ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငဳေလယာဉ်နည်ဵဥပေဒမျာဵ)
အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၂၄၁/၂၀၁၈
ေနြပည်ေတာ်၊ ၁၃၈၀ ြပညဴ်နှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်ဵ ၅ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်)
နိဒါန်ဵ
ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည်

၁၉၄၄

ခုနှစ်၊

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမမို့ြပ

ေလေ ကာင်ဵကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (ချီကာဂိုကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ) နှငဴ် ယင်ဵ၏ေနာက်ဆက်တွဲမျာဵပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငဳေလယာဉ်အက်ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို လည်ဵေကာင်ဵ
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်အလိ္ဓင
ု ှာ ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငဳေလယာဉ်အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅က၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို္ဓအရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာလုပ်ပိုင်ခွငဴ်ကို ကျငဴ်သုဳဵ၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏
သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ထုတြ် ပန်လုက
ိ ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်၊ သက်ဆိုင်ြခင်ဵ၊ ေလယာဉ်၏နိုင်ငဳနှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်မျာဵ
အမည်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ြမန်မာနိုင်ငဳေလယာဉ်နည်ဵဥပေဒမျာဵ ဟု ေခ္ဒတွင်ေစရမည်။

သက်ဆိုင်ြခင်ဵ
၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵသည်(က) နည်ဵဥပေဒ

၃၊

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ဂ)

ပါ

ကိစ္စမျာဵမှအပ

မည်သညဴေ
် နရာတွင်မဆို

ေရာက်ရှိေနသညဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေလယာဉ်မျာဵနှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ထိေ
ု လယာဉ်ေပ္ဒရှိသူမျာဵနှငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ သက်ဆိုင်ေစရမည်။
(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ရှိေနေသာ ေလယာဉ် သို္ဓမဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေလပိုင်နက်ေပ္ဒတွင်
ေရာက်ရှိေနေသာ

ေလယာဉ်အာဵလုဵဳ နှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ထိေ
ု လယာဉ်ေပ္ဒရှိသူမျာဵနှငဴ်

လည်ဵေကာင်ဵ သက်ဆိုင်ေစရမည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေလယာဉ်
မဟုတ်ပါက စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ၏ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ၊ အမငထမ်ဵမျာဵကို လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ၊
ေလယာဉ်ကကဳဴခိုင်ေရဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵဥပေဒမျာဵသည် ဤနည်ဵ
ဥပေဒမျာဵ၏ အခန်ဵ (၄)၊ (၅)၊ (၆) နှငဴ် (၈) တို္ဓတွင် ပါရှိေသာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ၏
ေနရာတွင် အစာဵထိဵု လျက် သက်ဆိုင်ေစရမည်။ သို္ဓေသာ် ၁၉၄၄ ခုနှစ်၊ အြပည်ြပည်

ဆိုင်ရာ မမို့ြပေလေ ကာင်ဵကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (ချီကာဂိုကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ) နှငဴ် ဤနည်ဵဥပေဒ ၃၊
နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) တို္ဓအရ အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အနိမဴ်ဆုဳဵ စဳသတ်မှတ်
ချက်နှငဴ်

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ်

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်ခုခု၏

စည်ဵမျဉ်ဵဥပေဒမျာဵအရ

စဳသတ်မှတ်ချက်သည် အနည်ဵဆုဳဵြပညဴ်မီြခင်ဵမရှိလျှင် ထိစ
ု ာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ၏ ေလယာဉ်မျာဵ
သည် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေလယာဉ်မဟုတ်ပါက စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ၏
မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ၊

အမငထမ်ဵမျာဵကို

လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ၊

ေလယာဉ်ကကဳဴခိုင်ေရဵနှငဴ်

မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵဥပေဒမျာဵ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏ အခန်ဵ (၄)၊ (၅)၊
(၆) နှငဴ် (၈) တို္ဓနှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵမရှိေစရ။
၃။

(က) ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်မဟုတ်ဘဲ
ေလယာဉ်ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊

အြခာဵစာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳတွင်
စင်ဵလုဵဳ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

မှတ်ပုဳတင်ထာဵမပီဵ
လဲလှယ်ေြပဵဆွဲြခင်ဵ

(interchange) ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်တစ်ရပ်အရ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် အဓိကစီဵပွာဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵတည်ရှိေသာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူတစ်ဦဵက ပျဳသန်ဵေြပဵဆွဲသညဴ် ေလယာဉ်ြဖစ်
ပါက အဆိုပါေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ၏ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ၊ အမငထမ်ဵ
မျာဵကိုလိုင်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ၊

ေလယာဉ်ကကဳဴခိုင်ေရဵနှငဴ်

မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵဆိုင်ရာ

စည်ဵမျဉ်ဵဥပေဒမျာဵသည် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏ အခန်ဵ (၄)၊ (၅)၊ (၆) နှငဴ် (၈)
တို္ဓတွင်ပါရှိေသာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ၏ေနရာတွင် အစာဵထိဵု သက်ဆိုင်ေစရမည်။ ထိက
ု ဲဴသို္ဓ
သက်ေရာက်ေစရန်အတွက်

ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵအပိုဒ်

၈၃

ြပင်ဆင်ချက်နှငဴ်အညီ

လုပ်ငန်ဵ

တာဝန်မျာဵလဃဲေြပာင်ဵြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ
နှငဴ် အြခာဵစာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတအ
ို္ဓ ကာဵ သေဘာတူညီချက်ရရှိမပီဵြဖစ်ရမည်။ ထိသ
ု ို္ဓေဆာင်
ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငဳလဳဵု သည် ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵအပိုဒ် ၈၃ ြပင်ဆင်ချက်ကို လက်ခဳ
အတည်ြပုမပီဵြဖစ်ရမည်။ အဆိုပါ ေလယာဉ်မျာဵအေပ္ဒ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏ သက်ဆိုင်
ြခင်ဵသည် နှစ်နိုင်ငဳအ ကာဵြပုလုပ်သညဴ် သေဘာတူညီချက်အတိုင်ဵ ြဖစ်ေစရမည်။
(ခ)

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵမပီဵ ေလယာဉ်ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊ စင်ဵလုဵဳ ငှာဵရမ်ဵ
ြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

လဲလှယ်ေြပဵဆွဲြခင်ဵ

(interchange)

ဆိုင်ရာ

သေဘာတူစာချုပ်

တစ်ရပ်အရ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတည်ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်
သူတစ်ဦဵက ပျဳသန်ဵေြပဵဆွဲသညဴ် ေလယာဉ်ြဖစ်ပါက ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ အပိုဒ် ၈၃ ြပင်ဆင်ချက်
နှငဴ်အညီ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ လဃေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵ
သညဴ်

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳနှငဴ်

ြမန်မာနိုင်ငဳအ ကာဵ

သေဘာတူညီချက်

ရရှိမပီဵြဖစ်ရမည်။

အဆိုပါေလယာဉ်မျာဵအေပ္ဒ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏ သက်ဆိုင်ြခင်ဵသည် နှစ်နိုင်ငဳအ ကာဵ
ြပုလုပ်သညဴ် သေဘာတူညီချက်အတိုင်ဵ ြဖစ်ေစရမည်။

(ဂ)

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်မှတ်ပုဳတင်ထာဵမပီဵ ေလယာဉ်ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊ စင်ဵလုဵဳ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
လဲလှယ်ေြပဵဆွဲြခင်ဵ (interchange) ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်တစ်ရပ်အရ စာချုပ်ဝင်
နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳအတွင်ဵ အမမဲတမ်ဵေနထိင
ု ်သညဴ်ေနရာတွင် အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတည်ရှိ
ေသာ သို္ဓမဟုတ်

အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမရှိေသာ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူတစ်ဦဵ၏

ပျဳသန်ဵေြပဵဆွဲသညဴ် ေလယာဉ် ြဖစ်ပါက ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ အပိုဒ် ၈၃ ြပင်ဆင်ချက်နှငဴ်အညီ
လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ လဃေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳနှငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳတို္ဓ
အ ကာဵ သေဘာတူညီချက်ရရှိမပီဵကိစ္စနှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵမရှိေစရ။ အဆိုပါ ေလယာဉ်မျာဵ
အေပ္ဒ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏ သက်ဆိုင်ြခင်ဵသည် နှစ်နိုင်ငဳအ ကာဵ ြပုလုပ်သညဴ် သေဘာ
တူညီချက်အတိုင်ဵ ြဖစ်ေစရမည်။
ေလယာဉ်၏နိုင်ငဳ
၄။

ေလယာဉ်တစ်စီဵ၏နိုင်ငဳဆိုသည်မှာ ၎င်ဵကို မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳပင်ြဖစ်သည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။

အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်မျာဵ
၅။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်ပါရှိသညဴ်

စကာဵရပ်မျာဵသည်

၁၉၃၄

ခုနှစ်၊

ြမန်မာနိုင်ငဳ

ေလယာဉ်အက်ဥပေဒတွင် ဖွငဴ်ဆိုထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထိ္ဓြု ပင်
ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်(က) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ၁၉၃၄ ခုနှစ် ြမန်မာနိုင်ငဳ ေလယာဉ်အက်ဥပေဒကို ဆိုသည်။
(ခ)

အာဏာပိုင် ဆိုသည်မှာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅-၂ (က) ပါ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵနှငဴ်
လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵကို ကျငဴ်သုဳဵေဆာင်ရွက်မညဴ် ဝန်ကကီဵဌာန သို္ဓမဟုတ် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵ
ချုပ်ကို ဆိုသည်။

(ဂ)

မေတာ်တဆထိခက
ို ်ပျက်စီဵမှု ဆိုသည်မှာ ေမာင်ဵသူရှိေလယာဉ်ြဖစ်လျှင် စီဵနင်ဵသူမျာဵ
ေလယာဉ်ေပ္ဒေရာက်ရှိသညဴအ
် ချိန်မှ ထိစ
ု ီဵနင်ဵသူမျာဵအာဵလုဵဳ ေလယာဉ်မှဆင်ဵသွာဵသညဴ်
အချိန်အတွင်ဵြဖစ်ေစ ေမာင်ဵသူမဲဴေလယာဉ်ြဖစ်လျှင် ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵမငအတွက် ေရွ့လျာဵ
ရန် အဆင်သငဴ်ြဖစ်သညဴအ
် ချိန်မှ ခရီဵလမ်ဵဆုဳဵ၍ ေလယာဉ်အာဵအဓိက တွန်ဵကန်အာဵ
ေပဵသညဴ် စက်အင်ဂျင်မျာဵ ရပ်တန့်သွာဵသညဴ် အချိန်အထိြဖစ်ေစ ေလယာဉ်လငပ်ရှာဵ
ပျဳသန်ဵစဉ် ြဖစ်ပွာဵေပ္ဒေပါက်သညဴ် မေတာ်တဆထိခက
ို ်ပျက်စီဵမငကိုဆိုသည်။ ထိမ
ု ေတာ်
တဆ ထိခက
ို ်ပျက်စီဵမငတွင် ေအာက်ပါတို္ဓ ပါဝင်သည်(၁)

ေအာက်ပါ အေ ကာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေ ကာငဴ် ေလယာဉ်ေပ္ဒပါ လူတစ်ဦဵဦဵေသေစခဲဴ
ေသာ ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြပင်ဵထန်ေသာ ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ(ကက)ေလယာဉ်အတွင်ဵ ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

(ခခ) ေလယာဉ်မှ ြပုတ်ထက
ွ ်လာသညဴ် အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ အပါအဝင် ေလယာဉ်
၏ အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုခုနှငဴ် တိုက်ရိုက်ထခ
ိ ိုက်မိြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
(ဂဂ) ဂျက်အင်ဂျင်မှ စွန့်ထတ
ု ်ေသာေလြပင်ဵအာဵ တိုက်ရိုက်ေဆာငဴ်တဵို ြခင်ဵ၊
(၂)

ေအာက်ပါ

အေ ကာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေ ကာငဴ်

ေလယာဉ်ထခ
ိ ိုက်ပျက်စီဵသွာဵြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ် ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်ပုဳ ယိုယွင်ဵသွာဵြခင်ဵ(ကက)ေလယာဉ် ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်ထာဵသညဴ် စွမ်ဵအာဵ၊ ေလယာဉ်ေဆာင်
ရွက်နိုင်မင သို္ဓမဟုတ် ပျဳသန်ဵေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ ဆိုဵရွာဵစွာ
ထိခက
ို ်သွာဵြခင်ဵ၊
(ခခ) ထိခက
ို ်ပျက်စီဵမငသည် အင်ဂျင်ချို့ယွင်ဵမငနှငဴ် အင်ဂျင်အဖုဳဵမျာဵ (Cowlings)၊
ကိရိယာတန်ဆာပလာမျာဵ၊ ပန်ကာဒလက်မျာဵ (Propellers)၊ ေတာင်ပဳ
ထိပ်ဖျာဵမျာဵ (Wingtips)၊ အင်တင်နာမျာဵ (Antennas)၊ တာယာမျာဵ၊
ဘရိတ်မျာဵ၊

ေလတိုဵမငကိုေချာေမွ့ေစေသာဖယ်ရင်မျာဵ

(Fairings)၊

ေသဵငယ်ေသာအပိန့်အချိုငဴ်မျာဵ (Small dents) သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်
ကိုယ်ထည် အကာြပာဵရှိ အေပါက်ငယ်မျာဵ (Puncture holes in the
Aircraft Skin) ကိုသာထိခက
ို ်ပျက်စီဵမင ြဖစ်သညဴက
် ိစ္စမှအပ သာမန်အာဵြဖငဴ်
ေလယာဉ်အစိတ်အပိုင်ဵကို ထိခက
ို ်ပျက်စီဵသညဴအ
် တွက် အဓိက ြပင်ဆင်
ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အစာဵထိုဵြခင်ဵေ ကာငဴ် ြဖစ်ြခင်ဵ၊
(၃)

ေလယာဉ်ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်ကို လုဵဳ ဝ ဆက်သွယ်၍မရြခင်ဵ။

ရှင်ဵလင်ဵချက်။ (၁)

(၂)

စာရင်ဵဇယာဵြပုလုပ်ရာတွင် တစ်သမတ်တည်ဵြဖစ်ေစေရဵအတွက် ရရှိသညဴ်
ဒဏ်ရာသည် ရက် ၃၀ အတွင်ဵ လူေသေစခဲဴေသာဒဏ်ရာ ြဖစ်ရမည်။
ေလယာဉ်မှ အပျက်အစီဵကို ရှာမေတွ့လျှင် တရာဵဝင်ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရဵကို
ရပ်ဆိုင်ဵလိက
ု ်ပါက ေလယာဉ်ေပျာက်ဆုဳဵေနသည်ဟု ယူဆရမည်။
မေတာ်တဆ

ထိခက
ို ်ပျက်စီဵမငအတွက်

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵြပုလုပ်ရမညဴ်

(၃) ေမာင်ဵသူမဲဴ ေလယာဉ် အမျိုဵအစာဵကို အဖွဲ့ချုပ်၏ (ေနာက်ဆက်တွဲ-၁၃) ပါ
အပိုဒ် (၅-၁) တွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ ယူဆမည်။
(၄)

ေလယာဉ်ပျက်စီဵမငနှငဴ်ပတ်သက်၍

သတ်မှတ်ြခင်ဵကို

အဖွဲ့ချုပ်၏

(ေနာက်ဆက်တွဲ - ၁၃) ပါ ေနာက်ဆက်တွဲ (င) တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။

(ဃ) မေတာ်တဆြဖစ်ပွာဵမှု

ဆိုသည်မှာ

ေလယာဉ်

မေတာ်တဆထိခက
ို ်ပျက်စီဵမငမှအပ

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵမငအာဵ ထိခက
ို ်ေစြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာ
ပျဳသန်ဵမငနှငဴ် ပတ်သက်၍ ြဖစ်ပွာဵေသာ ြဖစ်စဉ်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။
(င)

ေကာင်ဵကင်မှေလယာဉ်ြဖငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ အမျာဵြပည်သူပို္ဓေဆာင်
ေရဵအတွက်မဟုတ်ဘဲ စိုက်ပျိုဵေရဵ၊ ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵ၊ ေကာင်ဵကင်ဓာတ်ပုဳရိုက်ကူဵေရဵ၊
ေကာင်ဵကင်မှ

ေြမတိုင်ဵတာေရဵ၊

ေကာင်ဵကင်မှေ ကာ်ြငာလုပ်ငန်ဵ

ဘူမိေဗဒစူဵစမ်ဵေလဴလာေရဵ၊
ေဆာင်ရွက်ေရဵစသညဴ်

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရဵ၊
အထူဵြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

ေလယာဉ်အသုဳဵြပု၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(စ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ေလယာဉ်
ကွင်ဵမျာဵ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မငအတွက် ေလယာဉ်ကွင်ဵ လက်စွဲနှငဴ်အညီ လက်ခဳအတည်
ြပုမပီဵ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ထုတေ
် ပဵေသာ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

(ဆ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလိင
ု ်စင် ဆိုသည်မှာ ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်သူအာဵ ညဃန် ကာဵ
ေရဵမှူဵချုပ်က ထုတေ
် ပဵသညဴ် လိင
ု ်စင်ကို ဆိုသည်။

(ဇ)

လိင
ု ်စင်ရေလယာဉ်ကွင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန် ေလယာဉ်
ကွင်ဵလိင
ု ်စင်နှငဴ်

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူကို

ခွငဴ်ြပုေပဵထာဵေသာ

ေလယာဉ်ကွင်ဵကို

ဆိုသည်။
(ဈ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလက်စွဲ ဆိုသည်မှာ ေလယာဉ်ကွင်ဵ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ေလျှာက်
ထာဵရာတွင် အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုအြဖစ် ပါဝင်မပီဵ ဦဵစီဵဌာနကလက်ခဳအတည်ြပုထာဵသညဴ်
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေရဵဆွဲထာဵေသာ ြပင်ဆင်ချက်မျာဵ ပါဝင်သညဴ် လက်စွဲကို
ဆိုသည်။

(ည)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်သူ

ကျွမ်ဵကျင်စွာလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေရဵနှငဴ်

ဆိုသည်မှာ

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵတွင်

စီမဳခန့်ခွဲေရဵအတွက်

တာဝန်ရှိေသာပုဂ္ဂိုလ်၊

အဖွဲ့အစည်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵကို ဆိုသည်။
(ဋ)

ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵြပမီဵမျာဵ (Aeronautical beacon) ဆိုသည်မှာ ေြမြပင်တွင်သီဵြခာဵ
သတ်မှတ်ေသာ အချက်ြပေနရာကို အဆက်မြပတ်ြဖစ်ေစ၊ ြပတ်ေတာင်ဵြပတ်ေတာင်ဵ
ြဖစ်ေစ၊ ေလယာဉ်အတက်အဆင်ဵေြပဵလမ်ဵနှငဴ် ဝဲယာေနရာ (Azimuth) အာဵလုဵဳ ြမင်နိုင်
ေသာ ေလယာဉ်ကွင်ဵ ေြမြပင်အချက်ြပမီဵတစ်ခုကို ဆိုသည်။

(ဌ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵ

ေြမြပင်အချက်ြပမီဵ

ဆိုသည်မှာ

ေလယာဉ်ပါအချက်ြပမီဵမှအပ

ေလေ ကာင်ဵပျဳသန်ဵေရဵအတွက် အေထာက်အကူအြဖစ် သီဵြခာဵြပသေပဵသညဴ် အချက်ြပ
မီဵတစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

(ဍ)

ေလယာဉ်ပျဳ

(Aeroplane)

ဆိုသည်မှာ

ေလ၏ကမ္ဘာေြမကကီဵအေပ္ဒကျေရာက်ေသာ

တုဳ္ဓြပန်အာဵမှအပ ေလ၏တွန်ဵကန်အာဵကို အဓိကအာဵြပု၍ ေလထဲတင
ွ ်သွာဵလာသညဴ်
ေလထက်ေလဵေသာ စက်တပ်ေလယာဉ်ကို ဆိုသည်။
(ဎ)

ေလယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်ဵ
သို္ဓမဟုတ်

ဆိုသည်မှာ

ေလယာဉ်တစ်စီဵေလထဲတင
ွ ်

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာ

ေလယာဉ်တွင်

ပျဳသန်ဵနိုင်ေရဵအတွက်

တပ်ဆင်အသုဳဵြပုသညဴ်အခါ

ေကာင်ဵမွန်စွာ

အစဉ်စိတ်ချစွာ

မရှိမြဖစ်လုိအပ်မပီဵ

အလုပ်လုပ်ေဆာင်ေသာ

မည်သညဴအ
် စိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် တပ်ဆင်ပစ္စညဵ် ကိုမဆို ဆိုသည်။
(ဏ) ေလေ ကာင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်သူ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ သီဵြခာဵ
သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် စီဵပွာဵေရဵအတွက် ေလေ ကာင်ဵပျဳသန်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန်
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူအာဵ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်မှ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ေပဵထာဵသညဴ် အသိအမှတ်
ြပုလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(တ) ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ ခရီဵသည်၊ ကုန်စည်၊ ေချာစာ သို္ဓမဟုတ်
မည်သညဴသ
် က်ရှိသက်မဲဴအရာတို္ဓကို

မည်သို္ဓေသာအဖိုဵအခြဖငဴ်ြဖစ်ေစ

အမျာဵြပည်သူပို္ဓ

ေဆာင်ေရဵကို ေလယာဉ်ြဖငဴ်ပျဳသန်ဵမငတစ်ကကိမ် သို္ဓမဟုတ် ပျဳသန်ဵမငအစဉ်ြဖငဴ် ဝန်ေဆာင်မင
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵ
လည်ဵပါရှိသည်။
(ထ) ပုဳမှန်ေလေ ကာင်ဵ

ပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

ဆိုသည်မှာ

နှစ်ေနရာ

သို္ဓမဟုတ်

နှစ်ေနရာထက်ပိုေသာ ေနရာမျာဵအ ကာဵ ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ
ကို ေ ကညာထာဵသညဴ် အချိန်ဇယာဵအတိုင်ဵ ပျဳသန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အမျာဵ
ြပည်သူမျာဵ အသုဳဵြပုစီဵနင်ဵနိုင်သညဴ် ခရီဵစဉ်မျာဵကို အစီအစဉ်တစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်နိုင်
ေလာက်ေအာင် ေခါက်ေရမျာဵပုဳမှန် သို္ဓမဟုတ် ကကိမ်ဖန်မျာဵစွာ ပျဳသန်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ်
လုပ်ငန်ဵကို ဆိုသည်။
(ဒ)

အသိအမှတ်ြပု ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမှုစနစ် ဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာန၏ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က
အတည်ြပုခွငဴ်ြပုထာဵေသာ ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမငစနစ်ကို ဆိုသည်။

(ဓ)

ေလယာဉ်ရပ်နာဵေနရာ (Apron) ဆိုသည်မှာ ေလယာဉ်ခရီဵသည်၊ ေချာစာ သို္ဓမဟုတ်
ကုန်စည်မျာဵ အတင်အချြပုလုပ်ေရဵ၊ ေလယာဉ်ဆီြဖညဴတ
် င်ဵေရဵ၊ ေလယာဉ်ရပ်နာဵေရဵ
သို္ဓမဟုတ် ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ တို္ဓကို ေဆာင်ရွက်မညဴ် ေလယာဉ်မျာဵအတွက်ရပ်နာဵရန်
ေြမြပင်ေပ္ဒရှိ ေလယာဉ်ကွင်ဵတစ်ကွင်ဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာေနရာကို ဆိုသည်။

(န)

အတည်ြပုေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် ဆိုသည်မှာ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က အတည်ြပု
ထာဵေသာ ကျန်ဵမာေရဵအာဏာပိုင်ကို ဆိုသည်။

(ပ)

ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်
အညီ ထုတေ
် ပဵေသာအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

(ဖ)

ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ ဆိုသည်မှာ ၁၉၄၄ ခုနှစ်၊ ချီကာဂိုမမို့တွင် လက်မှတ်ေရဵထိဵု မပီဵအတည်ြပု
ေသာ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

မမို့ြပေလေ ကာင်ဵ

သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေရဵကွန်ဗင်ဵရှင်ဵနှငဴ်

ြမန်မာနိုင်ငဳက အခါအာဵေလျာ်စွာ လက်ခဳထာဵေသာ ယင်ဵ၏ြပင်ဆင်ချက်မျာဵကို ဆိုသည်။
(ဗ)

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစ္စညဵ် ဆိုသည်မှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမမို့ြပေလေ ကာင်ဵ
အဖွဲ့ချုပ်ေကာင်စီ (ICAO Council) မှ ချမှတ်ထာဵေသာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ
အခါအာဵေလျာ်စွာ အတည်ြပုထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် နည်ဵပညာဆိုင်ရာညဃန် ကာဵချက်တွင်
ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစတတ်ေသာ

ပစ္စညဵ် စာရင်ဵ၌

ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်

ကျန်ဵမာေရဵ၊

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ၊ ပစ္စညဵ် ဥစ္စာ သို္ဓမဟုတ် ပတ်ဝန်ဵကျင်အာဵ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစ
နိုင်စွမ်ဵေသာ အရာဝတ္ထု၊ ပစ္စညဵ် သို္ဓမဟုတ် ြဒပ်ပစ္စညဵ် ကို ဆိုသည်။
(ဘ)

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵ အမှုထမ်ဵလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵ
အမငထမ်ဵအာဵ ထုတေ
် ပဵသညဴ် ေအာက်ပါလိင
ု ်စင်မျာဵကို ဆိုသည်-

(မ)

(၁)

ေလယာဉ်မှူဵကကီဵလိင
ု ်စင်၊

(၂)

ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်၊

(၃)

ကိုယ်ပိုင်ေလယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင်၊

(၄)

သင်တန်ဵသာဵေလယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင်။

ပျဳသန်ဵေရဵလက်စွဲ ဆိုသည်မှာ ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်နှငဴ်
ဆက်စပ်လျက်ရှိမပီဵ ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵအမငထမ်ဵမျာဵက ေလယာဉ်ကို ေဘဵအန္တရာယ်
ကင်ဵရှင်ဵစွာ ပျဳသန်ဵအသုဳဵြပုနိုင်ေရဵအတွက် ကန့်သတ်ချက်၊ လိအ
ု ပ်သညဴ် လမ်ဵညဃန်ချက်
နှငဴ် ညဃန် ကာဵချက်မျာဵ ပါဝင်ေသာ လက်စွဲစာအုပ်ကို ဆိုသည်။

(ယ) ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵအမှုထမ်ဵ ဆိုသည်မှာ ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵ တာဝန် ထမ်ဵေဆာင်ချိန်
အတွင်ဵ ေလယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ပျဳသန်ဵရန် အထူဵတာဝန်ေပဵြခင်ဵခဳရသညဴ် လိင
ု ်စင်ရဝန်ထမ်ဵ
ကို ဆိုသည်။
(ရ)

ပျဳသန်ဵချိန် ဆိုသည်မှာ(၁)

ေလယာဉ်ပျဳြဖစ်ပါက

ေလယာဉ်ပျဳစတင်ေရွ့လျာဵသညဴအ
် ချိန်မှ

ခရီဵစဉ်အဆုဳဵ

ေရာက်ရှိရပ်နာဵသညဴ် အချိန်မတိုင်မီအထိ စုစုေပါင်ဵအချိန်ကို ဆိုသည်။
(၂)

ရဟတ်ယာဉ်ြဖစ်ပါက

ရဟတ်ဒလက်

စတင်လည်ပတ်ချိန်မှ

ခရီဵစဉ်အဆုဳဵ

ေရာက်ရှိရပ်နာဵမပီဵ ရဟတ်ဒလက်ရပ်သညဴအ
် ချိန် မတိုင်မီအထိ စုစုေပါင်ဵအချိန်ကို
ဆိုသည်။

ပျဳသန်ဵချိန်ဟုဖွငဴ်ဆိုချက်သည် ေလယာဉ်ပျဳ စတင်ေရွ့လျာဵပျဳသန်ဵချိန်မှ သို္ဓမဟုတ်
ရှင်ဵလင်ဵချက်။

ရဟတ်ဒလက်

စတင်လည်ပတ်ချိန်မှ

ေယဘုယျေခ္ဒဆို ကသညဴ်

ခရီဵစဉ်အဆုဳဵမေရာက်မီအထိအချိန်ကို

“ ကမ်ဵတုဳဵဖယ်ချိန်မှ

ကမ်ဵတုဳဵခုချိန်အထိ”

ဆိုေသာ

အဓိပ္ပာယ်နှငဴ် ဆင်တူသည်။
(လ) နိုင်ငဳြခာဵမှတ်ပုဳတင်ေလယာဉ် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငဳေတာ်မှအပ အြခာဵနိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳတွင်
မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်ကို ဆိုသည်။
(ဝ)

အစိုဵရေလယာဉ်ကွင်ဵ ဆိုသည်မှာ အစိုဵရက သို္ဓမဟုတ် အစိုဵရကိုယ်စာဵထိန်ဵသိမ်ဵသညဴ်
ေလယာဉ်ကွင်ဵကို ဆိုသည်။

(သ)

ရဟတ်ယာဉ် ဆိုသည်မှာ ေလထက်ပိုေလဵမပီဵ ေဒါင်လုက
ိ ်ဝင်ရိုဵတွင် ရဟတ်ဒလက်တစ်ခု
သို္ဓမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ေမာင်ဵနှင်အာဵြဖငဴ် ပျဳသန်ဵမငအာဵ အေထာက်အကူေပဵေသာ
ေလယာဉ်ကို ဆိုသည်။

(ဟ) စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ မေတာ်တဆထိခက
ို ်ပျက်စီဵမငမျာဵကို တာဵဆီဵကာကွယ်ရန်
အလို္ဓငှာ မေတာ်တဆထိခက
ို ်ပျက်စီဵမငြဖစ်ပွာဵရသညဴ် အေ ကာင်ဵရင်ဵ၊ ဆုဳဵြဖတ်ရသညဴ်
အေ ကာင်ဵရင်ဵမျာဵ၊

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက်

ေထာက်ခဳတင်ြပချက်မျာဵ

အပါအဝင် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ စုစည်ဵြခင်ဵ၊ ခွဲြခမ်ဵစိတ်ြဖာြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်သညဴ်
လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ဆိုသည်။
(ဠ)

ဝန်ကကီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနကို ဆိုသည်။

(အ)

ဦဵစီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်
ေရဵ ညဃန် ကာဵမငဦဵစီဵဌာနကို ဆိုသည်။

(ကက)ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်

ဆိုသည်မှာ

ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵ

ညဃန် ကာဵမငဦဵစီဵဌာန၏

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ကို ဆိုသည်။
(ခခ) ေရွ့လျာဵမှုဧရိယာ

ဆိုသည်မှာ

ေလယာဉ်ကွင်ဵတွင် ေလယာဉ်ေရွ့လျာဵသွာဵလာသညဴ်

ဧရိယာကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ေလယာဉ် အတက်အဆင်ဵေြပဵလမ်ဵ ေြမဧရိယာ
မျာဵနှငဴ် ေလယာဉ်ရပ်နာဵ ေနရာမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။

ေလယာဉ်အတက်အဆင်ဵေြပဵလမ်ဵ ေြမဧရိယာ ဆိုသည်မှာ ေလယာဉ်ကွင်ဵတွင်
ရှင်ဵလင်ဵချက်။ ေလယာဉ်တက်ရန်နှငဴ်

ဆင်ဵသက်ရန်အတွက်

သတ်မှတ်ေဆာက်လပ
ု ်ထာဵသညဴ်

ေြမဧရိယာကို ဆိုသည်။
(ဂဂ) နိုင်ငဳေတာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ကို ဆိုသည်။

(ဃဃ)အတာဵအဆီဵ ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါတို္ဓနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ယာယီြဖစ်ေစ၊ အမမဲတမ်ဵြဖစ်ေစ
သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ပစ္စညဵ် ကိရိယာြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊

ေရွ့လျာဵနိုင်ေသာပစ္စညဵ် ကိရိယာ

သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵကိရိယာြဖငဴ်ြဖစ်ေစ ပိတ်ပင်တာဵဆီဵမငကို ဆိုသည်(၁)

ေလယာဉ်ေရွ့လျာဵသညဴ် ေြမဧရိယာတွင်ရှိြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်၊

(၂)

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵချိန်တွင် ကာကွယ်ထာဵေသာ သတ်မှတ်ဧရိယာထက်ေကျာ်လန
ွ ်
ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်၊

(၃)

ေလေ ကာင်ဵပျဳသန်ဵေရဵတွင် အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု ယူဆထာဵေသာ သတ်မှတ်ထာဵ
သညဴ် ေြမဧရိယာ၏ ြပင်ပတွင်တည်ရှိြခင်ဵ။

(ငင) ေလယာဉ်မှူဵကကီဵ (Pilot-in-Command) ဆိုသည်မှာ(၁)

စီဵပွာဵြဖစ်ပျဳသန်ဵသညဴ် ေလယာဉ်ြဖစ်ပါက ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက်
တာဝန်ခဳ၍ ေမာင်ဵနှင်ပျဳသန်ဵေသာ ေလယာဉ်မှူဵကို ဆိုသည်။ ထိ္ဓြု ပင်

(၂)

အေထွေထွေလေ ကာင်ဵပျဳသန်ဵမင

သို္ဓမဟုတ်

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက်
ကပ်ေမာင်ဵနှင်ရေသာသူ

ရဟတ်ယာဉ်

ပျဳသန်ဵမငြဖစ်ပါက

ပျဳသန်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

သို္ဓမဟုတ်

တာဝန်ယူကကီဵ

ပိုင်ရှင်ကသတ်မှတ်တာဝန်ေပဵထာဵသညဴ်

ေလယာဉ်မှူဵကို ဆိုသည်။
(စစ) အရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵ (Rating) ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်နှငဴ် လိင
ု ်စင်၏လုပ်ငန်ဵ
အစိတ်အပိုင်ဵအတွက် အထူဵစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ၊ ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ်မျာဵ သို္ဓမဟုတ် ကန့်သတ်
ချက်မျာဵပါဝင်၍ လိင
ု ်စင်တွင် အဆငဴ်နငန်ဵထာဵအလိုက် အခွငဴ်အာဏာေပဵထာဵြခင်ဵကို
ဆိုသည်။
(ဆဆ)ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ

စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်

ဆိုသည်မှာ

အဖွဲ့အစည်ဵဖွဲ့စည်ဵမငပုဳစဳ၊

တာဝန်ခဳမင၊ မူဝါဒနှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵြဖငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာ စီမဳခန့်ခွဲမင
ြဖစ်ေစရန် စနစ်တကျ ချဉ်ဵကပ်သညဴစ
် နစ်ကို ဆိုသည်။
(ဇဇ) စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငဳအပါအဝင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမမို့ြပေလေ ကာင်ဵ
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳကို ဆိုသည်။
(ဈဈ) အခွန်အခနှုန်ဵ ဆိုသည်မှာ ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ကိုယ်စာဵလှယ်အာဵ
ေပဵရမညဴ်ေကာ်မရှင်ခ၊ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအရ အခေ ကဵေငွမျာဵအပါအဝင် ခရီဵသည်မျာဵ၊
ခရီဵသည်ဝန်စည်စလယ်မျာဵ၊

ကုန်စည်မျာဵကို

တာဝန်ယူသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ရသြဖငဴ်

ေကာက်ခဳသညဴအ
် ခ၊ နငန်ဵထာဵနှငဴ် အခေ ကဵေငွမျာဵကို ဆိုသည်။
(ညည)ခရီဵသွာဵစာရွက်စာတမ်ဵ အမှတ်အသာဵ ဆိုသည်မှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာခရီဵသွာဵလာ
သူမျာဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵက အသိအမှတ်ြပု ထုတ်ေပဵသညဴ်
နိုင်ငဳကူဵလက်မှတ် (Passport) သို္ဓမဟုတ် အြခာဵတရာဵဝင်စာရွက်စာတမ်ဵကို ဆိုသည်။

(ဋဋ) ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵ
မမို့ြပေလေ ကာင်ဵ

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်

အဖွဲ့ချုပ်၏

ဆိုသည်မှာ

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳတစ်ခုခုက

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵဒီဇိုင်ဵ

သတ်မှတ်ရန်နှငဴ် အဆိုပါဒီဇိုင်ဵသည် ယင်ဵနိုင်ငဳမှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပျဳသန်ဵနိုင်ေြခ
သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်မငရှိေ ကာင်ဵ စိစစ်သတ်မှတ်ရန် စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်ခုခုက
ထုတေ
် ပဵထာဵသညဴ် လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ဌဌ) ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵ ဆိုသည်မှာ ေလယာဉ်၏ထိန်ဵချုပ်မင သို္ဓမဟုတ် ပျဳသန်ဵမင မူလ
လက္ခဏာမျာဵကို

ေြပာင်ဵလဲမငြဖစ်ေစသညဴ်

ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵေဆာင်ရွက်ထာဵသညဴ်

ေလယာဉ်မျာဵမှအပ ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်မျာဵအပါအဝင်
အေြခခဳတည်ေဆာက်မင ဒီဇိုင်ဵတူညီေသာ ေလယာဉ်မျာဵအာဵလုဵဳ ကို ဆိုသည်။
(ဍဍ) အမျိုဵအစာဵ အရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵ ဆိုသည်မှာ ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵအသီဵသီဵအတွက်
သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အရည်အေသွဵစဳချိန်စဳညဃန်ဵနငန်ဵထာဵကို ဆိုသည်။
အခန်ဵ (၂)
ပျဳသန်ဵမှုဆိုင်ရာေယဘုယျသတ်မှတ်ချက်မျာဵ
ေလယာဉ်အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ် ပျဳသန်ဵြခင်ဵ
၆။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီမှလ၍
ွဲ
မည်သူမျှ ေလယာဉ်အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊ ပျဳသန်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
အသုဳဵြပုရာတွင်ြဖစ်ေစ၊ ပျဳသန်ဵရာတွင်ြဖစ်ေစ ကူညြီ ခင်ဵ မြပုရ။

မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ၊ မှတ်ပုဳတင်နိုင်ငဳနှငဴ် မှတ်ပုဳတင်အမှတ်မျာဵ
၇။

ေအာက်ပါအချက်မျာဵနှငဴ် မကိုက်ညေ
ီ သာ ေလယာဉ်တစ်စီဵစီဵကို မည်သူမျှ ပျဳသန်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ပျဳသန်ဵရာတွင်ကူညြီ ခင်ဵ မြပုရ(က) မှတ်ပုဳတင်ထာဵမပီဵြဖစ်ရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၅၄ နှငဴ်အညီ ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳနှငဴ် မှတ်ပုဳတင်အမှတ်
အသာဵမျာဵနှငဴ် ေလယာဉ်ပိုင်ရှင်၏ အမည်နှငဴ် လိပ်စာတို္ဓကို ေရဵချယ်၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊
ကပ်ထာဵ၍လည်ဵေကာင်ဵ ြပသထာဵရမည်ြဖစ်မပီဵ နိုင်ငဳေတာ်မှအပ အြခာဵစာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ
တစ်နိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်ြဖစ်ပါက ထိစ
ု ာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ၏ စည်ဵမျဉ်ဵ
မျာဵနှငဴ်အညီ အလာဵတူေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်။ သို္ဓရာတွင် ဤနည်ဵဥပေဒ ၇ ပါ တာဵြမစ်
ချက်သည်

ဝန်ကကီဵဌာန၏စာြဖငဴ်

အထူဵခွငဴ်ြပုချက်တွင်

ပါရှိသညဴ်

သတ်မှတ်ချက်၊

ကန့်သတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ပျဳသန်ဵသညဴ် ေလယာဉ်မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵ မရှိေစရ။
တာဵြမစ်ထာဵသညဴ်ပျဳသန်ဵမှု
၈။

(က) ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် မည်သညဴေ
် လယာဉ်မျှ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏ ဇယာဵ
(၁) ၌ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် တာဵြမစ်နယ်ေြမတစ်ခုခုေပ္ဒတွင် ပျဳသန်ဵြခင်ဵ မြပုရ။

(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က

ထုတေ
် ပဵေသာ

ခွငဴ်ြပုချက်ပါ

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်နှငဴ်

အညီမှတစ်ပါဵ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ မည်သညဴေ
် လယာဉ်မျှ ြမန်မာနိုင်ငဳ
၏ြပင်ပသိ္ဓု ပျဳသန်ဵမငြပုရန် အလို္ဓငှာ ထွက်ခွာခွငဴ်မရှိေစရ။

ဤနည်ဵဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်အလိ္ဓင
ု ှာ နည်ဵဥပေဒ ၃၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) တွင်
အကျုဳဵဝင်ေသာ
ရှင်ဵလင်ဵချက်။

နိုင်ငဳြခာဵမှတ်ပုဳတင်ေလယာဉ်ကို

ေလယာဉ်ြဖစ်သည်ဟု
ေလယာဉ်ကို

မှတ်ယူရမည်

နည်ဵဥပေဒ

၃၊

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

ြဖစ်ပါသည်။

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ဂ)

မှတ်ပုဳတင်

ြမန်မာနိုင်ငဳမှတ်ပုဳတင်
တွင်

အကျုဳဵဝင်ပါက

ယင်ဵေလယာဉ်ကို ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ ေလယာဉ်အြဖစ်
မှတ်ယူရမည်ြဖစ်သည်။
အမှုထမ်ဵမျာဵကို လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ
၉။

(က) ေလယာဉ်တိုင်ဵသည် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏ အခန်ဵ (၅) ပါ ေလယာဉ်အမငထမ်ဵမျာဵက
ေလယာဉ်ကို ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်ရမည်ြဖစ်မပီဵ ယင်ဵအမငထမ်ဵမျာဵသည် ထိအ
ု ခန်ဵ (၅) တွင်
ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵပုဳစဳအတိုင်ဵ လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူမျာဵြဖစ်ရမည်။
(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်မျာဵမဟုတ်ပါက ထိေ
ု လယာဉ်မျာဵ၏
အမငထမ်ဵမျာဵသည်

အဆိုပါေလယာဉ်မျာဵ

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ်

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ၏

စည်ဵမျဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ လိင
ု ်စင်မျာဵကိုင်ေဆာင်ထာဵရမည်။
(ဂ)

သင်တန်ဵသာဵေလယာဉ်ေမာင်ဵသည်

ေအာက်ပါအချက်မျာဵနှငဴ်

ကိုက်ညလ
ီ ျှင်

ဝန်ပါ

အေလဵချိန် ၁၅၀၀ ကီလုဂ
ိ ရမ်ထက်မေကျာ်ေသာေလယာဉ်ကို လိင
ု ်စင်မရှိဘဲ ပျဳသန်ဵ
ေမာင်ဵနှင်နိုင်သည်(၁)

ေလယာဉ်တွင် ဒွန်တွဲေမာင်ဵနှင်စနစ် တပ်ဆင်ထာဵြခင်ဵ၊

(၂)

ေလယာဉ်ေမာင်ဵနည်ဵြပတစ်ဦဵပါရှိြခင်ဵ၊

(၃)

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵြခင်ဵနှငဴ် ပျဳသန်ဵသညဴ်ရည်ရွယ်ချက်ကို ေလယာဉ်ထက
ွ ်ခွာသညဴ်
ေလယာဉ်ကွင်ဵ တာဝန်ခဳထသ
ဳ ို္ဓ ကကိုတင်အသိေပဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵထာဵြခင်ဵ၊

(ဃ) ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် အြခာဵမည်သူတစ်ဦဵမျှ သယ်ေဆာင်မငမြပုြခင်ဵ။ ထိ္ဓြု ပင်သင်တန်ဵသာဵ
သည် လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာကျန်ဵမာေရဵြပညဴ်စုဳမငရှိြခင်ဵ၊ ပျဳသန်ဵေရဵ
နည်ဵြပ၏စစ်ေဆဵမငြဖငဴ် ပျဳသန်ဵမငစာေမဵပွဲ ေအာင်ြမင်ေ ကာင်ဵ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်
ရရှိထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက အေမာင်ဵသင်လုင
ိ ်စင်၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို ကျငဴ်သုဳဵခွငဴ်ရှိသည်။
အဆိုပါ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်သည် ၂ လ အထိ သို္ဓမဟုတ် သင်တန်ဵသာဵသည်

အေမာင်ဵသင်လုင
ိ ်စင် ရရှိချိန်အထိ၊ ယင်ဵတို္ဓအနက်မှ ကာြမငဴ်ချိန် အနည်ဵဆုဳဵအချိန်အထိ
သက်တမ်ဵရှိရမည်။
ဤနည်ဵဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်အလိ္ဓင
ု ှာ နည်ဵဥပေဒ ၃၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) တွင်
အကျုဳဵဝင်ေသာ
ရှင်ဵလင်ဵချက်။

နိုင်ငဳြခာဵမှတ်ပုဳတင်ေလယာဉ်ကို

ေလယာဉ်ြဖစ်သည်ဟု
ေလယာဉ်ကို

မှတ်ယူရမည်

နည်ဵဥပေဒ

၃၊

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

ြဖစ်ပါသည်။

နည်ဵဥပေဒခွဲ

ြမန်မာနိုင်ငဳ

(ဂ)

တွင်

မှတ်ပုဳတင်
မှတ်ပုဳတင်

အကျုဳဵဝင်ပါက

ယင်ဵေလယာဉ်ကို ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ ေလယာဉ်အြဖစ်
မှတ်ယူရမည်ြဖစ်သည်။
အရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵတွင် ပါဝင်ရမညဴ် ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵ
၁၀။

နည်ဵဥပေဒ ၁၁ နှငဴ် ၁၂ တို္ဓတွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်မှအပ မည်သူမျှ လိင
ု ်စင်ပါေလယာဉ်
အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ

သတ်မှတ်ချက်တွင်

မပါဝင်သညဴ်

ေလယာဉ်၏ေလယာဉ်မှူဵအြဖစ်

ပျဳသန်ဵြခင်ဵ မြပုရ။
လိင
ု ်စင်အရည်အေသွဵ တိုဵြမှငဴ်ေရဵအတွက် အရည်အေသွဵြပညဴဝ
် ေစရန် ပျဳသန်ဵမှုမျာဵ
၁၁။

ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်
အချင်ဵ

ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူသည်

သတ်မှတ်နငန်ဵထာဵပါဝင်ြခင်ဵမရှိေသာ

ယင်ဵ၏လိင
ု ်စင်တွင်

ေလယာဉ်ေမာင်ဵအရည်

ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵကို

ယင်ဵ၏လိင
ု ်စင်တွင်

အဆိုပါ ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵ ထညဴ်သွင်ဵနိုင်ေရဵအတွက် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵရန်အလိ္ဓင
ု ှာ
ေလယာဉ်မှူဵအြဖစ် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ပျဳသန်ဵနိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင် အရည်အချင်ဵ
ြပညဴဝ
် ေရဵအတွက် ေလယာဉ်ေမာင်ဵသူသည် ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေနစဉ်အတွင်ဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
ကိစ္စရပ်မျာဵမှအပ ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် မည်သူ့ကိုမျှတင်ေဆာင်ြခင်ဵမြပုရ(က) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ေလယာဉ်တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေသာ အမငထမ်ဵအြဖစ် လိက
ု ်ပါရန်
လိအ
ု ပ်သူ သို္ဓမဟုတ်၊
(ခ)

လိက
ု ်ပါသညဴ်သူမှာ ေလယာဉ်အမငထမ်ဵအြဖစ် ေလဴကျငဴ်ေပဵရန်အလိ္ဓင
ု ှာေလေ ကာင်ဵလိင
ု ်ဵ
၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ်လိုက်ပါြခင်ဵ၊

(ဂ)

သင်တန်ဵတွင်

ေလဴကျငဴ်သင် ကာဵြပသြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵြပုရန်ြဖစ်ေစ၊

ေလယာဉ်စမ်ဵသပ်ပျဳသန်ဵရာတွင်ြဖစ်ေစ ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် လိအ
ု ပ်ချက်အရလိက
ု ်ပါြခင်ဵ၊
(ဃ) ထိသ
ု ူမှာ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ အထူဵခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ်လိုက်ပါြခင်ဵ။ ထိ္ဓြု ပင် အဆိုပါ
ပျဳသန်ဵမငမျာဵသည်

ပျဳသန်ဵမငြပုေနစဉ်အတွင်ဵ

ေလယာဉ်ကွင်ဵတာဝန်ခဳထဳ

ကကိုတင်

အေ ကာင်ဵ ကာဵမပီဵ အနီဵတစ်ဝိုက်ပျဳသန်ဵြခင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လိင
ု ်စင်ရ ေလယာဉ်
ကွင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အစိုဵရေလယာဉ်ကွင်ဵ၏ ဧရိယာအတွင်ဵ ပျဳသန်ဵြခင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ
ြပုလုပ်နိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင် ခရီဵေဝဵပျဳသန်ဵြခင်ဵအပါအဝင် အေထွေထွပျဳသန်ဵမင ေလဴလာ

ေရဵအတွက် ြမန်မာနိုင်ငဳနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အနီဵတစ်ဝိုက်ြပင်ပဧရိယာမျာဵသို္ဓ ေလယာဉ်
ေပ္ဒတွင်လုက
ိ ်ပါလာေသာ နည်ဵြပေလယာဉ်မှူဵနှငဴ်အတူ လိက
ု ်ပါဒွန်တွဲေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵအာဵ
ကန့်သတ်မငမရှိေစရ။
စမ်ဵသပ်ပျဳသန်ဵြခင်ဵမျာဵနှငဴ်

အြခာဵေသာ

အခေ ကဵေငွမယူသညဴ်

အထူဵကိစ္စရပ်မျာဵအတွက်

ပျဳသန်ဵြခင်ဵမျာဵ
၁၂။

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူတစ်ဦဵကို ယင်ဵ၏လိုင်စင်အရည်အေသွဵ စဳနငန်ဵ
သတ်မှတ်ချက်တွင် ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပမထာဵေသာ ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်ပိုင်ခွငဴ်မရှိသညဴ် ေလယာဉ်
အမျိုဵအစာဵကို စမ်ဵသပ်ပျဳသန်ဵရန် သို္ဓမဟုတ် ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် အတိင
ု ်ဵအတာသေဘာတူညီ
ချက်မျာဵအရ ခရီဵသည်မပါဘဲ ပျဳသန်ဵြခင်ဵအာဵ ခွငဴ်ြပုေပဵနိုင်သည်။ ထိ္ဓြု ပင်အဆိုပါခွငဴ်ြပုချက်
သည် စမ်ဵသပ်ပျဳသန်ဵြခင်ဵ သို္ဓတည်ဵမဟုတ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပျဳသန်ဵြခင်ဵမပီဵဆုဳဵသည်အထိ
အချိန်အာဵြဖငဴ် ကန့်သတ်နိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင် လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူသည် အဆိုပါပျဳသန်ဵမငအာဵ
ြပုလုပ်ရန်အတွက် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က သတ်မှတ်ထာဵေသာ ကျွမ်ဵကျင်မငအရည်အေသွဵ
လိအ
ု ပ်ချက်စဳညဃန်ဵမျာဵနှငဴ်

ကိုက်ညေ
ီ ကာင်ဵ

သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵတင်ြပရမည်။

ထိ္ဓြု ပင် ေလယာဉ်စမ်ဵသပ်ပျဳသန်ဵမငတွင် ေလယာဉ်အမငထမ်ဵမျာဵမှတစ်ပါဵ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်
၏ အထူဵခွငဴ်ြပုချက်ရရှိမထာဵသူ မည်သူမျှ ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် တင်ေဆာင်ြခင်ဵမြပုရ။ ထိ္ဓြု ပင်
စမ်ဵသပ်ပျဳသန်ဵမငအာဵ ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ချက်မျာဵအတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵရမည်ြဖစ်မပီဵ၊
ပျဳသန်ဵမငခရီဵစဉ်အာဵ ေလယာဉ်ကွင်ဵတာဝန်ခဳသို္ဓ ပျဳသန်ဵေနစဉ်အတွင်ဵ ကကိုတင်အေ ကာင်ဵ ကာဵ
ရမည်။

ဤနည်ဵဥပေဒ၏

ရည်ရွယ်ချက်အလိ္ဓင
ု ှာ

“သီဵြခာဵအထူဵ

ရည်ရွယ်ချက်အရ

ြပုလုပ်ေသာ အခေ ကဵေငွမယူဘဲ ပျဳသန်ဵမင၊ ခရီဵသည် တင်ေဆာင်ြခင်ဵမရှိေသာ
ပျဳသန်ဵမင”

ဆိုရာတွင်

ြပည်တွင်ဵ

ရှင်ဵလင်ဵချက်။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ၊

သို္ဓမဟုတ်

နိုင်ငဳတကာအ ကပ်အတည်ဵမျာဵ၊

အေရဵေပ္ဒအေြခအေနမျာဵအတွက်

ေသာ်လည်ဵ

ေကာင်ဵ၊ လူမူကယ်ဆယ်ေရဵ ရည်ရွယ်ချက်ြဖငဴ် ကယ်ဆယ်ေရဵ ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ
သယ်ေဆာင်လာသညဴ် အစိုဵရ၏သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် ဝန်ကကီဵဌာနက ခွငဴ်ြပုထာဵ
ေသာ ပျဳသန်ဵမငမျာဵပါဝင်သည်။
ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် ပါရှိရမညဴ် စာရွက်စာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵ
၁၃။

မည်သညဴ် အမျာဵြပည်သူပို္ဓေဆာင်ေရဵသုဳဵေလယာဉ်၏ တာဝန်ခဳက ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်ဵ
အေထာက်အထာဵမျာဵကို ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် ပါရှိြခင်ဵမရှိဘဲ ၎င်ဵေလယာဉ်ကို ပျဳသန်ဵခွငဴ်မြပုရ-

(က) ေလေ ကာင်ဵလိင
ု ်ဵ

ပျဳသန်ဵေြပဵဆွဲခွငဴ်လက်မှတ်နှငဴ်

ပျဳသန်ဵေြပဵဆွဲခွငဴ်

သတ်မှတ်ချက်

မိတ္တူမှန်၊
(ခ)

ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်၊

(ဂ)

ေဝဟင်တွင်စိတ်ချစွာ ပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်၊

(ဃ) ေလယာဉ်ပျဳ၊ ရဟတ်ယာဉ်အသဳနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ် လက်မှတ်၊
(င)

