ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ
(၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၆။)
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်ဵ ၅ ရက်

LI
S)

(၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်)

(M

ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ပပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်။

အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချက်

em

အခန်ဵ(၁)

st

၁။ ဤဥပေဒကို ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

Sy

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ပပပါအတိုငဵ် အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစ

n

ရမည်-

at
io

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ဆိုသည်မှာ စက်အာဵကိုပဖစ်ေစ၊ လျှပ်စစ်အာဵကိုပဖစ်ေစ၊ အပခာဵစွမ်ဵအင်
တစ်မျ ိုဵမျိုဵ ကိုပဖစ်ေစ အသုဳဵပပု၍ ေမာင်ဵနှင်ေသာယာဉ်ကို ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင်

rm

ေမာ်ေတာ်ဆိုငက
် ယ်၊ ေနာက်တွဲယာဉ်၊ စက်ယန္တရာဵမျာဵနှငဴ် ဝန်ကကီဵဌာနက အခါအာဵေလျာ်စွာ

In
fo

အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန် သတ်မှတ်သညဴ် ယာဉ်မျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။
(ခ) စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵေမာ်ေတာ်ယာဉ် ဆိုသည်မှာ စီဵပွာဵေရဵအလိ့ုငာှ ငှာဵရမ်ဵခ သို့မဟုတ် သယ်ယူ

w

ပိေ
ု့ ဆာင်ခရယူ၍ ခရီဵသည် သို့မဟုတ် ကုန်စည်ကို သယ်ယူပ့ေ
ို ဆာင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို

La

ဆိုသည်။

ar

(ဂ) ေနာက်တွဲယာဉ် ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပဖငဴ် ချ ိတ်ဆွဲသညဴ် ဘီဵတပ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။

nm

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ဆိုသည်မှာ ေဘဵတွဲပါသည်ပဖစ်ေစ၊ မပါသည်ပဖစ်ေစ အနည်ဵဆုဳဵ ဘီဵ နှစ်ဘီဵ

ya

ပဖငဴ် ေမာင်ဵနှငေ
် သာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။

M

(င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ရုပ်သဏ္ဌာန်၊ ကိုယ်ထည်၊
အင်ဂျင်၊ ဂီယာ၊ ေဘာင်၊ ဝင်ရိုဵနှငဴ် ေမာင်ဵနှင်တဳ အထိုငစ
် နစ်တို့ကို ဆိုသည်။

(စ) ဝန်တင်အာဵ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်တင်ေဆာင်ခွင်ပဴ ပုသညဴ် ကုန်
အေလဵချ ိန်၊ ခရီဵသည်အေရအတွက် သို့မဟုတ် ကုန်အေလဵချိန်နှငဴ် ခရီဵသည်အေရအတွက် စုစုေပါင်ဵ
တို့ကုိ ဆိုသည်။
(ဆ) ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ (Dangerous Goods) ဆိုသည်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်၊
ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵနှငဴ် နိုင်ငေ
ဳ တာ်လုဳခခုဳေရဵကို ထိခိုက်ေစသညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵ၊
အရာဝတ္တုမျာဵ၊ အရည်မျာဵနှငဴ် အခိုဵအေငွ့မျာဵကို ဆိုလုိသည်။

(ဇ) ကနဦဵမှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳတွင် သတ်မှတ်ချက်မျာဵ
နှငအ
ဴ် ညီ ပထမဦဵဆုဳဵ မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵကို ဆိုသည်။
(ဈ) ယာယီမှတ်ပတ
ုဳ င်ပခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ကနဦဵမှတ်ပတ
ုဳ င်ပခင်ဵမပပုမီ သက်ဆိုင်ရာ
မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပပည်ပနိုငင
် ဳမျာဵတွင်
မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵကို ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ခွငဴ်ပပုချက်ပဖငဴ် ပမန်မာနိုင်ငဳ
အတွင်ဵ ေန့ရက်၊ အချ ိန်နှငဴ် ေနရာ ကန့်သတ်ချက်မျာဵပဖငဴ်ေခတ္တဝင်ေရာက်နိုငေ
် ရဵနှငဴ်

LI
S)

ေခတ္တပဖတ်သန်ဵ သွာဵလာနိုငေ
် ရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ခွငဴ်ပပုချက်ပဖငဴ်
ပပန်လည်တင်ပိုရ
့ န် ရည်ရွယ်၍ ပပည်ပနိုင်ငမ
ဳ ျာဵမှ ယာယီတင်သွငဵ် လာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵကို

(M

သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ အသုဳဵပပုနိုငေ
် ရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ
သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်အ
ဴ ညီ မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵတို့ကို ဆိုသည်။

em

(ည) သက်တမ်ဵတိုဵမှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ ဆိုသည်မှာ မှတ်ပတ
ုဳ င်ထာဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို

st

သက်ဆိုင်သညဴ် ေဒသဆိုငရ
် ာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်အ
ဴ ညီ

Sy

သက်တမ်ဵတိုဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵကို ဆိုသည်။

n

(ဋ) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုဳတင်ရန် ဦဵစီဵဌာနက တာဝန်ေပဵအပ်

at
io

ထာဵေသာ ဦဵစီဵဌာနမှတ်ပုဳတင်အရာရှိ သို့မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင်အရာရှိကို ဆိုသည်။
(ဌ) ဦဵစီဵဌာနမှတ်ပုဳတင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာန၏ အရာရှိတစ်ဦဵဦဵအာဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအပဖစ်

rm

ဦဵစီဵဌာနက ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵေသာသူကို ဆိုသည်။

In
fo

(ဍ) ေဒသဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ေထာင်စု
နယ်ေပမ၊ ကိုယ်ပိုငအ
် ုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ၊ ခရိုင်နှင်မဴ မို့နယ်

w

ကုန်ဵလမ်ဵ ပိေ
ု့ ဆာင်ေရဵ ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနရုဳဵမျာဵရှိ အရာရှိတစ်ဦဵဦဵအာဵ ေဒသဆိုင်ရာ

La

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအပဖစ် ဦဵစီဵဌာနက ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵထာဵေသာသူကို ဆိုသည်။

ar

(ဎ) လိုင်စင်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင်နှင်ဴ ယာဉ်အကူလိုင်စင်ထုတ်ေပဵရန်

nm

ဦဵစီဵဌာနက တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ အရာရှိကို ဆိုသည်။

ya

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

M

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူကို ထုတ်ေပဵသညဴ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဆိုင်ရာ
အချက်အလက်မျာဵ ပါဝင်သညဴ် မှတ်တမ်ဵစာအုပ်ကို ဆိုသည်။

(တ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင် သက်ေသခဳလက်မှတ် (Registration Certificate of a Motor Vehicle)
ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုဳတင်ထာဵရှိေ ကာင်ဵ၊ အမျာဵပပည်သူဆိုင်ရာေနရာနှငဴ် အပခာဵ
သွာဵလာခွငပဴ် ပုနိုင်ေသာ ေနရာမျာဵတွင် ေမာင်ဵနှငန
် ိုငေ
် ကာင်ဵ အသိအမှတ်ပပုထုတ်ေပဵေသာ
အေထာက်အထာဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ထ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵချက် သက်ေသခဳလက်မှတ် (Vehicle Inspection Certificate) ဆိုသည်မှာ
ဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာန၏ ခွငဴ်ပပုချက်ပဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵက

ထုတ်ေပဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကကဳဴခိုငမ
် ှုရှိေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကို
ဆိုသည်။
(ဒ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵ (Registration Number Plate of a Motor Vehicle)
ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ မှတ်ပုဳတင်အမှတ်ကို ေဖာ်ပပလျက် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အေရှ့နှငဴ်
အေနာက်တွင် တပ်ဆင်အသုဳဵပပုရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏ မှတ်ပုဳတင်အမှတ်ကို
ေဖာ်ပပလျက် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏အေနာက်တွင် တပ်ဆင်အသုဳဵပပုရန်လည်ဵေကာင်ဵ ဦဵစီဵဌာနက

LI
S)

ထုတ်ေပဵထာဵေသာ နဳပါတ်ပပာဵကို ဆိုသည်။
(ဓ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်မှတ်တမ်ဵတွင် မှတ်ပုဳတင်

(M

ထာဵသူအပဖစ် အမည်ေဖာ်ပပထာဵသူကို ဆိုသည်။

(န) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဥပေဒနှငဴ်အညီ တစ်နည်ဵနည်ဵပဖငဴ်

em

ပိုင်ဆိုင်သူကို ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူ သို့မဟုတ်

st

ဥပေဒနှငဴ်အညီ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို လက်ရှိရရှိထာဵသူလည်ဵပါဝင်သည်။

Sy

(ပ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက်တာဝန်ရှိသူ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုငရ
် ှင် သို့မဟုတ်

n

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နှင်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍ ကကီဵ ကပ်တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်

at
io

ေမာင်ဵနှင်သူကို ဆိုသည်။

(ဖ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာန၏ ခွငဴ်ပပုချက်ပဖငဴ်

rm

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴ ရရှိေသာ ပုဂ္ဂိုလ်

In
fo

သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵက ေဆာင်ရွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵကို ဆိုသည်။
(ဗ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵပညာကျွမ်ဵကျင်သူအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်

w

စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူ (Operator) မျာဵ၏ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵသညဴ်

La

စက်ကိရိယာ (Vehicle Inspection Equipment) မျာဵအရည်အေသွဵပပညဴ်မီမှု ရှိ မရှိ၊ စစ်ေဆဵပခင်ဵ

ar

နည်ဵစနစ်မျာဵမှန်ကန်မှုနှင်ဴ တိကျမှု ရှိ မရှိ၊ စစ်ေဆဵပခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵနှင်ဴ

nm

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ မှန်ကန်မှု ရှိ မရှိတို့အတွက် စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊ ေစာငဴ် ကညဴ်ေလဴလာပခင်ဵနှငဴ်

ya

လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည် အကဲပဖတ်ပခင်ဵတို့ကုိ ေဆာင်ရွက်ရန် ဦဵစီဵဌာနက

M

သတ်မှတ်တာဝန်ေပဵအပ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵကို ဆိုသည်။

(ဘ) ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ လိုငစ
် င်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိက ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵအာဵ
ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ကိုပဖစ်ေစ၊ သီဵပခာဵေဖာ်ပပထာဵသညဴ် အတန်ဵအစာဵ သို့မဟုတ်
အမျ ိုဵအစာဵတစ်ခုခုတွင် ပါဝင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုပဖစ်ေစ ေမာင်ဵနှငခ
် ွင်ပဴ ပုေ ကာင်ဵ
ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပဵသညဴ် စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵ ကို ဆိုသည်။

(မ) ယာဉ်အကူလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵအာဵ ခရီဵသည်တင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွငပ် ဖစ်ေစ၊
ကုန်တင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင်ပဖစ်ေစ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵသူနှင်ဴ ခရီဵသည်မျာဵကို
ကူညီေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ ပပုေ ကာင်ဵ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပဵသညဴ် စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵကို ဆိုသည်။

(ယ) လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပဵသညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလက
ိ
လုပ်ငန်ဵ သို့မဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ်ပပုေသာ စာတမ်ဵ
အမှတ်အသာဵကို ဆိုသည်။
(ရ) အမျာဵပပည်သူဆိုင်ရာေနရာ ဆိုသည်မှာ အမျာဵပပည်သူတို့ ဝင်ထွက်သွာဵလာခွငဴ်ရှိေသာ ေနရာ၊
လမ်ဵနယ်၊ လမ်ဵမကကီဵ၊ လမ်ဵသွယ်နှငဴ် လမ်ဵေ ကာင်ဵတို့ကုိ ဆိုသည်။
(လ) လမ်ဵညွှန်ဵ၊ လမ်ဵအမှတ်အသာဵနှငဴ် အချက်ပပမျာဵ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵသူမျာဵ

LI
S)

အပါအဝင် လမ်ဵအသုဳဵပပုသူမျာဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် စွာ သွာဵလာနိုငေ
် ရဵအတွက် အချက်ပပအညွှန်ဵ၊
အမှတ်အသာဵနှငဴ် အချက်ပပကိရိယာမျာဵကို ဆိုသည်။

(M

(ဝ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ် ေလထု၊ ေရထု၊ ေပမထု
ညစ်ညမ်ဵပခင်ဵနှင်ဴ အသဳဆူညဳပခင်ဵတို့ ေလျာဴနည်ဵေစရန် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵကို ဆိုသည်။

em

(သ) ရန်ပုဳေငွ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ တည်ေထာင်သညဴ် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵဆိုငရ
် ာ

st

ရန်ပုဳေငွကို ဆိုသည်။

Sy

(ဟ) အမျ ိုဵသာဵေကာင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ အမျိုဵသာဵယာဉ်အန္တရာယ်၊

n

လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵေကာင်စီကို ဆိုသည်။

at
io

(ဠ) ေဒသဆိုင်ရာေကာင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်
သို့မဟုတ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵေကာင်စီကို

rm

ဆိုသည်။

In
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(အ) ဝန်ကကီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရ ပိေ
ု့ ဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနကို
ဆိုသည်။

w

(ကက) ဦဵစီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ပိေ
ု့ ဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ

La

ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနကို ဆိုသည်။

ar

(ခခ) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် ဆိုသည်မှာ ကုန်ဵလမ်ဵပိေ
ု့ ဆာင်ေရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာန၊
အခန်ဵ(၂)
ရည်ရွယ်ချက်

