ေူကကေ်း
ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်ရော်ရော်ယာဉ်စီေံခန့်ခွဲေှုဥပရေ
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ပပည်ရောင်စုလွှေ်ရော်ဥပရေအေှေ်
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊

လ

( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊

လ

။)

ရက်
ရက် )

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိက
ု ်သည်။
အခန်း(၁)
အေည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ရော်ပပချက်
၁။

ဤဥြထေကိ ု

“ယာဉ် အ န္တ ရ ာယ် က င်း ရှ င်း ရရးနှ င ့်ရ ော် ရော် ယ ာဉ်စီ ေံ ခ န့်ခ ွဲ ေှုဥ ပရေ”

ဟု

ထခါ်တွင်ထစရမည်။
၂။

ဤဥြထေတွင်ြါရှိထသာ ထောက်ြါစကားရြ်များသည် ထော်ပြြါေတိုင်း ေဓိြ္ပာယ်သက်ထရာက်

ထစရမည်(က)

ရော်ရော်ယာဉ် ဆိုသည်မှာ စက်ေားကိုပေစ်ထစ ၊ လျှြ်စစ်ေားကိုပေစ်ထစ၊ ေပခားစွမ်းေင်
တစ်မျုးမျ
ိ ုးကိ
ိ ုပေစ်ထစ ေသုံးပြု၍ ထမာင်းနှင်ထသာ ယာဉ်ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင်
ထမာ်ထတာ်ဆိုင်ကယ်၊ ထနာက်တွဲယာဉ်နှင့် စက်ယန္တရားတို့လည်း ြါဝင်သည်။

(ခ)

စီးပွားရရးလုပ်ငန်းသုံးရော်ရော်ယာဉ် ဆိုသည်မှာ စီးြွားထရးေလို့ငှာ ငှားရမ်းခ သို့မဟုတ်
သယ်ယူြထ
ို့ ဆာင်ခရယူ၍ ခရီးသည် သို့မဟုတ် ကုန်စည်ကို သယ်ယူြ့ထ
ို ဆာင်ထသာ
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။

(ဂ)

ရနာက်ေွဲယာဉ် ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ပေင့် ဆွဲသည့် ဘီးတြ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။

(ဃ)

ရော်ရော်ဆိုင်ကယ် ဆိုသည်မှာ ထဘးတွဲြါသည်ပေစ်ထစ၊ မြါသည်ပေစ်ထစ ေနည်းဆုံး
ဘီးနှစ်ဘီးပေင့် ထမာင်းနှင်ထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။

(င)

ရော်ရော်ယာဉ်၏ အဓိကအစိေ်အပိုင်း ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၏ ရုြ်သဏ္ဌာန်၊
ကိုယ်ေည်၊ ေင်ဂျင်၊ ဂီယာ၊ ထဘာင်၊ ဝင်ရိုးနှင့် ထမာင်းနှင်တံ ေေိုင်စနစ်တို့ကို ဆိုသည်။

(စ)

ဝန်ေင်အား ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တွင် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်တင်ထဆာင်ခွင့်
ပြုသည့် ကုန်ေထလးချန်ိ သို့မဟုတ် ခရီးသည်ေထရေတွက် သို့မဟုတ် ကုန်ေထလးချန်ိ
နှင့် ခရီးသည်ေထရေတွက် စုစုထြါင်းတို့ကို ဆိုသည်။

(ဆ)

ကနဦးေှေ်ပုံေင်ပခင်းဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ြုံတင်ေရာရှိေံတွင် သတ်မှတ်
ချက်များနှင့်ေညီ ြေမဦးဆုံး မှတ်ြုံတင်ပခင်းကို ဆိုသည်။

(ဇ)

ယာယီေှေ်ပုံေင်ပခင်း ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ကနဦးမှတ်ြုံတင်ပခင်းမပြုမီ
မှတ်ြုံတင်ေရာရှိေံတွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ေညီ မှတ်ြုံတင်ပခင်း သို့မဟုတ် ပြည်ြ

နိုင်ငံများတွင် မှတ်ြုံတင်ေားထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်များကို ပြည်ထောင်စုေစိုးရေေွဲ့၏
ခွင့်ပြုချက်ေရ ပမန်မာနိုင်ငံေတွင်း ထန့ရက်၊ ေချန်ိ နှင့် ထနရာ ကန့်သတ်ချက်များပေင့်
ထခတ္တဝင်ထရာက်နိုင်ထရးနှင့် ထခတ္တပေတ်သန်းသွားလာနိုင်ထရးတိေ
ု့ တွက် သက်ဆိုငရ
် ာ
မှတ်ြုံတင်ေရာရှိေံတွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ေညီ မှတ်ြုံတင်ပခင်းတို့ကို ဆိုသည်။
(ဈ)

နှစ်လဲသက်ေေ်းေိုးေှေ်ပုံေင်ပခင်း ဆိုသည်မှာ မှတ်ြုံတင်ေားထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို
သက်ဆိုငရ
် ာမှတ်ြုံတင် ေရာရှိေံတွင် သတ်မှတ ်ခ ျက်များနှင့်ေညီ သက်တမ်းတိုး
ထဆာင်ရွက်ပခင်းကို ဆိုသည်။

(ည)

ေှေ်ပုံေင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ြုံတင်ရန် ဦးစီးဌာနက တာဝန်
ထြးေြ်ေားထသာ ဦးစီးဌာန မှတ်ြုံတင်ေရာရှိနှင့် ထေသဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်ေရာရှိ
တိက
ု့ ို ဆိုသည်။

(ဋ)

ဦးစီးဌာနေှေ်ပုံေင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာန၏ ေရာရှိတစ်ဦးဦးေား မှတ်ြုံတင်
ေရာရှိေပေစ် ဦးစီးဌာနက ခန့်ေြ်တာဝန်ထြးထသာ သူကို ဆိုသည်။

(ဌ)

ရေသဆိုင်ရာေှေ်ပုံေင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊
ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ ကိုယ်ြိုင်ေြ
ု ်ချုြ်ခွင်ရ
့ တိုငး် သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်ေြ
ု ်ချုြ်ခွင့်ရ
ထေသ၊ ခရိုင်နှင့်မမို့နယ် ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန ရုံးများရှိ ေရာရှိ
တစ်ဦးဦးေား ထေသဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတ င်ေရာရှိ ေပေစ် ဦးစီးဌာနက ခန့်ေြ်တ ာဝန်
ထြးေားထသာ သူကို ဆိုသည်။

(ဍ)

လိုင်စင်ေုေ်ရပးသူ အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်နှင့် ယာဉ်ေကူလင
ို စ
် င်
ေုတ်ထြးရန် ဦးစီးဌာနက တာဝန်ထြးေြ်ေားထသာ ေရာရှိကို ဆိုသည်။

(ဎ)

ရော်ရော်ယာဉ်ေှေ်ပုံေင်စာအုပ် (Registration Logbook of a Motor Vehicle)
ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်ေားသူကို ေုတ်ထြးသည့် မှတ်ြုံတင်ေားထသာ
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ဆိုင်ရာ ေချက်ေလက်များ ြါဝင်သည့် မှတ်တမ်းစာေုြ်ကို ဆိုသည်။

(ဏ) ရော်ရော်ယာဉ်ေှေ်ပုံေင် သက်ရသခံလက်ေှေ် (Registration Certificate of a
Motor Vehicle) ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ြုံတင်ေားရှိထကကာင်း၊ ေများ
ပြည်သူဆိုငရ
် ာထနရာနှင့် ေပခားသွားလာခွင်ပ့ ြုနိုငထ
် သာထနရာများတွင် ထမာင်းနှင်နိုင်
ထကကာင်း ေသိေမှတ်ပြုေုတ်ထြးထသာ ေထောက်ေေား သက်ထသခံလက်မှတ်ကို
ဆိုသည်။
(တ)

ရော်ရော်ယာဉ်စစ်ရဆးချက်သက်ရသခံလက်ေှေ် (Vehicle Inspection Certificate_
VIC) ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ပေင့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်

စစ်ထဆးပခင်းြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းေေွဲ့က ေုတ်ထြးထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကကံ့ခိုင်မှုရှိထကကာင်း
ေထောက်ေေား သက်ထသခံလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ေ)

ရော်ရော်ယာဉ်ေှေ်ပုံေင်နံပါေ်ပပား (Registration Number Plate of a Motor
Vehicle) ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၏မှတ်ြုံတင်ေမှတ်ကို ထော်ပြလျက် ထမာ်ထတာ်
ယာဉ်၏ ေထရှ့ နှင့် ေထနာက်တ ွင် တြ်ဆင်ေသုံးပြုရန် လည်းထကာင်း၊ ထမာ်ထတာ်
ဆိုင်ကယ်၏ မှတ်ြုံတင်ေမှတ်ကို ထော်ပြလျက် ထမာ်ထတာ်ဆိုင်ကယ်၏ ေထနာက်တွင်
တြ်ဆင်ေသုံးပြုရန်လည်းထကာင်း ဦးစီးဌာနက ေုတ်ထြးေားထသာ နံြါတ်ပြားကို
ဆိုသည်။

(ေ)

ရော်ရော်ယာဉ် ေှေ်ပုံေင်ေားသူ ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ် မှတ်ြုံတင်မှတ်တမ်းတွင်
မှတ်ြုံတင်ေားသူေပေစ် ေမည်ထော်ပြေားသူကို ဆိုသည်။

(ဓ)

ရော်ရော်ယာဉ်ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ဥြထေနှင့်ေညီ တစ်နည်းနည်းပေင့်
ြိုင်ဆိုင်သူကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်ေားသူ သို့မဟုတ်
ဥြထေနှင့်ေညီ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို လက်ရှိရရှိေားသူလည်း ြါဝင်သည်။

(န)

ရော်ရော်ယာဉ်အေွက် ောဝန်ရှိသူ ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ြိုင်ရှင် သို့မဟုတ်
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ကကီးကကြ်တာဝန်ယူ ထဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ထမာ်ထတာ်
ယာဉ်ထမာင်းနှင်သူကို ဆိုသည်။

(ြ)

ရော်ရော်ယာဉ်စစ်ရဆးပခင်း ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ပေင့်
ထမာ်ထတာ်ယာဉ် စစ်ထဆးပခင်းလုြ်ငန်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ေညီလုြ်ကိုင်ခွင့် ရရှိ
ထသာြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ေေွဲ့ေစည်းက ထဆာင်ရွက်သည့် လုြ်ငန်းကို ဆိုသည်။

(ေ)

ရော်ရော်ယာဉ်စစ်ရဆးပခင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကျွေ်းကျင်သူအေွဲ့ (Third Party)
ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးပခင်း ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်သူ (Operator) များ၏
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးသည့် စက်ကိရိယာ (Vehicle Inspection Equipment) များ
ေရည်ေထသွးပြည့်မီမှုရှိ မရှိ ၊ စစ်ထဆးပခင်းနည်းစနစ်များ မှန်ကန်မှုနှင့် တိကျမှု ရှိ
မရှိ၊ စစ်ထဆးပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်း နှင့် လုြ်ငန်းစဉ်များ မှန်ကန်မှု ရှိ မရှိ
တို့ေတွက် စစ်ထဆးပခင်း၊ ထစာင့်ကကည့်ထလ့လာပခင်းနှင့် လုြ်ငန်းစွမ်းထဆာင်ရည် ေကဲပေတ်
မှုတို့ကို ထဆာင်ရွက်မည့် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်တာဝန်ထြးေြ်ထသာ ေေွဲ့ေစည်းကို
ဆိုသည်။

(ဗ)

ယာဉ်ရောင်းလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ လိုင်စင်ေုတ်ထြးသူေရာရှိက သီးပခားထော်ပြေားသူေား
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ပေစ်ထစ၊ သီးပခားထော်ပြေားသည့် ေတန်းေစား သို့မဟုတ် ေမျုးေစား
ိ

တစ်ခုခုတွင် ြါဝင်ထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကိုပေစ်ထစ ထမာင်းနှင်ခွင့်ပြုထကကာင်း ဤဥြထေေရ
ေုတ်ထြးသည့် စာတမ်းေမှတ်ေသားကို ဆိုသည်။
(ဘ)

ယာဉ်အကူလိုငစ
် င် ဆိုသည်မှာ ခရီးသည်တင် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တွင် ပေစ်ထစ၊ ကုန်တင်
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တွင်ပေစ်ထစ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထမာင်းသူနှင့်ခရီးသည်များကို ကူညထ
ီ ဆာင်ရွက်
ခွင့်ပြုထကကာင်း ဤဥြထေေရ ေုတ်ထြးသည့် စာတမ်းေမှတ်ေသားကို ဆိုသည်။

(မ)

လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေေရ ေုတ်ထြးသည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးပခင်း
ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်း သို့မဟုတ် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထမာင်းသင်တန်းထကျာင်းလုြ်ငန်း လုြ်ကိုင်
ခွင့်ပြုထသာ စာတမ်းေမှတ်ေသားကို ဆိုသည်။

(ယ)

အေျားပပည်သူဆိုင်ရာရနရာ ဆိုသည်မှာ ေများပြည်သူတို့ ဝင်ေွက်သွားလာခွင့်ရှိထသာ
ထနရာ၊ လမ်းနယ်၊ လမ်းမကကီး၊ လမ်းသွယ်နှင့် လမ်းထကကာင်းတို့ကုိ ဆိုသည်။

(ရ)

လေ်းညွှန်း၊ လေ်းအေှေ်အသားနှင့် အချက်ပပေျား ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထမာင်း
သူများ ေြါေဝင် လမ်းေသုံးပြုသူများ ေန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာနိုင်ထရးေတွက်
ေချက်ပြေညွှန်း၊ ေမှတ်ေသား နှင့် ေချက်ပြကိရိယာများကို ဆိုသည်။

(လ ) ပေ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိေ်းရရး ဆိုသည်မှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထကကာင့် ထလေု၊ ထရေု၊ ထပမေု
ညစ်ညမ်းပခင်းနှင့် ေသံဆူညံပခင်းတို့ ထလျာ့နည်းထစရန် ေိန်းသိမ်းထရးကို ဆိုသည်။
(ဝ)

