵ လိငုစ်င်နှငဴ် ယာဉ်အကူ လိငုစ်ငေ်လျှာက်ထာဵမှုကို စစ်ေဆဵပခင်ဵ ၊ ထုတ်ေပဵပခင်ဵ ၊ 

အမျ ို ဵအစာဵခွဲပခာဵပခင်ဵ ၊ သက်တမ်ဵသတ်မှတ်ပခင်ဵ၊ သက်တမ်ဵတိုဵပခင်ဵ ၊ ေမာင်ဵနှင်ခွငဴန်ှငဴ် 

သဳုဵစွဲခွငဴ်ဆိုငရ်ာ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဈ) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ေမာင်ဵ နှငခ်ွငဴ်လက်မှတ်နှငဴ် ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွငဴ်လက်မှတ် အသစ် 

ထုတ်ေပဵပခင်ဵ ဆိုငရ်ာ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊  

 (ည) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ  သင်တန်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ 

လုပ်ငန်ဵလိုငစ်င်ထုတ်ေပဵပခင်ဵနှင်ဴ သက်တမ်ဵတိုဵပခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ နှငဴ် 

စစ်ေဆဵပခင်ဵ ၊ 

 (ဋ) ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ ပညာေပဵ 

လှုဳ့ ေဆာ်ပခင်ဵ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဌ) လမ်ဵ ညွှန်ဵ၊ လမ်ဵ အမှတ်အသာဵနှငဴ် အချက်ပပမျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ ၊ 
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 (ဍ) အမျာဵပပည်သူဆိုင်ရာလမ်ဵမျာဵတွင် ယာဉ်သွာဵလာမှုအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက် 

လမ်ဵ အန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵစိစစ်အကဲပဖတ်လုပ်ငန်ဵစဉ် (Road Safety Audit) မျာဵ 

ေဆာငရ်ွက်ပခင်ဵ၊ 

 (ဎ) အမျာဵပပည်သူဆိုင်ရာေနရာတွင် ေဆာငရွ်က်သည်ဴ တည်ေဆာက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ် ကကိုတင် 

ပပငဆ်င်ဆဲကာလတွင်ပဖစ်ေစ၊ ေဆာက်လုပ်ဆဲကာလတွင်ပဖစ်ေစ၊ 

အသုဳဵပပုေနသည်ဴကာလတွင်ပဖစ်ေစ ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵအတွက် အကကဳပပုချက်မျာဵနှငဴ် 

သဳုဵသပ်ချက်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသ့ုိ ေပဵပိုပ့ခင်ဵ ၊ 

 (ဏ) ယာဉ်ေ ကာပိတ်ဆို့မှုမပဖစ်ပွာဵေစရန်နှငဴ် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

အဆင်ဴပမင်ဴ နည်ဵ ပညာမျာဵ အသဳုဵပပုနိုငေ်ရဵအတွက် ပပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငရဲဳတပ်ဖွဲ့၊ 

သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှငမ်ျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵညိှနှိုင်ဵ  

ေဆာငရ်ွက်ပခင်ဵ၊ အကကဳ ဿာဏ်မျာဵ ရယူေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

 (တ) ယာဉ်မေတာ်တဆမှုမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေလဴလာသဳုဵသပ်ပခင်ဵ၊ ယာဉ်မေတာ်တဆမှုမျာဵ 

ေလျာဴနည်ဵ ေစရန်သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာငရ်ွက်ပခင်ဵ၊ 

 (ထ) ယာဉ်ေ ကာငဴ်ပဖစ်ေပါ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ပညာေပဵလှုဳ့ ေဆာ်ပခင်ဵ၊ 

သုေတသနပပုလုပ်ပခင်ဵ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ 

အဖဲွ့အစည်ဵ မျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဒ) အမျာဵပပည်သူသုဳဵလမ်ဵ ေပါ်တွင် သွာဵလာေနသည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ စွာ 

သွာဵလာနိုငေ်ရဵအတွက် အပမန်နှုန်ဵသတ်မှတ်ပခင်ဵ၊ 

 (ဓ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ မှတ်ပုဳတင်သက်တမ်ဵကာလ သတ်မှတ်ပခင်ဵ နှငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သက်တမ်ဵတိုဵ 

မှတ်ပုဳတင်ေပဵပခင်ဵ ၊ 

 (န) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မေတာ်တဆမှုမျာဵပဖစ်ေပါ်ရသည်ဴ အေ ကာင်ဵ ရင်ဵ မျာဵကို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵပခင်ဵ နှငဴ် 

အလာဵတူ မေတာ်တဆမှုမျာဵပဖစ်ေပါ်ပခင်ဵ မရိှနိုင်ေစရန် ကကိုတငက်ာကွယ်မှုမျာဵပပုလုပ်ပခင်ဵ၊ 

သက်ဆိုင်ရာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသို့ အကကဳပပုပခင်ဵ ။ 

အခန်ဵ(၆) 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပဳုတင်ပခင်ဵ 

၁၅။ ဦဵစီဵဌာနသည် - 

 (က) ဦဵစီဵဌာနရိှ အရာရိှမျာဵထဲမှ သငဴ်ေလျာေ်သာ အရာရိှမျာဵကို ဦဵစီဵဌာန မှတ်ပုဳတင်အရာရိှအပဖစ် 

ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵရမည်။ 

 (ခ) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမ၊ ကိုယ်ပိုငအ်ုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် 

ကိုယ်ပိုင်အပု်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ၊ ခရိုင်နှငဴ်မမို့နယ် ကုန်ဵလမ်ဵ ပို့ေဆာငေ်ရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနရိှ 
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အရာရိှမျာဵ ထဲမှ သငဴ်ေလျာ်ေသာအရာရိှမျာဵကို ေဒသဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှအပဖစ် 

ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵရမည်။ 

၁၆။ ဦဵစီဵဌာနသည် - 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ယာယီမှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ကနဦဵမှတ်ပုဳတငပ်ခင်ဵ လုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ရန် 

ဦဵစီဵဌာန မှတ်ပုဳတင်အရာရိှမျာဵကို တာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။ သ့ုိရာတွင် လိုအပ်ပါက သငဴ်ေလျာ်သည်ဴ 

ေဒသဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှမျာဵကိုလည်ဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ပပည်ပနိုင်ငမဳျာဵတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ ပမန်မာနိုငင်ဳအတွင်ဵ  ေခတ္တ 

ဝငေ်ရာက်ပခင်ဵ နှငဴ် ေခတ္တပဖတ်သန်ဵသွာဵလာပခင်ဵ အတွက် ယာယီမှတ်ပုဳတငပ်ခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို 

ေဆာငရ်ွက်ရန် သငဴ်ေလျာ်ေသာ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှမျာဵအာဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပပန်လည်တင်ပို့ရန် ရည်ရွယ်၍ ပပည်ပနိုငင်ဳမျာဵမှ ယာယီတင်သွင်ဵ လာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵကို 

သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ အသဳုဵပပုနိုငေ်ရဵအတွက် ယာယီမှတ်ပုဳတငပ်ခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို 

ေဆာငရ်ွက်ရန် သငဴ်ေလျာ်ေသာ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှမျာဵအာဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

 (ဃ) စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍ သက်တမ်ဵတိုဵ မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵနှငဴ် မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵနှငဴ် 

စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အပခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန် ေဒသဆိုငရ်ာမှတ်ပုဳတင်အရာရိှမျာဵအာဵ တာဝန် 

ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

၁၇။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိထတဳွင် 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ မှတ်ပုဳတင်ရမည်။ 

၁၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် - 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ စွာ ေမာင်ဵနှင်နိုင်ရန် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ထိန်ဵသိမ်ဵပပုပပင် ထာဵရိှရမည်။ 

 (ခ) ေအာက်ပါအေပခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် မငိစွန်ဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ် မရိှေစရ - 

  (၁) စက်ချ ို ့ယွင်ဵပျက်စီဵေနပခင်ဵ၊ 

  (၂) ပုဒမ်ခွဲ (က) ပါ  သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် မညီညွတ်ပခင်ဵ ၊ 

  (၃) နည်ဵ ဥပေဒမျာဵပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် မညီညွတ်ပခင်ဵ ၊ 

  (၄) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ယခင်က မှတ်ပုဳတင်ခဲဴဖူဵေ ကာင်ဵေဖာ်ပပရန် ပျက်ကွကပ်ခင်ဵ ။ 

၁၉။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိငုရ်ှင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ယာယီမှတ်ပုဳတငပ်ခင်ဵ ေဆာငရွ်က်ေပဵရန် 

သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိသည် ပုဒမ်ခွဲ (က) အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်မပီဵ သတ်မှတ် 

ချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ပါက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို အချနိ်ကာလနှငဴ် ေနရာအပုိင်ဵ အပခာဵ သတ်မှတ်၍ 

ယာယီ မှတ်ပုဳတငေ်ပဵနိုငသ်ည်။ 
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၂၀။ သက်ဆိုငရ်ာ မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ကနဦဵမှတ်ပုဳတငရ်န် ေလျှာက်ထာဵချက် 

မျာဵကို စိစစ်မပီဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ မှတ်ပုဳတင်ရန်ခွင်ဴပပုပခင်ဵ ၊ ပပန်လည်ပပုပပင်ေစရန် 

ညွှန် ကာဵပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။ 

၂၁။ ေဒသဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိသည် သက်တမ်ဵတိုဵမှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ ေဆာငရ်ွက်ရန် သ့ုိမဟုတ် 

မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အပခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန် ေလျှာက်ထာဵချက်မျာဵကို 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်မပီဵ- 

 (က) ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ ၊ ပပန်လည်ပပုပပငေ်စရန် ညွှန် ကာဵပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။ 

 (ခ) သီဵပခာဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် အကျုဳဵဝငသ်ည်ဴ ကစိ္စရပ်မျာဵတွင် ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ  

သ့ုိမဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုငရ်န် ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တငပ်ပရမည်။ 

 (ဂ) ေအာက်ပါအေ ကာင်ဵ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်ပါက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ ကို 