M

ya

nm

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် ကို ဆိုသည်။

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုငဵ် ပဖစ်သည်(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵအာဵ ဥပေဒနှငဴ်အညီ စစ်ေဆဵမပီဵ မှတ်ပုဳတင်ေစရန်၊
(ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျိုဵအစာဵအလိက
ု ် ေမာင်ဵနှင်မညဴ်သူမျာဵအာဵ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အရည်အချင်ဵ
နှငဴ် ပပညဴ်မမ
ီ ှုရှိမရှိစစ်ေဆဵမပီဵ ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု စ
် င်ထုတ်ေပဵရန်၊
(ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ် ပဖစ်ေပါ်လာေသာ ေလထု၊ ေရထု၊ ေပမထု ညစ်ညမ်ဵပခင်ဵနှင်ဴ အသဳဆူညဳပခင်ဵ
တို့ ေလျာဴနည်ဵေစေရဵေဆာင်ရွက်ရန်၊

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ် မေတာ်တဆပဖစ်ပွာဵမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵလာေစေရဵအတွက် စနစ်
တကျ စီမဳခန့်ခွဲရန်၊
(င) ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာ သွာဵလာနိုင်ေရဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စစ်ေဆဵပခင်ဵနှငဴ်
ကကီဵ ကပ်ပခင်ဵပပုနိုငရ
် န်၊
(စ) ယာဉ်ေ ကာပိတ်ဆို့မှု ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵလာေစရန်နှငဴ် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵ
ေဆာင်ရွက်ရာ တွင် အဆငဴ်ပမငဴ်နည်ဵပညာသုဳဵ ပို့ေဆာင်ေရဵစနစ်ကို ထိေရာက်စွာ အသုဳဵပပုရန်၊

LI
S)

(ဆ) ယာဉ်မေတာ်တဆထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ေ ကာငဴ် ပပည်သူတို့၏ အသက်နှငဴ် လူမှုစီဵပွာဵ
ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵနှင်ဴ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵလာေစရန်နှင်ဴ လမ်ဵအသုဳဵပပုသူမျာဵ

(M

သွာဵလာမှုလွယ်ကူေချာေမွ့ေစရန်၊

(ဇ) ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵကို အန္တရာယ်ကင်ဵစွာ သယ်ယူပ့ေ
ို ဆာင်ေစရန်။

em

အခန်ဵ(၃)

st

အမျ ိုဵသာဵယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵေကာင်စီနှငဴ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်

Sy

သို့မဟုတ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵေကာင်စီမျာဵ
၄။ ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သည်-

at
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n

ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ

(က) ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦဵဦဵအာဵ ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ် ေဆာင်ရွက်ေစမပီဵ သငဴ်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပဖငဴ်

rm

အမျ ိုဵသာဵေကာင်စီကို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။

In
fo

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ အမျိုဵသာဵေကာင်စီကို လိုအပ်ပါက ပပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
၅။ အမျ ိုဵသာဵေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုငဵ် ပဖစ်သည်-

w

(က) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ မူဝါဒမျာဵ ချမှတ်ပခင်ဵ၊

La

(ခ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ပပည်သူလူထုအာဵ

ar

အသိပညာေပဵမညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ အစီအမဳမျာဵ ချမှတ်ကကီဵ ကပ်ပခင်ဵ၊

nm

(ဂ) အမျ ိုဵသာဵယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက် အေကာင်အထည်

ya

ေဖာ်နိုငေ
် ရဵအတွက် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏

M

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ ကို သတ်မှတ်ပခင်ဵ၊

(ဃ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုငရ
် န် ေငွေ ကဵနှငဴ်
လူစ
့ ွမ်ဵအာဵအရင်ဵအပမစ်မျာဵ ရရှိေစေရဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊
(င) ရန်ပုဳေငွ လက်ခဳရယူပခင်ဵ၊ သုဳဵစွဲပခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵ တို့ကုိ ကပ်မတ်ပခင်ဵ၊
(စ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၏ ပဖစ်ေပါ်တိုဵတက်မှုအေပခအေနနှငဴ် ေတွ့ကကုဳရသညဴ်
အခက်အခဲမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ အစီရင်ခဳတင်ပပလာမှုမျာဵကို စိစစ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

(ဆ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်သည် နိုင်ငေ
ဳ တာ်နှငဴ် နိုငင
် ဳသာဵမျာဵ၏ စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှု
တို့အတွက် အဟန့်အတာဵပဖစ်ေစနိုငေ
် ကာင်ဵ ပပည်သူတစ်ရပ်လုဳဵက သိရှိမပီဵ ပိုမိုေလဵစာဵ
လိက
ု ်နာေစရန် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊
(ဇ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန် ရန်ပုဳေငွတစ်ရပ်
ထူေထာင်ပခင်ဵ၊
(ဈ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမှု တိုဵတက်လာေစေရဵလုပ်ငန်ဵ စီမဳကိန်ဵမျာဵကို
စစ်ေဆဵပခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳကန
ိ ်ဵမျာဵအာဵ ေခတ်ကာလနှင်က
ဴ ိုက်ညီေစရန်

(M

ပပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵကို ကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲပခင်ဵ၊

LI
S)

သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုငပ် ခင်ဵ ရှိ မရှိေစာငဴ် ကညဴ်

(ည) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵလုပ်ငန်ဵ စီမဳကိန်ဵမျာဵအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်

em

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအ
ု ပ်သညဴ် နည်ဵပညာဆိုငရ
် ာ အေထာက်အပဳဴမျာဵ ရရှိေစေရဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

st

(ဋ) ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵက ေဆာင်ရွက်သညဴ် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵအစီအစဉ်မျာဵ၊

Sy

ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳတကာဖွဳ့မဖိုဵမှု အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ် ယာဉ်အန္တရာယ်၊

n

လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵ အစီအစဉ်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုငဵ် ကွပ်ကပဲ ခင်ဵ၊

at
io

(ဌ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ်ပဖစ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုအာဵ ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵေစေရဵနှငဴ်
ယာဉ်ေ ကာပိတ်ဆို့မှုေလျှာခ
ဴ ျေရဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

rm

(ဍ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ ပိုမိုတိုဵတက်ေကာင်ဵမွန်လာေစေရဵနှင်ဴ

In
fo

စပ်လျဉ်ဵသညဴ် စာတမ်ဵပပုစုပခင်ဵ၊ ကွငဵ် ဆင်ဵေလဴလာပခင်ဵနှငဴ် သုေတသနပပုပခင်ဵတို့အတွက်
လိအ
ု ပ်သညဴ် မူဝါဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

w

(ဎ) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵေကာင်စီမျာဵ၏

La

ရန်ပုဳေငွသုဳဵစွဲမှုအာဵ ကကီဵ ကပ်ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ၊

ar

(ဏ) ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵကို အန္တရာယ်ကင်ဵစွာ သယ်ယူပ့ေ
ို ဆာင်နိုင်ရန်

nm

အစီအမဳမျာဵ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

ya

(တ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵဆိုင်ရာ အစီရင်ခဳစာကို ပပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သို့

M

နှစ်စဉ်အစီရင်ခဳတင်ပပပခင်ဵ၊

၆။ အမျ ိုဵသာဵေကာင်စီသည် (က) လိအ
ု ပ်ေသာ ဆပ်ေကာ်မတီမျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵ၍ ယင်ဵတို့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို သတ်မှတ်နိုင်
သည်။
(ခ) ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖငဴ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမတွင်
ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီ ဥက္ကဋ္ဌကို ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ်
ပပည်နယ်မျာဵတွင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ဝန်ကကီဵချုပ်ကို

ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေစလျက် သငဴ်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵက အဖွဲ့ဝင်အပဖစ်
ပါဝင်သညဴ် ေဒသဆိုငရ
် ာ ေကာင်စီမျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵတာဝန် ေပဵအပ်ရမည်။
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ ေဒသဆိုင်ရာေကာင်စီကို လိုအပ်ပါက ပပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
၇။ ေဒသဆိုငရ
် ာေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုငဵ် ပဖစ်သည် (က) အမျ ိုဵသာဵေကာင်စီက ချမှတ်ေပဵသညဴ် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵဆိုငရ
် ာ
မူဝါဒမျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

LI
S)

(ခ) အမျ ိုဵသာဵယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်တွင် သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ် သို့မဟုတ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

(M

ချမှတ်ေပဵထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍
ထိေရာက် ေအာင်ပမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ပခင်ဵ၊

em

(ဂ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ကကုဳေတွ့

st

ရသညဴ် အခက်အခဲမျာဵ၊ စိန်ေခါ်မှုမျာဵနှင်ဴ ပဖစ်ေပါ်တိုဵတက်မှုမျာဵကို အချ ိန်နှငတ
ဴ် စ်ေပပဵညီ ေပါင်ဵစပ်

Sy

ညှိနှိုငဵ် ေပဖရှငဵ် ေဆာင်ရွက်ရန်နှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵေကာင်စီသို့ သတ်မှတ်ကာလအလိုက် အစီရင်ခဳစာမျာဵ

n

ပပုစု တင်ပပပခင်ဵ၊

at
io

(ဃ) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ် ရန်ပုဳေငွစနစ်တကျသုဳဵစွဲေရဵနှင်ဴ လူစ
့ ွမ်ဵအာဵ
အရင်ဵအပမစ်မျာဵ ရရှိေစေရဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

rm

(င) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ရန်ပေ
ုဳ ငွ လက်ခဳရယူပခင်ဵ၊ သုဳဵစွဲပခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ်

In
fo

စီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵတို့အာဵ လိုအပ်သလို တာဝန်ေပဵအပ်ပခင်ဵ၊
(စ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်သည် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်နှင်ဴ နိုငင
် ဳသာဵမျာဵ၏ စီဵပွာဵေရဵ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှု

w

တို့အတွက် အဟန့်အတာဵပဖစ်ေစနိုငေ
် ကာင်ဵ ပပည်သူတစ်ရပ်လုဳဵမှ သိရှိမပီဵ ပိုမိုေလဵစာဵ

La

လိက
ု ်နာေစရန် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

ar

(ဆ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် ရန်ပုဳေငွတစ်ရပ်

nm

ထူေထာင်ပခင်ဵ၊

ya

(ဇ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမှုတိုဵတက်လာေစေရဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵကို

M

သတ်မှတ် ကာလအတွင်ဵ ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုငပ် ခင်ဵ ရှိ မရှိ
ေစာငဴ် ကညဴ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊

(ဈ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအ
ု ပ်သညဴ်နည်ဵပညာဆိုင်ရာ အေထာက်အပဳဴမျာဵရရှိေစေရဵ ေဆာင်ရွက်၍
အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုအာဵ အမျိုဵသာဵေကာင်စီသို့ တင်ပပပခင်ဵ၊
(ည) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ်ပဖစ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုအာဵ ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵေစေရဵနှငဴ်
ယာဉ်ေ ကာပိတ်ဆို့မှုေလျှာခ
ဴ ျေရဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

(ဋ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ ပိုမိုတိုဵတက်ေကာင်ဵမွန်လာေစေရဵနှင်ဴ
စပ်လျဉ်ဵသညဴ် စာတမ်ဵပပုစုပခင်ဵ၊ ကွငဵ် ဆင်ဵေလဴလာပခင်ဵနှငဴ် သုေတသနပပုပခင်ဵတို့အတွက်
ေဒသအလိုက် အေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊
(ဌ) အမျ ိုဵသာဵေကာင်စီက ချမှတ်ေပဵသညဴ် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵနှငဴ်
ပတ်သက်၍ ပပည်သူလူထုအာဵ အသိပညာေပဵမညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ အစီအမဳမျာဵကို
ေအာင်ပမင်ေအာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

LI
S)

(ဍ) သက်ဆိုင်ရာတိုငဵ် ေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ် သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမတွင် ပဖစ်ေပါ်ေန
သညဴ် ေဒသအလိက
ု ်ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵအေပခအေနမျာဵအရ ချမှတ်သညဴ်

(M

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာဴနည်ဵေရဵကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်
ယာဉ်ေ ကာ ပိတ်ဆို့မှုဆိုငရ
် ာကိစ္စရပ်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ။

em

၈။ ေဒသဆိုင်ရာေကာင်စီသည် ခရိုင်နှင်ဴ မမို့နယ်အလိက
ု ် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵ

st

အဖွဲ့မျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵ၍ ယင်ဵတို့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။ ယင်ဵသိ့ု

Sy

လုပ်ငန်ဵတာဝန် မျာဵ သတ်မှတ်ရာတွင် ေဒသဆိုငရ
် ာေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵနှငဴ်အညီ

n

သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။

at
io

အခန်ဵ (၄)

ဝန်ကကီဵဌာန၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
ေဆာင်ရွက်ရမည် -

In
fo

rm

၉။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျာဵကို ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖငဴ်
(က) ပပည်တွင်ဵ၌အသုဳဵပပုသညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ သွာဵလာခွင်ဴရှိသညဴ် ေနရာေဒသတို့ကုိ သတ်မှတ်

w

ပခင်ဵနှငဴ် ကန့်သတ်ပခင်ဵ။

La

(ခ) နိုင်ငအ
ဳ ချင်ဵချင်ဵ သို့မဟုတ် နိုငင
် ဳပဖတ်ေကျာ် ခရီဵသည်နှင်ဴ ကုန်စည်ပ့ိုေဆာင်သွာဵလာပခင်ဵနှငဴ်

ar

သက်ဆိုင်ေသာ ကုန်ဵလမ်ဵပဖငဴ် သယ်ယူပို့ေဆာင်ပခင်ဵဆိုင်ရာ လိက
ု ်နာရမညဴ်အချက်မျာဵ

nm

သတ်မှတ်ပခင်ဵ။

ya

၁၀။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် -

M

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မေတာ်တဆထိခိုက်မှု အန္တရာယ်မျာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေ ကာငဴ် ပဖစ်ေပါ်ေသာ
သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိုက်မှုမျာဵ၊ ယာဉ်ေ ကာ ကပ်တည်ဵမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵလာေစေရဵနှင်ဴ

ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵတို့အတွက် ေလဴလာသုဳဵသပ်ပခင်ဵ၊ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ချမှတ်ပခင်ဵနှင်ဴ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်လုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်မျာဵချမှတ်ပခင်ဵတို့ကုိ
ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
(ခ) ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အမျိုဵသာဵေကာင်စီသို့ လိအ
ု ပ်ေသာ မူဝါဒမျာဵ၊
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵချမှတ်နိုငေ
် ရဵ အကကဳပပုပခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၁၁။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵဆိုငရ
် ာ အခေ ကဵေငွနှင်ဴ ဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵ၊
ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င်၊ ယာဉ်အကူလင
ို စ
် င်၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်ဴလက်မှတ်နှငဴ် ယာယီ
ယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်ဴ လက်မှတ်ထုတ်ေပဵပခင်ဵဆိုငရ
် ာ အခေ ကဵေငွနှငဴ် ဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵ၊
လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င် ဆိုင်ရာအခေ ကဵေငွနှငဴ် ဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ
ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုငသ
် ူ က ေကာက်ခဳရရှိေသာ သတ်မှတ်ယာဉ်စစ်ေဆဵခမျာဵထဲမှ ဦဵစီဵဌာနသို့
ေပဵသွင်ဵေစရမညဴ် အခေ ကဵေငွ မျာဵနှငဴ် ဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵ၊ ဤဥပေဒနှငဴ် နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ

LI
S)

သတ်မှတ်ေကာက်ခဳမညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵဆိုင်ရာ အခေ ကဵေငွမျာဵနှင်ဴ
ဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵကို ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာ တူညီချက်ပဖငဴ်

(M

အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာထုတ်ပပန်၍ သတ်မှတ်ပခင်ဵ၊ လိုအပ်သလို ပပင်ဆင်ပခင်ဵပပုနိုငသ
် ည်။
၁၂။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် -

em

(က) အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာထုတ်ပပန်၍ အမျာဵပပည်သူအကျ ိုဵငှာ မည်သညဴ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုမဆို မှတ်ပုဳ

st

တင်ရာတွင် မှတ်ပုဳတင်ခ၊ ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵဆိုငရ
် ာနှင်ဴ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င်ဆိုင်ရာ

Sy

အပခာဵအခေ ကဵ ေငွတို့ ေပဵေဆာင်ပခင်ဵမှ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ပပုနိုင်သည်။

n

(ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အသုဳဵပပုနိုင်မညဴ်သက်တမ်ဵကို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

at
io

(ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ ကနဦဵမှတ်ပတ
ုဳ င်ပခင်ဵနှင်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵနှငဴ်
ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ၊ စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵနှငဴ်

rm

စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵကို အတည်ပပု ထုတ်ပပန်ရမည်။

In
fo

၁၃။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် -

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵကို စစ်ေဆဵရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ

w

ဆိုင်ရာ နည်ဵပညာကျွမ်ဵကျင်သူအဖွဲ့ကို သေဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆို၍

La

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်မပီဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

ar

(ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵပခင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵပညာကျွမ်ဵကျင်သူအဖွဲ့အေနပဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်

nm

စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊ ေစာငဴ် ကညဴ်ေလဴလာပခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵ

ya

ေဆာင်ရည် အကဲပဖတ်ပခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍

M

ဦဵစီဵဌာနကေပဵေချရမညဴ် ဝန်ေဆာင်ခကို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။ ယင်ဵအဖွဲ့၏
သက်တမ်ဵကာလတို့ကိုလည်ဵ သတ်မှတ်ရမည်။
အခန်ဵ (၅)
ဦဵစီဵဌာန၏လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ

၁၄။ ဦဵစီဵဌာန၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵပဖစ်သည် (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ၊
(ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ၊

(ဂ) ပပည်တွငဵ် သို့ ဝင်ထွက်သွာဵလာမညဴ် သို့မဟုတ် ပဖတ်သန်ဵသွာဵလာမညဴ် ပပည်ပ မှတ်ပုဳတင်
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပပည်ပသို့ ဝင်ထွက်သွာဵလာမညဴ် သို့မဟုတ် ပဖတ်သန်ဵသွာဵ
လာမညဴ် ပပည်တွင်ဵမှတ်ပုဳတင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ
နိုငင
် တ
ဳ ကာနှငဴ်ေဒသတွင်ဵနိုင်ငဳ မျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ်
ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာင်ေရဵဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊
(ဃ) ကုန်ဵလမ်ဵပိေ
ု့ ဆာင်ေရဵဆိုငရ
် ာ အပပည်ပပည်ဆိုငရ
် ာ ကွန်ဗင်ဵရှငဵ် နှင်ဴ ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာ
ထုတ်ေပဵေသာ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င်ကို အသိအမှတ်ပပု ေမာင်ဵနှင်ခွင်ပဴ ပုပခင်ဵ။

LI
S)

တူညီချက်မျာဵအရ ပမန်မာနိုငင
် ဳက လက်ခဳကျငဴ်သုဳဵနိုင်သညဴ် နိုငင
် ဳတကာနှင်ဴ ေဒသတွင်ဵနိုင်ငမ
ဳ ျာဵမှ

(M

(င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵကနဦဵ မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵနှင်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵနှငဴ်
ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ၊ စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵနှငဴ်

em

စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵကို သတ်မှတ်၍ ဝန်ကကီဵဌာနသို့ တင်ပပပခင်ဵနှငဴ် သက်တမ်ဵတိုဵမှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵနှငဴ်

st

စပ်လျဉ်ဵ၍ စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ၊

Sy

(စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လုပ်ငန်ဵလိင
ု စ
် င်ထုတ်ေပဵပခင်ဵနှငဴ်

n

သက်တမ်ဵတိုဵပခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်ပခင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊

at
io

(ဆ) ဝန်ကကီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵပညာကျွမ်ဵကျင်သူ
အဖွဲ့၏ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ် စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊ ေစာငဴ် ကညဴ်

rm

ေလဴလာပခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည် အကဲပဖတ်ပခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ

In
fo

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေပဵေချရမညဴ် ဝန်ေဆာင်ခကို ေပဵေချပခင်ဵ၊
(ဇ) ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု စ
် င်နှငဴ် ယာဉ်အကူ လိင
ု စ
် င်ေလျှာက်ထာဵမှုကို စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊ ထုတ်ေပဵပခင်ဵ၊

w

အမျ ိုဵအစာဵခွဲပခာဵပခင်ဵ၊ သက်တမ်ဵသတ်မှတ်ပခင်ဵ၊ သက်တမ်ဵတိုဵပခင်ဵ၊ ေမာင်ဵနှင်ခွငန
ဴ် ှင်ဴ

La

သုဳဵစွဲခွငဴ်ဆိုငရ
် ာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ၊

ar

(ဈ) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ေမာင်ဵနှငခ
် ွငဴ်လက်မှတ်နှငဴ် ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်ဴလက်မှတ် အသစ်

nm

ထုတ်ေပဵပခင်ဵဆိုငရ
် ာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ၊

ya

(ည) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ သင်တန်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

M

လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င်ထုတ်ေပဵပခင်ဵနှငဴ် သက်တမ်ဵတိုဵပခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵနှင်ဴ
စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊

(ဋ) ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ၊ ပညာေပဵ
လှု့ဳ ေဆာ်ပခင်ဵ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊
(ဌ) လမ်ဵညွှန်ဵ၊ လမ်ဵအမှတ်အသာဵနှငဴ် အချက်ပပမျာဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵ၊

(ဍ) အမျာဵပပည်သူဆိုင်ရာလမ်ဵမျာဵတွင် ယာဉ်သွာဵလာမှုအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက်
လမ်ဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵစိစစ်အကဲပဖတ်လုပ်ငန်ဵစဉ် (Road Safety Audit) မျာဵ
ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊
(ဎ) အမျာဵပပည်သူဆိုင်ရာေနရာတွင် ေဆာင်ရွက်သညဴ် တည်ေဆာက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ် ကကိုတင်
ပပင်ဆင်ဆဲကာလတွင်ပဖစ်ေစ၊ ေဆာက်လုပ်ဆဲကာလတွင်ပဖစ်ေစ၊
အသုဳဵပပုေနသညဴ်ကာလတွင်ပဖစ်ေစ ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵအတွက် အကကဳပပုချက်မျာဵနှငဴ်

LI
S)

သုဳဵသပ်ချက်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသို့ ေပဵပိပု့ ခင်ဵ၊
(ဏ) ယာဉ်ေ ကာပိတ်ဆို့မမ
ှု ပဖစ်ပွာဵေစရန်နှငဴ် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်

(M

အဆငဴ်ပမငဴ် နည်ဵပညာမျာဵ အသုဳဵပပုနိုငေ
် ရဵအတွက် ပပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငရ
ဳ ဲတပ်ဖဲ့ွ ၊
သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှငမ
် ျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵညှိနှိုငဵ်

em

ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ အကကဳ ဿာဏ်မျာဵ ရယူေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

st

(တ) ယာဉ်မေတာ်တဆမှုမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေလဴလာသုဳဵသပ်ပခင်ဵ၊ ယာဉ်မေတာ်တဆမှုမျာဵ

Sy

ေလျာဴနည်ဵ ေစရန်သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

n

အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

at
io

(ထ) ယာဉ်ေ ကာငဴ်ပဖစ်ေပါ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ပညာေပဵလှု့ဳ ေဆာ်ပခင်ဵ၊
သုေတသနပပုလုပ်ပခင်ဵ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ

rm

အဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

In
fo

(ဒ) အမျာဵပပည်သူသုဳဵလမ်ဵေပါ်တွင် သွာဵလာေနသညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် စွာ
သွာဵလာနိုငေ
် ရဵအတွက် အပမန်နှုန်ဵသတ်မှတ်ပခင်ဵ၊

La

မှတ်ပုဳတင်ေပဵပခင်ဵ၊

w

(ဓ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ မှတ်ပုဳတင်သက်တမ်ဵကာလ သတ်မှတ်ပခင်ဵနှငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သက်တမ်ဵတိုဵ

ar

(န) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မေတာ်တဆမှုမျာဵပဖစ်ေပါ်ရသညဴ် အေ ကာင်ဵရင်ဵမျာဵကို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵပခင်ဵနှင်ဴ

nm

အလာဵတူ မေတာ်တဆမှုမျာဵပဖစ်ေပါ်ပခင်ဵမရှိနိုင်ေစရန် ကကိုတင်ကာကွယ်မှုမျာဵပပုလုပ်ပခင်ဵ၊

M

ya

သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသိ့ု အကကဳပပုပခင်ဵ။
အခန်ဵ(၆)
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ

၁၅။ ဦဵစီဵဌာနသည် (က) ဦဵစီဵဌာနရှိ အရာရှိမျာဵထဲမှ သငဴ်ေလျာ်ေသာ အရာရှိမျာဵကို ဦဵစီဵဌာန မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအပဖစ်
ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵရမည်။
(ခ) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမ၊ ကိုယ်ပိုငအ
် ုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုငဵ် သို့မဟုတ်
ကိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ၊ ခရိုင်နှင်မဴ မို့နယ် ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာင်ေရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနရှိ

အရာရှိမျာဵ ထဲမှ သငဴ်ေလျာ်ေသာအရာရှိမျာဵကို ေဒသဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအပဖစ်
ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵရမည်။
၁၆။ ဦဵစီဵဌာနသည် (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ယာယီမှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ကနဦဵမှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ရန်
ဦဵစီဵဌာန မှတ်ပုဳတင်အရာရှိမျာဵကို တာဝန်ေပဵအပ်ရမည်။ သို့ရာတွင် လိုအပ်ပါက သငဴ်ေလျာ်သညဴ်
ေဒသဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိမျာဵကိုလည်ဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

LI
S)

(ခ) ပပည်ပနိုင်ငမ
ဳ ျာဵတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ ပမန်မာနိုငင
် ဳအတွငဵ် ေခတ္တ
ဝင်ေရာက်ပခင်ဵနှငဴ် ေခတ္တပဖတ်သန်ဵသွာဵလာပခင်ဵအတွက် ယာယီမှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

(M

ေဆာင်ရွက်ရန် သငဴ်ေလျာ်ေသာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိမျာဵအာဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

(ဂ) ပပန်လည်တင်ပ့ိုရန် ရည်ရွယ်၍ ပပည်ပနိုငင
် ဳမျာဵမှ ယာယီတင်သွငဵ် လာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵကို

em

သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ အသုဳဵပပုနိုငေ
် ရဵအတွက် ယာယီမှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

st

ေဆာင်ရွက်ရန် သငဴ်ေလျာ်ေသာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိမျာဵအာဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

Sy

(ဃ) စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍ သက်တမ်ဵတိုဵ မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵနှင်ဴ မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵနှင်ဴ

n

စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အပခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန် ေဒသဆိုငရ
် ာမှတ်ပုဳတင်အရာရှိမျာဵအာဵ တာဝန်

at
io

ေပဵအပ်နိုင်သည်။

၁၇။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင်အရာရှိထတ
ဳ ွင်

In
fo

၁၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် -

rm

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်အ
ဴ ညီ မှတ်ပုဳတင်ရမည်။

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို အန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် စွာ ေမာင်ဵနှင်နိုင်ရန် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ

w

စဳချ ိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ထိန်ဵသိမ်ဵပပုပပင် ထာဵရှိရမည်။