ရန်ပုံရငွ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေေရ တည်ထောင်သည့် ယာဉ်ေန္တရာယ် ကင်းရှငး် ထရး
ဆိုင်ရာ ရန်ြုံထငွကို ဆိုသည်။

(သ)

ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုေစိုးရ ြို့ထဆာင်ထရးနှင်ဆ
့ က်သွယ်ထရးဝန်ကကီး
ဌာနကို ဆိုသည်။

(ဟ)

ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြိထ
ု့ ဆာင်ထရးနှင်ဆ
့ က်သွယ်ထရးဝန်ကကီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းြိထ
ု့ ဆာင်
ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ဠ)

ညွှ န်က ကားရရးေှ ူးချုပ် ဆို သ ည် မှ ာ ကုန ်း လမ်း ြို ့ထ ဆာင်ထ ရးညွှန်က ကားမှုဦ းစီး ဌာန၊
ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်

၃။

ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ထောက်ြါေတိုင်းပေစ်သည်(က)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်များေား ဥြထေနှင့်ေညီ စစ်ထဆးမြီး မှတ်ြုံတင်ထစရန်။

(ခ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ေမျုးေစားေလိ
ိ
ုက် ထမာင်းနှင်မည့်သူများေား သတ်မှတ်ေားသည့်
ေရည်ေချင်းနှင့် ပြည့်မီမှုရှိမရှိ စစ်ထဆးမြီး ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင် ေုတ်ထြးရန်။

(ဂ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထကကာင့် ပေစ်ထြါ်လာထသာ ထလေု၊ ထရေု၊ ထပမေု ညစ်ညမ်းပခင်းနှင့်
ေသံဆူညံပခင်းတို့ ထလျာ့နည်းထစထရး ထဆာင်ရွက်ရန်။

(ဃ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထကကာင့် မထတာ်တဆပေစ်ြွားမှုများ ထလျာ့နည်း ကျဆင်းလာထစထရးေတွက်
စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲရန်။

(င)

ယာဉ် ေန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာနိုင် ထရးေတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ေညီ
စစ်ထဆးပခင်းနှင့်ကကီးကကြ်ပခင်း ပြုနိုင်ရန်။

(စ)

ယာဉ်ထကကာြိတ်ဆို့မှု ထလျာ့နည်းကျဆင်းလာထစရန်နှင့် ယာဉ်ေန္တရာယ်ကင်းရှငး် ထရး
ထဆာင် ရွ က် ရာတွ င် ေဆင့်ပ မင့် န ည်း ြညာသုံ း ြို ့ထ ဆာင်ထ ရးစနစ်က ို ေိ ထ ရာက်စ ွာ
ေသုံးပြုရန်။

(ဆ)

ယာဉ်မထတာ်တဆ ေိခိုက်မှုေန္တရာယ်ထကကာင့် ပြည်သူတို့၏ ေသက်နှင်လ
့ မ
ူ ှုစီးြွား
ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ေိခိုက်ေဏ်ရာရမှုများ ထလျာ့နည်းလာထစရန်နှင့် လမ်းေသုံးပြုသူများ
သွားလာမှု လွယ်ကူထချာထမွ့ထစရန်။
အခန်း(၃)
ဝန်ကကီးဌာန၏လုပ်ပုင
ိ ်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းောဝန်ေျား

၄။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ထောက်ြါကိစ္စရြ်များကို ပြည်ထောင်စုေစိုးရေေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့်

ထဆာင်ရွက်ရမည်(က)

ပြည်တွင်း၌ေသုံးပြုသည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်များ သွားလာခွင့်ရှိသည့် ထနရာထေသတို့ကုိ
သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ကန့်သတ်ပခင်း။

(ခ)

နိုင်ငေ
ံ ချင်းချင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငပံ ေတ်ထကျာ် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်ြို့ထဆာင်သွားလာ
ပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ထသာ ကုန်းလမ်းပေင့်သယ်ယူြထ
ို့ ဆာင်ပခင်းဆိုင်ရာ လိက
ု ်နာရမည့်
ေချက်များ သတ်မှတ်ပခင်း။

၅။

ဝန်ကကီးဌာနသည် (က)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မထတာ်တဆ ေိခိုက်မှုေန္တရာယ်များ၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထကကာင့်ပေစ်ထြါ်ထသာ
သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ေိခိုက်မှုများနှင့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထကကာကကြ်တည်းမှုများ ထလျာ့နည်း
ကျဆင်းလာထစထရးနှင့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ေန္တရာယ်ကင်းရှင်းထရးတို့ေတွက် ထလ့လာ

သုံးသြ်ပခင်း၊ လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ပခင်းနှင့် ေထကာင်ေေည်ထော် ထဆာင်ရွက်ရမည့်
လုြ်ငန်းေစီေစဉ်များ ချမှတ်ပခင်းတို့ကုိ ထဆာင်ရွက်ထြးရမည်။
(ခ)

ယာဉ်ေန္တရာယ်ကင်းရှင်းထရးနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုေစိုးရေေွဲ့ သို့မဟုတ်
နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံးက ေွဲ့စည်းထြးေားထသာ အေျုးသားယာဉ်
ိ
အန္တရာယ်၊ လေ်းအန္တရာယ်
ကင်းရှင်းရရးရကာင်စီ သို့ လိုေြ်ထသာ မူဝါေများ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် လမ်းညွှန်
ချက်များ ချမှတ်နိုင်ထရး ေကကံပြုပခင်းများ ထဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

ယာဉ်ေန္တရာယ် ကင်းရှင်းထရးေတွက် ေိထရာက်ထောင်ပမင်စွာ ေထကာင်ေေည်ထော်
ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရန်ြုံထငွတစ်ရြ်ကို ေူထောင်ရမည်။ ေူထောင်ေားထသာ ရန်ြုံထငွနှင့်
စြ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုေစိုးရေေွဲ့ သို့မဟုတ် နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံးက ေွဲ့စည်းထြး
ေားထသာ အေျုးသားယာဉ်
ိ
အန္တရာယ်၊ လေ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးရကာင်စီ ၏ ဦးထဆာင်
မှုကခ
ို ံယူလျက်ယာဉ်ေန္တရာယ်ကင်းရှင်းထရးလုြ်ငန်းများနှင့် ယာဉ်ထကကာကကြ်တည်းမှု
ထလျာ့နည်းထစထရးလုြ်ငန်းများ ေတွက် သုံးစွဲပခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲပခင်းကို ကကီးကကြ်ပခင်း
ပြုလုြ်ရမည်။

( ဃ ) ယာဉ်ေန္တရာယ်ကင်းရှင်းထရးလုြ်ငန်းများနှင့်ယာဉ်ထကကာကကြ်တည်းမှု ထလျာ့နည်းထစထရး
လုြ်ငန်းများေတွက် ရန်ြုံထငွသုံးစွဲပခင်းနှင့် ကကီးကကြ်ပခင်းတို့ေား လိုေြ်ြါက ဦးစီးဌာနသို့
လွှထ
ဲ ပြာင်းထဆာင်ရွက်ထစနိုင်သည်။
၆။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်ပခင်းဆိုင်ရာ ေခထကကးထငွနှင့် ေဏ်ထကကးထငွများ၊

ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်၊ ယာဉ်ေကူလိုင်စင်နှင့် ယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ် ေုတ်ထြးပခင်းဆိုင်ရာ ေခထကကး
ထငွနှင့် ေဏ်ထကကးထငွများ၊ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ ေခထကကးထငွနှင့် ေဏ်ထကကးထငွများ၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်
စစ်ထဆးပခင်း ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်း လုြ်ကိုင်သူက ထကာက်ခံရရှိထသာ သတ်မှတ်ယာဉ် စစ်ထဆးခမှ ဦးစီး
ဌာနသို့ ထြးသွငး် ထစရမည့် ေခထကကးထငွများနှင့် ေဏ်ထကကးထငွများ၊ ဤဥြထေနှင့် နည်းဥြထေများနှင့်
ေညီ သတ်မှတ်ထကာက်ခံမည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲပခင်းဆိုင်ရာ ေခထကကးထငွများနှင့် ေဏ်ထကကးထငွ
များကို ပြည်ထောင်စုေစိုးရေေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ေမိန့်ထကကာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်၍ သတ်မှတ်ပခင်း၊
လိေ
ု ြ်သလို ပြင်ဆင်ပခင်း ပြုနိုငသ
် ည်။
၇။

ဝန်ကကီးဌာနသည် (က)

ေမိန့်ထကကာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်၍ ေများပြည်သူေကျုးငှ
ိ ာ မည်သည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို
မဆို မှတ်ြုံတင်ရာတွင် မှတ်ြုံတင်ခ၊ ယာဉ်မှတ်ြတ
ုံ င်ပခင်းဆိုငရ
် ာနှင့် ယာဉ်ထမာင်း
လိင
ု စ
် င်ဆိုင်ရာ ေပခားေခထကကးထငွတို့ ထြးထဆာင်ပခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင်ပ့ ြုနိုငသ
် ည်။

(ခ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ေသုံးပြုနိုင်မည့်သက်တမ်းကို သတ်မှတ်ထြးရမည်။

၈။

ဝန်ကကီးဌာနသည် (က)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးပခင်း ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းကို စစ်ထဆးရန်ေတွက် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်
စစ်ထဆးပခင်းဆိုင်ရာ နည်းြညာကျွမ်းကျင်သူေေွဲ့ (Third Party) ကို သထဘာတူ
စာချုြ်ချုြ်ဆို၍ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်မြီး တာဝန်ထြးေြ်နိုငသ
် ည်။

(ခ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးပခင်းဆိုင်ရာ နည်းြညာကျွမ်းကျင်သူေေွဲ့ (Third Party) ေထနပေင့်
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးပခင်း ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းများေထြါ် စစ်ထဆးပခင်း၊ ထစာင့်ကကည့်
ထလ့လာပခင်း၊ လုြ်ငန်းစွမ်းထဆာင်ရည် ေကဲပေတ်ပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်မှု
များနှင်ြ
့ တ်သက်၍ ဦးစီးဌာနက ထြးထချရမည့် ဝန်ထဆာင်ခကို သတ်မှတ်ထြးရမည်။
ယင်းေေွဲ့၏ သက်တမ်းကာလတို့ကိုလည်း သတ်မှတ်ရမည်။
အခန်း(၄)
ဦးစီးဌာန၏လုပ်ပိုငခ
် ွင့်နှင့် လုပ်ငန်းောဝန်ေျား

၉။

ဦးစီးဌာန၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်နှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ ထောက်ြါေတိုငး် ပေစ်သည်(က)

ထမာ် ထ တာ် ယ ာဉ် မှ တ ် ြ ု ံ တ င် ပ ခင် း ဆိ ု င ် ရ ာ လု ြ ် င န် း များနှ င ့ ် စည် း ကမ် း ချက် မ ျား
သတ်မှတ်ပခင်း။

(ခ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ် စစ်ထဆးပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပခင်း။

(ဂ)

ပြည်တ ွင်းသို့ ဝင်ေွက်သွားလာမည့် သို့မဟုတ ် ပေတ်သန်းသွားလာမည့် ပြည်ြ
မှတ်ြုံတင် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကိုထသာ်လည်းထကာင်း၊ ပြည်ြသို့ ဝင်ေွက်သွားလာမည့်
သို့မဟုတ် ပေတ်သန်းသွားလာမည့် ပြည်တွင်းမှတ ်ြုံတ င် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကိုထသာ်
လည်းထကာင်း နိုငင
် တ
ံ ကာနှင့် ထေသတွငး် နိုငင
် ံများ ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်
ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးဆိုင်ရာ သထဘာတူစာချုြ်များနှင့ေ
် ညီ ထဆာင်ရွက်ပခင်း။

(ဃ)

ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးဆိုင်ရာ ေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် ထေသဆိုင်ရာသထဘာတူညီ
ချက်များေရ နိုင်ငံတကာနှင့် ထေသတွင်းနိုင်ငံများမှ ေုတ်ထြးထသာ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်ကို
ေသိေမှတ်ပြု ထမာင်းနှငခ
် ွင့်ပြုပခင်း။

(င)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်များနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ထဘးေန္တရာယ်ကင်းရှင်းထရးနှင့် ြတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်း
ထရးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် စံချန်ိ စံညွှန်းများကို သတ်မှတ်ထဆာင်ရွကပ် ခင်း။

(စ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးပခင်း ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်ထြး
ပခင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးပခင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် စစ်ထဆးပခင်း။

(ဆ)

ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်ေားသည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးပခင်းဆိုင်ရာ နည်းြညာ
ကျွမ်းကျင်သူေေွဲ့ (Third Party) ေထနပေင့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးပခင်း ြုဂ္ဂလိက

လုြ်ငန်းများေထြါ် စစ်ထဆးပခင်း၊ ထစာင့်ကကည့်ထလ့လာပခင်း၊ လုြ်ငန်းစွမ်းထဆာင်ရည်
ေကဲပေတ်ပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်မှုများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနက ထြးထချရမည့်
ဝန်ထဆာင်ခကို ထြးထချပခင်း။
(ဇ)

ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်နှင့် ယာဉ်ေကူလိုင်စင် ထလျှာက်ေားမှုကို စစ်ထဆးပခင်း၊ ေုတ်ထြးပခင်း၊
ေမျုးေစားခွ
ိ
ဲပခားပခင်း၊ သက်တမ်းတိုးပခင်း၊ ထမာင်းနှင်ခွင့်နှင့် သုံးစွဲခွင့်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်း
ချက်များ သတ်မှတ်ပခင်း။

(ဈ)

ေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်နှင့် ယာယီယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်
ေသစ်ေုတ်ထြးပခင်းဆိုငရ
် ာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပခင်း။

(ည)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထမာင်းသင်တန်းထကျာင်းလုြ်ငန်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်ထြး
ပခင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးပခင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် စစ်ထဆးပခင်း။

(ဋ)