ယာယီရပ်ဆိုင်ဵ ပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် မှတ်ပုဳတင်ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵ ပပုရန် သေဘာထာဵမှတ်ချက်ပဖငဴ် 

ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တငပ်ပရမည်- 

  (၁) အမျာဵပပည်သူကို အန္တရာယ်ပဖစ်ေစနိုငေ်သာ သ့ုိမဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို 

ထိခိုက်ေစနိုငေ်သာ ချ ို ့ယွင်ဵချက်တစ်ခုခုကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် စစ်ေဆဵေတွ့ရှပိခင်ဵ ၊ 

  (၂) ကကိုတငခ်ွငဴ်ပပုချက်မရိှဘဲ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အဓကိအစိတ်အပိုင်ဵပဖစ်သည်ဴ ရုပ်သဏ္ဌာန်၊ 

ကိယ်ုထည်၊ ေဘာင၊် ဝင်ရိုဵနှင်ဴ ေမာင်ဵနှငတ်ဳ အထုိင်စနစ်တို့ကို ေပပာင်ဵလဲပပင်ဆင်ပခင်ဵ။ 

  (၃) အခါအာဵေလျာ်စွာ ထုတ်ပပန်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီမှုရိှေစေရဵ 

ထပမ်ဳစိစစ်ရန် ကိစ္စရပ်မျာဵစစ်ေဆဵေတွ့ရှပိခင်ဵ ။ 

၂၂။ ဦဵစီဵဌာနမှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည်- 

 (က) ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ တငပ်ပချက်ကို စိစစ်မပီဵ သီဵပခာဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ 

စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵ နှငဴ် အကျုဳဵဝင်သည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵတွင် ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် 

ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) အရ တငပ်ပချက်ကို စိစစ်မပီဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ 

ညီညွတ်ပခင်ဵ မရိှေ ကာင်ဵေတွ့ရှပိါက ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ အတည်ပပုချက်ပဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ ကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵ ပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် မှတ်ပုဳတင်ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။ 

၂၃။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုယ်ထည်တည်ေဆာက်မှု ပုဳသဏ္ဌာန်နှင်ဴ ဝန်တငအ်ာဵေပါ် မူတည်၍ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျ ို ဵအစာဵ ခွဲပခာဵသတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၄။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှငသ်ည် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို အငှာဵယာဉ်အပဖစ် 

မှတ်ပုဳတင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှထဳ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

၂၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို လွှေဲပပာင်ဵ ပိုင်ဆိုင်သူ သ့ုိမဟုတ် အေမွဆက်ခဳခွငဴ်ရရိှသူအပါအဝင် 

တစ်နည်ဵနည်ဵပဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို တရာဵဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်ရရိှသူသည်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ 

ထိုသူတစ်ဦဵဦဵမှာ အရွယ်မေရာက်ေသဵသူပဖစ်လျှင် အဆိပုါအရွယ်မေရာက်ေသဵသူ၏ 
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အပု်ထိန်ဵသူသည်လည်ဵေကာင်ဵ  သတ်မှတ်သည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵနှငဴ်အညီ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူ 

အမည်ေပပာင်ဵ လဲေပဵရန် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

၂၆။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုတဳင်ထာဵသူသည် ေနရပ်လိပ်စာ ေပပာင်ဵလဲသည်ဴအခါတိုင်ဵ ေပပာင်ဵလဲသည်ဴ 

ေနရပ်လိပ်စာကို မှတ်တမ်ဵတငရ်န် သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုတဳင်အရာရိှထဳသ့ုိ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။ 

၂၇။ (က) ပုဒ်မ ၂၄ သ့ုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒမ်ခွဲ (က) ပါ  ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုနှငဴစ်ပ်လျဉ်ဵ၍ လွှအဲပ်ထာဵသည်ဴ 

ယာဉ်စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့၏ တငပ်ပချက်အေပါ် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ စိစစ်မပီဵ သက်ဆိုငရ်ာ 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိကခွငဴ်ပပုပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ခွငဴ်ပပု၍မရနိုငေ်သာ အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် 

အချက်အလက်မျာဵ ေပပာင်ဵလဲထာဵေ ကာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှပိါက 

ပပန်လည်ပပင်ဆင်ေစပခင်ဵပပုနိုင်သည်။ 

 (ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုတဳငပ်ခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ယာဉ်စစ်ေဆဵရန် လိုအပ်ေသာ 

ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် လွှအဲပ်ထာဵသည်ဴ ယာဉ်စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ တငပ်ပချက်အေပါ် သတ်မှတ်ချက် 

မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်မပီဵ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင်အရာရိှက ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ ၊ ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင်ခွငဴ်ပပု၍ မရနိုငေ်သာ 

အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ်အချက်အလက်မျာဵေပပာင်ဵ လဲထာဵေ ကာင်ဵ  စစ်ေဆဵေတွ့ရှပိါက 

ပပန်လည်ပပင်ဆင်ေစပခင်ဵပပုနိုင်သည်။ 

၂၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတငသ်က်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ 

သက်တမ်ဵတိုဵ မှတ်ပုဳတငေ်ပဵရန် သက်ဆိုင်သည်ဴ ေဒသဆိုငရ်ာမှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်ဵ ေလျှာက်ထာဵရမည်ပဖစ်မပီဵ မှတ်ပုဳတငသ်က်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမပီဵမှ ေလျှာက်ထာဵပါက 

ဝန်ကကီဵဌာနက ပပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖငဴ် သတ်မှတ်သည်ဴ ဒဏေ် ကဵေငွကို 

ေပဵေဆာင်ရမည်။ 

၂၉။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူသည်- 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ေပပာင်ဵလဲပပင်ဆငပ်ခင်ဵ မျာဵေဆာင်ရွက်လိပုါက သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင် 

အရာရိှထဳ ကကိုတငခ်ွငဴ်ပပုချက် ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

 (ခ) မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှ၏ ကကိုတငခ်ွငဴ်ပပုချက်မရရိှဘဲ ပုဒ်မ ၃၁၊ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပါ  ကိစ္စရပ်မျာဵမှအပ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေပပာင်ဵလဲပပငဆ်င်ပခင်ဵ မျာဵပပုလုပ်ပါက သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ 

ဝန်ကကီဵဌာနက ပပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖငဴ် သတ်မှတ်သည်ဴ ဒဏေ် ကဵေငွကို 

ေပဵေဆာင်ရမည်။ 

၃၀။ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိသည် ေအာက်ပါအေ ကာင်ဵ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်လာပါက 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ ကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵနိုင်သည်- 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူကို ဆငဴေ်ခါ်ရာ 

တွင် ခိုင်လုဳေသာ အေ ကာင်ဵ ပပချက်မရိှဘဲလာေရာက်ရန် ပျက်ကွကပ်ခင်ဵ။ 
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 (ခ) သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵက သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် 

အညီ ခိုင်လုဳေသာ အေထာက်အထာဵပဖငဴ် ကန့်ကွက်လာပခင်ဵ၊ 

 (ဂ) တစ်ဦဵတစ်ေယာက်က ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် ယာဉ်အန္တရာယ်နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုရိှေ ကာင်ဵ  

ခိုင်လဳုေသာအေထာက်အထာဵပဖငဴ် ကန့်ကွက်လာပခင်ဵ။ 

၃၁။ (က) ဦဵစီဵဌာနမှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ေအာက်ပါအေ ကာင်ဵ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ပဖစ်ပွာဵလျှင် 

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ အတညပ်ပုချက်ပဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ ကို ဖျက်သိမ်ဵရမည်- 

  (၁) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ စွာ ေမာင်ဵနှင်ရန် ပပန်လည်ပပငဆ်င်၍ မရနိုငသ်ည်အထိ 

ပျက်စီဵပခင်ဵ ၊ 

  (၂) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ပမန်မာနိုင်ငဳပပငပ်သ့ုိ အမပီဵအပိုင်ယူေဆာင်သွာဵပခင်ဵ၊ 

  (၃) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမပီဵေနာက် ပုဒ်မ ၂၈ အရ သက်တမ်ဵတိုဵ 

မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ  ေဆာင်ရွက်ရန် တစ်ဆက်တည်ဵ ၅ နှစ် ပျက်ကွကပ်ခင်ဵ၊ 

  (၄) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵကို ဖျက်သိမ်ဵေပဵရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူက 

အေထာက်အထာဵ ခိုင်လုဳစွာပဖငဴ် ေလျှာက်ထာဵပခင်ဵ။ 

 (ခ) ဦဵစီဵဌာန မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အဓိက အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှငဴ် အပခာဵ အချက် 

အလက်မျာဵ ေပပာင်ဵလဲပခင်ဵတွင် ခွငဴ်ပပု၍မရနိုငေ်သာ အစိတ်အပိုင်ဵ နှငဴ် အချက်အလက် 

ေပပာင်ဵလဲပခင်ဵ  မျာဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှပိါက ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ အတညပ်ပုချက်ပဖင်ဴ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ ကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵပပုရမည်။ 

အခန်ဵ (၇) 

ယာဉ်ေမာင်ဵလုိင်စင်နှင်ဴ ယာဉ်အကူလုိင်စငမ်ျာဵ 

၃၂။ ဦဵစီဵဌာနသည် အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်ခွငဴ် လက်မှတ်နှင်ဴ ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွငဴ် 

လက်မှတ် အသစ်ထုတ်ေပဵပခင်ဵ ၊ ယာဉ်ေမာင်ဵ လိငု်စင်နှငဴ် ယာဉ်အကူလိုငစ်ငတ်ို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အသစ် 

ထုတ်ေပဵပခင်ဵ ၊ သက်တမ်ဵတိုဵပခင်ဵ နှင်ဴ လိငုစ်င်ထုတ်ေပဵပခင်ဵဆိုင်ရာ အပခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို တာဝန်ယူ 

ေဆာငရ်ွက်ရန် မိမဌိာန၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ေထာငစ်ုနယ်ေပမ၊ ကိုယ်ပိုင် 