La

(ခ) ေအာက်ပါအေပခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် မငိစွန်ဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုဳတင်ခွင်ဴ မရှိေစရ -

ar

(၁) စက်ချ ို့ယွင်ဵပျက်စီဵေနပခင်ဵ၊

nm

(၂) ပုဒမ
် ခွဲ (က) ပါ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵနှင်ဴ မညီညွတ်ပခင်ဵ၊

ya

(၃) နည်ဵဥပေဒမျာဵပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ မညီညွတ်ပခင်ဵ၊

M

(၄) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ယခင်က မှတ်ပုဳတင်ခဲဴဖူဵေ ကာင်ဵေဖာ်ပပရန် ပျက်ကွကပ် ခင်ဵ။

၁၉။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပင
ို ရ
် ှင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ယာယီမှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်
သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ပုဒမ
် ခွဲ (က) အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်မပီဵ သတ်မှတ်
ချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ပါက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို အချ ိန်ကာလနှငဴ် ေနရာအပိုငဵ် အပခာဵ သတ်မှတ်၍
ယာယီ မှတ်ပုဳတင်ေပဵနိုငသ
် ည်။

၂၀။ သက်ဆိုငရ
် ာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ကနဦဵမှတ်ပုဳတင်ရန် ေလျှာက်ထာဵချက်
မျာဵကို စိစစ်မပီဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ မှတ်ပုဳတင်ရန်ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ၊ ပပန်လည်ပပုပပင်ေစရန်
ညွှန် ကာဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။
၂၁။ ေဒသဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် သက်တမ်ဵတိုဵမှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ်
မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အပခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန် ေလျှာက်ထာဵချက်မျာဵကို
သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်အ
ဴ ညီ စိစစ်မပီဵ-

LI
S)

(က) ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ၊ ပပန်လည်ပပုပပင်ေစရန် ညွှန် ကာဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။
(ခ) သီဵပခာဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် အကျုဳဵဝင်သညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵတွင် ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ

(M

သို့မဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုငရ
် န် ဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ပပရမည်။

(ဂ) ေအာက်ပါအေ ကာင်ဵကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်ပါက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵကို

em

ယာယီရပ်ဆိုငဵ် ပခင်ဵ သို့မဟုတ် မှတ်ပုဳတင်ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵပပုရန် သေဘာထာဵမှတ်ချက်ပဖငဴ်

st

ဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ပပရမည်-

Sy

(၁) အမျာဵပပည်သူကို အန္တရာယ်ပဖစ်ေစနိုငေ
် သာ သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို

n

ထိခိုက်ေစနိုငေ
် သာ ချ ို့ယွင်ဵချက်တစ်ခုခုကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် စစ်ေဆဵေတွ့ရှပိ ခင်ဵ၊

at
io

(၂) ကကိုတင်ခွငဴ်ပပုချက်မရှိဘဲ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်ဵပဖစ်သညဴ် ရုပ်သဏ္ဌာန်၊
ကိယ
ု ်ထည်၊ ေဘာင်၊ ဝင်ရိုဵနှငဴ် ေမာင်ဵနှငတ
် ဳ အထိုင်စနစ်တို့ကို ေပပာင်ဵလဲပပင်ဆင်ပခင်ဵ။

rm

(၃) အခါအာဵေလျာ်စွာ ထုတ်ပပန်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမှုရှိေစေရဵ

In
fo

ထပ်မဳစိစစ်ရန် ကိစ္စရပ်မျာဵစစ်ေဆဵေတွ့ရှပိ ခင်ဵ။
၂၂။ ဦဵစီဵဌာနမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်-

w

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

La

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ နှငဴ် အကျုဳဵဝင်သညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵတွင် ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ သို့မဟုတ်

ar

ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။

nm

(ခ) ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရ တင်ပပချက်ကို စိစစ်မပီဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်

ya

ညီညွတ်ပခင်ဵမရှိေ ကာင်ဵေတွ့ရှပ
ိ ါက ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ အတည်ပပုချက်ပဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်

M

မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵကို ယာယီရပ်ဆိုငဵ် ပခင်ဵ သို့မဟုတ် မှတ်ပုဳတင်ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။

၂၃။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုယ်ထည်တည်ေဆာက်မှု ပုဳသဏ္ဌာန်နှငဴ် ဝန်တင်အာဵေပါ် မူတည်၍
ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျိုဵအစာဵ ခွဲပခာဵသတ်မှတ်ရမည်။

၂၄။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှငသ
် ည် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို အငှာဵယာဉ်အပဖစ်
မှတ်ပုဳတင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၂၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို လွှေ
ဲ ပပာင်ဵပိုင်ဆိုင်သူ သို့မဟုတ် အေမွဆက်ခဳခွငဴ်ရရှိသူအပါအဝင်
တစ်နည်ဵနည်ဵပဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို တရာဵဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်ရရှိသူသည်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ထိုသူတစ်ဦဵဦဵမှာ အရွယ်မေရာက်ေသဵသူပဖစ်လျှင် အဆိပ
ု ါအရွယ်မေရာက်ေသဵသူ၏

အုပ်ထိန်ဵသူသည်လည်ဵေကာင်ဵ သတ်မှတ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵနှငဴ်အညီ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူ
အမည်ေပပာင်ဵလဲေပဵရန် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၂၆။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပတ
ုဳ င်ထာဵသူသည် ေနရပ်လိပ်စာ ေပပာင်ဵလဲသညဴ်အခါတိုင်ဵ ေပပာင်ဵလဲသညဴ်
ေနရပ်လိပ်စာကို မှတ်တမ်ဵတင်ရန် သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပတ
ုဳ င်အရာရှိထဳသို့ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
၂၇။ (က) ပုဒ်မ ၂၄ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒမ
် ခွဲ (က) ပါ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုနှငစ
ဴ် ပ်လျဉ်ဵ၍ လွှအ
ဲ ပ်ထာဵသညဴ်
ယာဉ်စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ တင်ပပချက်အေပါ် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်မပီဵ သက်ဆိုငရ
် ာ

LI
S)

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိကခွငဴ်ပပုပခင်ဵ သို့မဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ခွငဴ်ပပု၍မရနိုငေ
် သာ အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ်
အချက်အလက်မျာဵ ေပပာင်ဵလဲထာဵေ ကာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှပ
ိ ါက

(M

ပပန်လည်ပပင်ဆင်ေစပခင်ဵပပုနိုင်သည်။

(ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပတ
ုဳ င်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ယာဉ်စစ်ေဆဵရန် လိုအပ်ေသာ

em

ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် လွှအ
ဲ ပ်ထာဵသညဴ် ယာဉ်စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏ တင်ပပချက်အေပါ် သတ်မှတ်ချက်

st

မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်မပီဵ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင်အရာရှိက ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ၊ ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵ သို့မဟုတ်

Sy

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင်ခွင်ပဴ ပု၍ မရနိုငေ
် သာ

at
io

ပပန်လည်ပပင်ဆင်ေစပခင်ဵပပုနိုင်သည်။

n

အစိတ်အပိုင်ဵနှင်အ
ဴ ချက်အလက်မျာဵေပပာင်ဵလဲထာဵေ ကာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှပ
ိ ါက
၂၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ

rm

သက်တမ်ဵတိုဵ မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် သက်ဆိုင်သညဴ် ေဒသဆိုငရ
် ာမှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ သတ်မှတ်ကာလ

In
fo

အတွင်ဵ ေလျှာက်ထာဵရမည်ပဖစ်မပီဵ မှတ်ပုဳတင်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမပီဵမှ ေလျှာက်ထာဵပါက
ဝန်ကကီဵဌာနက ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖငဴ် သတ်မှတ်သညဴ် ဒဏ်ေ ကဵေငွကို

w

ေပဵေဆာင်ရမည်။

La

၂၉။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူသည်-

ar

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ေပပာင်ဵလဲပပင်ဆင်ပခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်လပ
ို ါက သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင်

nm

အရာရှိထဳ ကကိုတင်ခွင်ပဴ ပုချက် ေလျှာက်ထာဵရမည်။

ya

(ခ) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ၏ ကကိုတင်ခွငဴ်ပပုချက်မရရှိဘဲ ပုဒ်မ ၃၁၊ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပါ ကိစ္စရပ်မျာဵမှအပ

M

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေပပာင်ဵလဲပပင်ဆင်ပခင်ဵမျာဵပပုလုပ်ပါက သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ
ဝန်ကကီဵဌာနက ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖငဴ် သတ်မှတ်သညဴ် ဒဏ်ေ ကဵေငွကို
ေပဵေဆာင်ရမည်။

၃၀။ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ေအာက်ပါအေ ကာင်ဵကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်လာပါက
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵနိုင်သည်(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵနှင်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူကို ဆငဴေ
် ခါ်ရာ
တွင် ခိုင်လုဳေသာ အေ ကာင်ဵပပချက်မရှိဘဲလာေရာက်ရန် ပျက်ကွကပ် ခင်ဵ။

(ခ) သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵက သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်
အညီ ခိုင်လုဳေသာ အေထာက်အထာဵပဖငဴ် ကန့်ကွက်လာပခင်ဵ၊
(ဂ) တစ်ဦဵတစ်ေယာက်က ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် ယာဉ်အန္တရာယ်နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုရှိေ ကာင်ဵ
ခိုင်လုဳေသာအေထာက်အထာဵပဖငဴ် ကန့်ကွက်လာပခင်ဵ။
၃၁။ (က) ဦဵစီဵဌာနမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ေအာက်ပါအေ ကာင်ဵကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ပဖစ်ပွာဵလျှင်
ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ အတည်ပပုချက်ပဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵကို ဖျက်သိမ်ဵရမည်ပျက်စီဵပခင်ဵ၊

(M

(၂) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ပမန်မာနိုင်ငဳပပင်ပသို့ အမပီဵအပိုင်ယူေဆာင်သွာဵပခင်ဵ၊

LI
S)

(၁) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို အန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် စွာ ေမာင်ဵနှင်ရန် ပပန်လည်ပပင်ဆင်၍ မရနိုငသ
် ည်အထိ

(၃) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမပီဵေနာက် ပုဒ်မ ၂၈ အရ သက်တမ်ဵတိုဵ

em

မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန် တစ်ဆက်တည်ဵ ၅ နှစ် ပျက်ကွကပ် ခင်ဵ၊

Sy

အေထာက်အထာဵ ခိုင်လုဳစွာပဖငဴ် ေလျှာက်ထာဵပခင်ဵ။

st

(၄) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵကို ဖျက်သိမ်ဵေပဵရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူက

n

(ခ) ဦဵစီဵဌာန မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အဓိက အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ အပခာဵ အချက်

at
io

အလက်မျာဵ ေပပာင်ဵလဲပခင်ဵတွင် ခွငဴ်ပပု၍မရနိုငေ
် သာ အစိတ်အပိုငဵ် နှငဴ် အချက်အလက်
ေပပာင်ဵလဲပခင်ဵ မျာဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှပ
ိ ါက ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ အတည်ပပုချက်ပဖငဴ်

rm

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵပပုရမည်။

In
fo

အခန်ဵ (၇)

ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင်နှငဴ် ယာဉ်အကူလိုင်စင်မျာဵ

w

၃၂။ ဦဵစီဵဌာနသည် အပပည်ပပည်ဆိုငရ
် ာယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွငဴ် လက်မှတ်နှငဴ် ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်ဴ

La

လက်မှတ် အသစ်ထုတ်ေပဵပခင်ဵ၊ ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင်နှင်ဴ ယာဉ်အကူလုိငစ
် င်တို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အသစ်

ar

ထုတ်ေပဵပခင်ဵ၊ သက်တမ်ဵတိုဵပခင်ဵနှငဴ် လိင
ု စ
် င်ထုတ်ေပဵပခင်ဵဆိုင်ရာ အပခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို တာဝန်ယူ

nm

ေဆာင်ရွက်ရန် မိမဌ
ိ ာန၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမ၊ ကိုယ်ပိုင်

ya

အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ၊ ခရိုင်နှင်မဴ မို့နယ် ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ

M

ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ သငဴ်ေလျာ်ေသာ အရာရှိမျာဵအာဵ လိုငစ
် င်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိမျာဵအပဖစ် ခန့်အပ်
တာဝန်ေပဵရမည်။

၃၃။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေမာင်ဵနှင်ခွငဴ်ရှိသညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျိုဵအစာဵအလိက
ု ် ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င်
အမျ ိုဵအစာဵမျာဵကို သတ်မှတ်ရမည်။
၃၄။ (က) ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု စ
် င် သို့မဟုတ် ယာဉ်အကူလိုင်စင်ရရှိလိုသူသည် သက်ဆိုငရ
် ာ
လိင
ု စ
် င်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိထဳ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
(ခ) ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင် သို့မဟုတ် ယာဉ်အကူလင
ို စ
် င် သက်တမ်ဵတိုဵလိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာ လိင
ု စ
် င်
ထုတ်ေပဵသူအရာရှိထဳ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်အ
ဴ ညီ ေလျှာက်ထာဵရမည်။