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵ အမငထမ်ဵမျာဵ၏ လိင
ု ်စင်မျာဵ၊

(စ)

ဆက်သွယ်ေရဵစက်ပစ္စညဵ် မျာဵ အသုဳဵြပုခွငဴ် လိင
ု ်စင်၊

(ဆ)

ခရီဵသွာဵမှတ်တမ်ဵစာအုပ်၊

(ဇ)

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေြပဵဆွဲြခင်ဵဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်၊

(ဈ)

ေလယာဉ်တွင်

အနည်ဵဆုဳဵ

တပ်ဆင်ရမညဴ်

စက်ပစ္စညဵ် မျာဵစာရင်ဵနှငဴ်

ေလယာဉ်

ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ ေသွဖည်မငစာရင်ဵ၊
(ည)

ပျဳသန်ဵေရဵလက်စွဲစာအုပ်၊

(ဋ)

ေလယာဉ်ေမာင်၊ ေလယာဉ်မယ် လက်စွဲစာအုပ်၊

(ဌ)

ေလယာဉ်ေမာင်ဵခန်ဵအတွင်ဵနှငဴ် အေရဵေပ္ဒအေြခအေနတွင် စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရမညဴ်
အချက်မျာဵ (ပျဳသန်ဵေရဵလက်စွဲ စာအုပ်ထတ
ဲ ွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိခဲဴလျှင်)၊
ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် တင်ေဆာင်ေသာ ပျဳသန်ဵမငဆိုင်ရာ လက်စွစ
ဲ ာအုပ်တွင် မပါဝင်ပါက

မှတ်ချက်။ ပျဳတက်ြခင်ဵ၊ အရှိန်နငန်ဵမှန်မှန်ြဖငဴ် ပျဳသန်ဵေနြခင်ဵနှငဴ် ဆင်ဵသက်ြခင်ဵအဆငဴ်မျာဵတွင်
ေဆာင်ရွက်ရန် စာရင်ဵမျာဵကို ေလယာဉ်ေမာင်ဵအခန်ဵတွင် ြပသထာဵရမည်။
(ဍ)

ေလယာဉ်ပျဳ၊

ရဟတ်ယာဉ်ရှာေဖွေရဵ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵအတွက်

ေဆာင်ရွက်ရန်

အချက်မျာဵ၊
(ဎ)

ပျဳသန်ဵေရဵေဆာင်ရွက်ရန် စက်မငလက်မငနှငဴ် ပျဳသန်ဵေရဵဌာနတို္ဓမှ ခွငဴ်ြပုချက်လက်မှတ်၊

(ဏ) ေလေ ကာင်ဵခရီဵလမ်ဵညဃန်၊
(တ) ပျဳသန်ဵမညဴလ
် မ်ဵေ ကာင်ဵနှငဴ် လမ်ဵလဃသ
ဲ ွာဵမညဴ် လမ်ဵေ ကာင်ဵအတွက် ေနာက်ဆုဳဵအချိန်
နှငဴ် ကိုက်ညေ
ီ သာေြမပုဳမျာဵ၊
(ထ) တင်ေဆာင်မညဴ် အေလဵချိန်စာရင်ဵ၊
(ဒ)

ေလယာဉ်အေလဵချိန် ချိန်ညိထ
စ ာဵေသာ စာရွက်စာတမ်ဵ၊

(ဓ)

ခရီဵသည်မျာဵ

တင်ေဆာင်ပါက

အမည်စာရင်ဵနှငဴ်

၎င်ဵတို္ဓအတက်အဆင်ဵြပုလုပ်မညဴ်

ေနရာေဒသမျာဵစာရင်ဵ၊
(န)

ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ တင်ေဆာင်ပါက ကုန်ပစ္စညဵ် စာရင်ဵနှငဴ် အေသဵစိတ်ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပချက်၊

(ပ)

ေလယာဉ်၏ စက်မငပိုင်ဵဆိုင်ရာ မှတ်တမ်ဵစာအုပ်၊

(ဖ)

ကာဵြဖတ်ဝင်ေရာက်လာနိုင်မညဴ်

အြခာဵမမို့ြပေလယာဉ်မျာဵအတွက်

သတင်ဵအချက်

အလက်မျာဵနှငဴ် ညဃန် ကာဵချက်မျာဵ၊
(ဗ)

မိုဵေလဝသခန့်မှန်ဵချက်၊

(ဘ)

ေလယာဉ်သာဵမျာဵအာဵေပဵေသာ သတိေပဵနှိုဵေဆာ်စာ။

ခရီဵသွာဵ စာရွက်စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵမျာဵ မပါရှိသူမျာဵကို သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြခင်ဵမှ တာဵြမစ်ြခင်ဵ
၁၄။

(က) မည်သညဴေ
် လယာဉ်၏ တာဝန်ရှိသူမည်သူမဆို ေလယာဉ်ေပ္ဒ၌ လိက
ု ်ပါလာသူအာဵလုဵဳ
တွင် တရာဵဝင်ခရီဵသွာဵ စာရွက်စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵမျာဵမပါရှိပါက ၎င်ဵေလယာဉ်ကို
ြမန်မာနိုင်ငဳြပင်ပရှိ ေနရာတစ်ေနရာမှ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵသို္ဓ ဝင်ေရာက်ခွငဴ်မြပုရ။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

ကို

ပျဳသန်ဵဝင်ေရာက်လာပါက

ဆန့်ကျင်၍

ေလယာဉ်တစ်စီဵကို

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ကြဖစ်ေစ၊

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵသို္ဓ

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က

ေယဘုယျအာဵြဖငဴ် သို္ဓမဟုတ် အထူဵအာဵြဖငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်လဃဲအပ်ထာဵသူကြဖစ်ေစ အဆိုပါ
ေလယာဉ်၏ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်အတွက် တာဝန်ရှိသူကို တရာဵဝင်ခရီဵသွာဵ
စာရွက်စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵမျာဵ မပါရှိေသာသူ သို္ဓမဟုတ် သူမျာဵကို ေလယာဉ်ေပ္ဒ
တင်၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ြမန်မာနိုင်ငဳမှ

ြပန်လည်သယ်ေဆာင်သွာဵရန် ညဃန် ကာဵနိုင်မပီဵ ေလယာဉ်ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်
အတွက် တာဝန်ရှိသူက ထိည
ု ဃန် ကာဵချက်ကို လိက
ု ်နာရမည်။
ေလယာဉ်ေမာင်ဵခန်ဵအတွင်ဵ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရမညဴအ
် ချက်မျာဵအာဵ သယ်ေဆာင်ြခင်ဵ
၁၅။

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ မည်သညဴေ
် လယာဉ်တွင်မဆို ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵ
ေသာအချက်အလက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေလယာဉ်ေမာင်ဵခန်ဵအတွင်ဵ စစ်ေဆဵရမညဴ် အချက်အလက်
မျာဵနှငဴ် အေရဵေပ္ဒအေြခအေနတွင် စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရမညဴ် အချက်အလက်မျာဵကို ထာဵရှိ
ရမည်။ အဆိုပါအချက်အလက်မျာဵကို ေလယာဉ်ေမာင်ဵခန်ဵအတွင်ဵ ေလယာဉ်မှူဵမျာဵ အလွယ်
တကူရယူအသုဳဵြပုနိုင်မညဴ် ေနရာမျာဵတွင်သာ ထာဵရှိရမည် ြဖစ်သည်။

လက်နက်၊ ခဲယမ်ဵမီဵေကျာက်၊ ေပါက်ကွဲေစတက်ေသာပစ္စညဵ် ၊ စစ်သုဳဵပစ္စညဵ် နှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ
ကုန်ပစ္စညဵ် စသည်တ္ဓို သယ်ေဆာင်ြခင်ဵ
၁၆။

(က) သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၏

ညစန
ိ ှိုင်ဵချက်အရ

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချူပ်က

ထုတေ
် ပဵသညဴ်

ခွငဴ်ြပုချက်စာနှငဴ် ထိခ
ု ွငဴ်ြပုချက်ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီမှအပ မည်သူမျှ ြမန်မာနိုင်ငဳ
သို္ဓြဖစ်ေစ ြမန်မာနိုင်ငဳမှြဖစ်ေစ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵြဖစ်ေစ ြမန်မာနိုင်ငဳအေပ္ဒမှြဖတ်ေကျာ်
၍ြဖစ်ေစ ပျဳသန်ဵေသာ မည်သညဴေ
် လယာဉ်ေပ္ဒကိုမဆို လက်နက်မျာဵ၊ ခဲယမ်ဵမီဵေကျာက်၊
စစ်လက်နက်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ ေပါက်ကွဲေစတက်ေသာ ပစ္စညဵ် နှငဴ် စစ်ပစ္စညဵ် မျာဵ သယ်ေဆာင်
ြခင်ဵ၊ သယ်ေဆာင်ေစြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သယ်ေဆာင်ရန် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵမြပုလုပ်ရ။

(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ခွငဴ်ြပုသညဴ် မည်သညဴက
် ုန်ပစ္စညဵ် ကိုမဆို သယ်ေဆာင်ခွငဴ်ြပု
သညဴအ
် ခါ ေလယာဉ်ေမာင်ဵ၊ ကုန်ပစ္စည်ဵတင်ပို္ဓသူနှငဴ် ကုန်ပစ္စညဵ် တင်ပို္ဓရန် ကကိုတင်မှာ
ကာဵသူ၊

ကုန်ပစ္စညဵ်

ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်သူ

သို္ဓမဟုတ်

သယ်ေဆာင်သူတို္ဓသည်

ေလယာဉ်ကိုြဖစ်ေစ၊ ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် လိက
ု ်ပါေသာသူမျာဵကိုြဖစ်ေစ၊ အြခာဵသူမျာဵနှငဴ်
ပစ္စညဵ် ဥစ္စာမျာဵကိုြဖစ်ေစ အန္တရာယ်မြဖစ်ေစရန် ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်၍
ကကိုတင်ကာကွယ်မငမျာဵ ြပုလုပ်ရမည်(၁)

အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ြခင်ဵမှ ေရှာင်ရှာဵနိုင်ရန် ကုန်ပစ္စညဵ် ဇစ်ြမစ်မျာဵကို ထုပ်ပိုဵြခင်ဵ၊
အကာအကွယ်ြပုြခင်ဵနှငဴ် လုခဳ ခုဳစွာထာဵသိုြခင်ဵ၊

(၂)

ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် လိက
ု ်ပါေသာ ခရီဵသည်မျာဵမှ မဝင်ေရာက်မထိေတွ့နိုင်သညဴ်
ေနရာတွင် ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵကို ထာဵရှိြခင်ဵ၊

(၃)

ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ၏

သေဘာသဘာဝကို

၎င်ဵကုန်ပစ္စညဵ် ထုပ်မျာဵ

အေပ္ဒတွင်

ရှင်ဵရှင်ဵလင်ဵလင်ဵနှငဴ် သိသာထင်ရှာဵစွာ အမှတ်အသာဵ ြပုလုပ်ထာဵြခင်ဵ။
(ဂ)

ကုန်တင်ပို္ဓသူသည် ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်သူအာဵ ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ
၏ သေဘာသဘာဝ၊ အေလဵချိန်နှငဴ် အေရအတွက်၊ ကုန်လက်ခဳမညဴ်သူ၏ အမည်နှငဴ်
ေနရပ်လပ
ိ ်စာအြပညဴအ
် စုဳတ္ဓက
ို ို
ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵကို

ေဖာ်ြပသညဴ်

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာ

ေလယာဉ်ေပ္ဒသို္ဓမတင်မီ

ေပဵရမည်ြဖစ်မပီဵ

ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်သူက အဆိုပါ အချက်အလက်မျာဵကို ေလယာဉ်မှူဵကကီဵသို္ဓအသိေပဵရမည်။
(ဃ) ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က လုပ်ပိုင်ခွငဴ်လဃဲအပ်ထာဵေသာ မည်သညဴအ
် ရာရှိကမဆို ဤနည်ဵ
ဥပေဒပါ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵကို ချိုဵေဖာက်သည် သို္ဓမဟုတ် ချိုဵေဖာက်မည်ဟု
ယုဳ ကည်ရန်အေ ကာင်ဵရှိပါက

ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ၏

သေဘာသဘာဝကို

အေသဵစိတ်

စစ်ေဆဵြခင်ဵ မြပုလုပ်နိုင်မီ သို္ဓမဟုတ် ထိက
ု ိစ္စနှငဴ်ပတ်သက်၍ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရန်
ဆုဳဵြဖတ်ချက်မချနိုင်မီအထိ ထိက
ု ုန်ပစ္စညဵ် မျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်သည်။
လိင
ု ်စင် စသည်တ္ဓထ
ို တ
ု ်ြပြခင်ဵ
၁၇။

အခန်ဵ ၁၁ အရ ထုတေ
် ပဵထာဵသညဴ် လိင
ု ်စင်မှအပ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ထုတေ
် ပဵထာဵ
သညဴ် သို္ဓမဟုတ် ကိုင်ေဆာင်ထာဵရန် လိုအပ်သညဴ် မည်သညဴလ
် င
ို ်စင်၊ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်၊
မှတ်တမ်ဵစာအုပ် သိမ
ု္ဓ ဟုတ် စာရွက်စာတမ်ဵကိုမဆို စစ်ေဆဵ ကညဴရ
် ငရန်အလိ္ဓင
ု ှာ ဦဵစီဵဌာနက
အခွငဴ်အာဏာအပ်နှင်ဵထာဵေသာ စစ်ေဆဵေရဵမှူဵကေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်
က ဤကိစ္စရပ်အတွက် အထူဵ သို္ဓမဟုတ် အေထွေထွအမိန့်ြဖငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်လဃဲအပ်ထာဵသညဴ်
အြခာဵပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵက ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေတာင်ဵဆိုပါက လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူကြဖစ်ေစ၊
ေလယာဉ်

သို္ဓမဟုတ်

လိင
ု ်စင်ရေလယာဉ်ကွင်ဵတို္ဓြဖစ်ပါက

ပိုင်ရှင်၊

ငှာဵရမ်ဵသူ

သို္ဓမဟုတ်

တာဝန်ခဳက ြဖစ်ေစထုတြ် ပန်ရမည်။ သို္ဓရာတွင် ေလယာဉ် သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵေလယာဉ်၏ အမငထမ်ဵ

မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ် လိင
ု ်စင်၊ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်၊ မှတ်တမ်ဵစာအုပ်နှငဴ် စာတမ်ဵအမှတ်
အသာဵမျာဵသည် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် ယူေဆာင်ရန် လိအ
ု ပ်ချက်မရှိပါက
၎င်ဵတို္ဓကိုတင်ြပရန် ေတာင်ဵဆိုသညဴ် အချိန်မှ ၂၄ နာရီအတွင်ဵ ထုတြ် ပရမည်။
ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ် ဆန့်ကျင်သညဴ် ပျဳသန်ဵမှုမျာဵကို တာဵဆီဵြခင်ဵ
၁၈။

(က) ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငဳေလယာဉ်အက်ဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၈ အရ ေလယာဉ်မျာဵကို
တာဵြမစ်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာအပ်နှင်ဵထာဵသညဴ်

အာဏာပိုင်က

ညဃန် ကာဵစာထုတြ် ပန်၍

တာဵြမစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါတာဵြမစ်မညဴ် ေလယာဉ်မှူဵ သို္ဓမဟုတ် တာဵြမစ်မညဴ် ေလယာဉ်
၏

တာဝန်ခဳသို္ဓစာြဖငဴ်

ညဃန် ကာဵချက်

ထုတြ် ပန်ြခင်ဵြဖငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ထိသ
ု ို္ဓ

တာဵြမစ်ြခင်ဵကို ထိေရာက်မငရှိေစရန်လုအ
ိ ပ်သညဴ် အေရဵယူေဆာင်ရွက်မငမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ
ြဖငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေလယာဉ်ကိုတာဵြမစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ တာဵြမစ်ပိုင်ခွငဴ်ရှိသညဴ်
ပုဂ္ဂိုလ်ကတာဵြမစ်ထာဵသညဴ်

ေလယာဉ်ကို

ေလယာဉ်ကွင်ဵတစ်ခုခုတွင်

ထာဵသိုြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ထာဵရှိြခင်ဵြဖစ်ပါက ထာဵသိုခ သို္ဓမဟုတ် ထာဵရှိခကို တာဵြမစ်ထာဵသညဴ်
ကာလတစ်ေလျှာက်လဳဵု အတွက် ေပဵေဆာင်ရမည်။
(ခ)

ဤနည်ဵဥပေဒအရ ထုတြ် ပန်သညဴ် ညဃန် ကာဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင်၍ ေဆာင်ရွက်
သူမည်သူမဆို ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ် ဆန့်ကျင်၍ ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်ဟု မှတ်ယူရမည်
ြဖစ်မပီဵ ၎င်ဵအေပ္ဒ ချမှတ်ရမညဴ် အြခာဵြပစ်ဒဏ်တစ်စုဳတစ်ရာကို ထိခက
ို ်မငမရှိေစရ။

ထပ်ဆငဴ်ေထာက်ခဳေသာလိင
ု ်စင်၊

အသိအမှတ်ြပုမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်၊

ခွငဴ်ြပုချက်နှငဴ်

အတည်ြပုချက်တိက
ု္ဓ ို ပယ်ဖျက်ြခင်ဵနှငဴ် ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ
၁၉။

(က) ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်(၁)

ေလယာဉ်တစ်စီဵစီဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ သူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်က ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ
ြပဋ္ဌာန်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လိက
ု ်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ
အတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရပါက ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ
အရ ထိေ
ု လယာဉ်အာဵ ထုတေ
် ပဵထာဵသညဴ် ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို
ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်။

(၂)

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

အချက်မျာဵအရ

ယုတ္တိတန်ေသာ

သဳသယရှိေ ကာင်ဵကို

ေကျနပ်လက်ခဳပါက ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်မင အေြခအေနသို္ဓမဟုတ်
ေလယာဉ်အစိတ်အပိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ လက်ခဳ
ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵအတွက် ဤနည်ဵဥပေဒအရ ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ
မည်သညဴအ
် သိအမှတ်ြပု

လက်မှတ်ကိုမဆိုပယ်ဖျက်ြခင်ဵ

ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵြပုလုပ်နိုင်သည်-

သို္ဓမဟုတ်

ယာယီ

(ကက)ေလယာဉ်

သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမင

အေြခအေန သို္ဓမဟုတ်
(ခခ) ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵ

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်

ထုတေ
် ပဵထာဵသညဴ်

အစိတ်အပိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၏ ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာ
ပျဳသန်ဵနိုင်မင အေြခအေန ထိ္ဓြု ပင် အဆိုပါလက်မှတ် နှငဴ် ပူဵတွဲသညဴ်
စည်ဵကမ်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ လုေ
ဳ လာက်ေသာ ေဘဵကင်ဵမင
အတိင
ု ်ဵအတာကိုေပဵစွမ်ဵနိုင်ြခင်ဵမရှိဟု ယုတ္တိတန်ေသာ သဳသယရှိေ ကာင်ဵ
ကို ေကျနပ်လက်ခဳပါက ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် အဆိုပါစည်ဵကမ်ဵချက်
မျာဵကို ေြပာင်ဵလဲနိုင်သည်။
(၃)

သူတစ်ဦဵဦဵက

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကိုြဖစ်ေစ၊

နည်ဵဥပေဒ

၁၃၇

အရ

ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ ညဃန် ကာဵချက်ကို ြဖစ်ေစ ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
လိက
ု ်နာရန် ပျက်ကွက်ေ ကာင်ဵေတွ့ရှိလျှင် ထိသ
ု ူအာဵ ကာဵနာခွငဴ်ကို စာြဖငဴ်မှတ်
တမ်ဵတင်မပီဵ ၎င်ဵအာဵထုတ်ေပဵထာဵေသာ လိင
ု ်စင်၊ အသိအမှတ်ြပု မှတ်ပုဳတင်
လက်မှတ်၊ ခွငဴ်ြပုချက်၊ အတည်ြပုချက်ကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် စည်ဵကမ်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ် ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
(၄)

ခိုင်လဳေ
ု သာအေ ကာင်ဵြပချက်ရှိသည်ဟု ယုဳ ကည်ပါက သို္ဓမဟုတ် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵ
ေနစဉ်အတွင်ဵ အမျာဵြပည်သူအကျိုဵငှာ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵထာဵရန် လိအ
ု ပ်သည်ဟု
ယုဳ ကည်ပါက စာြဖငဴ် အေ ကာင်ဵြပချက်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်၍ ေအာက်ပါတို္ဓကို
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(ကက)မည်သညဴလ
် က်မှတ်၊ အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် လိင
ု ်စင်၊ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်
နှငဴ် ခွငဴ်ြပုချက် သို္ဓမဟုတ် မည်သညဴလ
် က်မှတ် အဆငဴ်သတ်မှတ်ချက်
သို္ဓမဟုတ်

လိင
ု ်စင်၊

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ်

ခွငဴ်ြပုချက်

အခွငဴ်ထူဵမျာဵကိုမဆို

မည်သညဴသ
် တ်မှတ်ကာလအတွက် ြဖစ်ေစ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵနိုင်သည်။
(ခခ) ကိစ္စတစ်ခုကို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေနစဉ်အတွင်ဵ မည်သညဴလ
် က်မှတ်၊ အရည်
အေသွဵစဳနငန်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

လိင
ု ်စင်၊

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ်

ခွငဴ်ြပုချက်ကိုမဆို

ယာယီရပ်ဆိုင်ဵနိုင်သည်။
(ဂဂ) မည်သညဴလ
် က်မှတ်၊

အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

လိင
ု ်စင်၊

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် ခွငဴ်ြပုချက်ကို မဆို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
(ဃဃ)မည်သညဴလ
် က်မှတ်၊ အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ သို္ဓမဟုတ် လိင
ု ်စင်၊ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်
နှငဴ် ခွငဴ်ြပုချက်တွင်မဆို ြပစ်တင်သည် မှတ်ချက် ေရဵသွင်ဵနိုင်သည်။

(၅)

၎င်ဵကထုတ်ေပဵေသာ မည်သညဴလ
် င
ို ်စင် သို္ဓမဟုတ် လက်မှတ်၊ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ်
ခွငဴ်ြပုချက်

သို္ဓမဟုတ်

မည်သညဴ်

သို္ဓမဟုတ်

၎င်ဵကလုပ်ပိုင်ခွငဴ်

ခရီဵသွာဵမှတ်တမ်ဵစာအုပ်တွင်မဆို

လဃအ
ဲ ပ်ထာဵသူက

ေရဵသွင်ဵထာဵေသာ

၎င်ဵက
အချက်

အလက်မျာဵကို ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်။
(၆)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ

ထုတေ
် ပဵထာဵသညဴ်

လိင
ု ်စင်၊

အသိအမှတ်ြပု

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်၊ ခွငဴ်ြပုချက်နှငဴ် အတည်ြပုချက် သို္ဓမဟုတ် အြခာဵစာရွက်
စာတမ်ဵတစ်ခုခု ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူအာဵ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ၊ ရပ်စဲြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵအာဵ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၁၉ (က) (၆) ပါ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို ရက်ေပါင်ဵ ၁၅ ရက်အတွင်ဵ လိက
ု ်နာရန်
ပျက်ကွက်ပါက ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအာဵ ကျူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည် ြဖစ်သည်။
မည်သညဴလ
် က်မှတ်၊ အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ၊ လိင
ု ်စင်၊ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် ခွငဴ်ြပုချက်ကို

ရှင်ဵလင်ဵချက်။

မဆို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵရန် အေ ကာင်ဵြပချက်သည် အထက်ပါ နည်ဵဥပေဒခွဲအရ
အမျာဵြပည်သူအကျိုဵငှာ

လုေ
ဳ လာက်ေသာ

အေ ကာင်ဵြပချက်ြဖစ်၊

မြဖစ်အေပ္ဒ

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်သည် တရာဵဝင်အတည် ြဖစ်သည်။
စက်မဲဴေလယာဉ်နှငဴ် ေလတဳခွန်မျာဵအေပ္ဒ သက်ဆိုင်မှုမရှိေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵ
၂၀။

နည်ဵဥပေဒ ၁၃ ပါ ေဖာ်ြပချက်မျာဵသည် စက်မဲဴေလယာဉ် (gliders) နှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵမရှိေစရ။
ထိ္ဓြု ပင် နည်ဵဥပေဒ ၇၊ ၉၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၅၊ ၂၈ နှငဴ် အခန်ဵ (၃) ပါ ေဖာ်ြပချက်မျာဵသည်
ေလယာဉ်မှ အရာဝတ္ထုမျာဵပစ်ချသညဴက
် ိစ္စနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေလတဳခွန် (Kites) နှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵ
မရှိေစရ။

ေလယာဉ်ကွင်ဵတွင် ေလယာဉ်ေပ္ဒတက်သူမျာဵအာဵ လုခဳ ခုဳေရဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ
၂၁။

ေလေ ကာင်ဵပျဳသန်ဵေရဵတွင်

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက်

လုခဳ ခုဳစိတ်ချေစရန်အလိ္ဓင
ု ှာ

ေလယာဉ်ကွင်ဵတွင် ေလယာဉ်ေပ္ဒတက်ေရာက်သူတိုင်ဵ ၎င်ဵတို္ဓ၏လက်ဆွဲအိတ်မျာဵ (ရှိလျှင်)
နှငဴ်အတူ ေလယာဉ်ကွင်ဵတွင် ေလယာဉ်ေပ္ဒမတက်မီ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က အခွငဴ်အာဏာ
အပ်နှင်ဵထာဵသညဴ် အရာရှိ၏ ရှာေဖွစစ်ေဆဵမငကို ခဳယူရမည်။
ေရဒီယိုေ ကဵနန်ဵစက်ပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵ
၂၂။

(က) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏ အခန်ဵ ၅ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

ထုတေ
် ပဵထာဵသညဴ်

လိင
ု ်စင်အမျိုဵအစာဵကို ကိုင်ေဆာင်ထာဵြခင်ဵမရှိပါက မည်သူမျှ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳ
တင်ထာဵသညဴ်

မည်သညဴေ
် လယာဉ်တွင်မဆို

မည်သူမျှ တပ်ဆင်အသုဳဵမြပုရ။

ေရဒီယိုတယ်လဖ
ီ ုန်ဵစက်ကိရိယာမျာဵကို

(ခ)

ေလယာဉ်တွင် တပ်ဆင်အသုဳဵြပုေသာ ေရဒီယိုထုတ်လဃငဴ်သညဴ် စက်ကိရိယာမျာဵကို ၁၉၈၂
ခုနှစ်၊

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

တယ်လက
ီ ွန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ

ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ

(နိုင်ရိုဘီကွန်

ဗင်ဵရှင်ဵ) တွင် ဖွငဴ်ဆိုထာဵသညဴ် စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ယင်ဵ၏ေနာက်ဆက်တွဲ
ပါ အေထွေထွေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရဵစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ သက်ဆိုင်သမျှ လိက
ု ်နာအသုဳဵ
ြပုရမညဴ်အြပင် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵစဉ် သုဳဵခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် အချိန်
နာရီမျာဵအတွင်ဵသာ အသုဳဵြပုရမည်။
(ဂ)

ဤနည်ဵဥပေဒတွင်ပါရှိသညဴ် သတ်မှတ်ချက်မျာဵအြပင် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵ
ချက်မျာဵနှငဴ် ယင်ဵဥပေဒအရြပုလုပ်သညဴ် ေရဒီယိုေ ကဵနန်ဵ၊ ေရဒီယိုစက်ကိရိယာမျာဵ
လိင
ု ်စင်ရှိရန် လိအ
ု ပ်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵကိုလည်ဵ လိက
ု ်နာရမည်။

ေချာစာမျာဵ
၂၃။

ြမန်မာဴစာတိုက်နှငဴ် ေ ကဵနန်ဵလုပ်ငန်ဵမှ တာဝန်ရှိသူ၏ စာြဖငဴ် သေဘာတူညီချက်မရှိဘဲ မည်သူမျှ
မညဴသ
် ညဴေ
် လယာဉ်တွင်မဆို ေချာစာသယ်ေဆာင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သယ်ေဆာင်ရန် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ
မြပုရ။

ေလယာဉ်ကွင်ဵမျာဵ
၂၄။

(က) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏ အခန်ဵ (၉) ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵ
ထာဵေသာ သို္ဓမဟုတ် ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ ေလယာဉ်ကွင်ဵမှအပ ခရီဵသည်မျာဵကို အခေ ကဵ
ေငွ

သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်ြဖငဴ်

အခေ ကဵေငွ
အစီအစဉ်အရ

ပုဳမှန်ေလေ ကာင်ဵ

ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ်

(Reward)

ဆင်ဵသက်ရန်နှငဴ်

ပို္ဓေဆာင်ေရဵခရီဵစဉ်မျာဵ

ြဖငဴ်

သယ်ေဆာင်သညဴ်

ထွက်ခွာရန်အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ပျဳသန်ဵသညဴေ
် လယာဉ်ြဖငဴ်

အချိန်မှန်

ဆင်ဵသက်ရန်နှငဴ် ထွက်ခွာရန်အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ မည်သညဴေ
် လယာဉ်မှူဵ သို္ဓမဟုတ်
ေလယာဉ်တာဝန်ခဳမဆို မည်သညဴေ
် နရာကိုမျှ အသုဳဵမြပုရ။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) တွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ေလယာဉ်ကွင်ဵမှအပ အြခာဵေလယာဉ်ကွင်ဵ
တစ်ခု၏ မည်သညဴပ
် ိုင်ရှင်မဆို ၎င်ဵ၏ေလယာဉ်ကွင်ဵကို နည်ဵဥပေဒခွန
ဲ ှငဴ် ဆန့်ကျင်၍
အသုဳဵြပုရန်ခွငဴ်မြပုရ။

(ဂ)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ

ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင်ပါရှိသူမှအပ

မည်သူမျှခွငဴ်ြပုချက်ရ

သို္ဓမဟုတ် လိင
ု ်စင်ရေလယာဉ်ကွင်ဵတစ်ခု၏ ေလယာဉ်ဆင်ဵသက်ရာေနရာ၊ လငပ်ရှာဵသွာဵ
လာေနသညဴေ
် နရာတို္ဓတွင်
ဝင်ေရာက်ြခင်ဵမြပုရ။

ထိေ
ု လယာဉ်ကွင်ဵတာဝန်ခဳ၏

သေဘာတူညီချက်မရရှိဘဲ

တာဵြမစ်နယ်ေြမမျာဵ
၂၅။

(က) ေနာက်ဆက်တွဲဇယာဵ

၁

တွင်

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

နယ်ေြမတစ်ခုခုအေပ္ဒမှ

အဆိုပါဇယာဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီမှတစ်ပါဵ မည်သူမျှ
ေလယာဉ် ြဖတ်ေကျာ်ပျဳသန်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြဖတ်ေကျာ်ပျဳသန်ဵရာတွင် ကူညြီ ခင်ဵမြပုရ၊
(ခ)

ေလယာဉ်မှူဵတိုင်ဵက
နှငဴ်ဆန့်ကျင်၍

မိမိေမာင်ဵနှင်ေနသညဴေ
် လယာဉ်သည်

တာဵြမစ်နယ်ေြမတစ်ခုေပ္ဒသို္ဓ

နည်ဵဥပေဒခွဲ

ေရာက်ရှိေနေ ကာင်ဵ

(က)

သိလျှင်သိြခင်ဵ

နည်ဵဥပေဒ ၂၉ တွင် ရည်ညဃန်ဵသတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ေနသညဴ်
အချက်ြပမပီဵ တာဵြမစ်နယ်ေြမ၏ ြပင်ပ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ အနီဵဆုဳဵေလယာဉ်ကွင်ဵ
တစ်ခုခုတွင် အြမန်ဆုဳဵဆင်ဵသက်ရမည်။ သို္ဓရာတွင် အဆိုပါေလယာဉ်မှူဵသည် ရာသီဥတု
ဒဏ် သို္ဓမဟုတ် အြခာဵမလဃမ
ဲ ေရှာင်သာေသာ အေ ကာင်ဵတစ်ခုခု၏ လင့ဳ ေဆာ်မငေ ကာငဴ်မှ
အပ တာဵြမစ်နယ်ေြမအတွင်ဵသို္ဓ ေရှ့တိုဵဝင်ေရာက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တာဵြမစ်နယ်ေြမအေပ္ဒ
ရှိေနဆဲအချိန်တွင် စတင်ဆင်ဵသက်ြခင်ဵ မြပုလုပ်ရ။
(ဂ)

ကန့်သတ်နယ်ေြမ၊ တာဵြမစ်နယ်ေြမ သို္ဓမဟုတ် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ နယ်ေြမအနီဵမှ
ပျဳသန်ဵေနေသာ ေလယာဉ်တစ်စီဵအာဵ နည်ဵဥပေဒ ၂၉ ကို ကိုဵကာဵ၍ သတိေပဵသညဴ်
အချက်ြပမီဵမျာဵ ြပသညဴအ
် ခါ ေလယာဉ်မှူဵသည် ေလယာဉ်၏လမ်ဵေ ကာင်ဵကို ချက်ချင်ဵ
ေြပာင်ဵ၍ ထိတ
ု ာဵြမစ်နယ်ေြမ အတွင်ဵမှ ထွက်ခွာပျဳသန်ဵသွာဵရမည်။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒ ၂၉ တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ ေလယာဉ်ကွင်ဵ ထိန်ဵချုပ်ေမျှာ်စင်မှ
အချက်ြပမီဵနှငဴ် အေရာင်မျာဵြပလာသညဴအ
် ခါ ေလယာဉ်မှူဵသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) တွင်
ရည်ညဃန်ဵထာဵသညဴ် အချက်ြပမီဵကို ချက်ချင်ဵြပမပီဵ ထိန
ု ည်ဵဥပေဒခွဲနှငဴ်အညီ ေလယာဉ်ကို
ဆင်ဵသက်ရမည်။
ေလယာဉ်ကွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ေလယာဉ်မှြဖစ်ေစ ဓာတ်ပုဳရိုက်ြခင်ဵ
၂၆။

မည်သူမျှ

အစိုဵရေလယာဉ်ကွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵစဉ်

ေလယာဉ်ေပ္ဒမှြဖစ်ေစ

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ ခွငဴ်ြပုချက်စာပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်မညီဘဲ ဓာတ်ပုဳရိုက်ြခင်ဵ၊ ဓာတ်ပုဳ
ရိုက်ေစြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရိုက်ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ မြပုလုပ်ရ။ သို္ဓရာတွင် ဦဵစီဵဌာနသည် တရာဵဝင်
ြပန်တမ်ဵတွင်

ထညဴ်သွင်ဵအသိေပဵြခင်ဵြဖငဴ်

မည်သညဴအ
် စိုဵရပိုင်ေလယာဉ်ကွင်ဵက

မည်သညဴအ
် စိုဵရပိုင်

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

ေလယာဉ်ကွင်ဵ

နယ်ေြမအတွင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ဤကန့်သတ်

ချက်မျာဵသည် မည်သညဴဓ
် ာတ်ပုဳရိုက်ကူဵြခင်ဵကိုမဆို သက်ေရာက်မငမရှိေစရေ ကာင်ဵ အခါအာဵ
ေလျာ်စွာ ညဃန် ကာဵနိုင်သည်။

အချို့ေသာေလယာဉ်မျာဵအတွက်

သီဵသန့်ထာဵသညဴ်

ေကာင်ဵကင်မှ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ်

ေလယာဉ်နှငဴ်အမျာဵြပည်သူ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ြခင်ဵ
၂၇။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏
မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ်

အခန်ဵ

(၄)၊

နည်ဵဥပေဒ

၄၇

မည်သညဴေ
် လယာဉ်မဆို

ပါ

အတန်ဵအစာဵ

ေကာင်ဵကင်မှ

“ခ”

နှငဴ်အညီ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ်

ေလယာဉ် သို္ဓမဟုတ် အမျာဵြပည်သူသယ်ယူပို္ဓေဆာင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ် ေလယာဉ်
အြဖစ်အသုဳဵမြပုရ။ သို္ဓရာတွင် အခန်ဵ (၄)၊ နည်ဵဥပေဒ ၄၇ ပါ အတန်ဵအစာဵ “က” နှငဴ်အညီ
မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်မျာဵမှအပ ေကာင်ဵကင်မှ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ် ေလယာဉ်
သို္ဓမဟုတ်

အမျာဵြပည်သူသယ်ယူပို္ဓေဆာင်သညဴ်

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ်

ေလယာဉ်အြဖစ်

ဝန်ကကီဵဌာနက အခါအာဵေလျာ်စွာ ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ကန့်သတ်ချက်မျာဵြဖငဴ် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵြပုလုပ်
နိုင်သည်။ ထိသ
ု ို္ဓေသာ ကန့်သတ်ချက်မျာဵကို ထိေ
ု လယာဉ်၏ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ထိေ
ု လယာဉ်ြဖငဴ်
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူထဳ စာြဖငဴ်အေ ကာင်ဵ ကာဵမပီဵပါက တရာဵဝင် သတ်မှတ်မပီဵြဖစ်သည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
ေလယာဉ်မျာဵ ပျဳသန်ဵစဉ်လုက
ိ ်နာရမညဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ
၂၈။

မည်သညဴ် နိုင်ငဳတကာပျဳသန်ဵသညဴ် ေလယာဉ်၊ ခရီဵသည်သယ်ေဆာင်သညဴ် ေလယာဉ်၊ ကုန်စည်
သယ်ေဆာင်သညဴ် ေလယာဉ်၊ ေချာစာသယ်ေဆာင်သညဴ် ေလယာဉ် သို္ဓမဟုတ် ငှာဵရမ်ဵသူ
သို္ဓမဟုတ် အြခာဵတစ်ဦဵတစ်ေယာက်က ေမာင်ဵနှင်ရန် ငှာဵရမ်ဵသညဴ် ေလယာဉ်မဆို ေအာက်ပါ
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာြခင်ဵမရှိလျှင် ပျဳသန်ဵြခင်ဵမြပုရ(က) ေလယာဉ်သည် ေဝဟင်တွင်စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်ရှိထာဵမပီဵ အခန်ဵ (၆)
၏ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီြဖစ်ေစ၊

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ်

ေလယာဉ်

မဟုတ်ပါက ထိေ
ု လယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ၏ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ
ေလေ ကာင်ဵကကဳဴခိုင်မငရှိသညဴ် အေနအထာဵတွင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။
(ခ)

ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်ကိုထုတ်ေပဵခဲဴရာတွင် အေြခခဳသညဴ်
စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵကို အြပညဴ်အဝလိက
ု ်နာရမည်။

(ဂ)

အခန်ဵ (၆) ၏ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ်
ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵအရလည်ဵေကာင်ဵ ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် တင်ေဆာင်ထာဵရန်
လိအ
ု ပ်သညဴ် ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်နှငဴ်အြခာဵအသိအမှတ်ြပု
လက်မှတ်မျာဵကို တင်ေဆာင်ထာဵရမည်။

(ဃ) ေလယာဉ်အတန်ဵအစာဵ သို္ဓမဟုတ် အမျိုဵအစာဵအတွက် အခန်ဵ (၆) တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵ
သညဴခ
် ျိန်ခွက်နှငဴ်

စက်ပစ္စညဵ် မျာဵကို

ေကာင်ဵစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သညဴအ
် ေြခအေနြဖငဴ်

ေလယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထာဵရမည်။ သို္ဓရာတွင် ဦဵစီဵဌာနက စာြဖငဴ်ထုတ်ြပန်သညဴ် အမိန့်

နှငဴ် အဆိုပါအမိန့်တွင် ေဖာ်ြပသညဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ နှငဴ်အညီ မည်သညဴ် ေလယာဉ်ကို
မဆို ဤနည်ဵဥပေဒ၏ သက်ေရာက်မငမှ ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ်ြပုနိုင်သည်။
ဤနည်ဵဥပေဒအလိ္ဓင
ု ှာ၊
ရှင်ဵလင်ဵချက်။

ေလယာဉ်ေမာင်ဵအသင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်ေမာင်ဵ

သင်တန်ဵေကျာင်ဵမှ သင် ကာဵမင သို္ဓမဟုတ် အြခာဵရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသင်ဵဝင်
သို္ဓမဟုတ် သင်တန်ဵသာဵကို အခေ ကဵေငွြဖငဴ် ေလယာဉ်ကို အသုဳဵြပုေစြခင်ဵကို
အခေ ကဵေငွြဖငဴ် ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

ေလေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ
၂၉။

မည်သူမဆို ဦဵစီဵဌာနက ထုတြ် ပန်သညဴ် မိမိနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ြမန်မာနိုင်ငဳမမို့ြပေလေ ကာင်ဵ
ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ (Myanmar Civil Aviation Requirements) ကို လိက
ု ်နာရမည်။
ေလယာဉ်တစ်စီဵေပ္ဒရှိ ေလယာဉ်အမငထမ်ဵ၊ ေလယာဉ်မှူဵတိုင်ဵနှငဴ် တာဝန်ခဳကကီဵ ကပ်သူတိုင်ဵ
သည် ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေနသညဴအ
် ချိန်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေြမြပင် သို္ဓမဟုတ် ေရြပင်ေပ္ဒတွင်
လငပ်ရှာဵသွာဵလာေနသညဴ် အချိန်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေလယာဉ်မှူဵမျာဵက ေရှ့ဘက်နှငဴ်ေဘဵဘက်
သို္ဓ ကညဴရ
် ာတွင် ြမင်ကွင်ဵပိတ်မေနေစေရဵအတွက် ေလယာဉ်၏ြပူတင်ဵေပါက်၊ ေလကာမှန်နှငဴ်
ေဘဵမှန်တိက
ု္ဓ ို တတ်နိုင်သမျှ ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ (၃)
ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမှုဆိုင်ရာ ေယဘုယျ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ ပျဳသန်ဵမှုမျာဵ
၃၀။

ပင်လယ်ြပင်အထက် အြမငဴ်ေပ (Altitude) နိမဴ်ေနသညဴ် အေြခအေန သို္ဓမဟုတ် လူမျာဵနှငဴ်
လူေနအိမ်မျာဵနှငဴ်

အနီဵကပ်ဆုဳဵအေြခအေနမျိုဵတွင်

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အြခာဵအေ ကာင်ဵ

တစ်ရပ်ရပ်ေ ကာငဴ် တစ်ဦဵဦဵ သို္ဓမဟုတ် ပစ္စညဵ် တစ်ခုခုကို မလိအ
ု ပ်ဘဲ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစမညဴ်
အေြခအေနမျိုဵတွင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ မည်သူမျှ ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵြခင်ဵ မြပုရ။
မမို့ေတာ် စသည်တ္ဓအ
ို ေပ္ဒမှ ပျဳသန်ဵြခင်ဵ
၃၁။

မည်သညဴေ
် လယာဉ်မှူဵမဆို အေရဵေပ္ဒအေြခအေနတွင် မမို့ေတာ်၊ မမို့၊ ေကျဵရွာ သို္ဓမဟုတ်
အြခာဵလူဦဵေရထူထပ်သညဴ် ေနရာမျာဵ၏ အြပင်ဘက်တွင် ပင်လယ်ြပင်အထက်အြမငဴ်ေပ ၁၀၀၀
ထက်ေလျာဴနည်ဵ၍ ပျဳသန်ဵဆင်ဵသက်သညဴ် ကိစ္စမှအပ မည်သညဴ် မမို့ေတာ်၊ မမို့၊ ေကျဵရွာ
သို္ဓမဟုတ်

အြခာဵလူေြခထူထပ်သညဴ်

ေနရာမျာဵအေပ္ဒမှ

မည်သညဴေ
် လယာဉ်ေမာင်ဵကမဆို

ပင်လယ်ြပင်အထက်ေပ ၁၀၀၀ ထက်နိမဴ်၍ေလယာဉ်ကို ပျဳသန်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်
တာဝန်ခဳမှ ပျဳသန်ဵရန်ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ မြပုလုပ်ရ။ သို္ဓရာတွင်

ဤတာဵြမစ်ချက်သည်

လိင
ု ်စင်ရ

ေလယာဉ်ကွင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အစိုဵရေလယာဉ်ကွင်ဵတစ်ခုခု၏ ေရမိုင်တစ်မိုင် အကွာအေဝဵအတွင်ဵ
တွင် သက်ေရာက်မင မရှိေစရ။
ေြမြပင်ေရြပင်အထက် ပျဳသန်ဵြခင်ဵ
၃၂။

ေလယာဉ်မှူဵသည် မည်သညဴေ
် လယာဉ်ကိုမဆို ေြမြပင် သို္ဓမဟုတ် ေရြပင်အထက် (Surface of
the Water) ေပ ၅၀၀ ထက် ေလျာဴနည်ဵ၍ ပျဳသန်ဵြခင်ဵမြပုရ။ ထိ္ဓြု ပင်မညဴ်သညဴက် ကီဵ ကပ်သူမျှ
ထိအ
ု ြမငဴ်ေပေအာက် ေလျာဴနည်ဵ၍ ပျဳသန်ဵေစရန် ခွငဴ်မြပုရ။

မူဵယစ်ေဆဵနှငဴ် စိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲေစတက်ေသာ ေဆဵမျာဵေသာက်သုဳဵမှုကို တာဵြမစ်ြခင်ဵ
၃၃။

(က) (၁)

ေလယာဉ်မှူဵကကီဵ၊

ေလယာဉ်မှူဵ၊

ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵြပ၊

အင်ဂျင်နီယာ၊

ေလယာဉ်ေမာင်၊ ေလယာဉ်မယ် သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်သညဴ် ေလယာဉ်
အဖွဲ့သာဵ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵတာဝန်တစ်ခုခုကို ထမ်ဵေဆာင်ရန် ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင်
လိက
ု ်ပါေသာ မည်သညဴပ
် ုဂ္ဂိုလ်မဆို ေလယာဉ်စတင်မပျဳသန်ဵမီ ၁၂ နာရီအတွင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေနစဉ်အတွင်ဵ မည်သညဴအ
် ရက်ေသစာ၊ အိပ်ေဆဵ၊
မူဵယစ်ေဆဵ

သို္ဓမဟုတ်

စိတ်ဂကေဆဵြဖစ်ေစ၊

ေဖာ်စပ်ထာဵေသာေဆဵြဖစ်ေစ

ေသာက်သုဳဵြခင်ဵမြပုရ။
(၂)

အရက်ေသစာ၊ အိပ်ေဆဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵ သို္ဓမဟုတ် စိတ်ဂကေဆဵြဖစ်ေစ ေဖာ်စပ်ထာဵ
ေသာေဆဵြဖစ်ေစ

ေသာက်သုဳဵထာဵြခင်ဵေ ကာငဴ်

အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ၏

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်နိုင်ေရဵကို ထိခက
ို ်ေနှာငဴ်ယှက်ေစနိုင်သည်အထိ မူဵယစ်ေနြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် အရက်နဳ့ရေနြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဆီဵနှငဴ်ေသွဵ စစ်ေဆဵရာတွင် အရက်
ပါဝင်မင ေတွ့ရှိြခင်ဵမရှိေစရ။
(၃)

အြခာဵမည်သူမဆို မူဵယစ်ေနစဉ် ေလယာဉ်ေပ္ဒသို္ဓ ဝင်ေရာက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ေရာက်ရှိေနြခင်ဵ မရှိေစရ။

(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ

ြပည်တွင်ဵေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

မည်သညဴလ
် ုပ်ငန်ဵရှင်မဆို

၎င်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ်

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ
ေလယာဉ်မျာဵေပ္ဒတွင်

မည်သညဴအ
် ရက်ေသစာကိုမျှ မေရာင်ဵရ။ ေလယာဉ်ြဖငဴ်လိုက်ပါသညဴ် မည်သူမဆိုသည်
လည်ဵ ေလယာဉ်ေပ္ဒ၌ အရက်မေသာက်ရ။
(ဂ)

လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူမျာဵသည် ၎င်ဵတို္ဓလိုင်စင်နှငဴ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵမျာဵ၏ အထူဵ
အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို ေဘဵကင်ဵစွာနှငဴ် မှန်မှန်ကန်ကန် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မြပုနိုင်ေစမညဴ်
မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် စိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲေစတတ်ေသာ ေဆဵဝါဵတစ်မျိုဵမျိုဵ၏ သက်ေရာက်မင
ေအာက်တွင် ရှိေနစဉ် ၎င်ဵတို္ဓလိုင်စင်နှငဴ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵမျာဵ၏ အထူဵအခွငဴ်အေရဵ
မျာဵကို မကျငဴ်သုဳဵရ။

(ဃ) လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူ မည်သူမဆို စွမ်ဵေဆာင်ရည်ကို ထိခက
ို ်နိုင်ေသာ စိတ်ကို
ေြပာင်ဵလဲေစေသာ အရာမျာဵကို သုဳဵစွဲြခင်ဵမြပုရ။
ေလယာဉ်တွင် စိတ်မနှဳ္ဓသူ သို္ဓမဟုတ် ဝက်ရူဵြပန်ေရာဂါရှသ
ိ ူကို သယ်ေဆာင်ြခင်ဵ
၃၄။

မည်သညဴေ
် လယာဉ်ြဖငဴ်မဆို စိတ်မနှဳ္ဓသူ သို္ဓမဟုတ် ဝက်ရူဵြပန်ေရာဂါရှိသူကို သိလျက်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ
သို္ဓမဟုတ် မသိေကျဵကျွန်ြပုလျက်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ သယ်ေဆာင်ြခင်ဵ မြပုရ။ သိရ
ု္ဓ ာတွင် ဤတာဵြမစ်
ချက်သည် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ရ ဆရာဝန်ကေလယာဉ်ကို ြဖစ်ေစ၊ အြခာဵခရီဵသည်မျာဵကို
ြဖစ်ေစ

တစ်စုဳတစ်ရာအန္တရာယ်မြပုနိုင်ဟု

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်

ထုတေ
် ပဵထာဵေသာသူ

တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ကို သယ်ေဆာင်ြခင်ဵအာဵ တာဵြမစ်ြခင်ဵမြပုရ။ ထိ္ဓအ
ု ြပင် ေအာက်ပါသူမျာဵနှငဴ်
လည်ဵ မသက်ဆိုင်ေစရ(က) ေလေ ကာင်ဵခရီဵစဉ် မတိုင်မီ ၁၂ နာရီအတွင်ဵ အရက် သို္ဓမဟုတ် သုဳဵစွဲရန်အသငဴ် ေဖာ်စပ်
ထာဵေသာ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမျာဵ ေသာက်စာဵထာဵြခင်ဵမရှိသူ သို္ဓမဟုတ် အသုဳဵြပုထာဵြခင်ဵ
မရှိသူ၊
(ခ)

ေလေ ကာင်ဵခရီဵစဉ်အတွင်ဵနှငဴ် ခရီဵအဆုဳဵထိ အကယ်၍ စိတ်လငပ်ရှာဵေသာ အေြခအေန
မျိုဵတွင် သငဴ်တငဴ်ေလျာ်ကန်ေသာ စိတ်မငိမ်ေဆဵြဖငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်ေသာသူ၊

(ဂ)

အေဖာ်တစ်ေယာက်အတူ လိက
ု ်ပါမပီဵ အကယ်၍ ေလေ ကာင်ဵခရီဵစဉ် မတိုင်မီ ရက်သတ္တ
ပတ် ၂ ပတ်အတွင်ဵ စိတ်မငိမ်ေဆဵသုဳဵစွဲထာဵရန် လိအ
ု ပ်ခဲဴလျှင်၊ အသိအမှတ်ြပုေဆဵပညာ
ကျွမ်ဵကျင်သူနှငဴ်အတူလုက
ိ ်ပါလျက် ၎င်ဵကို အရက် သို္ဓမဟုတ် သုဳဵစွဲရန် အသငဴ်ေဖာ်စပ်
ထာဵေသာမူဵယစ်ေဆဵဝါဵမျာဵ

ေသာက်သုဳဵထာဵြခင်ဵမရှိေအာင်

ေသချာေစမပီဵ

ခရီဵစဉ်

အတွင်ဵနှငဴ် ခရီဵစဉ်အဆုဳဵထိ စိတ်မငိမ်ေဆဵြဖငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်ေသာသူ။
ေလယာဉ်တွင် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို သယ်ေဆာင်ြခင်ဵ
၃၅။

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ကြဖစ်ေစ၊
အရာရှိတစ်ဦဵဦဵကြဖစ်ေစ

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ကိုယ်စာဵ

အေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်ေပ္ဒ

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်အပ်နှင်ဵထာဵသညဴ်

မူတည်မပီဵ

စာြဖငဴ်ခွငဴ်ြပုချက်တွင်

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍ သယ်ေဆာင်ခွငဴ်ြပုေသာ အကျဉ်ဵသာဵမှအပ မည်သညဴအ
် ကျဉ်ဵ
သာဵကိုမျှ ေလယာဉ်ေပ္ဒသို္ဓတင်ေဆာင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်ြဖငဴ် သယ်ေဆာင်သွာဵြခင်ဵ
မြပုရ။
ေလယာဉ်တွင် တိရစ္ဆာန်၊ ငှက်နှငဴ် တွာဵသွာဵသတ္တဝါမျာဵကို သယ်ေဆာင်ြခင်ဵ
၃၆။

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က

အေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်အေပ္ဒမူတည်မပီဵ

စာြဖငဴ်ခွငဴ်ြပုချက်တွင်

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍ သယ်ေဆာင်ခွငဴ်ြပုေသာတိရစ္ဆာန်၊ ငှက်နှငဴ် တွာဵသွာဵသတ္တဝါ
မျာဵမှအပ မည်သညဴတ
် ိရစ္ဆာန်၊ ငှက်နှငဴ် တွာဵသွာဵသတ္တဝါမျာဵကို ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵနှငဴ် ြမန်မာ
နိုင်ငဳမှထွက်ခွာသညဴေ
် လယာဉ်ေပ္ဒသို္ဓ တင်ေဆာင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်ြဖငဴ် သယ်ေဆာင်
သွာဵြခင်ဵမြပုရ။

ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် ေဆဵလိပ်ေသာက်ြခင်ဵ
၃၇။

(က) ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်တိုင်ဵ၏ ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်
လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်သူနှငဴ် ေလယာဉ်မှူဵကကီဵတို္ဓသည် ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် ေဆဵလိပ်
မေသာက်ရဟုတာဵြမစ်သညဴ်