အပု်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အပု်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ၊ ခရိုင်နှငဴ်မမို့နယ် ကုန်ဵလမ်ဵ ပို့ေဆာငေ်ရဵ 

ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ သငဴ်ေလျာ်ေသာ အရာရိှမျာဵအာဵ လိုငစ်င်ထုတ်ေပဵသူအရာရိှမျာဵအပဖစ် ခန့်အပ် 

တာဝန်ေပဵရမည်။ 

၃၃။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေမာင်ဵ နှင်ခွငဴ်ရိှသည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျ ို ဵအစာဵအလိကု် ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ်င် 

အမျ ို ဵအစာဵမျာဵကို သတ်မှတ်ရမည်။ 

၃၄။ (က) ယာဉ်ေမာင်ဵ လိငုစ်င် သုိ့မဟုတ် ယာဉ်အကူလိုင်စငရ်ရိှလိုသူသည် သက်ဆိုငရ်ာ 

လိငုစ်ငထ်ုတ်ေပဵသူအရာရိှထဳ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

 (ခ) ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုင်စင် သ့ုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလိငုစ်င် သက်တမ်ဵတိုဵလိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာ လိငုစ်င် 

ထုတ်ေပဵသူအရာရှိထဳ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 
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၃၅။ သက်ဆိုင်ရာ လိငုစ်ငထ်ုတ်ေပဵသူအရာရိှသည်- 

 (က) ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒမ်ခွဲ (က) အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်မပီဵ- 

  (၁) သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴညီညတွ်၍ စစ်ေဆဵမှုေအာင်ပမငပ်ါက ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုငစ်င် သ့ုိမဟုတ် 

ယာဉ်အကူလိုငစ်င်ကို ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် သက်တမ်ဵအတိုင်ဵ သတ်မှတ်၍ ထုတ်ေပဵ 

ရမည်။ 

  (၂) ေအာက်ပါအေ ကာင်ဵ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ေပါ်ေပါက်ပါက ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုငစ်င် သ့ုိမဟုတ် ယာဉ်အကူ 

လိငုစ်င် ထုတ်ေပဵရန် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ကာလသတ်မှတ်၍ 

ယာယီရပ်ဆိုင်ဵ ပခင်ဵပပုနိုငသ်ည်- 

   (ကက) လုခဳခုဳစိတ်ချရမပီဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ စွာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ နှငန်ိုငစ်ွမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ယာဉ်အကူအပဖစ် ေဆာငရွ်က်နိုင်စွမ်ဵမရှိေသာ ေရာဂါ သ့ုိမဟုတ် မသန်စွမ်ဵမှု 

တစ်ခုခုပဖစ်ေနပခင်ဵ ၊ 

   (ခခ) စိတ်ကျန်ဵမာကကဳဴခိုင်မှု မရိှပခင်ဵ၊ 

   (ဂဂ) ယာဉ်ေမာင်ဵ လိငု်စင် သ့ုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလိုငစ်င်ထုတ်ေပဵရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

စည်ဵ ကမ်ဵ ချက်မျာဵနှင်ဴ ညီညွတ်မှုမရိှပခင်ဵ၊ 

   (ဃဃ) ရာဇသတ်ကကီဵပါ ယာဉ်မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုဆိုငရ်ာ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အရ 

ပပစ်မှုထငရှ်ာဵစီရင် ပခင်ဵ ခဳရသူပဖစ်ပခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်မပီဵ 

သက်တမ်ဵတိုဵေပဵပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။ 

၃၆။ သက်ဆိုင်ရာ လိုငစ်ငထ်ုတ်ေပဵသူအရာရိှသည် ယာဉ်ေမာင်ဵ လိငုစ်ငရ်ရိှသူက ေအာက်ပါအေ ကာင်ဵ  

ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိပါက ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုငစ်င်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ယာယီ 

ရပ်ဆိုင်ဵ ပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်- 

 (က) ဤဥပေဒပါ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အရပဖစ်ေစ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵပါ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အရပဖစ်ေစ 

ပပစ်မှုထငရှ်ာဵ စီရင်ပခင်ဵခဳရသူပဖစ်ပခင်ဵ ၊ 

 (ခ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ယာဉ်မေတာ်တဆမှုဆိုငရ်ာ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရသူပဖစ်ပခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) ယာဉ်မေတာ်တဆမှုဆိုင်ရာ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အရ ပပစ်ချက်ေဟာင်ဵ မှတ်တမ်ဵရိှသည်ဴအပပင် ထိသူု၏ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ မှာ အမျာဵပပည်သူတို့အာဵ ေဘဵအန္တရာယ် ပဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ 

ေမာင်ဵနှင်မှုပဖစ် ပခင်ဵ ။ 

၃၇။ သက်ဆိုင်ရာ လိုငစ်ငထ်ုတ်ေပဵသူအရာရိှနှငဴ် ရဲအရာရိှတို့သည် ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စငရ်ရိှသူက 

ဤဥပေဒ နှငဴ် နည်ဵ ဥပေဒမျာဵပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်လျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ 

တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ယာဉ်မေတာ်တဆမှုဆိုင်ရာ 

ပပစ်မှုထငရှ်ာဵစီရင်ပခင်ဵ ခဳရလျှငေ်သာ်လည်ဵေကာင်ဵ  ထိုသူကို ကျူဵလွန်သည်ဴ ပပစ်မှုအတွက် 
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အမှတ်ေပဵ၍ အပပစ်ေပဵအေရဵယူသည်ဴစနစ် (Demerit Point System) ကိ ု

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ကျငဴ်သုဳဵနိုင်သည်။ 

၃၈။ ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုငစ်င် အမျ ို ဵအစာဵတစ်ခုမှ အပခာဵအမျ ို ဵအစာဵတစ်ခုသ့ုိ ေပပာင်ဵလဲေပဵရန် ေလျှာက် 

ထာဵပခင်ဵ တွင် သက်ဆိုင်ရာ လိုငစ်င်ထုတ်ေပဵသူအရာရိှသည် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စစ်ေဆဵ၍ 

ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုငစ်င် ေပပာင်ဵလဲထုတ်ေပဵပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။ 

၃၉။ ဦဵစီဵဌာန၏ လိငုစ်င်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိသည် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်ခွငဴ်လက်မှတ် 

ေလျှာက်ထာဵပခင်ဵ ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ စိစစ်၍ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ေမာင်ဵ နှငခ်ွငဴ် 

လက်မှတ် ထုတ်ေပဵပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ထုတ်ေပဵရန် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။ 

၄၀။ သက်ဆိုင်ရာ လိငုစ်ငထ်ုတ်ေပဵသူအရာရိှသည် ပပည်ပမှ ထုတ်ေပဵေသာ ယာဉ်ေမာင်ဵ လိငု်စင် တငပ်ပ 

၍ ပပည်တွင်ဵတွင် ေမာင်ဵနှင်ရန် ေလျှာက်ထာဵပခင်ဵကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် အညီ စိစစ်ပခင်ဵ  

သ့ုိမဟုတ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပပု၍ ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုငစ်င်ကိုပဖစ်ေစ၊ ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွငဴ် လက်မှတ်ကို 

ပဖစ်ေစထုတ် ေပဵပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵ  ပပုနိုင်သည်။ 

 

ရှင်းလင်းချက် ။ ပြည်ြမှထုတ်ေြးေော ယာဉ်ေမာငး်လိုငစ်င်ဆိုရာတွင် ြုဒ်မ ၁၄၊ ြုဒမ်ခွဲ (ဃ) တွင် 

ြါရိှေော ယာဉ်ေမာငး်လိုင်စငက်ိုငေ်ဆာင်ေူများက ပြည်တွင်းယာဉ်ေမာငး်လိုငစ်င် 

ကိ ုရယူလိုေည့်အခါ ေလျှောက်ထားပခငး်နှင့်စြ်လျဉ်း၍လည်း ေက်ဆိုင်ေစရမည်။ 

၄၁။ သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိသည် ယာဉ်အကူက ဤဥပေဒနှငဴ် နည်ဵ ဥပေဒမျာဵပါပပဋ္ဌာန်ဵ 

ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်လျှငေ်သာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ယာဉ်မေတာ် 

တဆမှုဆိုငရ်ာ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရလျှငေ်သာ်လည်ဵေကာင်ဵ  ၎င်ဵ၏ ယာဉ်အကူလိုငစ်င်ကို 

ကာလ သတ်မှတ်၍ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵ ပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။ 

၄၂။ သက်ဆိုငရ်ာ လိငုစ်ငထ်ုတ်ေပဵသူအရာရိှသည် ယာဉ်ေမာင်ဵ လိငုစ်င် သ့ုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလိုငစ်င် 

ကိုင်ေဆာင်သူက သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵ ကမ်ဵကို လိကု်နာရန်ပျက်ကွက်မှုကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရ 

မည်။ ယင်ဵ မှတ်တမ်ဵသည် ယာဉ်ေမာင်ဵ လိငုစ်င် သ့ုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလိုငစ်င် သက်တမ်ဵတိုဵပခင်ဵ နှငဴ် 

ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုငစ်င်အမျ ို ဵအစာဵေပပာင်ဵ လဲေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵပခင်ဵ ၊ လိငု်စင်ကို 

ယာယီရပ်ဆိုင်ဵ ပခင်ဵနှင်ဴ ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵ  ကိစ္စတို့တွင် ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်ဴအချက်မျာဵ ပဖစ်ေစရမည်။ 

အခန်ဵ (၈) 

လုပ်ငန်ဵလုိင်စင် 

၄၃။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ သတ်မှတ်ချက်နှငဴ် 

အညီ လုပ်ငန်ဵလိုငစ်င် ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

၄၄။ ဦဵစီဵဌာနသည်- 
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 (က) ပုဒ်မ ၄၃ အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်မပီဵ လုပ်ငန်ဵလိငုစ်င် 

ထုတ်ေပဵရန် ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (က) အရ ခွငဴ်ပပုပါက သတ်မှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိငုစ်ငေ် ကဵကို ေပဵသွင်ဵ ေစမပီဵ 