ယာဉ်ေန္တရာယ်ကင်းရှင်းထရးနှင့် စြ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပခင်း၊ ြညာထြး
လှု့ံ ထဆာ်ပခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာေစိုးရဌာန၊ ေစိုးရေေွဲ့ေစည်းများ၊ ေစိုးရ မဟုတ်ထသာ
ေေွဲ့ေစည်းများနှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း။

(ဌ)

လမ်းညွှန်း၊ လမ်းေမှတ်ေသားနှင့် ေချက်ပြများ သတ်မှတ်ပခင်း။

(ဍ)

ေများပြည်သူဆိုငရ
် ာ လမ်းများတွင် ယာဉ်သွားလာမှုေန္တရာယ် ကင်းရှငး် ထရးေတွက်
လမ်းေန္တရာယ်ကင်းရှင်းထရး စိစစ်ေကဲပေတ်လုြ်ငန်းစဉ် (Road Safety Audit) များ
ထဆာင်ရွက်ပခင်း။

(ဎ)

ေများပြည်သူဆိုင်ရာ ထနရာတွင် ထဆာင်ရွက်သည့် တည်ထဆာက်မှု လုြ်ငန်းများေထြါ်
ကကိုတင်ပြင်ဆင်ဆဲ ကာလတွင်ပေစ်ထစ၊ ထဆာက်လုြ်ဆဲ ကာလတွငပ် ေစ်ထစ၊ ေသုံးပြု
ထနသည့် ကာလတွင်ပေစ်ထစ ယာဉ်ေန္တရာယ်ကင်းရှင်းထရးေတွက် ေကကံပြုချက်များ
နှင့် သုံးသြ်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ ေေွဲ့ေစည်းသို့ ထြးြို့ပခင်း။

(ဏ) ယာဉ်ထကကာြိတ်ဆို့မှု မပေစ်ြွားထစရန်နှင့် ယာဉ်ေန္တရာယ်ကင်းရှင်းထရး ထဆာင်ရွက်ရာတွင်
ေဆင့်ပမင့်နည်းြညာများ ေသုံးပြုနိုင်ရရးအေွက် ပပည်ေဲရရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပေန်ောနိုင်ငံ
ရဲေပ်ေွဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းေျား၊ ကျွေ်းကျင်ပညာရှင်ေျားနှင့်
ပူးရပါင်းညှိနှိုငး် ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊ အကကံဉာဏ်ေျား ရယူရဆာင်ရွက်ပခင်း။
(တ) ယာဉ်မထတာ်တဆမှုများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ထလ့လာသုံးသြ်ပခင်း၊ ယာဉ်မထတာ်တဆမှုများ
ထလျာ့နည်းထစရန် သက်ဆိုင်ရာ ေစိုးရဌာန၊ ေစိုးရေေွဲ့ေစည်းများ၊ ေစိုးရမဟုတ်ထသာ
ေေွဲ့ေစည်းများနှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း။

(ေ)

ယာဉ်ထကကာင့်ပေစ်ထြါ်ထသာ ြတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းထရးနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ြညာထြး
လှုံ့ထဆာ်ပခင်း၊ သုထတသနပြုလုြ်ပခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာေစိုးရဌာန၊ ေစိုးရေေွဲ့ေစည်းများ၊
ေစိုးရမဟုတ်ထသာ ေေွဲ့ေစည်းများနှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း။

(ေ)

ေများပြည်သူသုံး လမ်းထြါ်တွင်သွားလာထနသည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်များ ေန္တရာယ်
ကင်းရှငး် စွာ သွားလာနိုင်ထရးေတွက် ေပမန်နှုန်း သတ်မှတ်ပခင်း။

(ဓ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၏ မှတ်ြုံတင်သက်တမ်းကာလ သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်
နှစ်လဲသက်တမ်းတိုး မှတ်ြုံတင် ထြးပခင်း။

(န)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မထတာ်တဆမှုများ ပေစ်ထြါ်ရသည့်ေထကကာင်းေရင်းကို စုံစမ်းစစ်ထဆး
ပခင်းနှင့် ေလားတူ မထတာ်တဆမှုများပေစ်ထြါ်ပခင်း မရှိထစနိုငရ
် န် ကကိုတင်ကာကွယ်မှု
များပြုလုြ်ပခင်း၊ သက်ဆိုငရ
် ာ ေေွဲ့ေစည်းများသို့ ေကကံပြုပခင်း။
အခန်း(၅)
ရော်ရော်ယာဉ်ေှေ်ပုံေင်ပခင်း

၁၀။

ဦးစီးဌာနသည် (က)

ဦးစီးဌာနရှိ

ေရာရှိများေနက် သင့်ထလျာ်ထသာေရာရှိများကို ဦးစီးဌာန မှတ်ြုံတင်

ေရာရှိေပေစ် ခန့်ေြ်တာဝန် ထြးရမည်။
(ခ)

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ ကိုယ်ြိုင်ေြ
ု ်ချုြ်ခွင့်ရ
တိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်ေုြ်ချုြ်ခွင့်ရထေသ၊ ခရိုင်နှင့်မမို့နယ် ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရး
ညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနရှေ
ိ ရာရှိများေနက် သင့်ထလျာ်ထသာေရာရှိများကို ထေသဆိုင်ရာ
မှတ်ြုံတင်ေရာရှိ ေပေစ် ခန့်ေြ် တာဝန်ထြးရမည်။

၁၁။

ဦးစီးဌာနသည်(က)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ကနဦးမှတ ်ြုံတ င်ပခင်းမပြုမီ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ ်၍
ယာယီမှတ်ြုံတင်ပခင်းလုြ်ငန်းများနှင့် ကနဦးမှတ်ြုံတင်ပခင်းလုြ်ငန်းများ လုြ်ကိုင်ရန်
ဦးစီးဌာန မှ တ ် ြုံ တ င် ေ ရာရှိ များကို တာဝန် ထြးေြ် ရမည်။ သို့ရာတွင် လိေ
ု ြ်ြါက
သင့်ထလျာ်သည့် ထေသဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်ေရာရှိများကိုလည်း တာဝန်ထြးေြ်နိုင်သည်။

(ခ)

ပြည်ြနိုငင
် မ
ံ ျားတွင် မှတ်ြတ
ုံ င်ေားထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်များ ပမန်မာနိုင်ငေ
ံ တွငး်
ထခတ္တဝင်ထရာက်ပခင်းနှင့် ထခတ္တပေတ်သန်းသွားလာပခင်းေတွက် ယာယီမှတ်ြုံတင်ပခင်း
လုြ်ငန်းများကို ထဆာင်ရွက်ရန် သင့်ထလျာ်ထသာ မှတ်ြုံတင်ေရာရှိများေား တာဝန်
ထြးေြ်နိုင်သည်။

(ဂ)

စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ နှစ်လဲသက်တမ်းတိုး မှတ်ြုံတင်ပခင်းနှင့် မှတ်ြုံတင်
ပခင်းနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ေပခားလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက်ရန် ထေသဆိုငရ
် ာ မှတ်ြုံတင်
ေရာရှိများေား တာဝန်ထြးေြ်နိုင်သည်။

၁၂။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ြိုင်ရှင်သည် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်ေရာရှိေံတွင် သတ်မှတ်

ချက်များနှင့်ေညီ မှတ်ြုံတင်ရမည်။
၁၃။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ြိုင်ရှင်သည်(က)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ေန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ထမာင်းနှင်နိုငရ
် န် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်
ေားထသာ စံချန်ိ စံညွှန်းများနှင့်ေညီ ေိန်းသိမ်းပြုပြင် ေားရှိရမည်။

(ခ)

ထောက်ြါ ေထပခေထန တစ်ရြ်ရြ်နှင့် မငိစွန်းထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ြုံတင်ခွင့်
မရှိထစရ(၁)

စက်ချု့ယွ
ိ င်းြျက်စီးထနပခင်း။

(၂)

ြုေမ
် ခွဲ (က) ြါ သတ်မှတ်ေားထသာ စံချန်ိ စံညန
ွှ ်းများနှင့် မညီညတ
ွ ်ပခင်း။

(၃)

နည်းဥြထေများြါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မညီညွတ်ပခင်း။

(၄)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ယခင်က မှတ်ြုံတ င်ခ ဲ့ေူး ထကကာင်း ထော်ပြရန်
ြျက်ကွကပ် ခင်း။

၁၄။

(က)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ြိုင်ရှင်သည် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ယာယီမှတ်ြုံတင်ထြးရန် လည်းထကာင်း၊
ယာယီမှတ်ြုံတင်သက်ထသခံလက်မှတ်နှင့် ယာယီမှတ်ြုံတင်ေမှတ်ေသား ေုတ်ထြး
ရန်လည်းထကာင်း သက်ဆိုင်ရာ မှတ ်ြုံတ င်ေရာရှိေံသို့ သတ်မှတ ်ခ ျက်များနှင့်
ေညီ ထလျှာက်ေားနိုင်သည်။

(ခ)

သက်ဆိုငရ
် ာ မှတ်ြုံတင်ေရာရှိသည် ြုေမ
် ခွဲ (က) ေရ ထလျှာက်ေားချက်ကို စိစစ်မြီး
သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ြါက ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ကာလေြိုင်းေပခား သတ်မှတ်၍
ယာယီမှတ်ြုံတင်ထြးမြီး ယာယီမှတ်ြုံတင်သက်ထသခံလက်မှတ်နှင့် ယာယီမှတ်ြုံတင်
ေမှတ်ေသား ေုတ်ထြးနိုင်သည်။

၁၅။

သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်ေရာရှိသည် ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ကနဦးမှတ်ြုံတင်ရန် ထလျှာက်ေားချက်

များကို စိစစ်မြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ေညီ မှတ်ြုံတင်ရန်ခွင့်ပြုပခင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ထစရန် ညွှန်ကကားပခင်း
သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်းပြုနိင
ု ်သည်။
၁၆။

ထေသဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်ေရာရှိများသည် နှစ်လဲသက်တမ်းတိုးမှတ်ြုံတင်ရန် သို့မဟုတ် မှတ်ြုံတင်

ပခင်းနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ေပခားလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက်ရန် ထလျှာက်ေားချက်များကို သတ်မှတ်ချက်
များနှင့် ေညီ စိစစ်မြီး -

(က)

ခွင့်ပြုပခင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ထစရန် ညွှန်ကကားပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။

(ခ)

သီးပခားသတ်မှတ်ေားထသာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ေကျုံးဝင်သည့် ကိစ္စရြ်များတွင်
ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုင်ရန် ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

(ဂ)

ထောက်ြါေထကကာင်း ကိစ္စတစ်ရြ်ရြ် ထြါ်ထြါက်ြါက ထမာ်ထတာ်ယာဉ် မှတ်ြုံတ င်
ပခင်းကို ယာယီရြ်ဆိုင်းပခင်း သို့မဟုတ် မှတ်ြုံတင်ေျက်သိမ်းပခင်းပြုရန် သထဘာေား
မှတ်ချက်ပေင့် ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်(၁)

ေများပြည်သူကို ေန္တရာယ်ပေစ်ထစနိုင်ထသာ သို့မဟုတ် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ကို
ေိခ ိုက်ထစနိုင်ထသာ ချ ု့ယွ
ိ င်းချက်တ စ်ခုခုကို ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တွင် စစ်ထဆး
ထတွ့ရှပိ ခင်း။

(၂)

ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၏ ေဓိက ေစိတ်ေြိုင်းကို ထပြာင်းလဲ
ပြင်ဆင်ပခင်း။

(၃)

ေခါေားထလျာ်စွာ ေုတ်ပြန်ေားထသာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိထစထရး
ေြ်မံစိစစ်ရန် ကိစ္စရြ်များစစ်ထဆးထတွ့ရှပိ ခင်း။

၁၇။

ဦးစီးဌာနမှတ်ြုံတင် ေရာရှိသည်(က)

ြုေ်မ ၁၆ (ခ) ေရ တင်ပြချက်ကို စိစစ်မြီး သီးပခားသတ်မှတ်ေားထသာ စည်းကမ်း
ချက်များနှင့် ေကျုံးဝင်သည့် ကိစ္စရြ်များတွင် ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း
ပြုနိုင်သည်။

(ခ)

ြုေ်မ ၁၆ (ဂ) ေရ တင်ပြချက်ကို စိစစ်မြီး သတ်မှတ်ေားထသာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်
ညီညွတ်ပခင်းမရှိထကကာင်း ထတွ့ ရှိြါက ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ ေတည်ပြုချက်ပေင့်
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်ပခင်းကို ယာယီရြ်ဆိုင်းပခင်း သို့မဟုတ် မှတ်ြုံတင်ေျက်သိမ်းပခင်း
ပြုနိုင်သည်။

၁၈။

ဦးစီးဌာနသည် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကိုယ်ေည် တည်ထဆာက်မှုြုံသဏ္ဌာန်နှင့် ဝန်တင်ေားထြါ်

မူတည်၍ ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ေမျုးေစား
ိ
ခွဲပခားသတ်မှတ်ရမည်။
၁၉။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ြိုင်ရှင်သ ည် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းသုးံ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ေငှားယာဉ်ေပေစ်

မှတ်ြုံတင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်ေရာရှိေံ ထလျှာက်ေားရမည်။
၂၀။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို လွှဲထပြာင်းြိုင်ဆိုင်သူ သို့မဟုတ် ေထမွဆက်ခံခွင့်ရရှိသူ ေြါေဝင် တစ်နည်း

နည်းပေင့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို တရားဝင်ြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လည်းထကာင်း၊ ေိုသူတစ်ဦးဦးမှာ
ေရွယ်မထရာက်ထသးသူပေစ်လျှင် ေဆိြ
ု ါေရွယ်မထရာက်ထသးသူ၏ ေုြ်ေိန်းသူသည် လည်းထကာင်း

သတ်မှတ ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်ေ ညီ ထမာ်ထတာ်ယာဉ် မှတ်ြုံတင်ေားသူ ေမည်ထပြာင်း လဲထြးရန်
သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်ေရာရှိေံ ထလျှာက်ေားရမည်။
၂၁။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ် မှတ်ြုံတင်ေားသူသည် ထနရြ်လိြ်စာ ထပြာင်းလဲသည့်ေခါတိုင်း ထပြာင်းလဲသည့်