သတိေပဵချက်ကို

ေလယာဉ်ေပ္ဒ၌

ထပ်ရှာဵြမင်သာ

သညဴေ
် နရာတွင် ြပသထာဵရမည်။
(ခ)

မည်သူမျှ ေလယာဉ်၏ေနရာတစ်ခုခုတွင်ြဖစ်ေစ၊ ေလယာဉ်အနီဵအနာဵြဖစ်ေစ စီဵကရက်၊
ေဆဵြပင်ဵလိပ်၊ ေဆဵတဳ သို္ဓမဟုတ် အလာဵတူ ကိရိယာတစ်ခုခုအပါအဝင် ေဆဵလိပ်
ေသာက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် မီဵညစိထာဵသညဴေ
် ဆဵလိပ်ကို ကိုင်ေဆာင်ထာဵြခင်ဵမြပုရ။

ေလယာဉ်ကိုဆီြဖညဴြ် ခင်ဵ
၃၈။

(က) မည်သညဴေ
် လယာဉ်မဆို

၎င်ဵ၏ဆီတိုင်ကီမျာဵသို္ဓ

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်

ဝန်ကကီဵဌာနက

အသိအမှတ်ြပုထာဵေသာ အထူဵတည်ေဆာက်ထာဵသညဴ် ဆီသယ်ယာဉ်မျာဵ သို္ဓမဟုတ်
ဝမ်ဵြပာဵေရယာဉ်တိမ
ု္ဓ ှလဲ၍
ွ

ေလယာဉ်ဆီကို

အလုဳဵအခဲလက
ို ်

သယ်ေဆာင်သညဴ်

အြခာဵယာဉ် သို္ဓမဟုတ် ေရယာဉ်မျာဵထဳမှ ဆီထညဴ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြဖညဴ်တင်ဵြခင်ဵ
မြပုလုပ်ရ။
(ခ)

ေလယာဉ်ကို ဆီြဖညဴြ် ခင်ဵ၊ ဆီတိုင်ကီမှ ဆီေဖာက်ထတ
ု ်ြခင်ဵ စသညဴ် ဆီြဖညဴြ် ခင်ဵလုပ်ငန်ဵ
မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ပါသတိြပုရန်အချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်(၁)

ေလယာဉ်ဆီြဖညဴြ် ခင်ဵကို အေဆာက်အဦြပင်ပနှငဴ် အေဆာက်အဦမှ အနည်ဵဆုဳဵ
၁၅ မီတာအကွာတွင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(၂)

ေဆဵလိပ်မေသာက်ရ သတိေပဵအမှတ်အသာဵကို သိသာထင်ရှာဵစွာ ေဖာ်ြပထာဵ
ရမည်။

(၃)

ေဆဵလိပ်ေသာက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် မီဵေတာက်ေစေသာ သို္ဓမဟုတ် မီဵပွာဵထွက်ေစ
ေသာ ပစ္စညဵ် တစ်မျိုဵမျိုဵ သို္ဓမဟုတ် ေလာင်ကျွမ်ဵလွယ်သညဴ် အခိဵု အေငွ့မျာဵကို
ေတာက်ေလာင်ေစနိုင်သညဴ် အြခာဵမီဵ သို္ဓမဟုတ် အပူရှိန် သို္ဓမဟုတ် အလင်ဵေရာင်
ထုတလ
် ဃတန
် ိုင်သညဴ် အရာမျာဵသည် ေလယာဉ်

သို္ဓမဟုတ် ဆီြဖညဴေ
် ပဵသညဴ်

ကိရိယာမျာဵနှငဴ် မီတာ ၃၀ အကွာအေဝဵအတွင်ဵ မရှိေစရ၊
(၄)

ေလယာဉ်အင်ဂျင်ကို မနှိုဵရ၊ မဖွငဴ်ရ၊ ေလယာဉ်စက်နှိုဵခလုတ်ကို ပိတ်သညဴအ
် ေန
အထာဵတွင် ထာဵရှိရမည်။

(၅)

ေလယာဉ်၏ေရဒါ၊ ေရဒီယိုစနစ်ကို မဖွငဴ်ရ၊ ယင်ဵနှငဴ်ဆက်စပ်သညဴ် ခလုတ်မျာဵကို
ပိတ်သညဴ် အေနအထာဵတွင် ထာဵရှိရမည်။ ခခင်ဵချက်အြဖစ် ေဖာ်ြပပါကန့်သတ်
ချက်မျာဵသည် ေအာက်ပါလျှပ်စီဵပတ်လမ်ဵမျာဵကို ထိန်ဵချုပ်သညဴ် လျှပ်စစ်ခလုတ်
မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵမရှိေစရ-

(ကက) ဆီြဖညဴရ
် န်လုအ
ိ ပ်သညဴ် စက်စွမ်ဵအာဵနှငဴ် အလင်ဵေရာင်၊
(ခခ) ေလယာဉ်အတွင်ဵခန်ဵအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ အနည်ဵဆုဳဵ အလင်ဵေရာင်
ပမာဏ၊
(ဂဂ) ေလယာဉ်၏ရပ်နာဵမီဵ၊

အဆိုပါလျှပ်စစ်ခလုတမ
် ျာဵကို

ဆီြဖညဴေ
် နစဉ်

အတွင်ဵ မူလအတိုင်ဵ ထာဵရှိရမည်။
(၆)

ေြမြပင်မှလျှပ်စစ်ေပဵစနစ်၊ ေလေအဵေပဵစနစ်၊ ဆွဲကာဵနှငဴ်အလာဵတူ ကိရိယာမျာဵ
အသုဳဵြပုြခင်ဵကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနမျာဵ လိက
ု ်နာေစလျက် ခွငဴ်ြပုေပဵ
နိုင်သည်(ကက) အန္တရာယ်သတိေပဵ ဧရိယာအမှတ်အသာဵကကိုဵမျာဵ သုဳဵစွဲြခင်ဵ၊
(ခခ) အဆိုပါကိရိယာမျာဵကို “အန္တရာယ်ဇုန်” ြဖစ်ေသာ ေလယာဉ်ပျဳေတာင်ပဳ
မျာဵနှငဴ် ဆီြဖညဴေ
် ပဵသညဴ် ကိရိယာမျာဵမှ ၃ မီတာ အကွာအေဝဵရှိအမှတ်
မျာဵကို ဆက်သွယ်ြခင်ဵြဖငဴ် ြဖစ်ေပ္ဒလာသညဴ် အကကီဵဆုဳဵဧရိယာဟု မှတ်ယူ
ရမညဴ် ြပင်ပတွင်ထာဵရှိြခင်ဵ၊
(ဂဂ) အသုဳဵြပုမညဴစ
် နစ်နှငဴ်

ဆက်စပ်လျှပ်စက်ပစ္စညဵ် မျာဵသည်

လျှပ်စစ်နှငဴ်

စွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာနက အသိအမှတ်ြပုထာဵေသာ မီဵေလာင်ဒဏ်ခဳနိုင်ေသာ
အမျိုဵအစာဵ ြဖစ်ရမည်။ သို္ဓမဟုတ် အဆိုပါ ပစ္စညဵ် မျာဵကို ေလယာဉ်နှငဴ်
ဆီြဖညဴ် ယာဉ်မျာဵမှ ဓာတ်ဆီ သို္ဓမဟုတ် ေလာင်ကျွမ်ဵလွယ် ေလာင်စာ
ြဖစ်လျှင် ၁၅ မီတာထက်မနည်ဵေသာ အကွာအေဝဵတွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊
အဆငဴ်ြမငဴ်ေရနဳဆီြဖစ်လျှင် ၆ မီတာထက် မနည်ဵေသာအကွာအေဝဵတွင်
လည်ဵေကာင်ဵထာဵရှိြခင်ဵ၊
(ဃဃ)အဆိုပါကိရိယာမျာဵကို ဆီြဖညဴေ
် နစဉ် ဖွငဴ်ြခင်ဵ သိုမ
္ဓ ဟုတ် ပိတ်ြခင်ဵတို္ဓကို
ေဆာင်ရွက်ရြခင်ဵ၊
(၇)

ေလယာဉ်၊ ၎င်ဵ၏ဆီတိုင်ကီမျာဵနှငဴ်ဆီြဖညဴေ
် ပဵသညဴ် စက်ကိရိယာ၏ သတ္ထုအစိတ်
အပိုင်ဵအာဵလုဵဳ ကို လျှပ်စီဵမျာဵြဖငဴ် ဆက်သွယ်မပီဵ ေြမစိုက်ကကိုဵကို စနစ်တကျ
ချထာဵရမည်။

(၈)

ေလေ ကာင်ဵလိင
ု ်ဵဝန်ထမ်ဵ၊

ဆီြဖညဴဝ
် န်ထမ်ဵ၊

ဦဵစီဵဌာန၊

အေကာက်ခွန်နှငဴ်

ရဲအရာရှိမျာဵမှအပ မည်သူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်မျှ ေလယာဉ်နှငဴ် ၁၅ မီတာအကွာ
အတွင်ဵ မရှိေစရ။
(၉)

ခရီဵသည်သယ်ေဆာင်သညဴ် ေလယာဉ်ကို ဆီြဖညဴေ
် နစဉ်အတွင်ဵေအာက်ပါ အချက်
မျာဵနှငဴ်ညီညွတ်ပါက

ခရီဵသည်မျာဵအတက်၊

အဆင်ဵြပုလုပ်ြခင်ဵ

ေလယာဉ်၏ခရီဵသည်အခန်ဵအတွင်ဵ ေနခွငဴ်ြပုနိုင်သည်-

သို္ဓမဟုတ်

(ကက)ေလယာဉ်ေမာင် သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်မယ်တစ်ဦဵအာဵ ေလယာဉ်ခရီဵသည်
ခန်ဵအတွင်ဵ တာဝန်ချထာဵရမည်။ အဆိုပါ ေလယာဉ်ေမာင် သို္ဓမဟုတ်
ေလယာဉ်မယ်သည်

ေလယာဉ်ခရီဵသည်

အခန်ဵအတွင်ဵ

ေဆဵလိပ်

မေသာက်ရန်နှငဴ် အြခာဵမီဵေလာင်မငြဖစ်ပွာဵေစေသာ အရာမျာဵကို ခွငဴ်မြပု
ရန်ကကီဵ ကပ်ရမည်။ မီဵေလာင်မငြဖစ်ပွာဵခဲဴလျှင် ခရီဵသည်မျာဵကို ဖယ်ထတ
ု ်
ေပဵနိုင်ေရဵအတွက် ကူညရ
ီ မည်။
(ခခ) ခရီဵသည်အတင်အချေလှကာဵကို ေလယာဉ်၏ ခရီဵသည်ထွက်ေပါက်နှငဴ်
မှန်ကန်စွာ ေနရာချထာဵရန်နှငဴ် ခရီဵသည်မျာဵထွက်ေပါက်တစ်ခုတည်ဵမှ
ထွက်ခွာရန် ကကိုဵစာဵခဲဴပါက ေလယာဉ်၏ မျှေြခအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန်
လုေ
ဳ လာက်ေသာ အစီအမဳမျာဵ ထာဵရှိရမည်။
(ဂဂ) ေရေပ္ဒတွင် အတက်အဆင်ဵြပုလုပ်နိုင်ေသာ ေလယာဉ်ြဖစ်ပါက အေရဵေပ္ဒ
အေြခအေနတွင်

ခရီဵသည်မျာဵ

ဆင်ဵနိုင်ရန်အတွက်

သငဴ်ေလျာ်သညဴ်

ေရေ ကာင်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေရဵယာဉ်မျာဵကို အဆိုပါ ေလယာဉ်၏ထွက်
ေပါက်တွင်ထာဵရှိရမည်။
(၁၀) မီဵေလာင်မငြဖစ်ပွာဵေစသညဴ် အေ ကာင်ဵရင်ဵကို ေလျှာဴချနိုင်သညဴ် လုေ
ဳ လာက်သညဴ်
အစီအမဳမရှိပါက

ေလယာဉ်ဆီြဖညဴေ
် နစဉ်အတွင်ဵ

ေလယာဉ်ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်

ေလယာဉ်အတွင်ဵ ကုန်စည်နှငဴ် ခရီဵေဆာင်အိတ်မျာဵကို အတင်အချ မြပုလုပ်ရ။
(၁၁) ေလယာဉ်ဆီြဖညဴေ
် နစဉ်အတွင်ဵ ဆီေငွ့အာဵ မီဵေလာင်မငြဖစ်ေစေသာ အရင်ဵအြမစ်
ြဖစ်ေစသညဴ် ေလယာဉ်ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမငမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မြပုရ။
(၁၂) ဦဵစီဵဌာနက အသိအမှတ်ြပုအမျိုဵအစာဵနှငဴ် လုေ
ဳ လာက်ေသာ အေရအတွက်ရှိသညဴ်
မီဵသတ်ေဆဵဘူဵမျာဵကို ချက်ချင်ဵအသုဳဵြပုနိုင်ရန် ေလယာဉ်အနီဵတွင်ထာဵရှိရမည်။
(၁၃) ေလယာဉ်ဆီဖိတ်စင်ြခင်ဵ ြဖစ်ေပ္ဒပါက ဆီြဖညဴြ် ခင်ဵကို ရပ်ဆိုင်ဵရန်နှငဴ် ေြမြပင်မှ
လျှပ်စစ်ေပဵစနစ်အာဵ

ရပ်ဆိုင်ဵရန်၊

သို္ဓရာတွင်

ထိသ
ု ို္ဓေြမြပင်မှ

လျှပ်စစ်ေပဵ

စနစ်အာဵရပ်ဆိုင်ဵရန်မှအပ လျှပ်စီဵပတ်လမ်ဵနှငဴ် လျှပ်စစ်ခလုတမ
် ျာဵကို မထိမကိုင်
ရ။ ဆီြဖညဴြ် ခင်ဵကို ြပန်လည်မစမီ ဖိတ်စင်ထာဵေသာ ေလယာဉ်ဆီမျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵ
ရမည်။ ဖိတ်စင်ေလယာဉ်ဆီမျာဵကို ေရဆိုဵပိုက်နှငဴ် ေြမာင်ဵမျာဵအတွင်ဵသို္ဓ စွန့်ပစ်
ြခင်ဵမြပုရ။
(၁၄) လငပ်ရှာဵသွာဵလာေနေသာ

အြခာဵဂျက်ေလယာဉ်၏

ဂျင်အင်ဂျင်အပူလင
ှို ်ဵမျာဵ

ဆီြဖညဴေ
် နေသာ ေလယာဉ်မှ ၄၃ မီတာအတွင်ဵ ေရာက်ရှိလာသညဴ် အေနအထာဵ
ြဖစ်ပါက ေလယာဉ်ဆီြဖညဴြ် ခင်ဵကို ရပ်ဆိုင်ဵရမည်။

နည်ဵဥပေဒ ၃၈၊ အပိုဒ်ခွဲ (ခ) အပိုဒ် (၆) ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်သည် ေလယာဉ်ကို
ရှင်ဵလင်ဵချက်။

ဆီြဖညဴရ
် န်

အရန်လျှပ်စစ်

အေထာက်အပဳဴအြဖစ်

အသုဳဵြပုေသာ

ေြမြပင်သုဳဵ

ဘက်ထရီကို ဆီြဖညဴေ
် နစဉ်အတွင်ဵ ြဖုတ်ြခင်ဵ၊ တပ်ြခင်ဵမရှိေစဘဲ အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ်
သက်ဆိုင်ြခင်ဵ မရှိေစရ။

ေလယာဉ်၏ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေနရာမဟုတ်ေသာ ေနရာမျာဵတွင် လူမျာဵသယ်ေဆာင်ြခင်ဵ
၃၉။

ေလယာဉ်၏အေတာင်ပဳမျာဵ သို္ဓမဟုတ် ဘီဵအုဳမျာဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လူ သို္ဓမဟုတ် ခရီဵသည်
မျာဵစီဵနင်ဵရန်အတွက် မရည်ရွယ်သညဴ် ေလယာဉ်အစိတ်အပိုင်ဵ တစ်ခုခုအေပ္ဒ သို္ဓမဟုတ် အတွင်ဵ
တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေလယာဉ်၏အြပင်ဘက်တွင်

တပ်ဆင်ထာဵသညဴ်

မည်သညဴအ
် ရာအေပ္ဒ

သို္ဓမဟုတ် အတွင်ဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ မည်သူကိုမျှ မည်သညဴအ
် ချိန်တွင်မဆို တင်ေဆာင်၍
မသယ်ရ။ သို္ဓရာတွင်(က) ဤနည်ဵဥပေဒပါ မည်သညဴသ
် တ်မှတ်ချက်ကမဆို လူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်က ေအာက်ပါ
အတိင
ု ်ဵ ေခတ္တဝင်ေရာက်ြခင်ဵကို တာဵြမစ်ြခင်ဵမရှိေစရ(၁)

ေလယာဉ် သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်တွင် သယ်ေဆာင်သညဴ် လူနှငဴ် ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ၏
ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမငအတွက်

တစ်ခုခုေဆာင်ရွက်ရန်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေလယာဉ်ကိုြပင်ဆင်မငမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်၏စက်ပစ္စညဵ်
မျာဵကို

ချိန်ညိရ
စ န်အတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ေလယာဉ်၏

မည်သညဴအ
် စိတ်

အပိုင်ဵကိုမဆို ဝင်ေရာက်ြခင်ဵ၊
(၂)

ကုန်ပစ္စညဵ် မျာဵ ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် ေနရာတကျထာဵရှိေရဵ၊ ထာဵသိုေရဵအတွက်
ေလယာဉ်ေပ္ဒရှိ မည်သညဴေ
် နရာကိုမဆို ဝင်ေရာက်ြခင်ဵ။

(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က စာြဖငဴ် ခွငဴ်ြပုချက်တွင်ပါရှိသညဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ
လူတစ်ဦဵ တစ်ေယာက်ကို ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင်ြဖစ်ေစ၊ ေလယာဉ်အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုခု
တွင်ြဖစ်ေစ၊

ေလယာဉ်တွင်

တပ်ဆင်ထာဵသညဴ်

မည်သညဴအ
် ရာ၏အေပ္ဒတွင်ြဖစ်ေစ၊

အတွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစသယ်ေဆာင်ြခင်ဵ။
ေလယာဉ်ကို ထိန်ဵချုပ်ေမာင်ဵနှင်ေသာ ၁၇ နှစ်ေအာက် အသက်အရွယ်ရှိသူမျာဵအာဵ တာဵြမစ်ြခင်ဵ
၄၀။

လငပ်ရှာဵသွာဵလာေနသညဴ် ေလယာဉ်ကို ၁၇ နှစ်ေအာက် အသက်အရွယ်ရှိသညဴ် မည်သူမဆို
ေလယာဉ်ကို

တစ်ဦဵတည်ဵထိန်ဵချုပ်ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ

မရှိေစရ။

လူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်သည်

အသက် ၁၇ နှစ် ြပညဴမ် ပီဵေ ကာင်ဵကိုသိေနြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳ ကည်ရန် ယုတ္တိတန်ေသာ
အေ ကာင်ဵရှိေနြခင်ဵမှလဲ၍
ဃ
မည်သူမျှ ထိသ
ု ူကို ေလယာဉ်ကို တစ်ဦဵတည်ဵထိန်ဵချုပ်ေစြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵချုပ်ရန်ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ မြပုလုပ်ရ။

ေလယာဉ်မှူဵအတွက် အမျာဵဆုဳဵအသက် ကန့်သတ်ချက်
၄၁။

(က) အသက် ၆၅ နှစ်ြပညဴမ
် ီမပီဵေသာ ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင် ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူ မည်သူမဆို
စီဵပွာဵေရဵအတွက်

ေလေ ကာင်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

(Commercial

Air

Transport) တွင် ေလယာဉ်မှူဵကကီဵအြဖစ် ြဖစ်ေစ၊ တွဲဖက်ေလယာဉ်မှူဵအြဖစ် ြဖစ်ေစ
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)

ဘက်စုဳေလယာဉ်မှူဵ (Multi-Crew) အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမဟုတ်သညဴအ
် ြပင် အြခာဵ
ေလယာဉ်မှူဵမျာဵက အသက် ၆၅ နှစ်ထက် ငယ်ေနြခင်ဵမဟုတ်လျှင် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ
အရ ထုတေ
် ပဵေသာ စီဵပွာဵေရဵအတွက် ေလေ ကာင်ဵသယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင်
ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်ထာဵမပီဵ အသက် ၆၀ နှစ် ြပညဴမ် ပီဵသူ မည်သူမဆို
ေလယာဉ်မှူဵကကီဵအြဖစ်ြဖစ်ေစ၊ တွဲဖက်ေလယာဉ်မှူဵအြဖစ်ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုရ။

ေလယာဉ်မျာဵ၏ ေဘဵကင်ဵမှုကို ထိခက
ို ်ေစမညဴ် လုပ်ရပ်မျာဵ
၄၂။

မည်သူမျှ

ေလယာဉ်မှူဵကိုြဖစ်ေစ၊

ေလယာဉ်အမငထမ်ဵမျာဵကိုြဖစ်ေစ

၎င်ဵတို္ဓ၏

လုပ်ငန်ဵကို

စွက်ဖက်ေနှာငဴ်ယှက်ြခင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေလယာဉ် သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်၏ စက်ပစ္စညဵ်
ကိရိယာမျာဵကို တစ်မျိုဵတစ်မည်ြဖစ်ေအာင်ြပုမငြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် စည်ဵကမ်ဵ
မဲဴစွာ ြပုမူြခင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေလယာဉ် သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်ပါခရီဵသည်မျာဵ သို္ဓမဟုတ်
ေလယာဉ်အမငထမ်ဵမျာဵ၏ ေဘဵကင်ဵမငကို ထိခက
ို ်ေစမညဴ် ြပုမူြခင်ဵမျာဵကို ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ
မြပုလုပ်ရ။
အသဳေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်ေစေသာ မမို့ြပေလယာဉ်ပျဳသန်ဵမှုကို တာဵြမစ်ြခင်ဵ
၄၃။

မည်သညဴမ် မို့ြပေလယာဉ်ကို ေမာင်ဵနှင်သူမျှ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏နယ်နိမိတ်အေပ္ဒတွင် အသဳဆူညမ
ဳ င
ြဖစ်နိုင်ေသာ

သို္ဓမဟုတ်

ြဖစ်ပွာဵေစနိုင်ေသာ

အသဳ၏ြမန်နငန်ဵထက်ပို၍

ြမန်သညဴန
် ငန်ဵြဖငဴ်

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ နယ်နိမိတ်ေလပိုင်နက်တွင် ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ မြပုရ။
ရှင်ဵလင်ဵချက်။

ဤနည်ဵဥပေဒအလိ္ဓင
ု ှာ

“ြမန်မာနိုင်ငဳ၏နယ်နိမိတ်”

ဆိုရာတွင်

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏

ေြမြပင်၊ ပင်လယ်ြပင်နှငဴ် ေဝဟင်တို္ဓ ပါဝင်သည်။

ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် အီလက်ထေရာနစ်ပစ္စညဵ် သုဳဵစွဲမှုကို တာဵြမစ်ြခင်ဵ
၄၄။

မည်သူမျှ ေလယာဉ်၏ေလေ ကာင်ဵပျဳသန်ဵမင သို္ဓမဟုတ် ေလေ ကာင်ဵဆက်သွယ်ေရဵ စနစ်ကို
အေနှာငဴ်အယှက်ြဖစ်ေစသညဴ်

လက်ကိုင်ဖုန်ဵစသညဴ်

အီလက်ထေရာနစ်ပစ္စညဵ် ကိရိယာကို

ေလယာဉ် ပျဳသန်ဵစဉ် ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် အသုဳဵမြပုရ။ ထိသ
ု ို္ဓ အသုဳဵြပုရန် မည်သညဴလ
် ုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်သူ သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်မှူဵကကီဵကိုမျှ ခွငဴ်မြပုရ။ သို္ဓရာတွင် ဤနည်ဵဥပေဒသည်
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူက အသဳသွင်ဵကိရိယာ၊ နာဵ ကပ်၊ နှလဳဵု အကူစက် (heart pace maker)၊
မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်

သို္ဓမဟုတ်

အြခာဵအီလက်ထေရာနစ်ပစ္စညဵ် မှာ

ေလေ ကာင်ဵပျဳသန်ဵမင

သို္ဓမဟုတ် ေလေ ကာင်ဵဆက်သွယ်ေရဵစနစ်ကို အေနှာငဴ်အယှက်မြဖစ်ဟု ထင်ြမင်သညဴအ
် ြပင်
ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ အတည်ြပုချက်လည်ဵ ရရှိထာဵလျှင် ထိပ
ု စ္စညဵ် မျာဵ အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ်
မသက်ဆိုင်ေစရ။
ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵနှငဴ် ေနာက်ဆက်တွဲမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ
၄၅။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) လိအ
ု ပ်ေသာစဳချိန်စဳညဃန်ဵမျာဵနှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵနှငဴ် ြပင်ဆင်ထာဵ
သညဴ် ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငဳေလယာဉ်အက်ဥပေဒနှငဴ်အညီ ေရဵဆွဲထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
(ခ)

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက် လိအ
ု ပ်ချက်၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်
မျာဵ ေပါင်ဵစည်ဵထာဵသညဴ် နိုင်ငဳေတာ်အဆငဴ် ေလေ ကာင်ဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ
အစီအစဉ်မျာဵကို ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်
၄၆။

(က) ေလေ ကာင်ဵလိင
ု ်ဵမျာဵ၊
လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊

ေလယာဉ်ကွင်ဵမျာဵ၊

သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ၊

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

ဝန်ေဆာင်မင

ေလယာဉ်ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊

ေလေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ထုတက
် ုန်ဒီဇိုင်ဵနှငဴ် ထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် အဖွဲ့
အစည်ဵတိုင်ဵသည်(၁)

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ စီမဳခန့်ခွဲမငစနစ်ကို တည်ေထာင်ြခင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵ
ြခင်ဵြပုရမည်။

(၂)

ဦဵစီဵဌာနမှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပုဳစဳနှငဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ပါဝင်သညဴ် ေဘဵအန္တရာယ်
ကင်ဵရှင်ဵေရဵ

စီမဳခန့်ခွဲမငစနစ်လက်စွဲစာအုပ်ကို

ြပုစုမပီဵအတည်ြပုချက်ရရှိေရဵ

အတွက် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ တင်ြပရမည်။
(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵကအေထွေထွ သို္ဓမဟုတ် အထူဵအမိန့်စာြဖငဴ် အခွငဴ်
အာဏာလဃအ
ဲ ပ်ထာဵသညဴ်
တွင်မဆို

အြခာဵအရာရှိကြဖစ်ေစ

မည်သညဴသ
် ငဴ်ေတာ်သညဴအ
် ချိန်

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵစီမဳခန့်ခွဲသညဴ်

စနစ်ကိုစစ်ေဆဵ ကညဴရ
် ငနိုင်သည်။

ထိ္ဓြု ပင် အဆိုပါစစ်ေဆဵ ကညဴ်ရငရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵသည် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵ
ချုပ် သို္ဓမဟုတ် အခွငဴ်အာဏာ လဃအ
ဲ ပ်ထာဵသူနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵကူညေ
ီ ဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ (၄)
ေလယာဉ်မျာဵမှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵနှငဴ် အမှတ်အသာဵြပုလုပ်ြခင်ဵ
ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်
၄၇။

(က) ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေလယာဉ်မျာဵမှတ်ပုဳတင်ရန်နှငဴ် မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်မျာဵ ထုတေ
် ပဵနိုင်
သညဴ် အခွငဴ်အာဏာကို ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်အာဵ အပ်နှင်ဵထာဵသည်။

(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေလယာဉ်တစ်စီဵကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတန်ဵအစာဵ တစ်မျိုဵမျိုဵတွင်
မှတ်ပုဳတင်နိုင်သည်(၁)

အတန်ဵအစာဵ “က”- ေအာက်ပါအချက်မျာဵနှငဴ် ကိက
ု ်ညသ
ီ ညဴ် ပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ်
အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုက ေလယာဉ်ကို ရာနငန်ဵြပညဴ် (Wholly Owned) ပိုင်ဆိုင်ခဲဴ
လျှင်(ကက)ြပည်ေထာင်စုအဆငဴ်

အဖွဲ့အစည်ဵကလည်ဵေကာင်ဵ၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်အဆငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵကလည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵကလည်ဵေကာင်ဵ ကကီဵ ကပ်မငေအာက်ရှိ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
သို္ဓမဟုတ်
(ခခ) ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵ သို္ဓမဟုတ်
(ဂဂ) ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့က လည်ဵေကာင်ဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပည်နယ်တစ်ခုခုကလည်ဵေကာင်ဵ၊ မည်သညဴေ
် ဒသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်က
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵက လည်ဵေကာင်ဵ၊ အနည်ဵဆုဳဵ ၆၅
ရာခိုင်နငန်ဵထက်မနည်ဵ ပိုင်ဆိုင်သညဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ
အရ

တည်ေထာင်ထာဵသညဴက
် ုမ္ပဏီမျာဵ

သို္ဓမဟုတ်

အြခာဵအသင်ဵ

အဖွဲ့မျာဵ။
(၂)

အတန်ဵအစာဵ “ခ” ေအာက်ပါအချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညသ
ီ ညဴ် ပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ်
အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုက ေလယာဉ်ကို ရာနငန်ဵြပညဴ် (Wholly Owned) ပိုင်ဆိုင်
ခဲဴလျှင်(ကက)ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵမဟုတ်သညဴ်

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ

ေနထိင
ု ်ေနသူမျာဵ

သို္ဓမဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ စီပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနသူမျာဵ၊
(ခခ) အတန်ဵအစာဵ “က” တွင်မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ် မရှိေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ
စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ သို္ဓမဟုတ် အသင်ဵ
အဖွဲ့မျာဵ။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် မညီညွတ်ေသာ မည်သညဴေ
် လယာဉ်ြဖစ်ေစ၊
အြခာဵနိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳတွင်

တရာဵဝင်မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ

မည်သညဴေ
် လယာဉ်ြဖစ်ေစ

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ် မရှိေစရ။
(ဃ) ေလယာဉ်၏ ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်ကို ဤနည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) (၁) အရ ေလယာဉ်အာဵ အတန်ဵအစာဵ
“က”

အတွက်

မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ရှိေသာ

ကုမ္ပဏီမျာဵ

သို္ဓမဟုတ်

အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵသို္ဓ

ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ကကီဵ ကပ်ထန
ိ ်ဵချုပ်မငကို လဃေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵြဖစ်လျှင် အဆိုပါကုမ္ပဏီမျာဵ

သို္ဓမဟုတ်

အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵက

ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ

ြမန်မာနိုင်ငဳေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်

ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။
ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ၏သေဘာသဘာဝ
၄၈။

(က) ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်အတွက် ေလျှာက်လာဃ တိုင်ဵတွင် ေအာက်ပါတို္ဓ ပူဵတွဲပါရှိ
ရမည်(၁)

ေလယာဉ်နှငဴ်ပတ်သက်၍ လိအ
ု ပ်ေသာအချက်အလက်မျာဵ၊

(၂)

နည်ဵဥပေဒ ၅၂ အရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အခေ ကဵေငွ၊

(၃)

ြပည်ပေလေ ကာင်ဵမှ

တင်သွင်ဵလာသညဴ်

ေလယာဉ်မျာဵအတွက်ကျသငဴ်သညဴ်

အေကာက်ခွန်ေဆာင်မပီဵေ ကာင်ဵကို အေကာက်ခွန်အရာရှိက လက်မှတ်ေရဵထိဵု
ထာဵသညဴ် အေထာက်အထာဵစာတမ်ဵ အမှတ်အသာဵ၊ ထိစ
ု ာတမ်ဵအမှတ်အသာဵ
တွင် တင်သွင်ဵလာေသာေလယာဉ်၏ ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵနှငဴ် ေလယာဉ်ထတ
ု ်
လုပ်မငအမှတ်စဉ်နှငဴ် ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်အမှတ်ရှိခဲဴပါက မှတ်ပုဳတင်အမှတ်ေဖာ်ြပ
ချက်မျာဵ။
(ခ)

ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ေလျှာက်ထာဵသူသည် ၎င်ဵ၏ေလျှာက်ထာဵချက်တွင်ပါရှိ
သညဴ်

အချက်အလက်မျာဵမှန်ကန်ေ ကာင်ဵ

သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵ

တင်ြပရန်

လိအ
ု ပ်သည်။
ေလေ ကာင်ဵြဖငဴ် တင်သွင်ဵေသာ ေလယာဉ်
၄၉။

ေလယာဉ်တစ်စီဵကို ေလေ ကာင်ဵမှတင်သွင်ဵရန်အလိ္ဓင
ု ှာ အဆိုပါေလယာဉ်ကို ြမန်မာနိုင်ငဳသို္ဓ
မတင်သွင်ဵမီ မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန်အတွက် ေလျှာက်ထာဵလာသညဴအ
် ခါတွင် ေလယာဉ်ပိုင်ရှင်သည်
နည်ဵဥပေဒ ၄၇၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) ပါေဖာ်ြပချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညေ
ီ ကာင်ဵ တင်ြပနိုင်ပါက
ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် နည်ဵဥပေဒ ၄၈၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ၏ နည်ဵဥပေဒခွင
ဲ ယ် (၁) နှငဴ် (၂)
တို္ဓပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာေစလျက် ယာယီမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။
ယင်ဵယာယီ လက်မှတ်သည် ထုတေ
် ပဵသညဴေ
် န့မှ အမျာဵဆုဳဵ ၃ လထိသာ သက်တမ်ဵရှိေစရမည်။
ထိ္ဓေ
ု နာက် ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ေလယာဉ်ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ်
ပိုင်ရှင်ကိုယ်စာဵက

နည်ဵဥပေဒ

၄၈၊

နည်ဵဥပေဒခွဲ

ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်

အေထာက်အထာဵ

တင်ြပသညဴအ
် ခါ

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က

သို္ဓရာတွင်

ပိုင်ရှင်ကယာယီ

(က)၊

စာရွက်စာတမ်ဵနှငဴ်

နည်ဵဥပေဒခွဲငယ်

တွင်

၎င်ဵယာယီမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို

ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို

သက်ေသခဳလက်မှတ်ကို

(၃)

ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ

ထုတေ
် ပဵမည်။

ချက်ချင်ဵြပန်အပ်ရမည်။

ထိ္ဓေ
ု နာက် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို ထုတေ
် ပဵရမည်။

ပိုင်ရှင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ
၅၀။

(က) မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်တစ်စီဵ၏ပိုင်ရှင် ေြပာင်ဵလဲခလ
ဲဴ ျှင် ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
နည်ဵဥပေဒ ၄၇ ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵအတိင
ု ်ဵ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်တစ်စီဵကို
ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ သို္ဓမဟုတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခု သို္ဓမဟုတ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုက ရာနငန်ဵြပညဴ်
(Wholly Owned) ပိုင်ဆိုင်ြခင်ဵမှ ရပ်စဲသွာဵခဲဴလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
(ခ)

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်ပိုင်ရှင်က ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ေလယာဉ်ပိုင်ရှင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် အထက်ပါအတိင
ု ်ဵ ပိုင်ဆိုင်မငရပ်စဲသွာဵြခင်ဵကို အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်ြဖစ်မပီဵ၊

(ဂ)

မှတ်ပုဳတင်ထာဵမငနှငဴ်

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်တို္ဓသည်

ပိုင်ရှင်ေြပာင်ဵလဲသညဴ်

အထက်ပါအတိုင်ဵ

ပိုင်ဆင
ို ်မငရပ်စဲသွာဵသညဴေ
် န့တွင်

သို္ဓမဟုတ်

သက်တမ်ဵကုန်လန
ွ ်သွာဵမည်

ြဖစ်သည်။
ေလယာဉ်ပျက်စီဵသွာဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အသုဳဵြပုြခင်ဵမှ ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ
၅၁။

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်တစ်စီဵသည် ပျက်စီဵသွာဵခဲဴလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အသုဳဵြပု
ြခင်ဵမှ အမပီဵအပိုင်ရပ်ဆိုင်ဵခဲဴလျှင် ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်ပိုင်ရှင်
သည် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ အြမန်ဆုဳဵအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်ြဖစ်မပီဵ ထိသ
ု ို္ဓအေ ကာင်ဵ ကာဵသညဴေ
် န့တွင်
မှတ်ပုဳတင်ထာဵမငနှငဴ် မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်တို္ဓ သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသွာဵရမည် ြဖစ်သည်။

မှတ်ပုဳတင်ေ ကဵ
၅၂။

ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်

ထုတေ
် ပဵြခင်ဵအတွက်

ေပဵေဆာင်ရမညဴ်

အခေ ကဵေငွကို

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် အခါအာဵေလျာ်စွာ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာထုတြ် ပန်၍ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်မှတ်တမ်ဵ
၅၃။

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ်

ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်မှတ်တမ်ဵကို

ဦဵစီဵဌာနတွင်

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။
ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်အမှတ် အမှတ်အသာဵြပုလုပ်ရန် နည်ဵလမ်ဵ
၅၄။

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ်

ေလယာဉ်ကို

ေလယာဉ်မှတ်ပုဳတင်

အမှတ်အသာဵ

ြပုလုပ်ရာတွင် ဤနည်ဵဥပေဒ၏ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵသည် အကျိုဵသက်ေရာက်မင
ရှိေစရမည်(က) မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်၏နိုင်ငဳကို ြပေသာအမှတ်အသာဵအေနြဖငဴ် ေရာမအက္ခရာ
“XY”(အရန်အေနြဖငဴ် XZ) ကို စာလုဵဳ ကကီဵြဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ မှတ်ပုဳတင်အမှတ်အသာဵ
အေနြဖငဴ် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ေပဵသည် ေရာမအက္ခရာသုဳဵလုဳဵတွဲကို စာလုဵဳ ကကီဵြဖငဴ်
လည်ဵေကာင်ဵ

ေရဵသာဵအသုဳဵြပုရမည်။

အက္ခရာမျာဵအာဵ

တန်ဆာဆင်ေရဵသာဵြခင်ဵ

မြပုရ။ နိုင်ငဳအမှတ်အသာဵနှငဴ် မှတ်ပုဳတင်အမှတ်အသာဵတို္ဓ၏ ကာဵတွင် မျဉ်ဵတိုသေကေတ
ထာဵ၍ ေရဵသာဵရမည်။

(ခ)

နိုင်ငဳအမှတ်အသာဵနှငဴ် မှတ်ပုဳတင်အမှတ်အသာဵကို(၁)

ဦဵစီဵဌာနက အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သညဴ်ပုဳစဳနှငဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵအတိုင်ဵ
ေရရှညတ
် ည်တခ
ဳဴ ိုင်မမဲရန် ေဆဵြခယ်၍ အမှတ်အသာဵမျာဵကို တပ်ဆင်ထာဵရမည်။

(၂)

ဦဵစီဵဌာနကအခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သညဴ် ပုဳစဳနှငဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵအတိုင်ဵ
ေလယာဉ်ပိုင်ရှင်၏ အမည်အြပညဴအ
် စုဳနှငဴ် ေနရပ်လပ
ိ ်စာတို္ဓကို ပိုင်ရှင်ကမ္ဗညဵ် ြပာဵ
ေပ္ဒတွင် ေရဵထိဵု ထာဵရမည်။

(၃)

အမမဲတေစသန့်ရှင်ဵမပီဵ ြမင်သာေစရန် ထာဵရှိရမည်။

နိုင်ငဳအမှတ်အသာဵကို အသုဳဵြပုြခင်ဵ
၅၅။

(က) ဤနည်ဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် လိအ
ု ပ်၍
လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵမှအပ

ေလယာဉ်၏မည်သညဴြ် ပင်ပ အစိတ်အပိုင်ဵတွင်မဆို

မည်သညဴ်

ေ ကာ်ြငာ၊ မည်သညဴအ
် မှတ်အသာဵ သို္ဓမဟုတ် စာသာဵမျာဵကို ေရဵဆွဲေဖာ်ြပြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)

အကယ်၍

စာသာဵနှငဴ်သေကေတတို္ဓ၏

တည်ေနရာ၊

အရွယ်အစာဵ၊

ပုဳသဏ္ဍာန်နှငဴ်

အေရာင်အေသွဵတို္ဓသည် ေလယာဉ်၏ နိုင်ငဳ၊ မှတ်ပုဳတင်အမှတ်နှငဴ် ေရာေထွဵမငမရှိြခင်ဵ၊
လွယ်ကူစွာသိသာနိုင်ြခင်ဵကို

အေနှာငဴ်အယှက်

မြဖစ်ေစပါက

ေလယာဉ်၏အမည်နှငဴ်

ေလယာဉ်ပိုင်ရှင်၏ အမည်နှငဴ် သေကေတအမှတ်တဳဆိပ်တို္ဓကို ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် ေဖာ်ြပ
နိုင်သည်။
(ဂ)

အစိုဵရေလယာဉ်အတွက်

သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထာဵေသာ

မည်သညဴအ
် မှတ်အသာဵကိုမျှ

အစိုဵရေလယာဉ်မှတစ်ပါဵ အြခာဵမည်သညဴေ
် လယာဉ်တွင်မဆို တပ်ဆင်ြခင်ဵ မြပုရ။
(ဃ) တပ်မေတာ်ေလယာဉ်တွင် အသုဳဵြပုသညဴ် အမှတ်အသာဵမျာဵနှငဴ် မေရာေထွဵေစေသာ၊
ကွဲြပာဵြခာဵနာဵမငရှိေစေသာ နိုင်ငဳေတာ်အလဳ သို္ဓမဟုတ် အေရာင်မျာဵကို ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင်
ေရဵဆွဲေဖာ်ြပနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၅)
အမှုထမ်ဵလိုင်စင်မျာဵ ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ
လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵသညဴ် အာဏာပိုင်
၅၆။

(က) ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လိင
ု ်စင်နှငဴ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵမျာဵကို ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ၊ သက်တမ်ဵတိုဵ
ြမစငဴေ
် ပဵြခင်ဵ၊ အသိအမှတ်ြပုေပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေြပာင်ဵလဲေပဵြခင်ဵတို္ဓကို လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ရှိ
ေသာအာဏာပိုင်သည် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ြဖစ်မပီဵ ၎င်ဵအေနြဖငဴ် မည်သညဴအ
် ေ ကာင်ဵ
အတွက်ေ ကာငဴ်မဆို လိလ
ု ာဵအပ်သည်ဟု ယူဆပါက လိင
ု ်စင်တစ်ခု သို္ဓမဟုတ် အရည်
အေသွဵစဳနငန်ဵတစ်ခု ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သက်တမ်ဵတိုဵေပဵြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်
မေပဵဘဲ ထာဵနိုင်သည်-

(ခ)

(၁)

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵ အမငထမ်ဵလိင
ု ်စင်၊

(၂)

ေလယာဉ်ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ အင်ဂျင်နီယာလိင
ု ်စင်၊

(၃)

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵလိင
ု ်စင်၊

(၄)

အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ။

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ သက်တမ်ဵရှိသညဴလ
် င
ို ်စင် သို္ဓမဟုတ် အရည်
အေသွဵစဳနငန်ဵမရှိပါက အဆိုပါဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို မည်သူ
မျှေဆာင်ရွက်ခွငဴ် မရှိေစရ။

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵအမှုထမ်ဵမျာဵ တင်ေဆာင်ြခင်ဵ
၅၇။

နည်ဵဥပေဒ ၉၊ ၁၀ နှငဴ် ၁၁ တို္ဓ၏ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ေစလျက် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်
မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်တိုင်ဵသည် ေလယာဉ်နှငဴ် ပျဳသန်ဵမငအမျိုဵအစာဵအလိက
ု ် ေလယာဉ်
ေပ္ဒတွင်

ေအာက်ပါအချက်မျာဵနှငဴ်

ညီညွတ်ေသာ

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵ

အမငထမ်ဵမျာဵကို

တင်ေဆာင်ရမည်ေလယာဉ်မှူဵ
(က) ကိုယ်ပိုင်ေလယာဉ်-

ကိုယ်ပိုင်ေလယာဉ်တိုင်ဵကို

တရာဵဝင်ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်

ကိုင်ေဆာင် ထာဵသူကသာ ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်ရမည်- သို္ဓရာတွင်(၁)

အေမာင်ဵသင် ေလယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင် ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူက ကိုယ်ပိုင်ေလယာဉ်
တစ်စီဵကို ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ မြပုရ။

(၂)

ကိုယ်ပိုင်ေလယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင်

ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူက

ကိုယ်ပိုင်ေလယာဉ်ကို

မည်သညဴ် အခေ ကဵေငွ သို္ဓမဟုတ် ငှာဵရမ်ဵခယူ၍ ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ မြပုရ။
(၃)

ညအခါတွင် ခရီဵသည်မျာဵကိုတင်ေဆာင်လာသညဴ် ကိုယ်ပိုင်ေလယာဉ်ကို ညအခါ
ပျဳသန်ဵမငအတွက်

ေမာင်ဵနှင်ခွငဴ်အဆငဴ်

သတ်မှတ်ချက်မပါရှိေသာ

ကိုယ်ပိုင်

ေလယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင် ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူက ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ မြပုရ။
(ခ)

အမျာဵြပည်သူပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ် ေကာင်ဵကင်မှ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ် ေလယာဉ်မျာဵ စက်မဲဴေလယာဉ် (Glider) မှအပ အမျာဵြပည်သူပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ် ေကာင်ဵကင်မှလုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်သညဴ် ေလယာဉ်တိုင်ဵကို ေလျာ်ကန်ေသာ ကျွမ်ဵကျင်ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်
(Professional Pilot Licence) ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူ (စီဵပွာဵေရဵ သို္ဓမဟုတ် ေလေ ကာင်ဵ
သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေရဵေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်

ကိုင်ေဆာင်သူ)

ကသာ

ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်

ရမည်။ သို္ဓရာတွင် ေလယာဉ်၊ စက်မဲဴေလယာဉ်မျာဵြဖစ်သညဴ် မီဵပုဳဵပျဳ ပျဳသန်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
အေပျာ်တမ်ဵ ပျဳသန်ဵြခင်ဵတို္ဓအတွက် တရာဵဝင်ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ အသင်ဵအဖွဲ့တစ်ခုခုက
ပိုင်ဆိုင်ေသာ

သို္ဓမဟုတ်

အသုဳဵြပုေနေသာ

လွန်စွာေပါဴပါဵေသာ

ေလယာဉ်၊

စက်မဲဴ

ေလယာဉ် (Glider) သို္ဓမဟုတ် မီဵပုဳဵပျဳတို္ဓမှအပ ေလယာဉ်တစ်စီဵစီဵကို သင် ကာဵေရဵ

အတွက်ြဖစ်ေစ၊

လိင
ု ်စင်အတွက်

အရည်အချင်ဵြပညဴမ
် ီေစေရဵအတွက်

ြဖစ်ေစ၊

လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ေရဵအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ပိုြမငဴ်ေသာအတန်ဵအစာဵ လိင
ု ်စင်ထုတ်ေပဵ
ေရဵအတွက်ြဖစ်ေစ အေမာင်ဵသင်ေလယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ေလယာဉ်
ေမာင်ဵလိင
ု ်စင် ကိုင်ေဆာင်သူက ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်နိုင်သည်။ ထိ္ဓြု ပင် စက်မဲဴေလယာဉ်မျာဵ
ြဖစ်သညဴ် မီဵပုဳဵပျဳပျဳသန်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အေပျာ်တမ်ဵပျဳသန်ဵြခင်ဵတို္ဓအတွက် တရာဵဝင်
ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ
လွန်စွာ

အသင်ဵအဖွဲ့တစ်ခုခုကပိုင်ဆိုင်ေသာ

ေပါဴပါဵေသာေလယာဉ်၊

အသင်ဵသာဵတစ်ဦဵဦဵက

စက်မဲဴေလယာဉ်

သို္ဓမဟုတ်

(Glider)

ပျဳသန်ဵေရဵသင် ကာဵရန်အတွက်

အသုဳဵြပုေနေသာ

သို္ဓမဟုတ်

မီဵပုဳဵပျဳကို

မဟုတ်ေသာသူတစ်ဦဵကို

တင်ေဆာင်၍ ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵကို ဤနည်ဵဥပေဒအလိ္ဓင
ု ှာ အမျာဵြပည်သူပို္ဓေဆာင်
ေရဵအတွက် ပျဳသန်ဵြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူြခင်ဵမြပုရ။ သို္ဓရာတွင် ထိသ
ု ို္ဓတင်ေဆာင်ြခင်ဵ
အတွက် ေလယာဉ်၏ ေလယာဉ်မှူဵသို္ဓ တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေစ အခေ ကဵ
ေငွေပဵြခင်ဵရှိပါက

သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်၏

ေလယာဉ်မှူဵသည်

၎င်ဵအသင်ဵအဖွဲ့၏

လခစာဵဝန်ထမ်ဵြဖစ်ပါက ထိေ
ု လယာဉ်ကို အမျာဵြပည်သူပို္ဓေဆာင်ေရဵအတွက် ပျဳသန်ဵ
ေသာေလယာဉ် အြဖစ်မှတ်ယရ
ူ မည်။
ဤနည်ဵဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်အလိ္ဓင
ု ှာ နည်ဵဥပေဒ ၃၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) တွင်
အကျုဳဵဝင်ေသာ

နိုင်ငဳြခာဵမှတ်ပုဳတင်ေလယာဉ်ကို

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

မှတ်ပုဳတင်

မှတ်ချက်။ ေလယာဉ်ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳမှတ်ပုဳတင် ေလယာဉ်ကို
နည်ဵဥပေဒ

၃၊

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ဂ)

တွင်

အကျုဳဵဝင်ပါက

ယင်ဵေလယာဉ်ကို

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ ေလယာဉ်အြဖစ် မှတ်ယူရမည်ြဖစ်သည်။
အတည်ြပုသညဴ် ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ
၅၈။

(က) ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် လိင
ု ်စင်ရရှိေရဵနှငဴ် နည်ဵဥပေဒ ၅၆ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်
အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵမျာဵရရှိရန် လိအ
ု ပ်ေသာကျွမ်ဵကျင်မငအဆငဴ်ရရှိေရဵ သင်တန်ဵသာဵမျာဵ
အာဵ အတည်ြပုထာဵသညဴ် သင်တန်ဵအြဖစ် ေလဴကျငဴ်သင် ကာဵမညဴ် သင်တန်ဵကကီဵ ကပ်
အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုအာဵ ေကျနပ်သေဘာတူပါက အတည်ြပုချက်ေပဵနိုင်သည်။
(ခ)

အတည်ြပုထာဵသညဴ် ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵသည် ေလဴကျငဴ်သင် ကာဵ
ေရဵ သင်ရိုဵညဃန်ဵတမ်ဵနှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်
သတင်ဵအချက်အလက်ပါဝင်ေသာ
အတည်ြပုချက်ရရှိေရဵအတွက်

သငဴ်ေလျာ်ရာ
တင်ြပရမည်။

စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵမျာဵကို

ထိအ
ု ဖွဲ့အစည်ဵတွင်

သဏ္ဌာန်တူ

ေလဴကျငဴ်ေရဵ (simulator) သင်တန်ဵအာဵ ဦဵစီဵဌာနက အတည်ြပုထာဵသညဴ် သဏ္ဌာန်
တူေလဴကျငဴ်ေရဵသင်တန်ဵမျာဵကသာ လုပ်ေဆာင်ရမည်။

(ဂ)

အတည်ြပုထာဵသညဴ် ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ၏ အတည်ြပုချက်သည်
ဦဵစီဵဌာနက

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

စည်ဵကမ်ဵချက်နှငဴ်အညီ

သက်တမ်ဵကာလတစ်ကကိမ်အတွက် တရာဵဝင်ရမည်ြဖစ်မပီဵ သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ရမည်။
(ဃ) (၁)

ကိစ္စတစ်ရပ်စီတွင်

အတည်ြပုချက်ထုတ်ေပဵေရဵနှငဴ်

သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ေရဵတို္ဓ

အတွက် နည်ဵဥပေဒ ၇၂ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ
သို္ဓမဟုတ် အမိန့်အရ ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အခေ ကဵေငွ ေပဵရမည်။
(၂)
(င)

အခေ ကဵေငွကို ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထသ
ဳ ို္ဓ အမိန့်အရ ေပဵသွင်ဵရမည်။

အတည်ြပုချက်ရရှိေသာ ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵသည် ၎င်ဵ၏ ေလဴကျငဴ်
သင် ကာဵမင

နယ်ပယ်တွင်

မပါဝင်သညဴအ
် ြပင်

ဦဵစီဵဌာနက

အတည်ြပုမထာဵသညဴ်

မည်သညဴသ
် င်တန်ဵမှ ထညဴ်သွင်ဵသင် ကာဵြခင်ဵမြပုရ။
(စ)

အတည်ြပုထာဵသညဴ် ေလဴကျငဴ်သင် ကာဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ၏ သင်တန်ဵမှတ်တမ်ဵမျာဵကို
ဦဵစီဵဌာနသတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

နည်ဵလမ်ဵနှငဴ်အညီ

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်ြဖစ်မပီဵ

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵက အခွငဴ်အာဏာအပ်နှင်ဵထာဵသညဴ် အရာရှိက
ေတာင်ဵဆိုသညဴအ
် ခါ ထိသ
ု င်တန်ဵ မှတ်တမ်ဵမျာဵကို ထုတြ် ပရမည်ြဖစ်သည်။
(ဆ)

ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵသညဴ် ကကီဵ ကပ်အဖွဲ့အစည်ဵသည် အရည်အချင်ဵြပညဴ် သင်တန်ဵ
နည်ဵြပမျာဵ၊ စာေမဵပွဲစစ်ေဆဵရန်နှငဴ် စစ်ေဆဵ ကညဴ်ရငသညဴ် အေထာက်အကူြပုကိရိယာ
မျာဵအတွက်

လိအ
ု ပ်ေသာ

ကိရိယာမျာဵအပါအဝင်

လုေ
ဳ လာက်ေသာ

သင် ကာဵေရဵ

အေထာက်အကူပစ္စညဵ် မျာဵ ရှိရမည်။
လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရယူြခင်ဵတို္ဓအတွက် အရည်အချင်ဵ မြပညဴ်စုဳြခင်ဵ
၅၉။