လုပ်ငန်ဵလိုငစ်င်သက်တမ်ဵနှငဴ် စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵကို သတ်မှတ်၍ ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ 

လုပ်ငန်ဵလိုငစ်င် ထုတ်ေပဵရမည်။ 

၄၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ သတ်မှတ်ချက် 

နှငဴအ်ညီ လုပ်ငန်ဵလိငု်စင် ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

၄၆။ ဦဵစီဵဌာနသည်- 

 (က) ပုဒ်မ ၄၅ အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်မပီဵ လုပ်ငန်ဵလိငုစ်င် 

ထုတ်ေပဵရန်ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (က) အရ ခွငဴ်ပပုပါက သတ်မှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိငုစ်ငေ် ကဵကို ေပဵသွင်ဵ ေစမပီဵ 

လုပ်ငန်ဵလိုငစ်င် သက်တမ်ဵနှငဴ် စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵကို သတ်မှတ်၍ ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ လုပ်ငန်ဵ 

လိငုစ်င် ထုတ်ေပဵရမည်။ 

၄၇။ လုပ်ငန်ဵလိုငစ်င်ရရိှသူသည်- 

 (က) သတ်မှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိငုစ်င် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိုက်နာရမည်။ 

 (ခ) ခွငဴ်ပပုထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိုငစ်င် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသညဴ်အခါ ဆက်လက်လုပ်ကိုငလ်ိုပါက 

လုပ်ငန်ဵလိုငစ်င်သက်တမ်ဵတိုဵပမှငဴ်ေပဵရန် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

၄၈။ လုပ်ငန်ဵလိုင်စငရ်ရိှသူက သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵ ကမ်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်ဵ  

ေတွ့ရှပိါက ဦဵစီဵဌာနသည် ထိသူုအာဵ ေအာက်ပါစီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ပဖင်ဴ 

အေရဵယူ နိုင်သည်- 

 (က) သတိေပဵမပီဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဒဏေ် ကဵကို ေပဵေဆာငေ်စပခင်ဵ ၊ 

 (ခ) ကာလသတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်ဵလိုငစ်င်ကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵ ပခင်ဵ၊ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ဵလိုငစ်င်ကို ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵ ။ 

အခန်ဵ (၉) 

အယူခဳပခင်ဵ 

၄၉။ ကိုယ်ပိုငအ်ုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ကိုယ်ပိုငအ်ုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ၊ ခရိုင်နှငဴ် မမို့နယ် ကုန်ဵလမ်ဵ  

ပိုေ့ဆာင်ေရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ ေဒသဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှက ပုဒ်မ ၂၀၊ ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မခွဲ 

(က)၊ ပုဒ်မ ၂၇ သ့ုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၀ အရ ချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵပဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် 

ထိုသ့ုိ ဆုဳဵပဖတ်ချက် ချမှတ်ေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ  ကာဵစာကို လက်ခဳရရိှသည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ  ၃၀ 

အတွင်ဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာငေ်ရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသို့ 

အယူခဳနိုင်သည်။ 
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၅၀။ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သုိ့မဟုတ် ပပည်နယ် ကုန်ဵလမ်ဵ ပို့ေဆာငေ်ရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၄၉ အရ 

တငသွ်င်ဵ ေသာ အယူခဳမှုကို စိစစ်မပီဵချမှတ်သညဴ် ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို အတည်ပပုပခင်ဵ ၊ ပပငဆ်ငပ်ခင်ဵ  

သ့ုိမဟုတ် ပယ်ဖျကပ်ခင်ဵ  ပပုနိုင်သည်။ 

၅၁။ ပုဒ်မ ၅၀ အရ ချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိသုို့ ဆုဳဵပဖတ်ချက် ချမှတ်ေ ကာင်ဵ  

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရိှသည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ  ၃၀ အတွင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ အယူခဳနိုင်သည်။ 

၅၂။ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် သ့ုိမဟုတ် ပပည်ေထာငစ်ုနယ်ေပမ ကုန်ဵလမ်ဵ ပို့ေဆာင်ေရဵ 

ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ မှတ်ပုတဳင်အရာရိှက ပုဒ်မ ၂၀၊ ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒမ်ခွဲ (က)၊ ပုဒ်မ ၂၇ သ့ုိမဟုတ် ပုဒ်မ 

၃၀ အရ ချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵပဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိုသ့ုိ ဆုဳဵပဖတ်ချက်ချမှတ်ေ ကာင်ဵ  

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရိှသည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ  ၃၀ အတွင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ အယူခဳနိုင်သည်။ 

၅၃။ ဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၁ သ့ုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၅၂ အရ တငသွ်င်ဵ ေသာ အယူခဳမှုကို စိစစ်မပီဵ ချမှတ်သည်ဴ 

ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို အတည်ပပုပခင်ဵ ၊ ပပငဆ်ငပ်ခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။ 

၅၄။ (က) ဦဵစီဵဌာနက ပုဒ်မ ၄၄၊ ပုဒမ်ခွဲ (က)၊ ပုဒ်မ ၄၆၊ ပုဒမ်ခွဲ (က)၊ ပုဒ်မ ၄၈ သ့ုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၅၃ အရ 

ချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵပဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိသ့ုို ဆုဳဵပဖတ်ချက်ချမှတ်ေ ကာင်ဵ  

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရိှသည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ  ၆၀ အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵဌာနသုိ့ အယူခဳနိုင်သည်။ 

 (ခ) ဦဵစီဵဌာနမှတ်ပုဳတင်အရာရိှက ပုဒ်မ ၂၀၊ ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒမ်ခွဲ (ခ)၊ 

ပုဒ်မ ၃၀ သ့ုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၁ အရ ချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵပဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိုသ့ုိ 

ဆုဳဵပဖတ် ချက် ချမှတ်ေ ကာင်ဵ  အေ ကာင်ဵ  ကာဵစာကို လက်ခဳရရှိသည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ  

ဝန်ကကီဵဌာနသို့ အယူခဳနိုငသ်ည်။ 

 (ဂ) ဝန်ကကီဵဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (က) သုိ့မဟုတ် (ခ) အရ တငသွ်င်ဵ ေသာ အယူခဳမှုကို စိစစ်မပီဵချမှတ်သည်ဴ 

ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို အတည်ပပုပခင်ဵ ၊ ပပငဆ်ငပ်ခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။ 

 (ဃ) ဝန်ကကီဵဌာန၏ ဆုဳဵပဖတ်ချက်သည် အမပီဵ အပပတ်ပဖစ်သည်။ 

၅၅။ ကိုယ်ပိုင်အပု်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ကိုယ်ပိုငအ်ုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ၊ ခရိုင်နှငဴ် မမို့နယ်ကနု်ဵလမ်ဵ 

ပိုေ့ဆာင်ေရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ လိငုစ်ငထ်ုတ်ေပဵသူအရာရိှက ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒမ်ခွဲ (က) ပုဒမ်ခွဲငယ် 

(၂)၊ ပုဒမ်ခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မ ၄၀ သ့ုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၄၁ အရ ချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵပဖတ်ချက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိုသ့ုိ ဆုဳဵပဖတ်ချက် ချမှတ်ေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရိှ 

သည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သုိ့မဟုတ် ပပည်နယ်ကုန်ဵလမ်ဵ ပို့ေဆာငေ်ရဵ 

ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသ့ုိ အယူခဳနိုင်သည်။ 

၅၆။ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ကုန်ဵလမ်ဵပိုေ့ဆာငေ်ရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၅ အရ 

တငသွ်င်ဵ ေသာ အယူခဳမှုကို စိစစ်မပီဵ ချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို အတည်ပပုပခင်ဵ ၊ ပပငဆ်ငပ်ခင်ဵ  

သ့ုိမဟုတ် ပယ်ဖျကပ်ခင်ဵ  ပပုနိုင်သည်။ 

၅၇။ ပုဒ်မ ၅၆ အရ ချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိသုို့ ဆုဳဵပဖတ်ချက်ချမှတ်ေ ကာင်ဵ  

အေ ကာင်ဵ  ကာဵစာကို လက်ခဳရရိှသည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ  ၃၀ အတွင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ အယူခဳနိုင်သည်။ 
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၅၈။ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် သ့ုိမဟုတ် ပပည်ေထာငစ်ုနယ်ေပမ ကုန်ဵလမ်ဵ ပို့ေဆာင်ေရဵ 

ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ လိငုစ်ငထ်ုတ်ေပဵသူအရာရိှက ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒမ်ခွဲ (က)၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂)၊ 

ပုဒမ်ခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မ ၄၀ သ့ုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၄၁ အရ ချမှတ်သည်ဴ 

ဆုဳဵပဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ် သူသည် ထိုသ့ုိ ဆုဳဵပဖတ်ချက်ချမှတ်ေ ကာင်ဵ 

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရိှသည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ  ၃၀ အတွင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ အယူခဳနိုင်သည်။ 

၅၉။ ဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၇ သ့ုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၅၈ အရ တငသွ်င်ဵ ေသာ အယူခဳမှုကို စိစစ်မပီဵ ချမှတ်သည်ဴ 

ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို အတည်ပပုပခင်ဵ ၊ ပပငဆ်ငပ်ခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။ 

၆၀။ (က) ဦဵစီဵဌာန၏ လိငုစ်ငထ်ုတ်ေပဵသူ အရာရိှက ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒမ်ခွဲ (က)၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ 

ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မ ၄၀ သ့ုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၄၁ အရ ချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵပဖတ်ချက် တစ်ရပ် 

ရပ်ကို ပဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၅၉ အရ ချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကိုပဖစ်ေစ မေကျနပ်သူသည် 

ထိုသ့ုိဆုဳဵ ပဖတ်ချက် ချမှတ်ေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ  ကာဵစာကို လက်ခဳရရိှသည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ  ၆၀ 

အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵဌာနသို့ အယူခဳနိုင်သည်။ 

 (ခ) ဝန်ကကီဵဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တင်သွင်ဵေသာ အယူခဳမှုကိုစိစစ်မပီဵ ချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵပဖတ်ချက် 