၃၅။ သက်ဆိုင်ရာ လိင
ု စ
် င်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိသည်(က) ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒမ
် ခွဲ (က) အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်မပီဵ(၁) သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်ညီညတ
ွ ်၍ စစ်ေဆဵမှုေအာင်ပမင်ပါက ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င် သို့မဟုတ်
ယာဉ်အကူလုိငစ
် င်ကို ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် သက်တမ်ဵအတိုင်ဵ သတ်မှတ်၍ ထုတ်ေပဵ
ရမည်။
(၂) ေအာက်ပါအေ ကာင်ဵကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ေပါ်ေပါက်ပါက ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င် သို့မဟုတ် ယာဉ်အကူ

LI
S)

လိင
ု စ
် င် ထုတ်ေပဵရန် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵ သို့မဟုတ် ကာလသတ်မှတ်၍
ယာယီရပ်ဆိုငဵ် ပခင်ဵပပုနိုငသ
် ည်-

(M

(ကက) လုခဳ ခုဳစိတ်ချရမပီဵ အန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် စွာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵနှငန
် ိုငစ
် ွမ်ဵ သို့မဟုတ်
ယာဉ်အကူအပဖစ် ေဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်ဵမရှိေသာ ေရာဂါ သို့မဟုတ် မသန်စွမ်ဵမှု

em

တစ်ခုခုပဖစ်ေနပခင်ဵ၊

st

(ခခ) စိတ်ကျန်ဵမာကကဳဴခိုင်မှု မရှိပခင်ဵ၊

n

စည်ဵကမ်ဵ ချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်မှုမရှိပခင်ဵ၊

Sy

(ဂဂ) ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင် သို့မဟုတ် ယာဉ်အကူလုိငစ
် င်ထုတ်ေပဵရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ

at
io

(ဃဃ) ရာဇသတ်ကကီဵပါ ယာဉ်မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုဆိုငရ
် ာ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အရ
ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင် ပခင်ဵခဳရသူပဖစ်ပခင်ဵ။

rm

(ခ) ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်အ
ဴ ညီ စိစစ်မပီဵ

In
fo

သက်တမ်ဵတိုဵေပဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။
၃၆။ သက်ဆိုင်ရာ လိုငစ
် င်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိသည် ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု စ
် င်ရရှိသူက ေအာက်ပါအေ ကာင်ဵ

w

ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်ေ ကာင်ဵေတွ့ရှိပါက ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ယာယီ

La

ရပ်ဆိုငဵ် ပခင်ဵ သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵပပုနိုင်သည်-

ar

(က) ဤဥပေဒပါ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အရပဖစ်ေစ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵပါ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အရပဖစ်ေစ

nm

ပပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ပခင်ဵခဳရသူပဖစ်ပခင်ဵ၊

ya

(ခ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ယာဉ်မေတာ်တဆမှုဆိုငရ
် ာ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရသူပဖစ်ပခင်ဵ၊

M

(ဂ) ယာဉ်မေတာ်တဆမှုဆိုင်ရာ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အရ ပပစ်ချက်ေဟာင်ဵမှတ်တမ်ဵရှိသညဴ်အပပင် ထိသ
ု ူ၏
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵမှာ အမျာဵပပည်သူတို့အာဵ ေဘဵအန္တရာယ် ပဖစ်ေစနိုင်သညဴ်
ေမာင်ဵနှင်မှုပဖစ် ပခင်ဵ။
၃၇။ သက်ဆိုင်ရာ လိုငစ
် င်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိနှင်ဴ ရဲအရာရှိတို့သည် ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင်ရရှိသူက
ဤဥပေဒ နှငဴ် နည်ဵဥပေဒမျာဵပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်လျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ယာဉ်မေတာ်တဆမှုဆိုင်ရာ
ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှငေ
် သာ်လည်ဵေကာင်ဵ ထိုသူကို ကျူဵလွန်သညဴ် ပပစ်မှုအတွက်

အမှတ်ေပဵ၍ အပပစ်ေပဵအေရဵယူသညဴ်စနစ် (Demerit Point System) ကို
သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်အ
ဴ ညီ ကျငဴ်သုဳဵနိုင်သည်။
၃၈။ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င် အမျိုဵအစာဵတစ်ခုမှ အပခာဵအမျိုဵအစာဵတစ်ခုသို့ ေပပာင်ဵလဲေပဵရန် ေလျှာက်
ထာဵပခင်ဵတွင် သက်ဆိုင်ရာ လိုငစ
် င်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိသည် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စစ်ေဆဵ၍
ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င် ေပပာင်ဵလဲထုတ်ေပဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။
၃၉။ ဦဵစီဵဌာန၏ လိင
ု စ
် င်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိသည် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်လ
ဴ က်မှတ်
လက်မှတ် ထုတ်ေပဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် ထုတ်ေပဵရန် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။

LI
S)

ေလျှာက်ထာဵပခင်ဵကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်၍ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ေမာင်ဵနှငခ
် ွငဴ်

(M

၄၀။ သက်ဆိုင်ရာ လိင
ု စ
် င်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိသည် ပပည်ပမှ ထုတ်ေပဵေသာ ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင် တင်ပပ
၍ ပပည်တွင်ဵတွင် ေမာင်ဵနှင်ရန် ေလျှာက်ထာဵပခင်ဵကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ အညီ စိစစ်ပခင်ဵ

st

။ ပြည်ြမှထုတ်ေြးေော ယာဉ်ေမာင်းလိုငစ
် င်ဆိုရာတွင် ြုဒ်မ ၁၄၊ ြုဒမ
် ခွဲ (ဃ) တွင်

n

ရှင်းလင်းချက်

Sy

ပဖစ်ေစထုတ် ေပဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။

em

သို့မဟုတ် စစ်ေဆဵပခင်ဵပပု၍ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င်ကိုပဖစ်ေစ၊ ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွငဴ် လက်မှတ်ကို

at
io

ြါရှိေော ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင်ကိုငေ
် ဆာင်ေူများက ပြည်တွင်းယာဉ်ေမာင်းလိုငစ
် င်

rm

ကို ရယူလုိေည့်အခါ ေလျှောက်ထားပခင်းနှင်စ
့ ြ်လျဉ်း၍လည်း ေက်ဆိုင်ေစရမည်။
၄၁။ သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိသည် ယာဉ်အကူက ဤဥပေဒနှငဴ် နည်ဵဥပေဒမျာဵပါပပဋ္ဌာန်ဵ

In
fo

ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်လျှငေ
် သာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ယာဉ်မေတာ်
တဆမှုဆိုငရ
် ာ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှငေ
် သာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၎င်ဵ၏ ယာဉ်အကူလုိငစ
် င်ကို

La

w

ကာလ သတ်မှတ်၍ ယာယီရပ်ဆိုငဵ် ပခင်ဵ သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵပပုနိုင်သည်။
၄၂။ သက်ဆိုငရ
် ာ လိင
ု စ
် င်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိသည် ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု စ
် င် သို့မဟုတ် ယာဉ်အကူလိုငစ
် င်

ar

ကိုင်ေဆာင်သူက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် စည်ဵကမ်ဵကို လိက
ု ်နာရန်ပျက်ကွက်မှုကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရ

nm

မည်။ ယင်ဵမှတ်တမ်ဵသည် ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု စ
် င် သို့မဟုတ် ယာဉ်အကူလိုငစ
် င် သက်တမ်ဵတိုဵပခင်ဵနှငဴ်

ya

ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င်အမျိုဵအစာဵေပပာင်ဵလဲေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵပခင်ဵ၊ လိင
ု ်စင်ကို

M

ယာယီရပ်ဆိုငဵ် ပခင်ဵနှငဴ် ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵ ကိစ္စတို့တွင် ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမညဴ်အချက်မျာဵ ပဖစ်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၈)
လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

၄၃။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဦဵစီဵဌာနသို့ သတ်မှတ်ချက်နှငဴ်
အညီ လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င် ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၄၄။ ဦဵစီဵဌာနသည်-

(က) ပုဒ်မ ၄၃ အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်မပီဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု စ
် င်
ထုတ်ေပဵရန် ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (က) အရ ခွငဴ်ပပုပါက သတ်မှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု စ
် င်ေ ကဵကို ေပဵသွငဵ် ေစမပီဵ
လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င်သက်တမ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို သတ်မှတ်၍ ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ
လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င် ထုတ်ေပဵရမည်။
၄၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဦဵစီဵဌာနသို့ သတ်မှတ်ချက်

LI
S)

နှငအ
ဴ် ညီ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၄၆။ ဦဵစီဵဌာနသည်-

(M

(က) ပုဒ်မ ၄၅ အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်မပီဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု စ
် င်
ထုတ်ေပဵရန်ခွင်ပဴ ပုပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။

em

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (က) အရ ခွငဴ်ပပုပါက သတ်မှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု စ
် င်ေ ကဵကို ေပဵသွငဵ် ေစမပီဵ

st

လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င် သက်တမ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို သတ်မှတ်၍ ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ လုပ်ငန်ဵ

Sy

လိင
ု စ
် င် ထုတ်ေပဵရမည်။

n

၄၇။ လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င်ရရှိသူသည်-

at
io

(က) သတ်မှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု စ
် င် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိုက်နာရမည်။
(ခ) ခွငဴ်ပပုထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသညဴ်အခါ ဆက်လက်လုပ်ကုိငလ
် ိုပါက

rm

လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င်သက်တမ်ဵတိုဵပမှင်ေ
ဴ ပဵရန် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျှာက်ထာဵရမည်။

In
fo

၄၈။ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူက သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်ဵ
အေရဵယူ နိုင်သည်-

w

ေတွ့ရှပ
ိ ါက ဦဵစီဵဌာနသည် ထိသ
ု ူအာဵ ေအာက်ပါစီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ပဖငဴ်

La

(က) သတိေပဵမပီဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဒဏ်ေ ကဵကို ေပဵေဆာင်ေစပခင်ဵ၊

ar

(ခ) ကာလသတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င်ကို ယာယီရပ်ဆိုငဵ် ပခင်ဵ၊
အခန်ဵ (၉)
အယူခဳပခင်ဵ

M

ya

nm

(ဂ) လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င်ကို ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵ။

၄၉။ ကိုယ်ပိုငအ
် ုပ်ချုပ်ခွင်ရ
ဴ တိုငဵ် သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုငအ
် ုပ်ချုပ်ခွင်ရ
ဴ ေဒသ၊ ခရိုင်နှင်ဴ မမို့နယ် ကုန်ဵလမ်ဵ
ပိေ
ု့ ဆာင်ေရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ ေဒသဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိက ပုဒ်မ ၂၀၊ ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မခွဲ
(က)၊ ပုဒ်မ ၂၇ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၃၀ အရ ချမှတ်သညဴ် ဆုဳဵပဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည်
ထိုသို့ ဆုဳဵပဖတ်ချက် ချမှတ်ေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရှိသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀
အတွင်ဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာင်ေရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသို့
အယူခဳနိုင်သည်။

၅၀။ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ် ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာင်ေရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၄၉ အရ
တင်သွငဵ် ေသာ အယူခဳမှုကို စိစစ်မပီဵချမှတ်သညဴ် ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို အတည်ပပုပခင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပခင်ဵ
သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။
၅၁။ ပုဒ်မ ၅၀ အရ ချမှတ်သညဴ် ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိသ
ု ို့ ဆုဳဵပဖတ်ချက် ချမှတ်ေ ကာင်ဵ
အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရှိသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသို့ အယူခဳနိုင်သည်။
၅၂။ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ် သို့မဟုတ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမ ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ

LI
S)

ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ မှတ်ပတ
ုဳ င်အရာရှိက ပုဒ်မ ၂၀၊ ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒမ
် ခွဲ (က)၊ ပုဒ်မ ၂၇ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ
၃၀ အရ ချမှတ်သညဴ် ဆုဳဵပဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိုသို့ ဆုဳဵပဖတ်ချက်ချမှတ်ေ ကာင်ဵ

(M

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရှိသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသို့ အယူခဳနိုင်သည်။

၅၃။ ဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၁ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၅၂ အရ တင်သွငဵ် ေသာ အယူခဳမှုကို စိစစ်မပီဵ ချမှတ်သညဴ်

em

ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို အတည်ပပုပခင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။

st

၅၄။ (က) ဦဵစီဵဌာနက ပုဒ်မ ၄၄၊ ပုဒမ
် ခွဲ (က)၊ ပုဒ်မ ၄၆၊ ပုဒမ
် ခွဲ (က)၊ ပုဒ်မ ၄၈ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၅၃ အရ

Sy

ချမှတ်သညဴ် ဆုဳဵပဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိသ
ု ို့ ဆုဳဵပဖတ်ချက်ချမှတ်ေ ကာင်ဵ

n

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရှိသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵဌာနသို့ အယူခဳနိုင်သည်။

at
io

(ခ) ဦဵစီဵဌာနမှတ်ပုဳတင်အရာရှိက ပုဒ်မ ၂၀၊ ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ)၊
ပုဒ်မ ၃၀ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၃၁ အရ ချမှတ်သညဴ် ဆုဳဵပဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိုသို့

In
fo

ဝန်ကကီဵဌာနသို့ အယူခဳနိုငသ
် ည်။

rm

ဆုဳဵပဖတ် ချက် ချမှတ်ေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရှိသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွငဵ်
(ဂ) ဝန်ကကီဵဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (က) သို့မဟုတ် (ခ) အရ တင်သွငဵ် ေသာ အယူခဳမှုကို စိစစ်မပီဵချမှတ်သညဴ်

w

ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို အတည်ပပုပခင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။