(က) လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵသညဴ် အာဏာပိုင်သည် မည်သူ့ကိုမဆို ထုေချရှင်ဵလင်ဵတင်ြပခွငဴ် ေပဵမပီဵ
ေနာက် ထိသ
ု ူသည် ေအာက်ပါအြပစ်တစ်ခုခုကို ကျူဵလွန်ခဲဴသည်ဟု ေကျနပ်လက်ခဳ
ယုဳ ကည်ပါက ထိသ
ု ူကို အရည်အချင်ဵ မြပညဴဟ
် ု သတ်မှတ်မပီဵ သတ်မှတ်ကာလတစ်ခု
အတွက် လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရယူြခင်ဵမှ ပိတ်ပင်နိုင်မပီဵ ထိသ
ု ို္ဓပိတ်ပင်ရ
သညဴ် အေ ကာင်ဵရင်ဵမျာဵကို စာြဖငဴ် မှတ်တမ်ဵတင် ထာဵရမည်(၁)

အရက်ကို အလွန်အကျွဳေသာက်ေသာ အေလဴအထရှိြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် မူဵယစ်ေဆဵ
ဝါဵစွဲေနြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

(၂)

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအြဖစ်

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေသာ

ကာလမျာဵတွင်

တာဝန်ကို ေကျပွန်စွာ မထမ်ဵေဆာင်နိုင်ခဲဴသည်မှာ ေပ္ဒလွင်ြခင်ဵ၊ ပျဳသန်ဵေနေသာ
သို္ဓမဟုတ် ေြမြပင်ေပ္ဒတွင် သွာဵလာေနေသာ ေလယာဉ် သို္ဓမဟုတ် လူအာဵ
ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

(၃)

ြပစ်မငကျူဵလွန်ရန်ြဖစ်ေစ၊ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကိုချိုဵေဖာက်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်
ြဖစ်ေစ ေလယာဉ်ကို အသုဳဵြပုြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အသုဳဵြပုရန် ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

(၄)

ေလယာဉ်အမငထမ်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို တာဝန်မဲဴစွာ ေဆာင်ရွက်ခဲဴြခင်ဵ၊
ေလယာဉ်ကိုြဖစ်ေစ၊

ေလယာဉ်တွင်

လိက
ု ်ပါသူမျာဵကိုြဖစ်ေစ၊

ေြမြပင်ေပ္ဒရှိ

အြခာဵေလယာဉ်၊ လူ သို္ဓမဟုတ် အရာဝတ္ထုမျာဵ၏ ေဘဵကင်ဵလုခဳ ခုဳမငကိုြဖစ်ေစ
အန္တရာယ်ြဖစ်ြခင်ဵနှငဴ် ြဖစ်ေစခဲဴြခင်ဵတို္ဓကို သိသာေပ္ဒလွင်ေနြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
(၅)

ြပစ်မငကျူဵလွန်ေလဴရှိသူ

သို္ဓမဟုတ်

ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ

တရာဵရုဳဵတစ်ရုဳဵရုဳဵက

ကိုယ်ကျငဴ်သိက္ခာ ပျက်ြပာဵေစေသာ ြပစ်မင သို္ဓမဟုတ် စက်ဆုပ်ရွဳရှာဖွယ်ေကာင်ဵ
ေသာ ြပစ်မငတစ်ခုခုအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် ခဳခဲဴရသူြဖစ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
(၆)

လိင
ု ်စင်၊

အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵအဆငဴ်

သတ်မှတ်ချက်၊

ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵ

အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ သတ်မှတ်ချက် သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵအလိုက်
အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵတိုဵြမစငဴ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵတို္ဓ၏ သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ြခင်ဵတို္ဓကို
အဓိကကျေသာအချက်အလက်မျာဵထိမ်ချန်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် မှာဵယွင်ဵေသာ အချက်
အလက်မျာဵ တင်ြပြခင်ဵတို္ဓြဖငဴ် ရယူခဲဴြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
(၇)

လိင
ု ်စင်

သို္ဓမဟုတ်

အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵတွင်ပါရှိေသာ

အချက်အလက်မျာဵကို

ခွငဴ်ြပုချက်မရှိဘဲ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် အမျာဵြပည်သူအကျိုဵငှာ လိအ
ု ပ်သည်ဟု ယူဆပါက နည်ဵ
ဥပေဒ ၅၆ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵကို ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦဵတစ်ေယာက်က ကိုင်ေဆာင်ြခင်ဵအာဵ အမပီဵအပိုင်ပိတ်ပင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယာယီ
အာဵြဖငဴ် ပိတ်ပင်ြခင်ဵြပုနိုင်သည်။

(ဂ)

(၁)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) သို္ဓမဟုတ် (ခ) အရ အမိန့်တစ်စုဳတစ်ရာ ထုတြ် ပန်ြခင်ဵခဳရေသာ
လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူ တစ်ဦဵသည် ယင်ဵလိင
ု ်စင်ကို လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵသညဴ်
အာဏာပိုင်ထဳ ချက်ချင်ဵြပန်လည်အပ်နှဳရမည်။

(၂)

လိင
ု ်စင်စည်ဵကမ်ဵ မလိက
ု ်နာသညဴအ
် တွက် လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ ယာယီ
ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵခဳရသညဴ် လိင
ု ်စင်ြဖစ်ပါက၊ ယာယီပိတ်သိမ်ဵသညဴက
် ာလ ကုန်ဆုဳဵ
သညဴအ
် ထိြဖစ်ေစ၊ အမပီဵအပိုင် ပိတ်သိမ်ဵသညဴ် လိင
ု ်စင်ြဖစ်ပါက ၅ နှစ် အထိြဖစ်ေစ
လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵသညဴ် အာဏာပိုင်က ထိလ
ု င
ို ်စင်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။

ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵ
၆၀။

(က) နည်ဵဥပေဒ ၅၆ တွင် ရည်ညဃန်ဵထာဵသညဴ် ေလယာဉ်အမငထမ်ဵမျာဵအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ
လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵတစ်ခုကို ေလျှာက်ထာဵသူက အသိအမှတ်ြပုထာဵ
ေသာ

အတည်ြပု

ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ

အာဏာပိုင်၏

ေဆဵစစ်ေဆဵမငကို

ခဳယူမပီဵ

ဦဵစီဵဌာနက

ထုတြ် ပန်ေ ကညာထာဵသညဴ်

ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ

အဆငဴ်အတန်ဵမျာဵကို

ြပညဴမ
် ီမှသာ ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သက်တမ်ဵတိုဵေပဵြခင်ဵ ြပုလုပ်ရမည်။ သို္ဓရာတွင်
အတည်ြပုေဆဵဘက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်၏ အြမင်အာဵြဖငဴ် ေလျှာက်ထာဵသူ၏ အေြခ
အေနသည် ၎င်ဵ၏လိုင်စင် သို္ဓမဟုတ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ၏ သက်တမ်ဵအတွင်ဵ ၎င်ဵ၏
လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို
နိုင်ြခင်ဵြဖစ်မညဴ်

မေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်ဵ

အန္တရာယ်မရှိနိုင်ြခင်ဵ၊

သို္ဓမဟုတ်

လိအ
ု ပ်ချက်

ရုတ်ြခည်ဵမစွမ်ဵေဆာင်

မြပညဴ်မီြခင်ဵကို

အြခာဵေသာ

နည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် ြဖညဴဆ
် ည်ဵနိုင်ြခင်ဵ၊ ေလျှာက်ထာဵသူ၏ ချို့ယွင်ဵချက်ကို ြဖညဴဆ
် ည်ဵနိုင်
သညဴ် စွမ်ဵေဆာင်နိုင်မင၊ ကျွမ်ဵကျင်မငနှငဴ် အေတွ့အကကုဳတို္ဓကို ၎င်ဵကရရှိထာဵမပီဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ
ဦဵစီဵဌာနထဳတင
ွ ် ေကျနပ်နိုင်ေလာက်သညဴ် အေထာက်အထာဵရှိြခင်ဵတို္ဓြဖစ်ပါက လိင
ု ်စင်
သို္ဓမဟုတ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵကို သက်တမ်ဵတိုဵေပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အတည်ြပုေပဵြခင်ဵ
ြပုလုပ်နိုင်သည်။ ထိသ
ု ို္ဓ ေဆာင်ရွက်ေပဵရာတွင် ေလျှာက်ထာဵသူက ၎င်ဵ၏ပျဳသန်ဵေရဵ
တာဝန်မျာဵကို

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာ

ကန့်သတ်ချက်မျာဵ

သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

လိအ
ု ပ်သညဴ်

ထိ္ဓြု ပင်

ပို္ဓေဆာင်ေရဵ

အမျာဵြပည်သူ

သို္ဓမဟုတ် ေကာင်ဵကင်မှ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ် ေလယာဉ်၏ ပျဳသန်ဵေရဵအမငထမ်ဵ
တစ်ဦဵသည် ဦဵစီဵဌာနက အသိအမှတ်ြပုထာဵသညဴ် ေဆဵစစ်ဌာနမျာဵမရှိေသာ နိုင်ငဳြခာဵ
တိုင်ဵြပည်တစ်ခုတွင် တာဝန်ကျေနြခင်ဵေ ကာငဴ် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ေဆဵစစ်ေဆဵမငကို
ေအာင်ြမင်စွာခဳယူခဲဴြခင်ဵ

မရှိေသာ်ြငာဵလည်ဵ

အဆိုပါအမငထမ်ဵက

ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်

ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ အဆငဴ်အတန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ

ဆရာဝန်တစ်ဦဵဦဵ

ထဳမှ ၎င်ဵ၏ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ေ ကာင်ဵ ေဆဵလက်မှတ်ကို တင်ြပနိုင်ပါက ဦဵစီဵဌာန
သည် အဆိပ
ု ါအမငထမ်ဵ၏ လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် အဆငဴ် သတ်မှတ်ချက်ကို ၃ လနှစ်ကကိမ်
ဆက်တိုက်တိုဵြမစငဴ်ေပဵနိုင်သည်။
(ခ)

ပျဳသန်ဵမငလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵ၏

ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳေရဵအတွက်

ဦဵစီဵဌာနသည်

လိအ
ု ပ်သည်ဟု

ထင်ြမင်ယူဆပါကမည်သညဴေ
် လယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵ အမငထမ်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ၊ ေလေ ကာင်ဵ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလိုင်စင်ရရှိသူကိုမဆို အတည်ြပုေဆဵဘက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်၏ ေဆဵစစ်မင
ခဳယူေစရန် ေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်။
(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနက

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ

စဳညဃန်ဵမျာဵအတိင
ု ်ဵ

အတည်ြပုေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်က စစ်ေဆဵသညဴ် ေဆဵစစ်ချက်မျာဵမှ ေကျနပ်
ဖွယ်မရှိေသာ ေလျှာက်ထာဵလာသူမျာဵအာဵ မည်သညဴလ
် င
ို ်စင် သို္ဓမဟုတ် စဳနငန်ဵအဆငဴ်
အတန်ဵကိုမျှ ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ၊ သက်တမ်ဵ တိုဵြခင်ဵမြပုလုပ်ရ။ သို္ဓရာတွင် အသိအမှတ်
ြပုထာဵေသာ

အတည်ြပုေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ

အာဏာပိုင်၏

ထင်ြမင်ယူဆချက်အရ

ေလျှာက်ထာဵသူ၏ အေြခအေနသည် ရုတ်တရက် အရည်အေသွဵကျဆင်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် အရည်အေသွဵ စဳနငန်ဵသက်တမ်ဵကာလ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်စဉ် အချိန်
အတွင်ဵ

ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ

အာဵနည်ဵချက်မျာဵေ ကာငဴ်

အန္တရာယ်မြဖစ်ေစနိုင်ြခင်ဵဟု

ယူဆြခင်ဵအြပင်၊ ဦဵစီဵဌာနကလည်ဵ ေလျှာက်ထာဵ သူသည် ၎င်ဵ၏စွမ်ဵေဆာင်ရည်၊
ကျွမ်ဵကျင်မငနှငဴ် အေတွ့အကကုဳမျာဵက ၎င်ဵ၏ ေဆဵစစ်ချက်ဆိုင်ရာ အာဵနည်ဵချက်မျာဵကို
ကုစာဵနိုင်သည်ဟု ေကျနပ်ဖွယရ
် ာ သက်ေသြပမပီဵြဖစ်သည်ဟု ယူဆပါက လိုင်စင်နှငဴ်
အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵမျာဵကို ကန့်သတ်ချက်မျာဵနှငဴ် သက်တမ်ဵတိုဵေပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵမျာဵြပုလုပ်နိုင်သည်။
ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ြပညဴ်စုဳေ ကာင်ဵ ဆန်ဵစစ်ချက်နှငဴ် လိင
ု ်စင်မျာဵ၏ တရာဵဝင်မှုသက်တမ်ဵ
၆၁။

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လိင
ု ်စင်၏အထူဵအခွငဴ်အေရဵ ကျငဴ်သုဳဵမငတရာဵဝင်သက်တမ်ဵသည် ထိလ
ု င
ို ်စင်
တွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်

အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵပါ

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

ြပညဴစ
် ုဳေ ကာင်ဵ

သက်ေသခဳ

လက်မှတ်၏ တရာဵဝင်မငအရ သတ်မှတ်သညဴအ
် တိင
ု ်ဵ ြဖစ်သည်(က) ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ြပညဴ်စုဳေ ကာင်ဵ သက်ေသခဳလက်မှတ်၏ တရာဵဝင်သက်တမ်ဵသည်(၁)

စီဵပွာဵြဖစ်လပ
ု ်ငန်ဵ

ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်နှငဴ်

ေလေ ကာင်ဵလိင
ု ်ဵေလယာဉ်မှူဵ

လိင
ု ်စင် အတန်ဵအစာဵ (၁) အတွက် ၁၂ လ ြဖစ်ရမည်။
(၂)

အေမာင်ဵသင်ေလယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင်နှငဴ် ကိုယ်ပိုင်ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင် အတန်ဵ
အစာဵ (၂) အတွက် ၆၀ လ ြဖစ်ရမည်။

(ခ)

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ြပညဴ်စုဳေ ကာင်ဵ

သက်ေသခဳလက်မှတ်၏

တရာဵဝင်သက်တမ်ဵအတွက်

ကင်ဵလွတ် ချက်မျာဵသည်(၁)

သက်ေသခဳလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်သူက အသက် ၄၀ ြပညဴမ် ပီဵသညဴအ
် ခါ(ကက)အေမာင်ဵသင်ေလယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင်နှငဴ်

ကိုယ်ပိုင်ေလယာဉ်မှူဵအတွက်

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ၆၀ လ အစာဵ ၂၄ လသို္ဓ ေလျှာဴချနိုင်သည်။
(ခခ) စီဵပွာဵြဖစ်လပ
ု ်ငန်ဵ ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်နှငဴ် ေလေ ကာင်ဵလိင
ု ်ဵေလယာဉ်
မှူဵလိင
ု ်စင်အတွက် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ၁၂ လ အစာဵ ၆ လသို္ဓ ေလျှာဴချ
နိုင်သည်။
(၂)

သက်ေသခဳလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်သူက အသက် ၅၀ ြပညဴမ် ပီဵသညဴအ
် ခါ စီဵပွာဵြဖစ်
လုပ်ငန်ဵ ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်နှငဴ် ေလေ ကာင်ဵလိုင်ဵေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်အတွက်
၂၄ လ အစာဵ ၁၂ လသို္ဓ ေလျှာဴချနိုင်သည်။

(၃)

သက်ေသခဳလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်သူက အသက် ၆၀ ြပညဴမ် ပီဵသညဴအ
် ခါ စီဵပွာဵြဖစ်
လုပ်ငန်ဵ ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်နှငဴ် ေလေ ကာင်ဵလိုင်ဵေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်အတွက်
သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ၆ လ အစာဵ ၃ လသို္ဓ ေလျှာဴချနိုင်သည်။

(ဂ)

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ြပညဴ်စုဳေ ကာင်ဵ ဆန်ဵစစ်ချက်၏ အမျာဵဆုဳဵ တရာဵဝင်သက်တမ်ဵသည်
ေလေ ကာင်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလိုင်စင်အတွက် ကျန်ဵမာေရဵ ေဆဵစစ်ချက်ြပုသညဴ်ေန့မှစ၍
၄၈ လ ြဖစ်ရမည်။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) တွင် သက်မှတ်ထာဵသညဴ် ကျန်ဵမာေရဵ ေကာင်ဵမွန်ေ ကာင်ဵ တရာဵဝင်
သက်တမ်ဵကာလသည် ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလိုင်စင်အတွက် လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူ
က အသက် ၄၀ ြပညဴမ် ပီဵေနာက် ၂၄ လသို္ဓ ေလျှာဴချရမည်။
(င)

(၁)

ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ေ ကာင်ဵ
ကာလသည်

ဆန်ဵစစ်ချက်ပဏာမ

တရာဵဝင်သက်တမ်ဵ

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလိုင်စင်အတွက်

ကျန်ဵမာေရဵေဆဵစစ်

ချက်ြပုသညဴ်ေန့မှစ၍ စတင်ေရတွက် ရမည်။
(၂)

တရာဵဝင်သက်တမ်ဵကို တိုဵြမစငဴ်သညဴက
် ိစ္စတွင် သက်တမ်ဵတိုဵေလျှာက်ထာဵသညဴ်
ေန့ကို ထညဴ်သွင်ဵမစဉ်ဵစာဵဘဲ လွန်ခဲဴေသာ တရာဵဝင်သက်တမ်ဵ ကုန်ဆုဳဵမပီဵ
ေနာက်ေန့မှ စတင်ရမည်။ သို္ဓရာတွင် လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် သက်ေသခဳလက်မှတ်
သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ေပဵရန် ေလျှာက်လာဃ ကို သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀
အတွင်ဵ တင်သွင်ဵရမည်ြဖစ်မပီဵ သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ
အာဵလုဵဳ ကို ေလျှာက်လာဃ တင်သွင်ဵချိန်တွင် ြပညဴစ
် ုဳစွာေဆာင်ရွက်မပီဵ ြဖစ်ရမည်။

(၃)

အြခာဵကိစ္စမျာဵတွင်

ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ေ ကာင်ဵ

ဆန်ဵစစ်ချက်သက်တမ်ဵ

တိုဵသညဴ် တရာဵဝင် သက်တမ်ဵသည် သက်တမ်ဵတိုဵေပဵသညဴေ
် န့မှ စတင်ရမည်။
လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လက်မှတ်
၆၂။

ေလျှာက်ထာဵသူသို္ဓ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵမပီဵသည်နှငဴ် ထိသ
ု ူသည် လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူအေနြဖငဴ်
လိင
ု ်စင်ေပ္ဒ၌ ၎င်ဵ၏အမည်တွင် ထိဵု မမဲလက်မှတ်ကို ချက်ချင်ဵေရဵထိဵု ရမည်။

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵမှုလုင
ိ ်စင်အတွက် ကျွမ်ဵကျင်မှု အေထာက်အထာဵ
၆၃။

လိင
ု ်စင်နှငဴ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵေလျှာက်ထာဵသညဴသ
် ူမျာဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ခခင်ဵချက်မျာဵ
တွင်ပါရှိေသာ လက်ေတွ့ပျဳသန်ဵမငလပ
ု ်ငန်ဵ အေတွ့အကကုဳတို္ဓကို ရရှိမပီဵေ ကာင်ဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊
လိင
ု ်စင်နှငဴ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵအတွက် စစ်ေဆဵမငမျာဵနှငဴ် စာေမဵပွဲမျာဵကို ေကျနပ်လက်ခဳ
သညဴအ
် ဆငဴ်အထိ ေအာင်ြမင်မပီဵေ ကာင်ဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵမျာဵကို
တင်ြပရမည်တပ်မေတာ်ေလတပ်မှ

အရည်အချင်ဵြပညဴ်

ေလယာဉ်မှူဵတစ်ဦဵသည်

ပျဳသန်ဵမင

ခခင်ဵချက်

တာဝန်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ လိအ
ု ပ်ေသာ ပျဳသန်ဵမင

(၁)။

အေတွ့အကကုဳမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ကိုယ်ကာယကကဳဴခိုင်မငြပညဴစ
် ုဳေ ကာင်ဵ လိအ
ု ပ်သညဴ်
အဆငဴ်မီေ ကာင်ဵ

သက်ေသခဳအေထာက်

အထာဵမျာဵကို

တင်ြပနိုင်ပါက

အဆိုပါ

ေလယာဉ်မှူဵကို
ေလယာဉ်မှူဵ၊
လိင
ု ်စင်နှငဴ်

ပျဳသန်ဵမငစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊

ေဆဵစစ်ြခင်ဵနှငဴ်

စီဵပွာဵြဖစ်ေလယာဉ်မှူဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍

ဦဵစီဵဌာနက

ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵ

ကျင်ဵပသညဴန
် ည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ

ကိုယ်ပိုင်

ေလယာဉ်မှူဵ

စာေမဵပွဲေြဖဆိုြခင်ဵ

အာဵလုဵဳ ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ် ြပုနိုင်သည်။
စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳ၏
ပို၍အဆငဴ်ြမငဴ်ေသာ
ခခင်ဵချက်
(၂)။

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ရှိေသာ

အာဏာပိုင်မှ

လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵထာဵသူတစ်ဦဵကို

အဆငဴ်တူ

သို္ဓမဟုတ်

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်

ပျဳသန်ဵေရဵစစ်ေဆဵမင အာဵလုဵဳ ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ နည်ဵဥပေဒ ၁၇၂
ပါ ြပစ်ဒဏ် ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို မထိခက
ို ်ေစဘဲ စစ်ေဆဵမငမျာဵနှငဴ် နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ
စစ်ေဆဵမငမျာဵကို

ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ်ြပုနိုင်သည်။

အကယ်၍

သက်တမ်ဵရှိလိုင်စင်ကို

ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူြဖစ်ပါက ထိသ
ု က်တမ်ဵအတွက် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ေဆဵစစ်
ေဆဵမငမှ ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ်ြပုနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ
ခခင်ဵချက်
(၃)။

ထုတေ
် ပဵသညဴ်

လိင
ု ်စင်ြဖစ်သညဴ်

ကိစ္စတွင်

ေလျှာက်ထာဵသူသည် ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵရန် လုေ
ဳ လာက်မပီဵ ေကျနပ်ဖွယရ
် ာ အေတွ့အကကုဳ
ရှိေ ကာင်ဵနှငဴ် ကျွမ်ဵကျင်မငရှိေ ကာင်ဵ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ထင်ြမင်သညဴအ
် တိင
ု ်ဵ
လိင
ု ်စင်၏ ေလယာဉ်အရည်အေသွဵ စဳနငန်ဵတွင် အဆိုပါေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵကိုသာ
ထညဴ်သွင်ဵရမည်။

ခခင်ဵချက်
(၄)။

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်

ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ

စာေမဵပွဲေြဖဆိုေအာင်ြမင်ြခင်ဵမှ

ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ်ေပဵေရဵအတွက် နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာစာေမဵပွဲမျာဵနှငဴ်တူညီေသာ သင်ရိုဵ
ညဃန်ဵတမ်ဵဆိုင်ရာ စစ်ေဆဵမငကို ဆုဳဵြဖတ်နိုင်သည်။
ဦဵစီဵဌာနသည် ေလယာဉ်ေမာင်ဵသင်တန်ဵ၊ စာေမဵပွဲ သို္ဓမဟုတ် စမ်ဵသပ်ပျဳသန်ဵမင စသည်
တို္ဓေဆာင်ရွက်မပီဵ

ခခင်ဵချက်
(၅)။

သူတိန
ု္ဓ ှငဴ်အတူ

အဆိုပါသင်တန်ဵတည်ေထာင်မင

ေလေ ကာင်ဵလိင
ု ်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်လုသ
ိ ူတန
ို္ဓ ှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

သို္ဓမဟုတ်

သင်ရိုဵညဃန်ဵတမ်ဵ၊ အသိ

အမှတ်ြပုလက်မှတ်၊ အမှတ်စာရင်ဵ၊ စမ်ဵသပ်ပျဳသန်ဵမငအစီရင်ခဳစာမျာဵ၊ ဆန်ဵစစ်ချက်မျာဵ
စသည်တ္ဓအ
ို ပါအဝင်

သက်ဆိုင်ရာ

ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵ

မှတ်တမ်ဵမျာဵအာဵလုဵဳ ကို

စာေမဵပွဲအတွက်တင်ြပရန် သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵေကျာင်ဵတည်ေထာင်သူ သို္ဓမဟုတ်
ေလေ ကာင်ဵလိင
ု ်ဵလုပ်ငန်ဵ တည်ေထာင်သူတထ
ို္ဓ ဳ ေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်။

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵ အမှုထမ်ဵလိုင်စင်အတွက် စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ စမ်ဵသပ်ြခင်ဵနှငဴ် စာေမဵပွဲကျင်ဵပြခင်ဵ
၆၄။

(က) ဦဵစီဵဌာနသည် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စာေမဵပွဲမျာဵကို ကျင်ဵပြခင်ဵ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ
စာစစ်ဌာနသတ်မှတ်ြခင်ဵ၊ စာေမဵပွဲကကီဵ ကပ်သူမျာဵ ခန့်ထာဵြခင်ဵနှငဴ်စာေမဵပွဲမျာဵ ကျင်ဵပ
ေရဵအတွက် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ ချမှတ်ြခင်ဵတို္ဓြပုလုပ်နိုင်သည်။
(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စမ်ဵသပ်ပျဳသန်ဵေရဵ စစ်ေဆဵမငမျာဵနှငဴ်
နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ

စာေမဵပွဲမျာဵြပုလုပ်ရန်

စစ်ေဆဵသူမျာဵအာဵ

ခန့်အပ်နိုင်မပီဵ

လိအ
ု ပ်ပါက နငတ်ြဖငဴ် စစ်ေဆဵမငမျာဵ ြပုလုပ်ရန် ဘုတ်အဖွဲ့ကိုလည်ဵ ဖွဲ့စည်ဵခန့်အပ်
နိုင်သည်။
(ဂ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ကျွမ်ဵကျင်မငစစ်ေဆဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵပုဳစဳကို သတ်မှတ်ေပဵ
နိုင်မပီဵ ၎င်ဵစစ်ေဆဵမငမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် စစ်ေဆဵေရဵေလယာဉ်မှူဵမျာဵနှငဴ် စစ်ေဆဵသူ
မျာဵအာဵ အတည်ြပုခန့်အပ်နိုင်သည်။ လိင
ု ်စင်တစ်ခုတွင် ေလယာဉ်အဆငဴ်သတ်မှတ်ချက်
ထညဴ်သွင်ဵရန်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ လိင
ု ်စင်၏ ေလယာဉ်အဆငဴ်သတ်မှတ်ချက်တွင် ြဖညဴစ
် ွက်
ရန်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ ပါရှိမပီဵေသာ ေလယာဉ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵအဆငဴ် သတ်မှတ်ချက်ကို
သက်တမ်ဵတိုဵရန်အတွက် သို္ဓမဟုတ် ကျွမ်ဵကျင်မငစစ်ေဆဵရန်အတွက်ြဖစ်ေစ မည်သညဴ်
ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင် မည်သညဴပ
် ျဳသန်ဵ စစ်ေဆဵမင ြပုလုပ်ြခင်ဵအတွက်မဆို စစ်ေဆဵသူမျာဵ
ကို အစီရင်ခဳတင်ြပေစနိုင်သည်။

(ဃ) ေလျှာက်ထာဵသူတစ်ဦဵက

စစ်ေဆဵမငတွင်ြဖစ်ေစ၊

စာေမဵပွဲတွင်ြဖစ်ေစ

မတရာဵေသာ

နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို အသုဳဵြပုခဲဴသည်ဟု ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ယုဳ ကည်ပါက ထိသ
ု ူကို
မည်သညဴ် စစ်ေဆဵမင သို္ဓမဟုတ် စာေမဵပွဲမှ အမပီဵအပိုင်ြဖစ်ေစ၊ ယာယီအာဵြဖငဴ်ြဖစ်ေစ
ပိတ်ပင်နိုင်သည်။
(င)

စစ်ေဆဵေရဵေလယာဉ်မှူဵ သို္ဓမဟုတ် မည်သညဴစ
် စ်ေဆဵသူ သို္ဓမဟုတ် ဘုတ်အဖွဲ့ကမဆို
ြပုလုပ်သညဴ် စမ်ဵသပ်ပျဳသန်ဵစစ်ေဆဵမင သို္ဓမဟုတ် စာေမဵပွဲတစ်ခုကို မိမိေကျနပ်လက်ခဳ
နိုင်ြခင်ဵမရှိဟု

ဦဵစီဵဌာနက

စာေမဵပွဲပျက်ြပယ်ေ ကာင်ဵ

ယုဳ ကည်ပါက
ေ ကညာမပီဵ

ထိစ
ု မ်ဵသပ်ပျဳသန်ဵစစ်ေဆဵမင

ထိစ
ု မ်ဵသပ်

သို္ဓမဟုတ်

ပျဳသန်ဵစစ်ေဆဵမင

သို္ဓမဟုတ်

စာေမဵပွဲကို အြခာဵစစ်ေဆဵေရဵ ေလယာဉ်မှူဵ သို္ဓမဟုတ် စစ်ေဆဵသူ သို္ဓမဟုတ် ဘုတ်အဖွဲ့
က ထပ်မဳစစ်ေဆဵရန်ညဃန် ကာဵနိုင်သည်။ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ပထမ စစ်ေဆဵ သညဴ်
စစ်ေဆဵေရဵေလယာဉ်မှူဵ သို္ဓမဟုတ် စစ်ေဆဵသူကို နည်ဵဥပေဒ ၁၉ အရ အေရဵယူသငဴ်
သည်ဟု ထင်ြမင်လျှင် အေရဵယူနိုင်သည်။
(စ)

လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူကြဖစ်ေစ၊

လိင
ု ်စင်

သို္ဓမဟုတ်

အရည်အေသွဵ

စဳနငန်ဵအဆငဴ်

သတ်မှတ်ချက် ေလျှာက်ထာဵသူကြဖစ်ေစ လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် အရည်အေသွဵ စဳနငန်ဵ
သတ်မှတ်ချက်

ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ြခင်ဵအတွက်

စမ်ဵသပ်

ပျဳသန်ဵမငစစ်ေဆဵြခင်ဵကို ေအာင်ြမင်မပီဵေနာက်ပိုင်ဵ မည်သညဴပ
် ျဳသန်ဵမင စစ်ေဆဵြခင်ဵကို
မဆိုကျရငဳဵပါက ကျရငဳဵသညဴ်စစ်ေဆဵမငသည် ပထမစစ်ေဆဵမငအေပ္ဒ သက်ေရာက်မငရှိပါက
ပထမစစ်ေဆဵမငသည် ေနာက်စစ်ေဆဵမငြပုလုပ်သညဴ် ရက်ေန့မှစ၍ ပျက်ြပယ်သည်ဟု
သေဘာထာဵမပီဵပထမစစ်ေဆဵမငအရ ရရှိခဲဴေသာလုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵကို ရုပ်သမ
ိ ်ဵမပီဵြဖစ်သည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
(ဆ)

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၅၆ အရ လိင
ု ်စင်နှငဴ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵမျာဵ ထုတေ
် ပဵနိုင်ရန်
နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ စာေမဵပွဲမျာဵအတွက် အေသဵစိတ်သင်ရိုဵညဃန်ဵတမ်ဵမျာဵကို ချမှတ်
ြပဋ္ဌာန်ဵ နိုင်သည်။

ေလယာဉ်မှူဵလိုင်စင်မျာဵနှငဴ် သက်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵမျာဵ
၆၅။

(က) နည်ဵဥပေဒ ၅၆ အရ ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ လိင
ု ်စင်မျာဵနှငဴ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵမျာဵအာဵ
နည်ဵဥပေဒ ၆၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ အချိန်ကာလမျာဵကို ေကျာ်လန
ွ ်ြခင်ဵမရှိေစဘဲ
သက်တမ်ဵတိုဵရမည်။ သို္ဓရာတွင် သက်တမ်ဵေကျာ်လန
ွ ်ေသာ လိင
ု ်စင်မျာဵနှငဴ် အရည်
အေသွဵစဳနငန်ဵမျာဵအတွက်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵနှငဴ်

အရည်အေသွဵ

စမ်ဵသပ်ြခင်ဵမျာဵတွင် အရည်အချင်ဵြပညဴမ
် ီရန်လုအ
ိ ပ်သည်။ ထိ္ဓြု ပင် အဆိုပါ စစ်ေဆဵြခင်ဵ
မျာဵနှငဴ် အရည်အေသွဵစမ်ဵသပ်ြခင်ဵမျာဵသည် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အတိင
ု ်ဵ
ြဖစ်ေစရမည်။ သို္ဓရာတွင်လည်ဵ လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ သက်တမ်ဵမတိုဵမီ
ေလျှာက်ထာဵသူက

အတန်ဵအစာဵတူညေ
ီ သာ

လိင
ု ်စင်

သို္ဓမဟုတ်

အရည်အေသွဵ

စဳနငန်ဵထုတေ
် ပဵြခင်ဵအတွက် လိအ
ု ပ်ချက် မျာဵကို ေြပလည်သညဴတ
် ိုင်လည်ဵ ေလျှာက်ထာဵ
သူ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်သည် လိင
ု ်စင်နှငဴ် အရည်အေသွဵ စဳနငန်ဵအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ
စဳချိန်စဳညဃန်ဵထက် နိမဴ်ကျသည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆပါက ဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ
လိအ
ု ပ်ချက်အာဵလုဵဳ ြပညဴမ
် ီေစေရဵ ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ ထိ္ဓြု ပင် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်
သည် လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူက ေမာင်ဵနှင်မညဴ် ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵတွင် ကျိုဵေ ကာင်ဵ
ဆီေလျာ်ေသာ

ပျဳသန်ဵမငအေတွ့အကကုဳမရှိြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ထိေ
ု လယာဉ်အမျိုဵအစာဵ

ေမာင်ဵနှင်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မရှိြခင်ဵမျာဵ ေတွ့ရှိလျှင် လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ်
အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ

သက်တမ်ဵတိုဵေလျှာက်ထာဵချိန်၌

ေလယာဉ်အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ

တွင် ထညဴ်သွင်ဵထာဵေသာ ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် ပတ်သက်ေသာ ကျန်ဵမာ
ေရဵြပညဴ်မီေ ကာင်ဵ မ ကာမီက စစ်ေဆဵချက်မရှိလျှင် လိင
ု ်စင်၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို
ကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵမြပုရ(၁)

၁၅ ရက် သို္ဓမဟုတ် ေကျာ်လန
ွ ်ေသာကာလအတွင်ဵ လိင
ု ်စင်အရလုပ်ငန်ဵမျာဵကို
ေဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်ဵ မရှိေအာင် နာမကျန်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ၊

(၂)

လိင
ု ်စင်အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို ကျငဴ်သုဳဵစဉ်အတွင်ဵ ြဖစ်ပွာဵေသာ မေတာ်တဆ ထိခက
ို ်
ပျက်စီဵမငတွင် ကာလရှည် ကာေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စွမ်ဵေဆာင်
နိုင်စွမ်ဵမရှိဟု ယူဆရြခင်ဵ၊ တာဝန်ကို ထမ်ဵေဆာင်နိုင်စွမ်ဵမရှိဟု မှတ်ယူနိုင်ြခင်ဵ၊
လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ အလုပ်ရှင်သည် နာမကျန်ဵမင သို္ဓမဟုတ်
ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရရှိမငအာဵ ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ချက်ချင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ အရည်အေသွဵမြပညဴမ
် ီသူ၏ လိင
ု ်စင်အာဵ
လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူသည် ကျန်ဵမာေရဵြပညဴမ
် ီေ ကာင်ဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵကို ေအာင်ြမင်မပီဵ
သည်အထိ တရာဵမဝင်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(ဃ) လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူသည် ၎င်ဵကိုယ်တိုင်က ကျန်ဵမာေရဵကကဳဴခိုင်မင အေြခအေနသည်
ကိုင်ေဆာင်သညဴ် လိင
ု ်စင်အတန်ဵအစာဵထက် နိမဴ်ကျေနသည်ဟု သတိြပုမိလျှင် လိင
ု ်စင်ပါ
အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို ကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵမရှိေစရ။
ေလယာဉ်ေမာင်ဵတစ်ဦဵက ၂၈ ရက်

ဆက်တိုက်ကာလအတွင်ဵ နာရီ

၁၀၀

ထက်ပို၍ ပျဳသန်ဵ

ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ မြပုရန်
၆၆။

ေလယာဉ်မှူဵသည် ၎င်ဵ၏စွမ်ဵေဆာင်နိုင်မငအရ ၂၈ ရက် ဆက်တိုက် ကာလအတွင်ဵနာရီ ၁၀၀
ထက်ပို၍ ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ မြပုရ။ သို္ဓရာတွင် နည်ဵဥပေဒ ၁၇၂ အရ ဥပေဒနှငဴ်အညီ
ချမှတ်ရမညဴြ် ပစ်ဒဏ်မျာဵကို မထိခက
ို ်ေစဘဲ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် အမိန့်စာထုတြ် ပန်၍
စည်ဵကမ်ဵချက်နှငဴ် ကန့်သတ်ချက်မျာဵ သတ်မှတ်လျက် ေလယာဉ်မှူဵတစ်ဦဵကို ဤနည်ဵဥပေဒပါ
သတ်မှတ်ချက်မျာဵမှ ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ်ြပုနိုင်သည်။
ဤနည်ဵဥပေဒအလိ္ဓင
ု ှာ

ရှင်ဵလင်ဵချက်။

တစ်ဦဵတည်ဵပျဳသန်ဵသညဴ်

ေလယာဉ်မှူဵ

သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်၏ ေလယာဉ်မှူဵကကီဵအြဖစ် ပျဳသန်ဵချိန်နာရီမျာဵကို အြပညဴ်ထညဴတ
် ွက်မပီဵ
တွဲဖက်ေလယာဉ်မှူဵ သို္ဓမဟုတ် အရန်ေလယာဉ်မှူဵအြဖစ် ပျဳသန်ဵြခင်ဵြဖစ်ပါက
ပျဳသန်ဵချိန်နာရီမျာဵ၏ ၈၀ ရာခိုင်နငန်ဵကို ထညဴ်၍တွက်မည် ြဖစ်သည်။

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ြပုလုပ်မထာဵသညဴ် ေလယာဉ်မျာဵ
၆၇။

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်မထာဵသညဴ် ေလယာဉ်သည် ထိေ
ု လယာဉ်ကို မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ်
စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ၏ ဥပေဒမျာဵက ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် အမငထမ်ဵမျာဵကို တင်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်မပီဵ
ထိအ
ု မငထမ်ဵမျာဵသည်လည်ဵ

အဆိုပါစာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ၏

ဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ

လိင
ု ်စင်မျာဵ

ကိုင်ေဆာင်ထာဵရမည်။
နိုင်ငဳြခာဵလိုင်စင်မျာဵကို တရာဵဝင်ြပုလုပ်ေပဵြခင်ဵ
၆၈။

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်ခုခုတွင် ထိန
ု ိုင်ငဳ၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ရှိေသာ အာဏာပိုင်က ထုတေ
် ပဵထာဵမပီဵ
တရာဵဝင်လျက်ရှိသညဴ် လိင
ု ်စင်ကို ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ၎င်ဵကသငဴ်ေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်

ေသာစည်ဵကမ်ဵချက်နှငဴ်

ကန့်သတ်ချက်မျာဵြဖငဴ်

သငဴ်ေလျာ်သညဴက
် ာလမျာဵအတွက်

ြမန်မာ

နိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်မျာဵကို ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်ေရဵအတွက် ဤနည်ဵဥပေဒ
မျာဵအရ ထုတေ
် ပဵထာဵသကဲဴသို္ဓ တူညီေသာတရာဵဝင်ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို္ဓ တရာဵဝင်ေစသညဴ်
လိင
ု ်စင်သည် နည်ဵဥပေဒ ၁၉ ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ တရာဵဝင်အတည် ြဖစ်ေစရမည်။
နိုင်ငဳြခာဵလိုင်စင်မျာဵကို ြမန်မာနိုင်ငဳလုင
ိ ်စင် ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ
၆၉။

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ

သို္ဓမဟုတ်

ထုတေ
် ပဵထာဵမပီဵ

အြခာဵြပည်ပနိုင်ငဳတစ်ခုခု၏

တရာဵဝင်လျက်ရှိသညဴ်

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ရှိေသာ

လိင
ု ်စင်ကို

အာဏာပိုင်က

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်

၎င်ဵက

သငဴ်ေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်ေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်နှငဴ် ကန့်သတ်ချက်မျာဵြဖငဴ် သငဴ်ေလျာ်သညဴ်
ကာလအတွက် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴေ
် လယာဉ်မျာဵကို

ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်ရန်

အတွက် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ြမန်မာနိုင်ငဳက ထုတေ
် ပဵထာဵေသာလိင
ု ်စင်အြဖစ် ေြပာင်ဵလဲေပဵ
နိုင်သည်။ ထိသ
ု ို္ဓ ေြပာင်ဵလဲေပဵသညဴ် လိင
ု ်စင်သည် နည်ဵဥပေဒ ၁၉ ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ
ြဖစ်ေစရမည်။
လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူ၏ အနည်ဵဆုဳဵအသက် ကန့်သတ်ချက်
၇၀။

ဦဵစီဵဌာနသည်

လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်ရန်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

အရည်အချင်ဵြပညဴမ
် ီမပီဵ

ေလျှာက်ထာဵသူ၏ အနည်ဵဆုဳဵအသက်ကန့်သတ်ချက်အာဵ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ သို္ဓမဟုတ် အမိန့်
သို္ဓမဟုတ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်ေရဵအတွက် အနည်ဵဆုဳဵပညာအရည်အချင်ဵ
၇၁။

ဦဵစီဵဌာနက သက်ဆိုင်ရာအမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ သို္ဓမဟုတ် ညဃန် ကာဵချက် သို္ဓမဟုတ် လုပ်ထဳဵု
လုပ်နည်ဵမျာဵြဖငဴ်

သတ်မှတ်ထာဵသညဴပ
် ညာအရည်အချင်ဵ

မကိုက်ညေ
ီ သာ

မည်သူ့ကိုမဆို

လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ မြပုရ။
အခေ ကဵေငွ
၇၂။

ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်မျာဵ၊ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်မျာဵ၊ အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵမျာဵ သို္ဓမဟုတ်
မူရင်ဵခွဲလုင
ိ ်စင်မျာဵ (duplicate licences) နှငဴ် နည်ဵဥပေဒ ၆၄ နှငဴ် ၆၆ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ
စမ်ဵသပ်ြခင်ဵ၊

စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵအတွက်

ေပဵေချရမညဴ်

အခေ ကဵေငွမျာဵကို

ဝန်ကကီဵဌာန၏

ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာမျာဵ အခါအာဵေလျာ်စွာထုတြ် ပန်ေပဵရမည်။
ေြမြပင်အင်ဂျင်နီယာမျာဵကို လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ
၇၃။

(က) နည်ဵဥပေဒ ၁၀၄ နှငဴ် ၁၀၉ တို္ဓအလိ္ဓင
ု ှာ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်
လက်ေတွ့အေတွ့အကကုဳ၊

စာေမဵပွဲမျာဵနှငဴ်

စစ်ေဆဵမင

လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵတွင်

ေရဵဆွဲထုတ်ြပန်နိုင်မပီဵ ြဖညဴဆ
် ည်ဵနိုင်သညဴသ
် ူမျာဵကို ေအာက်ပါအတန်ဵအစာဵမျာဵအတိင
ု ်ဵ
ေြမြပင်အင်ဂျင်နီယာလိင
ု ်စင်ကို ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်အတန်ဵအစာဵ ‘A’

အတန်ဵအစာဵ ‘B1’
အတန်ဵအစာဵ ‘B2’
အတန်ဵအစာဵ ‘B3’
အတန်ဵအစာဵ ‘C’
(ခ)

အတည်ြပုသက်ေသခဳလက်မှတ်

-

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်မှ

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်

ထုတြ် ပန်ေပဵထာဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵသည် ေလယာဉ်၏ပျဳသန်ဵ
နိုင်ေြခနှငဴ်သက်ဆိုင်သညဴ် အထူဵြပုြပင်ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် ေဆာင်ရွက်
ရန်ရှိပါက

အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည်

ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်

ကျွမ်ဵကျင်မငနှငဴ်

စာေမဵပွဲမျာဵနှငဴ်

စွမ်ဵေဆာင်ရည်ရှိမပီဵ

စစ်ေဆဵမငမျာဵကိုေအာင်ြမင်ပါက

ဤဦဵစီဵဌာနမှ
အသိအမှတ်ြပု

လက်မှတ်ကို ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်မှ ထုတ်ြပန်ေပဵနိုင် သည်။
(ဂ)

ေြမြပင်အင်ဂျင်နီယာ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ြပန်ေပဵမညဴ် သူတိုင်ဵသည် ေအာက်ပါလိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ
နှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ငရှိရမည်(၁)

ေလျှာက်ထာဵသူသည် အသက် ၂၁ နှစ် ထက်မငယ်ရ။

(၂)

ေလျှာက်ထာဵသူသည် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵနှငဴ် ြပညဴစ
် ုဳမငရှိ
ရမည်။

(ဃ) ေြမြပင်အင်ဂျင်နီယာ

လိင
ု ်စင်သည်

ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵ၊

ဆိုင်ဵငဳဴြခင်ဵမရှိပါက

လိင
ု ်စင်ပါ

ေဖာ်ြပချက်အတိုင်ဵ သက်ဝင်ြခင်ဵရှိရမည်။ ယင်ဵသို္ဓသက်ဝင်ြခင်ဵ သက်တမ်ဵသည် ၁
နှစ်ထက်ေကျာ်လန
ွ ်မငမရှိေစဘဲ ဤဦဵစီဵဌာနတွင် သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်
ရမည်။ သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ြခင်ဵကို ေလျှာက်ထာဵ ရာတွင် လွန်ခဲဴေသာ ၂ နှစ်အတွင်ဵ၌
အနည်ဵဆုဳဵ ၆ လ လက်ေတွ့ လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ကကီဵ ကပ်ခဲဴြခင်ဵ
ရှိေ ကာင်ဵ တင်ြပရမည်။
(င)

သက်တမ်ဵ ၂ နှစ်ထက် ေကျာ်လန
ွ ်သွာဵေသာ လိင
ု ်စင်မျာဵကို သက်တမ်ဵြပန်လည်တိုဵ
လိပ
ု ါက ေလျှာက်ထာဵသူသည် ဤဦဵစီဵဌာနမှ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵအတိင
ု ်ဵ
စစ်ေဆဵြခင်ဵကို ေအာင်ြမင်ရမည်။

(စ)

အတန်ဵအစာဵတစ်ခုချင်ဵအလိုက်

ထုတြ် ပန်ေပဵထာဵသညဴ်

ေြမြပင်အင်ဂျင်နီယာသည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ လိင
ု ်စင်အတန်ဵအစာဵ တစ်ခုချင်ဵစီအလိက
ု ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်
ကျွမ်ဵကျင်မင ရှိရမည်။
(ဆ)

ဤနည်ဵဥပေဒအရ ထုတြ် ပန်ေပဵထာဵသညဴ် လိင
ု ်စင်တွင် ေဖာ်ြပပါရှိသညဴ် ေလယာဉ်
အမျိုဵအစာဵ
တွဲဖက်ပစ္စညဵ်

သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵမျာဵ၊

သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်စက်ေခါင်ဵ၊

ပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵအတွက်

ချိန်ခွက်၊

လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူ၏

ကျွမ်ဵကျင်မငေပ္ဒမူတည်၍ မည်သညဴ် သီဵြခာဵလုပ်ငန်ဵ အမျိုဵအစာဵြဖစ်ေစ၊ ဤဦဵစီဵဌာနမှ

မည်သညဴအ
် ချိန်မျိုဵတွင်ြဖစ်ေစ

ကန့်သတ်ချက်ကို

ြဖညဴစ
် ွက်ြခင်ဵ၊

ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ

ြပုနိုင်သည်။
(ဇ)

ဤနည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ ေြမြပင်အင်ဂျင်နီယာလိင
ု ်စင် အတန်ဵအစာဵ A, B1, B2, B3
သို္ဓမဟုတ် C ၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည်(၁)

ေြမြပင်အင်ဂျင်နီယာလိင
ု ်စင်တွင်

လိင
ု ်စင်အတန်ဵအစာဵအလိုက်ထညဴ်သွင်ဵထာဵ

သညဴ် ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵမျာဵ၊ ေလယာဉ်စက်ေခါင်ဵ၊ ေလယာဉ်စက်ကိရိယာ
စနစ်မျာဵအတွက် ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမင မျာဵကို ေထာက်ခဳချက်ေပဵြခင်ဵ၊
(၂)

ေြမြပင်အင်ဂျင်နီယာလိင
ု ်စင်တွင်

လိင
ု ်စင်အတန်ဵအစာဵအလိုက်ထညဴ်သွင်ဵထာဵ

သညဴ် ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵမျာဵ၊ ေလယာဉ်စက်ေခါင်ဵ၊ ေလယာဉ်စက်ကိရိယာ
စနစ်မျာဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ဤဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုမပီဵသညဴ်
အေသဵစာဵြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵ၊ ဤဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုေပဵထာဵ
သညဴ်

ေလယာဉ်ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵလက်စွဲအတိုင်ဵ

ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမငမျာဵကို

ြဖညဴသ
် ွင်ဵထာဵသညဴ် မှတ်တမ်ဵစာအုပ်တွင် ေထာက်ခဳချက်ေပဵြခင်ဵ။
နိုင်ငဳြခာဵမှ ေလယာဉ်ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ အင်ဂျင်နီယာလိင
ု ်စင်မျာဵကို တရာဵဝင်လုင
ိ ်စင်ြဖစ်ေအာင်
ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ
၇၄။

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်ခုခုတွင် ထိန
ု ိုင်ငဳ၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ရှိေသာ အာဏာပိုင်က ထုတေ
် ပဵထာဵမပီဵ
တရာဵဝင်လျက်ရှိသညဴေ
် လယာဉ်ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ အင်ဂျင်နီယာလိင
ု ်စင်ကို ဦဵစီဵဌာနသည်
၎င်ဵက

သငဴ်ေလျာ်သည်ဟု

ထင်ြမင်ေသာ

စည်ဵကမ်ဵချက်နှငဴ်

ကန့်သတ်ချက်မျာဵြဖငဴ်

သငဴ်ေလျာ်သညဴ် ကာလအတွက် ြမန်မာနိုင်ငဳမှတ်ပုဳတင် ေလယာဉ်မျာဵကို ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊
ေထာက်ခဳချက်ေပဵြခင်ဵ တို္ဓကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အလိ္ဓင
ု ှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ထုတေ
် ပဵေသာ
လိင
ု ်စင်ကဲဴသို္ဓ တူညီေသာ တရာဵဝင်မငကို အပ်နှင်ဵနိုင်သည်။ ထိ္ဓြု ပင် ထိလ
ု င
ို ်စင်သည် နည်ဵဥပေဒ
၁၉ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ တရာဵဝင်အတည် ြဖစ်ေစရမည်။
ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ အမှုထမ်ဵမျာဵအတွက် ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလိုင်စင်လုအ
ိ ပ်ချက်
၇၅။

(က) ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ြမန်မာနိုင်ငဳေလပိုင်နက်အတွင်ဵ
ြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳနယ်နိမိတ်ြပင်ပ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေလပိုင်နက်၌ြဖစ်ေစ အြပည်ြပည်
ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ထုတေ
် ပဵထာဵ
ေသာ ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵ ဝန်ထမ်ဵလိုင်စင်သက်တမ်ဵရှိသူမျာဵ မဟုတ်လျှင် မည်သူမျှ
ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)

တာဝန်သတ်မှတ်ေပဵထာဵသညဴ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်သည် စစ်ဘက်အသုဳဵြပုရန်
သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

ေလပိုင်နက်အတွင်ဵပျဳသန်ဵသညဴ်

အရပ်ဘက်ေလယာဉ်မျာဵအာဵ

စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵဝန်ထမ်ဵမျာဵက ဤအခန်ဵပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ

လည်ဵေကာင်ဵ၊

ဦဵစီဵဌာနက

သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

လည်ဵေကာင်ဵ ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်
သည်။

၁၉၃၄

မြပဋ္ဌာန်ဵမီက

ခုနှစ်၊

ြမန်မာနိုင်ငဳေလယာဉ်အက်ဥပေဒကို

ြပင်ဆင်သညဴဥ
် ပေဒ

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵဦဵသည်

ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ

လုပ်ထဳဵု

လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ကျငဴ်သုဳဵ၍ ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသညဴအ
် ချိန်အထိ
သို္ဓမဟုတ် ဦဵစီဵဌာနကသတ်မှတ်ေပဵသညဴ် အချိန်အတိုင်ဵအတာကာလအထိ၊ ယင်ဵကာလ
နှစ်ရပ်အနက် ေစာရာကာလအထိ ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်ခွငဴ် ရှိသည်။
ေလယာဉ်ကွင်ဵ၌ ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵကို ေထာက်ပဳဴြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵြခင်ဵ
၇၆။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူအာဵ နည်ဵဥပေဒ ၅၆ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်
အတိင
ု ်ဵ

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

အြပန်အလှန်ေရဒီယို

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက်

ေလယာဉ်ကွင်ဵေလေ ကာင်ဵသတင်ဵအချက်ြပ

ဆက်သွယ်ြခင်ဵ

ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်

သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵမင

လိအ
ု ပ်သည်ဟု

မှတ်ယူနိုင်သညဴ်

အြခာဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်ရန် ညဃန် ကာဵနိုင်သည်။
အဂေလပ
ိ ်ဘာသာစကာဵ ကျွမ်ဵကျင်မှု လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ
၇၇။

ေလယာဉ်ပျဳနှငဴ် ရဟတ်ယာဉ်ေလယာဉ်မှူဵမျာဵ၊ ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ အရာရှိမျာဵသည်
ဘာသာစကာဵကျွမ်ဵကျင်မငအဆငဴ်
အတွက်အသုဳဵြပုသညဴ်