ထနရြ်လိြ်စာကို မှတ်တမ်းတင်ရန် သက်ဆိုငရ
် ာမှတ်ြတ
ုံ င်ေရာရှိေံသို့ ေထကကာင်းကကားရမည်။
၂၂။

(က)

ြုေ်မ ၁၉ သို့မဟုတ် ြုေ်မ ၂၄(က) ြါကိစ္စရြ်တစ်ခုခုနှင့် စြ်လျဉ်း၍ လွှဲေြ်ေားသည့်
ယာဉ်စစ်ထဆးထရးေေွဲ့၏ တင်ပြချက်ေထြါ် သတ်မှတ ်ခ ျက်များနှင့်ေညီ စိစစ်မြီး
သက်ဆိုင်ရာ ထေသဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်ေရာရှိက ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ဦးစီးဌာန မှတ်ြုံတင်
ေရာရှိက ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ ေတည်ပြုချက်ပေင့် ထသာ်လည်းထကာင်း ခွင့်ပြုပခင်း
သို့မဟုတ် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တွင် ခွင့်ပြု၍မရနိုင်ထသာ ေစိတ်ေြိုင်းနှင့် ေချက်ေလက်များ
ထပြာင်းလဲပခင်း စစ်ထဆးထတွ့ရှိြါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထစပခင်း ပြုနိုင်သည်။

(ခ)

ြုေ်မ ၂၀ သို့မဟုတ ် ြုေ်မ ၂၁ ြါကိစ္စရြ်တ စ်ခုခုနှင့် စြ်လျဉ်း၍ လွှဲေြ်ေားသည့်
ယာဉ်စစ်ထဆးထရးေေွဲ့၏ တင်ပြချက်ေထြါ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ေညီ စိစစ်မြီး
သက်ဆိုငရ
် ာ ထေသဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်ေရာရှိက ခွင့်ပြုပခင်း၊ ပငင်းြယ်ပခင်း သို့မဟုတ်
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တ ွင် ခွင့်ပြု၍မရနိုင်ထသာ ေစိတ ်ေြိုင်းနှင့် ေချက်ေလက်များ
ထပြာင်းလဲပခင်း စစ်ထဆးထတွ့ရှိြါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထစပခင်း ပြုနိုင်သည်။

၂၃။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ြိုငရ
် ှင်သည် ထမာ်ထတာ်ယာဉ် မှတ ်ြုံတ င်သက်တ မ်း မကုန်ဆုံးမီ နှစ်လဲ

သက်တ မ်းတိုးမှတ ်ြုံတင်ထြးရန် သက်ဆိုင်ရာမှတ်ြုံတ င်ေရာရှိေံ ထလျှာက်ေားရမည်ပေစ်မြီး
မှတ်ြုံတ င်သက်တ မ်း

ကုန်ဆုံးမြီးမှ

ထလျှာက်ေားြါက

ဦးစီးဌာနက

သတ်မှတ ်ေားသည့်

ေဏ်ထကကးထငွကို ထြးထဆာင်ရမည်။
၂၄။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ြိုင်ရှင်သည်(က)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တွင် ထပြာင်းလဲပြင်ဆင်ပခင်းများ ထဆာင်ရွက်လိုြါက သက်ဆိုငရ
် ာ
မှတ်ြုံတင်ေရာရှိေံ ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက် ထလျှာက်ေားရမည်။

(ခ)

မှတ်ြုံတင်ေရာရှိ၏ ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ ြုေ်မ ၂၆ (ခ)ြါ ကိစ္စရြ်များမှေြ
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထပြာင်းလဲပြင်ဆင်ပခင်းများ ပြုလုြ်ြါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ေညီ
ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ေားသည့် ေဏ်ထကကးထငွကို ထြးထဆာင်ရမည်။

၂၅။

သက်ဆိုင်ရာမှတ်ြုံတင်ေရာရှိသည် ထောက်ြါေထကကာင်းကိစ္စ တစ်ရြ်ရြ် ထြါ်ထြါက်လာြါက

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်ပခင်းကို ယာယီရြ်ဆိုင်းနိုင်သည်(က)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ် မှတ်ြုံတင်ပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ြိုင်ရှင်ကို ဆင့်ထခါ်ရာတွင်
ခိုင်လုံထသာ ေထကကာင်းပြချက်မရှိဘဲ လာထရာက်ရန် ြျက်ကွက်ပခင်း။

(ခ)

သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ ေေွဲ့ေစည်း သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ေညီ
ခိုင်လုံထသာ ေထောက်ေေားပေင့် ကန့်ကွက်လာပခင်း။

(ဂ)

တစ်ဦးတစ်ထယာက်က ထမာ်ထတာ်ယာဉ်သည် ယာဉ်ေန္တရာယ်နှင့် ြတ်ဝန်းကျင်ေိခိုက်မှု
ရှိထကကာင်း ခိုင်လုံထသာ ေထောက်ေေားပေင့် ကန့်ကွက်လာပခင်း။

၂၆။

(က)

ဦးစီးဌာနမှတ်ြုံတင်ေရာရှိသည် ထောက်ြါေထကကာင်းကိစ္စတစ်ရြ်ရြ် ပေစ်ြွားလျှင်
ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ေတည်ပြုချက်ပေင့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်ပခင်းကို ေျက်သိမ်း
ရမည်(၁)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ေန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ထမာင်းနှင်ရန် ပြန်လည်ပြင်ဆင်၍
မရနိုင်သည်ေေိ ြျက်စီးပခင်း။

(၂)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ပမန်မာနိုငင
် ံ ပြင်ြသို့ ေမြီးေြိုင် ယူထဆာင်သွားပခင်း။

(၃)

ရော်ရော်ယာဉ် ေှေ်ပုံေင်သက်ေေ်း ကုန်ဆုံးပပီးရနာက် ပုေ်ေ ၂၃ အရ
နှစ်လဲသက်ေေ်းေိုး ေှေ်ပေ
ုံ င်ပခင်း ရဆာင်ရွက်ရန် ေစ်ဆက်ေည်း ၅ နှစ်
ပျက်ကွကပ် ခင်း။

(၄)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ေသုံးပြုနိုင်မည့်သက်တမ်း ထကျာ်လွန်ပခင်း။

(၅)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်ပခင်းကို ေျက်သိမ်းထြးရန် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ြိုင်ရှငက
်
ေထောက်ေေား ခိုင်လုံစွာပေင့် ထလျှာက်ေားပခင်း။

(ခ)

ဦးစီးဌာနသည် ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ေဓိကေစိတ်ေြိုင်းများနှင့် ေပခားေချက်ေလက်များ
ထပြာင်းလဲပခင်းတွင် ခွင့်ပြု၍မရနိုင်ထသာ ေစိတ်ေြိုငး် နှင့် ေချက်ေလက် ထပြာင်းလဲ
ပခင်းများစစ်ထဆးထတွ့ရှိြါက ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ ေတည်ပြုချက်ပေင့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်
မှတ်ြုံတင်ပခင်းကို ယာယီရြ်ဆိုငး် ပခင်း သို့မဟုတ် ေျက်သိမ်းပခင်း ပြုရမည်။
အခန်း(၆)
ရော်ရော်ယာဉ်ရောင်းလိင
ု စ
် င်နှင့် ယာဉ်အကူလင
ို စ
် င်ေျား

၂၇။

ဦးစီးဌာနသည် ေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်နှင့် ယာယီယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်

လက်မှတ် ေသစ်ေုတ်ထြးပခင်း၊ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်နှင့် ယာဉ်ေကူလိုင်စင်တို့နှင့် စြ်လျဉ်း၍ ေသစ်
ေုတ်ထြးပခင်း၊ သက်တမ်းတိုးပခင်းနှင့် လိုင်စင်ေုတ်ထြးပခင်းဆိုင်ရာ ေပခားလုြ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ
ထဆာင်ရွက်ရန် မိမဌ
ိ ာန၊ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ ကိုယ်ြိုင်
ေုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုငး် သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုငေ
် ုြ်ချုြ်ခွင့်ရထေသ၊ ခရိုင်နှင့်မမို့နယ် ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရး
ညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ သင့်ထလျာ်ထသာ ေရာရှိများေား လိုင်စင်ေုတ်ထြးသူ ေရာရှမ
ိ ျားေပေစ် ခန့်ေြ်
တာဝန်ထြးရမည်။

၂၈။

ဦးစီးဌာနသည် ထမာင်းနှင်ခွင့်ရှိသည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ေမျုးေစားေလိ
ိ
ုက် ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်

ေမျုးေစားများကိ
ိ
ု သတ်မှတ်ရမည်။
၂၉။

(က)

ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် ယာဉ်ေကူလိုင်စင် ရရှိလိုသူသည် ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်
သို့မဟုတ် ယာဉ်ေကူလိုငစ
် င် ေုတ်ထြးရန် သက်ဆိုင်ရာ လိင
ု စ
် င်ေုတ်ထြးသူ ေရာရှိ
ေံသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ေညီ ထလျှာက်ေားရမည်။

(ခ)

ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် ယာဉ်ေကူလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးလိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာ
လိင
ု စ
် င်ေုတ်ထြးသူ ေရာရှိေံသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့ေ
် ညီ ထလျှာက်ေားရမည်။

၃၀။

သက်ဆိုငရ
် ာ လိုငစ
် င်ေုတ်ထြးသူေရာရှိသည်−
(က)

ြုေ်မ ၂၉ (က) ေရ ထလျှာက်ေားချက်ကို စိစစ်မြီး (၁)

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်၍ စစ်ထဆးမှုထောင်ပမင်ြါက ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်
သို့မဟုတ် ယာဉ်ေကူလိုင်စင်ကို ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ေားသည့် သက်တမ်း
ေတိုင်း သတ်မှတ်၍ ေုတ်ထြးရမည်။

(၂)

ထောက်ြါေထကကာင်းကိစ္စတစ်ရြ်ရြ် ထြါ်ထြါက်ြါက ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်
သို့မဟုတ် ယာဉ်ေကူလိုငစ
် င် ေုတ်ထြးရန် ပငင်းြယ်ပခင်း သို့မဟုတ် ကာလ
သတ်မှတ်၍ ယာယီရြ်ဆိုင်းပခင်းပြုနိုင်သည် −
(ကက)

လုခံ ခုံစိေ်ချရပပီး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ရော်ရော်ယာဉ် ရောင်းနှင်
နိုငစ
် ွေ်း သို့ေဟုေ် ယာဉ်အကူအပေစ် ရဆာင်ရွက်နိုင်စွေ်း ေရှိရသာ
ရရာဂါ သို့ေဟုေ် ေသန်ေစွေ်းေှု ေစ်ခုခု ပေစ်ရနပခင်း။

(ခခ)

စိတ်ကျန်းမာကကံ့ခိုင်မှု မရှိပခင်း။

(ဂဂ)

ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် ယာဉ်ေကူလိုင်စင်ေုတ်ထြးရန် သတ်မှတ်
ေားထသာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညတ
ွ ်မှုမရှိပခင်း။

(ဃဃ)

ရာဇသတ်ကကီးြါယာဉ်မထတာ်တဆေိခိုက်မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်
ေရ ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်း ခံရသူပေစ်ပခင်း။

(ခ)

ြုေ်မ ၂၉ (ခ) ေရ ထလျှာက်ေားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ေညီ စိစစ်မြီး သက်တမ်း
တိုးထြးပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်းကို ပြုနိုင်သည်။

၃၁။

သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ေုတ်ထြးသူေရာရှိသည် ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်ရရှိသူက ထောက်ြါေထကကာင်း

ကိစ္စတစ်ရြ်ရြ် ထြါ်ထြါက်ထကကာင်း ထတွ့ရှိြါက ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ယာယီ
ရြ်ဆိုငး် ပခင်း သို့မဟုတ် ေျက်သိမ်းပခင်း ပြုနိုငသ
် ည်-

(က)

ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ေရပေစ်ထစ၊ နည်းဥြထေများြါ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ေရပေစ်ထစ
ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်း ခံရသူပေစ်ပခင်း။

(ခ)

တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်ေရ ယာဉ်မထတာ်တဆမှုဆိုငရ
် ာ ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်း
ခံရသူပေစ်ပခင်း။

(ဂ)

ယာဉ်မထတာ်တဆမှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ေရ ပြစ်ချက်ထဟာင်းမှတ်တမ်း ရှိသည့်
ေပြင် ေိုသူ၏ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထမာင်းနှင်ပခင်းမှာ ေများပြည်သူတို့ေား ထဘးေန္တရာယ်
ပေစ်ထစနိုငသ
် ည့် ထမာင်းနှငမ
် ှုပေစ်ပခင်း။

၃၂။

သက်ဆိုင်ရာ လိင
ု စ
် င်ေုတ်ထြးသူေရာရှိနှင့် ရဲေရာရှိတို့သည် ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်ရရှိသူက

ဤဥြထေနှင့် နည်းဥြထေများြါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်လျှင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊
တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်ေရ ယာဉ်မထတာ်တဆမှုဆိုငရ
် ာ ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်းခံရလျှငထ
် သာ်
လည်းထကာင်း ေိသ
ု ူကိုကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုေတွက် ေမှတ်ထြး၍ ေပြစ်ထြး ေထရးယူသည့်စနစ်
(Demerit Point System) ကို သတ်မှတ်ချက်နှင့ေ
် ညီ ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၃၃။

ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်ေမျ ုးေစားတစ်
ိ
ခ ုမှ ေပခားေမျ ုးေစားတစ်
ိ
ခ ုသို့ ထပြာင်းလဲထြးရန်

ထလျှာက်ေားပခင်းတွင် သက်ဆိုငရ
် ာ လိင
ု စ
် င်ေုတ်ထြးသူ ေရာရှိသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ေညီ
စစ်ထဆး၍ ယာဉ်ထမာင်းလိင
ု စ
် င် ထပြာင်းလဲေုတ်ထြးပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။
၃၄။

ဦးစီးဌာန၏လိုင်စင်ေုတ်ထြးသူေရာရှိသည် ေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်

ထလျှာက်ေားပခင်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ေညီ စိစစ်၍ ေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်
လက်မှတ် ေုတ်ထြးပခင်း သို့မဟုတ် ေုတ်ထြးရန် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုငသ
် ည်။
၃၅။

သက်ဆိုငရ
် ာ လိင
ု စ
် င်ေုတ်ထြးသူေရာရှိသည် ပြည်ြမှ ေုတ်ထြးထသာ ယာဉ်ထမာင်းလိုငစ
် င်

တင်ပြ၍ ပြည်တွင်းတွင် ထမာင်းနှင်ရန် ထလျှာက်ေားပခင်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ေညီ စိစစ်ပခင်း
သို့မဟုတ် စစ်ထဆးပခင်းပြု၍ ယာဉ်ထမာင်းလိင
ု စ
် င်ကို ပေစ်ထစ၊ ယာယီယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင်လ
့ က်မှတ်ကို
ပေစ်ထစေုတ်ထြးပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။
ရှင်းလင်းချက်။

ပြည်ြမှေုတ ်ထြးထသာ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်ဆိုရာတွင် ြုေ်မ ၉ (ဃ) တွင်
ြါရှိထသာ ယာဉ်ထမာင်းလိင
ု စ
် င်ကိုင်ထဆာင်သူများက ပြည်တွငး် ယာဉ်ထမာင်း
လိုင်စင်ကို ရယူလိုသည့်ေခါ ထလျှာက်ေားပခင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍လည်း သက်ဆိုင်
ထစရမည်။

၃၆။

သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ေုတ်ထြးသူေရာရှိသည် ယာဉ်ေကူက ဤဥြထေနှင့် နည်းဥြထေများြါ

ပြဋ္ဌာန်းချက်တ စ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်လျှင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ တည်ဆဲဥြထေ တစ်ရြ်ရြ်ေရ

ယာဉ်မထတာ်တဆမှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်းခံရလျှင်ထသာ် လည်းထကာင်း ၎င်း၏ ယာဉ်ေကူ
လိင
ု စ
် င်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ယာယီရြ်ဆိုငး် ပခင်း သို့မဟုတ် ေျက်သိမ်းပခင်း ပြုနိုင်သည်။
၃၇။

သက်ဆိုငရ
် ာ လိင
ု စ
် င်ေုတ်ထြးသူေရာရှိသည် ယာဉ်ထမာင်းလိုငစ
် င် သို့မဟုတ် ယာဉ်ေကူ

လိင
ု စ
် င် ကိုင်ထဆာင်သူက သတ်မှတ်ေားသည့် စည်းကမ်းကို လိက
ု ်နာရန် ြျက်ကွကမ
် ှုကို မှတ်တမ်း
တင်ေားရမည်။ ယင်းမှတ်တမ်းသည် ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် ယာဉ်ေကူလိုင်စင် သက်တမ်း
တိုးပခင်းနှင့် ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင် ေမျ ိုးေစားထပြာင်းလဲထြးရန် ထလျှာက်ေားပခင်း ၊ လိုင်စင်ကို
ယာယီရြ်ဆိုင်းပခင်းနှင့် ေျက်သိမ်းပခင်းကိစ္စ တ ို့တ ွင် ေည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ေချက်များ ပေစ်ထစ
ရမည်။
အခန်း(၇)
လုပ်ငန်းလိင
ု စ
် င်
၃၈။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးပခင်း ြုဂ္ဂလက
ိ လုြ်ငန်း လုြ်ကိုငလ
် ိုသူသည် ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်

ချက်နှင့ေ
် ညီ လုြ်ငန်းလိင
ု စ
် င် ထလျှာက်ေားရမည်။
၃၉။

ဦးစီးဌာနသည် (က)

ြုေ်မ ၃၈ ေရ ထလျှာက်ေားမှုကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ေညီ စိစစ်မြီး လုြ်ငန်းလိုင်စင်
ေုတ်ထြးရန် ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) ေရ ခွင့်ပြုြါက သတ်မှတ်ေားထသာ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ထကကးကို ထြးသွင်းထစမြီး
လုြ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်၍ ထလျှာက်ေားသူေား
လုြ်ငန်းလိင
ု စ
် င် ေုတ်ထြးရမည်။

၄၀။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထမာင်းသင်တန်းထကျာင်းလုြ်ငန်းလုြ်ကိုငလ
် ိုသူသည် ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်

ချက်နှင့ေ
် ညီ လုြ်ငန်းလိင
ု စ
် င် ထလျှာက်ေားရမည်။
၄၁။

ဦးစီးဌာနသည် (က)

ြုေ်မ ၄၀ ေရ ထလျှာက်ေားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ေညီ စိစစ်မြီး လုြ်ငန်း
လိင
ု စ
် င်ေုတ်ထြးရန် ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုငသ
် ည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) ေရ ခွင့်ပြုြါက သတ်မှတ်ေားထသာ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ထကကးကို ထြးသွင်းထစမြီး
လုြ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်၍ ထလျှာက်ေားသူေား
လုြ်ငန်းလိင
ု စ
် င် ေုတ်ထြးရမည်။

၄၂။

လုြ်ငန်းလိင
ု စ
် င် ရရှိသူသည် (က)

သတ်မှတ်ေားထသာ လုြ်ငန်းလိုငစ
် င် စည်းကမ်းချက်များကို လိက
ု ်နာရမည်။

(ခ)

ခွင့်ပြုေားထသာ လုြ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ေခါ ဆက်လက်လြ
ု ်ကိုင်
လိ ုြ ါက လု ြ် ငန်း လို င် စ င် သက် တ မ်း တိ ုးပမှ င့ ်ထ ြးရန် သတ် မှ တ ်ခ ျက် မ ျားနှ င့ ်ေ ညီ
ထလျှာက်ေားရမည်။

၄၃။

လုြ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက သတ်မှတ်ေားထသာ စည်းကမ်းချက် တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်ထကကာင်း

ထတွ့ရှြ
ိ ါက ဦးစီးဌာနသည် ေိုလုြ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိသူေား ထောက်ြါစီမံခန့်ခွဲထရးဆိုင်ရာ ပြစ်ေဏ်
တစ်ရြ်ရြ်ကို ချမှတ်နိုင်သည် (က)

သတိထြးမြီး သတ်မှတ်ေားထသာ ေဏ်ထကကးကို ထြးထဆာင်ထစပခင်း။

(ခ)

ကာလသတ်မှတ်၍ လုြ်ငန်းလိုင်စင်ကို ယာယီရြ်ဆိုင်းပခင်း။

(ဂ)

လုြ်ငန်းလိင
ု စ
် င်ကို ေျက်သိမ်းပခင်း။
အခန်း(၈)
အယူခံပခင်း

၄၄။

ကိုယ်ြိုင်ေုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်ေုြ်ချုြ်ခွင့်ရထေသ၊ ခရိုင်နှင့်မမို့နယ် ကုန်းလမ်း

ြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ မှတ ်ြုံတင်ေရာရှိက ြုေ်မ ၁၅ ၊ ၁၆ (က)၊ ၂၂ နှင့် ၂၅ ေရ
ချမှတ်ထသာ ဆုံးပေတ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို မထကျနြ်သူသည် ေိုသို့ဆုံးပေတ်ချက်ချမှတ်ထကကာင်း ေထကကာင်း
ကကားစာကို လက်ခံရရှိသည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ ေတွင်း တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကုန်းလမ်း
ြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနသို့ ေယူခံနိုင်သည်။
၄၅။

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကုန်းလမ်းြိထ
ု့ ဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန သည် ြုေ်မ

၄၄ ေရ ေယူခံမှုကို စိစစ်မြီး ကိုယ်ြိုင်ေြ
ု ်ချုြ်ခွင့်ရတိုငး် သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်ေြ
ု ်ချုြ်ခွင်ရ
့ ထေသ၊
ခရိုင်နှင်မ့ မို့နယ် ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ မှတ်ြုံတ င်ေရာရှိက ချမှတ ်သည့်
ဆုံးပေတ်ချက်ကို ေတည်ပြုပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း သို့မဟုတ် ြယ်ေျက်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။
၄၆။

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနက ြုေ်မ ၄၅

ေရ ချမှတ်သည့် ဆုံးပေတ်ချက်ကို မထကျနြ်သူသည် ေိုသို့ ဆုံးပေတ်ချက်ချမှတ်ထကကာင်း ေထကကာင်း
ကကားစာကို လက်ခံရရှိသည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ ေတွင်း ဦးစီးဌာနသို့ ေယူခံနိုင်သည်။
၄၇။

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ မှတ်ြုံတင်

ေရာရှိက ပေစ်ထစ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ မှတ်ြုံတင်
ေရာရှိက ပေစ်ထစ ြုေ်မ ၁၅၊ ၁၆ (က)၊ ၂၂ နှင့် ၂၅ ေရ ချမှတ်ထသာ ဆုံးပေတ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို မထကျနြ်
သူသည် ေိုသို့ဆုံးပေတ်ချက်ချမှတ်ထကကာင်း ေထကကာင်းကကားစာကို လက်ခံရရှိသည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း
၃၀ ေတွင်း ဦးစီးဌာနသို့ ေယူခံနိုငသ
် ည်။

၄၈။

ဦးစီးဌာနသည် ြုေ်မ ၄၆ နှင့် ြုေ်မ ၄၇ တို့ေရ ေယူခမ
ံ ှုကို စိစစ်မြီး တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ်

ပြည်နယ် ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနကပေစ်ထစ၊ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန မှတ ်ြုံတ င်ေရာရှိကပေစ်ထစ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ
ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ မှတ်ြုံတင်ေရာရှိကပေစ်ထစ ချမှတ်သည့်ဆုံးပေတ်ချက်ကို
ေတည်ပြုပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း သို့မဟုတ် ြယ်ေျက်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။
၄၉။

(က)

ဦးစီးဌာနကပေစ်ထစ၊ ဦးစီးဌာန မှတ်ြုံတင်ေရာရှိကပေစ်ထစ ြုေ်မ ၁၅၊ ၁၇၊ ၂၂ (က)၊
၂၄ (ခ)၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၃၉ (က)၊ ၄၁ (က)၊ ၄၃ နှင့် ၄၈ ေရ ချမှတ်သည့် ဆုံးပေတ်ချက်
တစ်ရြ်ရြ်ကို မထကျနြ်သူသည် ေိုသို့ဆုံးပေတ်ချက်ချမှတ်ထကကာင်း ေထကကာင်းကကားစာကို
လက်ခံရရှိသည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၆၀ ေတွင်း ဝန်ကကီးဌာနသို့ ေယူခံနိုင်သည်။

(ခ)

ဝန်ကကီးဌာနသည် ြုေ်မခွဲ (က) ေရ ေယူခံမှုကို စိစစ်မြီး ဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ဦးစီးဌာန
မှတ်ြုံတင်ေရာရှိက ချမှတ်သည့် ဆုံးပေတ်ချက်ကို ေတည်ပြုပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း သို့မဟုတ်
ြယ်ေျက်ပခင်း ပြုနိုငသ
် ည်။

(ဂ)
၅၀။

ဝန်ကကီးဌာန၏ ေဆုံးေပေတ်သည် စီမံခန့်ခွဲထရးနည်းလမ်းေရ ေမြီးေပြတ် ပေစ်သည်။

ကိုယ်ြိုင်ေုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်ေုြ်ချုြ်ခွင့်ရထေသ၊ ခရိုင်နှင့် မမို့နယ် ကုန်းလမ်း

ြိထ
ု့ ဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ လိင
ု စ
် င်ေုတ်ထြးသူေရာရှိက ြုေ်မ ၃၀ (က) (၂)၊ ၃၀ (ခ)၊ ၃၁၊
၃၃၊ ၃၅ နှင့် ၃၆ ေရ ချမှတ်ထသာ ဆုံးပေတ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို မထကျနြ်သူသည် ေိုသို့ ဆုံးပေတ်ချက်
ချမှတ်ထကကာင်း ေထကကာင်းကကားစာကို လက်ခံရရှိသည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ ေတွင်း တိုင်းထေသကကီး
သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနသို့ ေယူခံနိုင်သည်။
၅၁။

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနသည် ြုေ်မ ၅၀

ေရ ေယူခံမှုကို စိစစ်မြီး ကိုယ်ြိုင်ေုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်ေုြ်ချုြ်ခွင့်ရ ထေသ၊ ခရိုင်နှင့်
မမို့နယ် ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ လိုင်စင်ေုတ်ထြးသူ ေရာရှိက ချမှတသ
် ည့် ဆုံးပေတ်
ချက်ကို ေတည်ပြုပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း သို့မဟုတ် ြယ်ေျက်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။
၅၂။

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကုန်းလမ်းြိထ
ု့ ဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနက ြုေ်မ ၅၁

ေရ ချမှတ်သည့် ဆုံးပေတ်ချက်ကို မထကျနြ်သူသည် ေိုသို့ဆုံးပေတ်ချက် ချမှတ်ထကကာင်း ေထကကာင်းကကား
စာကို လက်ခံရရှိသည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ ေတွငး် ဦးစီးဌာနသို့ ေယူခံနိုငသ
် ည်။
၅၃။

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ လိင
ု စ
် င်

ေုတ်ထြးသူ ေရာရှိကပေစ်ထစ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ
လိုင်စင်ေုတ်ထြးသူေရာရှိကပေစ်ထစ ြုေ်မ ၃၀ (က) (၂)၊ ၃၀ (ခ)၊ ၃၁၊ ၃၃၊ ၃၅ နှင့် ၃၆ ေရ

ချမှတ်ထသာ ဆုံးပေတ်ခ ျက် တစ်ရြ်ရြ်ကို မထကျနြ်သူသည် ေိုသို့ ဆုံးပေတ်ချက်ခ ျမှတ်ထကကာင်း
ေထကကာင်းကကားစာကို လက်ခံရရှိသည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ ေတွင်း ဦးစီးဌာနသို့ ေယူခံနိုင်သည်။
၅၄။

ဦးစီးဌာနသည် ြုေ်မ ၅၂ နှင့် ြုေ်မ ၅၃ တို့ေရ ေယူခံမှုကိုစိစစ်မြီး တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ်

ပြည်နယ် ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ လိုင်စင်ေုတ ်ထြးသူေရာရှိ သို့မဟုတ ်
ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ ကုန်းလမ်းြို့ထဆာင်ထရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ လိင
ု စ
် င်ေုတ်ထြးသူေရာရှိက
ချမှတ်သည့်ဆုံးပေတ်ချက်ကို ေတည်ပြုပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း သို့မဟုတ် ြယ်ေျက်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။
၅၅။

(က)

ဦးစီးဌာန၏လိင
ု စ
် င်ေုတ်ထြးသူေရာရှိက ြုေ်မ ၃၀ (က) (၂)၊ ၃၀ (ခ)၊ ၃၁၊ ၃၃၊ ၃၄၊
၃၅၊ ၃၆ နှင့် ဦးစီးဌာနက ြုေ်မ ၅၄ ေရ ချမှတ ်ထသာ ဆုံးပေတ်ခ ျက် တစ်ရြ်ရြ်ကို
မထကျနြ်သူသည် ေိုသို့ဆုံးပေတ်ချက် ချမှတ်ထကကာင်း ေထကကာင်းကကားစာကို လက်ခံ
ရရှိသည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၆၀ ေတွင်း ဝန်ကကီးဌာနသို့ ေယူခံနိုင်သည်။

(ခ)

ဝန်ကကီးဌာနသည် ြုေ်မခွဲ(က)ေရ ေယူခ ံမှုကို စိစစ်မြီး ဦးစီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာန၏
လိုင်စင်ေုတ်ထြးသူေရာရှိက ချမှတ်သည့် ဆုံးပေတ်ချက်ကို ေတည်ပြုပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း
သို့မဟုတ် ြယ်ေျက်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။

(ဂ)

ဝန်ကကီးဌာန၏ ေဆုံးေပေတ်သည် စီမံခန့်ခွဲထရးနည်းလမ်းေရ ေမြီးေပြတ် ပေစ်သည်။

အခန်း(၉)
ရလျာ်ရကကးရငွရပးရဆာင်ပခင်း
၅၆။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်နှင့် စြ်လျဉ်း၍ ပြုလုြ်မှု သို့မဟုတ် ြျက်ကွက်မှု တစ်ခ ုခ ုထကကာင့် တစ်ဦး

တစ်ထယာက်ထသာ သူသည် ရာဇသတ်ကကီးြုေ်မ ၂၇၉၊ ၃၃၇၊ ၃၃၈ သို့မဟုတ် ြုေ်မ ၃၀၄(က) ေရ
ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ခံရ၍ ေိုပြုလုြ်သည့် သို့မဟုတ် ြျက်ကွက်သည့်ကိစ္စထကကာင့် ြစ္စည်းတစ်ခုခု ြျက်စီး
ဆုံးရှုံးလျှင် တရားရုံးသည် ယင်းြစ္စည်းြျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုေတွက် ထောက်ြါေတိုင်း ထဆာင်ရွက်ရမည်(က)

ေစိုးရဌာန၊ ေေွဲ့ေစည်းြိုင်ြစ္စည်းတစ်ခုခု ြျက်စီးလျှင် ေဆိြ
ု ါြစ္စည်းကို ပြုပြင်ရန်
သို့မဟုတ် ေစားေိုးရန် လုံထလာက်သည့် ထလျာ်ထကကးထငွထြးထစရန် ေမိန့်ချမှတ်ပခင်း။

(ခ)

ြုေမ
် ခွဲ (က) တွင် ထော်ပြေားသည့်ြစ္စည်းမှေြ ေပခားြစ္စည်းတစ်ခုခု ြျက်စီးလျှင်
ြစ္စည်းြိုငရ
် ှင်နှင့် ပြစ်မှုကျုးလွန်သူ နှစ်ေက်သထဘာတူညီမှုမရြါက ေဆိုြါြစ္စည်းကို
ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် ေစားေိးု ရန် လုထ
ံ လာက်သည့် ထလျာ်ထကကးထငွထြးထစရန် ေမိန့်
ချမှတ်ပခင်း။

(ဂ)

ြုေ်မခွဲ(က) သို့မဟုတ် ြုေ်မခွ(ဲ ခ)ေရ ချမှတ်သည့် ထလျာ်ထကကးထငွကိုထြးရန် ြျက်ကွက်လျှင်
ေဆိြ
ု ါထလျာ်ထကကးထငွကို ေခွန်မထပြကျန်ထငွ ပေစ်ဘိသကဲ့သို့ ေရထကာက်ခံရမည်။

၅၇။

ြုေ်မ ၅၆ ေရ ချမှတ်သည့် ေမိန့်သည် နစ်နာသူက တရားမမှုစွဲဆိုခွင့်ကို ြိတ်ြင်ပခင်း မရှိထစရ။
အခန်း(၁၀)
စည်းကေ်းေိန်းသိေ်းပခင်းနှင့် အရရးယူပခင်း

၅၈။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ဤဥြထေ သို့မဟုတ် နည်းဥြထေများ၊ ေမိန့်၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းကမ်း

ချက်များတို့ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိက
ု ်နာရန် ြျက်ကွက်သူေား စစ်ထဆးေထရးယူရန် ဦးစီးဌာနကို
ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ဦးစီးဌာနမှ သင်ထ
့ လျာ်သည့် ေရာရှိတစ်ဦးဦးကိုထသာ်လည်းထကာင်း တာဝန်ထြးေြ်
နိုင်သည်။
၅၉။

(က)

ရဲဝတ်စုံဝတ်ဆင်ေားသည့် ရဲေရာရှိ သို့မဟုတ် ေဆိုြါ ရဲေရာရှိက ၄င်းကိယ
ု ်စား တာဝန်
ထြးေြ်ေားထသာ ရဲဝတ်စုံဝတ်ဆင်ေားသည့် ရဲေုတြ်ကကြ်နှင့်ေေက် တြ်ေွဲ့ဝင်သည်
ထောက်ြါေထပခေထနတစ်ရြ်ရြ်တွင် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထမာင်းနှင်သူေား ဝရမ်းမြါဘဲ
ေမ်းဆီးနိုင်သည်(၁)

သတ်မှတ ်ေားထသာ ြမာဏေက်ြို၍ ေရက်ထသစာ ထသာက်စားမူးယစ်၍
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကိုထမာင်းနှင်ပခင်း။

(၂)

မူးယစ်ထဆးဝါး သို့မဟုတ ် စိတ်ကိုထပြာင်းလဲထစထသာ ထဆးဝါးများသုံးစွဲ၍
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှင်ပခင်း။

(၃)

ထဘးေန္တရာယ်ပေစ်ထစနိုင်သည်ေေိ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို မဆင်မပခင် သို့မဟုတ်
ေရှိန်ပြင်းစွာ သို့မဟုတ် ထြါ့ထလျာ့စွာ ထမာင်းနှငပ် ခင်း။

(၄)
(ခ)

ထဘးေန္တရာယ် ပေစ်ထစနိုငသ
် ည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှင်ပခင်း။

ြုေ်မခွဲ (က) (၁) ေရ ေမ်းဆီးခံရသည့် သူတစ်ဦးဦးကို သတ်မှတ်ေားသည့် နည်းလမ်း
ေတိုငး် စစ်ထဆးမြီး ေချုြ်မှ လွှတ်ရမည်။

(ဂ)

ြုေမ
် ခွဲ (က) (၂)၊ (၃) နှင့် (၄) တို့ြါ ေထပခေထနတစ်ရြ်ရြ်နှင့် စြ်လျဉ်း၍ ေမ်းဆီး
ခံရသည့် သူတစ်ဦးဦးကို သက်ဆိုငရ
် ာတည်ဆဲ ဥြထေေရ ေထရးယူရမည်။

၆၀။

(က)

ရဲဝတ်စုံဝတ်ဆင်ေားသည့် ရဲေရာရှိ သို့မဟုတ် ေဆိုြါ ရဲေရာရှိက ၄င်းကိယ
ု ်စား တာဝန်
ထြးေြ်ေားထသာ ရဲဝတ်စုံဝတ်ဆင်ေားသည့် ရဲေုတြ်ကကြ်နှင့်ေေက် တြ်ေွဲ့ဝင်သည်
ထောက်ြါတစ်ဦးတစ်ထယာက်ထသာသူကို ဝရမ်းမြါဘဲ ေမ်းဆီးနိင
ု ်သည်(၁)

ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ စွြ်စွဲခံရသူေား ေမည်နှင့် ထနရြ်လိြ်စာ
ထော်ပြထစလိုထကကာင်း ထမးပမန်းသည့်ေခါ ထော်ပြရန် ပငင်းဆိုသူ သို့မဟုတ် ရဲေရာရှိ
သို့မဟုတ် ေဆိုြါ ရဲေရာရှိက ၄င်းကိုယ်စား တာဝန်ထြးေြ်ေားထသာ ရဲေုတြ်ကကြ်

နှင့်ေေက် တြ်ေွဲ့ဝင်က ေိုသူထော်ပြထသာ ေမည်နှင့်ထနရြ်လိြ်စာသည် မှန်ကန်ပခင်း
မရှိဟု ယူဆပခင်းခံရသူ။
(၂)

ဤဥြထေြါပြစ်မှု သို့မဟုတ် နည်းဥြထေများြါပြစ်မှုတစ်ခုခုတွင် ြါဝင်သက်ဆိုင်၍
သို့မဟုတ် ြါဝင်သက်ဆိုင်သည်ဟု သကကာမကင်းေွယ်ရာ ေထကကာင်းရှိ၍ ေွက်ထပြး
တိမ်းထရှာင်မည်ဟု သို့မဟုတ် သမ္မန်စာချေြ်ပခင်း မခံရထောင် ေပခားနည်း ထရှာင်ရှား
ထနမည်ဟု ေဆိုြါ ရဲေရာရှိ သို့မဟုတ် ေဆိုြါ ရဲေရာရှိက ၄င်းကိုယ်စား တာဝန်
ထြးေြ်ေားထသာ ရဲေုတြ်ကကြ်နှင့်ေေက် တြ်ေွဲ့ဝင်က ယုံကကည်ရန် ေထကကာင်း
ရှိထသာသူ။

(ခ)

ရဲေရာရှိ သို့မဟုတ် ေဆိုြါ ရဲေရာရှိက ၄င်းကို ယ်စား တာဝန်ထြးေြ်ေားထသာ
ရဲေုတြ်ကကြ်နှင့်ေေက် တြ်ေွဲ့ဝင်သည် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထမာင်းနှင်သူေား ဝရမ်းမြါဘဲ
ေမ်းဆီးလျှင် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို လုခံ ခုံစွာ ယာယီေန
ိ ်းသိမ်းေားရန် လိုေြ်ြါက မိမိ
သင့်သည်ဟု ေင်ပမင်ယူဆသည့်ေတိုင်း ေထရးယူထဆာင်ရွက်နိုင်သည် သို့မဟုတ်
ေထရးယူထဆာင်ရွက်ထစနိုင်သည်။ ေိုသို့ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထရွှေ့ထပြာင်း
ထနရာချေားရန် လိေ
ု ြ်ြါက ယာဉ်ေန္တရာယ် ကင်းရှင်းထစရန် ထဆာင်ရွက်ရမည်။

၆၁။

(က)

ရဲေရာရှိ သို့မဟုတ် ေဆိုြါ ရဲေရာရှိက ၄င်းကို ယ်စား တာဝန်ထြးေြ်ေားထသာ
ရဲေုတြ်ကကြ်နှင့်ေေက် တြ်ေွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ဝန်ကကီးဌာနက တာဝန်ထြးေြ်သည့် ဦးစီးဌာန
မှေရာရှိသည် ဤဥြထေ သို့မဟုတ် နည်းဥြထေများ၊ ေမိန့်၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းကမ်း
ချက်များတို့ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်သည့် ယာဉ်ထမာင်းသူ လက်ရှိ
ေားထသာ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် ယာဉ်နှင့်ြတ်သက်ထသာ စာတမ်းေမှတ်ေသား
များကို သိမ်းယူနိုင်သည်။ ယင်းသို့ သိမ်းယူလျှင် သိမ်းယူေားထကကာင်း ေသိေမှတ်ပြု
လက်မှတ် ေုတ်ထြးရမည်။

(ခ)

ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင် သိမ်းယူေားထကကာင်း ေသိေမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေင့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို
ထနေိုင်ရာဥြစာသို့ ပြန်လည်ယူထဆာင်ရန်ေတွက်သာ ယာဉ်ထမာင်းနှငခ
် ွင့်ရှိသည်။

၆၂။

ရဲေရာရှိ သို့မဟုတ် ေဆိုြါရဲေရာရှိက ၄င်းကိုယ်စား တာဝန်ထြးေြ်ေားထသာ ရဲေုတြ်ကကြ်နှင့်

ေေက် တြ်ေွဲ့ဝင်ကပေစ်ထစ၊ ဝန်ကကီးဌာနက တာဝန်ထြးေြ်ပခင်းခံရသည့် ဦးစီးဌာနမှ ေရာရှိက ပေစ်ထစ
ထမာ်ထတာ်ယာဉ် မှတ်ြုံတင်သက်ထသခံလက်မှတ်၊ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်၊ ယာဉ်ေကူလိုင်စင်၊ ထမာ်ထတာ်
ယာဉ်စစ်ထဆးချက် သက်ထသခံလက်မှတ်၊ ေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်၊ ယာယီ
ယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်နံြါတ်ပြားများကို စစ်ထဆးရာတွင် ယင်းလိုင်စင်နှင့်
လက်မှတ်များမှာ ေစစ်ေမှန်မဟုတ်ထကကာင်း ယုံကကည်ရန်ေထကကာင်းရှိလျှင် ေဆိုြါ သက်ထသခံေထောက်

ေေားများကို သိမ်းယူမြီး တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်ေရ လိုေြ်သလို ဆက်လက်ေထရးယူ ထဆာင်ရွက်
ရမည်။
၆၃။

ရဲေရာရှိ သို့မဟုတ် ေဆိုြါရဲေရာရှိက ၄င်းကိုယ်စား တာဝန်ထြးေြ်ေားထသာ ရဲေုတြ်ကကြ်

နှင့်ေေက် တြ်ေွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ဦးစီးဌာနမှ ေရာရှိသည် သီးပခားခွင့်ပြုေားထသာ ထနရာမှေြ ေများ
ပြည်သူဆိုင်ရာ ထနရာေြါေဝင် မည်သည့်ထနရာတွင် ေဆို ထောက်ြါထမာ်ထတာ်ယာဉ်ေား စစ်ထဆး
ထတွ့ရှိလျှင် ယင်းထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ယာယီေိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ေနီးဆုံး ရဲစခန်းတွင် ေြ်နှံရမည်(က)

မှတ်ြုံတင်ေားပခင်းမရှိထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်။

(ခ)

မှတ်ြုံတင်ေျက်သိမ်းေားမြီးထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်။
အခန်း(၁၁)
ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးရန်ပုံရငွေရ
ူ ောင်ပခင်း၊
ေိန်းသိေ်းပခင်း၊ သုံးစွဲပခင်းနှင့် စီေံခန့်ခွဲပခင်း

၆၄။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ယာဉ်ေန္တရာယ် ကင်းရှင်းထရးေတွက် ေိထရာက်ထောင်ပမင်စွာ ေထကာင်

ေေည်ထော် ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရန်ြုံထငွကို ထောက်ြါ ရထငွများပေင့် ေူထောင်ရမည်(က)

ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွမှ ေည့်ဝင်ထငွ။

(ခ)

ေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာေေွဲ့ေစည်းများ၊ ထေသဆိုင်ရာေေွဲ့ေစည်းများ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ြ
ထစတနာရှင်များ၊ လူမှုေေွဲ့ေစည်းများနှင့် ေစိုးရမဟုတ်ထသာေေွဲ့ေစည်းများ၏ ထောက်ြံ့
ထငွနှင့်လှူေါန်းထငွများ။

(ဂ)

ပပည်ရောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံရငွေှ ေည့်ဝင်ရငွေှအပ အေက်ပုေ်ေခွဲ(ခ)ပါ ရောက်ပံ့ရငွနှင့်
လှူေါန်းရငွေျားေှ ရရှိသည့်ရငွပေင့် ေရားဝင်ေိုးပွားသည့်ရငွေျား။

၆၅။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ယာဉ်ေန္တရာယ်ကင်းရှင်းထရး ရန်ြုံထငွဆိုငရ
် ာ ဘဏ္ဍာထရး စည်းမျဉ်းများကို

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ရုံးနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ရရးဆွဲရေည်။
၆၆။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ယာဉ်ေန္တရာယ်ကင်းရှင်းထရး ရန်ြုံထငွနှင့် စြ်လျဉ်း၍ (က)

သတ်မှတ်ေားသည့် ဘဏ္ဍာထရးစည်းမျဉ်းများနှင့်ေညီ ရန်ြုံထငွေိန်းသိမ်းပခင်း၊ သုံးစွဲ
ပခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲပခင်းတို့ ပြုရမည်။

(ခ)

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ရုံး၏ စာရင်းစစ်ထဆးမှု ခံယူရမည်။
အခန်း(၁၂)
ေားပေစ်ချက်ေျား

၆၇။

မည်သူမျှ(က)

မိမိေားေုတ်ထြးေားသည့် ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်ကို မိမိနှင့်တစ်ြါတည်းယူထဆာင်ပခင်း
မရှိဘဲ ေများပြည်သဆ
ူ ိုင်ရာထနရာတွင် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှင်ပခင်းမပြုရ။

(ခ)

မိမိေား ေုတ်ထြးေားသည့် ယာဉ်ေကူလိုင်စင်ကို မိမိနှင့်တစ်ြါတည်း ယူထဆာင်ပခင်း
မရှိဘဲ ယာဉ်ေကူေပေစ် ြါဝင်ထဆာင်ရွက်ပခင်း မပြုရ။

(ဂ)

သက်တ မ်းကုန်ဆုံးထနထသာ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်ကို ေသုံးပြု၍ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို
ထမာင်းနှင်ပခင်း မပြုရ။

(ဃ)

သက်တမ်းကုန်ဆုံးထနထသာ ယာဉ်ေကူလိုင်စင်ကို ေသုံးပြု၍ ယာဉ်ေကူေပေစ် ြါဝင်
ထဆာင်ရွက်ပခင်း မပြုရ။

(င)

စိတ် သို့မဟုတ် ကိုယ်၏ ေထပခေထနမှာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှင်ရန် သင့်ထလျာ်ပခင်း
မရှိသည့် ေထပခေထနတွင် ထမာင်းနှင်ပခင်းမပြုရ။

(စ)

သတ်မှတ်ေားသည့် ဝန်တင်ေားေက်ြိုထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှင်ပခင်း မပြုရ။

(ဆ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တွင် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ေြိုမီးလုံး သို့မဟုတ် ေြိုမီးတန်း တြ်ဆင်ထမာင်းနှင်
ပခင်းမပြုရ။

(ဇ)

ထပခကျင်လမ်းကူးထနရာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နည်းဥြထေများြါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရြ်ရြ်ကို
ဆန့်ကျင်၍ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှင်ပခင်းမပြုရ။

(ဈ)

ေပခားသူ၏ ယာဉ်ေကူလိုင်စင်ကို ေသုံးပြု၍ ယာဉ်ေကူေပေစ် ြါဝင်ထဆာင်ရွက်ပခင်း
မပြုရ။

(ည)

မှတ်ြုံတင် သက်တမ်းရှိထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှင်စဉ် မှတ်ြုံတင်သက်ထသခံ
လက်မှတ်ကို သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းေတိုင်း ပြသရန် ြျက်ကွက်ပခင်းမရှိထစရ။

(ဋ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ကိုယ်တိုင်ထမာင်းနှင်ထနစဉ် လက်ကိုင်ေုန်း ေသုံးမပြုရ။

(ဌ)

သတ်မှတ်ေားသည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှင်ထနစဉ် ယာဉ်ထြါ်ြါရှိထသာ ေသက်
၁၀ နှစ်ထောက် ကထလးငယ်များေား ကထလးေသက်ကယ်ေိုင်ခုံကို ေသုံးမပြုဘဲ စီးနင်း
ထစပခင်း မပြုရ။

(ဍ)

ေသက်ကယ်ေုိငခ
် ုံခါးြတ်ြတ်ရန် သတ်မှတ်ေားသည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှင်
ထနစဉ် ကိုယ်တိုင်ပေစ်ထစ၊ လိုက်ြါစီးနင်းသူများကိုပေစ်ထစ ေသက်ကယ်ေိုင်ခုံခါးြတ်ကို
တြ်ဆင်ပခင်းမပြုဘဲ ထမာင်းနှင်ပခင်း မပြုရ။

၆၈။

ထမာ်ထတာ်ဆိုင်ကယ် ထမာင်းနှင်သူ မည်သူမျှ(က)

ထမာ်ထတာ်ဆိုင်ကယ်ကို ထနာက်ကကည့်မှန်နှင့် ေိြ်ထဇာရှိေသံေိန်း ကိရိယာမြါဘဲ ထမာင်းနှင်
ပခင်းမပြုရ။

(ခ)

ထမာ်ထတာ်ဆိုင်ကယ်ကို ထမာင်းနှင်စီးနင်းရာတွင် ထရှ့မီးေနိမ့်ကို ထန့၊ ည ေချန်ိ တိုင်းတွင်
ေွင့်၍ ထမာင်းနှငရ
် န် ြျက်ကွက်ပခင်း မရှိထစရ။

(ဂ)

ကိုယ်တ ိုင်ပေစ်ထစ၊ လိုက်ြါစီးနင်းသူကိုပေစ်ထစ သတ်မှတ်ေားထသာ စံချန်ိ စံညန
ွှ ်းနှင့်
ကိုက်ညီသည့် ဆိုင်ကယ်စီးဦးေုြ်ကို ထမးသိုင်းကကိုး ထသချာစွာတြ်ဆင်၍ ထဆာင်းပခင်း
မပြုဘဲ ထမာ်ထတာ်ဆိုင်ကယ်ကို ထမာင်းနှင်ပခင်းမပြုရ။

၆၉။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ မည်သူမျှ (က)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ထြးကမ်းပခင်းနှင့် ထရာင်းချပခင်းတို့တွင် ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ထြးကမ်းသည့်
ထန့ရက် သို့မဟုတ် ေထရာင်းေဝယ် စာချုြ်ချုြ်ဆိုသည့်ထန့ရက်မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ ေတွင်း
ထမာ်ထတာ်ယာဉ် မှတ်ြုံတင်ေားသူ ေမည်ထပြာင်းလဲထြးနိုင်ထရးေတွက် ထလျှာက်ေားရန်
ြျက်ကွက်ပခင်းမရှိထစရ။

(ခ)

ေထမွဆက်ခံပခင်းပေင့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ထမာ်ထတာ်ယာဉ် မှတ်ြုံတင်
ေားသူ ေမည်ထပြာင်းလဲထြးရန် တရားဝင်ြိုင်ဆိုင်ခွင့် ရရှိသည့်ရက်မှ ရက်ထြါင်း ၃၀
ေတွင်း ထလျှာက်ေားရန် ြျက်ကွကပ် ခင်းမရှိထစရ။

(ဂ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတ င်ေားသူ ေမည်ထပြာင်းလဲထြးရန် ထလျှာက်ေားရာတွင်
ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ထြးကမ်းပခင်းနှင့် ထရာင်းဝယ်ပခင်းစာချုြ်၌ ဝယ်ယူသူ၏ေမည်နှင့် ထနရြ်
လိြ်စာေြါေဝင် ေပခားေချက်ေလက်တစ်စုံတစ်ရာကို မမှန်မကန်ထော်ပြပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း၊
ချန်လှြ်ပခင်း သို့မဟုတ် စာချုြ်ချုြ်ဆိုသည့် ထန့ရက်ကို မမှန်မကန် ထော်ပြပခင်းမပြုရ။

၇၀။

မည်သူမျှ လုြ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ထမာင်းသင်တန်းထကျာင်း ေွင့်လှစ်ပခင်းမပြုရ။

၇၁။

မည်သူမျှ လုြ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးပခင်း ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းကို လုြ်ကိုင်ပခင်းမပြုရ။

၇၂။

မည်သူမျှ ထမာ်ထတာ်ယာဉ် မှတ်ြုံတင်သက်ထသခံလက်မှတ် ယာယီရြ်ဆိုင်းပခင်း၊ သိမ်းဆည်းပခင်း

သို့မဟုတ် ေျက်သိမ်းပခင်းခံရသည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထသာ်လည်းထကာင်း၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထသာ်လည်းထကာင်း ေများပြည်သူဆိုငရ
် ာ ထနရာတွင် ထမာင်းနှင်ပခင်း၊ ထမာင်းနှင်
ထစပခင်း သို့မဟုတ် ရြ်နားေားပခင်းမပြုရ။
၇၃။

မည်သူမျှ ေများပြည်သူဆိုင်ရာ ထနရာတွင် (က)

ယာဉ်ထမာင်းလိုငစ
် င် မရှိဘဲ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှငပ် ခင်းမပြုရ။

(ခ)

ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်၌ ခွင့်ပြုေားပခင်းမရှိထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှင်ပခင်း မပြုရ
သို့မဟုတ် ထမာင်းနှင်ခွင့်မပြုရ။

(ဂ)

ေပခားသူ၏ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်ကို ေသုံးပြု၍ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှင်ပခင်း
မပြုရ။

(ဃ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို သတ်မှတ်ေားသည့် ေပမန်နှုန်းေက်ြို၍ ထမာင်းနှင်ပခင်း သို့မဟုတ်
သတ်မှတ်ေားသည့် ေပမန်နှုန်းထောက် ထလျှာ့၍ ထမာင်းနှင်ပခင်းမပြုရ။

(င)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထဘးေန္တရာယ်ပေစ်ထစထလာက်ထောင် မဆင်မပခင် သို့မဟုတ် ေရှိန်ပြင်းစွာ
သို့မဟုတ် ထြါ့ထလျာ့စွာ ထမာင်းနှင်ပခင်းမပြုရ။

(စ)

ထဘးေန္တရာယ်ပေစ်ထစနိုင်သည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှငပ် ခင်းမပြုရ။

(ဆ)

ထဘးေန္တရာယ်ရှိထသာ ကုန်ြစ္စည်း (Dangerous Goods) ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
မညီဘဲ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တွင် တင်ထဆာင်ပခင်း သို့မဟုတ် သယ်ယူြို့ထဆာင်ပခင်း မပြုရ။

(ဇ)

မူးယစ်ထဆးဝါး သို့မဟုတ် စိတ်ကိုထပြာင်းလဲထစထသာ ထဆးဝါးများသုံးစွဲ၍ထသာ်လည်းထကာင်း၊
သတ်မှတ်ေားထသာ ြမာဏေက်ြို၍ ေရက်ထသစာ ထသာက်စားမူးယစ်၍ထသာ်လည်းထကာင်း
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို ထမာင်းနှင်ပခင်း မပြုရ။

(ဈ)

ေငှားယာဉ်ေပေစ် မှတ်ြုံတင်ေားပခင်းမရှိထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို စီးြွားထရးလုြ်ငန်းသုံး
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ေပေစ် ေသုံးမပြုရ။

၇၄။

ခရီးသည်မှေြ မည်သူမျှ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို သူတစ်ြါးေိခိုက်မှု ောမခံမေားရှိဘဲ ေများ

ပြည်သူဆိုငရ
် ာထနရာတွင် ေသုံးမပြုရ သို့မဟုတ် ေသုံးပြုခွင့်မထြးရ။
၇၅။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ြိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ေတွက် တာဝန်ရှိသူမည်သူမျှ ယင်းထမာ်ထတာ်

ယာဉ်ကို ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင် ရရှိမေားသူ တစ်ဦးဦးေား ထမာင်းနှင်ထစပခင်း မပြုရ သို့မဟုတ် ထမာင်းနှင်ရန်
ခွင့်မပြုရ။
၇၆။

မည်သူမျှ မှတ်ြုံတင်ေားထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တွင် (က)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ် မှတ်ြုံတင်နံြါတ်ပြားကို မေင်မရှားပေစ်ထစရန် တမင် မပြုလုြ်ရ။

(ခ)

ဦးစီးဌာနက ေုတ်ထြးေားသည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်နံြါတ်ပြား မဟုတ်ဘဲ ေပခား
နံြါတ်ပြားကို တြ်ဆင်ေသုံးမပြုရ။

(ဂ)

ထမာ်ထတာ်ယာဉ် မှတ်ြုံတင်နံြါတ်ပြား တြ်ဆင်ေားပခင်းမရှိဘဲ ေများပြည်သူဆိုငရ
် ာ
ထနရာတွင် ထမာင်းနှင်ပခင်း၊ ထမာင်းနှငထ
် စပခင်း သို့မဟုတ် ရြ်နားေားပခင်း မပြုရ။

(ဃ)

ဦးစီးဌာနက ေပခားထမာ်ထတာ်ယာဉ်ေတွက် ေုတ ်ထြးသည့် စာတမ်းေမှတ်ေသား
သို့မဟုတ် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်နံြါတ်ပြားကို ထပြာင်းလဲေသုံးပြုပခင်း သို့မဟုတ်
ေသုံးပြုထစပခင်း မပြုရ။

၇၇။

မည်သူမျှ(က)

မှတ်ြုံတင်ေားပခင်းမရှိထသာ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ကို သီးပခားခွင့်ပြု ေားထသာထနရာမှ ေြ
ေများပြည်သူဆိုင်ရာထနရာ ေြါေဝင် မည်သည့်ထနရာတွင်မျှ ထမာင်းနှင်ပခင်း၊ ထမာင်းနှင်
ထစပခင်း သို့မဟုတ် ရြ်နားေားပခင်းမပြုရ။

(ခ)

ဦးစီးဌာနက ေုတ်ထြးသည့် စာတမ်းေမှတ်ေသားကို မှတ်ြုံတင်ေားပခင်း မရှိထသာ
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်တွင် ထပြာင်းလဲေသုံးပြုပခင်း သို့မဟုတ် ေသုံးပြုထစပခင်း မပြုရ။

(ဂ)

ဥြထေနှင့်ေညီ ေခွင့ေ
် ာဏာမရှိဘဲ သို့မဟုတ် ခိုင်လုံထသာ ေထကကာင်းပြချက် မရှိဘဲ
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၏ မူလေမျ ုးေမည်
ိ
၊ ရုြ်သဏ္ဌာန် ြျက်ပြားထစသည်ေေိ ပြုပြင်
ထပြာင်းလဲပခင်း ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးချက် သက်ထသခံလက်မှတ်ြါ ေထနေေားများကို
ပြုပြင်ထပြာင်းလဲပခင်းမပြုရ။

(ဃ)

ဦးစီးဌာနကေုတ်ထြးသည့် ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်၊ ယာဉ်ေကူလိုင်စင်၊ ေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
ယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်၊ ယာယီယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်
သက်ထသခံလက်မှတ်၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်စာေုြ်၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးချက်
သက်ထသခံလက်မှတ်၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးမြီးထကကာင်း ေထောက်ေေား၊ ထမာ်ထတာ်
ယာဉ်မှတ်ြုံတင်နံြါတ်ပြား၊ ယာယီမှတ်ြုံတင်သက်ထသခံလက်မှတ်၊ ယာယီမှတ်ြုံတင်
ေမှတ်ေသား၊ လုြ်ငန်းလိုင်စင်တို့နှင့် ေပခားေထောက်ေေားများကို လိမ်လည်ေတုပြု
ေားသည့် စာတမ်းေမှတ်ေသားပေစ်ထကကာင်း သိလျက်နှင့်လည်းထကာင်း၊ ေိုသို့ပေစ်ထကကာင်း
ယုံကကည်ရန် ေထကကာင်းရှိလျက်နှင်လ
့ ည်းထကာင်း ေစစ်ေမှန်ေထနပေင့် ေသုံးမပြုရ။
အခန်း(၁၃)
ပပစ်ေဏ်ေျား

၇၈။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၆၇ ြါ တားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှု

ေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို ကျြ်သုံးထသာင်းေက်မြိုထသာ ထငွေဏ် ချမှတ်ရမည်။
၇၉။

ထမာ်ထတာ်ဆိုင်ကယ်ထမာင်းနှင်သူ မည်သူမဆို ြုေ်မ ၆၈ ြါတားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်

ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို ကျြ်သုံးထသာင်းေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်
ချမှတ်ရမည်။
၈၀။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ် လက်ဝယ်ရှိသူ မည်သူမဆိုြုေ်မ ၆၉ ြါတားပမစ်ချက် တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်

ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို ကျြ်သုံးသိန်း ေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်
ချမှတ်ရမည်။
၈၁။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၇၀ ြါတားပမစ်ချက်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်း

ခံရလျှင် ေိုသူကို ကျြ် ငါးသိန်းေက်မြိထ
ု သာ ထငွေဏ်ချမှတ်ရမည်။

၈၂။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၇၁ ြါတားပမစ်ချက်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်း

ခံရလျှင် ေိုသူကို ကျြ် ၁၀ သိန်း ေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်ချမှတ်ရမည်။
၈၃။

မည်သူမဆို(က)

ြုေ်မ ၇၂ နှင့် ြုေ်မ ၇၃ တို့ြါ တားပမစ်ချက် တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း
ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို တစ်လေက်မြိထ
ု သာ ထောင်ေဏ် ပေစ်ထစ၊
ကျြ်ငါးထသာင်းေက် မြိုထသာ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ(က)ြါတားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား
စီရင်ပခင်းခံရမြီး တစ်နှစ်ေတွင်း ယင်းပြစ်မှုကို ေြ်မံကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား
စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို သုံးလေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ ကျြ်တစ်သိန်းေက်
မြိထ
ု သာ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လးုံ ပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည်။

၈၄။

ခရီးသည်မှေြ မည်သူမဆို ြုေ်မ ၇၄ ြါ တားပမစ်ချက် တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း

ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို တစ်လေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ ကျြ်ငါးထသာင်း
ေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လးုံ ပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည်။
၈၅။

မည်သည့်ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ြိုင်ရှင် သို့မဟုတ ် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ေတွက် တာဝန်ရှိ သူမဆို −
(က)

ြုေ်မ ၇၅ ြါတားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား
စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို တစ်လေက်မြိထ
ု သာ ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ ကျြ်ငါးထသာင်း
ေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) ြါတားပမစ်ချက် တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား
စီရင်ပခင်းခံရမြီး တစ်နှစ်ေတွင်း ယင်းပြစ်မှုကို ေြ်မံကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား
စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို သုံးလေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ ကျြ်တစ်သိန်း
ေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လးုံ ပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည်။

၈၆။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၇၆ ြါ တားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိသ
ု ူကို သုံးလေက်မြိထ
ု သာ ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ ကျြ်တစ်သိန်း ေက်မြိုထသာ
ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည်။
၈၇။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၇၇ ြါတားပမစ်ချက်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်

ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို သုံးနှစ်ေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံး ပေစ်ထစ
ချမှတ်ရမည်။

၈၈။

မည်သူမဆို နည်းဥြထေများ၊ ေမိန့်၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ တို့ြါ တားပမစ်ချက်

တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း သို့မဟုတ် လိုက်နာရမည့်တာဝန်ကို လိုက်နာရန် ြျက်ကွက်
ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို ကျြ်သုံးထသာင်းေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်ချမှတ်ရမည်။
၈၉။

မည်သူမဆို ဤဥြထေ သို့မဟုတ် နည်းဥြထေများ၊ ေမိန့်၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်

များတို့ြါ တားပမစ်ချက် တစ်ခုခုေရ ပြစ်ေဏ်ေိုက်ထသာ ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ရန် ေားထြးကူညီလျှင်
ယင်းပြစ်မှုေတွက် ဤဥြထေတွင် ပြဋ္ဌာန်းေားသည့် ပြစ်ေဏ် ချမှတ်ပခင်းခံရမည်။
အခန်း(၁၄)
အရေွရေွ
၉၀။

ပြည်ထောင်စုေစိုးရေေွဲ့သည် ေမိန့်ထကကာ်ပငာစာပေင့် မည်သည့်ထမာ်ထတာ်ယာဉ် သို့မဟုတ်

ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ေမျုးေစားကိ
ိ
ုမဆို ေများပြည်သူေကျုးေလိ
ိ
ု့ငှာ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက် ေားလုံး
သို့မဟုတ် တစ်ခုခုကို ေကျုးသက်
ိ
ထရာက်ထစပခင်းမှ စည်းကမ်းချက်ေား၍ ပေစ်ထစ၊ စည်းကမ်းချက်
မေားဘဲပေစ်ထစ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုနိုင်သည်။
၉၁။

ပြည်ထောင်စုေစိုးရေေွဲ့သည် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ေထကာင်ေေည်ထော် ထဆာင်ရွက်

ရာတွင် ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ေပခားပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနများ၊ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ်
ပြည်နယ်ေစိုးရေေွဲ့များ၊ ကိုယ်ြိုင်ေုြ်ချုြ်ခွင့်ရ တိုင်းဦးစီးေေွဲ့ သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်ေုြ်ချုြ်ခွင့်ရထေသ
ဦးစီးေေွဲ့များေား လိေ
ု ြ်သလို ထြါင်းစြ်ညှိနှိုငး် ထြးရမည်။
၉၂။

ဦးစီးဌာနကေုတ်ထြးသည့် ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်၊ ယာဉ်ေကူလိုင်စင်၊ ေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်ထမာင်း

နှင်ခွင့်လက်မှတ်၊ ယာယီယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်သက်ထသခံလက်မှတ်၊
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်စာေုြ်၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးချက်သက်ထသခံလက်မှတ်၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်
စစ်ထဆးမြီးထကကာင်းေထောက်ေေား၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်နံြါတ်ပြား၊ ယာယီမှတ်ြုံတင်သက်ထသခံ
လက်မှတ်၊ ယာယီမှတ်ြုံတင်ေမှတ်ေသား၊ လုြ်ငန်းလိုင်စင်တို့နှင့် ေပခားေထောက်ေေားများကို ဆင်တူ
ယိုးမှားပေစ်ထစ၊ ေတုေြပေစ်ထစ ပြုလုြ်လျှင် တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်ေရ ေထရးယူပခင်း ခံရမည်။
၉၃။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးပခင်းြုဂ္ဂလိက လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်သူက ထကာက်ခံရရှိထသာ သတ်မှတ်

ယာဉ်စစ်ထဆးခမှ ဦးစီးဌာနသို့ ထြးသွငး် ထစရမည့် ေခထကကးထငွများေား သတ်မှတ်ကာလေတွငး်
ထြးသွငး် ရန် ြျက်ကွက်လျှင် ေဆိုြါ ေခထကကးထငွများကို ေခွန်မထပြကျန်ထငွ ပေစ်ဘိသကဲ့သို့ ေရ
ထကာက်ခံရမည်။
၉၄။

ြုေ်မ ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂ နှင့် ၈၆ တို့ေရ ေထရးယူထသာပြစ်မှုများကို ရဲေထရးယူြိုင်ခွင့ရ
် ှိထသာ

ပြစ်မှုများေပေစ် သတ်မှတ်သည်။

၉၅။

ဤဥြထေမပြဋ္ဌာန်းမီ ေုတ်ထြးေားသည့် ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်စာေုြ်နှင့် သက်ထသခံ

လက်မှတ်၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်မှတ်တမ်း၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်စစ်ထဆးချက်သက်ထသခံလက်မှတ်၊
ထမာ်ထတာ်ယာဉ်မှတ်ြုံတင်နံြါတ်ပြား၊ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်၊ ယာဉ်ေကူလင
ို စ
် င်၊ ေပြည်ပြည်ဆိုငရ
် ာ
ယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်၊ ယာယီယာဉ်ထမာင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်၊ ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်မှတ်တမ်းနှင့် လုြ်ငန်း
လိုင်စင်များသည် ဤဥြထေေရ ေုတ်ထြးထသာ စာတမ်းေမှတ်ေသားများပေစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၉၆။

ရုြ်သိမ်းမြီးထသာ ၁၉၆၄ ခုနစ
ှ ်၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ဥြထေေရ ပေစ်ထစ၊ ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ဥြထေ

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေေမှတ် ၅၅။) ေရ ပေစ်ထစ ေုတ်ပြန်ေားထသာ နည်းဥြထေများ၊
စည်းကမ်းများ၊ ေမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ ေမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုြ်ေံးု လုြ်နည်း များကို ဤဥြထေနှင့်
မဆန့်ကျင်သထရွ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုငသ
် ည်။
၉၇။

ဤဥြထေ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ေထကာင်ေေည်ထော် ထဆာင်ရွက်ရာတွင်(က)

ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှငစ
့် ည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စု
ေစိုးရေေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပြန်နုင
ိ ်သည်။

(ခ)

ဝန်ကကီးဌာနသည် ေမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ ေမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများ
ကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ဂ)
၉၈။

ဦးစီးဌာနသည် ေမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ ေမိန့်နှင့် ညွှန်ကကားချက်များကို ေုတ်ပြန် နိုငသ
် ည်။

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ဥြထေ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ ်ထတာ်ဥြထေေမှတ် ၅၅။) ကို

ဤဥြထေပေင့် ရုြ်သိမ်းလိက
ု ်သည်။
ပြည် ထ ောင် စု သ မ္မ တ ပမန်မ ာနိ ုင ် ငံထ တာ် ေွဲ့ စည် းြု ံေ ထပခခံဥ ြထေေရ

ကျွန်ု ြ် လ က်မ ှတ ်

ထရးေိုးသည်။

နိုင်ငထ
ံ တာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်

(
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)
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