La

(ဃ) ဝန်ကကီဵဌာန၏ ဆုဳဵပဖတ်ချက်သည် အမပီဵအပပတ်ပဖစ်သည်။

ar

၅၅။ ကိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ချုပ်ခွင်ရ
ဴ တိုငဵ် သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုငအ
် ုပ်ချုပ်ခွင်ရ
ဴ ေဒသ၊ ခရိုင်နှင်ဴ မမို့နယ်ကန
ု ်ဵလမ်ဵ

nm

ပိေ
ု့ ဆာင်ေရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ လိင
ု စ
် င်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိက ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒမ
် ခွဲ (က) ပုဒမ
် ခွဲငယ်

ya

(၂)၊ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မ ၄၀ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၁ အရ ချမှတ်သညဴ် ဆုဳဵပဖတ်ချက်

M

တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိုသို့ ဆုဳဵပဖတ်ချက် ချမှတ်ေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရှိ
သညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ
ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသို့ အယူခဳနိုင်သည်။
၅၆။ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ကုန်ဵလမ်ဵပိေ
ု့ ဆာင်ေရဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၅ အရ
တင်သွငဵ် ေသာ အယူခဳမှုကို စိစစ်မပီဵ ချမှတ်သညဴ် ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို အတည်ပပုပခင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပခင်ဵ
သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။
၅၇။ ပုဒ်မ ၅၆ အရ ချမှတ်သညဴ် ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိသ
ု ို့ ဆုဳဵပဖတ်ချက်ချမှတ်ေ ကာင်ဵ
အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရှိသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသို့ အယူခဳနိုင်သည်။

၅၈။ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ် သို့မဟုတ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမ ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ
ညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ လိင
ု စ
် င်ထုတ်ေပဵသူအရာရှိက ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒမ
် ခွဲ (က)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂)၊
ပုဒမ
် ခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မ ၄၀ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၁ အရ ချမှတ်သညဴ်
ဆုဳဵပဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ် သူသည် ထိုသို့ ဆုဳဵပဖတ်ချက်ချမှတ်ေ ကာင်ဵ
အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရှိသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသို့ အယူခဳနိုင်သည်။
၅၉။ ဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၇ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၅၈ အရ တင်သွငဵ် ေသာ အယူခဳမှုကို စိစစ်မပီဵ ချမှတ်သညဴ်

LI
S)

ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကို အတည်ပပုပခင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။
၆၀။ (က) ဦဵစီဵဌာန၏ လိင
ု စ
် င်ထုတ်ေပဵသူ အရာရှိက ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒမ
် ခွဲ (က)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊

(M

ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မ ၄၀ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၁ အရ ချမှတ်သညဴ် ဆုဳဵပဖတ်ချက် တစ်ရပ်
ရပ်ကို ပဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၅၉ အရ ချမှတ်သညဴ် ဆုဳဵပဖတ်ချက်ကိုပဖစ်ေစ မေကျနပ်သူသည်

em

ထိုသို့ဆဵုဳ ပဖတ်ချက် ချမှတ်ေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လက်ခဳရရှိသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀

st

အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵဌာနသိ့ု အယူခဳနိုင်သည်။

Sy

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

n

ကို အတည်ပပုပခင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။

at
io

(ဂ) ဝန်ကကီဵဌာန၏ ဆုဳဵပဖတ်ချက်သည် အမပီဵအပပတ်ပဖစ်သည်။
အခန်ဵ (၁၀)

rm

ေလျာ်ေ ကဵေငွေပဵေဆာင်ပခင်ဵ

In
fo

၆၁။ တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ေသာသူက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နှင်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍ ပပုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှု
တစ်ခုခုေ ကာငဴ် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၂၇၉၊ ၃၃၇၊ ၃၃၈ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၃၀၄-က အရ ပပစ်မှုထင်ရှာဵ

La

တရာဵရုဳဵသည် -

w

စီရင်ပခင်ဵခဳရမပီဵ ယင်ဵ၏ပပုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွကမ
် ှုေ ကာငဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵပါက

ar

(က) အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵပိုငပ
် စ္စည်ဵမှအပ အပခာဵပစ္စည်ဵတစ်ခုခု ပျက်စီဵလျှင် ပစ္စည်ဵပိုင်ရှင်

nm

နှငဴ် ပပစ်မှုကျူဵလွန်သူ နှစ်ဖက်သေဘာတူညီမှုမရပါက အဆိုပါပစ္စည်ဵကို ပပုပပင်ရန် သို့မဟုတ်

ya

အစာဵထိုဵရန် လုေ
ဳ လာက်သညဴ် ေလျာ်ေ ကဵေငွေပဵေစရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။

M

(ခ) အစိုဵရဌာနပိုငပ
် စ္စည်ဵတစ်ခုခုပျက်စီဵလျှင် အဆိပ
ု ါပစ္စည်ဵကို ပပုပပင်ရန် သို့မဟုတ် အစာဵထိုဵရန်
လုေ
ဳ လာက်သညဴ် ေလျာ်ေ ကဵေငွေပဵေစရန် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ ချမှတ်သညဴ် ေလျာ်ေ ကဵေငွကိုေပဵရန် ပျက်ကွက်လျှင် အဆိုပါေလျာ်ေ ကဵေငွကို
အခွန်မေပပကျန်ေငွပဖစ်ဘိသကဲဴသို့ အရေကာက်ခဳရမည်။
၆၂။ ပုဒ်မ ၆၁ အရ ချမှတ်သညဴ် အမိန့်သည် နစ်နာသူက တရာဵမမှုစွဲဆိုခွင်က
ဴ ို ပိတ်ပင်ပခင်ဵမရှိေစရ။
အခန်ဵ (၁၁)
စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် အေရဵယူပခင်ဵ

၆၃။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် ဤဥပေဒ သို့မဟုတ် နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵပါ
ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကိုလုိက်နာရန်ပျက်ကွက်သူအာဵ စစ်ေဆဵအေရဵယူရန် ဦဵစီဵဌာနကို
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဦဵစီဵဌာနမှ သငဴ်ေလျာ်သညဴ် အရာရှိတစ်ဦဵဦဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ
တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။
၆၄။ (က) ရဲဝတ်စုဳဝတ်ဆင်ထာဵသညဴ် ရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် အဆိုပါ ရဲအရာရှိက ၎င်ဵကိုယ်စာဵ တာဝန်
ေပဵအပ်ထာဵေသာ ရဲဝတ်စုဳဝတ်ဆင်ထာဵသညဴ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵသည် ေအာက်ပါအေပခအေန

LI
S)

တစ်ရပ်ရပ်တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵနှင်သူအာဵ ဝရမ်ဵမပါဘဲ ဖမ်ဵဆီဵနိုင်သည်(၁) သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပမာဏထက်ပိုမပီဵ အရက်ေသစာ ေသာက်စာဵမူဵယစ်၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို

(M

ေမာင်ဵနှငပ် ခင်ဵ၊

(၂) မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ သို့မဟုတ် စိတ်ကိုေပပာင်ဵလဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵသုဳဵစွဲ၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို

em

ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ၊

st

(၃) ေဘဵအန္တရာယ်ပဖစ်ေစနိုငသ
် ည်အထိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မဆင်မပခင် သို့မဟုတ် အရှိန်ပပင်ဵစွာ

Sy

သို့မဟုတ် ေပါ့ေလျာဴစွာ ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ၊

n

(၄) ေဘဵအန္တရာယ်ပဖစ်ေစနိုငသ
် ညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ။
အတိုငဵ် စစ်ေဆဵမပီဵ အချုပ်မှလွှတ်ရမည်။

at
io

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (က)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အရ ဖမ်ဵဆီဵခဳရသညဴ် သူတစ်ဦဵဦဵကို သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵ

rm

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (က)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂)၊ (၃) နှငဴ် (၄) တို့ပါ အေပခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဖမ်ဵဆီဵခဳရ

In
fo

သညဴ်သူ တစ်ဦဵဦဵကို သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပေဒအရ အေရဵယူရမည်။
၆၅။ (က) ရဲဝတ်စုဳ ဝတ်ဆင်ထာဵသညဴ် ရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် အဆိုပါရဲအရာရှိက ၎င်ဵကိုယ်စာဵတာဝန်

w

ေပဵအပ်ထာဵေသာ ရဲဝတ်စုဳ ဝတ်ဆင်ထာဵသညဴ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵသည်

La

ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵကို ဝရမ်ဵမပါဘဲ ဖမ်ဵဆီဵနိုင်သည်-

ar

(၁) ဤဥပေဒပါ ပပစ်မှုတစ်ခုခုနှငဴ် စွပ်စွဲခဳရေသာေ ကာငဴ် အမည်နှငဴ် ေနရပ်လိပ်စာေမဵပမန်ဵသညဴ်အခါ

nm

ေပဖ ကာဵရန် ပငင်ဵဆိုသူ သို့မဟုတ် ေပဖ ကာဵေသာ အမည်နှငဴ် ေနရပ်လိပ်စာသည်

ya

မှန်ကန်ပခင်ဵမရှိဟု ယုဳ ကည်ရန် အေ ကာင်ဵရှိသူ၊

M

(၂) ဤဥပေဒပါ ပပစ်မှု သို့မဟုတ် နည်ဵဥပေဒမျာဵပါ ပပစ်မှုတစ်ခုခုတွင် ပါဝင်သက်ဆိုင်၍ သို့မဟုတ်
ပါဝင်သက်ဆိုင်သည်ဟု သကောမကင်ဵဖွယ်ရာ အေ ကာင်ဵရှိ၍ ထွကေ
် ပပဵတိမ်ဵေရှာင်မည် သို့မဟုတ်
သမ္မန်စာချမှတ်ပခင်ဵ မခဳရေအာင် အပခာဵနည်ဵေရှာင်ရှာဵေနမည်ဟု ယုဳ ကည်ရန် အေ ကာင်ဵရှိသူ။

(ခ) ရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် အဆိပ
ု ါရဲအရာရှိက ၎င်ဵကိုယ်စာဵ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်
တစ်ဦဵဦဵသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵနှင်သူအာဵ ဝရမ်ဵမပါဘဲ ဖမ်ဵဆီဵလျှင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို
လုခဳ ခုဳစွာ ယာယီထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန် လိအ
ု ပ်ပါက မိမိသငဴ်သည်ဟု ထင်ပမင်ယူဆသညဴ်အတိုင်ဵ
အေရဵယူေဆာင်ရွက် နိုင်သည် သို့မဟုတ် အေရဵယူေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေရွှေ့ေပပာင်ဵေနရာချထာဵရန် လိုအပ်ပါက
ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၆။ (က) ရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် အဆိပ
ု ါရဲအရာရှိက ၎င်ဵကိုယ်စာဵတာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ ရဲတပ်ဖဲ့ွ ဝင်
တစ်ဦဵဦဵ သို့မဟုတ် ဝန်ကကီဵဌာနက တာဝန်ေပဵအပ်သညဴ် ဦဵစီဵဌာနမှ အရာရှိသည် ဤဥပေဒ
သို့မဟုတ် နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှင်ဴ စည်ဵကမ်ဵမျာဵပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို
ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်သညဴ် ယာဉ်ေမာင်ဵသူ လက်ရှိထာဵေသာ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင် သို့မဟုတ်
ယင်ဵသို့သိမ်ဵယူလျှင် သိမ်ဵယူထာဵေ ကာင်ဵ အေထာက် အထာဵထုတ်ေပဵရမည်။

LI
S)

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နှင်ဴသက်ဆိုင်သညဴ် စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵမျာဵကို သိမ်ဵယူနိုငသ
် ည်။

ဥပစာသို့ ပပန်လည်ယူေဆာင်ရန်အတွက်သာ ယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွငဴ်ရှိသည်။

(M

(ခ) ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင် သိမ်ဵယူထာဵေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵပဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေနထိင
ု ရ
် ာ

em

၆၇။ ရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် အဆိုပါရဲအရာရှိက ၎င်ဵကိုယ်စာဵ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵ

st

ဦဵကပဖစ်ေစ၊ ဝန်ကကီဵဌာနက တာဝန်ေပဵအပ်ပခင်ဵခဳရသညဴ် ဦဵစီဵဌာနမှ အရာရှိကပဖစ်ေစ

Sy

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင်၊ ယာဉ်အကူလိုငစ
် င်၊

n

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵချက် သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်လ
ဴ က်မှတ်၊

at
io

ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်ဴ လက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵမျာဵကို စစ်ေဆဵရာတွင်
ယင်ဵလိင
ု စ
် င်နှငဴ် လက်မှတ် မျာဵမှာ အစစ်အမှန်မဟုတ်ေ ကာင်ဵ ယုဳ ကည်ရန် အေ ကာင်ဵရှိလျှင်

rm

အဆိပ
ု ါသက်ေသခဳအေထာက်အထာဵ မျာဵကို သိမ်ဵယူမပီဵ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ

In
fo

ဆက်လက်အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရမည်။

၆၈။ ရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် အဆိပ
ု ါရဲအရာရှိက ၎င်ဵကိုယ်စာဵ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵ

w

ဦဵ သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနမှ အရာရှိသည် သီဵပခာဵခွငဴ်ပပုထာဵေသာ ေနရာမှအပ အမျာဵပပည်သူဆိုငရ
် ာ

La

ေနရာ အပါအဝင် မည်သညဴ်ေနရာတွင်မဆို ေအာက်ပါေမာ်ေတာ်ယာဉ်အာဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှလ
ိ ျှင်

ar

ယင်ဵေမာ်ေတာ် ယာဉ်ကို ယာယီထိန်ဵသိမ်ဵနိုငရ
် န် အနီဵဆုဳဵရဲစခန်ဵတွင် အပ်နှဳရမည်-

nm

(က) မှတ်ပုဳတင်ထာဵပခင်ဵမရှေ
ိ သာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊

M

ya

(ခ) မှတ်ပုဳတင်ဖျက်သိမ်ဵထာဵမပီဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်။
အခန်ဵ (၁၂)

ရန်ပေ
ုဳ ငွထူေထာင်ပခင်ဵ၊ လက်ခဳရယူပခင်ဵ၊ သုဳဵစွဲပခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵ

၆၉။ အမျ ိုဵသာဵေကာင်စီသည် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက် ထိေရာက်ေအာင်ပမင်စွာ အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုငရ
် န် ရန်ပုဳေငွကို ေအာက်ပါရေငွမျာဵပဖငဴ် ထူေထာင်ရမည်(က) ပပည်ေထာင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမှ ထညဴ်ဝင်ေငွ၊
(ခ) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပပည်တွငဵ် ပပည်ပေစတနာရှင်
မျာဵ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ေထာက်ပဳဴေငွနှင်ဴ
လှူဒါန်ဵေငွမျာဵ၊

(ဂ) ပပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမှ ထညဴ်ဝင်ေငွမှအပ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပါ ေထာက်ပဳဴေငွနှင်ဴ
လှူဒါန်ဵေငွမျာဵမှ ရရှိသညဴ်ေငွပဖငဴ် တရာဵဝင်တိုဵပွာဵသညဴ်ေငွမျာဵ။
၇၀။ အမျ ိုဵသာဵေကာင်စီသည် ရန်ပုဳေငွဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာေရဵ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ ကို စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်
စက်မှုဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵေရဵဆွဲရမည်။
၇၁။ အမျ ိုဵသာဵေကာင်စီသည် ရန်ပုဳေငွနှင်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍(က) သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ရန်ပုဳေငွလက်ခဳရယူပခင်ဵ၊ သုဳဵစွဲပခင်ဵ၊

LI
S)

ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵတို့ ပပုရမည်။
(ခ) ပပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵ၏ စာရင်ဵစစ်ေဆဵမှုခဳယူရမည်။

(M

၇၂။ သက်ဆိုင်ရာတိုငဵ် ေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵေကာင်စီရန်ပုဳေငွကို
အမျ ိုဵသာဵေကာင်စီ၏ ခွငဴ်ပပုချက်အရ ေအာက်ပါရေငွမျာဵပဖငဴ် ထူေထာင်ရမည်-

em

(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမှ ထညဴ်ဝင်ေငွ၊

st

(ခ) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပပည်တွငဵ် ပပည်ပေစတနာ

Sy

ရှင်မျာဵ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ေထာက်ပဳဴေငွ၊

n

လှူဒါန်ဵေငွနှင်ဴ အပခာဵတရာဵဝင်ရေငွမျာဵ၊

at
io

(ဂ) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမှ ထညဴ်ဝင်ေငွမှအပ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပါ ေထာက်ပဳဴ
ေငွ၊ လှူဒါန်ဵေငွနှငဴ် အပခာဵတရာဵဝင်ရေငွမျာဵမှ ရရှိသညဴ်ေငွပဖငဴ် တရာဵဝင်တိုဵပွာဵသညဴ်ေငွမျာဵ။

rm

၇၃။ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵေကာင်စီမျာဵသည်

In
fo

အမျ ိုဵသာဵေကာင်စီ၏ လမ်ဵညွှန်ချက်နှငဴ်အညီ ရန်ပုဳေငွဆိုငရ
် ာ ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ေရဵဆွဲမပီဵ
သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်စာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵ၏ စာရင်ဵစစ်ေဆဵမှုကို ခဳယူရမည်။

w

၇၄။ အမျ ိုဵသာဵေကာင်စီသည် လိုအပ်ပါက မိမိ၏ ရန်ပုဳေငွမှ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်

nm

ar

La

ရန်ပုဳေငွသို့ ခွဲေဝေပဵနိုင်သည်။

အခန်ဵ (၁၃)
တာဵပမစ်ချက်မျာဵ

ya

၇၅။ မည်သူမျှ-

M

(က) မိမအ
ိ ာဵ ထုတ်ေပဵထာဵသညဴ် ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု စ
် င်ကို မိမန
ိ ှငတ
ဴ် စ်ပါတည်ဵ ယူေဆာင်ပခင်ဵမရှိဘဲ
အမျာဵပပည်သူဆိုငရ
် ာေနရာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှငပ် ခင်ဵမပပုရ၊

(ခ) မိမိအာဵ ထုတ်ေပဵထာဵသညဴ် ယာဉ်အကူလုိငစ
် င်ကို မိမန
ိ ှင်တ
ဴ စ်ပါတည်ဵ ယူေဆာင်ပခင်ဵမရှိဘဲ
ယာဉ်အကူအပဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵမပပုရ၊
(ဂ) သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵေနေသာ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င်ကို အသုဳဵပပု၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ
မပပုရ၊
(ဃ) သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵေနေသာ ယာဉ်အကူလင
ို ်စင်ကို အသုဳဵပပု၍ ယာဉ်အကူအပဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်
ပခင်ဵမပပုရ၊

(င) စိတ် သို့မဟုတ် ကိုယ်၏အေပခအေနမှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှငရ
် န် သငဴ်ေလျာ်ပခင်ဵမရှိသညဴ်
အေပခအေနတွင် ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵမပပုရ၊
(စ) သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ဝန်တင်အာဵထက်ပို၍ တင်ထာဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှငပ် ခင်ဵ
မပပုရ။
(ဆ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ခွငဴ်ပပုချက်မရှိဘဲ အပိုမီဵလုဵဳ သို့မဟုတ် အပိုမဵီ တန်ဵ တပ်ဆင်ေမာင်နှင်ပခင်ဵ
မပပုရ၊

LI
S)

(ဇ) ေပခလျင်လမ်ဵကူဵေနရာနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ်နည်ဵဥပေဒမျာဵပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ဆန့်ကျင်၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှငပ် ခင်ဵမပပုရ၊

(M

(ဈ) အပခာဵသူ၏ ယာဉ်အကူလိုင်စင်ကို အသုဳဵပပု၍ ယာဉ်အကူအပဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵမပပုရ၊

(ည) မှတ်ပုဳတင် သက်တမ်ဵရှိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်စဉ် မှတ်ပုဳတင်သက်ေသခဳ လက်မှတ်

em

ကို သတ်မှတ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵအတိုငဵ် ပပသရန် ပျက်ကွကပ် ခင်ဵမရှိေစရ၊

st

(ဋ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ကိုယ်တိုငေ
် မာင်ဵနှင်ေနစဉ် လက်ကင
ို ်ဖုန်ဵ အသုဳဵမပပုရ၊

Sy

(ဌ) သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ေနစဉ် ယာဉ်ေပါ်ပါရှိေသာ အသက် ၁၀

n

နှစ်ေအာက် ကေလဵငယ်မျာဵအာဵ ကေလဵအသက်ကယ်ထိုငခ
် ုဳကို အသုဳဵမပပုဘဲ စီဵနင်ဵေစပခင်ဵမပပုရ၊

at
io

(ဍ) အသက်ကယ်ထင
ို ခ
် ုဳခါဵပတ်ပတ်ရန် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ေနစဉ်
မပပုဘဲ ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ မပပုရ။

rm

ကိုယ်တိုငပ် ဖစ်ေစ၊ လိက
ု ်ပါစီဵနင်ဵသူမျာဵကိုပဖစ်ေစ အသက်ကယ်ထုိငခ
် ုဳခါဵပတ်ကို တပ်ဆင်ပခင်ဵ

In
fo

၇၆။ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ေမာင်ဵနှင်သူ မည်သူမျှ-

(က) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကို ေနာက် ကညဴ်မန
ှ ်နှင်ဴ အိပ်ေဇာရှိအသဳထန
ိ ်ဵ ကိရိယာမပါဘဲ ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ

w

မပပုရ၊

La

(ခ) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကို ေမာင်ဵနှငစ
် ီဵနင်ဵရာတွင် ေရှ့မီဵအနိမဴ်ကုိ ေန့၊ ညအချ ိန်တိုငဵ် တွင်ဖွငဴ်၍

ar

ေမာင်ဵနှင်ရန် ပျက်ကွကပ် ခင်ဵမရှိေစရ၊

nm

(ဂ) ကိုယ်တိုင်ပဖစ်ေစ၊ လိက
ု ်ပါစီဵနင်ဵသူကိုပဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵနှငဴ်ကက
ို ်ညီသညဴ်

ya

ဆိုင်ကယ်စီဵဦဵထုပ်ကို ေမဵသိုင်ဵကကိုဵေသချာစွာ တပ်ဆင်၍ ေဆာင်ဵပခင်ဵမပပုဘဲ

M

ေမာ်ေတာ်ဆိုငက
် ယ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵမပပုရ။

၇၇။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ မည်သူမျှ(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပဵကမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် ေရာင်ဵချပခင်ဵတို့တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေပဵကမ်ဵသညဴ်ေန့ရက်
သို့မဟုတ် အေရာင်ဵအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွငဵ်
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင် ထာဵသူ အမည်ေပပာင်ဵလဲေပဵနိုင်ေရဵအတွက် ေလျှာက်ထာဵရန်
ပျက်ကွက်ပခင်ဵမရှိေစရ။

(ခ) အေမွဆက်ခဳပခင်ဵပဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ပိုင်ဆိုငခ
် ွငဴ်ရရှိသညဴ်ကိစ္စရပ်တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်
ထာဵသူ အမည်ေပပာင်ဵလဲေပဵရန် တရာဵဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်ရရှိသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ
ေလျှာက်ထာဵရန် ပျက်ကွက်ပခင်ဵမရှိေစရ။
(ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပတ
ုဳ င်ထာဵသူ အမည်ေပပာင်ဵလဲေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵရာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်
ေပဵကမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် ေရာင်ဵဝယ်ပခင်ဵစာချုပ်၌ ဝယ်ယူသူ၏အမည်နှင်ဴ ေနရပ်လိပ်စာ အပါအဝင် အပခာဵ
အချက်အလက် တစ်စုဳတစ်ရာကို မမှန်မကန် ေဖာ်ပပပခင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပခင်ဵ၊ ချန်လပ
ှ ်ပခင်ဵ သို့မဟုတ်

LI
S)

စာချုပ် ချုပ်ဆိုသညဴ်ေန့ရက်ကို မမှန်မကန် ေဖာ်ပပပခင်ဵမပပုရ။
၇၈။ မည်သူမျှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ သင်တန်ဵေကျာင်ဵ လုပ်ငန်ဵလိင
ု စ
် င်မရှိဘဲ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်ဵ

(M

သင်တန်ဵေကျာင်ဵ ဖွငဴ်လှစ်ပခင်ဵမပပုရ။

၇၉။ မည်သူမျှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မရှိဘဲ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵ

em

ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ဵကို လုပ်ကိုင်ပခင်ဵမပပုရ။

st

၈၀။ မည်သူမျှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင် သက်ေသခဳလက်မှတ် ယာယီရပ်ဆိုင်ဵပခင်ဵ၊ သိမ်ဵဆည်ဵပခင်ဵ

Sy

သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်ဵပခင်ဵခဳရသညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသညဴ်

at
io

ပခင်ဵ သို့မဟုတ် ရပ်နာဵထာဵပခင်ဵမပပုရ။

n

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ အမျာဵပပည်သူဆိုငရ
် ာေနရာတွင် ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ၊ ေမာင်ဵနှငေ
် စ
၈၁။ မည်သူမျှ အမျာဵပပည်သူဆိုငရ
် ာေနရာတွင်-

rm

(က) ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင်မရှိဘဲ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှငပ် ခင်ဵမပပုရ၊

In
fo

(ခ) ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင်၌ ခွငဴ်ပပုထာဵပခင်ဵမရှိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ မပပုရ သို့မဟုတ်
ေမာင်ဵနှင်ခွင်မ
ဴ ပပုရ၊

w

(ဂ) အပခာဵသူ၏ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင်ကို အသုဳဵပပု၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵမပပုရ၊

La

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အပမန်နှုန်ဵထက်ပို၍ ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်

ar

ထာဵသညဴ် အပမန်နှုန်ဵေအာက်ေလျှာဴ၍ ေမာင်ဵနှငပ် ခင်ဵမပပုရ၊

nm

(င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေဘဵအန္တရာယ်ပဖစ်ေစနိုင်သည်အထိ မဆင်မပခင် သို့မဟုတ် အရှိန်ပပင်ဵစွာ

ya

သို့မဟုတ် ေပါ့ေလျာဴစွာေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵမပပုရ၊

M

(စ) ေဘဵအန္တရာယ်ပဖစ်ေစနိုငသ
် ညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵမပပုရ၊
(ဆ) ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵ (Dangerous Goods) ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်မညီဘဲ
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တင်ေဆာင်ပခင်ဵ သို့မဟုတ် သယ်ယူပေ
ို့ ဆာင်ပခင်ဵမပပုရ၊
(ဇ) မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ သို့မဟုတ် စိတ်ကိုေပပာင်ဵလဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵသုဳဵစွဲ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပမာဏထက်ပ၍
ို အရက်ေသစာ ေသာက်စာဵမူဵယစ်၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵမပပုရ၊
(ဈ) အငှာဵယာဉ်အပဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵပခင်ဵမရှိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵ
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အပဖစ် အသုဳဵမပပုရ။

၈၂။ မည်သူမျှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို သူတစ်ပါဵ ထိခိုက်မှု အာမခဳမထာဵရှဘ
ိ ဲ အမျာဵပပည်သူဆိုငရ
် ာ ေနရာ
တွင် အသုဳဵမပပုရ သို့မဟုတ် အသုဳဵပပုခွင်မ
ဴ ေပဵရ။ ဤတာဵပမစ်ချက်သည် ခရီဵသည်မျာဵနှငဴ် မသက်ဆိုင်
ေစရ။
၈၃။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရှိသူ မည်သူမျှ ယင်ဵေမာ်ေတာ်
ယာဉ်ကို ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င်ရရှိမထာဵသူ တစ်ဦဵဦဵအာဵ ေမာင်ဵနှင်ေစပခင်ဵမပပုရ သို့မဟုတ်
ေမာင်ဵနှင်ရန် ခွငဴ်မပပုရ။

LI
S)

၈၄။ မည်သူမျှ မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင်(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵကို မထင်မရှာဵပဖစ်ေစရန် တမင်မပပုလုပ်ရ၊

(M

(ခ) ဦဵစီဵဌာနက ထုတ်ေပဵထာဵသညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵမဟုတ်ဘဲ
အပခာဵနဳပါတ်ပပာဵ ကို တပ်ဆင်အသုဳဵမပပုရ၊

em

(ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵ တပ်ဆင်ထာဵပခင်ဵမရှိဘဲ အမျာဵပပည်သူဆိုငရ
် ာေနရာတွင်

st

ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ၊ ေမာင်ဵနှငေ
် စပခင်ဵ သို့မဟုတ် ရပ်နာဵထာဵပခင်ဵမပပုရ၊

Sy

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနက အပခာဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် ထုတ်ေပဵသညဴ် စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵ သို့မဟုတ်

n

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵကို ေပပာင်ဵလဲအသုဳဵပပုပခင်ဵ သို့မဟုတ် အသုဳဵပပုေစပခင်ဵမပပုရ။

at
io

၈၅။ မည်သူမျှ-

(က) မှတ်ပုဳတင်ထာဵပခင်ဵမရှေ
ိ သာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို သီဵပခာဵခွငဴ်ပပုထာဵေသာ ေနရာမှအပ

In
fo

ရပ်နာဵထာဵပခင်ဵမပပုရ၊

rm

အမျာဵပပည်သူဆိုငရ
် ာအပါအဝင်မည်သညဴ်ေနရာတွင်မျှ ေမာင်ဵနှင်ပခင်ဵ၊ ေမာင်ဵနှင်ေစပခင်ဵ သို့မဟုတ်
(ခ) ဦဵစီဵဌာနက ထုတ်ေပဵသညဴ် စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵကို မှတ်ပုဳတင်ထာဵပခင်ဵမရှိေသာ ေမာ်ေတာ်

w

ယာဉ်တွင် ေပပာင်ဵလဲအသုဳဵပပုပခင်ဵ သို့မဟုတ် အသုဳဵပပုေစပခင်ဵမပပုရ၊

La

(ဂ) ဥပေဒနှငဴ်အညီ အခွင်အ
ဴ ာဏာမရှိဘဲ သို့မဟုတ် ခိုင်လုဳေသာ အေ ကာင်ဵပပချက်မရှိဘဲ ေမာ်ေတာ်

ar

ယာဉ်၏ မူလအမျိုဵအမည်၊ ရုပ်သဏ္ဌာန်ပျက်ပပာဵေစသည်အထိ ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲပခင်ဵ

nm

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵချက် သက်ေသခဳလက်မှတ်ပါအေနအထာဵမျာဵကို

ya

ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲပခင်ဵမပပုရ၊

M

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနကထုတ်ေပဵသညဴ် ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု စ
် င်၊ ယာဉ်အကူလိုင်စင်၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ
ယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်လ
ဴ က်မှတ်၊ ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်ဴလက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပတ
ုဳ င်
သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်စာအုပ၊် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆဵချက်သက်ေသခဳ
လက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵမပီဵေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်
ပပာဵ၊ ယာယီမှတ်ပုဳတင်သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ ယာယီမှတ်ပုဳတင်အမှတ်အသာဵ၊
လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င်တို့နှငဴ် အပခာဵအေထာက်အထာဵမျာဵကို
လိမ်လည်အတုပပုထာဵသညဴ်စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵပဖစ်ေ ကာင်ဵသိလျက် နှငလ
ဴ် ည်ဵေကာင်ဵ၊

ထိုသို့ပဖစ်ေ ကာင်ဵ ယုဳ ကည်ရန် အေ ကာင်ဵရှိလျက်နှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ အစစ်အမှန် အေနပဖငဴ်
အသုဳဵမပပုရ။
အခန်ဵ(၁၄)
ပပစ်ဒဏ်မျာဵ
၈၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၅ ပါတာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵ
စီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို ကျပ်သုဳဵေသာင်ဵထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

LI
S)

၈၇။ ေမာ်ေတာ်ဆိုငက
် ယ်ေမာင်ဵနှင်သူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၆ ပါ တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်
ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထိုသူကို ကျပ်သုဳဵေသာင်ဵထက်မပိေ
ု သာ ေငွဒဏ်

(M

ချမှတ်ရမည်။

၈၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၇ ပါ တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်

em

ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထိုသူကိုကျပ်သုဳဵသိန်ဵထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ချမှတ်

st

ရမည်။

Sy

၈၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၈ ပါတာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵ

n

ခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကိုကျပ် တစ်ဆယ်သိန်ဵထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

at
io

၉၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၉ ပါတာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ပခင်ဵ
ခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို ကျပ် ၁၅ သိန်ဵထက်မပိေ
ု သာ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

rm

၉၁။ မည်သူမဆို-

In
fo

(က) ပုဒ်မ ၈၀ နှငဴ် ပုဒ်မ ၈၁ တို့ပါ တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှု
ထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထိုသူကိုတစ်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်ဵထက်မပို

w

ေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

La

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (က) အရ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရမပီဵ တစ်နှစ်အတွင်ဵ ယင်ဵပပစ်မှုကို ထပ်မဳကျူဵလွန်

ar

ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကိုသုဳဵလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊

nm

ကျပ်သုဳဵသိန်ဵ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

ya

၉၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၂ ပါ တာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵ

M

ခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကိုတစ်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်ဵထက်မပိေ
ု သာ
ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

၉၃။ မည်သညဴ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုငရ
် ှင် သို့မဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရိှသူမဆို(က) ပုဒ်မ ၈၃ ပါတာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင်
ထိုသူကို တစ်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်ဵထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊
ဒဏ်နှစ်ရပ်လဵုဳ ပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (က) အရ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရမပီဵ တစ်နှစ်အတွင်ဵ ယင်ဵပပစ်မှုကို ထပ်မဳ ကျူဵလွန်
ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို သုဳဵလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျပ်
သုဳဵသိန်ဵထက်မပိေ
ု သာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၉၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၄ ပါ တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵ
စီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို သုဳဵလထက်မပိေ
ု သာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊
ကျပ်သုဳဵသိန်ဵထက်မပိေ
ု သာေငွဒဏ် ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

LI
S)

၉၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၅ ပါ တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵ
စီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို သုဳဵနှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဵုဳ

(M

ပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

၉၆။ မည်သူမဆို နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ် အမိန့်တို့ပါ တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

em

ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ သို့မဟုတ် လိက
ု ်နာရန် ပျက်ကွကေ
် ကာင်ဵ

st

ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို ကျပ်သုဳဵေသာင်ဵထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

Sy

၉၇။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒ သို့မဟုတ် နည်ဵဥပေဒ၊ အမိန့်၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵပါ တာဵပမစ်ချက်

n

တစ်ရပ်ရပ်အရ ပပစ်ဒဏ်ထက
ို ်ေသာ ပပစ်မှုကိုကျူဵလွန်ရန် အာဵေပဵကူညီလျှင် ယင်ဵပပစ်မှုအတွက်

at
io

ဤဥပေဒတွင် ပပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ပပစ်ဒဏ်ချမှတ်ပခင်ဵခဳရမည်။
အခန်ဵ(၁၅)

rm

အေထွေထွ

In
fo

၉၈။ ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သည် အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာပဖငဴ် မည်သညဴ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သို့မဟုတ်
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျိုဵအစာဵကိုမဆို အမျာဵပပည်သူအကျ ိုဵအလိ့င
ု ှာ ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်အာဵလုဵဳ

w

သို့မဟုတ် တစ်ခုခုကို အကျိုဵသက်ေရာက်ေစပခင်ဵမှ စည်ဵကမ်ဵချက်ထာဵ၍ပဖစ်ေစ၊ စည်ဵကမ်ဵချက်

La

မထာဵဘဲပဖစ်ေစ ကင်ဵလွတ်ခွငပဴ် ပုနိုင်သည်။

ar

၉၉။ ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သည် ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်

nm

ရာတွင် ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာ အပခာဵပပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊

ya

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့မျာဵ၊ ကိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ချုပ်ခွင်ရ
ဴ တိုငဵ် ဦဵစီဵအဖွဲ့ သို့မဟုတ်

M

ကိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ ဦဵစီဵအဖွဲ့မျာဵအာဵလိုအပ်သလို ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုငဵ် ေပဵရမည်။
၁၀၀။ ဦဵစီဵဌာနက ထုတ်ေပဵသညဴ် ယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု စ
် င်၊ ယာဉ်အကူလိုင်စင်၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ
ယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်လ
ဴ က်မှတ်၊ ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်ဴလက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပတ
ုဳ င်
သက်ေသခဳ လက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်စာအုပ၊်
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵချက်သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵမပီဵေ ကာင်ဵ
အေထာက်အထာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵ၊ ယာယီ မှတ်ပုဳတင်သက်ေသခဳလက်မှတ်၊
ယာယီမှတ်ပုဳတင်အမှတ်အသာဵ၊ လုပ်ငန်ဵလိင
ု စ
် င်တို့နှငဴ် အပခာဵအေထာက် အထာဵမျာဵကို

ဆင်တူယိုဵမှာဵပဖစ်ေစ၊ အတုအပပဖစ်ေစပပုလုပ်လျှင် တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ
အေရဵယူပခင်ဵခဳရမည်။
၁၀၁။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵပခင်ဵပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူက ေကာက်ခဳရရှိေသာ သတ်မှတ်ယာဉ်
စစ်ေဆဵခမှဦဵစီဵဌာနသို့ ေပဵသွင်ဵေစရမညဴ် အခေ ကဵေငွမျာဵအာဵ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ
ေပဵသွင်ဵရန် ပျက်ကွက်လျှင် အဆိပ
ု ါ အခေ ကဵေငွမျာဵကို အခွန်မေပပကျန်ေငွပဖစ်ဘိသကဲဴသို့
အရေကာက်ခဳရမည်။

LI
S)

၁၀၂။ ပုဒ်မ ၈၉၊ ပုဒ်မ ၉၀၊ ပုဒ်မ ၉၄ နှငဴ် ပုဒ်မ ၉၅ တို့အရ အေရဵယူေသာ ပပစ်မှုမျာဵကို ရဲအေရဵယူပိုငခ
် ွငဴ်
ရှိေသာ ပပစ်မှုမျာဵအပဖစ် သတ်မှတ်သည်။

(M

၁၀၃။ ဤဥပေဒမပပဋ္ဌာန်ဵမီ ထုတ်ေပဵထာဵသညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်စာအုပန
် ှင်ဴ
သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုဳတင်မှတ်တမ်ဵ၊

em

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆဵချက်သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ပပာဵ၊

st

ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င်၊ ယာဉ်အကူလင
ို စ
် င်၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်ဴ လက်မှတ်၊

Sy

ယာယီယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ခွင်လ
ဴ က်မှတ်၊ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင်မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င်မျာဵ သည်

n

ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပဵေသာ စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵမျာဵပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။

at
io

၁၀၄။ ရုပ်သိမ်ဵမပီဵေသာ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ (၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ပပည်ေထာင်စုပမန်မာနိုငင
် ဳ
ေတာ်လှန်ေရဵေကာင်စီဥပေဒအမှတ် ၁၇) အရပဖစ်ေစ၊ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊

rm

ပပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၅၅။) အရပဖစ်ေစ ထုတ်ပပန်ထာဵေသာ နည်ဵဥပေဒ၊

In
fo

စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵ မျာဵ၊ အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်နှင်ဴ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို
ဤဥပေဒနှငဴ် မဆန့်ကျင် သေရွ့ ဆက်လက်ကျငဴ်သုဳဵနိုင်သည်။

w

၁၀၅။ ဦဵစီဵဌာနသည် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်ဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

La

တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရွက်ရမည်။

ar

၁၀၆။ ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်−

nm

(က) ဝန်ကကီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

ya

သေဘာတူညီချက်ပဖငဴ် ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။

M

(ခ) ဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ အမျိုဵသာဵေကာင်စီတို့သည် အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်နှင်ဴ လုပ်ထဳဵု
လုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။

(ဂ) ဦဵစီဵဌာနသည် အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။
၁၀၇။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၅၅။) ကို ဤဥပေဒပဖငဴ်
ရုပ်သိမ်ဵလိုက်သည်။
ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေပခခဳဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထိဵု သည်။
(ပုဳ) ဝင်ဵပမငဴ်
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်သမ္မတ
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ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