လိအ
ု ပ်ချက်နှငဴ်အညီ

စကာဵေြပာနှငဴ်

ေရဒီယိုတယ်လဖ
ီ ုန်ဵ

နာဵလည်မငစွမ်ဵရည်အတွက်

ဆက်သွယ်ေရဵ

လက်ေတွ့ေလဴကျငဴ်

သင် ကာဵရမည်။
အခေ ကဵေငွနှငဴ် အြခာဵေကာက်ခဳမှုမျာဵ
၇၈။

(က) ေအာက်ပါလိင
ု ်စင်မျာဵအတွက် ေလျှာက်ထာဵသူသည် ၎င်ဵ၏ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵ၊
တရာဵဝင်ြဖစ်ေစြခင်ဵနှငဴ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် မူရင်ဵခွဲလုင
ိ ်စင်
(duplicate licence) ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵ၊ စမ်ဵသပ်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ် စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵအတွက်
အခေ ကဵေငွေပဵေဆာင် ရမည်(၁)

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵ အမငထမ်ဵလိင
ု ်စင်၊

(၂)

ေလယာဉ်ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ အင်ဂျင်နီယာလိင
ု ်စင်၊

(၃)

ကျန်ဵမာေရဵ ေဆဵစစ်ြခင်ဵ၊

(၄)

ဘာသာရပ်အရည်အေသွဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ။

မှတ်ချက်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

အခေ ကဵေငွမျာဵကို

နည်ဵဥပေဒ

၇၂

တွင်

ေဖာ်ြပချက်နှငဴ်အညီ

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ သို္ဓမဟုတ် အမိန့်ြဖငဴ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ေလျှာက်ထာဵသူသည် ဆန်ဵစစ်ချက်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေကာက်ခဳမငမျာဵရှိပါက ေပဵေဆာင်
ရမည်။

ထိ္ဓြု ပင်အစိုဵရဝန်ထမ်ဵ

စစ်ေဆဵသူတစ်ဦဵဦဵက

ဆန်ဵစစ်ချက်ြပုလုပ်ေသာ

ကာလတွင်ပါဝင်လျှင် ဦဵစီဵဌာနက အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ သို္ဓမဟုတ် အသိေပဵနှိုဵေဆာ်စာ
သို္ဓမဟုတ် အမိန့်ြဖငဴ် သတ်မှတ်ေသာ အခေ ကဵေငွကို ဆန်ဵစစ်ချက်တစ်ခုစီအတွက်
ေပဵေဆာင်ရမည်။
(ဂ)

အခေ ကဵေငွမျာဵကို ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထသ
ဳ ို္ဓ အမိန့်နှငဴ်အညီ ေပဵေဆာင်ရမည်။

လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် အရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵ ကိုင်ေဆာင်သူအတွက် အမျာဵဆုဳဵအသက်ကန့်သတ်ချက်
၇၉။

မည်သူမျှ ဤအခန်ဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ လိင
ု ်စင်၏အထူဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵအာဵ အသက် ၆၀ နှစ်
ြပညဴမ် ပီဵေသာ ေလယာဉ်ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ အင်ဂျင်နီယာ သို္ဓမဟုတ် ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵ
ေရဵအရာရှိအြဖစ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အသက် ၆၅ နှစ် ြပညဴမ် ပီဵေသာ ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵ
အမငထမ်ဵအြဖစ် ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မြပုရ။

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလိုင်စင်၏ တရာဵဝင်သက်တမ်ဵကာလ
၈၀။

(က) ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလိင
ု ်စင်၏

သက်တမ်ဵသည်

စတင်ထတ
ု ်ေပဵသညဴေ
် န့မှစ၍

အမျာဵဆုဳဵ ၅ နှစ်အထိ သက်တမ်ဵရှိမပီဵ ၅ နှစ် တစ်ကကိမ်ေနာက်ထပ် သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်
ေပဵနိုင်သည်။
(ခ)

(၁)

လိင
ု ်စင်တစ်ခု၏

တရာဵဝင်သက်တမ်ဵသည်

စတင်ထတ
ု ်ေပဵသညဴေ
် န့မှ

စတင်

ေရတွက်ရမည်။
(၂)

တရာဵဝင်သက်တမ်ဵကို တိုဵြမစငဴ်သညဴက
် ိစ္စတွင် သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ေပဵသညဴေ
် န့ကို
ထညဴ်သွင်ဵ မစဉ်ဵစာဵဘဲ လွန်ခဲဴေသာတရာဵဝင်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမပီဵ ေနာက်ေန့မှ
လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵကို

စတင်ရမည်။

သို္ဓရာတွင်

သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ေပဵရန်

ေလျှာက်လာဃ ကို သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ တင်သွင်ဵရမည်
ြဖစ်မပီဵ

သက်တမ်ဵတိုဵရန်အတွက်

လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵအာဵလုဵဳ ကို

ေလျှာက်လာဃ

တင်သွင်ဵချိန်တွင် ြပညဴစ
် ုဳစွာေဆာင်ရွက်မပီဵ ြဖစ်ရမည်။
(၃)

အြခာဵကိစ္စမျာဵတွင် လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ေပဵသညဴ် တရာဵဝင်သက်တမ်ဵသည်
သက်တမ်ဵ တိုဵြမစငဴ်ေပဵသညဴေ
် န့မှ စတင်ရမည်။

ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ေ ကာင်ဵ စစ်ေဆဵေထာက်ခဳချက်မရှိသညဴ် တရာဵမဝင်လုင
ိ ်စင်
၈၁။

နည်ဵဥပေဒ ၅၆၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) နှငဴ် (ဂ) အရ ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ လိင
ု ်စင်တစ်ခုသည်
ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ြပညဴ်စုဳေ ကာင်ဵ တရာဵဝင်သက်တမ်ဵရှိသညဴ် ဆန်ဵစစ်ချက်အာဵ ပူဵတွဲတင်ြပနိုင်

ြခင်ဵမရှိလျှင်

တရာဵဝင်သက်တမ်ဵမရှိေစရ။

ထိ္ဓြု ပင်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ြပညဴ်စုဳေ ကာင်ဵ

တရာဵဝင်

သက်တမ်ဵရှိသညဴ် ဆန်ဵစစ်ချက်တင်ြပရန်ပျက်ကွက်ပါက လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူသည် လိင
ု ်စင်၏
အထူဵအခွငဴ် အေရဵမျာဵကို ကျငဴ်သုဳဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မရှိေစရ။
ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်မှု ေလျာဴနည်ဵလာြခင်ဵ
၈၂။

(က) နည်ဵဥပေဒ ၅၆၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) နှငဴ် (ဂ) တို္ဓအရ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်(၁)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် ကာလအတွင်ဵ မည်သညဴအ
် ချိန်တွင်မဆို ၎င်ဵ၏
ခန္ဓာကိုယ်

အေြခအေနယုတ်ေလျာဴလာသညဴအ
် ြပင်

လိင
ု ်စင်တွင်လုအ
ိ ပ်ေသာ

စဳသတ်မှတ်ချက်ေအာက် ေလျာဴနည်ဵလာမပီဵ ကျန်ဵမာေရဵမေကာင်ဵမင ြဖစ်လာသညဴ်
အခါ ၎င်ဵ၏လိင
ု ်စင်နှငဴ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ၏ အထူဵ အခွငဴ်အေရဵကို ကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵ
မြပုရ။
(၂)

မကျန်ဵမာမင သို္ဓမဟုတ် ဒဏ်ရာရမငေ ကာငဴ် ၎င်ဵ၏တာဝန်ကို ရက်ေပါင်ဵ ၂၀
ထက်ပို၍ တစ်ဆက်တည်ဵ မလုပ်ကိုင်နိုင်သညဴ် အေြခအေန သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏
တာဝန်ကို အြပညဴ်အဝကျွမ်ဵကျင်စွာ မထမ်ဵေဆာင်နိုင်သညဴအ
် ေြခအေနြဖစ်ပွာဵမပီဵ
ကျန်ဵမာေရဵေဆဵစစ်ချက်အသစ် ြပုလုပ်မပီဵေ ကာင်ဵ ေ ကညာြခင်ဵမြပုဘဲ ၎င်ဵ၏
လိင
ု ်စင်အရ အထူဵအခွငဴ်အေရဵကိုကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵမြပုရ။

(၃)

ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵ၏အလုပ်ရှင်ကြဖစ်ေစ မကျန်ဵမာမင သို္ဓမဟုတ် ဒဏ်ရာရမင
ဆိုင်ရာ

အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵကို

ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ

ချက်ချင်ဵအေ ကာင်ဵ

ကာဵရမည်။
(ခ)

အထက်နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)၊ နည်ဵဥပေဒခွဲငယ် (၂) အရ မစွမ်ဵေဆာင်နိုင်သူ၏လိင
ု ်စင်ကို
ထိလ
ု င
ို ်စင်ရရှိသူအာဵ ကျန်ဵမာေရဵေဆဵစစ်ချက် အသစ်မြပုလုပ်မီ တရာဵမဝင်ဟု မှတ်ယူရ
မည်။

အရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵနှငဴ် ထပ်ဆငဴ်ေထာက်ခဳချက် တရာဵဝင်မှုထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ
၈၃။

(က) ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအရာရှိ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ေအာက်ပါတို္ဓအတွက်ကျွမ်ဵကျင်မင
နှငဴ်

လတ်တေလာလိအ
ု ပ်ချက်မျာဵနှငဴ်

အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵမျာဵမြပညဴ်စုဳလျှင်

လိင
ု ်စင်

အေပ္ဒ ထပ်ဆငဴ်ေထာက်ခဳထာဵေသာ လိင
ု ်စင်နှငဴ်အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵတို္ဓ၏ အထူဵအခွငဴ်
အေရဵမျာဵကို ကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵ မြပုရ(၁)

အဆိုပါလိင
ု ်စင်ရရှိသူက ထိသ
ု ို္ဓေဆာင်ရွက်သညဴေ
် နရာတွင် ေလေ ကာင်ဵဝန်ေဆာင်
မငလပ
ု ်ငန်ဵယူနစ် အတွက် တရာဵဝင်မင သို္ဓမဟုတ်

(၂)

အဆိုပါလိင
ု ်စင်ရရှိသူက ထိသ
ု ို္ဓေဆာင်ရွက်သညဴေ
် နရာနှငဴ် ေထာက်လမ
ှ ်ဵေရဵပစ္စညဵ်
ကိရိယာအတွက် တရာဵဝင်မင၊

(ခ)

အဆိုပါလိင
ု ်စင်ရရှိသူက

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအရာရှိအြဖစ်

တွင်ေဆာင်ရွက်မငရပ်စဲလျှင်ပင်

ထိသ
ု ူသည်

သီဵြခာဵယူနစ်တစ်ခု

ဦဵစီဵဌာနကသတ်မှတ်သညဴ်

ယခင်က

လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵြဖငဴ် ၎င်ဵ၏ အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်သည်။
လိင
ု ်စင်ရရှိသူက ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵ ယူနစ်ေြပာင်ဵလဲမှု အေ ကာင်ဵ ကာဵရန် တာဝန်
၈၄။

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ

ယူနစ်တစ်ခုအတွက်

အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵတရာဵဝင်မင

ရပ်စဲသညဴအ
် ခါ လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူသည် ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵ ဝန်ေဆာင်မငေပဵသညဴေ
် နရာရှိ
ကကီဵ ကပ်သူထသ
ဳ ို္ဓ ချက်ချင်ဵအေ ကာင်ဵ ကာဵရမညဴအ
် ြပင် အဆိုပါအရည်အေသွဵစဳနငန်ဵကို ြပန်လည်
တရာဵဝင်မင ြပုသည်အထိ ထိယ
ု ူနစ်တွင် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မြပုရ။
ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလိုင်စင်အတွက်

လိင
ု ်စင်

သိမ
ု္ဓ ဟုတ်

အရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵကုန်ဆုဳဵ၍

သက်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ်ြခင်ဵ
၈၅။

လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသညဴ်ရက်တွင်
သက်တမ်ဵတိုဵရန် ေလျှာက်ထာဵပါက ထိလ
ု င
ို ်စင် သို္ဓမဟုတ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵသတ်မှတ်ချက်
မျာဵအာဵ ြပညဴမ
် ီြခင်ဵ ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵရန်အတွက် ေလျှာက်ထာဵသူသည် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်
ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵခွင်သင်တန်ဵမျာဵတက်ေရာက်ြခင်ဵ၊ ကျွမ်ဵကျင်မငစာေမဵပွဲနှငဴ် အရည်အေသွဵ
ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵမျာဵကို ေအာင်ြမင်ရမည်။

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအရာရှိအတွက် ကျွမ်ဵကျင်မှုအေထာက်အထာဵ
၈၆။

(က) လိင
ု ်စင်တစ်ခုခုထတ
ု ်ေပဵရန်နှငဴ် သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵသူသည် ရရှိထာဵ
ေသာကျွမ်ဵကျင်မင သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနက လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ်
အရည်အေသွဵ စဳနငန်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် စမ်ဵသပ်မငနှငဴ် စာေမဵပွဲတ္ဓိက
ု ို
ေကျနပ်ဖွယရ
် ာရှိေ ကာင်ဵ ေအာင်လက်မှတ်တို္ဓကို တင်ြပရမည်။
(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် တပ်မေတာ် (ေလ) မှ အရည်အချင်ဵြပညဴစ
် ုဳေသာ ေလေ ကာင်ဵ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ တပ်မေတာ်အရာရှိက လိအ
ု ပ်ေသာ စာေမဵပွဲတစ်ရပ်ရပ်၊ ကျန်ဵမာေရဵ
စစ်ေဆဵချက်

သို္ဓမဟုတ်

အြခာဵနည်ဵပညာဆိုင်ရာ

စာေမဵပွဲေအာင်လက်မှတ်တို္ဓကို

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ လိအ
ု ပ်သညဴ် ေကျနပ်ဖွယ်ရာ အေတွ့အကကုဳ၊ ကျွမ်ဵကျင်မငနှငဴ်
ကိုယ်ခန္ဓာကကဳဴခိုင်မင အေထာက်အထာဵမျာဵရှိပါက ထိသ
ု ူအာဵ ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ်ေပဵနိုင်သည်။
(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

သင်ရိုဵညဃန်ဵတမ်ဵစာေမဵပွဲတွင်

အဆိုပါေလျှာက်ထာဵသူအာဵ

သီဵြခာဵ

စည်ဵမျဉ်ဵဥပေဒမျာဵအရ လိအ
ု ပ်ေသာ စာေမဵပွဲ ေအာင်လက်မှတ်မျာဵ ရယူတင်ြပေစြခင်ဵမှ
ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ်ေပဵေရဵ အတွက် ထိစ
ု ာေမဵပွဲနှငဴ်တူညီေသာစာေမဵပွဲကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ဃ) ဦဵစီဵဌာနသည်

စာေမဵပွဲေြဖသူ၊

ေလျှာက်ထာဵသူ

သို္ဓမဟုတ်

သင်တန်ဵေပဵသညဴ်

အဖွဲ့အစည်ဵအာဵ သင်တန်ဵမပီဵဆုဳဵေ ကာင်ဵ၊ သင်တန်ဵတည်ေထာင်ဖွငဴ်လှစ်ထာဵေ ကာင်ဵ
အေထာက်အထာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စာေမဵပွဲအတွက် သင်ရိုဵညဃန်ဵတမ်ဵမျာဵ၊ သက်ေသခဳ

လက်မှတ်မျာဵ၊

အမှတ်စာရင်ဵမျာဵ၊

အလုပ်ခွင်

သင်တန်ဵဆင်ဵ

အစီရင်ခဳစာမျာဵနှငဴ်

ဆန်ဵစစ်ချက်မျာဵ စသည်တ္ဓအ
ို ပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်ဵပို္ဓချမင အေထာက်အထာဵ
မျာဵတင်ြပရန် ေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်။
ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအရာရှိအတွက် စမ်ဵသပ်ြခင်ဵ၊ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှငဴ် စာေမဵပွဲကျင်ဵပြခင်ဵ
၈၇။

(က) ဦဵစီဵဌာနသည် စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵအရ ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ေသာ ဗဟုသုတကျွမ်ဵကျင်မင
အဆငဴ် စမ်ဵသပ်ရန်စာေမဵပွဲကျင်ဵပြခင်ဵ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ စာစစ်ဌာနမျာဵသတ်မှတ်
ြခင်ဵ၊ စာေမဵပွဲကကီဵ ကပ်သူမျာဵ ခန့်အပ်ြခင်ဵနှငဴ် စာေမဵပွဲကျင်ဵပြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု
လုပ်နည်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်မျာဵနှငဴ် သတ်မှတ်အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵမျာဵ ထုတေ
် ပဵေရဵအတွက်
အေသဵစိတ် စာေမဵပွဲ သင်ရိုဵမာတိကာမျာဵ သတ်မှတ်ထာဵရမည်။

(ဂ)

(၁)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်

စာေမဵပွဲမျာဵကျင်ဵပေရဵနှငဴ်

ဆန်ဵစစ်ေရဵအတွက်

စာေမဵပွဲ ကကီဵ ကပ်သူမျာဵကို ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵနိုင်သည်။ ထိ္ဓြု ပင် နငတ်ေြဖစာေမဵပွဲ
မျာဵနှငဴ် ဆန်ဵစစ်ချက်မျာဵ အတွက် လိုအပ်ပါက ဘုတ်အဖွဲ့ကိုလည်ဵ ဖွဲ့စည်ဵနိုင်
သည်။
(၂)

စာေမဵပွဲကကီဵ ကပ်သူမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်သညဴ် အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵကို
အေြခခဳ၍ ေရွဵချယ်ရမည်။ ထိ္ဓြု ပင် လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ၊ သက်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် လိင
ု ်စင်အေပ္ဒ အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵ ေထာက်ခဳချက်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍
စာေမဵပွဲကျင်ဵပြခင်ဵနှငဴ် ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအတွက် အစီရင်ခဳစာကို လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵ
သညဴ် အာဏာပိုင်သို္ဓ တင်ြပရမည်။

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနသည်

အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ချက်ကျင်ဵပေရဵ

နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို

သတ်မှတ်နိုင်

သညဴအ
် ြပင် ကျွမ်ဵကျင်မင စစ်ေဆဵချက်မျာဵကိုလည်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င)

ဦဵစီဵဌာနသည် အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ချက် သို္ဓမဟုတ် စာေမဵပွဲကျင်ဵပေနသညဴ် အချိန်အတွင်ဵ
ေြဖဆိုသူတစ်ဦဵက မသငဴ်ေလျာ်မမျှတေသာ ြပုလုပ်မငကို ြပုလုပ်သည်ဟု ထင်ြမင်လျှင်
ထိသ
ု ူအာဵ

ေခတ္တြဖစ်ေစ၊

ရာသက်ပန်ြဖစ်ေစ

အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ချက်

သို္ဓမဟုတ်

စာေမဵပွဲတွင် ေြဖဆိုြခင်ဵမှ ပိတ်ပင် နိုင်သည်။
(စ)

(၁)

ဦဵစီဵဌာနသည် စာေမဵပွဲ သို္ဓမဟုတ် အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ချက်ကို ေကျနပ်ဖွယရ
် ာမရှိဟု
ထင်ြမင်လျှင် အခွငဴ်အာဏာရှိသူ သို္ဓမဟုတ် ဘုတ်အဖွဲ့ကကျင်ဵပသညဴ် စာေမဵပွဲအာဵ
ပျက်ြပယ်ေ ကာင်ဵ ေ ကညာနိုင်မပီဵ အြခာဵအခွငဴ်အာဏာရှိသူ သို္ဓမဟုတ် ဘုတ်အဖွဲ့က
စာေမဵပွဲ သို္ဓမဟုတ် ဆန်ဵစစ်ချက်ကို ြပန်လည်ကျင်ဵပရန် ေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်။

(၂)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် အဆိုပါ အခွငဴ်အာဏာရှိသူ သို္ဓမဟုတ် ဘုတ်အဖွဲ့ကို သငဴ်ေတာ်
သည်ဟု ယူဆသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

ေလေ ကာင်ဵဝန်ေဆာင်မှု ယူနစ်မျာဵတွင် ေရဒီယိုအမည်နာမသေကေတမျာဵ အသုဳဵြပုြခင်ဵ
၈၈။

အြပန်အလှန်ေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရဵ လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူသည် သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ ေရဒီယို
အမည်နာမ သေကေတမှအပ အြခာဵေသာ ေရဒီယိုအမည်နာမ သေကေတအာဵ အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
သို္ဓမဟုတ် အြခာဵသူမျာဵအာဵ အသုဳဵြပုရန် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ မြပုရ။

ေစာငဴ် ကညဴသ
် ညဴ် တာဝန်ချိန် ကန့်သတ်ချက်မျာဵ
၈၉။

ဤအခန်ဵအရ ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူသည် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ
ေစာငဴ် ကညဴ်တာဝန်ချိန် ကန့်သတ်ချက်မျာဵအတိင
ု ်ဵ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ(၆)
ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်မှု

ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်မှု အေြခအေနစဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ
၉၀။

ြမန်မာနိုင်ငဳသို္ဓ တင်သွင်ဵမညဴ် ေလယာဉ်၊ ေလယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵ
အတွက် ဥေရာပေလေ ကာင်ဵ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ သို္ဓမဟုတ် အေမရိကန်ေလေ ကာင်ဵ အာဏာပိုင်
အဖွဲ့တို္ဓမှ ထုတြ် ပန်ေပဵထာဵသညဴ် ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်အာဵ ဦဵစီဵဌာန
က လက်ခဳသည်။ သို္ဓရာတွင်(က) ဦဵစီဵဌာနက ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ေလယာဉ်မျာဵ ေဘဵကင်ဵစွာ ပျဳသန်ဵနိုင်မင အေြခအေန
အတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳချိန်စဳညဃန်ဵမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညရ
ီ မည်။
(ခ)

တင်သွင်ဵမညဴ် ပစ္စညဵ် သည် ေလေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ အသုဳဵြပုရန် သငဴ်ေလျာ်ေ ကာင်ဵေဖာ်ြပ
သညဴ် နည်ဵပညာအချက်အလက်နှငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵကို ဦဵစီဵဌာန၏ သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵ
ချက်အရ ေလျှာက်ထာဵသူက ြဖညဴဆ
် ည်ဵေပဵရမည်။ ထိ္ဓြု ပင် ဦဵစီဵဌာနက အမိန့်ေ ကာ်ြငာ
စာေရဵသာဵထုတြ် ပန်၍ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာတွင် သတ်မှတ် ေဖာ်ြပချက်မျာဵအရ ေလယာဉ်၊
ေလယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို ဤနည်ဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵမှ
ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ် ြပုနိုင်သည်။

ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်- ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵမျာဵ
၉၁။

ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ေလယာဉ်အုပ်စုအလိက
ု ်တစ်ခု သို္ဓမဟုတ်
တစ်ခုထက်ပိုေသာ အမျိုဵအစာဵမျာဵခွဲြခာဵ၍ သတ်မှတ်လက်ခဳနိုင်သည်။ ေလယာဉ်အသုဳဵြပုြခင်ဵ
ကို ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵအသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်တွင် ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ ကန့်သတ်
ထာဵရမည်။

ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ
၉၂။

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ေလယာဉ်၊ ေလယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵတွင်
ချို့ယွင်ဵချက်တစ်ခုခုေ ကာငဴ် ေလယာဉ်၏ေဘဵကင်ဵလုခဳ ခုဳမငကို ထိခက
ို ်ေစသည်ဟု လုေ
ဳ လာက်

ေသာအေ ကာင်ဵြခင်ဵရာရှိပါက ယင်ဵေလယာဉ်၊ ေလယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စညဵ်
မျာဵအတွက် လက်ခဳထာဵသညဴ် ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ကိစ္စရပ်
အလိုက် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယာယီဆိုင်ဵငဳဴြခင်ဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေလယာဉ်အမျိုဵ
အစာဵ

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို

ဆက်လက်သက်ဝင်ေစရန်

ယင်ဵချို့ယွင်ဵချက်အတွက်

လိအ
ု ပ်သညဴြ် ပုြပင်မွမ်ဵမဳမငမျာဵက ေဆာင်ရွက် ေစြခင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်။
ေလယာဉ်အသဳနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ် လက်မှတ်
၉၃။

(က) ေလယာဉ်ပိုင်ရှင်သည်

ေဝဟင်တွင်စိတ်ချစွာ

ပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ

လက်မှတ်နှငဴ်အတူ

ေလယာဉ် အသဳနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴလ
် က်မှတ်ကို ေလျှာက်ထာဵရယူရမည်။
(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထမ
ဳ ှ စာြဖငဴ်ေရဵသာဵခွငဴ်ြပုချက်မရရှိပါက ဤနည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ
သတ်မှတ်ချက်အရ ေလယာဉ်အသဳနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ် လက်မှတ်မရှိေသာ သို္ဓမဟုတ်
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မမို့ြပေလေ ကာင်ဵအဖွဲ့ချုပ်၏ ေနာက်ဆက်တွဲ အမှတ် ၁၆၊ အတွဲ ၁
ပါေလယာဉ်အသဳနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ်

သတ်မှတ်စဳချိန်စဳညဃန်ဵနှငဴ်

ကိက
ု ်ညမ
ီ ငမရှိေသာ

မည်သညဴေ
် လယာဉ်ကိုမျှ ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ မရှိေစရ။
(ဂ)

ဤနည်ဵဥပေဒခွဲ (က) နှငဴ် (ခ) တို္ဓအလိ္ဓင
ု ှာ အသဳနှငဴ်သက်ဆိုင်သညဴ် လက်မှတ်အတွက်
သတ်မှတ်ချက်မျာဵသည် ဦဵစီဵဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ြဖစ်ေစရမည်။

ေလယာဉ်အင်ဂျင်မှ ထုတလ
် ွှတြ် ခင်ဵ
၉၄။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေလယာဉ်အင်ဂျင်မှ ထုတလ
် ဃတြ် ခင်ဵဆိုင်ရာ လိအ
ု ပ်ချက် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို
သတ်မှတ်နိုင်သည်။

ေဝဟင်တွင်စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵလက်မှတ်
၉၅။

(က) ေလယာဉ်ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူသည် ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာ
ပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်ကို ထုတြ် ပန်ေပဵရန် သို္ဓမဟုတ် သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ေပဵရန်
သို္ဓမဟုတ် အြခာဵစာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်ခုခုမှ ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်
အာဵ တရာဵဝင်ေစရန် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။
(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်

ေလယာဉ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ေဝဟင်တွင်

စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵ

နိုင်ေ ကာင်ဵလက်မှတ်ကို ထုတြ် ပန်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ြခင်ဵကို ေအာက်ပါ
အေ ကာင်ဵအချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်လျှင် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(၁)

ေလျှာက်ထာဵသူသည်

ဦဵစီဵဌာနက

သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

အထူဵ

သို္ဓမဟုတ်

လိအ
ု ပ်သညဴ်

အေထွေထွအမိန့်နှငဴ်
စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵနှငဴ်

အေထာက်အထာဵမျာဵကို တင်ြပေလျှာက်ထာဵ လာြခင်ဵ၊
(၂)

ေလယာဉ်သည် ေဝဟင်တွင်စိတ်ချစွာ ပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က
ေကျနပ်မင ရှိြခင်ဵ။

(ဂ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်

တင်သွင်ဵလာသညဴ်

အြခာဵစာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်ခုမှ

ထုတ်ေပဵထာဵေသာ

ေလယာဉ်တစ်မျိုဵမျိုဵနှငဴ်ပတ်သက်၍
ေဝဟင်တွင်

စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်

ေ ကာင်ဵလက်မှတ်ကို ေအာက်ပါအချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညလ
ီ ျှင် ဆက်လက်၍တရာဵဝင်
ေစရန် အတည်ြပုေပဵနိုင်သည်(၁)

ေလယာဉ်တင်ပို္ဓသညဴ် စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ၏ ေလေ ကာင်ဵအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ အဆိုပါ
ေလယာဉ်အတွက်

ေလယာဉ်၏

ေဝဟင်တွင်

စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ

လက်မှတ် သို္ဓမဟုတ် အလာဵတူ စာရွက်စာတမ်ဵကို ထုတြ် ပန်ေပဵထာဵြခင်ဵ၊
(၂)

ဦဵစီဵဌာနက

ေဝဟင်တွင်

စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေရဵအတွက်

ချမှတ်ထာဵေသာ

လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ထာဵမင ရှိြခင်ဵ၊
(၃)

ေလျှာက်ထာဵသူသည်

ဦဵစီဵဌာနက

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

လိအ
ု ပ်သညဴ်

နည်ဵပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်နှငဴ် စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵမျာဵကို ြဖညဴဆ
် ည်ဵ
ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ။
(ဃ) ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် တစ်မျိုဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်မျိုဵထက်ပိုေသာ ေလယာဉ်အသုဳဵြပုမင
ဆိုင်ရာ အတန်ဵအစာဵအလိုက် ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာ ပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်ကို
သတ်မှတ်ထာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ၊ သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ေပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
အတည်ြပုချက်ေပဵြခင်ဵမျာဵ

ြပုလုပ်ေပဵနိုင်သည်။

ေဝဟင်တွင်စိတ်ချစွာ

ပျဳသန်ဵနိုင်

ေ ကာင်ဵလက်မှတ်တွင် ကန့်သတ်ချက်အတိုင်ဵ ေလယာဉ်ကို ပျဳသန်ဵအသုဳဵြပုရမည်။
(င)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ အသိအမှတ်ြပု
လက်မှတ်သည် ထိအ
ု သိအမှတ်ြပုလက်မှတ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာေန့မှ တစ်နှစ်အထိ
ြဖစ်မပီဵ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က သတ်မှတ်ကာလအတိုင်ဵ အခါအာဵေလျာ်စွာ သက်တမ်ဵ
တိုဵြမစငဴ်ေပဵနိုင်သည်။ ထိ္ဓအ
ု ြပင် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် သည် ေလယာဉ်အာဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ပျဳသန်ဵမငအာဵ စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵြပုရန်အလိ္ဓင
ု ှာ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏
အခွငဴ်အာဏာအပ်နှင်ဵထာဵသူတစ်ဦဵက

ေလယာဉ်အာဵ

စစ်ေဆဵရမည်

သို္ဓမဟုတ်

ပျဳသန်ဵမငကို စစ်ေဆဵရမည်။ ေလယာဉ်ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်လပ
ု ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်သူ
သည် အဆိုပါစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ စမ်ဵသပ်ြခင်ဵအတွက် လိအ
ု ပ်ချက်အာဵလုဵဳ ကို ေထာက်ပဳဴ
အကူအညီ ေပဵရမည်။
အေလဵချိန်
၉၆။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်မင အေြခအေနရှိေ ကာင်ဵ သတ်မှတ်
ေဖာ်ြပရန်

လိအ
ု ပ်သညဴ်

အေလဵချိန် ချိန်တွယ်ရမည်။

ေလယာဉ်တိုင်ဵသည်

ဦဵစီဵဌာနမှ

သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵချက်နှငဴ်အညီ

ေလယာဉ် အတန်ဵအစာဵမျာဵ
၉၇။

ေလယာဉ်၏ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်ကို ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်
ထာဵေသာ တစ်မျိုဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်မျိုဵထက်ပိုေသာ အတန်ဵအစာဵအြဖစ် ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
ေလယာဉ်

ပျဳသန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵအာဵ

ေလယာဉ်၏

ေဝဟင်တွင်

စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်

ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်တွင် ကန့်သတ်ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် အတန်ဵအစာဵအလိုက် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵနှငဴ်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ
၉၈။

(က) ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ ကကိုတင်သေဘာတူညီချက်မရရှိလျှင် သို္ဓမဟုတ် ဤနည်ဵဥပေဒ
မျာဵအရ

ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵနှငဴ်

ြပင်ဆင်ရန်

လိအ
ု ပ်ြခင်ဵမရှိလျှင်

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵသည်

ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်အတည်ြဖစ်ေနေသာ ေလယာဉ်နှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ လုခဳ ခုဳစိတ်ချရမငကို ထိခက
ို ်ေစေသာ ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵနှငဴ် ြပင်ဆင်ြခင်ဵတို္ဓကို
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)

(၁)

ဦဵစီဵဌာနက အြခာဵနည်ဵြဖငဴ် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိလျှင် ေလယာဉ်နှငဴ်၊
ေလယာဉ်၏

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ၊

ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို

ထုတလ
် ုပ်သူက

ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵကို ဥေရာပေလေ ကာင်ဵ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအာဏာပိုင်
အဖွဲ့ သို္ဓမဟုတ် ဖက်ဒရယ်ေလေ ကာင်ဵအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (European Avaiation
Safety Agency or Federal Aviation Administration) က အတည်ြပုမပီဵ
ြဖစ်လျှင်

အဆိုပါြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵကို

အတည်ြပုေသာ ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵအြဖစ်

မှတ်ယူနိုင်သည်။
(၂)

ဦဵစီဵဌာနက

အြခာဵနည်ဵြဖငဴ်

သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိလျှင်

ဥေရာပ

ေလေ ကာင်ဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအာဏာပိုင်အဖွဲ့ သို္ဓမဟုတ် ဖက်ဒရယ်
ေလေ ကာင်ဵအာဏာပိုင်အဖွဲ့တို္ဓထဳမှ

ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵ

အသိအမှတ်ြပု

လက်မှတ်ရရှိထာဵေသာ ေလယာဉ်နှငဴ် ေလယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်ဵ နှငဴ်ဆက်စပ်
ပစ္စညဵ် မျာဵထုတလ
် ုပ်သူက ေလယာဉ်နှငဴ်ပတ်သက်ေသာ အင်ဂျင်နီယာ သတ်မှတ်
စဳနငန်ဵမျာဵအရ ထုတေ
် ပဵသညဴ် ြပင်ဆင်မညဴ် ဒီဇိုင်ဵပုဳစဳကို ဦဵစီဵဌာနက အတည်ြပု
ေသာ ြပင်ဆင်မညဴ် ဒီဇိုင်ဵပုဳစဳအြဖစ် မှတ်ယူနိုင်သည်။
(ဂ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ခ)

တွင်

ရည်ညဃန်ဵထာဵသညဴ်

ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵနှငဴ် ြပင်ဆင်မညဴ်ဒီဇိုင်ဵပုဳစဳမှအပ ေလယာဉ်နှငဴ် ေလယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်ဵ
နှငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵ ထုတလ
် ုပ်သူက ေလယာဉ်နှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ အင်ဂျင်နီယာ
သတ်မှတ်စဳနငန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ထုတြ် ပန်ေပဵေသာ ြပင်ဆင်မညဴ် ဒီဇိုင်ဵပုဳစဳ သို္ဓမဟုတ် ြပုြပင်
မွမ်ဵမဳြခင်ဵကို အတည်ြပုချက်ေပဵနိုင်သည်။

(ဃ) ေလယာဉ်တစ်စီဵအတွက်
တစ်ခုခုအတွက်

သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ်

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က

အတည်ြပုထာဵေသာ

ဆက်စပ်ပစ္စညဵ်

ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵကို

အတည်ြပုထာဵသညဴ် အမျိုဵအစာဵ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ အြခာဵေသာအမျိုဵအစာဵတူ
ေလယာဉ် သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵ
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(င)

(၁)

ေလယာဉ်အာဵ အကကီဵစာဵထိခိုက်ပျက်စီဵမင သို္ဓမဟုတ် အကကီဵစာဵချို့ယွင်ဵမငြဖစ်ပွာဵ
မပီဵေနာက် ြပုြပင်မွမ်ဵမဳမပီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပင်ဆင်မပီဵစဉ်တွင် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်
ထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ဤကိစ္စအလိ္ဓင
ု ှာ ေလယာဉ်ကိုစစ်ေဆဵြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် လက်ေတွ့ပျဳသန်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵအတွက် ပျဳသန်ဵရန် သငဴ်ေလျာ်ေ ကာင်ဵ
ကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာအပ်နှင်ဵြခင်ဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် လိင
ု ်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ
အာဵ အသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵမြပုမီ အချိန်ထိ ပျဳသန်ဵြခင်ဵမြပုရ။

(၂)

ေလယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် အာဵ ြပုြပင်မွမ်ဵမဳမပီဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပင်ဆင်မပီဵစဉ်တွင် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်ကိုစစ်ေဆဵြခင်ဵ
အတွက် သက်ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ရ အင်ဂျင်နီယာ သို္ဓမဟုတ် အာဏာအပ်နှင်ဵြခင်ဵ
ခဳရသူအာဵ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵမြပုမီ အချိန်ထေ
ိ လယာဉ်တွင်
တပ်ဆင်အသုဳဵြပုြခင်ဵ မရှိေစရ။

(စ)

အထက်ပါ နည်ဵဥပေဒခွမ
ဲ ျာဵနှငဴ်အညီ ထိန်ဵသိမ်ဵမငတတ
ို္ဓ ွင် ရည်ညဃန်ဵထာဵသညဴ် အသိ
အမှတ်ြပုလက်မှတ်မျာဵနှငဴ် ထိလ
ု က်မှတ်မိတ္တူမျာဵ၏ ပုဳစဳနှငဴ်ြဖန့်ေဝြခင်ဵမျာဵကို ဦဵစီဵဌာန
က သတ်မှတ်ချက်မျာဵ နှငဴ်အညီ ြဖစ်ေစရမည်။

(ဆ)

ထုတလ
် ုပ်သူမျာဵကို ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ အဆိုပါ ဒီဇိုင်ဵမျာဵ၊ ေရဵဆွဲပုဳမျာဵ၊ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ
သို္ဓမဟုတ် ညဃန် ကာဵချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညေ
ီ သာ ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ၊ နည်ဵလမ်ဵ
မျာဵနှငဴ် မကိုက်ညလ
ီ ျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ
သို္ဓမဟုတ် အတည်ြပုချက်မျာဵနှငဴ် မကိုက်ညလ
ီ ျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ အထက်ပါ နည်ဵ
ဥပေဒခွမ
ဲ ျာဵအရ

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို

ထုတမ
် ေပဵရ။

နည်ဵလမ်ဵနှငဴ်လုပ်ငန်ဵ

ကျွမ်ဵကျင်မငဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵသည် ေလယာဉ်နှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ သတ်မှတ်စဳနငန်ဵမျာဵ
နှငဴ်အညီ သို္ဓမဟုတ် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က အတည်ြပု ထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ ြဖစ်ေစရမည်။
ေလယာဉ်၏ ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ် ပုဳမှန်အလုဵဳ စုဳ ြပုြပင်
ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ
၉၉။

(က) အတည်ြပုထာဵေသာ

ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမင

စာတမ်ဵနှငဴ်

အတည်ြပုထာဵေသာ

ြပုြပင်

ထိန်ဵသိမ်ဵမငစနစ်တိန
ု္ဓ ှငဴ်အညီ သတ်မှတ်ပျဳသန်ဵချိန်၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်အချိန် သို္ဓမဟုတ် အြခာဵ
သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအေပ္ဒ အေြခခဳ၍ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵ

သညဴအ
် ခါ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်
ထုတေ
် ပဵရန် လိအ
ု ပ်ေသာ ေလယာဉ်တိုင်ဵနှငဴ် ထိေ
ု လယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် ပစ္စညဵ်
ကိရိယာတိုင်ဵကို ပုဳမှန်စစ်ေဆဵ ကညဴရ
် ငြခင်ဵ၊ အလုဳဵစုဳြပုြပင် ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် အသိ
အမှတ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵတို္ဓကို ြပုလုပ်ရမည်။ ထိသ
ု ို္ဓစစ်ေဆဵ ကညဴရ
် င ြခင်ဵနှငဴ်
အသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵတို္ဓကို သက်ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်ရ အင်ဂျင်နီယာမျာဵ
ကြဖစ်ေစ၊ အခွငဴ်အာဏာ အပ်နှင်ဵထာဵြခင်ဵခဳရသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကြဖစ်ေစ ဦဵစီဵဌာန၏
သတ်မှတ်ချက် နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

ပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵ၊ လုပင
် န်ဵစဉ်မျာဵ၊ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵသည်
ထုတလ
် ုပ်သူမျာဵက ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ အဆိုပါဒီဇိုင်ဵမျာဵ၊ ေရဵဆွဲပုဳမျာဵ၊ သတ်မှတ်ချက်
မျာဵ သို္ဓမဟုတ် ညဃန် ကာဵချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ငမရှိလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ညဃန် ကာဵ
ေရဵမှူဵချုပ်၏

သတ်မှတ်ချက်

အထက်ပါနည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

မျာဵနှငဴ်
အရ

ကိက
ု ်ညြီ ခင်ဵမရှိလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ထုတေ
် ပဵရန်ရှိေသာ

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်

တစ်ခုအာဵ ထုတမ
် ေပဵရ။ နည်ဵလမ်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မငဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် မျာဵသည်
ေလယာဉ်နှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ သတ်မှတ်စဳနငန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ သို္ဓမဟုတ် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵ
ချုပ်က အတည်ြပုထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ ြဖစ်ေစရမည်။
(ဂ)

အထက်ပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵတွင်

မည်သို္ဓပင်ပါရှိေစကာမူ

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်

အထက်ပါနည်ဵဥပေဒခွဲမျာဵ အာဵလုဵဳ ြဖစ်ေစ၊ တစ်ချို့နည်ဵဥပေဒခွက
ဲ ိုြဖစ်ေစ

လိက
ု ်နာ

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမှ တစ်စုဳတစ်ေယာက်သို္ဓြဖစ်ေစ၊ လူတစ်စု လူတန်ဵစာဵတစ်ခုခုသို္ဓြဖစ်ေစ
စာြဖငဴ်အေထွေထွအမိန့် သို္ဓမဟုတ် အထူဵအမိန့်ြဖငဴ် အဆိုပါအမိန့်တွင် သတ်မှတ်ထာဵ
ေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ် ြပုနိုင် သည်။
ေလယာဉ်အာဵလုဳဵ ထာဵသိုြခင်ဵနှငဴ်ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ
၁၀၀။ ဤနည်ဵဥပေဒအရ

ေလယာဉ်၏

ေဝဟင်တွင်

စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵလက်မှတ်အာဵ

ထုတေ
် ပဵခဲဴသည်ြဖစ်ေစ၊ ထုတေ
် ပဵရန်ြဖစ်ေစ၊ သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ရန်ြဖစ်ေစ၊ အတည်ြပုရန်ြဖစ်ေစ
အဆိုပါေလယာဉ်၊ ေလယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵ သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်တွင်
အသုဳဵြပုခဲဴသညဴ် သို္ဓမဟုတ် အသုဳဵြပုရန် ရည်ရွယ်ထာဵသညဴ် ပစ္စညဵ် မျာဵကို ထာဵသိုြခင်ဵနှငဴ်
ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ ကို အသိအမှတ်ြပုအဖွဲ့အစည်ဵ သို္ဓမဟုတ် လိင
ု ်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ သို္ဓမဟုတ်
ကိုယ်စာဵအခွငဴ်အာဏာ

အပ်နှင်ဵြခင်ဵခဳရသူက

ေဆာင်ရွက်ရမည်။

လက်မှတ်မျာဵနှငဴ်

၎င်ဵ

လက်မှတ်မိတ္တူမျာဵ၏ ပုဳစဳနှငဴ် ြဖန့်ေဝ ြခင်ဵမျာဵသည် ဦဵစီဵဌာန၏သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ
ြဖစ်ေစရမည်။

ေလယာဉ်တင်ပို္ဓမှုဆိုင်ရာ ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်ထုတ်ြပန်ြခင်ဵ
၁၀၁။ (က) ြပည်တွင်ဵတွင် ပျဳသန်ဵမငေဆာင်ရွက်ခဲဴသညဴ် သို္ဓမဟုတ် ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမင ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ်
ေလယာဉ်နှငဴ်ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵ သို္ဓမဟုတ် အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုခုကို ြပည်ပသို္ဓ
တင်ပို္ဓရန်

ရည်ရွယ်သူ

မည်သူမဆိုတင်ပို္ဓမငဆိုင်ရာ

ေဝဟင်တွင်

စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်

ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်ထုတ်ေပဵရန် ေလျှာက်လာဃ ကို ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်
နည်ဵလမ်ဵမျာဵအတိင
ု ်ဵ တင်သွင်ဵရမည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵ

(က)

သို္ဓမဟုတ်

အရ

ေလျှာက်ထာဵလာသညဴ်

အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုခုကို

ေလယာဉ်နှငဴ်

စစ်ေဆဵ ကညဴရ
် ငမပီဵေနာက်

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍ ေလယာဉ်တင်ပို္ဓမငဆိုင်ရာ ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵ
နိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်ကို ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။
အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵရန် အခွငဴ်အာဏာအပ်နှင်ဵြခင်ဵ ခဳရသူမျာဵ
၁၀၂။ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်နှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ် ေလယာဉ်ြပုြပင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်
ရန် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က အတည်ြပုထာဵသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ် အခွငဴ်အာဏာရအဖွဲ့အစည်ဵ
သည်

ဦဵစီဵဌာနက

အတည်ြပုြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်

ေဆာင်ရွက်ထာဵမပီဵြဖစ်လျှင်
သို္ဓမဟုတ်

ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ

အတည်ြပုချက်မျာဵအရ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊
လိင
ု ်စင်၊

အရည်အချင်ဵ

ကျငဴ်စဉ်မျာဵအရ

အပ်နှင်ဵထာဵေသာ

ြပညဴဝ
် သညဴ်

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်

သက်ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ရ

အင်ဂျင်နီယာ သို္ဓမဟုတ် အခွငဴ်အာဏာအပ်နှင်ဵထာဵေသာ ပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵ
ချုပ်က အသိအမှတ်ြပုထာဵေသာ လူပုဂ္ဂိုလ် သိမ
ု္ဓ ဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵက လုပ်ပိုင်ခွငဴ်အပ်နှင်ဵထာဵ
ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကသာ ဤနည်ဵဥပေဒ၏ အခန်ဵ (၆) ပါ အသိအမှတ်ြပု လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵမျာဵကို
လက်မှတ်ေရဵထိဵု ရမည်။
ေလယာဉ်၏

ေဝဟင်တွင်

စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵလက်မှတ်ကို

ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵနှငဴ် ၎င်ဵကို ဆက်လက်အတည်ြဖစ်ြခင်ဵ၁၀၃။ (က) ေလယာဉ်သည် ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ် ေပ္ဒေပါက်ခဲဴလျှင် ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာ
ပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်အတည်ြဖစ်ြခင်ဵမှ ရပ်ဆိုင်ဵေစရမည်(၁)

ထိေ
ု လယာဉ်နှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ
နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာမငရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် လိက
ု ်နာရန်ပျက်ကွက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

(၂)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်မညီဘဲ

ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
(၃)

အကကီဵစာဵထိခိုက်ပျက်စီဵမငြဖစ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

(၄)

ဆက်လက်၍

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵမငတွင်

အဓိကချို့ယွင်ဵမငသည်

ေလယာဉ်၏

ေဘဵအန္တရာယ် ြဖစ်ေစေသာ ချို့ယွင်ဵမင သို္ဓမဟုတ် ေနာက်ထပ်ပျဳသန်ဵမငတွင်
အန္တရာယ်ရှိမင ြဖစ်ေပ္ဒြခင်ဵ၊
(ခ)

မည်သညဴအ
် ချိန်၌မဆို ေလယာဉ် သို္ဓမဟုတ် အဆိုပါအမျိုဵတူ ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵတွင်
ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမငနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အကျိုဵအေ ကာင်ဵ ခိုင်လဳစ
ု ွာ သဳသယရှိပါက
သို္ဓမဟုတ် ြဖစ်ေပ္ဒပါက ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်(၁)

ေလယာဉ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်အာဵ
ယာယီ ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

(၂)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က
ေလယာဉ်နှငဴ်

သတ်မှတ်သညဴ်

ပုဂ္ဂိုလ်၏

ေလယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ်

ကကီဵ ကပ်မငြဖငဴ်

အဆိုပါ

ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵကို

စစ်ေဆဵ ကညဴရ
် ငြခင်ဵ၊ စမ်ဵသပ်ြခင်ဵနှငဴ် စာေမဵပွဲစစ်ေဆဵြခင်ဵအပါအဝင် ြပုြပင်
မွမ်ဵမဳြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ အစာဵထိုဵြခင်ဵ၊ အလုဳဵစုဳြပုြပင်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်
ေစြခင်ဵ၊
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) နှငဴ် မဆန့်ကျင်ေစဘဲ ေလယာဉ်၏ ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာ ပျဳသန်ဵ
နိုင်ေ ကာင်ဵ

လက်မှတ်ကို

ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ရပ်စဲြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ်

အချိန်ကာလအတွင်ဵ ေလယာဉ်ကို မပျဳသန်ဵရ။
(ဃ) ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်အတည်ြဖစ်ြခင်ဵမှ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵ
ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရပ်စဲြခင်ဵခဳရေသာအခါ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ေလယာဉ်ပိုင်ရှင်
သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်ြဖငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူသည် ေလယာဉ်ေပ္ဒပါသူ သို္ဓမဟုတ်
ေလယာဉ်၏ေဘဵကင်ဵလုခဳ ခုဳစိတ်ချရမငနှငဴ် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ လိအ
ု ပ်
ချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာမပီဵ ေလျှာက်ထာဵလာြခင်ဵအေပ္ဒ(၁)

ေဝဟင်တွင်

စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ

ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမငမျာဵ

ေဆာင်ရွက်ရန်

လက်မှတ်ရပ်စဲြခင်ဵမှ
လိအ
ု ပ်ေသာအခါ

ဖယ်ရှာဵရန်

ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင်

ခရီဵသည်မျာဵမပါဘဲ တစ်ေနရာမှ တစ်ေနရာသို္ဓ ပျဳသန်ဵခွငဴ်ကို ဤနည်ဵဥပေဒ
မျာဵအရ ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။
(၂)

စမ်ဵသပ်ေလဴလာြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စမ်ဵသပ်ြခင်ဵရည်ရွယ်ချက်အတွက် ေလယာဉ်
ပျဳသန်ဵခွငဴ် ြပုနိုင်သည်။

(၃)

ေလယာဉ် သို္ဓမဟုတ် လူမျာဵ၏အကူအညီ သို္ဓမဟုတ် ေဘဵကင်ဵလုခဳ ခုဳစိတ်ချရမင
လိအ
ု ပ်ေသာအခါ ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။

(၄)

အထူဵရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။

(င)

ဦဵစီဵဌာနသည်

အေထွေထွအမိန့်

သတ်မှတ်ထာဵသကဲဴသို္ဓ
တစ်ရပ်ရပ်

သို္ဓမဟုတ်

အထူဵအမိန့်ြဖငဴ်

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမှ

အဆိုပါအမိန့်တွင်

ဤနည်ဵဥပေဒပါ

မည်သညဴေ
် လယာဉ်ကိုမဆို

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်

ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပု

နိုင်သည်။
ြမန်မာနိုင်ငဳြပင်ပတွင် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေသာ ြမန်မာနိုင်ငဳေလယာဉ်
၁၀၄။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ

ေဆာင်ရွက်ေနသညဴအ
် ခါ

ေလယာဉ်

ေလယာဉ်သည်
သို္ဓမဟုတ်

ြမန်မာနိုင်ငဳြပင်ပတွင်

၎င်ဵ၏အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုခု

လုပ်ငန်ဵ
သို္ဓမဟုတ်

ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် ကိရိယာတစ်ခုခုကို ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တ္ဓ၏
ို ကကီဵ ကပ်မငြဖငဴ် သို္ဓမဟုတ် ကကီဵ ကပ်မင
အရမှအပ ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ အစာဵထိဵု ြခင်ဵ၊ စစ်ေဆဵ ကညဴရ
် ငြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
အလုဳဵစုဳြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵ မြပုရ(က) စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတစ်ခုြဖစ်သညဴက
် ိစ္စတွင်

ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵပါ

အနိမဴ်ဆုဳဵချမှတ်ထာဵေသာ

လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳ၏ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်က ဤရည်ရွယ်ချက်
အတွက် ဦဵစီဵဌာန အသိအမှတ်ြပုထာဵေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ၊
(ခ)

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳမှအပ အြခာဵနိုင်ငဳြဖစ်သညဴက
် ိစ္စတွင် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဦဵစီဵဌာန
အသိအမှတ်ြပုထာဵေသာ အရည်အချင်ဵမျာဵ ပိုင်ဆိုင်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ။
ဤနည်ဵဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်အလိ္ဓင
ု ှာ နည်ဵဥပေဒ ၃၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) တွင်
အကျုဳဵဝင်ေသာ

နိုင်ငဳြခာဵမှတ်ပုဳတင်ေလယာဉ်ကို

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

မှတ်ပုဳတင်

ရှင်ဵလင်ဵချက်။ ေလယာဉ်ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳ မှတ်ပုဳတင် ေလယာဉ်
ကို နည်ဵဥပေဒ ၃၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) တွင် အကျုဳဵဝင်ပါက ယင်ဵေလယာဉ်ကို ြမန်မာ
နိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ ေလယာဉ်အြဖစ် မှတ်ယူရမည် ြဖစ်သည်။
ပျဳသန်ဵမှုအတွက် ချိန်ခွက်ကိရိယာနှငဴ် စက်ပစ္စညဵ် မျာဵ
၁၀၅။ (က) ပျဳသန်ဵမညဴလ
် မ်ဵေ ကာင်ဵအေြခအေနအတွက် အသုဳဵြပုရန် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵ
သညဴ် ပျဳသန်ဵမငအတွက် ညချိန်ခွက်ကိရိယာနှငဴ် စက်ပစ္စညဵ် မျာဵကို ေလယာဉ်တိုင်ဵတွင်
တပ်ဆင်ထာဵရမည်။
(ခ)

ထိခ
ု ျိန်ခွက်နှငဴ် စက်ပစ္စညဵ် မျာဵသည် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က လက်ခဳအတည်ြပုထာဵသညဴ်
အမျိုဵအစာဵမျာဵြဖစ်ရမည်ြဖစ်မပီဵ
အတိင
ု ်ဵ

တပ်ဆင်ထာဵ၍

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။

၎င်ဵကလက်ခဳအတည်ြပုထာဵသညဴ်

ေကာင်ဵစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သညဴ်

နည်ဵလမ်ဵပုဳစဳ

အေနအထာဵရှိေနေစရန်

ချို့ယွင်ဵချက်နှငဴ် ချို့ယွင်ဵေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ
၁၀၆။ (က) ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာေလယာဉ်တွင် ကကီဵမာဵေသာ ချို့ယွင်ဵမင သို္ဓမဟုတ်
ကကီဵမာဵေသာ