ကိ ုအတည်ပပုပခင်ဵ ၊ ပပင်ဆင်ပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဝန်ကကီဵဌာန၏ ဆုဳဵပဖတ်ချက်သည် အမပီဵ အပပတ်ပဖစ်သည်။ 

အခန်ဵ (၁၀) 

ေလျာ်ေ ကဵေငွေပဵေဆာင်ပခင်ဵ 

၆၁။ တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ေသာသူက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ပပုလုပ်မှု သ့ုိမဟုတ် ပျက်ကွက်မှု 

တစ်ခုခုေ ကာငဴ် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၂၇၉၊ ၃၃၇၊ ၃၃၈ သ့ုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၀၄-က အရ ပပစ်မှုထင်ရှာဵ 

စီရင်ပခင်ဵ ခဳရမပီဵ ယင်ဵ ၏ပပုလုပ်မှု သ့ုိမဟုတ် ပျက်ကွကမ်ှုေ ကာငဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵပါက 

တရာဵရုဳဵသည် - 

 (က) အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵပိုငပ်စ္စည်ဵမှအပ အပခာဵပစ္စည်ဵတစ်ခုခု ပျက်စီဵလျှင် ပစ္စည်ဵပိုင်ရှင် 

နှငဴ် ပပစ်မှုကျူဵလွန်သူ နှစ်ဖက်သေဘာတူညီမှုမရပါက အဆိုပါပစ္စည်ဵကို ပပုပပင်ရန် သ့ုိမဟုတ် 

အစာဵထိုဵရန် လုေဳလာက်သည်ဴ ေလျာ်ေ ကဵေငေွပဵေစရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) အစိုဵရဌာနပိုငပ်စ္စည်ဵတစ်ခုခုပျက်စီဵလျှင် အဆိပုါပစ္စည်ဵကို ပပုပပင်ရန် သ့ုိမဟုတ် အစာဵထိုဵရန် 

လုေဳလာက်သညဴ် ေလျာ်ေ ကဵေငွေပဵေစရန် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ချမှတ်သည်ဴ ေလျာ်ေ ကဵေငွကိုေပဵရန် ပျက်ကွက်လျှင် အဆိုပါေလျာ်ေ ကဵေငွကို 

အခွန်မေပပကျန်ေငွပဖစ်ဘိသကဲဴသ့ုိ အရေကာက်ခဳရမည်။ 

၆၂။ ပုဒ်မ ၆၁ အရ ချမှတ်သည်ဴ အမိန့်သည် နစ်နာသူက တရာဵမမှုစွဲဆိုခွငဴ်ကို ပိတ်ပငပ်ခင်ဵ မရိှေစရ။ 

အခန်ဵ (၁၁) 

စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှင်ဴ အေရဵယူပခင်ဵ 
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၆၃။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် ဤဥပေဒ သ့ုိမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ စည်ဵ မျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵပါ 

ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်သူအာဵ စစ်ေဆဵအေရဵယူရန် ဦဵစီဵဌာနကို 

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ဦဵစီဵဌာနမှ သငဴ်ေလျာ်သည်ဴ အရာရိှတစ်ဦဵဦဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ  

တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

၆၄။ (က) ရဲဝတ်စုဳဝတ်ဆင်ထာဵသည်ဴ ရဲအရာရိှ သ့ုိမဟုတ် အဆိုပါ ရဲအရာရိှက ၎င်ဵကိုယ်စာဵ တာဝန် 

ေပဵအပ်ထာဵေသာ ရဲဝတ်စုဳဝတ်ဆင်ထာဵသညဴ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝငတ်စ်ဦဵဦဵသည် ေအာက်ပါအေပခအေန 

တစ်ရပ်ရပ်တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်သူအာဵ ဝရမ်ဵမပါဘဲ ဖမ်ဵဆီဵနိုင်သည်- 

  (၁) သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပမာဏထက်ပိုမပီဵ အရက်ေသစာ ေသာက်စာဵမူဵယစ်၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို 

ေမာင်ဵနှငပ်ခင်ဵ ၊ 

  (၂) မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ သ့ုိမဟုတ် စိတ်ကိုေပပာင်ဵ လဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵသဳုဵစွဲ၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို 

ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ ၊ 

  (၃) ေဘဵအန္တရာယ်ပဖစ်ေစနိုငသ်ည်အထိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မဆင်မပခင် သ့ုိမဟုတ် အရိှန်ပပင်ဵစွာ 

သ့ုိမဟုတ် ေပါ့ေလျာဴစွာ ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ ၊ 

  (၄) ေဘဵအန္တရာယ်ပဖစ်ေစနိုငသ်ည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (က)၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အရ ဖမ်ဵဆီဵခဳရသည်ဴ သူတစ်ဦဵဦဵကို သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵ  

အတိုင်ဵ  စစ်ေဆဵမပီဵ အချုပ်မှလွှတ်ရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (က)၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂)၊ (၃) နှငဴ် (၄) တို့ပါ အေပခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ဖမ်ဵဆီဵခဳရ 

သည်ဴသူ တစ်ဦဵဦဵကို သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပေဒအရ အေရဵယူရမည်။ 

၆၅။ (က) ရဲဝတ်စုဳ ဝတ်ဆငထ်ာဵသည်ဴ ရဲအရာရိှ သ့ုိမဟုတ် အဆိုပါရဲအရာရိှက ၎င်ဵကိုယ်စာဵတာဝန် 

ေပဵအပ်ထာဵေသာ ရဲဝတ်စုဳ ဝတ်ဆငထ်ာဵသည်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝငတ်စ်ဦဵဦဵသည် 

ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵကို ဝရမ်ဵမပါဘဲ ဖမ်ဵဆီဵနိုင်သည်- 

  (၁) ဤဥပေဒပါ ပပစ်မှုတစ်ခုခုနှငဴ် စွပ်စွဲခဳရေသာေ ကာငဴ် အမည်နှင်ဴ ေနရပ်လိပ်စာေမဵပမန်ဵသည်ဴအခါ 

ေပဖ ကာဵရန် ပငင်ဵဆိုသူ သ့ုိမဟုတ် ေပဖ ကာဵေသာ အမည်နှင်ဴ ေနရပ်လိပ်စာသည် 

မှန်ကန်ပခင်ဵ မရိှဟု ယဳု ကည်ရန် အေ ကာင်ဵ ရှိသူ၊ 

  (၂) ဤဥပေဒပါ ပပစ်မှု သ့ုိမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒမျာဵပါ ပပစ်မှုတစ်ခုခုတွင် ပါဝင်သက်ဆိုင်၍ သ့ုိမဟုတ် 

ပါဝင်သက်ဆိုင်သည်ဟု သကောမကင်ဵ ဖွယ်ရာ အေ ကာင်ဵရိှ၍ ထွကေ်ပပဵတိမ်ဵေရှာင်မည် သုိ့မဟုတ် 

သမ္မန်စာချမှတ်ပခင်ဵ  မခဳရေအာင် အပခာဵနည်ဵေရှာငရှ်ာဵေနမည်ဟု ယဳု ကည်ရန် အေ ကာင်ဵ ရှိသူ။ 

 (ခ) ရဲအရာရိှ သ့ုိမဟုတ် အဆိပုါရဲအရာရိှက ၎င်ဵကိုယ်စာဵ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 

တစ်ဦဵဦဵသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်သူအာဵ ဝရမ်ဵမပါဘဲ ဖမ်ဵဆီဵလျှင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို 

လုခဳခုဳစွာ ယာယီထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန် လိအုပ်ပါက မိမိသငဴ်သည်ဟု ထင်ပမင်ယူဆသည်ဴအတိုင်ဵ 

အေရဵယူေဆာငရွ်က် နိုင်သည် သ့ုိမဟုတ် အေရဵယူေဆာငရွ်က်ေစနိုင်သည်။ ထိသ့ုို 
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ေဆာငရ်ွက်ရာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေရွှေ့ေပပာင်ဵေနရာချထာဵရန် လိုအပ်ပါက 

ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၆၆။ (က) ရဲအရာရိှ သ့ုိမဟုတ် အဆိပုါရဲအရာရိှက ၎င်ဵကိုယ်စာဵတာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 

တစ်ဦဵဦဵ သုိ့မဟုတ် ဝန်ကကီဵဌာနက တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ ဦဵစီဵဌာနမှ အရာရှိသည် ဤဥပေဒ 

သ့ုိမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ စည်ဵ မျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို 

ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်သည်ဴ ယာဉ်ေမာင်ဵ သူ လက်ရိှထာဵေသာ ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုင်စင် သုိ့မဟုတ် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နှငဴ်သက်ဆိုင်သည်ဴ စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵမျာဵကို သိမ်ဵယူနိုငသ်ည်။ 

ယင်ဵ သ့ုိသိမ်ဵယူလျှင် သိမ်ဵယူထာဵေ ကာင်ဵ  အေထာက် အထာဵထုတ်ေပဵရမည်။ 

 (ခ) ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုင်စင် သိမ်ဵယူထာဵေ ကာင်ဵ  အေထာက်အထာဵပဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေနထိငုရ်ာ 

ဥပစာသို့ ပပန်လည်ယူေဆာင်ရန်အတွက်သာ ယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်ခွငဴ်ရိှသည်။ 

၆၇။ ရဲအရာရိှ သ့ုိမဟုတ် အဆိုပါရဲအရာရိှက ၎င်ဵကိုယ်စာဵ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵ 

ဦဵကပဖစ်ေစ၊ ဝန်ကကီဵဌာနက တာဝန်ေပဵအပ်ပခင်ဵ ခဳရသည်ဴ ဦဵစီဵဌာနမှ အရာရိှကပဖစ်ေစ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတငသ်က်ေသခဳလက်မှတ်၊ ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုင်စင၊် ယာဉ်အကူလိုငစ်င်၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵချက် သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်ခွငဴ်လက်မှတ်၊ 

ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွငဴ် လက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵမျာဵကို စစ်ေဆဵရာတွင် 

ယင်ဵ လိငုစ်ငန်ှငဴ် လက်မှတ် မျာဵမှာ အစစ်အမှန်မဟုတ်ေ ကာင်ဵ ယဳု ကည်ရန် အေ ကာင်ဵ ရှိလျှင် 

အဆိပုါသက်ေသခဳအေထာက်အထာဵ မျာဵကို သိမ်ဵယူမပီဵ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ 

ဆက်လက်အေရဵယူေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၆၈။ ရဲအရာရိှ သ့ုိမဟုတ် အဆိပုါရဲအရာရိှက ၎င်ဵကိုယ်စာဵ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵ 

ဦဵ သ့ုိမဟုတ် ဦဵစီဵဌာနမှ အရာရိှသည် သီဵပခာဵခွင်ဴပပုထာဵေသာ ေနရာမှအပ အမျာဵပပည်သူဆိုငရ်ာ 

ေနရာ အပါအဝင် မည်သည်ဴေနရာတွင်မဆို ေအာက်ပါေမာ်ေတာ်ယာဉ်အာဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှလိျှင် 

ယင်ဵ ေမာ်ေတာ် ယာဉ်ကို ယာယီထိန်ဵသိမ်ဵနိုငရ်န် အနီဵဆုဳဵရဲစခန်ဵတွင် အပ်နှဳရမည်- 

 (က) မှတ်ပုဳတင်ထာဵပခင်ဵ မရှေိသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ 

 (ခ) မှတ်ပုဳတငဖ်ျက်သိမ်ဵထာဵမပီဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်။ 

အခန်ဵ (၁၂) 

ရန်ပုေဳငွထူေထာင်ပခင်ဵ၊ လက်ခဳရယူပခင်ဵ၊ သဳုဵစဲွပခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခဲွပခင်ဵ 

၆၉။ အမျ ို ဵသာဵေကာငစ်ီသည် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵေရဵအတွက် ထိေရာက်ေအာငပ်မင်စွာ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုငရ်န် ရန်ပုဳေငကွို ေအာက်ပါရေငမွျာဵပဖင်ဴ ထူေထာင်ရမည်- 

 (က) ပပည်ေထာငစ်ု၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမှ ထည်ဴဝငေ်ငွ၊ 

 (ခ) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပပည်တွင်ဵ  ပပည်ပေစတနာရှင် 

မျာဵ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ ေထာက်ပဳဴေငနွှငဴ် 

လှူဒါန်ဵေငမွျာဵ၊ 
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 (ဂ) ပပည်ေထာငစ်ုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငမွှ ထည်ဴဝငေ်ငမွှအပ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပါ  ေထာက်ပဳဴေငနွှငဴ် 

လှူဒါန်ဵေငမွျာဵမှ ရရိှသည်ဴေငပွဖင်ဴ တရာဵဝင်တိုဵပွာဵသည်ဴေငမွျာဵ။ 

၇၀။ အမျ ို ဵသာဵေကာင်စီသည် ရန်ပုဳေငဆွိုင်ရာ ဘဏ္ဍာေရဵ စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵ ကိ ုစီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ 

စက်မှုဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ညိှနှိုင်ဵေရဵဆွဲရမည်။ 

၇၁။ အမျ ို ဵသာဵေကာငစ်ီသည် ရန်ပုဳေငနွှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍- 

 (က) သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ရန်ပုဳေငွလက်ခဳရယူပခင်ဵ ၊ သဳုဵစွဲပခင်ဵ၊ 

ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ နှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵ တို့ ပပုရမည်။ 

 (ခ) ပပည်ေထာငစ်ုစာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵ၏ စာရင်ဵစစ်ေဆဵမှုခဳယူရမည်။ 

၇၂။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵေရဵေကာငစ်ီရန်ပုဳေငွကို 

အမျ ို ဵသာဵေကာင်စီ၏ ခွငဴ်ပပုချက်အရ ေအာက်ပါရေငွမျာဵပဖင်ဴ ထူေထာငရ်မည်- 

 (က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငမွှ ထည်ဴဝငေ်ငွ၊ 

 (ခ) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပပည်တွင်ဵ  ပပည်ပေစတနာ 

ရှင်မျာဵ၊ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ ေထာက်ပဳဴေငွ၊ 

လှူဒါန်ဵေငနွှငဴ် အပခာဵတရာဵဝင်ရေငွမျာဵ၊ 

 (ဂ) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငမွှ ထည်ဴဝငေ်ငွမှအပ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပါ  ေထာက်ပဳဴ 

ေငွ၊ လှူဒါန်ဵေငနွှငဴ် အပခာဵတရာဵဝင်ရေငွမျာဵမှ ရရိှသညဴ်ေငွပဖငဴ် တရာဵဝင်တိုဵပွာဵသည်ဴေငမွျာဵ။ 

၇၃။ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ ေရဵေကာငစ်ီမျာဵသည် 

အမျ ို ဵသာဵေကာင်စီ၏ လမ်ဵ ညွှန်ချက်နှငဴ်အညီ ရန်ပုဳေငဆွိုငရ်ာ ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ေရဵဆွဲမပီဵ 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်စာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵ၏ စာရင်ဵ စစ်ေဆဵမှုကို ခဳယူရမည်။ 

၇၄။ အမျ ို ဵသာဵေကာင်စီသည် လိုအပ်ပါက မိမိ၏ ရန်ပုဳေငွမှ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် 

ရန်ပုဳေငသွို့ ခွဲေဝေပဵနိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၁၃) 

တာဵပမစ်ချက်မျာဵ 

၇၅။ မည်သူမျှ- 

 (က) မိမအိာဵ ထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ယာဉ်ေမာင်ဵ လိငုစ်ငက်ို မိမနိှငဴတ်စ်ပါတည်ဵ ယူေဆာငပ်ခင်ဵ မရိှဘဲ 

အမျာဵပပည်သူဆိုငရ်ာေနရာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှငပ်ခင်ဵ မပပုရ၊ 

 (ခ) မိမိအာဵ ထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ယာဉ်အကူလိုငစ်င်ကို မိမနိှငဴ်တစ်ပါတည်ဵ ယူေဆာငပ်ခင်ဵမရှိဘဲ 

ယာဉ်အကူအပဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ မပပုရ၊ 

 (ဂ) သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵေနေသာ ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုငစ်င်ကို အသဳုဵပပု၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ  

မပပုရ၊ 

 (ဃ) သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵေနေသာ ယာဉ်အကူလိငု်စင်ကို အသဳုဵပပု၍ ယာဉ်အကူအပဖစ် ပါဝငေ်ဆာင်ရွက် 

ပခင်ဵ မပပုရ၊ 
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 (င) စိတ် သ့ုိမဟုတ် ကိုယ်၏အေပခအေနမှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှငရ်န် သငဴ်ေလျာ်ပခင်ဵမရှိသည်ဴ 

အေပခအေနတွင် ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵမပပုရ၊ 

 (စ) သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဝန်တငအ်ာဵထက်ပုိ၍ တငထ်ာဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှငပ်ခင်ဵ  

မပပုရ။ 

 (ဆ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ခွငဴ်ပပုချက်မရိှဘဲ အပုိမီဵလုဳဵ  သ့ုိမဟုတ် အပုိမီဵ တန်ဵ တပ်ဆင်ေမာငန်ှင်ပခင်ဵ 

မပပုရ၊ 

 (ဇ) ေပခလျငလ်မ်ဵ ကူဵေနရာနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴနည်ဵ ဥပေဒမျာဵပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ဆန့်ကျင၍် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှငပ်ခင်ဵ မပပုရ၊ 

 (ဈ) အပခာဵသူ၏ ယာဉ်အကူလိုင်စငက်ို အသဳုဵပပု၍ ယာဉ်အကူအပဖစ် ပါဝင်ေဆာငရွ်က်ပခင်ဵ မပပုရ၊ 

 (ည) မှတ်ပုဳတင် သက်တမ်ဵရှိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်စဉ် မှတ်ပုဳတင်သက်ေသခဳ လက်မှတ် 

ကိ ုသတ်မှတ်သည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵ အတိုင်ဵ  ပပသရန် ပျက်ကွကပ်ခင်ဵ မရိှေစရ၊ 

 (ဋ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ကိုယ်တိုငေ်မာင်ဵ နှင်ေနစဉ် လက်ကိငု်ဖုန်ဵ အသဳုဵမပပုရ၊ 

 (ဌ) သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ေနစဉ် ယာဉ်ေပါ်ပါရိှေသာ အသက် ၁၀ 

နှစ်ေအာက် ကေလဵငယ်မျာဵအာဵ ကေလဵအသက်ကယ်ထိုငခ်ုဳကို အသုဳဵမပပုဘဲ စီဵနင်ဵေစပခင်ဵမပပုရ၊ 

 (ဍ) အသက်ကယ်ထိငုခ်ုဳခါဵပတ်ပတ်ရန် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ေနစဉ် 

ကိုယ်တိုငပ်ဖစ်ေစ၊ လိကု်ပါစီဵနင်ဵ သူမျာဵကိုပဖစ်ေစ အသက်ကယ်ထိုငခ်ုဳခါဵပတ်ကို တပ်ဆင်ပခင်ဵ  

မပပုဘဲ ေမာင်ဵ နှင်ပခင်ဵ  မပပုရ။ 

၇၆။ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ေမာင်ဵနှင်သူ မည်သူမျှ- 

 (က) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကို ေနာက် ကညဴ်မနှ်နှငဴ် အပိ်ေဇာရိှအသဳထနိ်ဵ ကိရိယာမပါဘဲ ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ 

မပပုရ၊ 

 (ခ) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကို ေမာင်ဵနှငစ်ီဵနင်ဵရာတွင် ေရှ့မီဵအနိမဴ်ကို ေန့၊ ညအချနိ်တိုင်ဵ တွင်ဖွင်ဴ၍ 

ေမာင်ဵနှင်ရန် ပျက်ကွကပ်ခင်ဵမရှိေစရ၊  

 (ဂ) ကိုယ်တိုင်ပဖစ်ေစ၊ လိကု်ပါစီဵနင်ဵ သူကိုပဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵနှငဴ်ကိကု်ညီသည်ဴ 

ဆိုင်ကယ်စီဵဦဵထုပ်ကို ေမဵသုိင်ဵကကိုဵေသချာစွာ တပ်ဆင်၍ ေဆာင်ဵ ပခင်ဵမပပုဘဲ 

ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ မပပုရ။ 

၇၇။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်လက်ဝယ်ရိှသူ မည်သူမျှ- 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပဵကမ်ဵပခင်ဵ နှင်ဴ ေရာင်ဵချပခင်ဵတို့တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေပဵကမ်ဵသည်ဴေန့ရက် 

သ့ုိမဟုတ် အေရာင်ဵ အဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ  

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင် ထာဵသူ အမည်ေပပာင်ဵ လဲေပဵနိုင်ေရဵအတွက် ေလျှာက်ထာဵရန် 

ပျက်ကွက်ပခင်ဵ မရိှေစရ။ 
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 (ခ) အေမွဆက်ခဳပခင်ဵ ပဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ပိုင်ဆိုငခ်ွငဴ်ရရိှသည်ဴကိစ္စရပ်တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင် 

ထာဵသူ အမည်ေပပာင်ဵ လဲေပဵရန် တရာဵဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်ရရိှသည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ  ၃၀ အတွင်ဵ 

ေလျှာက်ထာဵရန် ပျက်ကွက်ပခင်ဵ မရိှေစရ။ 

 (ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုတဳင်ထာဵသူ အမည်ေပပာင်ဵလဲေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵရာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ေပဵကမ်ဵပခင်ဵ နှင်ဴ ေရာင်ဵဝယ်ပခင်ဵ စာချုပ်၌ ဝယ်ယူသူ၏အမည်နှငဴ် ေနရပ်လိပ်စာ အပါအဝင် အပခာဵ 

အချက်အလက် တစ်စုဳတစ်ရာကို မမှန်မကန် ေဖာ်ပပပခင်ဵ ၊ ပပငဆ်င်ပခင်ဵ၊ ချန်လပှ်ပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

စာချုပ် ချုပ်ဆိုသညဴ်ေန့ရက်ကို မမှန်မကန် ေဖာ်ပပပခင်ဵ မပပုရ။ 

၇၈။ မည်သူမျှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ  သင်တန်ဵေကျာင်ဵ လုပ်ငန်ဵလိငုစ်င်မရိှဘဲ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ  

သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ ဖွင်ဴလှစ်ပခင်ဵ မပပုရ။ 

၇၉။ မည်သူမျှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ  ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်ဵလိငု်စင်မရိှဘဲ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ  

ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်ဵကို လုပ်ကိုင်ပခင်ဵ မပပုရ။ 

၈၀။ မည်သူမျှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင် သက်ေသခဳလက်မှတ် ယာယီရပ်ဆိုင်ဵပခင်ဵ ၊ သိမ်ဵဆည်ဵပခင်ဵ  

သ့ုိမဟုတ် ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵခဳရသည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသည်ဴ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ  အမျာဵပပည်သူဆိုငရ်ာေနရာတွင် ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ ၊ ေမာင်ဵနှငေ်စ 

ပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ရပ်နာဵထာဵပခင်ဵ မပပုရ။ 

၈၁။ မည်သူမျှ အမျာဵပပည်သူဆိုငရ်ာေနရာတွင်- 

 (က) ယာဉ်ေမာင်ဵ လိငု်စငမ်ရှိဘဲ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှငပ်ခင်ဵ မပပုရ၊ 

 (ခ) ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုင်စင်၌ ခွငဴ်ပပုထာဵပခင်ဵ မရိှေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ မပပုရ သ့ုိမဟုတ် 

ေမာင်ဵနှင်ခွငဴ်မပပုရ၊ 

 (ဂ) အပခာဵသူ၏ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စငက်ို အသဳုဵပပု၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ မပပုရ၊ 

 (ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အပမန်နှုန်ဵထက်ပို၍ ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ သုိ့မဟုတ် သတ်မှတ် 

ထာဵသည်ဴ အပမန်နှုန်ဵေအာကေ်လျှာဴ၍ ေမာင်ဵနှငပ်ခင်ဵ မပပုရ၊ 

 (င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေဘဵအန္တရာယ်ပဖစ်ေစနိုင်သည်အထိ မဆငမ်ပခင် သ့ုိမဟုတ် အရှိန်ပပင်ဵစွာ 

သ့ုိမဟုတ် ေပါ့ေလျာဴစွာေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ မပပုရ၊ 

 (စ) ေဘဵအန္တရာယ်ပဖစ်ေစနိုငသ်ည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ မပပုရ၊ 

 (ဆ) ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵ (Dangerous Goods) ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴမညီဘဲ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တငေ်ဆာငပ်ခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် သယ်ယူပိုေ့ဆာငပ်ခင်ဵ မပပုရ၊ 

 (ဇ) မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ သ့ုိမဟုတ် စိတ်ကိုေပပာင်ဵလဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵသဳုဵစွဲ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပမာဏထက်ပိ၍ု အရက်ေသစာ ေသာက်စာဵမူဵယစ်၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ  

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵမပပုရ၊ 

 (ဈ) အငှာဵယာဉ်အပဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵပခင်ဵ မရိှေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အပဖစ် အသုဳဵမပပုရ။ 
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၈၂။ မည်သူမျှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို သူတစ်ပါဵ ထိခိုက်မှု အာမခဳမထာဵရှဘိဲ အမျာဵပပည်သူဆိုငရ်ာ ေနရာ 

တွင် အသဳုဵမပပုရ သ့ုိမဟုတ် အသဳုဵပပုခွငဴ်မေပဵရ။ ဤတာဵပမစ်ချက်သည် ခရီဵသည်မျာဵနှင်ဴ မသက်ဆိုင် 

ေစရ။ 

၈၃။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင် သ့ုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရိှသူ မည်သူမျှ ယင်ဵ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ကို ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုငစ်င်ရရိှမထာဵသူ တစ်ဦဵဦဵအာဵ ေမာင်ဵနှင်ေစပခင်ဵမပပုရ သ့ုိမဟုတ် 

ေမာင်ဵနှင်ရန် ခွငဴ်မပပုရ။  

၈၄။ မည်သူမျှ မှတ်ပုဳတငထ်ာဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင်- 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵကို မထင်မရှာဵပဖစ်ေစရန် တမင်မပပုလုပ်ရ၊ 

 (ခ) ဦဵစီဵဌာနက ထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵမဟုတ်ဘဲ 

အပခာဵနဳပါတ်ပပာဵ ကို တပ်ဆင်အသဳုဵမပပုရ၊ 

 (ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵ တပ်ဆင်ထာဵပခင်ဵမရှိဘဲ အမျာဵပပည်သူဆိုငရ်ာေနရာတွင် 

ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ ၊ ေမာင်ဵနှငေ်စပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ရပ်နာဵထာဵပခင်ဵ မပပုရ၊ 

 (ဃ) ဦဵစီဵဌာနက အပခာဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် ထုတ်ေပဵသည်ဴ စာတမ်ဵအမတှ်အသာဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵကို ေပပာင်ဵလဲအသဳုဵပပုပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အသဳုဵပပုေစပခင်ဵမပပုရ။ 

၈၅။ မည်သူမျှ- 

 (က) မှတ်ပုဳတင်ထာဵပခင်ဵ မရှေိသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို သီဵပခာဵခွင်ဴပပုထာဵေသာ ေနရာမှအပ 

အမျာဵပပည်သူဆိုငရ်ာအပါအဝငမ်ည်သည်ဴေနရာတွင်မျှ ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ၊ ေမာင်ဵနှင်ေစပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် 

ရပ်နာဵထာဵပခင်ဵမပပုရ၊ 

 (ခ) ဦဵစီဵဌာနက ထုတ်ေပဵသည်ဴ စာတမ်ဵအမတှ်အသာဵကို မှတ်ပုဳတင်ထာဵပခင်ဵမရှိေသာ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်တွင် ေပပာင်ဵလဲအသဳုဵပပုပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အသဳုဵပပုေစပခင်ဵမပပုရ၊ 

 (ဂ) ဥပေဒနှငဴ်အညီ အခွငဴ်အာဏာမရိှဘဲ သ့ုိမဟုတ် ခိုင်လဳုေသာ အေ ကာင်ဵ ပပချက်မရိှဘဲ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်၏ မူလအမျ ို ဵအမည်၊ ရုပ်သဏ္ဌာန်ပျက်ပပာဵေစသည်အထိ ပပုပပင်ေပပာင်ဵ လဲပခင်ဵ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵချက ်သက်ေသခဳလက်မှတ်ပါအေနအထာဵမျာဵကို 

ပပုပပင်ေပပာင်ဵ လဲပခင်ဵ မပပုရ၊ 

 (ဃ) ဦဵစီဵဌာနကထုတ်ေပဵသည်ဴ ယာဉ်ေမာင်ဵလိငုစ်င၊် ယာဉ်အကူလိုင်စင်၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ 

ယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်ခွငဴ်လက်မှတ်၊ ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်ခွငဴ်လက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုတဳင် 

သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်စာအုပ၊် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵချက်သက်ေသခဳ 

လက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵမပီဵေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ် 

ပပာဵ၊ ယာယီမှတ်ပုဳတင်သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ ယာယီမှတ်ပုဳတင်အမှတ်အသာဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵလိုငစ်င်တို့နှင်ဴ အပခာဵအေထာက်အထာဵမျာဵကို 

လိမ်လည်အတုပပုထာဵသည်ဴစာတမ်ဵအမှတ်အသာဵပဖစ်ေ ကာင်ဵ သိလျက် နှငဴလ်ည်ဵေကာင်ဵ ၊ 
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ထိုသ့ုိပဖစ်ေ ကာင်ဵ  ယဳု ကည်ရန် အေ ကာင်ဵ ရှိလျက်နှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ  အစစ်အမနှ် အေနပဖင်ဴ 

အသုဳဵမပပုရ။ 

အခန်ဵ(၁၄) 

ပပစ်ဒဏ်မျာဵ 

၈၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၅ ပါတာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵ 

စီရငပ်ခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိသူုကို ကျပ်သဳုဵေသာင်ဵ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

၈၇။ ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ်ေမာင်ဵနှင်သူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၆ ပါ  တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက် 

ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိုသူကို ကျပ်သဳုဵေသာင်ဵ ထက်မပိေုသာ ေငွဒဏ် 

ချမှတ်ရမည်။ 

၈၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်လက်ဝယ်ရိှသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၇ ပါ  တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက် 

ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိုသူကိုကျပ်သဳုဵသိန်ဵထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ချမှတ် 

ရမည်။ 

၈၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၈ ပါတာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထငရှ်ာဵစီရင်ပခင်ဵ 

ခဳရလျှင် ထိသူုကိုကျပ် တစ်ဆယ်သိန်ဵထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

၉၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၉ ပါတာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထငရှ်ာဵ စီရင်ပခင်ဵ  

ခဳရလျှင် ထိသူုကို ကျပ် ၁၅ သိန်ဵထက်မပိေုသာ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

၉၁။ မည်သူမဆို- 

 (က) ပုဒ်မ ၈၀ နှငဴ် ပုဒ်မ ၈၁ တို့ပါ တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှု 

ထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိုသူကိုတစ်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏပ်ဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်ဵထက်မပို 

ေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (က) အရ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရမပီဵ တစ်နှစ်အတွင်ဵ ယင်ဵ ပပစ်မှုကို ထပမ်ဳကျူဵလွန် 

ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိသူုကိုသဳုဵလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏပ်ဖစ်ေစ၊ 

ကျပ်သဳုဵသိန်ဵ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၉၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၂ ပါ  တာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထငရ်ှာဵစီရငပ်ခင်ဵ  

ခဳရလျှင် ထိသူုကိုတစ်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်ဵထက်မပိေုသာ 

ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၉၃။ မည်သည်ဴေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုငရှ်င် သ့ုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရှိသူမဆို- 

 (က) ပုဒ်မ ၈၃ ပါတာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထငရှ်ာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရလျှင် 

ထိုသူကို တစ်လထက်မပိုေသာ ေထာငဒ်ဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်ဵထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ 

ဒဏန်ှစ်ရပ်လုဳဵ ပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 
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 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (က) အရ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရမပီဵ တစ်နှစ်အတွင်ဵ ယင်ဵ ပပစ်မှုကို ထပမ်ဳ ကျူဵလွန် 

ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရငပ်ခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိသူုကို သဳုဵလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏပ်ဖစ်ေစ၊ ကျပ ်

သဳုဵသိန်ဵထက်မပိေုသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၉၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၄ ပါ  တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထငရှ်ာဵ 

စီရင်ပခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိသူုကို သဳုဵလထက်မပိေုသာ ေထာငဒ်ဏ်ပဖစ်ေစ၊ 

ကျပ်သဳုဵသိန်ဵထက်မပိေုသာေငွဒဏ် ပဖစ်ေစ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၉၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၅ ပါ  တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  ပပစ်မှုထငရှ်ာဵ 

စီရင်ပခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိသူုကို သဳုဵနှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာငဒ်ဏ်ပဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏပ်ဖစ်ေစ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လုဳဵ  

ပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၉၆။ မည်သူမဆို နည်ဵ ဥပေဒ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵနှင်ဴ စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵနှငဴ် အမိန့်တို့ပါ တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ  သုိ့မဟုတ် လိကု်နာရန် ပျက်ကွကေ် ကာင်ဵ  

ပပစ်မှုထငရှ်ာဵစီရင်ပခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိသူုကို ကျပ်သဳုဵေသာင်ဵထက်မပိုေသာ ေငဒွဏခ်ျမှတ်ရမည်။ 

၉၇။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒ သ့ုိမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒ၊ အမိန့်၊ စည်ဵ မျဉ်ဵနှင်ဴ စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵပါ တာဵပမစ်ချက် 

တစ်ရပ်ရပ်အရ ပပစ်ဒဏ်ထိကု်ေသာ ပပစ်မှုကိုကျူဵလွန်ရန် အာဵေပဵကူညီလျှင် ယင်ဵ ပပစ်မှုအတွက် 

ဤဥပေဒတွင် ပပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ ပပစ်ဒဏ်ချမှတ်ပခင်ဵခဳရမည်။ 

အခန်ဵ(၁၅) 

အေထွေထွ 

၉၈။ ပပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖွဲ့သည် အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာပဖငဴ် မည်သည်ဴေမာ်ေတာ်ယာဉ် သ့ုိမဟုတ် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျ ို ဵအစာဵကိုမဆို အမျာဵပပည်သူအကျ ို ဵအလို့ငှာ ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်အာဵလုဳဵ  

သ့ုိမဟုတ် တစ်ခုခုကို အကျ ို ဵသက်ေရာက်ေစပခင်ဵ မှ စည်ဵ ကမ်ဵချက်ထာဵ၍ပဖစ်ေစ၊ စည်ဵ ကမ်ဵချက် 

မထာဵဘဲပဖစ်ေစ ကင်ဵလွတ်ခွငဴပ်ပုနိုင်သည်။ 

၉၉။ ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သည် ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က် 

ရာတွင် ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာ အပခာဵပပည်ေထာငစ်ုဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့မျာဵ၊ ကိုယ်ပိုင်အပု်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵ  ဦဵစီဵအဖဲွ့ သ့ုိမဟုတ် 

ကိုယ်ပိုင်အပု်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ ဦဵစီဵအဖဲွ့မျာဵအာဵလိုအပ်သလို ေပါင်ဵ စပ်ညိှနှိုင်ဵ ေပဵရမည်။ 

၁၀၀။ ဦဵစီဵဌာနက ထုတ်ေပဵသည်ဴ ယာဉ်ေမာင်ဵလိငုစ်င၊် ယာဉ်အကူလိုင်စင်၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ 

ယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်ခွငဴ်လက်မှတ်၊ ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်ခွငဴ်လက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုတဳင် 

သက်ေသခဳ လက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်စာအုပ၊် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵချက်သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵမပီဵေ ကာင်ဵ 

အေထာက်အထာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵ၊ ယာယီ မှတ်ပုဳတင်သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ 

ယာယီမှတ်ပုဳတင်အမှတ်အသာဵ၊ လုပ်ငန်ဵလိငုစ်င်တို့နှင်ဴ အပခာဵအေထာက် အထာဵမျာဵကို 
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ဆင်တူယုိဵမှာဵပဖစ်ေစ၊ အတုအပပဖစ်ေစပပုလုပ်လျှင် တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ 

အေရဵယူပခင်ဵ ခဳရမည်။ 

၁၀၁။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူက ေကာက်ခဳရရိှေသာ သတ်မှတ်ယာဉ် 

စစ်ေဆဵခမှဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေပဵသွင်ဵေစရမည်ဴ အခေ ကဵေငွမျာဵအာဵ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ 

ေပဵသွင်ဵရန် ပျက်ကွက်လျှင် အဆိပုါ အခေ ကဵေငမွျာဵကို အခွန်မေပပကျန်ေငွပဖစ်ဘိသကဲဴသ့ုိ 

အရေကာက်ခဳရမည်။ 

၁၀၂။ ပုဒ်မ ၈၉၊ ပုဒ်မ ၉၀၊ ပုဒ်မ ၉၄ နှငဴ် ပုဒ်မ ၉၅ တို့အရ အေရဵယူေသာ ပပစ်မှုမျာဵကို ရဲအေရဵယူပိုငခ်ွငဴ် 

ရိှေသာ ပပစ်မှုမျာဵအပဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

၁၀၃။ ဤဥပေဒမပပဋ္ဌာန်ဵမီ ထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်စာအုပန်ှငဴ် 

သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်မှတ်တမ်ဵ၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵချက်သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵ၊ 

ယာဉ်ေမာင်ဵ လိုငစ်င်၊ ယာဉ်အကူလိငုစ်င၊် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာယာဉ်ေမာင်ဵ နှင်ခွငဴ် လက်မှတ်၊ 

ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွငဴ်လက်မှတ်၊ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင်မှတ်တမ်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိုငစ်င်မျာဵ သည် 

ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပဵေသာ စာတမ်ဵအမတှ်အသာဵမျာဵပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

၁၀၄။ ရုပ်သိမ်ဵမပီဵေသာ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ (၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ပပည်ေထာငစ်ုပမန်မာနိုငင်ဳ 

ေတာ်လှန်ေရဵေကာငစ်ီဥပေဒအမတှ် ၁၇) အရပဖစ်ေစ၊ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ 

ပပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၅၅။) အရပဖစ်ေစ ထုတ်ပပန်ထာဵေသာ နည်ဵ ဥပေဒ၊ 

စည်ဵ မျဉ်ဵနှင်ဴ စည်ဵ ကမ်ဵ မျာဵ၊ အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကို 

ဤဥပေဒနှင်ဴ မဆန့်ကျင် သေရွ့ ဆက်လက်ကျငဴ်သဳုဵနိုင်သည်။ 

၁၀၅။ ဦဵစီဵဌာနသည် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို 

တာဝန်ယေူဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀၆။ ဤဥပေဒပါ  ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်− 

 (က) ဝန်ကကီဵဌာနသည် နည်ဵ ဥပေဒ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵနှင်ဴ စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵကို ပပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖဲွ့၏ 

သေဘာတူညီချက်ပဖင်ဴ ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် အမျ ို ဵသာဵေကာငစ်ီတို့သည် အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဦဵစီဵဌာနသည် အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

၁၀၇။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၅၅။) ကို ဤဥပေဒပဖင်ဴ 

ရုပ်သိမ်ဵလိုက်သည်။ 

 ပပည်ေထာငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငေဳတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေပခခဳဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထိုဵ သည်။ 

 (ပုဳ) ဝင်ဵ ပမင်ဴ 

 နိုငင်ေဳတာ်သမ္မတ 
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 ပပည်ေထာငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ် 