ထိခက
ို ်ပျက်စီဵမငကို

ဦဵစီဵဌာနက

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

နည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်

အစီရင်ခဳစာ ေပဵပို္ဓ ရမည်။
(ခ)

ေလယာဉ်၏

အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုခုသည်

ချို့ယွင်ဵေ ကာင်ဵ

လျှင်ြဖစ်ေစ

ချို့ယွင်ဵေ ကာင်ဵသဳသယရှိလာလျှင်ြဖစ်ေစ

ထုတေ
် ဖာ်ေြပာ ကာဵလာ
ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်

ဤကိစ္စအတွက် ကိုယ်စာဵ စစ်ေဆဵရန် ၎င်ဵကအခွငဴ်အာဏာအပ်နှင်ဵထာဵေသာ ပုဂ္ဂိုလ်
သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵအာဵ လဃအ
ဲ ပ်တာဝန် ေပဵနိုင်သည်။
ဤနည်ဵဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်အလိ္ဓင
ု ှာ နည်ဵဥပေဒ ၃၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) တွင်
အကျုဳဵဝင်ေသာ နိုင်ငဳြခာဵမှတ်ပုဳတင် ေလယာဉ်ကို ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်
ရှင်ဵလင်ဵချက်။

ေလယာဉ်ြဖစ်သည်ဟု

မှတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာနိုင်ငဳ

မှတ်ပုဳတင်

ေလယာဉ်ကို နည်ဵဥပေဒ ၃၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) တွင် အကျုဳဵဝင်ပါက ယင်ဵေလယာဉ်
ကို ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ ေလယာဉ်အြဖစ် မှတ်ယူရမည်
ြဖစ်သည်။

ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမှု စဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် သက်ေသခဳလက်မှတ်
၁၀၇။ (က) ဤနည်ဵဥပေဒအရ “ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ” ဆိုသည်မှာ - လိအ
ု ပ်ေသာ ေလယာဉ်
ဝန်ေဆာင်မငမျာဵ၊ ြပုြပင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵမျာဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵမျာဵ၊ အစာဵထိဵု ြခင်ဵမျာဵ၊ အလုဳဵစုဳ
ြပုြပင်ြခင်ဵမျာဵ၊

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊

ြပုစုမငမျာဵ၊

စမ်ဵသပ်မငမျာဵ၊

ေဆာင်ရွက်မငမျာဵ၊

ေလယာဉ်နှငဴ် ေလယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ၊ ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵနှငဴ် ေလယာဉ်
စစ်ေဆဵ ကညဴရ
် ငြခင်ဵမျာဵအပါအဝင် ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်မငရှိေစရန်အတွက်
လိအ
ု ပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵအာဵလုဵဳ ေဆာင်ရွက်ချက်ကို ရည်ညဃန်ဵသည်။
(ခ)

(၁)

ဦဵစီဵဌာနသည်

ေလယာဉ်နှငဴ်

ေလယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ၊

ဆက်စပ်ပစ္စညဵ်

ကိရိယာမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ၎င်ဵတို္ဓကို ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵအတွက် စဳချိန်စဳညဃန်ဵ
မျာဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(၂)

ဦဵစီဵဌာနသည် ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရန် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵအာဵ အသိေပဵအေ ကာင်ဵ
ကာဵထာဵစဉ်နှငဴ် ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမငစနစ်အာဵ အတည်ြပုထာဵစဉ်တွင် ေအာက်ပါ
တို္ဓနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ပါရှိရမည်(ကက)ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမငဆိုင်ရာ
ရရှိမင၊

အေြခခဳအေထာက်အကူြပု

လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ

(ခခ) စစ်ေဆဵမင၊ စမ်ဵသပ်မင သို္ဓမဟုတ် အလုဳဵစုဳြပုြပင်မငမျာဵအ ကာဵ ေဘဵကင်ဵ
လုခဳ ခုဳစိတ်ချရမင

ြဖစ်ေပ္ဒလာနိုင်သညဴ်

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵအသုဳဵြပုချိန်၊

လုပ်ငန်ဵစဉ်အချိန် သို္ဓမဟုတ် အြခာဵေသာ အေြခခဳမျာဵတွင် ကုန်ဆုဳဵသွာဵ
သညဴ် ကာဵကာလအချိန်၊
(ဂဂ) ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမငနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ပါရှိသညဴအ
် ရာမျာဵ၊

ဖယ်ထတ
ု ်သညဴ်

ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ မှတ်တမ်ဵမျာဵထာဵရှိမငနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ထာဵရှိရမညဴ်
အချိန်ကာလ၊
(ဃဃ)ေလယာဉ်အာဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မင အမျိုဵအစာဵ၊
(ငင) ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်မငကို အကျိုဵသက်ေရာက်မငြဖစ်ေပ္ဒေစနိုင်
ေသာ ဖုန်မငန့်၊ ေလထဲတင
ွ ် ဆာဵေငွ့ပါဝင်မငအေြခအေန သို္ဓမဟုတ် အြခာဵ
အချက်မျာဵ အေြခခဳအသုဳဵြပုမငမျာဵ သို္ဓမဟုတ် ပျဳသန်ဵသညဴ် လမ်ဵေ ကာင်ဵ
ကဲဴသို္ဓေသာ အေြခအေနမျာဵ၊
(စစ) အြခာဵထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမညဴ် သက်ဆိုင်ေသာ အချက်တစ်ခုခု။
(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ အဆိုပါလိအ
ု ပ်ချက် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ
ြပုြပင် ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵမရှိလျှင် မည်သညဴေ
် လယာဉ်မျှ မပျဳသန်ဵရ။

(ဃ) အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်တွင် ပါရှိရမညဴ် သက်တမ်ဵကာလ သို္ဓမဟုတ် ဖယ်ရှာဵဖျက်ဆီဵ
ရမညဴ်

တရာဵဝင်မငကာလနှငဴ်

ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵမျာဵသည်

ဦဵစီဵဌာနက

သတ်မှတ်ထာဵသညဴပ
် ုဳစဳနှငဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵအတိင
ု ်ဵ ြဖစ်ေစရမည်။
(င)

ဤနည်ဵဥပေဒအရ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ရရှိထာဵေသာ ေလယာဉ်သည် အတည်ြပု
ထာဵေသာ ချို့ယွင်ဵချက်စာရင်ဵတွင် အကျုဳဵဝင်သညဴ် ချို့ယွင်ဵချက်မျိုဵမှအပ ေလယာဉ်၏
ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵစွာ ပျဳသန်ဵနိုင်မငကို ြဖစ်ေစနိုင်ြခင်ဵနှငဴ် ေလယာဉ်မှူဵနှငဴ် ေလယာဉ်
ဝန်ထမ်ဵမှ သာမန်ေလေ ကာင်ဵ အေလဴအကျငဴ်အရ ကုစာဵမငမျာဵမြပုလုပ်နိုင်ြခင်ဵ စသညဴ်
ကကီဵမာဵေသာ ထိခက
ို ်ပျက်စီဵမင သို္ဓမဟုတ် ြပစ်ချက်တစ်ခုခု ရရှိထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက အဆိုပါ
ေလယာဉ်ကို မည်သညဴန
် ည်ဵနှငဴ်မျှ ပျဳသန်ဵစတင် အသုဳဵြပုြခင်ဵမြပုရ။ သို္ဓရာတွင် ညဃန် ကာဵ
ေရဵမှူဵချုပ်သည် အေထွအေထွ သို္ဓမဟုတ် အထူဵအမိန့်ြဖငဴ် အဆိုပါ အမိန့်တွင် သတ်မှတ်
ထာဵသကဲဴသို္ဓ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို

အေထာက်အထာဵြပု၍

ဤနည်ဵဥပေဒပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက် တစ်ရပ်ရပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမှ မည်သညဴေ
် လယာဉ်ကိုမဆို ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ်ြပု
နိုင်သည်။
ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ြပုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
၁၀၈။ (က) ဤအခန်ဵတွင် “အဖွဲ့အစည်ဵ” ဆိုသည်မှာ ေလယာဉ်နှငဴ် ေလယာဉ်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ၊
ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵကို

ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ်

အဖွဲ့

အစည်ဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် တစ်ရပ်ထက်ပို၍ ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ကို ရည်ညဃန်ဵသည်။
(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵက အတည်ြပုထာဵသညဴ် စနစ်
တစ်ခုအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန် ေတာင်ဵဆိုလာသညဴအ
် ခါ စဉ်ဵစာဵမပီဵ ေကျနပ်မင
ရှိပါက လိအ
ု ပ်သလို ထိပ
ု ုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵအာဵ ထိအ
ု တည်ြပုထာဵသညဴစ
် နစ်
အရ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန်

အတည် ြပုချက်ေပဵနိုင်သည်။

ထိအ
ု တည်ြပုစနစ်အရ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အဆိုပါအတည်ြပု ထာဵသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့
အစည်ဵသည် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်သညဴလ
် အ
ို ပ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီ ေစရမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ထုတေ
် ပဵထာဵသညဴ် အတည်ြပုချက်လက်မှတ်သည် ယာယီ
ရပ်ဆိုင်ဵခဳရြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပယ်ဖျက်ခဳရြခင်ဵ မရှိပါက တစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ သက်တမ်ဵ
ရှိမပီဵ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ေကျနပ်မငရှိပါက ေနာက်ထပ်သက်တမ်ဵတစ်နှစ် ထပ်မဳတိုဵ
ြမစငဴ်ေပဵနိုင်သည်။

(ဃ) (၁)

အတည်ြပုထာဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵသည် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ
အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵေသာ မူဝါဒမျာဵ၊
လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊

လက်ေတွ့လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵနှငဴ်

အရည်အေသွဵထိန်ဵ

သိမ်ဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵပါဝင်သညဴ် ထိအ
ု ဖွဲ့ အစည်ဵ၏ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအသုဳဵြပုရန်
လမ်ဵညဃန် လက်စွဲစာအုပ်မျာဵကို ေရဵဆွဲြပုစုထာဵရမည်။
(၂)

အဆိုပါလက်စွဲစာအုပ် မိတ္တူ သို္ဓမဟုတ် လက်စွဲစာအုပ်၏ အစိတ်အပိုင်ဵ မိတ္တူ
အြပညဴ်အစုဳကို ဦဵစီဵဌာနက ညဃန် ကာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵအတည်ြပုချက်ရရှိရန် တင်ြပ
ရမည်။

(၃)

အတည်ြပုထာဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်သည် လက်ရှိေလယာဉ်ပစ္စညဵ် ကိရိယာ
မျာဵ သို္ဓမဟုတ် လက်ေတွ့ေဆာင်ရွက်မင အေတွ့အကကုဳနှငဴ် ရလဒ်မျာဵအရ လက်စွဲ
စာအုပ်ကို အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်နိုင်သည်။ အဆိုပါလက်ေတွ့ေဆာင်ရွက်မငနှငဴ်
လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ ြပင်ဆင်ချက်တစ်စုဳတစ်ရာသည် ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာ
ပျဳသန်ဵနိုင်မငကိုြဖစ်ေစ ေလယာဉ်ေဘဵကင်ဵလုခဳ ခုဳမငကိုြဖစ်ေစ ေလယာဉ်၏ ဆက်စပ်
ပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵကိုြဖစ်ေစ ထိခက
ို ်ြခင်ဵရှိပါက ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ တင်ြပ၍ ကကိုတင်
ခွငဴ်ြပုချက် ရယူရမည်။

(င)

အတည်ြပုထာဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်သည် ၎င်ဵအဖွဲ့အစည်ဵရှိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်
သူမျာဵအတွက် လိအ
ု ပ်ပါက လက်စွဲစာအုပ်နှငဴ် လက်စွဲစာအုပ်ြပင်ဆင်ချက်မိတ္တူမျာဵကို
ဦဵစီဵဌာနနှငဴ် လုပ်ငန်ဵချင်ဵ ဆက်စပ်ေနေသာ အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵထဳသို္ဓ
ေပဵပို္ဓရမည်။

အခေ ကဵေငွမျာဵ
၁၀၉။ (က) ဦဵစီဵဌာနသည် ဤအခန်ဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် လိင
ု ်စင်၊ လက်မှတ်စသည်တ္ဓို ထုတေ
် ပဵ
ြခင်ဵ၊ တရာဵဝင်အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵ၊ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်၊ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်
ြခင်ဵ၊

မူရင်ဵခွဲမိတ္တူထုတ်ေပဵြခင်ဵ၊

ေလယာဉ်ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵ

အင်ဂျင်နီယာမျာဵ

အတွက် စာေမဵပွဲနှငဴ် စစ်ေဆဵချက်မျာဵကို အတည်ြပုေပဵြခင်ဵနှငဴ် အကကီဵစာဵနှငဴ် အေသဵ
စာဵြပင်ဆင်မငမျာဵကို လက်ခဳခွငဴ် ြပုြခင်ဵတို္ဓအတွက် ေပဵေဆာင်ရမညဴ် အခေ ကဵေငွမျာဵကို
ဝန်ကကီဵဌာန၏ အတည်ြပုချက်ြဖငဴ် အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ ထုတြ် ပန်၍ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ေလျှာက်ထာဵသူ၏ အေတွ့အကကုဳနှငဴ် ကျွမ်ဵကျင်မငတို္ဓကို ေထာက်ရင၍ နည်ဵပညာ
စာေမဵပွဲတစ်ခုလဳဵု ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစြပုလုပ်ရန်မလိုအပ်ဟု ဆုဳဵြဖတ်ပါ
က

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်

စာေမဵပွဲေ ကဵကို

သက်သာခွငဴ်ေပဵြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

သငဴ်ေလျာ်သလို ေလျှာဴေပါဴေပဵြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
(ဂ)

လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သက်တမ်ဵတိုဵ
ေပဵြခင်ဵတို္ဓအတွက် ေလျှာက်ထာဵချက်တွင် ေလျှာက်ထာဵသူက ေပဵေဆာင်ရမညဴ် အခ
ေ ကဵေငွအာဵလုဵဳ အတွက် ေငွသင
ွ ်ဵေြပစာ (Treasury) ကို တစ်ပါတည်ဵ တင်ြပရမည်။
အခန်ဵ(၇)

ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵြပမီဵမျာဵ၊ ေလယာဉ်ကွင်ဵေြမြပင်အချက်ြပမီဵမျာဵနှငဴ် ယုဳမှာဵေစေသာမီဵမျာဵ
ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵြပမီဵမျာဵနှငဴ် ေလယာဉ်ကွင်ဵေြမြပင်အချက်ြပမီဵမျာဵ
၁၁၀။ (က) ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵတွင် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ အတည်ြပုချက်စာပါ သတ်မှတ်ထာဵ
သညဴ်

စည်ဵကမ်ဵချက်မှတစ်ပါဵ

မည်သညဴေ
် လေ ကာင်ဵပျဳသန်ဵေရဵအချက်ြပမီဵနှငဴ်

ေလယာဉ်ကွင်ဵေြမြပင်အချက်ြပမီဵကို တပ်ဆင်အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊ ြပသြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အဆိုပါမီဵမျာဵ၏

ဝိေသသလက္ခဏာကို

ေြပာင်ဵလဲြပသြခင်ဵ

တို္ဓကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ မြပုလုပ်ရ။
(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏

အတည်ြပုချက်ြဖငဴ်

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵမျာဵအာဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ
ထာဵေသာ

မည်သညဴမ
် ီဵလုဵဳ မျာဵကို

မဆို

တပ်ဆင်ထာဵြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ်

သို္ဓမဟုတ်

ထိေ
ု နရာတွင်

မည်သညဴပ
် ုဂ္ဂိုလ်မှ

ြပုြပင်

တပ်ဆင်ြပသ

ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိြဖငဴ်

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေပါဴဆမငေ ကာငဴ် ပျက်စီဵ ေစြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေလေ ကာင်ဵ
လမ်ဵညဃန်အချက်ြပမီဵမျာဵ

သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်ကွင်ဵေြမြပင်အချက်ြပ

ဝင်ေရာက်ေနှာငဴ်ယှက်ဖျက်ဆီဵြခင်ဵမျာဵ စသည်ြဖငဴ် မြပုလုပ်ရ။
ယုဳမှာဵေစေသာ မီဵမျာဵ
၁၁၁။ (က) ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ မည်သညဴအ
် ချိန်အခါမဆို မီဵမျာဵတပ်ဆင်ထာဵရှိပါက-

မီဵမျာဵအာဵ

(၁)

ေလယာဉ်ကွင်ဵ၏ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင် သို္ဓမဟုတ် ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵညဃန်အချက်ြပ
မီဵမျာဵနှငဴ် ၅ကီလုမ
ိ ီတာ အချင်ဵဝက်အတွင်ဵတွင် ေလယာဉ်ဆင်ဵလမ်ဵရှိ ေြမြပင်
အချက်ြပမီဵမျာဵ သို္ဓမဟုတ် ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵညဃန်အချက်ြပမီဵမျာဵအာဵ ယုဳမှာဵ
ေစနိုင်ေသာ မီဵမျာဵထွန်ဵညစြိ ခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

(၂)

ေလယာဉ်ကွင်ဵ ေြမြပင်အချက်ြပမီဵ သို္ဓမဟုတ် ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵညဃန် အချက်ြပမီဵ
မျာဵသည် ထင်ေယာင်ထင်မှာဵ ြဖစ်ေစနိုင်ြခင်ဵေ ကာငဴ် ေလယာဉ်မျာဵကို ေဘဵ
အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဟု တွက်ဆနိုင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

(၃)

ေလယာဉ်ကွင်ဵ၏ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်အတွင်ဵတွင် မည်သညဴရ
် ည်ရွယ်ချက်ြဖငဴ်မဆို
စူဵရှေတာက်ပေသာ အလင်ဵေရာင်တည်ရှိေနေစြခင်ဵသည် ေလယာဉ်ဆိုက်ေရာက်
ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်ထက
ွ ်ခွာြခင်ဵမျာဵအတွက် ေဘဵကင်ဵလုခဳ ခုဳေစမငအာဵ
အန္တရာယ်ြဖစ်ေစေလာက်ေအာင် ထိခက
ို ်မငြဖစ်ေစပါက သို္ဓမဟုတ်

(၄)

ေလေ ကာင်ဵပျဳသန်ဵမငတွင် အတာဵအဆီဵအြဖစ်ညဃန်ြပြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ကန့်သတ်
ဧရိယာဟုညဃန်ြပေသာ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် မီဵအလင်ဵြပင်ဵအာဵ ပုဳပန်ဵသဏ္ဌာန်၊
အေရာင်တိြု္ဓ ဖငဴ် ေလေ ကာင်ဵ ပျဳသန်ဵေရဵအတွက် ဇေဝဇဝါြဖစ်ေစြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
အေနှာငဴ်အယှက်ြဖစ်ေစြခင်ဵ၊ ဦဵစီဵဌာနသည် အဆိုပါ မီဵထွန်ဵအချက်ြပသသညဴ်
ေနရာ၏ ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် လက်ဝယ်ရှိသူ သို္ဓမဟုတ် အဆိုပါအချက်ြပမီဵကို
တာဝန်ရှိသူထသ
ဳ ို္ဓ သတိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵစာ ထုတြ် ပန်၍ ၎င်ဵပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ်
ပုဂ္ဂိုလ်ကို သတိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵစာတွင် ေဖာ်ြပသညဴ် ထိက
ု ်သငဴ်ေသာအချိန်
ကာလအတွင်ဵ အဆိုပါအချက်ြပမီဵကို ထိေရာက်ေသာ နည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ်

မီဵကိုထိေရာက်စွာ

အကာအရဳြပုလုပ်ြခင်ဵနှငဴ်

ေနာက်ေနာင်တွင်

အလာဵတူမီဵမျာဵ ထွန်ဵလင်ဵြပသြခင်ဵမျာဵ မြပုလုပ်ေရဵအတွက် တာဵဆီဵြခင်ဵတို္ဓ
ြပုလုပ်ရန် ညဃန် ကာဵနိုင်သည်။
(ခ)

သတိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို

လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊

စာတိုက်မှတစ်ဆငဴ်ြဖစ်ေစ

ေပဵပို္ဓြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သတိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵစာ၏ အေ ကာင်ဵအရာပါ အချက်ြပသညဴ်
မီဵရှိရာေနရာ၏ အနီဵအနာဵတွင်ရှိေသာ ထင်ရှာဵသညဴေ
် နရာတွင် ကပ်ထာဵြခင်ဵတို္ဓြဖငဴ်
သိသာေစနိုင်သည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ သတိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵစာ ေပဵပို္ဓြခင်ဵခဳရသညဴပ
် ိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵအေနြဖငဴ် ခိုင်လဳေ
ု သာအေ ကာင်ဵြပချက်မရှိဘဲ ပျက်ကွက်ပါက သက်ေသြပ
ရန်တာဝန်သည်

၎င်ဵအေပ္ဒကျေရာက်မပီဵ

ညဃန် ကာဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။

သတိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵစာတွင်ပါရှိသညဴ်

(ဃ) ဤနည်ဵဥပေဒအရ သတိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵစာ ေပဵပို္ဓခဳထာဵရေသာ မည်သညဴ်ပိုင်ရှင်
သို္ဓမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကမဆို ၇ ရက်အတွင်ဵ သတိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵစာတွင် ရည်ညဃန်ဵ
သညဴအ
် ချက်ြပမီဵကို ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိေရာက်စွာကာရဳြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရန်
လျစ်လျူရငပါက

ဦဵစီဵဌာနသည်

အဆိုပါ

အချက်ြပမီဵရှိရာေနရာသို္ဓ

ဝင်ေရာက်၍

မလိအ
ု ပ်သညဴပ
် ျက်စီဵမငမျာဵမရှိေစဘဲ မီဵကိုချက်ချင်ဵပိတ်၍ ဖယ်ရှာဵနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၈)
ေလယာဉ်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
ေလယာဉ်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်နှငဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵ
၁၁၂။ (က) ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်မျာဵအာဵလုဵဳ နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ေအာက်
ေဖာ်ြပပါ ေလယာဉ်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵကို သိမ်ဵဆည်ဵ၍ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်(၁)

ခရီဵသွာဵမှတ်တမ်ဵစာအုပ်၊

(၂)

ေလယာဉ်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်၊

(၃)

ေလယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ အင်ဂျင်အသီဵသီဵအတွက် အင်ဂျင်မှတ်တမ်ဵ
စာအုပ်၊

(၄)

ေလယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ ေလယာဉ်ပန်ကာအမျိုဵမျိုဵအတွက် ေလယာဉ်
ပန်ကာမှတ်တမ်ဵစာအုပ်၊

(၅)

ဦဵစီဵဌာနက

မှတ်တမ်ဵထာဵရှိရန်လုအ
ိ ပ်သညဴ်

အြခာဵေသာမှတ်တမ်ဵစာအုပ်

အမျိုဵမျိုဵ။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေလယာဉ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ေလယာဉ်နည်ဵပညာမှတ်တမ်ဵ
စာအုပ်

သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်ခရီဵသွာဵမှတ်တမ်ဵစာအုပ်က

သတ်မှတ်ချက်နှငဴ်အညီ

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရန် ေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်။
(ဂ)

ေလယာဉ်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်တွင်

ဦဵစီဵဌာနက

သတ်မှတ်သညဴ်

အချက်အလက်မျာဵ၊

ေရဵသွင်ဵချက်မျာဵနှငဴ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် စသညဴအ
် ချက်အလက်မျာဵ ပါဝင်ေစရမည်
ြဖစ်မပီဵ မှတ်တမ်ဵစာအုပ်နှငဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵကို သတ်မှတ်သညဴ်ကာလအထိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ
ရမည်။
(ဃ) ဦဵစီဵဌာနသည် ေလယာဉ်ခရီဵသွာဵမှတ်တမ်ဵစာအုပ်ကို ထုတေ
် ပဵရမည်။
ဤနည်ဵဥပေဒအလိ္ဓင
ု ှာ “ခရီဵသွာဵမှတ်တမ်ဵစာအုပ်”တွင် ဦဵစီဵဌာနက လက်ခဳနိုင်
ရှင်ဵလင်ဵချက်။ ေသာ အြခာဵပုဳစဳ သို္ဓမဟုတ် သတင်ဵအချက်အလက်ရယူသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမှတ်တမ်ဵ
ေဖာ်ြပချက် သို္ဓမဟုတ် အြခာဵပုဳစဳထညဴ်သွင်ဵချက်မျာဵ ပါရှိရမည်။

ဤနည်ဵဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်အလိ္ဓင
ု ှာ နည်ဵဥပေဒ ၃၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) တွင်
အကျုဳဵဝင်ေသာ နိုင်ငဳြခာဵမှတ်ပုဳတင် ေလယာဉ်ကို ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်
ရှင်ဵလင်ဵချက်။

ေလယာဉ်ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳ မှတ်ပုဳတင်ေလယာဉ်
ကို နည်ဵဥပေဒ ၃၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) တွင် အကျုဳဵဝင်ပါက ယင်ဵေလယာဉ်ကို
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ ေလယာဉ်အြဖစ် မှတ်ယူရမည်ြဖစ်
သည်။

ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵအမှုထမ်ဵမျာဵ၏ မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵနှငဴ် ပျဳသန်ဵချိန်နာရီမှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ
၁၁၃။ (က) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵ အမငထမ်ဵလိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူတိုင်ဵ
သည် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပုဳစဳအတိုင်ဵ ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်ဵစာအုပ် ထာဵရှိရ
မည်ြဖစ်မပီဵ ပျဳသန်ဵချိန်နာရီအာဵလုဵဳ ကို ထိစ
ု ာအုပ်တွင် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရမည်။
(ခ)

မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵမငမျာဵ အာဵလုဵဳ ကို မင်ြဖငဴ်ေရဵသွင်ဵရမည်။

(ဂ)

မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵကို ေနာက်ဆုဳဵေရဵသွင်ဵေသာရက်မှစ၍ အနည်ဵဆုဳဵ ၅ နှစ် ထိန်ဵသိမ်ဵ
ထာဵရမည်။

(ဃ) ပျဳသန်ဵေရဵအမငထမ်ဵတိုင်ဵသည် ၎င်ဵ၏မှတ်တမ်ဵစာအုပ်တွင် ပျဳသန်ဵချိန်နာရီေရဵသွင်ဵချက်
မျာဵ တိကျမှန်ကန်ေ ကာင်ဵကို အနည်ဵဆုဳဵြပက္ခဒိန်လတစ်လကုန်တိုင်ဵ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ
လက်မှတ်ေရဵထိဵု ရမည်။ ပူဵတွဲပျဳသန်ဵ၍ သင် ကာဵမငမျာဵအတွက် ေလယာဉ်မှူဵကကီဵက
ပူဵတွဲပျဳသန်ဵချိန်နာရီေရဵသွင်ဵမင

မျာဵကို

မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ

လက်မှတ်ေရဵထိဵု ရမည်။

နှစ်စဉ် မတ်လ၊ ဇွန်လ၊ စက်တင်ဘာလနှငဴ် ဒီဇင်ဘာလမျာဵ အကုန်၌ သုဳဵလပတ်ကုန်ဆုဳဵ
သညဴအ
် ခါတိုင်ဵတွင် ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵက မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ၏ ေရဵသွင်ဵချက်မျာဵ
တိကျမှန်ကန်ေ ကာင်ဵ ေထာက်ခဳချက်လက်မှတ် ေရဵထိဵု ရမည်(၁)

စီဵပွာဵြဖစ်လပ
ု ်ငန်ဵ ေလယာဉ်ေမာင်ဵမျာဵအတွက် ပျဳသန်ဵေရဵ မန်ေနဂျာ၊ ဒုတိယ
ပျဳသန်ဵေရဵမန်ေနဂျာ သို္ဓမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵေကာ်ပို
ေရဵရှင်ဵ၏ ေလယာဉ်မှူဵချုပ်၊

(၂)

ေလယာဉ်ေမာင်ဵအသင်ဵတစ်ခု၏

အသင်ဵသာဵမျာဵအတွက်

ေလယာဉ်ေမာင်ဵ

နည်ဵြပချုပ်၊
(၃)

အြခာဵပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအတွက် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က သတ်မှတ်ထာဵေသာ အရာရှိ
မျာဵ။

(င)

ေလယာဉ်မှူဵတစ်ဦဵကို
မှတ်တမ်ဵစာအုပ်တွင်

ပူဵတွဲပျဳသန်ဵ၍
“ပူဵတွဲ”

ဟု

သင် ကာဵေသာ

ပျဳသန်ဵချိန်နာရီကို

ေဖာ်ြပေရဵသွင်ဵရမည်ြဖစ်မပီဵ

၎င်ဵ၏

သင် ကာဵေပဵေသာ

ေလယာဉ်မှူဵက

သင် ကာဵမင

ခဳယူေသာ

ေလယာဉ်မှူဵ၏

မှတ်တမ်ဵစာအုပ်တွင်

သင် ကာဵမင၏ သေဘာသဘာဝကို ေရဵသွင်ဵရမည်။
(စ)

ေလယာဉ်မှူဵကကီဵ၏ ကကီဵ ကပ်မငေအာက်တွင် ေလယာဉ်မှူဵတာဝန်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကို
ေဆာင်ရွက်သူသည် ၎င်ဵ၏လိင
ု ်စင်ပါ အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵမျာဵနှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵအရ
၎င်ဵေလယာဉ်ပျဳအမျိုဵအစာဵကို ေလယာဉ်မှူဵအြဖစ် ပျဳသန်ဵပိုင်ခွငဴ်ရှိပါက ေလယာဉ်မှူဵ
ကကီဵသည် ၎င်ဵ၏ပျဳသန်ဵချိန်နာရီကို ေလယာဉ်မှူဵပျဳသန်ဵချိန်နာရီအြဖစ် မှတ်တမ်ဵေရဵ
သွင်ဵနိုင်သည်။

အြခာဵကိစ္စမျာဵတွင် အဆိုပါ ပျဳသန်ဵချိန်နာရီကို ဒွန်တွဲေလယာဉ်မှူဵ

ပျဳသန်ဵချိန်နာရီအြဖစ်

မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵမပီဵ

မှတ်ချက်စာတိုင်တွင်

သငဴ်ေလျာ်သလို

ေဖာ်ြပရမည်။
(ဆ)

အေမာင်ဵသင်ေလယာဉ်ေမာင်ဵလိင
ု ်စင် ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူတစ်ဦဵသည် ေလယာဉ်တစ်စီဵ
၏

တစ်ဦဵတည်ဵေသာေလယာဉ်မှူဵကကီဵအြဖစ်

ေလယာဉ်မှူဵပျဳသန်ဵချိန်

နာရီအြဖစ်

ရှိေနချိန်အတွင်ဵ

ပျဳသန်ဵချိန်နာရီကို

မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵနိုင်သည်။

ခခင်ဵချက်အြဖစ်

နည်ဵဥပေဒ ၁၁ နှငဴ်အညီ ေလယာဉ်ေမာင်ဵ တစ်ဦဵထက်ပို၍ လိအ
ု ပ်ေသာ ေလယာဉ်ြဖစ်
ပါက ေလယာဉ်မှူဵကကီဵအြဖစ် ေဆာင်ရွက်သညဴ် ပျဳသန်ဵချိန်နာရီ အပိုင်ဵအြခာဵအတွက်သာ
ေလယာဉ်မှူဵကကီဵ ပျဳသန်ဵချိန်နာရီအြဖစ် မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵ နိုင်သည်။
(ဇ)

ကိုယ်ပိုင်ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်
ေဆာင်ရွက်သညဴ်

ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူသည်

ပျဳသန်ဵချိန်နာရီကိုသာ

ေလယာဉ်မှူဵကကီဵ

ေလယာဉ်မှူဵကကီဵအြဖစ်
ပျဳသန်ဵချိန်နာရီအြဖစ်

မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵနိုင်သည်။
(ဈ)

စီဵပွာဵြဖစ်လပ
ု ်ငန်ဵေလယာဉ်တွင် စီဵပွာဵြဖစ်လပ
ု ်ငန်ဵ အဆငဴ်ြမငဴ် ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင်
သို္ဓမဟုတ် ေလေ ကာင်ဵလိင
ု ်ဵ ေလယာဉ်မှူဵလိင
ု ်စင် ကိုင်ေဆာင်သူသည် ေလယာဉ်မှူဵကကီဵ
အြဖစ် ေဆာင်ရွက်သညဴ် ပျဳသန်ဵချိန်နာရီမျာဵကို ေလယာဉ်မှူဵကကီဵပျဳသန်ဵချိန်နာရီအြဖစ်
မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵနိုင်မပီဵ ပူဵတွဲေလယာဉ်မှူဵအြဖစ် ေဆာင်ရွက်သညဴ် ပျဳသန်ဵချိန်နာရီမျာဵ
ကို ဒွန်တွဲေလယာဉ်မှူဵအြဖစ် ပျဳသန်ဵချိန် နာရီမျာဵအြဖစ် မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵနိုင်သည်။

(ည)

ပျဳသန်ဵေရဵနည်ဵြပသည် ပျဳသန်ဵေရဵနည်ဵြပအြဖစ် ေဆာင်ရွက်သညဴ် ပျဳသန်ဵချိန်နာရီမျာဵ
ကို ေလယာဉ်မှူဵကကီဵ ပျဳသန်ဵချိန်နာရီမျာဵအြဖစ် မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵနိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင်
မှတ်ချက်စာတိုင်တွင်

၎င်ဵပျဳသန်ဵချိန်နာရီမျာဵကို

ပျဳသန်ဵေရဵနည်ဵြပအြဖစ်

ပျဳသန်ဵခဲဴ

ေ ကာင်ဵ ေဖာ်ြပရမည်၊
(ဋ)

ေလယာဉ်ကို ထိန်ဵချုပ်ေမာင်ဵနှင်ေသာ ေလယာဉ်မှူဵတစ်ဦဵသည် အမှန်တကယ်ြဖစ်ေစ၊
သရုပ်သကန်ဖန်တီဵြခင်ဵြဖစ်ေစ

ချိန်ခွက်အသုဳဵြပုပျဳသန်ဵရေသာ

အေြခအေနမျာဵတွင်

ချိန်ခွက်မျာဵကိုသာ အမှီြပုပျဳသန်ဵမှသာ ချိန်ခွက်အသုဳဵြပုပျဳသန်ဵေသာ ပျဳသန်ဵချိန်နာရီ
အြဖစ် မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵရမည်။ တိမ်မျာဵအေပ္ဒမှ မျက်ြမင်အမှီြပု၍ ပျဳသန်ဵြခင်ဵ (Over-

the-top flying)ကို ချိန်ခွက်အသုဳဵြပုပျဳသန်ဵ ေသာ ပျဳသန်ဵချိန်နာရီအြဖစ် မှတ်တမ်ဵ
မတင်ရ။
(ဌ)

ချိန်ခွက်အသုဳဵြပုပျဳသန်ဵရေသာ အေြခအေနကို သရုပ်သကန်ဖန်တီဵေသာ အသိအမှတ်ြပု
ထာဵသညဴ် စက်ကိရိယာတွင် ချိန်ခွက်မျာဵကိုသာ အမီြပုပျဳသန်ဵေသာ ပျဳသန်ဵချိန်ကို
ေလယာဉ်မှူဵက

ေြမြပင်ချိန်ခွက်

ပျဳသန်ဵချိန်အြဖစ်

အြပညဴ်အဝမှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵ

နိုင်သည်။
(ဍ)

အရည်အချင်ဵ စိစစ်သူ သို္ဓမဟုတ် စစ်ေဆဵေရဵေလယာဉ်မှူဵအြဖစ် ေဆာင်ရွက်သူသည်
၎င်ဵ၏လိင
ု ်စင်ပါ အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵမျာဵနှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵအရ ေလယာဉ်မှူဵအြဖစ်
ပျဳသန်ဵပိုင်ခွငဴ်ရှိေသာ ေလယာဉ်တွင် ေလယာဉ်မှူဵကကီဵအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေသာ ပျဳသန်ဵချိန်
နာရီမျာဵကို ေလယာဉ်မှူဵကကီဵ ပျဳသန်ဵချိန်နာရီအြဖစ် မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵနိုင်သည်။

(ဎ)

ပျဳသန်ဵေရဵေလေ ကာင်ဵလမ်ဵြပသည် ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵရှာတာဝန်မျာဵကို အမှန်တကယ်
ေဆာင်ရွက်သညဴပ
် ျဳသန်ဵချိန်ကို ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵြပ ပျဳသန်ဵချိန်နာရီအြဖစ် မှတ်တမ်ဵေရဵ
သွင်ဵနိုင်သည်။

ပျဳသန်ဵေရဵ

ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵြပတစ်ဦဵက

ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵြပတစ်ဦဵ၏ကကီဵ ကပ်မငေအာက်တွင်
ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵရှာတာဝန်ေဆာင်ရွက်သညဴ်

လိင
ု ်စင်ရ

ပျဳသန်ဵေရဵ

အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွက်ေသာ

ပျဳသန်ဵချိန်ကို

မှတ်ချက်

စာတိုင်တွင်

“ကကီဵ ကပ်မှုေအာက်တွင်”ဟု ေဖာ်ြပ၍ ပျဳသန်ဵေရဵ ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵြပ ပျဳသန်ဵချိန်နာရီ
အြဖစ် မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵနိုင်သည်။
(ဏ) ပျဳသန်ဵေရဵအင်ဂျင်နီယာသည်

ပျဳသန်ဵေရဵအင်ဂျင်နီယာတာဝန်မျာဵကို

အမှန်တကယ်

ေဆာင်ရွက်သညဴ် ပျဳသန်ဵချိန်ကို ပျဳသန်ဵေရဵအင်ဂျင်နီယာ ပျဳသန်ဵချိန်နာရီအြဖစ် မှတ်တမ်ဵ
ေရဵသွင်ဵနိုင်သည်။ ပျဳသန်ဵေရဵအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦဵက လိင
ု ်စင်ရပျဳသန်ဵေရဵအင်ဂျင်နီယာ
တစ်ဦဵ၏ကကီဵ ကပ်မငေအာက်တွင်

အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွက်ေသာ

ပျဳသန်ဵေရဵအင်ဂျင်

နီယာတာဝန်ေဆာင်ရွက်သညဴ် ပျဳသန်ဵချိန်ကို မှတ်ချက်စာတိုင်၌ “ကကီဵ ကပ်မှုေအာက်တွင်”
ဟု ေဖာ်ြပ၍ ပျဳသန်ဵေရဵအင်ဂျင်နီယာ ပျဳသန်ဵချိန်နာရီ အြဖစ် မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵနိုင်သည်။
(တ) ပျဳသန်ဵေရဵ

ေရဒီယိုတယ်လဖ
ီ ုန်ဵေအာ်ပေရတာသည်

ပျဳသန်ဵေရဵေရဒီယိုတယ်လဖ
ီ ုန်ဵ

ေအာ်ပေရတာ တာဝန်မျာဵကို အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွက်သညဴ် ပျဳသန်ဵချိန်ကို ပျဳသန်ဵေရဵ
ေရဒီယိုတယ်လဖ
ီ ုန်ဵေအာ်ပေရတာ ပျဳသန်ဵချိန်နာရီအြဖစ် မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵနိုင်သည်။
ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအရာရှိ

လိင
ု ်စင်အတွက်

အေတွ့အကကုဳမျာဵနှငဴ်

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ချိန်

မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵြခင်ဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵ
၁၁၄။ (က) လိင
ု ်စင်ကိုင်ထာဵေသာ

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအရာရှိတင
ို ်ဵသည်

ဦဵစီဵဌာနက

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပုဳစဳအတိုင်ဵ ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်ထာဵရှိရမည်ြဖစ်မပီဵ တာဝန်

ထမ်ဵေဆာင်ချိန်နှငဴ်

လိင
ု ်စင်

သို္ဓမဟုတ်

အရည်အေသွဵစဳနငန်ဵပါ

အထူဵအခွငဴ်အေရဵ

ကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵမျာဵအာဵလုဵဳ ကို ၎င်ဵစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရမည်။
(ခ)

မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵမငမျာဵအာဵလုဵဳ ကို

မင်ြဖငဴ်

သို္ဓမဟုတ်

အီလက်ထရွန်နစ်အသွင်ြဖငဴ်

ေရဵသွင်ဵ ရမည်။
(ဂ)

မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵကို ေနာက်ဆုဳဵေရဵသွင်ဵေသာ ရက်စွဲေနာက်ပိုင်ဵ ၅ နှစ်ထက်မနည်ဵ
ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵရမည်။

(ဃ) (၁)

လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူတိုင်ဵသည် ၎င်ဵ၏ မှတ်တမ်ဵစာအုပ်တွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်
ချိန်ေရဵသွင်ဵချက်မျာဵ တိကျမှန်ကန်ေ ကာင်ဵကို အနည်ဵဆုဳဵ ြပက္ခဒိန်လ တစ်လ
ကုန်တိုင်ဵ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်ေရဵထိဵု ရမည်။

(၂)

နှစ်စဉ် မတ်၊ ဇွန်၊ စက်တင်ဘာနှငဴ် ဒီဇင်ဘာလမျာဵအကုန်၌ သုဳဵလပတ်ကုန်ဆုဳဵ
သညဴအ
် ခါတိုင်ဵတွင်

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဌာနအကကီဵအကဲ

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က

ထိသ
ု ို္ဓေဆာင်ရွက်ရန်

သို္ဓမဟုတ်

အခွငဴ်အာဏာေပဵအပ်သူမှ

မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ၏ ေရဵသွင်ဵချက်မျာဵ တိကျမှန်ကန်ေ ကာင်ဵ အသိအမှတ်ြပု
လက်မှတ်ေရဵထိဵု ရမည်။
(င)

မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵရာတွင်

အလုပ်သင်ကာလ

တာဝန်ချိန်မျာဵအာဵ

“အလုပ်သင်”ဟု

ေရဵသွင်ဵရမည်။ ထိ္ဓြု ပင် သင်တန်ဵနည်ဵြပသည် လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူ၏ မှတ်တမ်ဵစာအုပ်
တွင် မည်သညဴသ
် င်တန်ဵအမျိုဵအစာဵေပဵအပ်ေ ကာင်ဵ ထပ်ဆငဴ်လက်မှတ်ေရဵထိဵု ရမည်။
(စ)

သင်တန်ဵနည်ဵြပသည် ၎င်ဵ၏မှတ်တမ်ဵစာအုပ်တွင် နည်ဵြပအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ချိန်အာဵ
မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵရမည်။

ထိ္ဓြု ပင်

ထိုသို္ဓေရဵသွင်ဵြခင်ဵသည်

နည်ဵြပလုပ်ငန်ဵအတွက်

ြဖစ်ေ ကာင်ဵ မှတ်ချက် စာတိုင်တွင် ေဖာ်ြပထာဵရမည်။
၁၁၅။ မည်သူမျှ မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵချက်တစ်ခုခုကို ဖျက်ဆီဵြခင်ဵ၊ ပုဳပျက်ေအာင် ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ ေြပာင်ဵလဲ
ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဖတ်၍မရေအာင်ြပုလုပ်ြခင်ဵမျာဵ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၁၂ နှငဴ် ၁၁၃
တွင် ရည်ညဃန်ဵထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵစာအုပ်တစ်ခုခုတွင် မမှန်ကန်ေသာ သို္ဓမဟုတ် လိမ်လည်
ထာဵေသာ ေရဵသွင်ဵမငမျာဵ သို္ဓမဟုတ် ချန်လပ
ှ ်မငမျာဵ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ မြပုလုပ်ရ။
အခန်ဵ (၉)
ေလယာဉ်ကွင်ဵမျာဵ
အစိုဵရေလယာဉ်ကွင်ဵမျာဵ
၁၁၆။ အစိုဵရေလယာဉ်ကွင်ဵတစ်ကွင်ဵအာဵ ပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ် တစ်စုဳတစ်ဦဵ မည်သူမဆို အသုဳဵြပုခွငဴ်
ေပဵရာတွင် အစိုဵရကဲဴသို္ဓေသာ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵအတိုင်ဵ အသုဳဵြပုခွငဴ်မေပဵရ၊ အကယ်၍ အစိုဵရ
လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵကဲဴသို္ဓ အသုဳဵြပုရန် အေြခအေနအရပ်ရပ် ေပ္ဒေပါက်ခဲဴပါက ဝန်ကကီဵဌာနသည်

အချိန်နှငဴ် တစ်ေြပဵညီ အေြခအေနေပ္ဒမူတည်၍ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ ထုတြ် ပန်နိုင်
သည်။
အစိုဵရေလယာဉ်ကွင်ဵမှအပ အြခာဵေလယာဉ်ကွင်ဵမျာဵ
၁၁၇။ အစိုဵရေလယာဉ်ကွင်ဵမှအပ

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ

မည်သညဴေ
် နရာတွင်မဆို

ေလယာဉ်ကွင်ဵ

လိင
ု ်စင်၊ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်အတွက် စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ လိင
ု ်စင်၊ အသိ
အမှတ်ြပု လက်မှတ်မရှိလျှင် ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဝန်ကကီဵဌာန၏ အတည်ြပုချက်အရ ထုတေ
် ပဵ
ထာဵေသာ ဦဵစီဵဌာန၏ ခွငဴ်ြပုချက်မရှိလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ပုဳမှန်ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵ
ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ဆင်ဵသက်ြခင်ဵနှငဴ် ထွက်ခွာြခင်ဵ၊ ခရီဵသည်မျာဵကို အခေ ကဵေငွြဖငဴ်
ဆင်ဵသက်ြခင်ဵနှငဴ် ထွက်ခွာြခင်ဵတို္ဓအတွက် အသုဳဵမြပုရ။
ေလယာဉ်ကွင်ဵမျာဵအတွက် လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ
၁၁၈။ (က) ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ဝန်ကကီဵဌာန၏ အတည်ြပုချက်ြဖငဴ် ေြမြပင်ေလယာဉ်ကွင်ဵမျာဵကို
ေအာက်ေဖာ်ြပပါလိင
ု ်စင်မျာဵ ထုတေ
် ပဵရမည်(၁)

အမျာဵြပည်သူအသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ်၊ သို္ဓမဟုတ်

(၂)

ပုဂ္ဂလက
ိ အသုဳဵြပုြခင်ဵအေနြဖငဴ်၊

လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူနှငဴ်

လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူ၏

အထူဵအခွငဴ်အာဏာ အပ်နှင်ဵထာဵသူမျာဵ အသုဳဵြပုြခင်ဵ။
(ခ)

ေြမြပင်ေလယာဉ်ကွင်ဵလိင
ု ်စင် ေလျှာက်ထာဵသူသည် ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵကို
တင်ြပ ရမည်(၁)

ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေလျှာက်လာဃ ပုဳစဳ၊

(၂)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလက်စွဲစာအုပ်၊

(၃)

ေလယာဉ်ကွင်ဵ၏ ေြမြပင်အေနအထာဵြပေြမပုဳ၊

(၄)

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခ
ိ ိုက်မငဆိုင်ရာ ဆန်ဵစစ်ချက်အစီရင်ခဳစာ၊

(၅)

သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက်၊

(၆)

ေငွေ ကဵဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်ဵရှိမင သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵ၊

(၇)

ဦဵစီဵဌာနက

ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ

ေလေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ

သတင်ဵထုတြ် ပန်ချက်

သို္ဓမဟုတ် ေလေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်လည
ှ လ
ဴ် ည်စာတွင် ေဖာ်ြပ
ထာဵေသာ အခေ ကဵေငွမျာဵ။
ေလယာဉ်ကွင်ဵအသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်
၁၁၉။ (က) ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ေြမြပင်ေလယာဉ်ကွင်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ချက်နှငဴ် ကိုက်ညလ
ီ ျှင်
ေအာက်ပါကိစ္စရပ်တစ်ခုခုအတွက် အသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်ထုတ်ေပဵရမည်(၁)

အမျာဵြပည်သူအသုဳဵြပုရန်အတွက် အဆိုပါေလယာဉ်ကွင်ဵတွင် ပုဳမှန် သို္ဓမဟုတ်
ပုဳမှန်မဟုတ်ေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလယာဉ်ခရီဵစဉ်မျာဵ ပျဳသန်ဵခွငဴ်ြပုရန်။

(၂)

ပုဂ္ဂလက
ိ
အသုဳဵြပုရန်အတွက် အဆိုပါေလယာဉ်ကွင်ဵတွင် ခရီဵသည် ထိင
ု ်ခုဳ ၃၀
ထက်ေကျာ်လန
ွ ် ေသာ ပုဳမှန် သို္ဓမဟုတ် ပုဳမှန်မဟုတ်ေသာ ေလယာဉ်ခရီဵစဉ်မျာဵ
ပျဳသန်ဵခွငဴ်ြပုရန်။

(ခ)

ေြမြပင်ေလယာဉ်ကွင်ဵ

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်

ေလျှာက်ထာဵသူသည်

ေအာက်ပါ

အချက်အလက်မျာဵကို တင်ြပရမည်(၁)

ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ ေလျှာက်လာဃ ပုဳစဳ၊

(၂)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလက်စွဲစာအုပ် မိတ္တူနှစ်စုဳ၊

(၃)

ေလယာဉ်ကွင်ဵ၏ ေြမြပင်အေနအထာဵြပ ေြမပုဳ၊

(၄)

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထခ
ိ ိုက်မငဆိုင်ရာ ဆန်ဵစစ်ချက်အစီရင်ခဳစာ၊

(၅)

ဦဵစီဵဌာနက

ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ

ေလေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ

သတင်ဵထုတြ် ပန်ချက်

သို္ဓမဟုတ် ေလေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက် လှညဴ်လည်စာတွင် ေဖာ်ြပ
ထာဵေသာ အခေ ကဵေငွမျာဵ။
(ဂ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူက

ေလယာဉ်ကွင်ဵလက်စွဲစာအုပ်ကို

သငဴ်ေလျာ်

မှန်ကန်စွာြဖငဴ် လက်မှတ်ေရဵထိဵု ထာဵရမည်။
ေလယာဉ်ကွင်ဵလက်စွဲစာအုပ်
၁၂၀။ ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူသည်(က) မိမိေလယာဉ်ကွင်ဵအတွက် ေလယာဉ်ကွင်ဵလက်စွဲစာအုပ်ကို ဦဵစီဵဌာနက ထုတြ် ပန်ထာဵ
သညဴ် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ြပုစုတင်ြပရမည်။
(ခ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵတွင် လက်ရှိအေြခအေနနှငဴ် ကိုက်ညြီ ပညဴစ
် ုဳေသာ ေလယာဉ်ကွင်ဵ လက်စွဲ
စာအုပ် အနည်ဵဆုဳဵမိတ္တူတစ်စုဳကို ထာဵရှိရမည်။

(ဂ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလက်စွဲစာအုပ်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵ၍ ထိလ
ု က်စွဲစာအုပ်တွင် ပါဝင်ေသာ သတင်ဵ
အချက်အလက်မျာဵကို မှန်ကန်မငရှိေစေရဵအတွက် လိအ
ု ပ်သလို ြပင်ဆင်မငမျာဵ ြပုလုပ်
ရမည်ြဖစ်မပီဵ အဆိုပါအချက်အလက်မျာဵကို ေနာက်ဆုဳဵအေြခအေနနှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ငရှိေစရန်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနက

အတည်ြပုထာဵသညဴ်

ေလယာဉ်ကွင်ဵလက်စွဲစာအုပ်

မိတ္တူတစ်စုဳအာဵ

ေလယာဉ်ကွင်ဵအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် ဝန်ထမ်ဵတိုင်ဵအာဵ တစ်စုဳစီ
ေပဵအပ်ထာဵရမည်။
နှငဴ်ပတ်သက်သညဴ်
အာဵလုဵဳ ကို

သို္ဓမဟုတ်

သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူမျာဵ၏

ေလယာဉ်ကွင်ဵလက်စွဲစာအုပ်

မိတ္တူတစ်စုဳစီေပဵအပ်ရမည်ြဖစ်မပီဵ

တွင်ပါဝင်ေသာ

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ
အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ

ထိမ
ု ိတ္တူမျာဵအာဵလုဵဳ သည်လည်ဵ

ေနာက်ဆုဳဵရအချက်အလက်မျာဵ ြဖညဴစ
် ွက်ေဖာ်ြပချက်မျာဵ ပါရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(င)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ်

ဝန်ထမ်ဵတိုင်ဵသည်

၎င်ဵတို္ဓ၏

သက်ဆိုင်ရာ အဆငဴ်မျာဵအတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွက်ေ ကာင်ဵ ေသချာရန်မှာ(၁)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလက်စွဲစာအုပ်တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ ၎င်ဵတို္ဓ၏ တာဝန်ဝတ္တရာဵ
မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်သညဴ် အေ ကာင်ဵအရာ အလုဳဵစုဳကို သိရှိေစြခင်ဵ၊

(၂)

၎င်ဵ၏ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကို လက်စွဲစာအုပ်တွင် ပါရှိေသာ သက်ဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵ
ချက်မျာဵအတိင
ု ်ဵ ညီညွတ်မငရှိေစရန် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေစြခင်ဵ။

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ၏ တာဝန်မျာဵ
၁၂၁။ (က) ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူသည် လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်
ေပ္ဒတွင် အတည်ြပုေဖာ်ြပထာဵရှိသညဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ (ရှိလျှင်) ၎င်ဵအေြခအေနမျာဵ
အတိင
ု ်ဵ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူသည် အရည်အေသွဵြပညဴဝ
် ၍ ကျွမ်ဵကျင်မငရှိေသာ
လုေ
ဳ လာက်သညဴ်

ဝန်ထမ်ဵအေရအတွက်ကို

၎င်ဵတို္ဓေလယာဉ်ကွင်ဵဆိုင်ရာ

ြပင်ဆင်

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြပုရန်အတွက် အေရဵပါေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်
မျာဵအာဵလုဵဳ ြပုလုပ်နိုင်ေစရန် ခန့်အပ်ထာဵရှိရမည်။
(ဂ)

အကယ်၍

ဦဵစီဵဌာန

လိအ
ု ပ်လာပါက

သို္ဓမဟုတ်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

အြခာဵမည်သညဴတ
် ာဝန်ရှိ

(ခ)တွင်

ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှမဆို
စည်ဵကမ်ဵချက်အတိုင်ဵ

ယင်ဵတို္ဓ၏ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ကျွမ်ဵကျင်မင အရည်အချင်ဵ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ တရာဵဝင်စစ်ေဆဵ
အတည်ြပုရာတွင် ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵဆာင်ရွက် သူက ထိသ
ု ို္ဓေသာ သတ်မှတ်အရည်
အချင်ဵရှိသညဴ် သူမျာဵကိုသာ တာဝန်ေပဵခန့်အပ်ထာဵရှိရမည်။
(ဃ) ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူသည်
ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏

နည်ဵဥပေဒခွဲ(ခ)တွင်

အရည်အေသွဵတိုဵတက်ဖွဳ့မဖိုဵမငဆိုင်ရာ

ေဖာ်ြပပါရှိသညဴ်

အစီအစဉ်မျာဵကို

အေကာင်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င)

ဦဵစီဵဌာနက

အလျဉ်ဵသငဴ်သလို

ထုတြ် ပန်မညဴ်

ညဃန် ကာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်သူက ြပုမူေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်မပီဵ ေလယာဉ်ကွင်ဵ
ဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်အတွင်ဵ ေဖာ်ြပပါရှိေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်မျာဵနှငဴ်အညီ ၎င်ဵ၏
ေလယာဉ်ကွင်ဵကို ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက် ရမည်။
(စ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူသည်

ေသချာမငရှိေစရန်

လုပ်ေဆာင်ရမည်မှာ

ေလယာဉ်ကွင်ဵ မျက်ြမင်အေြခအေနဆိုင်ရာ သွင်ြပင်လက္ခဏာရပ်မျာဵ၊ အေဆာက်အအုဳ၊
ဆက်စပ်ကိရိယာမျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

သငဴ်တငဴ်ေလျာက်ပတ်မပီဵ

ြပင်ဆင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵမငမျာဵကို လုပ်ေဆာင်ရမည်။

ထိေရာက်မငရှိေသာ

(ဆ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူသည်

၎င်ဵ၏ေလယာဉ်ကွင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ေအာက်ပါဝန်ေဆာင်မငမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
(၁)

ေလယာဉ်ကွင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ဆက်နွယ်ေနေသာေလေ ကာင်ဵပိုင်နက်အတွင်ဵရှိ

သညဴေ
် လယာဉ်မျာဵ၏ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ သငဴ်ေလျာ်
သညဴ် ေလယာဉ်အသွာဵအလာဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မငမျာဵကိုရရှိနိုင်ေစရန် ေသချာ
ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(၂)

ေလေ ကာင်ဵသတင်ဵအချက်အလက်ဆိုင်ရာ

ဝန်ေဆာင်မငမျာဵ၊

မိုဵေလဝသနှငဴ်

ဇလေဗဒဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မငမျာဵ၊ လုခဳ ခုဳေရဵဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ် အြခာဵ
ေသာ လုခဳ ခုဳေရဵဆိုင်ရာ သငဴ်ေလျာ်သညဴ် ဝန်ေဆာင်မငမျာဵကို ရရှိေစရမည်။
(၃)

သငဴ်ေလျာ်သညဴ် ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မငမျာဵနှငဴ် အေရဵေပ္ဒအေြခအေနဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မင
လုပ်ငန်ဵြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵပါ အြခာဵေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညစန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မင
မျာဵအပါအဝင်

ေလယာဉ်ကွင်ဵအတွက်

အေရဵေပ္ဒအေြခအေနစီမဳချက်မျာဵကို

ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(၄)

လုေ
ဳ လာက်ေသာ
အတွက်

မီဵသတ်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ၊

အကာအကွယ်

ဝတ်စုဳနှငဴ်

ကယ်ဆယ်ေရဵမျာဵ

အသက်ရှူအေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ

အပါအဝင် ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် မီဵမငိမ်ဵသတ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် စီစဉ်ထာဵရှိ
ရမည်။
(၅)

ေလယာဉ်ရပ်နာဵေနရာတွင်

ေလယာဉ်မျာဵထိန်ဵသိမ်ဵကွပ်ကဲေရဵအတွက်

ဝန်ေဆာင်မငမျာဵ ေပဵရမည်။
(၆)

ေလယာဉ်ရပ်နာဵေနရာ၌

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ေလယာဉ်မျာဵရပ်နာဵထာဵမငနှငဴ်

လွတက
် င်ဵမငအကွာအေဝဵတွင်

ယာဉ်မျာဵသွာဵလာမငကို

မျက်ြမင်ထန
ိ ်ဵချုပ်

ေစာငဴ် ကညဴ်ရမည်။
(၇)

ေလယာဉ်ကွင်ဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ စီမဳခန့်ခွဲမငစနစ် ထာဵရှိ၍ အေကာင်
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မငရှိရမည်။

(၈)

ေလယာဉ်ကွင်ဵအေရဵေပ္ဒအေြခအေန စီမဳချက်ေပဵပို္ဓြခင်ဵနှငဴ် ထိစ
ု ီမဳချက်နှငဴ်အညီ
လိအ
ု ပ်ေသာ ေလဴကျငဴ်ခန်ဵမျာဵနှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ထာဵရှိရမည်။

(၉)

ေလယာဉ်ကွင်ဵအတွင်ဵတွင် ေလယာဉ်သွာဵလာမငမျာဵ၊ လျှပ်စစ်နှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵ
ဆိုင်ရာမျာဵကို ထိခက
ို ်ေစနိုင်သညဴ် အြခာဵမည်သညဴအ
် ေဆာက်အအုဳမျှ မတည်
ေဆာက်ရန် ကာကွယ်တာဵဆီဵရမည်။

(၁၀) ေလယာဉ်ေရွ့လျာဵမငဧရိယာ သို္ဓမဟုတ် ဆက်စပ်ေနရာမျာဵမှ (Adjacent to it)
ေလယာဉ်မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်ဵေ ကာငဴ်

အသုဳဵမြပုနိုင်ေသာ

ေလယာဉ်မျာဵအာဵ

ရှင်ဵလင်ဵဖယ်ရှာဵမညဴ် အစီအမဳ ထာဵရှိရမည်။
(ဇ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူသည်

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏

ခွငဴ်ြပုချက်မှအပ

မီဵေလာင်ေပါက်ကွဲမင အာဵေကာင်ဵေစတတ်သညဴ် သို္ဓမဟုတ် အြခာဵေသာ ေဘဵအန္တရာယ်
ရှိသညဴ် ကုန်စည်မျာဵကို သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရှိြခင်ဵ မြပုလုပ်ရ။
(ဈ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူက

၎င်ဵ၏သက်ဆိုင်ရာ

ေလယာဉ်ကွင်ဵဧရိယာ

အတွင်ဵ ေတာရိုင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်မငအစီအမဳမျာဵ ထာဵရှိေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵနှငဴ် ေတာရိုင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ ကျင်လည်ကျက်စာဵနိုင်မညဴ် ေနရာမျာဵတွင် သို္ဓမဟုတ်
ေလယာဉ်ကွင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကို ထိခက
ို ်မငြဖစ်ေပ္ဒေစလာနိုင်မညဴ် မည်သညဴ်
အန္တရာယ်မျာဵမှမဆို ကာကွယ်ထာဵရှိရမည်။
(ည)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူက ေလေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ သတင်ဵထုတြ် ပန်ချက်မျာဵ
တွင် ပါဝင်ေရဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အချိန်အတိင
ု ်ဵအတာမျာဵအတွင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ
ေအာက်ပါသတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်(၁)

ေလေ ကာင်ဵထိန်ဵသိမ်ဵမငဆိုင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်ထတ
ု ်ေဝမငမျာဵတွင် ပါဝင်
ေသာ မည်သညဴ် ချွတ်ယွင်ဵေဖာ်ြပချက်တစ်ရပ်ရပ်၊

(၂)

ေလယာဉ်ကွင်ဵအေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာ၊ ဆက်စပ်ကိရိယာနှငဴ် ကကိုတင်စီမဳထာဵရှိ
ေသာ ဝန်ေဆာင်မငအဆငဴ်အတန်ဵမျာဵအစရှိသညဴ် ေြပာင်ဵလဲမငမျာဵ တစ်ခုခု၊

(၃)

ေလယာဉ်ကွင်ဵအတွင်ဵရှိ ေလေ ကာင်ဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵကို ထိခက
ို ်မငရှိ
မညဴ် အေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် ကကိုတင်ကာကွယ်မငဆိုင်ရာ ထုတြ် ပန်ချက်မျာဵကို
ဆန့်ကျင်ေနေသာ ချက်ချင်ဵအသိေပဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမညဴ် ြပဿနာမျာဵြဖစ်
သညဴ် အခက်အခဲမျာဵ၊ အတာဵအဆီဵမျာဵနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်မင
အဆငဴ်အတန်ဵမျာဵ၊ ေလယာဉ်ေရွ့လျာဵမငဧရိယာမျာဵအတွင်ဵ ပိတ်ဆို္ဓမငမျာဵ၊

(ဋ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်သူသည် ေလယာဉ်ကွင်ဵကို ေအာက်ပါအချိန်မျာဵတွင်
စစ်ေဆဵရမည်(၁)

မေတာ်တဆထိခက
ို ်ပျက်စီဵမင သို္ဓမဟုတ် မေတာ်တဆြဖစ်ပွာဵမင တစ်ခုခုြဖစ်ပွာဵမပီဵ
ေနာက် ြဖစ်နိုင်သမျှ အြမန်ဆုဳဵအချိန်အတွင်ဵ၊

(၂)

တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိုင်ေနစဉ်အတွင်ဵနှငဴ် ေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵလျှင်
မပီဵစီဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်ကွင်ဵ အေဆာက်အအုဳမျာဵနှငဴ် ေလယာဉ်ကွင်ဵ
လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ

ေဘဵအန္တရာယ်

စက်ကိရိယာမျာဵ ြပင်ဆင်မပီဵချိန်၊

ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက်

အေရဵကကီဵေသာ

(၃)

ေလယာဉ်ကွင်ဵတွင် ေလေ ကာင်ဵပျဳသန်ဵမငဆိုင်ရာ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵကို
ထိခက
ို ်ေစနိုင် သညဴအ
် ေြခအေနမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဒသညဴ် မည်သညဴအ
် ချိန်တွင်မဆို၊

(ဌ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူသည် ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အချိန်
အကန့်အသတ်အတွင်ဵ

နည်ဵဥပေဒခွဲ(ဋ)ေအာက်ရှိ

အြခာဵမည်သညဴအ
် ထူဵစစ်ေဆဵမင

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကိုမဆို အေ ကာင်ဵ ကာဵမပီဵ အစီရင်ခဳရမည်။
(ဍ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူသည် ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဘဵ
အန္တရာယ်ြဖစ်ေပ္ဒေစနိုင်သညဴ်

အြခာဵပိတ်ဆို္ဓတာဵဆီဵမငမျာဵ

သို္ဓမဟုတ်

ယာဉ်မျာဵကို

ေလယာဉ်ကွင်ဵ အတွင်ဵမှ ရှင်ဵလင်ဵဖယ်ရှာဵရမည်။
(ဎ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်သူသည် ၎င်ဵထိန်ဵသိမ်ဵခွငဴ်ရှိသညဴ် ဧရိယာအတွင်ဵ
ေြမြပင် အတာဵအဆီဵကန့်သတ်ချက်ကို ေကျာ်လန
ွ ်၍ မည်သညဴတ
် ည်ေဆာက်မငမျိုဵကိုမျှ
ခွငဴ်မြပုရ။

၎င်ဵအြပင်

ေအာက်ပါခခင်ဵချက်မျာဵမှလဲ၍
ွ

အြခာဵေသာ

ေကျာ်လန
ွ ်တည်

ေဆာက်မငမှန်သမျှကို အခွငဴ်အာဏာအတွင်ဵ သငဴ်ေလျာ်ေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် ကာကွယ်
တာဵဆီဵရမည်(၁)

ေလယာဉ်ေြပဵလမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေလေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ
ကို

အေထာက်အကူြပုသညဴ်

ကျိုဵပဲဴလွယ်ေသာ

အရာဝတ္ထုပစ္စညဵ် တစ်ခုခုြဖငဴ်

တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ထာဵြခင်ဵ၊
(၂)

တည်ရှိေနသညဴ် အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုမှ ကာေပဵထာဵသညဴ် အြခာဵေသာ အေဆာက်
အအုဳပစ္စညဵ် တစ်ခုခု။

စစ်ေဆဵ ကညဴရ
် ှုြခင်ဵ
၁၂၂။ (က) ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က အေထွေထွ သို္ဓမဟုတ် အထူဵအမိန့်ြဖငဴ် အခွငဴ်အာဏာအပ်နှင်ဵ
ထာဵသညဴ် မည်သညဴပ
် ုဂ္ဂိုလ်မဆို ေလယာဉ်ကွင်ဵလိင
ု ်စင်၊ အသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်
ထုတေ
် ပဵြခင်ဵမြပုမီ နှငဴ် ထုတေ
် ပဵမပီဵသညဴေ
် နာက် အြခာဵမည်သညဴအ
် ချိန်မျိုဵတွင်မဆို
ေလယာဉ်ကွင်ဵ၏ ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက် ကာကွယ်ရန်အလိ္ဓင
ု ှာ ေအာက်ပါ
အတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(၁)

ေလယာဉ်ကွင်ဵဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ၊ စက်ကိရိယာ သို္ဓမဟုတ်
ဝန်ေဆာင်မငမျာဵကို စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် စမ်ဵသပ်မငမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊

(၂)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်သူ၏

စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵ

မျာဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵကို စစ်ေဆဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
(၃)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵနှငဴ်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ
စီမဳခန့်ခွဲမငစနစ် မျာဵကို စစ်ေဆဵအတည်ြပုြခင်ဵ၊

(ခ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်သူသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)၏ အလို္ဓငှာ အခွငဴ်အာဏာ
ရရှိထာဵေသာ ပုဂ္ဂိုလ်အာဵ ေလယာဉ်ကွင်ဵအတွင်ဵရှိ မည်သညဴေ
် နရာအစိတ်အပိုင်ဵကိုမဆို
သို္ဓမဟုတ် မည်သညဴေ
် လယာဉ်ကွင်ဵအေဆာက်အအုဳအတွင်ဵမဆို၊ ဆက်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို
မဆို၊ မှတ်တမ်ဵမှတ်ရာမျာဵ နှငဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵကိုမဆို သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵရန် ကညဴရ
် င
စစ်ေဆဵခွငဴ်ြပုရမည်။

(ဂ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)ပါ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကို
ြဖညဴဆ
် ည်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။

ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်မျာဵ
၁၂၃။ (က) ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် နည်ဵဥပေဒ ၁၁၈ နှငဴ် ၁၁၉ တွင်ပါရှိေသာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို
မထိခက
ို ်ေစဘဲ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ်ဆက်စပ်ေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်မငအေြခအေနမျာဵအာဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵမပီဵေနာက် ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်သူကို နည်ဵဥပေဒ ၁၂၁၊ ၁၃၁ နှငဴ် ၁၃၂ တို္ဓတွင်ပါရှိေသာ မည်သညဴြ် ပဋ္ဌာန်ဵ
ချက်မျာဵကိုမဆို စာြဖငဴ် အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵ၍ ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ်ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)အရ ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ မည်သညဴက
် င်ဵလွတခ
် ျက်
ကိုမဆို

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵအလို္ဓငှာ

ဦဵစီဵဌာနက

ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ

ေလယာဉ်ကွင်ဵလိင
ု ်စင်၊ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်နှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်
သို္ဓမဟုတ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ကိုက်ညေ
ီ စရမည်။
အခွငဴ်အာဏာသက်ေရာက်မှု
၁၂၄။ (က) ေလယာဉ်ကွင်ဵလိင
ု ်စင်နှငဴ်၊ သို္ဓမဟုတ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူသည်
နည်ဵဥပေဒ ၁၁၈၊ ၁၁၉၊ ၁၂၀၊ ၁၂၁၊ ၁၂၂၊ ၁၃၃၊ ၁၃၄ နှငဴ် ၁၃၅ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို
လိက
ု ်နာရမည်။
(ခ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵ၌ ေဖာ်ြပပါစည်ဵကမ်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို အတိအကျလိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵမရှိေ ကာင်ဵ လက်ခဳနိုင်ဖွယမ
် ရှိေသာ အေြခအေနေတွ့ရှိပါက ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်
ကြဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵက အခွငဴ်အာဏာေပဵထာဵသညဴ် အခွငဴ်အာဏာရှိသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵက
ြဖစ်ေစ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ အေရဵယူေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(၁)

စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ အေရဵယူေဆာင်ရွက်မင၊

(၂)

နည်ဵဥပေဒ ၁၇၂ တွင် ပါရှိေသာ ဥပေဒအရ အေရဵယူေဆာင်ရွက်မင၊

(၃)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မငဆိုင်ရာ ကန့်သတ်တာဵြမစ်မငမျာဵ၊

(၄)

လိင
ု ်စင်အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပန်လည် ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵ။

အမျာဵြပည်သူအသုဳဵြပုသညဴ် ေလယာဉ်ကွင်ဵမျာဵ
၁၂၅။ မည်သညဴေ
် လယာဉ်ကွင်ဵမျာဵမဆို အမျာဵြပည်သူ အသုဳဵြပုနိုင်ရန်အတွက် လိင
ု ်စင် နှငဴ်၊ သို္ဓမဟုတ်
အသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်ရရှိထာဵမပီဵလျှင် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်ပျဳ
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳနှငဴ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုေသာ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ မည်သူမဆို
ပိုင်ဆိုင် ထာဵေသာ ေလယာဉ်ပျဳ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ အခေ ကဵေငွ ေပဵေဆာင်ေစ၍ တူညီေသာ
အေြခအေနမျာဵနှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်အတိုင်ဵအတာအတိင
ု ်ဵ ညီတူညီမျှ အသုဳဵြပုခွငဴ်ရှိရမည်။ ထိသ
ု ို္ဓေသာ
ေလယာဉ်ကွင်ဵမျာဵ၌ နိုင်ငဳပိုင် မည်သညဴ် ေလယာဉ်မျာဵအတွက်မဆို သငဴ်တငဴ်ေလျာက်ပတ်ေသာ
အချိန်တွင် ဖွငဴ်လှစ် အသုဳဵြပုခွငဴ်ေပဵရမည်။
အခွန်၊ အခနှုန်ဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ
၁၂၆။ (က) (၁)

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ
သတ်မှတ်နိုင်သည်(ကက)လိင
ု ်စင်နှငဴ်

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ရရှိထာဵေသာ

ကွင်ဵတွင်မဆို

အမျာဵြပည်သူအတွက်

မည်သညဴေ
် လယာဉ်

ဝန်ေဆာင်မငမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ေကာက်ခဳရမညဴ် အခေ ကဵေငွမျာဵကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ခခ) ယင်ဵအခေ ကဵေငွ ေကာက်ခဳရယူြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ငှာဵရမ်ဵဝန်ေဆာင်မငမျာဵ
ေပဵအပ်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လိက
ု ်နာရမညဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်
နိုင်သည်။
(ဂဂ) ထွက်ခွာမညဴ်

ခရီဵသည်ထဳမှ

ေကာက်ခဳမညဴ်

ဝန်ေဆာင်ခနငန်ဵထာဵကို

သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(၂)

ထိသ
ု ို္ဓ

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

အခွန်အခနငန်ဵထာဵမျာဵကို

အခါအာဵေလျာ်စွာ

သငဴ်ေတာ်သလို ေြပာင်ဵလဲသတ်မှတ်နိုင်သည်။
(၃)

ေလယာဉ်ကွင်ဵ၏ အေြခအေနေပ္ဒမူတည်၍ လိင
ု ်စင်နှငဴ် သို္ဓမဟုတ် အသိအမှတ်ြပု
လက်မှတ်တွင်

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်အတိုင်ဵအတာမျာဵအတိင
ု ်ဵ

သငဴ်ေတာ်မငရှိေသာ

ေလယာဉ်ကွင်ဵ၏ အတန်ဵအစာဵကို သတ်မှတ် နိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၁၂၅ တွင် ရည်ညဃန်ဵေဖာ်ြပထာဵေသာ မည်သညဴ် ေလယာဉ်ကွင်ဵမျာဵတွင်မဆို
ဆင်ဵသက်အခေ ကဵေငွမျာဵနှငဴ် ေလဆိပ်တွင်ဵ ကာြမငဴ်ချိန်အပါအဝင် အခွန်အခနငန်ဵထာဵ
မျာဵသည် ရှင်ဵလင်ဵပီသစွာ သိသာြမင်သာေသာေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵရှိမပီဵ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳ
အတွင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အြခာဵမည်သညဴစ
် ာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳတွင်မဆို စာရင်ဵသွင်ဵထာဵရှိေသာ
မည်သညဴေ
် လယာဉ်ပျဳအမျိုဵအစာဵတူမျာဵ အတွက်မဆို အခွန်အခမျာဵကို ေကာက်ခဳရာ
တွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာနငန်ဵမျာဵကို ေကျာ်လန
ွ ်ြခင်ဵ မြပုရဘဲ တစ်ေြပဵညီ ေကာက်ခဳ
ရမည်။

(ဂ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵမျာဵတွင်ထာဵေသာ

ေလသေဘော

(Airship)မျာဵမှအပ

ေလေ ကာင်ဵ

ပျဳသန်ဵမငဆိုင်ရာ၊ ဆင်ဵသက်ြခင်ဵနှငဴ် ေလယာဉ်ထာဵရှိမငဆိုင်ရာ အေကာက်ခွန်နှငဴ် အခနငန်ဵ
မျာဵကို

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)အရ

သညဴအ
် တိင
ု ်ဵ

ြဖစ်ရမညဴအ
် ြပင်

ဝန်ကကီဵဌာနက

အခါအာဵေလျာ်စွာ

ြမန်မာနိုင်ငဳေလေ ကာင်ဵ

သတ်မှတ်ထာဵ

သတင်ဵြပန် ကာဵေရဵစာအုပ်

(Aeronautical Information Publication (AIP) Myanmar) တွင် ထုတြ် ပန်ေ ကညာ
ေပဵရမည်။
လိင
ု ်စင်နှငဴ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်၊ လိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်သူမျာဵ၏
အရည်အချင်ဵမျာဵ
၁၂၇။ ေလယာဉ်ကွင်ဵလိင
ု ်စင်နှငဴ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်မျာဵ သို္ဓတည်ဵမဟုတ် ေလယာဉ်ကွင်ဵလိုင်စင်
သို္ဓမဟုတ် အသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်မျာဵကို ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှအပ
ခွငဴ်မြပုရ(က) ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ သို္ဓမဟုတ်
(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် တရာဵဝင်မှတ်ပုဳတင်ထာဵရှိေသာ ကုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် ေကာ်ပိုေရဵရှင်ဵ
ြဖစ်မပီဵ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ၎င်ဵတို္ဓ၏ ပင်မစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵရှိေသာ ကုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ်
ေကာ်ပိုေရဵရှင်ဵ။

လိင
ု ်စင်နှငဴ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်၏ တရာဵဝင်သက်တမ်ဵကာလ
၁၂၈။ (က) ေလယာဉ်ကွင်ဵလိင
ု ်စင်မျာဵကို ၆ နှစ်ထက်မေကျာ်လန
ွ ်ေသာ သက်တမ်ဵကာလအတွက်
ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။

ထိ္ဓြု ပင်

အသစ်တဖန်

ြပန်လည်သက်တမ်ဵတိုဵေရဵအတွက်

မူရင်ဵ

လိင
ု ်စင်ကိုပါ ပူဵတွဲ၍ ေလျှာက်လာဃ တင်ရာတွင် ေနာက်ထပ်သက်တမ်ဵ ၆ နှစ်ထက်
မေကျာ်လန
ွ ်ေသာ သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ေပဵနိုင် သည်။
(ခ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို

၃

သက်တမ်ဵကာလအတွက်

ထိ္ဓြု ပင်

တိုဵေရဵအတွက်

ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။

နှစ်သက်တမ်ဵထက်မေကျာ်လန
ွ ်ေသာ
အသစ်တဖန်ြပန်လည်သက်တမ်ဵ

မူရင်ဵအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကိုပါ

ပူဵတွဲ၍

ေလျှာက်ထာဵရာတွင်

ေနာက်ထပ်သက်တမ်ဵ ၃ နှစ်ထက် မေကျာ်လန
ွ ်ေသာ သက်တမ်ဵ တိုဵြမစငဴ်ေပဵနိုင်သည်။
လိင
ု ်စင်နှငဴ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်သက်တမ်ဵ တိုဵြမှငဴ်ြခင်ဵ
၁၂၉။ (က) လိင
ု ်စင်အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်သက်တမ်ဵ

မကုန်ဆုဳဵမီ

ရက်ေပါင်ဵ

၉၀

အလိုတွင်

အသစ်တဖန် ြပန်လည်သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ေရဵအတွက် ေလျှာက်လာဃ ကို တင်ြပရမည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်အာဵ
ဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီြဖစ်ေစမပီဵ

အသစ်တဖန်သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ြခင်ဵကို

ဦဵစီဵဌာနက

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ဤနည်ဵ

စဳချိန်စဳညဃန်ဵမျာဵ၊

ဦဵစီဵဌာနကသတ်မှတ်သညဴ် သို္ဓမဟုတ် အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵချက်မျာဵပါ စည်ဵကမ်ဵ
ချက်မျာဵ၊ ယင်ဵဌာနက သတ်မှတ်သညဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵအတွက် စစ်ေဆဵ

ြခင်ဵမျာဵနှငဴ် စာရင်ဵစစ်လပ
ု ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်ဆငဴ်မျာဵနှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို လိင
ု ်စင်
အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် အသစ်တဖန် သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်မေပဵမီ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်
ကရမည်။
ေလယာဉ်ကွင်ဵမျာဵ အဆငဴ်အတန်ဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ
၁၃၀။ (က) ေလယာဉ်ကွင်ဵလိင
ု ်စင်ကို ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵမျာဵအာဵလုဳဵအတွက် သို္ဓမဟုတ် အထူဵ
သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵမျာဵ

သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်အတန်ဵ

အစာဵမျာဵအတွက် ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။ ယင်ဵလိင
ု ်စင်ကို ေလယာဉ်ကွင်ဵအသုဳဵြပုမငအေပ္ဒ
မူတည်၍ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ခ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵကို အမျာဵြပည်သူမျာဵ အသုဳဵြပုရန်အလိ္ဓင
ု ှာေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သတ်မှတ်
ထာဵေသာ အမျိုဵအစာဵမျာဵ သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်၏ အတန်ဵအစာဵအတွက် ေသာ်လည်ဵ
ေကာင်ဵ

အသိအမှတ်ြပုနိုင်သည်။

ထိအ
ု သိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို

ေလယာဉ်ကွင်ဵ

အသုဳဵြပုမငအေပ္ဒမူတည်၍ စည်ဵကမ်ဵချက် မျာဵ သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။
လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ
၁၃၁။ (က) ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵအတိင
ု ်ဵ

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်

ေ ကာင်ဵ ေကျနပ်ဖွယရ
် ာမေတွ့ရှိပါက မည်သညဴေ
် လယာဉ်ကွင်ဵမျိုဵကိုမဆို လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်
ေပဵြခင်ဵမြပုရ(၁)

ေလယာဉ်ကွင်ဵသည်
အလိုက်

လိင
ု ်စင်ပါလိုအပ်ချက်မျာဵအတိင
ု ်ဵ

လုေ
ဳ လာက်ေသာ

ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵ

အတိင
ု ်ဵအတာပမာဏရှိရမညဴ်အြပင်

လိအ
ု ပ်ေသာ

ေလယာဉ်ကွင်ဵမျက်ြမင်အေြခအေနဆိုင်ရာ သွင်ြပင်လက္ခဏာမျာဵနှငဴ် ြပညဴစ
် ုဳရမည်
ြဖစ်မပီဵ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အတာဵအဆီဵမျာဵနှငဴ်လည်ဵ လွတက
် င်ဵသညဴ် အြမငဴ်
ေပရှိရမည်။
(၂)

ေလယာဉ်ဆင်ဵသက်ရမညဴ် ဧရိယာမှာ လုေ
ဳ လာက်ေသာအြမငဴ်နှငဴ် ေြမမျက်နှာြပင်
ြပန့်ြပူဵညီညာမငရှိရမည်ြဖစ်မပီဵ ေလယာဉ်ဆင်ဵသက်ရာတွင်ြဖစ်ေစ၊ ေလယာဉ်ပျဳ
တက်ရာတွင်ြဖစ်ေစ အန္တရာယ်ရှိမညဴ် အေနအထာဵတွင်မရှိေစရ။ ထိ္ဓအ
ု တူအသုဳဵြပု
ရမညဴ် ေလယာဉ်၏အေလဵဝန်ကိုခဳနိုင်ေသာ ေြမြပင်အေန အထာဵလုေ
ဳ လာက်သညဴ်
ေတာငဴ်တင်ဵခိုင်မာမငရှိရမည်။

(၃)

ေလယာဉ်ကွင်ဵအာဵ

လုေ
ဳ လာက်ေသာ

မျက်ြမင်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ

တပ်ဆင်ထာဵရှိ ရမည်။
(၄)

ညအချိန်တွင်ပျဳသန်ဵမညဴ်

ေလယာဉ်မျာဵအတွက်

ေလယာဉ်ကွင်ဵအေထာက်

အကူြပု မီဵအလင်ဵေရာင်ရှိေစရန် ေလယာဉ်ကွင်ဵစဳနငန်ဵမျာဵစာအုပ်တွင် ေဖာ်ြပပါရှိ
သညဴ် စဳချိန်စဳနငန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ တပ်ဆင်ထာဵရှိရမည်။

(၅)

ေလတိုက်နငန်ဵ လမ်ဵညဃန်ြပကိရိယာတစ်ခု သို္ဓမဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ေလယာဉ်
ကွင်ဵအတွင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵြမင်သာစွာြဖငဴ် ထာဵရှိရမည်။

(ခ)

လိင
ု ်စင်၏ အကျိုဵသက်ေရာက်မင ရှိေနစဉ်အတွင်ဵ ေလယာဉ်ဆင်ဵသက်သညဴ် ဧရိယာ
အတွင်ဵ မည်သညဴြ် ပင်ဆင်မငမျိုဵကိုမှ ြပုလုပ်ရမည်မဟုတ် သို္ဓမဟုတ် အေဆာက်အအုဳမျာဵ
သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်ကွင်ဵအတွင်ဵရှိ

အြခာဵေသာအေဆာက်အအုဳမျာဵကို

ြပင်ဆင်

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ြပုလုပ်ရမည် မဟုတ်။ ယင်ဵလုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵအေနြဖငဴ် ေလယာဉ်၏
ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာမျာဵကို အေနှာငဴ်အယှက်ြပုနိုင်မည်ြဖစ်ကာ ထိက
ု ဲဴသို္ဓ
ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ဝန်ကကီဵဌာန၏ ယခင်ခွငဴ်ြပုချက်ရရှိထာဵေသာ
လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵအတိုင်ဵ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိက
ု ဲဴသို္ဓေသာ ေဆာင်ရွက်ခွငဴ်ြပု
မိန့်ေလျှာက်ထာဵေတာင်ဵခဳရာတွင်လည်ဵ

ဦဵစီဵဌာနထဳသို္ဓလိပ်မူ၍

ေပဵပို္ဓရမည်ြဖစ်မပီဵ၊

ထိသ
ု ို္ဓေပဵပို္ဓရာတွင် ေလယာဉ်၏ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ ထိခက
ို ်မငရှိနိုင် သညဴ်
ပတ်ဝန်ဵကျင်အတာဵအဆီဵမျာဵဆိုင်ရာ

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမငမျာဵအပါအဝင်

ယင်ဵြပင်ဆင်

ေြပာင်ဵလဲမငမျာဵြပုလုပ်မညဴ် စီမဳကိန်ဵအေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵကို အြပညဴ်အစုဳြဖငဴ်
ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။
(ဂ)

တရာဵဝင်ခွငဴ်ြပုချက်ထတ
ု ်ြပန်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ

(မူရင်ဵလိုင်စင်၏

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအေပ္ဒတွင် ြပန်လည်ြပင်ဆင်၍ ချမှတ်ေပဵသညဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ
အပါအဝင်)နှငဴ်အညီ ဝန်ကကီဵဌာနကသငဴ်သည်ဟုထင်သညဴ်အတိုင်ဵ လိအ
ု ပ်ေသာ အတည်
ြပုချက်ကိုချမှတ်ေပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဆိုင်ဵငဳဴြခင်ဵနှငဴ် အတည်ြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ ြပုနိုင်
သည်။
(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ)တွင် ရည်ညဃန်ဵသညဴ် သဘာဝအေနအထာဵ ေြပာင်ဵလဲမငကို ဝန်ကကီဵဌာန
၏ ကကိုတင်အတည်ြပုချက်မရဘဲ လုပ်ေဆာင်ပါက လိင
ု ်စင်ကို ဖျက်သိမ်ဵနိုင်သည်။
(င)

လိင
ု ်စင်၏ တရာဵဝင်အတည်ြဖစ်သညဴ် သက်တမ်ဵကာလတစ်ေလျှာက်လဳဵု တွင် ေလယာဉ်
ကွင်ဵ၏ ဘက်စုဳအေြခအေနမျာဵမှာ ေလယာဉ်မျာဵအသုဳဵြပုရန်အတွက် ကကဳဴခိုင်မငရှိသညဴ်
အေနအထာဵတွင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် အစဉ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍
ေလယာဉ်ကွင်ဵအေနြဖငဴ် ဝန်ေဆာင်မငမျာဵ မေပဵအပ်နိုင်ေသာအေနအထာဵတွင် ရှိေနပါက
ထိက
ု ဲဴသို္ဓ

ဝန်ေဆာင်မငမေပဵအပ်နိုင်ြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထသ
ဳ ို္ဓ

တိုက်ရိုက်ချက်ချင်ဵ အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်ြဖစ်သည်။
(စ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလိင
ု ်စင်ကို လဃေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵမြပုရ။ ထိ္ဓြု ပင် လဃေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵေသာ မည်သညဴ်
လိင
ု ်စင်မဆို တရာဵမဝင်ပျက်ြပယ်ေစရမည်။

ေလယာဉ်ကွင်ဵအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ
၁၃၂။ (က) ေလယာဉ်ကွင်ဵသည် ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵရှိသညဴ် မမို့ြပေလေ ကာင်ဵ လိအ
ု ပ်ချက်
မျာဵနှငဴ်အညီ

ေဆာင်ရွက်မပီဵြဖစ်ရမည်။

ဦဵစီဵဌာန၏

လိအ
ု ပ်ချက်ဆိုင်ရာမျာဵနှငဴ်အညီ

ေကျနပ်ေအာင် လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်ဵမရှိပါက ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် မည်သညဴ်
ေလယာဉ်ကွင်ဵအတွက်မဆို အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ထုတေ
် ပဵြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵပုဳစဳ၊ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ အသိအမှတ်ြပု
လက်မှတ်ကို ေအာက်ပါအေြခအေနမျာဵအတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵေ ကာင်ဵ ေကျနပ်မငရှိပါ
က ထုတေ
် ပဵရမည်(၁)

ေလျှာက်ထာဵသူနှငဴ် ေလျှာက်ထာဵသူ၏ ဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် ေလယာဉ်ကွင်ဵအာဵ
ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ရန် လုေ
ဳ လာက်ေသာ ကျွမ်ဵကျင်
ဝန်ထမ်ဵအေရအတွက်ရှိြခင်ဵ၊ အေတွ့အကကုဳနှငဴ် ကျွမ်ဵကျင်မငရှိြခင်ဵ၊ လိအ
ု ပ်ချက်
အရည်အေသွဵမျာဵကို ြပညဴမ
် ီေအာင် ေဆာင်ရွက်နိုင် ြခင်ဵ၊

(၂)

ေလယာဉ်ကွင်ဵလက်စွဲစာအုပ်ကို
ေလျှာက်ထာဵချက်မျာဵ

ေလယာဉ်ကွင်ဵအတွက်

ေပဵပို္ဓရာတွင်

ြပင်ဆင်ထာဵရှိမငနှငဴ်

သငဴ်ေလျာ်သညဴသ
် တင်ဵအချက်အလက်

အြပညဴ်အစုဳ ထညဴ်သွင်ဵေပဵပို္ဓြခင်ဵ၊
(၃)

ေလယာဉ်ကွင်ဵဆိုင်ရာ

အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ၊

စက်ကိရိယာမျာဵနှငဴ်

ဝန်ေဆာင်မငမျာဵကို အတည်ြပုထာဵသညဴ် စဳချိန်စဳနငန်ဵမျာဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ
နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိြခင်ဵ၊
(၄)

ေလယာဉ်၏ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအတိင
ု ်ဵ ြပညဴစ
် ုဳ
လုေ
ဳ လာက်ေသာ ေလယာဉ်ကွင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မငဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ
မျာဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိြခင်ဵ၊

(၅)

အတည်ြပုထာဵေသာ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ စီမဳခန့်ခွဲမငစနစ်ကို ေဆာင်ရွက်
ထာဵရှိြခင်ဵ။

(ဂ)

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵရာတွင် ဦဵစီဵဌာနက ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ
ဆိုင်ရာ

ကကီဵ ကပ်မငနှငဴ်

စစ်ေဆဵမငြပုလုပ်မပီဵ

ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်

နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်

လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ၊ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် သို္ဓမဟုတ် အသိမှတ်ြပုထာဵသညဴ် အြခာဵစည်ဵကမ်ဵ
ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်အညီ လိက
ု ်နာ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။
(ဃ) ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ ြငင်ဵပယ်နိုင်
သည်။ ထိက
ု ဲဴသို္ဓ ြငင်ဵပယ်ပါက ယင်ဵဆုဳဵြဖတ်ချက် ချမှတ်မပီဵသည်နှငဴ် ၁၄ ရက်ထက်
မေကျာ်လန
ွ ်ေစဘဲ အဘယ်ေ ကာငဴ် ြငင်ဵပယ်ရေ ကာင်ဵကို ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ စာြဖငဴ်
အေ ကာင်ဵ ကာဵ၍ အသိေပဵရမည်။

(င)

ေလယာဉ်ကွင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ်

စဳချိန်စဳညဃန်ဵသတ်မှတ်ချက်နှငဴ်

ကိုက်ညမ
ီ ငမရှိေသာ

ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ေလယာဉ်ကွင်ဵအသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်ေပ္ဒတွင် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်
က အတည်ြပုလက်မှတ် ေရဵထိဵု ထာဵရှိရမည်။
(စ)

ေလယာဉ်ကွင်ဵအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို

အြခာဵမည်သူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်ကိုမှ

လဃေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵမြပုလုပ်ရ။ ယင်ဵကဲဴသို္ဓ လဃေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵအပ်ထာဵေသာ အဆိုပါမည်သညဴ်
အသိအမှတ်ြပု သက်ေသခဳလက်မှတ်ကိုမဆို တရာဵမဝင်ပျက်ြပယ်ေစရမည်။
အေဆာက်အအုဳမျာဵ ေဆာက်လပ
ု ်ြခင်ဵ၊ အင်တင်နာစိုက်ထြူ ခင်ဵနှငဴ် သစ်ပင်မျာဵစိုက်ြခင်ဵ စသည်တ္ဓက
ို ို
တာဵြမစ်ြခင်ဵ
၁၃၃။ (က) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵတစ်ေယာက်သည်

ထိခက
ို ်မငမြဖစ်ေပ္ဒေစရန်

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေလယာဉ်ကွင်ဵ၏ ြမင်ကွင်ဵအတွင်ဵတွင်ရှိ၍ ေလယာဉ်ကွင်ဵ၏တည်ေနရာညဃန်ဵအမှတ်မှ
ပတ်ပတ်လည်အချင်ဵဝက် ၁၅ ကီလုမ
ိ ီတာအတွင်ဵတွင် ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်မငအာဵ
ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက် အတာဵအဆီဵြဖစ်ေစသညဴ် မည်သညဴေ
် ဆာက်လပ
ု ်
ြခင်ဵမျာဵမဆိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အတာဵအဆီဵအြဖစ်

တိုဵတက်ြဖစ်ေပ္ဒလာေစရန်

ြပုလုပ်ြခင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ယင်ဵအတာဵအဆီဵမျာဵက ေလယာဉ်ကွင်ဵ အသုဳဵြပုြခင်ဵ
အတွက် အဟန့်အတာဵမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဒေစလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ မြပုလုပ်ရ၊ သို္ဓမဟုတ်
ထိသ
ု ို္ဓြပုလုပ်ြခင်ဵကို ခွငဴ်မြပုရ၊
(ခ)

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵတစ်ေယာက်သည်
မည်သညဴ်

အရာဝတ္ထုမျာဵကိုမဆို

ထိခက
ို ်မငမြဖစ်ေပ္ဒေစရန်

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ယင်ဵအတာဵအဆီဵအြမငဴ်

ကန့်သတ်ချက်ဆိုင်ရာ

မျက်နှာြပင်အတွင်ဵသို္ဓ ေကျာ်လန
ွ ် လုပ်ေဆာင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မျာဵ၏
စာြဖငဴ်ေရဵသာဵေဖာ်ြပထာဵေသာ ခွငဴ်ြပုချက်မပါရှိဘဲ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ယင်ဵအရာဝတ္ထု
ေ ကာငဴ်ြဖစ်ေပ္ဒလာနိုင်သညဴ်

အတာဵအဆီဵကန့်သတ်ချက်အြမငဴ်

တိုဵလာေစြခင်ဵ၊

သို္ဓမဟုတ် ေလေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ချိန်ခွက်စက်ကိရိယာြဖငဴ် ဆင်ဵသက်ြခင်ဵနှငဴ် မျက်ြမင်
ဆင်ဵသက်သညဴ်

ေလယာဉ်ပတ်လမ်ဵေ ကာင်ဵတို္ဓအတွက်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

လွတက
် င်ဵမငအြမငဴ်ထက်

အတာဵအဆီဵမြဖစ်ေစရန်

ေကျာ်လန
ွ ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုလုပ်ရ၊

သို္ဓမဟုတ် ထိသ
ု ို္ဓြပုလုပ်ြခင်ဵကို ခွငဴ်မြပုရ၊
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(ခ)တွင်

ေဖာ်ြပပါရှိေသာ

အတာဵအဆီဵအရာဝတ္ထုမျာဵတွင်

အရာဝတ္ထု

အသစ်မျာဵ သို္ဓမဟုတ် အတာဵအဆီဵကန့်သတ်ချက်မျက်နှာြပင်ကို ေကျာ်လန
ွ ်၍ လက်ရှိ
ရှိရင်ဵစွဲ အရာဝတ္တု အေပ္ဒတွင် ထပ်မဳတိုဵချဲ့ထာဵရှိသညဴ် အရာဝတ္ထုမျာဵ ပါဝင်သည်။
(ဃ) အတာဵအဆီဵကင်ဵလွတ်မငအြမငဴ်နှငဴ်

အတာဵအဆီဵကန့်သတ်ချက်ဆိုင်ရာ

မျက်နှာြပင်

အြမငဴ်သက်ဆိုင်မငနှငဴ် အတာဵအဆီဵကန့်သတ်ချက်ဆိုင်ရာ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵသည် ဦဵစီဵဌာန

က

သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ

အေသဵစိတ်

ေဖာ်ြပချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

လိက
ု ်နာ

ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ေလယာဉ်ကွင်ဵ၏

အနီဵဝန်ဵကျင်တွင်

တိရစ္ဆာန်မျာဵကို

သတ်ြဖတ်ြခင်ဵနှငဴ်

သာဵေရဆုတ်ြခင်ဵ၊

အမှိုက်ပစ်ြခင်ဵနှငဴ် အြခာဵအညစ်အေ ကဵမျာဵ သို္ဓမဟုတ် ရွဳရှာဖွယ်ေကာင်ဵေသာပစ္စညဵ် မျာဵ စွန့်ပစ်ြခင်ဵ
တို္ဓကို တာဵြမစ်ြခင်ဵ
၁၃၄။ (က) သာဵသတ်ြခင်ဵ၊

တိရစ္ဆာန်ညင
စ ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵ

မြပုလုပ်ရ။

သို္ဓမဟုတ်

အမှိုက်ကို

စွန့်ပစ်ြခင်ဵ၊ အညစ်အေ ကဵစွန့်ြခင်ဵ၊ အမှိုက်သရိုက်စုပုဳြခင်ဵ အြခာဵမည်သညဴ် သဘာဝ
ပတ်ဝန်ဵကျင်

ညစ်ညမ်ဵေစမငမျာဵ၊

စက်ဆုပ်ရွဳရှာဖွယ်ေကာင်ဵေသာ

ကိစ္စရပ်မျာဵ၊

ယင်ဵကိစ္စရပ်မျာဵတွင် ပါဝင်သညဴ် ဟိုတယ်မျာဵမှပစ္စညဵ် မျာဵ၊ အသာဵဆိုင်မျာဵ၊ ငါဵဆိုင်
မျာဵနှငဴ်

အရိုဵထုတ်လပ
ု ်သညဴစ
် က်မျာဵတို္ဓမှ

ငှက်မျာဵနှငဴ်

တိရစ္ဆာန်မျာဵကို

လင်ဵတမျာဵ

ဆွဲေဆာင်ေစနိုင်သြဖငဴ်

သို္ဓမဟုတ်

မည်သူမျှ

အြခာဵေသာ

ေလယာဉ်ကွင်ဵ၏

တည်ေနရာ ပတ်လည်အချင်ဵဝက် ၁၀ ကီလုမ
ိ ီတာအတွင်ဵ အထက်ပါကိစ္စမျာဵ မြပုလုပ်ရ။
(ခ)

ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်မျာဵ၊ အသာဵဆိုင်မျာဵ၊ ငါဵဆိုင်မျာဵနှငဴ် အရိုဵထုတ်လပ
ု ်သညဴ် စက်မျာဵက
ေကျနပ်ေလာက်ေအာင်

အစီအစဉ်ကျနစွာြဖငဴ်

လုေ
ဳ လာက်ေသာ

စီစဉ်ထာဵရှိမငမျာဵ

ရှိလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လင်ဵတငှက်မျာဵကို စွဲေဆာင်မငမှ ကာကွယ်တာဵဆီဵထာဵြခင်ဵ
ရှိလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အြခာဵေသာ ငှက်မျာဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵမှေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ေလယာဉ်ကွင်ဵအနီဵဝန်ဵကျင်တွင်တည်ရှိေသာ

အသာဵ

သတ်ရုဳမျာဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊

စွန့်ပစ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို ေသချာစွာစနစ်တကျစီစဉ်ထာဵရှိြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တိရစ္ဆာန်အေသ
ေကာင်မျာဵကို

စွန့်ပစ်ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ညစ်ညမ်ဵေစမညဴပ
် စ္စညဵ် မျာဵနှငဴ်
လည်ဵေကာင်ဵ

အမှိုက်နှငဴ်

အြခာဵေသာပတ်ဝန်ဵကျင်

စက်ဆုပ်ရွဳရှာဖွယ်ေကာင်ဵေသာ

ေကျနပ်ေလာက်ေအာင်

ကိစ္စရပ်မျာဵမှေသာ်

လုေ
ဳ လာက်သညဴ်

စီစဉ်ထာဵရှိမငမျာဵရှိပါက

လုပ်ကိုင်ြခင်ဵနှငဴ်

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵတို္ဓကို

ဝန်ကကီဵဌာနကစာြဖငဴ် ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။
အန္တရာယ်ရှိသညဴပ
် စ္စညဵ် မျာဵနှငဴ်

အရာဝတ္ထုမျာဵအာဵ

တာဵြမစ်ြခင်ဵ
၁၃၅။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵသည်

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်

သို္ဓမဟုတ်

၎င်ဵကအခွငဴ်အာဏာလဃအ
ဲ ပ်ထာဵသညဴ်

အြခာဵမည်သညဴအ
် ရာရှိတစ်ဦဵဦဵ၏ စာြဖငဴ် ခွငဴ်ြပုမိန့်မရရှိဘဲ ေလယာဉ်ကွင်ဵအတွင်ဵရှိ ေလယာဉ်
ချဉ်ဵကပ်လမ်ဵနှငဴ် ထွက်ခွာသညဴ်ဧရိယာအနီဵတွင် ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵမငဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ
အတွက် ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵကို ထိခက
ို ်မငရှိေစနိုင်ေသာ မည်သညဴအ
် န္တရာယ်ရှိေသာ အရာဝတ္ထုမျာဵ
နှငဴ် ပစ္စညဵ် မျာဵကိုမဆို လက်ဝယ်ထာဵရှိြခင်ဵနှငဴ် သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရှိြခင်ဵကို ခွငဴ်မြပုရ။ ေလယာဉ်
ေြပဵလမ်ဵ ထိပ်အသီဵသီဵမှ တစ်ကီလုမ
ိ ီတာအတွင်ဵ မထာဵရှိရ။

အခေ ကဵေငွမျာဵ
၁၃၆။ (က) ေလယာဉ်ကွင်ဵလိင
ု ်စင်၊ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ၊ သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ြခင်ဵ
အတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေလယာဉ်ကွင်ဵ

စစ်ေဆဵ ကညဴရ
် ငြခင်ဵအတွက်ေသာ်

လည်ဵေကာင်ဵ အခေ ကဵေငွမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနက ဝန်ကကီဵဌာန၏ အတည်ြပုချက်နှငဴ်အညီ
အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ် ထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ ေကာက်ခဳရမည်။
(ခ)

ေလျှာက်ထာဵသူသည် ေငွသင
ွ ်ဵေြပစာ (Treasury) ကို ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ တင်ြပရမည်။
အခန်ဵ (၁၀)
စည်ဵမျဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ထုတြ် ပန်သညဴ် ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ
၁၃၇။ (က) ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ေလယာဉ်မှူဵအသိေပဵနှိုဵေဆာ်စာ (NOTAM)၊ ေလေ ကာင်ဵ
သတင်ဵြပန် ကာဵေရဵစာအုပ် (AIP)၊ ေလေ ကာင်ဵသတင်ဵြပန် ကာဵေရဵစာေစာင် (AIC)၊
ေလယာဉ်

ပျဳသန်ဵနိုင်ေြခဆိုင်ရာ

ေလေ ကာင်ဵ

အေ ကာင်ဵ ကာဵချက်မျာဵနှငဴ်

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ

(MCAR)

ြမန်မာနိုင်ငဳမမို့ြပ

တို္ဓမှတစ်ဆငဴ်

ြမန်မာနိုင်ငဳ

အတွင်ဵြဖစ်ေစ ြမန်မာနိုင်ငဳအေပ္ဒမှြဖစ်ေစ ပျဳသန်ဵသညဴေ
် လယာဉ်မျာဵနှငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်
မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴေ
် လယာဉ်မျာဵ၏

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊

ပိုင်ဆိုင်ြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပျဳသန်ဵြခင်ဵတို္ဓနှငဴ် ပတ်သက်၍ ြမန်မာနိုင်ငဳ
ေလယာဉ်အက်ဥပေဒ သို္ဓမဟုတ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်ညီညွတ်ေသာ အထူဵညဃန် ကာဵ
ချက်မျာဵကို ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က) အရ ထုတြ် ပန်ေသာ ညဃန် ကာဵချက်တိုင်ဵကို ၎င်ဵညဃန် ကာဵချက်မျာဵ
ရရှိသူတိုင်ဵ လိက
ု ်နာရမည်။

ပျဳသန်ဵေနသညဴ် ေလယာဉ်မျာဵကို ြပန်လည်ေခ္ဒယူြခင်ဵ
၁၃၈။ (က) ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ပျဳသန်ဵေနဆဲြဖစ်သညဴ် ေလယာဉ်ကို ြပန်လည်ေခ္ဒယူရန်
အလွန်အေရဵကကီဵေနသညဴ် အေြခအေနမျာဵ ေပ္ဒေပါက်ခဲဴပါက ြပင်ဆင်ထာဵသညဴ် ၁၉၃၄
ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငဳ ေလယာဉ်အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ(၂) အရ ဦဵစီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊
ဝန်ကကီဵဌာနက

အခွငဴ်အာဏာအပ်နှင်ဵထာဵေသာ

အာဏာပိုင်တစ်ဦဵဦဵကြဖစ်ေစ

ထိေ
ု လယာဉ်ကို ြဖစ်နိုင်သညဴအ
် ချိန်တွင် မည်သညဴန
် ည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်မဆို ြပန်လည်ေခ္ဒယူနိုင်
သည်။
(ခ)

ဤနည်ဵဥပေဒအရေပဵသညဴ် ညဃန် ကာဵချက်တစ်စုဳတစ်ရာကို လိက
ု ်နာရန် ပျက်ကွက်သညဴ်
မည်သူ့ကိုမဆို ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ချိုဵေဖာက်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ြဖစ်မပီဵ ဤနည်ဵ

ဥပေဒမျာဵ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ဇယာဵ ၃ တွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ြပစ်မငအတိုင်ဵ
အတာအထိ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရမည်။
အခန်ဵ (၁၁)
ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ
လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵမညဴ် ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
၁၃၉။ ဤအပိုင်ဵအရ

ထုတေ
် ပဵသညဴ်

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵအရသာ

လိင
ု ်စင်တစ်ခု၏

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

၎င်ဵလိင
ု ်စင်ပါ

နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတည်ေထာင်ြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ၎င်ဵက
သငဴ်ေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆေသာ စည်ဵကမ်ဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်
အေြခချေနထိင
ု ်ြခင်ဵမြပုသူမျာဵ သို္ဓမဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငဳမှ အပ အြခာဵတစ်ေနရာတွင် မှတ်ပုဳတင်
ထာဵသညဴက
် ုမ္ပဏီမျာဵက ြမန်မာနိုင်ငဳမှအပ အြခာဵတစ်ေနရာတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴေ
် လယာဉ်
မျာဵကိုအသုဳဵြပု၍ ြမန်မာနိုင်ငဳသို္ဓြဖစ်ေစ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ြပင်ပရှိေနရာမျာဵမှြဖစ်ေစ၊ ထိေ
ု နရာ
မျာဵသို္ဓြဖစ်ေစ၊

ြမန်မာနိုင်ငဳကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊

ြမန်မာနိုင်ငဳသို္ဓြဖတ်သန်ဵ၍လည်ဵေကာင်ဵ

ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။
ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵသညဴ်အာဏာပိုင်
၁၄၀။ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်

ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွက်ရန်

လိင
ု ်စင်

ေလျှာက်ထာဵချက်မျာဵကို စိစစ်ြခင်ဵနှငဴ် အဆိုပါလိင
ု ်စင်မျာဵကို ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊
ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵတို္ဓကို လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ရှိေသာ အာဏာပိုင်ြဖစ်
သည်။
လိင
ု ်စင်ထုတေ
် ပဵသညဴ် အာဏာပိုင်၏ အခွငဴ်အာဏာမျာဵ
၁၄၁။ (က) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်ညီညွတ်ေစလျက် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်
ပုဳမှန်ပျဳသန်ဵေသာ

ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

ပုဳမှန်ပျဳသန်ဵြခင်ဵမဟုတ်ေသာ

ေလေ ကာင်ဵ ပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ သို္ဓတည်ဵမဟုတ် ပုဳမှန်ပျဳသန်ဵေသာ ေလေ ကာင်ဵ
ပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဳမှန်ပျဳသန်ဵြခင်ဵမဟုတ်ေသာ ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵတစ်ခုကို

ြမန်မာနိုင်ငဳတစ်ဝှမ်ဵ၌

ြဖစ်ေစ၊

ြမန်မာနိုင်ငဳနှငဴ်

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏

ြပင်ပရှိေနရာ သို္ဓမဟုတ် ေနရာမျာဵအ ကာဵ၌ြဖစ်ေစ ၎င်ဵကသငဴ်ေလျာ် သည်ဟု ထင်ြမင်
ယူဆေသာ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရန်လုင
ိ ်စင်ထတ
ု ်ေပဵ ြခင်ဵ၊
ေလျှာက်ထာဵသညဴလ
် င
ို ်စင်ကို ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵဆန်ြခင်ဵနှငဴ် လိင
ု ်စင်ကို ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊
ယာယီ

ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ

ရှိေစရမည်။

သို္ဓမဟုတ်

ြပန်လည်ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵတို္ဓြပုလုပ်ရန်

အခွငဴ်အာဏာ

(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ၎င်ဵထဳတင်ြပသညဴအ
် ချက်မျာဵကို မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ ခမက်ဟ
ေ ကညာ ေစရန်အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ၎င်ဵကလိုအပ်သည်ဟု ထင်ြမင်သညဴ် မည်သညဴ်
အေဆာက်အအုဳ၊ ေလယာဉ် သို္ဓမဟုတ် အြခာဵအရာမျာဵကို စစ်ေဆဵရန် သို္ဓမဟုတ်
စစ်ေဆဵေစရန်အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လိင
ု ်စင်ေလျှာက်ထာဵသူတစ်ဦဵကို အချက်အလက်
မျာဵြဖညဴ်စွက်တင်ြပေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လိင
ု ်စင်ေလျှာက်ထာဵသူကို ၎င်ဵ၏ ေလျှာက်
ထာဵချက်နှငဴ်ပတ်သက်၍ သက်ေသအေထာက်အထာဵမျာဵတင်ြပရန် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်
၏ေရှ့ေမှာက်သို္ဓ လာေရာက်ေစရန်အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အလို္ဓငှာ
လိင
ု ်စင်ေလျှာက်ထာဵချက်နှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် အချက်အလက်မျာဵကို ထုတြ် ပန်ေ ကညာ
ရန်လည်ဵေကာင်ဵ

အခွငဴ်အာဏာရှိေစရမည်။

သို္ဓရာတွင်

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်

ေလျှာက်ထာဵသူ၏ ေငွေ ကဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ ေလျှာက်ထာဵမငနှငဴ်
ပတ်သက်သညဴ် ေငွေရဵေ ကဵေရဵ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်
မျာဵကို သက်ဆိုင်မငမရှိသူတစ်ဦဵဦဵသို္ဓ ထုတေ
် ဖာ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေလျှာက်ထာဵသူကို
ထုတေ
် ဖာ်ေစြခင်ဵ မြပုလုပ်ရ။
ေလျှောက်ထာဵချက်မျာဵ
၁၄၂။ (က) (၁)

ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခု လုပ်ကိုင်နိုင်ေရဵအတွက် လိင
ု ်စင်ေလျှာက်
ထာဵချက်မျာဵကို လုပ်ငန်ဵမျာဵစတင်ေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ညဴေ
် န့ရက်မတိုင်မီ အနည်ဵ
ဆုဳဵရက်ေပါင်ဵ (၆၀) ကကိုတင်၍ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထသ
ဳ ို္ဓ ေလျှာက်ထာဵရမည်။

(၂)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ေလျှာက်ထာဵချက်မျာဵလက်ခဳရန် ေနာက်ဆုဳဵေန့ရက်ကို
သတ်မှတ်ထာဵပါက

ေလျှာက်ထာဵချက်မျာဵကို

၎င်ဵေန့ရက်တွင်

သို္ဓမဟုတ်

၎င်ဵေန့ရက်မတိုင်မီ တင်ြပရမည်။
(၃)

ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို

ရက်(၆၀)

ထက်မေကျာ်သညဴ်

ကာလ

အတွက်သာ ေဆာင်ရွက်နိုင်မညဴ် ယာယီလုင
ိ ်စင်ကို ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက
လုပ်ငန်ဵမျာဵစတင်ေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ညဴ် ေန့ရက် မတိုင်မီ အနည်ဵဆုဳဵ (၁၅) ရက်
ကကိုတင်၍ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထသ
ဳ ို္ဓ ေလျှာက်ထာဵရမည်ြဖစ်မပီဵ ခခင်ဵချက်အြဖစ်
အေရဵေပ္ဒအေြခအေနတွင် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ဤလိအ
ု ပ်ချက်ကို ေလျှာဴေပါဴ
ေပဵနိုင်သည်။
(ခ)

ေလျှာက်ထာဵချက်ကို

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထဳ

ေတာင်ဵခဳ၍

၎င်ဵကသတ်မှတ်

ထုတေ
် ပဵသညဴပ
် ုဳစဳြဖငဴ် ေလျှာက်ထာဵရမည်။ အဆိုပါပုဳစဳကို လိင
ု ်စင်ေလျှာက်ထာဵသူက
လက်မှတ်ေရဵထိဵု ရမည်ြဖစ်မပီဵ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုက တင်ြပ
ြခင်ဵြဖစ်ပါက ၎င်ဵအဖွဲ့အစည်ဵက လုပ်ပိုင်ခွငဴ် လဃအ
ဲ ပ်ထာဵသညဴသ
် ူက လက်မှတ်ေရဵထိဵု

ရမည်ြဖစ်သည်။ ေလျှာက်ထာဵချက်နှငဴ်အတူ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အလို္ဓငှာ လိအ
ု ပ်သညဴ်
အချက်အလက်မျာဵကို တင်ြပရမည်။
ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ တည်ေထာင်ြခင်ဵအတွက် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ
၁၄၃။ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ၎င်ဵကလိုအပ်သည်ဟု သုဳဵသပ်ယဆ
ူ သညဴအ
် တိင
ု ်ဵ ပုဳမှန်ပျဳသန်ဵေသာ
ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ပုဳမှန်ပျဳသန်ဵြခင်ဵမဟုတ်ေသာ ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵ သို္ဓတည်ဵမဟုတ် ပုဳမှန်ပျဳသန်ဵေသာ ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဳမှန်
ပျဳသန်ဵြခင်ဵမဟုတ်ေသာ ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုတည်ေထာင်ြခင်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်
ေသာ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို အခါအာဵေလျာ်စွာ ထုတြ် ပန်ရမည်။
လိင
ု ်စင်ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵြဖငဴ် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ
၁၄၄။ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵကို ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာနှငဴ် စွမ်ဵရည်
ြမငဴ်မာဵစွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက် လိင
ု ်စင်တစ်ခုကို ၎င်ဵကသငဴ်ေလျာ်သည်ဟု ယူဆသညဴ်
သတ်မှတ်ချက်မျာဵြဖငဴ် ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။ အဆိုပါလိင
ု ်စင်တွင် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်မျာဵ
ပါဝင်ရမည်(က) ခရီဵသည်နှငဴ်

ကုန်စည်

တင်ေဆာင်ရန်အတွက်

သို္ဓမဟုတ်

အြခာဵရည်ရွယ်ချက်မျာဵ

အတွက် ေလယာဉ်ဆင်ဵသက်နိုင်သညဴ် ေနရာမျာဵ၊
(ခ)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်သညဴ် အေြခအေနသတ်မှတ်ချက်မျာဵ (ေန့အခါ၊ ရာသီအလိက
ု ်
သို္ဓမဟုတ် မိုဵေလဝသအရ)၊

(ဂ)

အသုဳဵြပုမညဴ် ေလယာဉ်မျာဵ၊

(ဃ) ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က

အခါအာဵေလျာ်စွာ

ခွငဴ်ြပုသညဴ်

ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵ

ေဆာင်ရွက်မင အချိန်ဇယာဵ၊
အက်ဥပေဒနှငဴ် နည်ဵဥပေဒမျာဵကို လိက
ု ်နာရန်တာဝန်
၁၄၅။ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမည်သူ့ကိုမဆို
ေလေ ကာင်ဵြဖငဴ်

၁၉၃၄

ခုနှစ်

ြမန်မာနိုင်ငဳေလယာဉ်အက်ဥပေဒ၊

သယ်ေဆာင်ြခင်ဵဆိုင်ရာအက်ဥပေဒ

သို္ဓမဟုတ်

ြမန်မာနိုင်ငဳ

၎င်ဵအက်ဥပေဒမျာဵအရ

ထုတြ် ပန်သညဴ် နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ ေလေ ကာင်ဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာဥပေဒမျာဵအပါအဝင် တည်ဆဲ
ဥပေဒမျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။
လိင
ု ်စင်မျာဵ၏ သက်တမ်ဵ
၁၄၆။ နည်ဵဥပေဒ ၁၅၀ နှငဴ်ညီညွတ်မငရှိေစလျက် လိင
ု ်စင်တစ်ခုသည် ယာယီလုင
ိ ်စင်ြဖစ်ပါက ရက်ေပါင်ဵ
(၆၀) ထက်မေကျာ်သညဴက
် ာလအတွက် တရာဵဝင်သက်တမ်ဵရှိေနမည်ြဖစ်မပီဵ အြခာဵလိင
ု ်စင်ြဖစ်
ပါက (၁၀) နှစ်ထက်မေကျာ်သညဴက
် ာလအတွက် တရာဵဝင်သက်တမ်ဵ ရှိေနမည်ြဖစ်သည်။
ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က လိင
ု ်စင်၏တရာဵဝင်သညဴ် သက်တမ်ဵကို သတ်မှတ်သညဴ်အတိုင်ဵ လိင
ု ်စင်
တွင် ေရဵသွင်ဵမည်ြဖစ်သည်။

လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် ြငင်ဵဆန်ြခင်ဵ
၁၄၇။ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က လိင
ု ်စင်တစ်ခုထတ
ု ်ေပဵရန် ြငင်ဵဆန်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သတ်မှတ်ချက်
မျာဵြဖငဴ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵတို္ဓအေပ္ဒ ေလျှာက်ထာဵသူက ကန့်ကွက်လာပါက ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်
သည် ၎င်ဵ၏ဆုဳဵြဖတ်ချက်အတွက် အေ ကာင်ဵရင်ဵမျာဵကို စာြဖငဴ်မှတ်တမ်ဵတင်မပီဵ ေလျှာက်ထာဵ
သူက မိတ္တူ တစ်ေစာင် ရပိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။
လိင
ု ်စင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ
၁၄၈။ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်(က) ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵကဏ္ဍ ထိေရာက်စွာ ဖွဳ့မဖိုဵမငရှိေစေရဵအတွက်ြဖစ်ေစ၊ အမျာဵ
ြပည်သူအကျိုဵအတွက်ြဖစ်ေစ
တစ်ဦဵကို

လိအ
ု ပ်သည်ဟုယူဆပါက

၎င်ဵ၏အြမင်မျာဵတင်ြပရန်

သငဴ်ေလျာ်ေသာ

လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူ
အခွငဴ်အေရဵေပဵမပီဵေနာက်

၎င်ဵလိင
ု ်စင်၏ သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို အချိန်မေရွဵ ြပင်ဆင်နိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၁၄၂ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူတစ်ဦဵက

လိင
ု ်စင်ပါအချက်မျာဵကို ြပင်ဆင်ရန် ေလျှာက်ထာဵလာပါက ကန့်ကွက်ရန်အေ ကာင်ဵ
မြမင်လျှင် လိင
ု ်စင်ကို ေလျှာက်ထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ ြပင်ဆင်ေပဵနိုင်သည်။
ကနဦဵလိုင်စင်မျာဵ
၁၄၉။ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ၎င်ဵကသငဴ်ေလျာ်သည်ဟု ယူဆေသာ သက်တမ်ဵနှငဴ် သတ်မှတ်ချက်
မျာဵြဖငဴ် ကနဦဵလိုင်စင်တစ်ခုကို ေအာက်ပါအေြခအေနမျာဵတွင် ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်(က) နည်ဵဥပေဒ ၁၄၂ အရ ယာယီလုင
ိ ်စင်မဟုတ်ေသာ လိင
ု ်စင်တစ်ခုအတွက် ေလျှာက်ထာဵ
လာြခင်ဵြဖစ်မပီဵ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က အဆိုပါေလျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ အမပီဵသတ်
ဆုဳဵြဖတ်ချက်မချနိုင်မီ ကာလအတွင်ဵ ေလျှာက်ထာဵလာသူကို ယာယီလုင
ိ ်စင် ထုတေ
် ပဵ
သငဴ်သည်ဟု သုဳဵသပ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ဤအပိုင်ဵ၏ သတ်မှတ်ချက်မျာဵအာဵလုဵဳ ကို ချက်ချင်ဵြဖညဴဆ
် ည်ဵ
ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်ြခင်ဵမရှိေသာ်လည်ဵ အမျာဵြပည်သူတ၏
ို္ဓ
ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမငကို
မထိခက
ို ်ေစဘဲ ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုကို ကန့်သတ်ထာဵသညဴ် ကာလ
တစ်ခုအတွက် ခွငဴ်ြပုေပဵနိုင် သည်ဟု ယူဆြခင်ဵ။

လိင
ု ်စင်မျာဵ ြပန်လည်ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ
၁၅၀။ (က) လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူတစ်ဦဵက

တမင်ကျူဵလွန်ြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ထိမ်ချန်ြခင်ဵေ ကာငဴ်

ြဖစ်ေစ၊ ပျက်ကွက်မငအကကိမ်ကကိမ် ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵေ ကာငဴ်ြဖစ်ေစ၊ လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူ၏
ေပါဴဆမငေ ကာငဴ်ြဖစ်ေစ
ပျက်ကွက်သြဖငဴ်

၎င်ဵလိုင်စင်၏

မည်သညဴသ
် တ်မှတ်ချက်ကိုမဆို

အမျာဵြပည်သူ၏အကျိုဵငှာ

၎င်ဵလိင
ု ်စင်ကို

လိက
ု ်နာရန်

ြပန်လည်ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵြပုလုပ်သငဴ်သည်ဟု ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ယူဆပါက
၎င်ဵလိင
ု ်စင်ကို ြပန်လည်ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယာယီရပ်ဆိုင်ဵ ြခင်ဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်။
(ခ)

(၁)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

အရ

အေရဵယူေဆာင်ရွက်မငတစ်ခုခုကို

မြပုလုပ်မီ

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူထဳ အနည်ဵဆုဳဵ ရက် (၃၀)
ကကိုတင်၍ ၎င်ဵ၏လိုင်စင်ကို ြပန်လည်ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယာယီရပ်ဆိုင်ဵ
ြခင်ဵြပုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်သညဴ် အေ ကာင်ဵရင်ဵမျာဵကို ေဖာ်ြပ၍ စာြဖငဴ် သတိေပဵ
ရမည်။
(၂)

ထိသ
ု ို္ဓ ရည်ရွယ်သညဴ် အေရဵယူေဆာင်ရွက်မငကို မြပုလုပ်ရန် အေ ကာင်ဵြပချက်မျာဵ
ကို လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူက ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထဳ စာြဖငဴ် တင်ြပနိုင်ရန် အခွငဴ်
အလမ်ဵေပဵရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က) အရ လိင
ု ်စင်တစ်ခုကို ြပန်လည်ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယာယီ
ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵြပုလုပ်ပါက

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က

၎င်ဵ၏ဆုဳဵြဖတ်ချက်အတွက်

အေ ကာင်ဵရင်ဵမျာဵကို စာြဖငဴ် မှတ်တမ်ဵတင်မပီဵ လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူက မိတ္တူတစ်ေစာင်
ရပိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။
(ဃ) နည်ဵဥပေဒ (က) အရ လိင
ု ်စင်တစ်ခုကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵြပုလုပ်ပါက ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵ
ချုပ်က

ယာယီရပ်ဆိုင်ဵသညဴက
် ာလနှငဴ်

ရပ်ဆိုင်ဵရသညဴအ
် ေ ကာင်ဵရင်ဵအကျဉ်ဵချုပ်ကို

လိင
ု ်စင်ေပ္ဒတွင် ေရဵသွင်ဵရမည်။
(င)

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က) သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒခွဲ(ခ) ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵရှိပင်ရှိြငာဵေသာ
််လည်ဵ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ၎င်ဵ၏ လက်ဝယ်ရှိေသာ သတင်ဵအချက်အလက်
မျာဵအရ အမျာဵြပည်သူအကျိုဵငှာ သငဴ်ေတာ်မည်ဟုယုဳ ကည်ရန်အေ ကာင်ဵရှိပါက နည်ဵ
ဥပေဒခွ(ဲ က) နှငဴ်အညီ ဆက်လက်စုဳစမ်ဵ၍ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖငဴ်
လိင
ု ်စင်တစ်ခုကို မဆိုင်ဵမတွ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵနိုင်သည်။

လိင
ု ်စင်လဲေ
ွှ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵ
၁၅၁။ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က စာြဖငဴ်အထူဵခွငဴ်ြပုြခင်ဵမှတစ်ပါဵ ဤအပိုင်ဵပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵအရ
ထုတေ
် ပဵသညဴ် လိင
ု ်စင်တစ်ခုကို လဃေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵမြပုရ။ ခခင်ဵချက်အြဖစ် လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်
သူသည်ေသဆုဳဵြခင်ဵ၊

မစွမ်ဵေဆာင်နိုင်ြခင်ဵ၊

ေဒဝါလီခဳြခင်ဵ၊

ေဂကဵမမီမျာဵရှိြခင်ဵေ ကာငဴ်

၎င်ဵပိုင်ဆိုင်မငမျာဵကို အသိမ်ဵခဳရြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵတို္ဓ တစ်ခုခုြဖစ်ြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လုပ်ငန်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ပစ္စညဵ် ထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲသူ
သို္ဓမဟုတ် ယုဳ ကည်အပ်နှဳြခင်ဵခဳရသူတစ်ဦဵဦဵ ခန့်အပ်လုက
ိ ်ြခင်ဵတို္ဓရှိပါက လတ်တေလာတွင်
အဆိုပါလုပ်ငန်ဵကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေနေသာသူက ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထဳ လိင
ု ်စင်အသစ်
ထုတေ
် ပဵရန် ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက ၎င်ဵေလျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ

မမပီဵြပတ်မီအချိန်အထိ

ထိေ
ု လျှာက်ထာဵသူအေနြဖငဴ်

လိင
ု ်စင်ရ

ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵ ဆက်လက်တည်ရှိေနြခင်ဵ
၁၅၂။ ဤအပိုင်ဵပါ မည်သညဴအ
် ချက်ကမျှ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမပီဵေနာက်တွင် လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်
သူတို္ဓ ေအာက်ပါရပိုင်ခွငဴ်တစ်ရပ်ရပ် ေပဵအပ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ(က) တူညီေသာ

ခရီဵလမ်ဵေ ကာင်ဵတွင်

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

လိင
ု ်စင်အသစ်

ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ၊
(ခ)

ဤအပိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵအရ ထုတေ
် ပဵသညဴ် လိင
ု ်စင်တစ်ရပ်ရပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ
မှရရှိသညဴ် အြခာဵအကျိုဵေကျဵဇူဵမျာဵ ဆက်လက်ခဳစာဵြခင်ဵ၊ ခခင်ဵချက်အြဖစ် လိင
ု ်စင်
ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူတစ်ဦဵသည်

ဤအပိုင်ဵအရ

လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသညဴ်

ေလေ ကာင်ဵပို္ဓ

ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုကို ေနာက်ထပ်ကာလတစ်ခုအတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန်
လိင
ု ်စင်အသစ် ေလျှာက်ထာဵလာပါက ၎င်ဵေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို စွမ်ဵအာဵ
ြပညဴေ
် ဆာင်ရွက်နိုင်ခဲဴသည်ဟု
အေ ကာင်ဵအချက်မျာဵ

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က

အာဵလုဵဳ ညီမျှမငရှိခဲဴလျှင်

ေကျနပ်လက်ခဳမပီဵ

အြခာဵ

အမျာဵြပည်သူ၏အကျိုဵငှာ

လိင
ု ်စင်

ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူ၏ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို ဦဵစာဵေပဵရမည်။
လိင
ု ်စင်မျာဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ ထုတြ် ပြခင်ဵနှငဴ် ြပန်လည်အပ်နှဳြခင်ဵ
၁၅၃။ (က) ဤအပိုင်ဵအရ ထုတေ
် ပဵထာဵသညဴ် လိင
ု ်စင်တစ်ခုကို လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူ၏ ပင်မရုဳဵတွင်
ထာဵရှိရမည်ြဖစ်မပီဵ မည်သညဴတ
် ရာဵသူကကီဵ၊ ရဲအရာရှိ၊ အေကာက်ခွန်အရာရှိ၊ ဦဵစီဵဌာန၏
ြပန်တမ်ဵဝင် အရာရှိကမဆို သို္ဓမဟုတ် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က စာြဖငဴ်ထုတ်ြပန်၍ အထူဵ
သို္ဓမဟုတ် အေထွေထွအမိန့်ြဖငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်လဃဲအပ်ထာဵသညဴ် တစ်ဦဵဦဵကိုမဆို ေတာင်ဵခဳ
ပါက လိင
ု ်စင်ကို ထုတြ် ပရမည်၊
(ခ)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏ ေနာက်ဆက်တွဲဇယာဵ

(၂)တွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

အချက်

အလက်မျာဵကို လိင
ု ်စင်မှထုတ်နုတ်၍ လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူ၏ ခရီဵသည်ပို္ဓေဆာင်ေရဵ
ပင်မရုဳဵတွင် အမျာဵြပည်သူ လွယ်လငဴ်တကူ ြမင်နိုင်သညဴေ
် နရာတွင် ြပသထာဵရမည်၊
(ဂ)

အချိန်ေစဴေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊
ချက်တစ်ရပ်ေ ကာငဴ်ြဖစ်ေစ
သို္ဓမဟုတ်

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ
လိင
ု ်စင်တစ်ခု၏

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က

လိင
ု ်စင်ကို

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏

ဆုဳဵြဖတ်

သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသွာဵသညဴအ
် ခါတွင်
ယာယီရပ်ဆိုင်ဵလိက
ု ်သညဴအ
် ခါတွင်

လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူသည် လိင
ု ်စင်ကို မှတ်ချက် ေရဵသွင်ဵေပဵရန်အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ပယ်ဖျက်ေပဵရန်အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ
ရမည်။

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်

ထဳသို္ဓ

ြပန်လည်အပ်နှဳ

အခေ ကဵေငွမျာဵ
၁၅၄။ ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မျာဵ ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵ၊ ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ြခင်ဵတို္ဓအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ဤအပိုင်ဵတွင် ေဖ္ဒြပထာဵသညဴ် ယာယီ
လိင
ု ်စင်မျာဵ ထုတေ
် ပဵြခင်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ ေပဵေဆာင်ရမညဴ် အခေ ကဵေငွမျာဵကို ဝန်ကကီဵဌာန၏
သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က အခါအာဵေလျာ်စွာစာြဖငဴ် ထုတ်ြပန်ေ ကညာ
ရမည်။
ေပဵအပ်ရမညဴ် အချက်အလက်မျာဵ
၁၅၅။ (က) ဤအပိုင်ဵအရ လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူတိုင်ဵသည် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က ေတာင်ဵဆိုပါက
သတ်မှတ်ထာဵသညဴပ
် ုဳစဳမျာဵြဖငဴ် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထဳ ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵ
ေပဵအပ်ရမည်(၁)

လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူမျာဵ၏ လိင
ု ်စင်ရ ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်
အြခာဵ ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မငမျာဵ
နှငဴ် ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်မျာဵ၊

(၂)
(ခ)

လုပ်ငန်ဵ၏ ေငွေရဵေ ကဵေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ။

နည်ဵဥပေဒခွဲ(က)၏ အပိုဒ် (၂) အရ ေပဵအပ်ေသာ ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ
တစ်ခု သို္ဓမဟုတ် လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူတစ်ဦဵနှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် အချက်အလက်မျာဵကို
လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူ၏ သေဘာတူညီမငမရှိဘဲ ထုတြ် ပန်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထုတေ
် ဖာ်ြခင်ဵ
မြပုရ။ အကယ်၍ သေဘာတူညီမငမရရှိဘဲ လူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်က အဆိုပါအချက်
အလက်မျာဵကို ထုတြ် ပန်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထုတေ
် ဖာ်ြခင်ဵြပုလုပ်ပါက ၎င်ဵသူသည် ဤနည်ဵ
ဥပေဒမျာဵအရ အြပစ်ေပဵနိုင်သညဴ် ြပစ်မငကျူဵလွန်သူ တစ်ဦဵအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။
ခခင်ဵချက်အြဖစ်

လိင
ု ်စင်ရ

ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍

နည်ဵဥပေဒခွ(ဲ က)(၁) ပါ အချက်အလက်မျာဵကို လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ရှိသူတစ်ဦဵက ထုတြ် ပန်ြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ထုတေ
် ဖာ်ြခင်ဵသည် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဤအပိုင်ဵပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵအရ
ေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာ

အေရဵယူေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ

အတွက်ြဖစ်ေစ၊

ထိအ
ု ေရဵယူ

ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို အစီရင်ခဳရန်အတွက်ြဖစ်ေစ အချက်အလက်တစ်စုဳ တစ်ရာကို
ထုတြ် ပန်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထုတေ
် ဖာ်ြခင်ဵသည်လည်ဵေကာင်ဵ ဤနည်ဵဥပေဒခွပ
ဲ ါ သတ်မှတ်
ချက်တစ်ရပ်ရပ်က သက်ေရာက်မငမရှိေစရ။

အခန်ဵ (၁၂)
ေလေ ကာင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်
ေလေ ကာင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ
၁၅၆။ (က) ဤနည်ဵဥပေဒ၏ နည်ဵဥပေဒခွဲ(ခ) အရ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူက
အမျာဵြပည်သူပို္ဓေဆာင်ေရဵအတွက် ေလယာဉ်မျာဵကို ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာ ပျဳသန်ဵ
ေဆာင်ရွက်နိုင်သညဴ် စွမ်ဵရည်ရှိေ ကာင်ဵ ခွငဴ်ြပုသညဴ် ေလေ ကာင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ
အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်နှငဴ်

ထိလ
ု က်မှတ်ပါ

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီမှတစ်ပါဵ

မည်သညဴေ
် လယာဉ်ကိုမျှ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအြဖစ် အမျာဵြပည်သူ
ပို္ဓေဆာင်ေရဵအတွက် အသုဳဵမြပုရ။
(ခ)

(၁)

ေလေ ကာင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ေလျှာက်ထာဵသူ

သည် ၎င်ဵ၏ ယခင်ကလုပ်ေဆာင်ခဲဴမငနှငဴ် အေတွ့အကကုဳ၊ ၎င်ဵ၏စက်ပစ္စညဵ် ၊ ဖွဲ့စည်ဵ
မင၊ အမငထမ်ဵမျာဵ၊ ြပုြပင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် အြခာဵအစီအစဉ်မျာဵအရ အဆိုပါ
လက်မှတ်တွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပသညဴခ
် ရီဵလမ်ဵေ ကာင်ဵ မျာဵနှငဴ် ရည်ရွယ်သညဴ်
လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်အမျိုဵအစာဵမျာဵကို ေဘဵ
အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွာ

ပျဳသန်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်သညဴ်

စွမ်ဵရည်ြပညဴဝ
် ေ ကာင်ဵကို

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ေကျနပ်လက်ခဳပါက ထိသ
ု ူအာဵ ေလေ ကာင်ဵလုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်သူ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵရမည်။
(၂)

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်
အဆိုပါလက်မှတ်ကို

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏

သငဴ်ေလျာ်သညဴ်

နည်ဵဥပေဒ

သတ်မှတ်ချက်မျာဵြဖငဴ်

၁၉

နှငဴ်အညီ

ထုတေ
် ပဵရမည်

ြဖစ်မပီဵ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵ သညဴသ
် က်တမ်ဵတစ်ေလျှာက်
သက်ဝင်ေနေစရမည်။
အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵသညဴ် အာဏာပိုင်၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵ
၁၅၇။ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်(က) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏
ပို္ဓေဆာင်ေရဵ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်အရ

ေလယာဉ်ဝန်ေဆာင်မငသည်

ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်သညဴ်

သေဘာသက်ေရာက်ြခင်ဵ

ေလေ ကာင်ဵ
ရှိ၊

မရှိကို

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ ဖွငဴ်ဆိုသညဴအ
် ဓိပ္ပါယ်နှငဴ်အညီ အဆုဳဵအြဖတ်ေပဵြခင်ဵ၊ ေလေ ကာင်ဵ
ပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုကို

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵတွင်

လုဵဳ ဝြဖစ်ေစ၊

ြမန်မာနိုင်ငဳ

မှြပင်ပရှိတစ်ေနရာ သို္ဓမဟုတ် ေနရာမျာဵအ ကာဵတွင်ြဖစ်ေစ ၎င်ဵကသငဴ်ေလျာ်သည်ဟု
ထင်ြမင်ယူဆေသာ

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

လုပ်ကိုင်ခွငဴ် လက်မှတ်ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ၊

ေလျှာက်ထာဵသညဴ်

ေဆာင်ရွက်ရန်
လိင
ု ်စင်ကို

လုပ်ငန်ဵ

ထုတေ
် ပဵရန်

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ခွငဴ်လက်မှတ်ကို ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ြပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵတို္ဓ ြပုလုပ်ရန် အာဏာရှိေစရမည်။
(ခ)

၎င်ဵထဳတင်ြပသညဴ် ထွက်ဆိုချက်မျာဵကို မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ ခမက်ဟေ ကညာေစရန်အတွက်
လည်ဵေကာင်ဵ၊
ေလယာဉ်

ယင်ဵကလိအ
ု ပ်သည်ဟု

သို္ဓမဟုတ်

လည်ဵေကာင်ဵ၊

ထင်ြမင်သြဖငဴ်

အြခာဵအရာမျာဵကို

လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ်

စစ်ေဆဵရန်

မည်သညဴအ
် ေဆာက်အအုဳ၊
သို္ဓမဟုတ်

စစ်ေဆဵေစရန်

လက်မှတ်ေလျှာက်ထာဵသညဴ်

မည်သူ့ကိုမဆို

အချက်အလက်မျာဵ ြဖညဴ်စွက်တင်ြပေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ်လက်မှတ်
ေလျှာက်ထာဵသူကို

၎င်ဵ၏ေလျှာက်ထာဵချက်နှငဴ်ပတ်သက်၍

သက်ေသ

အေထာက်

အထာဵမျာဵတင်ြပရန် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ ေရှ့ေမှာက်သို္ဓ လာေရာက်ေစရန်လည်ဵ
ေကာင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ်လက်မှတ် ေလျှာက်ထာဵချက်တစ်ခုနှငဴ်ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်
စာဵမငရှိသူ၏ တင်ြပချက်မျာဵကို လက်ခဳစဉ်ဵစာဵေပဵရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ
အလို္ဓငှာ လိင
ု ်စင်ေလျှာက်ထာဵချက်နှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် အချက်အလက်မျာဵကို ထုတြ် ပန်
ေ ကညာရန်လည်ဵေကာင်ဵ အာဏာရှိေစရမည်။ သို္ဓရာတွင် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည်
ေလျှာက်ထာဵသူ၏ ေငွေ ကဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ ေလျှာက်ထာဵချက်နှငဴ်
ပတ်သက်သညဴ် ေငွေရဵေ ကဵေရဵ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်
မျာဵကို အြခာဵသူတစ်ဦဵဦဵသို္ဓ သတင်ဵထုတေ
် ဖာ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေလျှာက်ထာဵသူကို
ထုတေ
် ဖာ်ေစြခင်ဵ တို္ဓကို မြပရ။
ေလျှောက်ထာဵချက်မျာဵ
၁၅၈။ (က) ေလျှာက်ထာဵချက်ကို

ဦဵစီဵဌာနက

ခွငဴ်ြပုထုတ်ေပဵသညဴ်

ပုဳစဳြဖငဴ်

ေလျှာက်ထာဵရ

မည်ြဖစ်မပီဵ အဆိုပါပုဳစဳကို လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ် လက်မှတ်ေလျှာက်ထာဵသူက လက်မှတ်
ေရဵထိဵု ရမည်။
(ခ)

ေလျှာက်ထာဵချက်ကို အသင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵက တင်ြပြခင်ဵြဖစ်ပါက ထိအ
ု ဖွဲ့အစည်ဵက
လုပ်ပိုင်ခွငဴ် လဃအ
ဲ ပ်ထာဵသညဴသ
် ူက လက်မှတ်ေရဵထိဵု ရမည်။

(ဂ)

ေလျှာက်ထာဵချက်နှငဴ်အတူ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအလို္ဓငှာ လိအ
ု ပ်သညဴ် အချက်အလက်
မျာဵကို ပူဵတွဲ တင်ြပရမည်။

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵ
၁၅၉။ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က စာြဖငဴ် သီဵြခာဵခွငဴ်ြပုချက်မရှိဘဲ ဤအခန်ဵပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵအရ
ထုတေ
် ပဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို လဃေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵနိုင်ြခင်ဵမြပုရ။
သို္ဓရာတွင်

လိင
ု ်စင်ကိုင်ေဆာင်သူက

ေသဆုဳဵြခင်ဵ၊

မစွမ်ဵေဆာင်နိုင်ြခင်ဵ၊

ဘဏ်လူမွဲစာရင်ဵ

အြဖစ်ခဳယူြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လိင
ု ်စင်ရသူ၏ လုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေဂကဵမမီမျာဵရှိြခင်ဵေ ကာငဴ်
၎င်ဵပိုင်ဆိုင်မငမျာဵကိုအသိမ်ဵ ခဳရြခင်ဵ၊ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵ၊ ပစ္စညဵ် ထိန်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲသူ

သို္ဓမဟုတ် ယုဳ ကည်အပ်နှဳြခင်ဵခဳရသူ ခန့်အပ်လုက
ိ ်ြခင်ဵတို္ဓရှိပါက လတ်တေလာတွင် အဆိုပါ
လုပ်ငန်ဵကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေနေသာသူက ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ လိင
ု ်စင်အသစ်ထတ
ု ်ေပဵရန် (၁၄)
ရက်အတွင်ဵ ေလျှာက်ထာဵပါက ထိေ
ု လျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မမပီဵ
ြပတ်မီအချိန်အထိ ထိသ
ု ူအေနြဖငဴ် လိင
ု ်စင်ရ ေလေ ကာင်ဵ ပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ ထုတြ် ပြခင်ဵနှငဴ် ြပန်လည်အပ်နှဳြခင်ဵ
၁၆၀။ (က) ဤအခန်ဵအရ ထုတေ
် ပဵထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်တစ်ခု
ကို လက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်သူ၏ ပင်မရုဳဵတွင် သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရှိရမည်ြဖစ်မပီဵ တရာဵသူကကီဵ၊
ရဲအရာရှိ၊ အေကာက်ခွန်အရာရှိ၊ ဦဵစီဵဌာနရှိ ြပန်တမ်ဵဝင်အရာရှိတစ်ဦဵဦဵ သို္ဓမဟုတ်
ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က စာြဖငဴ် ထုတြ် ပန်၍ အထူဵ သို္ဓမဟုတ် အေထွေထွအမိန့်ြဖငဴ်
လုပ်ပိုင်ခွငဴ်လဃဲအပ်ထာဵသူတစ်ဦဵဦဵက ေတာင်ဵခဳပါက လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ်အသိအမှတ်ြပု
လက်မှတ်ကို ထုတြ် ပရမည်။
(ခ)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အချက်အလက်မျာဵကို လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ်
အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်မှထုတ်နုတ်၍ ထိလ
ု က်မှတ်ကိုင်ေဆာင်သူ၏ ခရီဵသည်ပို္ဓေဆာင်
ေရဵပင်မရုဳဵတွင် အမျာဵြပည်သူလယ
ွ ်လငဴ်တကူ ြမင်နိုင်သညဴေ
် နရာတွင် ြပသထာဵရမည်။

(ဂ)

အချိန်ေစဴေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်
တစ်ရပ်ေ ကာငဴ်ြဖစ်ေစ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ်အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵ
သွာဵသညဴအ
် ခါတွင် သို္ဓမဟုတ် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က လိင
ု ်စင်ကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵလိက
ု ်
သညဴအ
် ခါတွင် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်သူသည် ထိလ
ု က်မှတ်ကိုမှတ်ချက်
ေရဵသွင်ဵေပဵရန် သို္ဓမဟုတ် ပယ်ဖျက်ေပဵရန်အတွက် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထသ
ဳ ို္ဓ ြပန်လည်
အပ်နှဳရမည်။

ေချာစာမျာဵသယ်ေဆာင်ြခင်ဵ
၁၆၁။ တာဝန်ယူသညဴ် စာတိုက်အရာရှိမျာဵ ပါရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မပါရှိသည်ြဖစ်ေစ ြမန်မာဴစာတိုက်နှငဴ်
ေ ကဵနန်ဵလုပ်ငန်ဵမှ တာဝန်ရှိသူက အခါအာဵေလျာ်စွာ လိအ
ု ပ်သညဴအ
် တိင
ု ်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွငဴ်
အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်သူက ၎င်ဵ၏ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ
တွင် ေချာစာမျာဵ သယ်ေဆာင်ြခင်ဵအတွက် ထိက
ု ်သငဴ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မငကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရ
မည်။

ထိက
ု ဲဴသို္ဓ

ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵအတွက်

အခေ ကဵေငွသည်

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က

သတ်မှတ်ေပဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ ြဖစ်ေစရမည်။
အခေ ကဵေငွမျာဵ
၁၆၂။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေလေ ကာင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူအသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်မျာဵ ေလျှာက်ထာဵ
ြခင်ဵ၊ ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ တင်ြပြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သက်တမ်ဵတိုဵြမစငဴ်ြခင်ဵ တို္ဓအတွက်

ြဖစ်ေစ၊

ဤအခန်ဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်

ေလေ ကာင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ

အသိအမှတ်ြပု

လက်မှတ် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ကျသငဴ်သညဴ် အခေ ကဵေငွမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနက အခါ
အာဵေလျာ်စွာ စာြဖငဴ် ထုတြ် ပန်ေ ကညာရမည်။
မည်သညဴပ
် ျဳသန်ဵေရဵေလယာဉ်အတွက်မဆို ရှိရမညဴအ
် နည်ဵဆုဳဵ ေလယာဉ်အမှုထမ်ဵ
၁၆၃။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ေလယာဉ်တစ်စီဵ ပျဳသန်ဵသညဴ် မည်သညဴခ
် ရီဵစဉ်တွင်မဆို
ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵေရဵအမငထမ်ဵ ေဖာ်ြပချက်နှငဴ်အေရအတွက်တသ
ို္ဓ ည်(က) ေလယာဉ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ေဝဟင်တွင်

စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ

လက်မှတ်သည်

သက်တမ်ဵရှိလျှင် ထိလ
ု က်မှတ်အတွက် အနည်ဵဆုဳဵရှိရမညဴ် ေလယာဉ်အမငထမ်ဵအတိင
ု ်ဵ
သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အမငထမ်ဵအေရအတွက်နှငဴ် အမငထမ်ဵအမျိုဵအစာဵရှိရမည်။
(ခ)

ေလယာဉ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍
ယခင်က

ေဝဟင်တွင်

သက်တမ်ဵရှိခဲဴေသာ်လည်ဵ

စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ
ယခု

ထိလ
ု က်မှတ်သက်တမ်ဵ

လက်မှတ်သည်
ကုန်ဆုဳဵေနလျှင်

ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာ ပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်အတွက် ေနာက်ဆုဳဵသက်တမ်ဵ
ရှိစဉ်က

အနည်ဵဆုဳဵရှိရမညဴ်

ေလယာဉ်အမငထမ်ဵ

အေရအတွက်နှငဴ်

အမငထမ်ဵအမျိုဵ

အစာဵရှိရမည်။
(ဂ)

ေလယာဉ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာ ပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်သည်
သက်တမ်ဵရှိ

လက်မှတ်

သို္ဓမဟုတ်

သက်တမ်ဵရှိခဲဴမပီဵ

လက်မှတ်မဟုတ်သညဴအ
် ြပင်

သက်ေသခဳလက်မှတ် သို္ဓမဟုတ် ထုတေ
် ပဵထာဵသညဴ် ေဝဟင်တွင် စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵ
နိုင်ေ ကာင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေလယာဉ်ကို ြပုြပင်မွမ်ဵမဳ ထာဵလျှင် ထုတေ
် ပဵထာဵခဲဴေသာ
ေဝဟင်တွင်စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵလက်မှတ်တွင်သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်
အနည်ဵဆုဳဵရှိရမညဴ်

ေလယာဉ်အမငထမ်ဵအေရအတွက်နှငဴ်

အမငထမ်ဵအမျိုဵအစာဵ

အတိင
ု ်ဵရှိရမည်။
(ဃ) အြခာဵကိစ္စမျာဵတွင် ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က အတည်ြပုထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ ေလယာဉ်ေဘဵ
အန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက် လုခဳ ခုဳစိတ်ချမငရှိေစရန် အနည်ဵဆုဳဵရှိရမညဴ် လုေ
ဳ လာက်
ေသာ ေလယာဉ်အမငထမ်ဵ အေရအတွက်နှငဴ် အမငထမ်ဵအမျိုဵအစာဵတို္ဓ ရှိရမည်။
ေလယာဉ်ေမာင်၊ ေလယာဉ်မယ် သယ်ေဆာင်ြခင်ဵ
၁၆၄။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

ေလေ ကာင်ဵပို္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်ရန်

မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ

မည်သညဴ်ေလယာဉ်မျှ ခရီဵသည်မျာဵ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအလို္ဓငှာ ေလယာဉ်ေပ္ဒတွင်
တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရန်

ဦဵစီဵဌာနက

အနည်ဵဆုဳဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ

ေလယာဉ်ေမာင်၊

ေလယာဉ်မယ် အေရအတွက်အတိုင်ဵ ေလေ ကာင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူ သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်မှူဵ
ကကီဵက တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵမရှိလျှင် ပျဳသန်ဵ ေြပဵဆွဲြခင်ဵမြပုရ။

အခန်ဵ (၁၃)
အေထွေထွ
စစ်ေဆဵ ကညဴရ
် ှုြခင်ဵ
၁၆၅။ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်က စာြဖငဴ်ထုတ်ြပန်သညဴ် အထူဵအမိန့် သို္ဓမဟုတ် အေထွေထွအမိန့်ြဖငဴ်
အခွငဴ် အာဏာအပ်နှင်ဵထာဵြခင်ဵ ခဳရသူတစ်ဦဵဦဵသည်(က) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ၎င်ဵ၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာကို ကျငဴ်သုဳဵရန်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵ၏
တာဝန်မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ရန်အတွက်ြဖစ်ေစ ဝင်ေရာက်ရန် လိအ
ု ပ်ပါက မည်သညဴ်
ေနရာ၊ မည်သညဴအ
် ချိန်တွင် မဆို ဝင်ေရာက်နိုင်သည်။
(ခ)

ေလယာဉ်မျာဵ၊ ေလယာဉ်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ၊ ေလယာဉ်အင်ဂျင်မျာဵ သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်
အင်ဂျင် အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵကို ထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ၊ အလုဳဵစုဳြပုြပင်ြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ

တပ်ဆင်ြခင်ဵတို္ဓကို

ြပုလုပ်သညဴ်

စက်ရုဳတစ်ခုခု၏

အစိတ်အပိုင်ဵ

အတွင်ဵသိုြ္ဓ ဖစ်ေစ၊ ေနရာတစ်ခုခုသို္ဓ ြဖစ်ေစ အလုပ်ချိန်အတွင်ဵ မည်သညဴအ
် ခါတွင်မဆို
ဝင်ေရာက်နိုင်သညဴအ
် ြပင်

အဆိုပါေလယာဉ်မျာဵ၊

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

မည်သညဴစ
် က်ရုဳ

ေလယာဉ်အင်ဂျင်မျာဵ
သို္ဓမဟုတ်

ေနရာ၊

သို္ဓမဟုတ်

ေလယာဉ်မျာဵ၊

ေလယာဉ်အင်ဂျင်မျာဵ သို္ဓမဟုတ် အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှငဴ် ေရဵဆွဲထာဵသညဴ် ပုဳစဳမျာဵကိုမဆို
စစ်ေဆဵ ကညဴရ
် ငနိုင်သည်။
(ဂ)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ လိအ
ု ပ်ေသာ ေဝဟင်တွင်စိတ်ချစွာ ပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ ေထာက်ခဳ
ချက်

သို္ဓမဟုတ်

ေဝဟင်တွင်

စိတ်ချစွာပျဳသန်ဵနိုင်ေ ကာင်ဵ

သက်ဝင်လျက်ရှိေသာ

လက်မှတ် မည်သညဴပ
် ျဳသန်ဵသညဴ် စက်ယန္တရာဵကိုမဆို အချိန်မေရွဵစစ်ေဆဵ ကညဴရ
် ငနိုင်
သည်။
(ဃ) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို လိက
ု ်နာေရဵအတွက် ကပ်မတ်နိုင်ရန်အလိ္ဓင
ု ှာ မည်သညဴေ
် လယာဉ်
ကိမ
ု ဆို ဝင်ေရာက်ြခင်ဵ၊ စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် ရှာေဖွြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်။
(င)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ေလယာဉ်မျာဵက လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရန်အလိ္ဓင
ု ှာ ကွန်ဗင်ဵ
ရှင်ဵအရ

သတ်မှတ်ထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ

ေလယာဉ်ေပ္ဒသို္ဓ

ဆင်ဵသက်သညဴ်

ရှာေဖွရန်ြဖစ်ေစ၊

အမှတ်အသာဵမျာဵကို

သို္ဓမဟုတ်

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်နှငဴ်

စစ်ေဆဵရန်ြဖစ်ေစ

ထွက်ခွာသညဴ်
အြခာဵစာတမ်ဵ

ေနှာငဴ်ေနှဵ ကန့် ကာြခင်ဵမရှိေစဘဲ

မမို့ြပ

ေလယာဉ်အတွင်ဵသို္ဓ ဝင်ေရာက်နိုင်သည်။
(စ)

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ သို္ဓမဟုတ် ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်တန်ရာဖွယ်ရှိေသာ နိုင်ငဳြခာဵမမို့ြပ
ေလယာဉ်ကို

ြမန်မာနိုင်ငဳသို္ဓြဖစ်ေစ၊

ပျဳသန်ဵေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵမြပုရန် အဆိုပါ

ြမန်မာနိုင်ငဳမှြဖစ်ေစ၊
ေလယာဉ်၏

သို္ဓမဟုတ် ေလယာဉ်မှူဵကကီဵကို ညဃန် ကာဵနိုင်သည်။

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵြဖစ်ေစ၊

ေလယာဉ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ

(ဆ)

ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵနှငဴ်အညီ ေလယာဉ်တစ်စီဵစီဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵရန် လိအ
ု ပ်သလို အဆငဴ်ဆငဴ်
ေဆာင်ရွက်နိုင်မပီဵ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳသို္ဓလည်ဵေကာင်ဵ၊ ေလယာဉ်
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ၏ စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳသို္ဓလည်ဵေကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵနိုင်သည်။

(ဇ)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ လိအ
ု ပ်လျှင် မည်သညဴေ
် လေ ကာင်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်
ေလေ ကာင်ဵလမ်ဵညဃန် အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵကိုမဆို ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵ
ေသာ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ စဳချိန်စဳညဃန်ဵမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညေ
ီ စေရဵအတွက်
အချိန်မေရွဵစစ်ေဆဵ ကညဴရ
် ငနိုင်သည်။

မေတာ်တဆထိခက
ို ်ပျက်စီဵမှုနှငဴ် မေတာ်တဆြဖစ်ပွာဵမှုမျာဵ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ နည်ဵဥပေဒမျာဵ
၁၆၆။ ေလယာဉ်ပျဳသန်ဵမငဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ြဖစ်ေပ္ဒလာသညဴ် မေတာ်တဆထိခိုက်ပျက်စီဵမငနှငဴ်
မေတာ်တဆြဖစ်ပွာဵမငမျာဵ ေပ္ဒေပါက်လာမငအတွက် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵကို ြမန်မာနိုင်ငဳေလယာဉ်
(မေတာ်တဆထိခက
ို ်ပျက်စီဵမငနှငဴ် မေတာ်တဆြဖစ်ပွာဵမငမျာဵစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ) နည်ဵဥပေဒမျာဵ
ကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵမျာဵကို မရိုဵမေြဖာငဴ်ေသာသေဘာြဖငဴ် ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵစသည်
၁၆၇။ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ထုတ်ေပဵေသာလိင
ု ်စင် သို္ဓမဟုတ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်တစ်ခုခုကို
အြခာဵသူတစ်ဦဵအာဵ မရိုဵမေြဖာငဴ်ေသာသေဘာြဖငဴ် ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အသုဳဵြပုခွငဴ်ေပဵြခင်ဵ
မြပုလုပ်ရ။
နိုင်ငဳြခာဵစစ်တပ်ေလယာဉ်မျာဵ
၁၆၈။ ဦဵစီဵဌာန၏ စာြဖငဴ်ဖိတ် ကာဵချက် သို္ဓမဟုတ် ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် ယင်ဵဖိတ် ကာဵချက် သို္ဓမဟုတ်
ခွငဴ်ြပုချက်တွင်ပါရှိသညဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီမှတစ်ပါဵ မည်သူမျှ ြမန်မာနိုင်ငဳအေပ္ဒမှ
သို္ဓမဟုတ်

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵတွင်

မည်သညဴန
် ိုင်ငဳြခာဵစစ်တပ်ေလယာဉ်မျာဵကို

ပျဳသန်ဵြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ဆင်ဵသက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပျဳသန်ဵြခင်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ ဆင်ဵသက်ြခင်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ
ကူညြီ ခင်ဵမြပုလုပ်ရ။
ြပည်ပနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ သို္ဓမဟုတ် ြပည်ပနိုင်ငဳကပိုင်ဆိုင်ေသာ ေလယာဉ်မျာဵ
၁၆၉။ နည်ဵဥပေဒ ၁၃၉ နှငဴ် ၁၆၈ တို္ဓတွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵချက်မျာဵမှအပ ြပည်ပနိုင်ငဳတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵ
ေသာ သို္ဓမဟုတ် ြပည်ပနိုင်ငဳကပိုင်ဆိုင်ေသာ မည်သညဴေ
် လယာဉ်မျှ ဦဵစီဵဌာန၏ ခွငဴ်ြပုချက်
မရှိသညဴ်အြပင် ခွငဴ်ြပုချက်ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်မညီဘဲ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵသို္ဓြဖစ်ေစ ြမန်မာ
နိုင်ငဳအေပ္ဒတွင် ြဖစ်ေစ ြမန်မာနိုင်ငဳကိုြဖတ်ေကျာ်၍ြဖစ်ေစ ပျဳသန်ဵြခင်ဵမြပုရ။
အခွငဴ်အာဏာအပ်နှင်ဵထာဵသူမျာဵအာဵ တာဵဆီဵေနှာငဴ်ယှက်ြခင်ဵ
၁၇၀။ မည်သူမျှ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ကို ကျငဴ်သုဳဵရန်ြဖစ်ေစ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို
ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ေစ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵအာဵ မိမိဆန္ဒအေလျာက် တာဵဆီဵ
ေနှာငဴ်ယှက်ြခင်ဵ မြပုလုပ်ရ။

ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပုရန် ေယဘုယျအာဏာ
၁၇၁။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငဳေလယာဉ်အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅-က၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) တို္ဓအရ
ေလယာဉ်တစ်စီဵစီဵကိုြဖစ်ေစ
ြဖစ်ေစ

ေလယာဉ်အတန်ဵအစာဵတစ်ခုခုကိုြဖစ်ေစ

ပုဂ္ဂိုလ်အတန်ဵအစာဵတစ်ခုခုကိုြဖစ်ေစ

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵကို
ြပဋ္ဌာန်ဵချက်အာဵလုဵဳ

သို္ဓမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ကျငဴ်သုဳဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမှ သီဵြခာဵထုတြ် ပန်သညဴအ
် မိန့်အတိုင်ဵ
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ

(ရှိလျှင်)

နှငဴ်အညီ

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာပါ

ေယဘုယျအမိန့်

သို္ဓမဟုတ်

အထူဵအမိန့်ြဖငဴ် ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ်ြပုနိုင်သည်။
ြပစ်ဒဏ်မျာဵ
၁၇၂။ ဤနည်ဵဥပေဒ ေနာက်ဆက်တွဲဇယာဵ-၃ ပါြပစ်မငတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်သူ မည်သူမဆို
ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀ အရ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရမည်။
၁၇၃။ ၁၉၃၄ ခုနှစ် ြမန်မာနိုင်ငဳေလယာဉ်အက်ဥပေဒအရ ထုတြ် ပန်ခဲဴေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊
ညဃန် ကာဵချက်၊ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵသည် ဤနည်ဵဥပေဒနှငဴ် မဆန့်ကျင်
သေရွ့ ဆက်လက်ကျငဴ်သုဳဵနိုင်သည်။

သန့်စင်ေမာင်
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ
ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန

