
မော်မော်ယာဉ် ဥပမေ 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်မောင်စုလွှေ်မော်ဥပမေအေှေ်   ၅၅။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ် ၊ ဝါမခါင်လပပည့်မ ျော်   ၈  ရ ် 

(၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ စ ်ေင်ဘာလ   ၇   ရ ်) 

 ပပည်မောင်စုလွှေ်မော်သည် ဤဥပမေ ုိ ပပဋ္ဌာန်းလုိ ်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အေည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်မော်ပပချေ ် 

၁။ ဤဥပမေ ို မော်မော်ယာဉ်ဥပမေ ဟု မခါ်ေွင်မစရေည်။ 

၂။ ဤဥပမေေွင်ပါရိှမသာ မအာ ်ပါစ ားရပ်ေျေားသည် မော်ပပပါအေုိင်း အဓိပ္ပာယ်သ ်မရာ ် 

မစရေည်- 

( ) ဝန်က ီးဌာန ဆုိသည်ေှာ ပပည်မောင်စုအစုိးရ ရေားပုိမ့ဆာင်မရးဝန်က ီးဌာန ုိဆုိသည်။ 

( ခ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်ေှာ ရေားပို မ့ဆာင်မရးဝန်က ီးဌာန၊  ုန်းလေ်းပို မ့ဆာင်မရး 

ညွှန်က ားေှု ဦးစီးဌာန ုိ ဆိုသည်။ 

( ဂ ) မော်မော်ယာဉ် ဆိုသည်ေှာ စ ်အား ိုပေစ်မစ၊ လျှပ်စစ်အား ိုပေစ်မစ၊ အပခား 

စွေ်းအင်ေစ်ေျိေုးေျိေုး ုိပေစ်မစ အသံုးပပု၍ မောင်းနှင်မသာ ဘီးေပ်ယာဉ် ုိဆုိသည်။  

(ဃ) မနာ ်ေဲွယာဉ် ဆုိသည်ေှာ မော်မော်ယာဉ်ပေင့် ဆဲွသည့် ဘီးေပ်ယာဉ် ုိ ဆုိသည်။ 

( င ) လုိင်စင်ေုေ်မပးသူအရာရိှ ဆုိသည်ေှာ ယာဉ်မောင်းလုိင်စင်နှင့် ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ် 

ေုေ်မပးရန် ဦးစီးဌာန  အာဏာအပ်နှင်းပခင်းခံရသည့် အရာရိှ ုိဆုိသည်။ 

( စ ) ေှေ်ပံုေင်အရာရိှ ဆုိသည်ေှာ မော်မော်ယာဉ်ေျေား ုိ ေှေ်ပံုေင်ရန် ဦးစီးဌာန  အာဏာ 

အပ်နှင်းပခင်းခံရသည့် အရာရိှ ုိဆုိသည်။ 

(ဆ) မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပု ံေင်အမော ်အေား ဆိုသည်ေှာ ေှေ်ပု ံေင်ေားသည့် 

မော်မော်ယာဉ်၏ အချေ ်အလ ်ေျေားပါဝင်မသာ မော်မော်ယာဉ် ေှေ်ပံုေင်ေားသူ ုိ 

ေုေ်မပးသည့် ေှေ်ေေ်းအမော ်အေား ုိဆုိသည်။ 

( ဇ ) မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပုံေင် သ ်မသခံလ ်ေှေ် ဆိုသည်ေှာ မော်မော်ယာဉ် ို 

ေှေ်ပုံေင်ေားရှိမက ာင်းနှင့် အေျေားပပည်သဆူိုင်ရာမနရာေွင် မောင်းနှင်နိုင်မက ာင်း 

အသိအေှေ်ပပုေုေ်မပးမသာ အမော ်အေားသ ်မသခံလ ်ေှေ် ုိ ဆုိသည်။ 
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( ဈ ) မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပုံေင်သူ  ဆိုသည်ေှာ မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပုံေင် ေှေေ်ေ်းေွင် 

ေှေ်ပုံေင်ေားသူအပေစ် အေည်မော်ပပေားသူ ို ဆိုသည်။ 

(ည) မော်မော်ယာဉ်ပုိင်ရှင် ဆုိသည်ေှာ မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပံုေင် ေှေ်ေေ်းေွင် ေှေ်ပံုေင် 

ေားသူ သုိေ့ဟုေ် မော်မော်ယာဉ်လ ်ရိှ ပေစ်သူသည် အရွယ်ေမရာ ်မသးသူ ပေစ်လျှင် 

အဆိုပါ အရွယ်ေမရာ ်မသးသူ၏ အုပ်ေိန်းသူ သိုေ့ဟုေ် သမဘာေူစာချေုပ်အရ 

အဆိုပါ မောမ်ော်ယာဉ် ုိ လ ရ်ှိပေစ်သူေို ုိ့ ဆိုသည်။ 

( ဋ ) မော်မော်ယာဉ်အေွ ် ောဝန်ရိှသူ ဆုိသည်ေှာ မော်မော်ယာဉ် ေှေ်ပံုေင်သူ သုိေ့ဟုေ် 

မော်မော်ယာဉ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ က ီးက ပ်ောဝန်ယူမဆာင်ရွ ်သူ ုိ ဆုိသည်။   

( ဌ ) စီးပွားမရးလုပ်ငန်းသံုးမော်မော်ယာဉ် ဆုိသည်ေှာ လူ သုိေ့ဟုေ်  ုန်စည် ုိ အေုိးအခ 

ရယူ၍ သယ်ယူပိုမ့ဆာင်မသာ မောမ်ော်ယာဉ် ုိ ဆိသုည်။ 

( ဍ ) မော်မော်ယာဉ်၏ အဓိ အစိေ်အပုိင်း ဆုိသည်ေှာ မော်မော်ယာဉ်၏ ရုပ်သဏ္ဍာန်၊ 

 ုိယ်ေည်၊ အင်ဂျေင်၊ ဂီယာ၊ မဘာင်၊ ဝင်ရုိး၊ မောင်းနှင်ေံ အေုိင်စနစ် ုိ ဆုိသည်။ 

( ဎ ) ဝန်ေင်အား ဆိုသည်ေှာ မောမ်ော်ယာဉ်ေွင် ဦးစီးဌာန  သေေ်ှေ်ေင်မဆာင်ခွင့် 

ပပုသည့်  ုန်အမလးချိေန် သုိေ့ဟုေ် ခရီးသည်အမရအေွ ် သုိေ့ဟုေ်  ုန်အမလးချိေန် 

နှင့် ခရီးသည် အမရအေွ ် စုစမုပါင်း ုိ ဆိသုည်။ 

(ဏ) မော်မော်ယာဉ်စစ်မဆးပခင်းပုဂ္ဂလိ လုပ်ငန်း  ဆုိသည်ေှာ မော်မော်ယာဉ် စစ်မဆးပခင်း 

လုပ်ငန်း ုိ သေ်ေှေ်ချေ ်နှင့်အညီ လုပ် ုိင်ခွင့်ရရိှသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးေစ်မယာ ် 

သိုေ့ဟေု် အေွဲ အ့စည်း   မဆာင်ရွ ်သည့်လုပ်ငန်း ုိ ဆိသုည်။ 

(ေ)  မော်မော်ယာဉ်မရာင်းချေပခင်းလုပ်ငန်း ဆုိသည်ေှာ မော်မော်ယာဉ် ုိ အမရာင်းပပခန်းေျေား 

ေွင့်လှစ်၍ပေစ်မစ၊ သိမုလှာင်၍ပေစ်မစ မရာင်းချေပခင်း ုိ ဆိုသည်။ 

(ေ) ယာဉ်စစ်မဆးချေ ်သ ်မသခံလ ်ေှေ် ဆိုသည်ေှာ ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပပုချေ ်ပေင့် 

မော်မော်ယာဉ် ိုစစ်မဆး၍ မော်မော်ယာဉ် က ံ့ခိုင်ေှုရှိမက ာင်း ေုေ်မပးမသာ 

အမော ်အေား သ ်မသခံလ ်ေှေ် ို ဆိုသည်။ 

( ေ ) မော်မော်ယာဉ် ေှေ်ပံုေင်နံပါေ်ပပား ဆုိသည်ေှာ မော်မော်ယာဉ်၏ ေှေ်ပံုေင်အေှေ် ုိ 

မော်ပပလျေ ် မော်မော်ယာဉ်၏ အမရှနှ့င့်အမနာ ်ေွင် ေပ်ဆင်အသံုးပပုရန် ဦးစီးဌာန  

ေုေ်မပးေားမသာ နံပါေ်ပပား ို ဆိုသည်။ 

( ဓ ) အေျေားပပည်သူဆုိင်ရာမနရာ ဆုိသည်ေှာ အေျေားပပည်သူေုိ ့ ဝင်ေွ ်သွားလာခွင့်ရိှမသာ 

မနရာ၊ လေ်းနယ်၊ လေ်းေက ီး၊ လေ်းသွယ်နှင့်လေ်းမက ာင်းေို ့ို ဆိုသည်။ 
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( န ) လေ်းညွှန်း၊ လေ်းအေှေ်အသားနှင့် အချေ ်ပပေျေား ဆိုသည်ေှာ မော်မော်ယာဉ် 

မောင်းသူေျေား အပါအဝင် လေ်းအသံုးပပုသူေျေား အန္တရာယ် င်းရှင်းစွာ သွားလာနုိင်မရး 

အေွ ် အချေ ်ပပအညွှန်း၊ အေှေ်အသားနှင့် အချေ ်ပပ ိရိယာေျေား ုိဆိုသည်။ 

( ပ ) ယာဉ်မောင်းလုိင်စင်ဆုိသည်ေှာ လုိင်စင်ေုေ်မပးသူအရာရိှ  သီးပခားမော်ပပေားသူအား 

မော်မော်ယာဉ် ုိပေစ်မစ၊ သီးပခားမော်ပပေားသည့် အေန်းအစား သုိေ့ဟုေ် အေျိုေ းအစား 

ေစ်ခုခုေွင်ပါဝင်မသာ မော်မော်ယာဉ် ုိပေစ်မစ မောင်းနှင်ခွင့်ပပုမက ာင်း ေုေ်မပးသည့် 

စာေေ်းအေှေ်အသား ုိဆိုသည်။ 

( ေ ) ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ် ဆုိသည်ေှာ ခရီးသည်ေင် မော်မော်ယာဉ်ေွင်ပေစ်မစ၊  ုန်ေင် 

မော်မော်ယာဉ်ေွင်ပေစ်မစ မော်မော်ယာဉ်မောင်းသူနှင့်ခရီးသည်ေျေား ုိ  ူညီမဆာင်ရွ ်သူ ုိ 

ေုေ်မပးသည့် စာေေ်းအေှေ်အသား ိုဆုိသည်။ 

( ဗ ) မော်မော်ယာဉ်နှင့်စပ်လျေဉ်းမသာ ပေ်ဝန်း ျေင်ေိန်းသိေ်းမရး ဆိုသည်ေှာ မောမ်ော် 

ယာဉ်မက ာင့် မလေု၊ မရေု၊ မပေေု ညစ်ညေ်းပခင်းနှင့် အသံဆူညံပခင်းေို ့မလျောန့ည်း 

မစရန် ေိန်းသေိ်းမရး ုိဆိုသည်။  

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချေ ် 

၃။ ရည်ရွယ်ချေ ်ေျေားေှာ မအာ ်ပါအေိုင်းပေစ်သည်- 

( ) မော်မော်ယာဉ်ေျေား ုိ အေျေားပပည်သူဆုိင်ရာမနရာေွင် အန္တရာယ် င်းရှင်းစွာ သွားလာ 

နိုင်ရန် သေေ်ှေ်ချေ ်ေျေားနှင့်အညီ စစ်မဆးပပီး ေှေ်ပုံေင်မပးရန်၊ 

( ခ ) မောမ်ော်ယာဉ် အေျေိုးအစားအလို ် မောင်းနှင်ေည့်သူေျေားအား သေ်ေှေ်ေားသည့် 

အရည်အချေင်းေျေား ပပည့်ေီေှု ရှိေရှိ စစ်မဆးပပီး ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ေုေ်မပးရန်၊  

( ဂ ) လေ်းအသုးံပပုသူေျေား သွားလာေှု လွယ် ူမချောမေွ မ့စရန်နှင့် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လေ်း 

အန္တရာယ်  င်းရှင်းမစမရး  ာ ွယ်မဆာင်ရွ ်ရန်၊  

(ဃ) ယာဉ်မက ာပိေ်ဆိုေ့ှု ေပေစ်ပွားမစရန်နှင့် ယာဉ်အန္တရာယ် င်းရှင်းမရး မဆာင်ရွ ်ရာ 

ေွင် အဆင့်ပေင့်နည်းပညာသံုး ပိုမ့ဆာင်မရးစနစ် ုိ ေိမရာ ်စွာ အသုးံပပုရန်၊ 

( င )  မောမ်ော်ယာဉ်မက ာင့် ပေစ်မပါ်လာမသာ သဘာဝပေ်ဝန်း ျေင် ေိခို ်ေှုေျေား မလျော့ 

နည်းမစမရး မဆာင်ရွ ်ရန်။ 

အခန်း(၃) 

မော်မော်ယာဉ် ေှေ်ပုံေင်ပခင်း 
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၄။ မော်မော်ယာဉ်ပုိင်ရှင်သည် မော်မော်ယာဉ် ုိ ေှေ်ပံုေင်အရာရိှေံ ေှေ်ပံုေင်ေားရိှရေည်။ 

၅။ မော်မော်ယာဉ်ပုိင်ရှင်သည် မော်မော်ယာဉ် ုိ အန္တရာယ် င်းရှင်းစွာ မောင်းနှင်နိုင်ရန် စံချေိန် 

စံညွှန်းေျေားနှင့်အညီ ေိန်းသေိ်းပပုပပင်ေားရှိရေည်။  

၆။ ေည်သည့်မောမ်ော်ယာဉ်ေဆို စ ်ချွေ်ယွင်းမနလျှင်ပေစ်မစ၊ ပုေ်ေ ၅ ပါ  လိုအပ်ချေ ်ေျေားနှင့် 

မသာ်လည်းမ ာင်း၊ ဤဥပမေအရပပုသည့် နည်းဥပမေေျေားပါ သေ်ေှေ်ချေ ်ေျေားနှင့် မသာ်လည်းမ ာင်း 

ေညီညွေ်လျှင်ပေစ်မစ၊ မလျှာ ်ေားသူ  ယင်းမောမ်ော်ယာဉ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ယခင်  ေှေ်ပုံေင် 

ခဲ့ဘူးသည့် အမက ာင်းအရာေျေား ို မော်ပပရန် ပျေ ် ွ ်လျှင်ပေစ်မစ ေှေ်ပုံေင်အရာရှိသည် ယင်း 

မောမ်ော်ယာဉ် ို ေှေ်ပုံေင်ခွင့်ေပပုရ။ 

၇။  ဦးစီးဌာနသည် မော်မော်ယာဉ်  နဦးေှေ်ပံုေင်လုပ်ငန်းမဆာင်ရွ ်ရန် စည်း ေ်းချေ ်ေျေား 

သေ်ေှေ်ရေည်။ ေုိပ့ပင် နှစ်လဲသ ်ေေ်းေုိးေှေ်ပံုေင်ပခင်း၊ အပခားေှေ်ပံုေင်ပခင်းနှင့် စပ်လျေဉ်းမသာ 

စည်း ေ်းချေ ်ေျေား ုိလည်း သေေ်ှေ်ရေည်။ 

၈။ ( ) မော်မော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် မော်မော်ယာဉ် ို သေ်ေှေ်သည့် နည်းလေ်းအေုိင်း 

ယာယီေှေ်ပံုေင် မပးရန်လည်းမ ာင်း၊ သေ်ေှေ်သည့်နည်းလေ်းအေုိင်း ယာယီေှေ်ပံုေင် 

သ ်မသခံလ ်ေှေ်နှင့် ယာယီေှေ်ပံုေင်အေှေ်အသား ေုေ်မပးရန်လည်းမ ာင်း 

ေှေ်ပုံေင်အရာရှိေံ မလျှာ ်ေားနိုင်သည်။ 

 ( ခ ) ဤပုေ်ေအရ ပပုလုပ်သည့် ယာယီေှေ်ပုံေင်ပခင်းေှာ သုံးလေ ်ေပိုမသာ  ာလ 

အပိုင်းအပခားအေွ ်သာ အေည်ပေစ်မစရေည်။ ယင်းသို ့ယာယီေှေ်ပုံေင်ပခင်း ို 

အသစ်ေေန် ပပုလုပ်ခွင့် ေရှိမစရ။  

၉။ ဦးစီးဌာနသည် မော်မော်ယာဉ် ိုယ်ေည် ေည်မဆာ ်ေှုပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဝန်ေင်အားမပါ် 

ေူေည်၍ မောမ်ော်ယာဉ်အေျေိုးအစား ခွဲပခားသေ်ေှေရ်ေည်။ 

၁၀။ မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပံုေင်သူသည် မော်မော်ယာဉ်ေွင် မပပာင်းလဲပပင်ဆင်ပခင်းေျေား မဆာင်ရွ ် 

လိုလျှင် ေှေ်ပုံေင်အရာရှိေံ က ိုေင်မလျှာ ်ေားရေည်။ 

၁၁။ စီးပွားမရးလုပ်ငန်းသုးံမော်မော်ယာဉ် ုိ အငှားယာဉ်အပေစ် ေှေ်ပုံေင်ရေည်။ 

၁၂။ မော်မော်ယာဉ် ို လွဲမပပာင်းပိုင်ဆိုင်သူ၊ ေရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိသူ သိုေ့ဟုေ် အမေွ 

ဆ ်ခံခွင့်ရရှိသူသည် သေ်ေှေ်သည့်နည်းလေ်းနှင့်အညီ မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပုံေင်သူ အေည် 

မပပာင်းလဲမရး မဆာင်ရွ ်ရေည်။ 

၁၃။ မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပုံေင်သူသည် မနရပ်လိပ်စာ မပပာင်းလဲသည့်အခါေိုင်း မပပာင်းလဲသည့် 

မနရပ်လိပ်စာ ို ေှေ်ေေ်းေင်ရန် ဦးစီးဌာနသို ့အမက ာင်းက ားရေည်။ 
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၁၄။ ေှေ်ပုံေင်အရာရှိသည် -  

( ) ပုေ်ေ ၁၀ သိုေ့ဟေု် ပုေ်ေ ၁၁ ပါ ိစ္စရပ်ေစ်ခုခုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ လွှဲအပ်ေားသည့် 

ယာဉ်စစ်မဆးမရးအေဲွ၏့ ေင်ပပချေ ်အမပါ်  သေ်ေှေ်ချေ ်ေျေားနှင့်အညီ စိစစ်ပပီး 

ခွင့်ပပုပခင်း၊ ပငင်းပယ်ပခင်း သိုေ့ဟုေ် ပပန်လည်ပပင်ဆင်မစပခင်း ပပုနိငု်သည်။ 

( ခ ) ပုေ်ေ ၁၂ သိုေ့ဟေု် ပုေ်ေ ၁၃ ပါ ိစ္စရပ်ေစ်ခုခုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ သေ်ေှေ်ချေ ်ေျေား 

နှင့်အညီ စိစစ်ပပီး ခွင့်ပပုပခင်း၊ ပငင်းပယ်ပခင်း သိုေ့ဟုေ် ပပန်လည် ပပင်ဆင်မစပခင်း 

ပပုနိငု်သည်။ 

၁၅။ ေည်သည့် မော်မော်ယာဉ်ပုိင်ရှင်ေျှ ေှေ်ပံုေင်အရာရိှ၏ က ိုေင်ခွင့်ပပုချေ ်ေရရိှဘဲ မော်မော် 

ယာဉ်ေွင် မပပာင်းလဲပပင်ဆင်ပခင်းေျေား ေပပုရ။ 

၁၆။ ဝန်က ီးဌာနသည် မောမ်ော်ယာဉ် ေှေ်ပုံေင်သ ်ေေ်း ုိ သေေ်ှေ်မပးရေည်။ 

အခန်း(၄) 

မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပုံေင်ပခင်း ုိ မခေ္တ ရပ်စဲပခင်း၊  ေျေ ်သိေ်းပခင်း 

၁၇။ ေှေ်ပုံေင်အရာရှိသည် မအာ ်ပါအမက ာင်း ိစ္စေစ်ရပ်ရပ်ေွင် မောမ်ော်ယာဉ်ေှေ်ပုံေင် 

ပခင်း ုိ မခေ္တ ရပ်စဲနိုင်သည်- 

( ) မော်မော်ယာဉ်ေွင် အေျေားပပည်သူ ုိ အန္တရာယ်ပေစ်မစနုိင်မသာ သုိေ့ဟုေ် သဘာဝ 

ပေ်ဝန်း ျေင် ို ေိခို ်မစနိုင်မသာ ချွေ်ယွင်းချေ ်ေစ်ခုခု ို စစ်မဆးမေွ ရ့ှိပခင်း၊  

( ခ ) မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပံုေင်ပခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပံုေင်သူ ုိ ဆင့်မခါ် 

ရာေငွ် ခိုင်လုံမသာအမက ာင်းပပချေ ်ေရှိဘဲ လာမရာ ်ရန် ပျေ ် ွ ်ပခင်း၊ 

( ဂ ) က ိုေင်ခွင့်ပပုချေ ်ေရှိဘဲ မော်မော်ယာဉ်၏ အဓိ အစိေ်အပိုင်း ို မပပာင်းလဲ 

ပပင်ဆင်ပခင်း၊ 

(ဃ) သ ်ဆုိင်ရာဌာန သုိေ့ဟုေ် မော်မော်ယာဉ်နှင့်သ ်ဆုိင်သူ  သေ်ေှေ်ချေ ်ေျေားနှင့် 

အညီ ခိုင်လုံမသာ အမော ်အေားပေင့်  န် ွ့ ်လာပခင်း၊ 

( င ) ေစ်ဦးေစ်မယာ ်  မော်မော်ယာဉ်သည် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လေ်းအန္တရာယ်နှင့် 

ပေ်ဝန်း ျေင် ေိခို ်ေှုရှိမက ာင်း ခိုင်လုံမသာ အမော ်အေားပေင့်  န် ့ွ ် 

လာပခင်း။ 

၁၈။ ေှေ်ပုံေင်အရာရှိသည် မအာ ်ပါအမက ာင်း ိစ္စ ေစ်ရပ်ရပ်ပေစ်ပွားလျှင ်  မောမ်ော်ယာဉ် 

ေှေ်ပုံေင်ပခင်း ို ေျေ ်သိေ်းရေည်- 
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( ) မော်မော်ယာဉ် ုိ အန္တရာယ် င်းရှင်းစွာ မောင်းနှင်ရန် ပပန်လည်ပပင်ဆင်၍ ေရနုိင်သည် 

အေိ ပျေ ်စီးပခင်း၊ 

( ခ ) မောမ်ော်ယာဉ် ို ပေန်ောနိုင်ငံပပငပ်သို ့အပပီးအပိုင်ယူမဆာင်သွားပခင်း၊ 

( ဂ ) မော်မော်ယာဉ် ေှေ်ပုံေင်သ ်ေေ်း  ုန်ဆုံးပပီးမနာ ် အသစ်လဲလှယ်ရန် 

ေစ်ဆ ်ေည်း ငါးနှစ် ပျေ ် ွ ်ပခင်း၊ 

(ဃ) ဝန်က ီးဌာနေှ သေေ်ှေ်သည့် မောမ်ော်ယာဉ်သ ်ေေ်းမ ျော်လွန်ပခင်း၊ 

( င ) ခွင့်ပပုချေ ်ေရိှဘဲ မော်မော်ယာဉ် အေျိုေ းအေည်၊ ခုနှစ်ပံုစံ၊ ခွင့်ပပု၍ ေရမသာပံုစံအမနအေား၊ 

 ုိယ်ေည်မပပာင်းလဲေားမက ာင်း စစ်မဆးမေွရ့ှိပခင်း၊ 

( စ ) မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပံုေင်ပခင်း ုိ ေျေ ်သိေ်းမပးရန် ေှေ်ပံုေင်သူ  အမော ်အေား 

ခိုင်လုံစွာပေင့် မလျှာ ်ေားပခင်း။ 

၁၉။ ( ) မော်မော်ယာဉ် ို ေှေ်ပုံေင်ခွင့် ေပပု၍မသာ်လည်းမ ာင်း၊ ယာဉ်စစ်မဆးချေ ် 

သ ်မသခံလ ်ေှေ်ေုေ်ေမပး၍ မသာ်လည်းမ ာင်း ပုေ်ေ ၆ သုိေ့ဟုေ် ပုေ်ေ ၁၄ အရ 

ပငင်းဆုိသည့် အေိန်မ့က ာင့်ပေစ်မစ၊ ပုေ်ေ ၁၇ သုိေ့ဟုေ် ပုေ်ေ ၁၈ အရ မခေ္တ ရပ်စဲသည့် 

သုိေ့ဟုေ် ေျေ ်သိေ်းသည့် အေိန်မ့က ာင့်ပေစ်မစ နစ်နာသည့် မော်မော်ယာဉ်ပုိင်ရှင် 

ေစ်ဦးဦးသည် အဆိုပါ အေိန်ခ့ျေေှေ်သည့် အမက ာင်းက ားစာရရှိသည့်မနရ့ ်ေှ 

ရ ်မပါင်း ၃၀ အေွင်း သ ်ဆုိင်ရာ ေုိင်းမေသက ီး သုိေ့ဟုေ် ပပည်နယ်  ုန်းလေ်း 

ပုိမ့ဆာင်မရးညွှန်က ားေှုဦးစီးဌာနသုိလ့ည်းမ ာင်း၊ ေုိင်းမေသက ီး သုိေ့ဟုေ် ပပည်နယ် 

 ုန်းလေ်းပုိမ့ဆာင်မရး ညွှန်က ားေှုဦးစီးဌာန၏ ဆံုးပေေ်ချေ ် ုိ မ ျေနပ်ေှုေရိှသူသည်  

အဆုိပါဆံုးပေေ်ချေ ် ချေေှေ်သည့် အမက ာင်းက ားစာရရိှသည့်မနရ့ ်ေှ ရ ်မပါင်း ၃၀ 

အေွင်း  ုန်းလေ်းပိုမ့ဆာင်မရး ညွှန်က ားေှုဦးစီးဌာန ညွှန်က ားမရးေှူးချေုပ်ေံသုိ ့

လည်းမ ာင်း၊  ုန်းလေ်းပုိမ့ဆာင်မရးညွှန်က ားေှုဦးစီးဌာန ညွှန်က ားမရးေှူးချေုပ်၏ 

ဆံုးပေေ်ချေ ် ုိ မ ျေနပ်ေှုေရိှသူသည် အဆုိပါဆံုးပေေ်ချေ ်ချေေှေ်သည့် အမက ာင်းက ားစာ 

ရရိှသည့် မနရ့ ်ေှ ရ ်မပါင်း ၃၀ အေွင်း ဝန်က ီးဌာနသုိလ့ည်းမ ာင်း အဆင့်ဆင့် 

အယူခံဝင်နိုင်သည်။ 

 ( ခ ) ပုေ်ေခဲွ ( ) အရ အယူခံမလျှာ ်ေားေှုေျေားေွင် ဝန်က ီးဌာန ချေေှေ်သည့် ဆံုးပေေ်ချေ ်သည် 

အပပီးအပပေ်ပေစ်သည်။ 

အခန်း(၅) 

မော်မော်ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်၊ ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ်နှင့် သင်ေန်းမ ျောင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေျေား 

ေုေ်မပးပခင်း၊ ပငင်းဆိုပခင်း၊ မခေ္တ ရပ်စဲပခင်း၊ ေျေ ်သိေ်းပခင်းနှင့် အပေဲေေ်းရုပ်သိေ်းပခင်း 
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၂၀။ ဦးစီးဌာနသည် မောင်းနှင်ခွင့်ရိှသည့် မော်မော်ယာဉ်အေျိေုးအစားအလုိ ် ယာဉ်မောင်းလုိင်စင် 

အေျေိုးအစားအား သေေ်ှေ်ရေည်။ 

၂၁။  ယာဉ်မောင်းလိငု်စင်ရရှိလိုသူသည် လိုင်စင်ေုေ်မပးသည့် အရာရှိေံ သေေ်ှေ်ချေ ်ေျေားနှင့် 

အညီ မလျှာ ်ေားရေည်။ လုိင်စင်ေုေ်မပးသည့် အရာရိှသည် သေ်ေှေ်ချေ ်ေျေားနှင့် ညီညွေ်မက ာင်း 

စိစစ်မေွရ့ှိပါ  ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ေုေ်မပးရေည်။ 

၂၂။ လိုင်စင်ေုေ်မပးသူအရာရှိသည်- 

( ) ေစ်ဦးေစ်မယာ ်မသာသူနှင့်ပေ်သ ်၍ မအာ ်ပါအမက ာင်း  ိစ္စေစ်ရပ်ရပ်ေွင် 

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ေုေ်မပးရန် ပငင်းဆိုပခင်း၊ မခေ္တ ရပ်စဲပခင်း၊ ေျေ ်သိေ်းပခင်း၊ 

ရုပ်သိေ်းပခင်း သိုေ့ဟုေ် လိုင်စင် ို အပေဲေေ်းရုပ်သိေ်းပခင်း ပပုနိုင်သည်။ ေိုပ့ပင် 

ယာဉ်မောင်းလိငု်စင် လ ရ်ှိေားရန်မသာ်လည်းမ ာင်း၊ ရရှိရန်မသာ်လည်းမ ာင်း 

သီးပခားမော်ပပသည့်  ာလအပိုင်းအပခားအေွ ် အရည်အချေင်း ပျေ ်ယွင်းမက ာင်း 

သေေ်ှေ်ပခင်းေို ့ပပုနိငု်သည်- 

(၁) မရာဂါ သိုေ့ဟုေ် ေသန်စွေ်းေှုေစ်ခုခုမက ာင့် မော်မော်ယာဉ် မောင်းနှင်ရန် 

ေသင့်မလျော်သူဟု ယုံက ည်ရန် အမက ာင်းရှိပခင်း၊ 

(၂) စိေ် ျေန်းောက ့ံခုိင်ပခင်းေရိှသပေင့် အေျေားပပည်သူဆုိင်ရာမနရာေွင် မော်မော်ယာဉ် 

မောင်းနှင်ရန် ေသင်မ့လျော်သူဟု ယုံက ည်ရန်အမက ာင်းရှိပခင်း၊ 

(၃) မော်မော်ယာဉ် မောင်းနှင်မရးနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ပပစ်ေှုေက ာခဏ  ျေ းလွန်ေေ်သူ 

သုိေ့ဟုေ် အရ ်မသစာ အလွန်အက ူး အပေဲေမစ ေူးယစ်မသာ ်စားမလ့ရိှသူ ဟု 

ယုံက ည်ရန်အမက ာင်းရှိပခင်း၊ 

(၄) ေိုသ၏ူ ယခင်ေှေ်ေေ်းအရ မောမ်ော်ယာဉ်မောင်းနှင်ပခင်းေှာ အေျေားပပည်သူ 

ေိုအ့ား မဘးအန္တရာယ်ပေစ်မစေန်ရာသည်ဟု ယုံက ည်ရန်အမက ာင်းရှိပခင်း၊ 

(၅) ဤဥပမေအရ ပပစ်ေှု သုိေ့ဟုေ် မော်မော်ယာဉ် မောင်းနှင်ပခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်းသည့် 

ပပစ်ေှုအေွ ် ပပစ်ေှုေင်ရှားစီရင်၍ ေိုသိုပ့ပစ်ေှုေင်ရှားစီရင်သည့် ေရားရံုး  

ယာဉ်မောင်းလုိင်စင် ေုေ်ေမပးရန် သုိေ့ဟုေ် ရုပ်သိေ်းရန် သုိေ့ဟုေ် မခေ္တ ရပ်စဲရန် 

အဆိုပပုခံရသူပေစ်ပခင်း။ 

 ( ခ ) ပုေ်ေခွဲ ( ) အရ မဆာင်ရွ ်ရသည့် အမက ာင်းေျေား ုိ စာပေင့် မရးေှေ်၍ ေှေ်ေေ်း 

ေင်ေားရေည်။ 

၂၃။ ဦးစီးဌာနသည် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အေျေိုးအစားေစ်ခုေှ အပခားအေျေိုးအစားေစ်ခုသို  ့

မပပာင်းလဲမပးရန်မလျှာ ်ေားပခင်းေွင် သေ်ေှေ်ချေ ်ေျေားနှင့်အညီ စစ်မဆးပပီး ယာဉ်မောင်း 

လိုင်စင်ေုေ်မပးပခင်း သိုေ့ဟေု် ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိငု်သည်။ 
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၂၄။ ဦးစီးဌာနသည် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့်လ ်ေှေ် မလျှာ ်ေားပခင်း ို 

သေေ်ှေ်ချေ ်ေျေားနှင့်အညီ စိစစ်၍ ေုေ်မပးပခင်း သိုေ့ဟုေ် ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။ 

၂၅။ ဦးစီးဌာနသည် ပပည်ပေှ ေုေ်မပးမသာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ေင်ပပ၍ ပပည်ေွင်းေွင် 

မောင်းနှင်ရန် မလျှာ ်ေားပခင်း ုိ သေ်ေှေ်ချေ ်ေျေားနှင့်အညီ စိစစ်၍ ေုေ်မပးပခင်း သိုေ့ဟေု် 

ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။ 

၂၆။ ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ်ရရှိလိုသူသည် လိုင်စင်ေုေ်မပးသည့် အရာရှိေံ သေ်ေှေခ်ျေ ်ေျေားနှင့် 

အညီ မလျှာ ်ေားရေည်။ 

၂၇။ လိုင်စင်ေုေ်မပးသူအရာရှိသည် ပုေ်ေ ၂၆ အရ မလျှာ ်ေားေှု ုိ သေ်ေှေခ်ျေ ်ေျေားနှင့် 

အညီ စိစစ်ပပီး ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ် ေုေ်မပးပခင်း သိုေ့ဟုေ် ပငင်းဆိုပခင်း ပပုနိုင်သည်။ 

၂၈။ လိုင်စင်ေုေ်မပးသူ အရာရှိသည် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သိုေ့ဟုေ် ယာဉ်အ ူ လ ်ေှေ် 

 ုိင်မဆာင်သူ  သေ်ေှေ်ေားသည့် စည်း ေ်း ို လို ်နာရန်ပျေ ် ွ ်လျှင် ေှေ်ေေ်းေင် 

ေားရေည်။ ယင်းေှေ်ေေ်းသည် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သိုေ့ဟုေ် ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ် သ ်ေေ်း 

ေိုးပခင်းနှင့် ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်အေျေိုးအစား မပပာင်းလဲမပးရန် မလျှာ ်ေားပခင်း၊ လိုင်စင် ုိ 

မခေ္တ ရပ်စဲပခင်း၊ ေျေ ်သိေ်းပခင်းနှင့် လုိင်စင် အပေဲေေ်းရုပ်သိေ်းပခင်း ိစ္စေုိေွ့င် ေည့်သွင်းစဉ်းစားရေည့် 

အချေ ်ေျေား ပေစ်မစရေည်။ 

၂၉။ လိုင်စင်ေုေ်မပးသူအရာရှိသည် ဤဥပမေအရ ပပုလုပ်သည့် နည်းဥပမေ ပပဋ္ဌာန်းချေ ် 

ေစ်ခုခု ို မော ်ေျေ ် ျေူးလွန်သည့် ယာဉ်အ ူ ို  ာလသေ်ေှေ်၍ ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ် 

မခေ္တ ရပ်စဲပခင်း၊ ေျေ ်သိေ်းပခင်း သုိေ့ဟုေ် ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ် အပေဲေေ်းရုပ်သိေ်းပခင်းပပုနုိင်သည်။ 

၃၀။ မော်မော်ယာဉ်မောင်း သင်ေန်းမ ျောင်း ေွင့်လှစ်လိုသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် 

သေေ်ှေ်ချေ ်ေျေားနှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို ့မလျှာ ်ေားရေည်။ 

၃၁။ ဦးစီးဌာနသည် ပုေ်ေ ၃၀ အရ မလျှာ ်ေားေှု ို သေ်ေှေ်ချေ ်ေျေားနှင့်အညီ စိစစ်၍ 

လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေုေ်မပးပခင်း သိုေ့ဟုေ် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိုင်သည်။ 

၃၂။ ပုေ်ေ ၂၃၊ ပုေ်ေ ၂၄၊ ပုေ်ေ ၂၅ သိုေ့ဟုေ် ပုေ်ေ ၃၁ အရ ပငင်းပယ်သည့် အေိန် ုိ့ မ ျေနပ်ေှု 

ေရိှသူသည် အဆုိပါအေိန် ့ချေေှေ်သည့် မနရ့ ်ေှ ရ ်မပါင်း ၃၀ အေွင်း ဝန်က ီးဌာနသုိ ့အယူခံဝင်နုိင်သည်။ 

ဝန်က ီးဌာန၏ အဆုံးအပေေ်သည် အပပီးအပပေ်ပေစ်သည်။ 

၃၃။ ( ) ပုေ်ေ ၂၃၊ ပုေ်ေ ၂၄၊ ပုေ်ေ ၂၅ သိုေ့ဟေု် ပုေ်ေ ၃၁ အရ ချေေှေ်သည့် အေိန်ေ့ှအပ 

ဤအခန်းအရ ချေေှေ်သည့် အပခားအေိန် ့ ေစ်စံုေစ်ရာအမပါ် မ ျေနပ်ေှုေရိှသူသည် 

အဆုိပါ အေိန်ခ့ျေေှေ်သည့် အမက ာင်းက ားစာ ရရိှသည့်မနရ့ ်ေှ ရ ်မပါင်း ၃၀ အေွင်း 
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ဦးစီးဌာန ညွှန်က ားမရးေှူးချေုပ်ေံသုိလ့ည်းမ ာင်း၊ ဦးစီးဌာနညွှန်က ားမရးေှူးချေုပ်၏ 

ဆံုးပေေ်ချေ ် ုိ မ ျေနပ်ေှုေရိှသူသည် အဆုိပါ ဆံုးပေေ်ချေ ်ချေေှေ်သည့် အမက ာင်းက ားစာ 

ရရိှသည့် မနရ့ ်ေှ ရ ်မပါင်း ၃၀ အေွင်း ဝန်က ီးဌာနသုိ ့လည်းမ ာင်း အဆင့်ဆင့် 

အယူခံဝင်နိုင်သည်။ 

 ( ခ ) ပုေ်ေခဲွ( ) အရ အယူခံမလျှာ ်ေားေှုေျေားေွင် ဝန်က ီးဌာန ချေေှေ်သည့် ဆံုးပေေ်ချေ ်သည် 

အပပီးအပပေ်ပေစ်သည်။ 

အခန်း(၆) 

မော်မော်ယာဉ်ေင်သွင်းပခင်း၊ ေုေ်လုပ်ပခင်း၊ မရာင်းချေပခင်း၊ေည်မဆာ ်ေပ်ဆင်ပခင်း၊ 

ပပုပပင်ေိန်းသိေ်းပခင်းနှင့် စစ်မဆးပခင်း 

၃၄။ ဦးစီးဌာနသည် မော်မော်ယာဉ် ေင်သွင်းပခင်း၊ မော်မော်ယာဉ်ေုေ်လုပ်ပခင်း၊ မော်မော်ယာဉ် 

ေည်မဆာ ်ေပ်ဆင်ပခင်း၊ မော်မော်ယာဉ် ပပုပပင်ေိန်းသိေ်းပခင်းေုိနှ့င့်စပ်လျေဉ်း၍ မဘးအန္တရာယ် 

 င်းရှင်းေှုဆုိင်ရာ၊ ပေ်ဝန်း ျေင် ေိန်းသေိ်းမရးဆိုင်ရာ စည်း ေ်းချေ ်ေျေားနှင့် စံချေိန်စံညွှန်းေျေား ုိ 

သေေ်ှေ်ရေည်။ 

၃၅။ မော်မော်ယာဉ်ေုေ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း၊ မော်မော်ယာဉ် မရာင်းချေပခင်းလုပ်ငန်း၊ မော်မော်ယာဉ် 

ေည်မဆာ ်ေပ်ဆင်ပခင်းလုပ်ငန်း၊ မော်မော်ယာဉ်ပပုပပင် ေိန်းသိေ်းပခင်းလုပ်ငန်း သိုေ့ဟုေ် 

မော်မော်ယာဉ်စစ်မဆးပခင်း ပုဂ္ဂလိ လုပ်ငန်းလုပ် ုိင်လုိသူသည် ဦးစီးဌာနသုိ ့သေ်ေှေ်ချေ ်နှင့်အညီ 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်မလျှာ ်ေားရေည်။ 

၃၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပုေ်ေ ၃၅ အရ မလျှာ ်ေားေှု ုိ သေ်ေှေ်ချေ ်ေျေားနှင့်အညီစိစစ်ပပီး လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်ေုေ်မပးပခင်း သိုေ့ဟေု် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိုင်သည်။ 

၃၇။ ပုေ်ေ ၃၆ အရ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေုေ်မပးရန် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုသည့်အေိန် ့ို မ ျေနပ်ေှု 

ေရိှသူသည် အဆုိပါအေိန်ခ့ျေေှေ်သည့်ရ ်ေှ ရ ်မပါင်း ၃၀ အေွင်း ဝန်က ီးဌာနသုိ ့အယူခံဝင်နုိင်သည်။ 

ဝန်က ီးဌာန၏ ဆုံးပေေ်ချေ ်သည် အပပီးအပပေ်ပေစ်သည်။ 

အခန်း(၇) 

ဝန်က ီးဌာန၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ေျေား 

၃၈။ ဝန်က ီးဌာနသည်- 

( ) ပပည်မောင်စုအစုိးရအေွဲ၏့ သမဘာေူညီချေ ်ပေင့် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လေ်းအန္တရာယ် 

 င်းရှင်းမရးမဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် အေျိုေ းသားယာဉ်အန္တရာယ်၊ လေ်းအန္တရာယ်  င်းရှင်းမရး 

မ ာင်စီ ုိ ေွဲ စ့ည်း၍ ယင်း၏လုပ်ငန်းောဝန်ေျေား ုိ သေ်ေှေ်ရေည်။ 
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( ခ ) လိုအပ်မသာ မ ာ်ေေီေျေား ုိ ေွဲ စ့ည်း၍ ယင်းေို၏့လုပ်ငန်းောဝန်ေျေား ုိ သေေ်ှေ် 

နိုင်သည်။ 

( ဂ ) မ ာ်ေေီအသီးသီးေွင် ေိမရာ ်စွာ ောဝန်ေေ်းမဆာင်နိ ုင်ရန် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ 

လေ်းအန္တရာယ် င်းရှင်းမရး ပညာရပ်ဆုိင်ရာ  ျွေ်း ျေင်သူေျေား ုိ ေည့်သွင်းေဲွစ့ည်းနုိင်သည်။ 

(ဃ) အေျေားပပည်သူဆုိင်ရာ မနရာေွင် မဆာင်ရွ ်သည့် ေည်မဆာ ်ေှု လုပ်ငန်းေျေားအမပါ် 

က ိုေင်ပပင်ဆင်ဆဲ  ာလေွင်ပေစ်မစ၊ မဆာ ်လုပ်ဆဲ  ာလေွင်ပေစ်မစ၊ အသံုးပပု 

မနသည့်  ာလေွင်ပေစ်မစ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လေ်းအန္တရာယ် င်းရှင်းမရးအေွ ် 

အက ံပပုချေ ်ေျေားနှင့် သံုးသပ်ချေ ်ေျေား ုိ ေုေ်ပပန်မပးပုိနုိ့င်သည်။ 

၃၉။ ( ) အေျေိုးသားယာဉ်အန္တရာယ်၊ လေ်းအန္တရာယ်  င်းရှင်းမရးမ ာင်စီသည် ပပည်မောင်စု 

အစုိးရအေဲွ၏့ သမဘာေူညီချေ ်ပေင့် ေိုင်းမေသက ီး သိုေ့ဟုေ် ပပည်နယ် သိုေ့ဟုေ် 

ပပည်မောင်စုနယ်မပေေိုေ့ွင် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လေ်းအန္တရာယ် င်းရှင်းမရး မ ာင်စီ 

ေျေား ုိ ေွဲ စ့ည်း၍ ယင်းေို၏့ လုပ်ငန်းောဝန်ေျေား ို သေ်ေှေ်ရေည်။ 

( ခ ) ေုိင်းမေသက ီး သုိေ့ဟုေ် ပပည်နယ် သုိေ့ဟုေ် ပပည်မောင်စုနယ်မပေယာဉ်အန္တရာယ်၊ 

လေ်းအန္တရာယ် င်းရှင်းမရးမ ာင်စီသည် ခရုိင်နှင့် ပေိုန့ယ်ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လေ်းအန္တရာယ် 

 င်းရှင်းမရးမ ာင်စီေုိ ုိ့ ေဲွစ့ည်း၍ ယင်းေုိ၏့ လုပ်ငန်းောဝန်ေျေား ုိ သေ်ေှေ်ရေည်။ 

၄၀။ ဝန်က ီးဌာနသည် ပပည်မောင်စုအစုိးရအေဲွ၏့ သမဘာေူညီချေ ်ပေင့် မအာ ်ပါ ိစ္စရပ်ေျေား ုိ 

မဆာင်ရွ ်ရေည် - 

( ) ပပည်ပေှေင်သွင်းသည့် မော်မော်ယာဉ်အေျိုေ းအစား၊ ေုေ်လုပ်သည့်ခုနှစ်နှင့် အမရအေွ ် 

သေေ်ှေ်ပခင်း၊ 

( ခ ) ပပည်ေွင်း၌အသုံးပပုသည့် မော်မော်ယာဉ် အေျေိုးအစားအလို ် သွားလာခွင့်ရှိသည့် 

မနရာမေသ သေေ်ှေ်ပခင်း၊ 

( ဂ ) နုိင်ငံအချေင်းချေင်း သုိေ့ဟုေ် နုိင်ငံပေေ်မ ျော်ခရီးသည်နှင့် ုန်စည်ပုိမ့ဆာင်သွားလာပခင်း 

ဆိုင်ရာ စည်း ေ်းချေ ်ေျေားသေ်ေှေ်ပခင်း။ 

၄၁။ ဝန်က ီးဌာနသည် ဤဥပမေ၊ ဤဥပမေအရ ေုေ်ပပန်မသာ နည်းဥပမေနှင့်အညီ မ ာ ်ခံသည့် 

ေဏ်မက းမငွနှင့် မအာ ်ပါအခမငွေျေား ို ပပည်မောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ သမဘာေူညီချေ ်ပေင့် 

သေေ်ှေ်ရေည်- 

  ( ) မောမ်ော်ယာဉ် ေှေ်ပုံေင်ပခင်းဆိုင်ရာ ပပည်ပေင်သွင်းယာဉ် ေှေ်ပုံေင်ခ၊ မောမ်ော် 

ယာဉ် နဦးေှေ်ပုံေင်ခ၊ နှစ်လဲယာဉ်ေှေ်ပုံေင်ခ၊ ယာဉ်စစ်မဆးခနှင့် အပခားေှေ် 

ပုံေငအ်ခမငွေျေား၊ 
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( ခ ) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ် ေုေ်မပးပခင်းဆိုင်ရာ ေှေ်ပုံေင်ခ၊ 

စစ်မဆးခနှင့် အပခားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအခမငွေျေား၊ 

( ဂ ) မော်မော်ယာဉ် ေုေ်လုပ်ပခင်း၊ မရာင်းချေပခင်း၊ ေည်မဆာ ်ေပ်ဆင်ပခင်း၊ ပပုပပင် 

ေိန်းသိေ်းပခင်း၊ စစ်မဆးပခင်းနှင့် ယာဉ်မောင်းသင်ေန်းမ ျောင်း ေွင့်လှစ်ပခင်းဆိုင်ရာ 

အခမငွေျေား။ 

၄၂။ ဝန်က ီးဌာနသည် ဤဥပမေ၊ ဤဥပမေအရပပုမသာနည်းဥပမေနှင့်အညီ မ ာ ်ခံသည့် 

ေဏ်မက းမငွနှင့် အခမငွပောဏေျေား ုိ ပပည်မောင်စုအစုိးရအေဲွ၏့ သမဘာေူညီချေ ်ပေင့်ပပင်ဆင်ပခင်း 

နှင့် မပပာင်းလဲပခင်းပပုနိုင်သည်။  

၄၃။ ဝန်က ီးဌာနသည် အေိန်မ့က ာ်ပငာစာ ေုေ်ပပန်၍ ေည်သည့်မော်မော်ယာဉ် ုိေဆုိ ေှေ်ပံုေင် 

ရာေငွ် အခမငွမပးမဆာင်ပခင်းေှ  င်းလွေ်ခွင့် ပပုနိငု်သည်။ 

အခန်း(၈) 

ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ေျေား 

၄၄။ ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ေျေားေှာ မအာ ်ပါအေိုင်းပေစ်သည်- 

( ) မောမ်ော်ယာဉ်ေှေ်ပုံေင်ပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေျေား သေေ်ှေ်ပခင်း၊  

( ခ ) မောမ်ော်ယာဉ် ေှေ်ပုံေင်ပခင်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်း ေ်းချေ ်ေျေား သေ်ေှေ်ပခင်း၊  

( ဂ ) မောမ်ော်ယာဉ်စစ်မဆးပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေျေားသေေ်ှေ်ပခင်း၊ 

(ဃ) ပေန်ောနိုင်ငံအေွင်းမခေ္တ  သိုေ့ဟုေ် ပုံေှန်ပေေ်သန်းသွားလာေည့် ပပည်ပေှေ်ပုံေင် 

မော်မော်ယာဉ် ုိပေစ်မစ၊ ပပည်ပသုိ ့မခေ္တ  သုိေ့ဟုေ် ပံုေှန်ေွ ်ခွာသွားေည့် ပပည်ေွင်း 

ေှေ်ပုံေင်မော်မော်ယာဉ် ုိပေစ်မစ နိုင်ငံေ ာနှင့်ပူးမပါင်းမဆာင်ရွ ်လျေ ်ရှိသည့် 

 ုန်းလေ်းပိုမ့ဆာင်မရးဆိုင်ရာ သမဘာေူစာချေုပ်ေျေားနှင့်အညီမဆာင်ရွ ်ပခင်း၊ 

( င ) မော်မော်ယာဉ် ေုေ်လုပ်ပခင်း၊ မရာင်းချေပခင်း၊ ေည်မဆာ ်ေပ်ဆင်ပခင်းနှင့် ပပုပပင် 

ေိန်းသိေ်းပခင်း လုပ်ငန်းေျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ စစ်မဆးပခင်းနှင့်စည်း ေ်းချေ ်ေျေား 

သေေ်ှေ်ပခင်း၊ 

( စ ) မော်မော်ယာဉ်စစ်မဆးပခင်း ပုဂ္ဂလိ လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ စည်း ေ်းချေ ်ေျေား 

သေေ်ှေ်ပခင်းနှင့် စစ်မဆးပခင်း၊ 

(ဆ) ယာဉ်မောင်းလုိင်စင်နှင့် ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ်မလျှာ ်ေားေှု ုိ စစ်မဆးပခင်း၊ ေုေ်မပးပခင်း၊ 

အေျေိုးအစားခွဲပခားပခင်း၊ မောင်းနှင်ခွင့်၊ သုးံစွခဲွင့် စည်း ေ်းချေ ်ေျေား သေ်ေှေ်ပခင်း၊ 
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( ဇ ) မောမ်ော်ယာဉ်မောင်း သင်ေန်းမ ျောင်းလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ စည်း ေ်းချေ ်ေျေား 

သေေ်ှေ်ပခင်းနှင့် စစ်မဆးပခင်း၊ 

( စျေ ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လေ်းအန္တရာယ် င်းရှင်းမရးနှင့်စပ်လျေဉ်း၍  စည်း ေ်းချေ ်ေျေား 

သေ်ေှေ်ပခင်း၊  ပညာမပးလှုံမ့ဆာ်ပခင်း၊ သ ်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွအ့စည်းေျေား၊ 

အစိုးရေဟေု်မသာ အေွဲ အ့စည်းေျေားနှင့် ပူးမပါင်းမဆာင်ရွ ်ပခင်း၊ 

(ည) လေ်းညွှန်း၊ လေ်းအေှေ်အသားနှင့် အချေ ်ပပေျေား သေ်ေှေ်ပခင်း၊ 

( ဋ ) လေ်းအန္တရာယ်  င်းရှင်းမရးဆိုင်ရာ အရည်အမသွး စစ်မဆးပခင်း၊ အ ဲပေေ်ပခင်း၊ 

 ျွေ်း ျေင်သူမစလွှေ်ပခင်းနှင့်သ ်ဆိုင်ရာသို ့အက ံပပုပခင်း၊ 

( ဌ ) ယာဉ်မက ာပိေ်ဆုိေ့ှု ေပေစ်ပွားမစရန်နှင့် ယာဉ်အန္တရာယ် င်းရှင်းမရး မဆာင်ရွ ်ရာေွင် 

အဆင့်ပေင့်နည်းပညာေျေား အသုံးပပု၍ မဆာင်ရွ ်ပခင်း၊ 

( ဍ ) ယာဉ်ေမော်ေဆေှုေျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ မလ့လာသုံးသပ်ပခင်း၊ ယာဉ်ေမော်ေဆေှုေျေား 

မလျော့နည်းမစရန် သ ်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွအ့စည်းေျေား၊ အစုိးရေဟုေ်မသာ 

အေွဲ အ့စည်းေျေားနှင့် ပူးမပါင်းမဆာင်ရွ ်ပခင်း၊ 

( ဎ ) ယာဉ်မက ာင့်ပေစ်မပါ်မသာ ပေ်ဝန်း ျေင်ေိန်းသိေ်းမရးနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ပညာမပး 

လှုံမ့ဆာ်ပခင်း၊ သုမေသနပပုလုပ်ပခင်း၊ သ ်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွအ့စည်းေျေား၊ 

အစိုးရေဟေု်မသာအေွဲ အ့စည်းေျေားနှင့်ပူးမပါင်းမဆာင်ရွ ်ပခင်း၊ 

(ဏ) အေျေားပပည်သူသုံးလေ်းမပါ်ေွင်သွားလာမနသည့် မော်မော်ယာဉ်ေျေားအန္တရာယ် 

 င်းရှင်းစွာ သွားလာနိုင်မရးအေွ ် အပေန်နှုန်းသေေ်ှေ်ပခင်း။ 

အခန်း(၉) 

ေားပေစ်ချေ ်ေျေား 

၄၅။ ေည်သူေျှ မအာ ်ပါအမပခအမနေစ်ရပ်ရပ်၌ မော်မော်ယာဉ် ို အေျေားပပည်သူဆိုင်ရာ 

မနရာေွင် မောင်းနှင်ပခင်း၊ မောင်းနှင်မစပခင်း သိုေ့ဟေု် ရပ်နားေားပခင်းေပပုရ - 

( ) မောမ်ော်ယာဉ် ို ေှေ်ပုံေင်ေားေှု ေရှိပခင်း၊ 

( ခ ) မော်မော်ယာဉ် ေှေ်ပံုေင်သ ်မသခံလ ်ေှေ်ရပ်စဲပခင်း၊ သိေ်းဆည်းခံရပခင်း၊ သ ်ေေ်း 

 ုန်ဆုံးပခင်း သိုေ့ဟုေ် သေေ်ှေ်သည့်နည်းလေ်းအေိငု်း ပပသေေားပခင်း၊ 

( ဂ ) မောမ်ော်ယာဉ်ေှေ်ပုံေင် ေျေ ်သိေ်းခံရပခင်း သိုေ့ဟုေ် သ ်ေေ်း ုန်ဆုံးပခင်း။ 
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၄၆။ ေည်သူေျှ မော်မော်ယာဉ် ို သူေစ်ပါးေိခို ်ေှု အာေခံေေားရှိဘဲ အေျေားပပည်သူဆိုင်ရာ 

မနရာေွင် အသုံးေပပုရ သိုေ့ဟုေ် အသုံးပပုခွင့်ေမပးရ။ ဤေားပေစ်ချေ ်သည် ခရီးသည်ေျေားနှင့် 

ေသ ်ဆိုင်မစရ။  

၄၇။ ( ) ေည်သူေျှ ေိေိအား ေုေ်မပးေားသည့် ယာဉ်မောင်းလုိင်စင် လ ်ဝယ်ေေားလျှင် အေျေား 

ပပည်သူဆိုင်ရာ မနရာေွင် မောမ်ော်ယာဉ် ုိ မောင်းနှင်ပခင်းေပပုရ။ 

( ခ )  ေည်သူေျှ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ေရှိလျှင် မော်မော်ယာဉ် ို အေျေားပပည်သူဆိုင်ရာ 

မနရာေွင်မောင်းနှင်ပခင်းေပပုရ။ 

( ဂ ) ေည်သည့်မော်မော်ယာဉ်ပိုင်ရှင် သိုေ့ဟုေ် မော်မော်ယာဉ်အေွ ် ောဝန်ရှိသူေျှ 

ယင်းမော်မော်ယာဉ် ုိ ယာဉ်မောင်းလုိင်စင် ရရိှေေားသူေစ်ဦးဦးအား မောင်းနှင်မစပခင်း 

ေပပုရ သိုေ့ဟေု် မောင်းနှင်ရန်ခွင့်ေပပုရ။ 

၄၈။ ေည်သူေျှ အေျေားပပည်သူဆိုင်ရာ မနရာေွင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၌ ခွင့်ပပုေားပခင်းေရှိမသာ 

မောမ်ော်ယာဉ် ို မောင်းနှင်ပခင်းေပပုရ သိုေ့ဟုေ် မောင်းနှင်ခွင့်ေပပုရ။ 

၄၉။ ေည်သူေျှ အေျေားပပည်သူဆိုင်ရာမနရာေွင် မအာ ်ပါေစ်ခုခု ုိ ေပပုလုပ်ရ- 

( ) မောမ်ော်ယာဉ် ို သေ်ေှေ်ေားသည့် အပေန်နှုန်းေ ်ပို၍မောင်းနှင်ပခင်း သိုေ့ဟေု် 

သေေ်ှေ်ေားသည့် အပေန်နှုန်းမအာ ် မလျှာ၍့မောင်းနှင်ပခင်း၊ 

( ခ ) မဘးအန္တရာယ်ပေစ်မစနိုင်သည့် မောမ်ော်ယာဉ် ို မောင်းနှင်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ေူးယစ်မဆးဝါး သုိေ့ဟုေ် စိေ် ုိမပပာင်းလဲမစမသာ မဆးဝါးေျေားသံုးစဲွ၍မသာ်လည်းမ ာင်း၊ 

အရ ်မသစာ ေူးယစ်မသာ ်စား၍မသာ်လည်းမ ာင်း မော်မော်ယာဉ် ုိ မောင်းနှင်ပခင်း။ 

၅၀။ ေည်သူေျှ - 

( ) လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေရိှဘဲ မော်မော်ယာဉ် ေုေ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း သုိေ့ဟုေ် မရာင်းချေပခင်း 

လုပ်ငန်း သိုေ့ဟေု် ေည်မဆာ ်ေပ်ဆင်ပခင်းလုပ်ငန်း ုိ ေပပုရ၊  

( ခ ) လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေရိှဘဲ မော်မော်ယာဉ်ပပုပပင်ေိန်းသိေ်းပခင်းလုပ်ငန်း ုိ လုပ် ုိင်ပခင်း 

ေပပုရ။ 

၅၁။ ေည်သူေျှ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေရိှဘဲ မော်မော်ယာဉ်မောင်းသင်ေန်းမ ျောင်း ေွင့်လှစ်ပခင်းေပပုရ။ 

၅၂။ ေည်သူေျှ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေရိှဘဲ မော်မော်ယာဉ်စစ်မဆးပခင်း ပုဂ္ဂလိ လုပ်ငန်း ုိ လုပ် ုိင်ပခင်းေပပုရ။ 

၅၃။ ေည်သူေျှ မအာ ်ပါေစ်ခုခု ုိ ေပပုလုပ်ရ- 

( ) မောမ်ော်ယာဉ်နံပါေ်ပပား ုိ ေေင်ရှားမအာင်ပပုလုပ်ပခင်း၊ 
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( ခ ) မောမ်ော်ယာဉ်နံပါေ်ပပား ုိ ေင်မယာင်ေင်ေှားပေစ်မစရန် ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ေေှန် န်မသာမော်မော်ယာဉ်နံပါေ်ပပား ုိ မော်မော်ယာဉ်ေွင် ေပ်ဆင်အသံုးပပုပခင်း။ 

၅၄။ ေည်သူေျှ မအာ ်ပါေစ်ခုခု ုိ ေပပုလုပ်ရ-  

( ) ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ်ေရှိဘဲ ယာဉ်အ ူအပေစ် ပါဝင်မဆာင်ရွ ်ပခင်း၊ 

( ခ ) စိေ်ပေစ်မစ၊  ုိယ်ပေစ်မစ မော်မော်ယာဉ် ုိ မောင်းနှင်ရန် သင့်မလျော်ပခင်းေရိှသည့်အခါ  

မောင်းနှင်ပခင်း၊ 

( ဂ ) သေေ်ှေ်ေားသည့် ဝန်ေင်အားေ ်ပိုမသာ မော်မော်ယာဉ် ုိ မောင်းနှင်ပခင်း၊ 

(ဃ) မော်မော်ဆိုင် ယ် ို စီးနင်းစဉ် မော်မော်ဆိုင် ယ်ဦးေုပ် ို မေးသိုင်းက ိုး 

မသချောစွာေပ်၍ မောင်းနှင်ေှုေပပုပခင်း၊ 

( င ) သေ်ေှေ်ေားသည့် မော်မော်ယာဉ် ုိမောင်းနှင်စဉ် ယာဉ်မောင်းနှင့် လုိ ်ပါစီးနင်း 

သူေျေားသည် အသ ် ယ်ေိုင်ခုံခါးပေ် ုိ  ေပ်ဆင်ေှုေပပုပခင်း၊ 

( စ ) မပခ ျေင် လေ်း ူးမနရာနှင့်သ ်ဆိုင်သည့် နည်းဥပမေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်ေစ်ရပ်ရပ် ုိ 

ဆန် ့ျေင်၍ မောမ်ော်ယာဉ် ို မောင်းနှင်ပခင်း၊ 

(ဆ) ဥပမေနှင့်အညီ အခွင့်အာဏာေရှိဘဲ သိုေ့ဟုေ် ခိုင်လုံမသာအမက ာင်းပပချေ ်ေရှိဘဲ 

မော်မော်ယာဉ်၏ ေူလအေျေိုးအေည်၊ ရုပ်သဏ္ဍာန် ပျေ ်ပပားမစသည်အေိ ပပ ပုပင် 

မပပာင်းလဲပခင်း သိုေ့ဟုေ် စ ် ိရိယာေစ်စိေ်ေစမ်ေသ ုိ ပပုပပင်မပပာင်းလဲပခင်း 

သိုေ့ဟေု် မောမ်ော်ယာဉ်စစ်မဆးချေ ် သ ်မသခံလ ်ေှေ်ပါ အမနအေားေျေား ုိ 

ပပုပပင်မပပာင်းလဲပခင်း၊ 

( ဇ ) မော်မော်ဆိုင် ယ် ို မနာ ်က ည့်ေှန် သိုေ့ဟေု် အိေ်မဇာရှိအသံေိန်း ိရိယာ 

ေပါဘဲ မောင်းနှင်ပခင်း။ 

၅၅။ မောမ်ော်ယာဉ်လ ်ဝယ်ရှိသူ ေည်သူေျှ မအာ ်ပါေစ်ခုခု ုိ ေပပုလုပ်ရ- 

( ) မော်မော်ယာဉ် မပး ေ်းပခင်းနှင့် မရာင်းချေပခင်းေုိေွ့င် မော်မော်ယာဉ် မပး ေ်းသည့် 

မနရ့ ် သုိေ့ဟုေ် အမရာင်းအဝယ် စာချေုပ်ချေုပ်ဆုိသည့်မနရ့ ်ေှ  ရ ်မပါင်း ၃၀ အေွင်း 

ေှေ်ပုံေင်သူ အေည်မပပာင်းလဲမပးနိုင်မရးအေွ ် မလျှာ ်ေားရန် ပျေ ် ွ ်ပခင်း၊ 

( ခ ) အမေွဆ ်ခံပခင်းပေင့် မော်မော်ယာဉ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ေှေ်ပုံေင်သူအေည် 

မပပာင်းလဲမပးရန် ေရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိသည့်ရ ်ေှ ရ ်မပါင်း ၃၀ အေွင်း 

မလျှာ ်ေားရန် ပျေ ် ွ ်ပခင်း၊ 
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( ဂ ) ေှေ်ပံုေင်သူ အေည်မပပာင်းလဲမပးရန် မလျှာ ်ေားရာေွင် မော်မော်ယာဉ်မပး ေ်းပခင်း 

နှင့် မရာင်းဝယ်ပခင်းစာချေုပ်၌ အချေ ်အလ ်ေစ်စုံေစ်ရာ ုိ ေေှန်ေ န်မော်ပပပခင်း၊ 

ပပင်ဆင်ပခင်း၊ ချေန်လှပ်ပခင်းနှင့် စာချေုပ်ချေုပ်ဆုိသည့်မနရ့ ် ုိ ေေှန်ေ န်မော်ပပပခင်း။ 

၅၆။ ေည်သူေျှ ဦးစီးဌာန  ေုေ်မပးသည့် စာေေ်းအေှေ်အသား ို သ ်ဆိုင်ပခင်းေရှိသည့် 

မောမ်ော်ယာဉ်ေွင် မပပာင်းလဲသုးံစွဲပခင်း သိုေ့ဟုေ် သုးံစွမဲစပခင်းေပပုရ။ 

၅၇။ ေည်သူေျှ အပခားသူေစ်ဦးဦး၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သိုေ့ဟုေ် ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ် ုိ 

အသံုးပပု၍ မော်မော်ယာဉ် ုိ မောင်းနှင်ပခင်း သုိေ့ဟုေ် ယာဉ်အ ူအပေစ် ပါဝင်မဆာင်ရွ ်ပခင်းေပပုရ။ 

အခန်း(၁၀) 

ပပစ်ေဏ်ေျေား 

၅၈။ ( ) ေည်သူေဆုိ ပုေ်ေ ၄၅၊ ပုေ်ေ ၄၆၊ ပုေ်ေ ၄၇ ပုေ်ေခဲွ (ခ) နှင့် ပုေ်ေခဲွ (ဂ)၊ ပုေ်ေ ၄၈ ၊ ပုေ်ေ ၄၉ 

နှင့် ပုေ်ေ ၅၀ ပုေ်ေခဲွ (ခ) ပါေားပေစ်ချေ ်ေစ်ရပ်ရပ် ုိ မော ်ေျေ ် ျေ းလွန်မက ာင်း 

ပပစ်ေှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ို ေစ်လေ ်ေပိုမသာ မောင်ေဏ်ပေစ်မစ၊ 

 ျေပ်ငါးမသာင်း ေ ေ်ပိုမသာ မငွေဏ်ပေစ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်မစ ချေေှေ်ရေည်။ 

( ခ ) ေည်သူေဆို ပုေ်ေ ၅၀ ပုေ်ေခွဲ ( ) ပါေားပေစ်ချေ ်ေစ်ရပ်ရပ် ို မော ်ေျေ ် 

 ျေူးလွန်မက ာင်း ပပစ်ေှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ို သုံးလေ ်ေပိုမသာ 

မောင်ေဏ်ပေစ်မစ၊  ျေပ် သိန်း ၅၀ ေ ်ေပုိမသာ မငွေဏ်ပေစ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံုးပေစ်မစ 

ချေေှေ်ရေည်။ 

( ဂ ) ပုေ်ေခွဲ ( ) ပါေားပေစ်ချေ ်ေစ်ရပ်ရပ် ို ေစ်နှစ်အေွင်း ေပ်ေံ ျေူးလွန်လျှင် 

ေပ်ေံ ျေ းလွန်မသာ ပပစ်ေှုအေွ ် သံုးလေ ်ေပုိမသာ မောင်ေဏ်ပေစ်မစ၊  ျေပ်ေစ်သိန်း 

ေ ေ်ပိုမသာ မငွေဏ်ပေစ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်မစ ချေေှေ်ရေည်။ 

၅၉။ ေည်သူေဆို ပုေ်ေ ၅၁ ပါ ေားပေစ်ချေ ် ို မော ်ေျေ ် ျေူးလွန်မက ာင်း ပပစ်ေှုေင်ရှား 

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ုိ  ျေပ် ငါးသိန်းေ ်ေပိုမသာ မငွေဏ်ချေေှေ်ရေည်။ 

၆၀။ ေည်သူေဆို ပုေ်ေ ၅၂ ပါေားပေစ်ချေ ် ို မော ်ေျေ ် ျေူးလွန်မက ာင်း ပပစ်ေှုေင်ရှား 

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ုိ  ျေပ် ၁၀ သိန်း ေ ်ေပိုမသာ မငွေဏ်ချေေှေ်ရေည်။  

၆၁။ ေည်သူေဆို ပုေ်ေ ၅၃ ပါ ေားပေစ်ချေ ်ေစ်ရပ်ရပ် ုိ မော ်ေျေ ် ျေူးလွန်မက ာင်း ပပစ်ေှု 

ေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ို သုးံလေ ်ေပိုမသာ မောင်ေဏ်ပေစ်မစ၊  ျေပ်ေစ်သနိ်းေ ် 

ေပိုမသာ မငွေဏ်ပေစ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်မစ ချေေှေရ်ေည်။ 
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၆၂။ ေည်သူေဆို ပုေ်ေ ၄၇ ပုေ်ေခွဲ ( )၊ ပုေ်ေ ၅၄ နှင့် ပုေ်ေ ၅၇ ပါေားပေစ်ချေ ်ေစ်ရပ်ရပ် ုိ 

မော ်ေျေ ် ျေူးလွန်မက ာင်း ပပစ်ေှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ုိ  ျေပ်သုးံမသာင်း ေ ်ေပို 

မသာ မငွေဏ်ချေေှေ်ရေည်။ 

၆၃။ မော်မော်ယာဉ်လ ်ဝယ်ရိှသူ ေည်သူေဆုိ ပုေ်ေ ၅၅ ပါ ေားပေစ်ချေ ်ေစ်ရပ်ရပ် ုိ မော ်ေျေ ် 

 ျေူးလွန်မက ာင်း ပပစ်ေှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူ ုိ  ျေပ်ေစ်သိန်းေ ်ေပုိမသာ မငွေဏ် 

ချေေှေရ်ေည်။ 

၆၄။ ေည်သူေဆုိ ပုေ်ေ ၅၆ ပါေားပေစ်ချေ ် ုိ မော ်ေျေ ် ျေူးလွန်မက ာင်း ပပစ်ေှုေင်ရှား 

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ို မပခာ ်လေ ်ေပိုမသာ မောင်ေဏ်ပေစ်မစ၊  ျေပ်သုံးသိန်းေ ် 

ေပိုမသာ မငွေဏ်ပေစ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်မစ ချေေှေ်ရေည်။ 

၆၅။ ေည်သူေဆုိ ဤဥပမေအရေုေ်ပပန်မသာ နည်းဥပမေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်ေစ်ရပ်ရပ် ုိ မော ်ေျေ ် 

 ျေူးလွန်မက ာင်း ပပစ်ေှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ုိ  ျေပ်သုံးမသာင်း ေ ေ်ပိုမသာ မငွေဏ် 

ချေေှေ်ရေည်။   

၆၆။ ေည်သူေဆို ဤဥပမေအရပေစ်မစ၊ ဤဥပမေအရပပုသည့် နည်းဥပမေေစ်ခုခုအရပေစ်မစ 

ပပစ်ေဏ်ေို ်မသာ ပပစ်ေှု ို ျေူးလွန်ရန် အားမပး ူညီလျှင် ယင်းပပစ်ေှုအေွ ် ဤဥပမေေွင် 

ပပဋ္ဌာန်းေားသည့် ပပစ်ေဏ်ချေေှေ်ပခင်းခံရေည်။ 

အခန်း(၁၁) 

မလျော်မက းမငွမပးမဆာင်ပခင်း 

၆၇။ မော်မော်ယာဉ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ပပုလုပ်ေှု သုိေ့ဟုေ် ပျေ ် ွ ်ေှုေစ်ခုခုမက ာင့် ေစ်ဦးေစ်မယာ ် 

မသာသူသည် ရာဇသေ်က ီး ပုေ်ေ ၂၇၉၊ ပုေ်ေ ၃၃၇၊ ပုေ်ေ ၃၃၈ သုိေ့ဟုေ် ပုေ်ေ ၃၀၄-  အရ ပပစ်ေှုေင်ရှား 

စီရင်ခံရ၍ ေိုပပုလုပ်သည့် သိုေ့ဟုေ် ပျေ ် ွ ်သည့် ိစ္စမက ာင့် ပစ္စည်းေစ်ခုခု ပျေ ်စီးဆုံးရှုံးလျှင် 

ေရားရံုးသည် ယင်းပစ္စည်းပျေ ်စီးဆုံးရှုံးေှုအေွ ် မအာ ်ပါအေိုင်း မဆာင်ရွ ်ရေည်- 

( ) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ အ့စည်းပိုင် ပစ္စည်းေစ်ခုခုပျေ ်စီးလျှင် အဆိုပါပစ္စည်း ို 

ပပုပပင်ရန် သိုေ့ဟုေ် အစားေိုးရန် လုံမလာ ်သည့် မလျော်မက းမငွမပးမစရန် အေိန် ့

ချေေှေ်ပခင်း၊ 

( ခ ) ပုေ်ေခွဲ ( ) ေွင် မော်ပပေားသည့်ပစ္စည်းေှအပ အပခားပစ္စည်းေစ်ခုခုပျေ ်စီးလျှင် 

ပစ္စည်းပုိင်ရှင်နှင့် ပပစ်ေှု ျေုးလွန်သူနှစ်ဘ ်သမဘာေူညီေှုေရပါ  အဆုိပါပစ္စည်း ုိ 

ပပ ပုပင်ရန် သုိေ့ဟုေ် အစားေုိးရန်လံုမလာ ်သည့် မလျော်မက းမငွမပးမစရန် အေိန် ့

ချေေှေ်ပခင်း၊ 
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( ဂ ) ပုေ်ေခဲွ ( )  သုိေ့ဟုေ် ပုေ်ေခဲွ (ခ) အရ ချေေှေ်သည့် မလျော်မက းမငွ ုိ မပးရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် 

အဆုိပါမလျော်မက းမငွ ုိ ဝင်မငွခွန်ေမပပ  ျေန်မငွပေစ်ဘိသ ့ဲသုိ ့အရမ ာ ်ခံရေည်။ 

၆၈။ ပုေ်ေ ၆၇ အရ ချေေှေ်သည့်အေိန်သ့ည် နစ်နာသူ  ေရားေေှုစဲွဆုိခွင့် ုိ ပိေ်ပင်ပခင်းေရိှမစရ။ 

အခန်း(၁၂) 

စည်း ေ်းေိန်းသိေ်းပခင်းနှင့် အမရးယူပခင်း 

၆၉။ ဝန်က ီးဌာနသည် ဤဥပမေ၊ နည်းဥပမေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်ေျေား ုိ လုိ ်နာရန်ပျေ ် ွ ်သူေျေားအား 

စစ်မဆးအမရးယူရန် ဦးစီးဌာန ုိမသာ်လည်းမ ာင်း၊ ဦးစီးဌာနေှသင့်မလျော်သည့် အရာရိှေစ်ဦးဦး 

 ုိမသာ်လည်းမ ာင်း ောဝန်မပးအပ်နိုင်သည်။ 

၇၀။ ( ) ရဲဝေ်စံုဝေ်ေားသည့် ရဲအရာရိှသည် မအာ ်ပါအမပခအမနေစ်ရပ်ရပ်ေွင် မော်မော်ယာဉ် 

မောင်းနှင်သူအား ဝရေ်းေပါဘဲ ေေ်းဆီးနိုင်သည်- 

(၁) အရ မ်သစာ ေူးယစ်မသာ ်စား၍ မောမ်ော်ယာဉ် ို မောင်းနှင်ပခင်း၊ 

(၂) ေူးယစ်မဆးဝါး သိုေ့ဟုေ် စိေ် ိုမပပာင်းလဲမစမသာ မဆးဝါးေျေားသုံးစွဲ၍ 

မောမ်ော်ယာဉ် ို မောင်းနှင်ပခင်း၊ 

(၃) မဘးအန္တရာယ်ပေစ်မစနိုင်သည်အေိ မော်မော်ယာဉ် ို အရေ်း သိုေ့ဟုေ် 

မပါ့မလျော့စွာ မောင်းနှင်ပခင်း၊ 

(၄) မဘးအန္တရာယ်ပေစ်မစနိုင်သည့် မောမ်ော်ယာဉ် ို မောင်းနှင်ပခင်း။ 

( ခ ) အရ ်မသစာမသာ ်စား၍ ေူးယစ်မနစဉ် မော်မော်ယာဉ်မောင်းနှင်ပခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ 

ေုိသုိ ့ ေေ်းဆီးခံရသည့်သူေစ်ဦးဦး ုိ သေ်ေှေ်ေားသည့်နည်းလေ်းအေုိင်း စစ်မဆးပပီး 

အချေုပ်ေှလွှေ်ရေည်။ 

၇၁။ ( ) ရဲဝေ်စုံဝေ်ဆင်ေားသည့် ရဲအရာရှိသည် မအာ ်ပါေစ်ဦးေစ်မယာ ်မသာ သူ ို 

ဝရေ်းေပါဘဲ ေေ်းဆီးနိငု်သည်- 

(၁) ဤဥပမေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်ေျေားအရ သုိေ့ဟုေ် ဤဥပမေအရပပုသည့် နည်းဥပမေေျေား 

အရ အေည်နှင့်မနရပ် မောပ်ပမစလိုပါလျေ ် ေမော်ပပလိုဟု ပငင်းဆိုသူ သုိေ့ဟုေ် 

ေုိရဲအရာရိှ  ေေှန်ဟုယံုက ည်ရန်အမက ာင်းရိှမသာ အေည်နှင့်မနရပ် မောပ်ပသူ၊ 

(၂) ဤဥပမေအရပေစ်မသာပပစ်ေှု သုိေ့ဟုေ် ဤဥပမေအရပပုသည့် နည်းဥပမေေျေား 

အရပေစ်မသာ ပပစ်ေှုေစ်ခုခုေွင် ပါဝင်သ ်ဆိုင်၍ သိုေ့ဟုေ် ပါဝင်သ ် 

ဆုိင်သည်ဟု သ ကာေ င်းေွယ်ရာ အမက ာင်းရိှ၍ ေွ ်မပပးေိေ်းမရှာင်ေည်ဟု 
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သိုေ့ဟုေ် သေ္မန်စာချေအပ်ပခင်းေခံရမအာင် အပခားနည်း မရှာင်ရှားမနေည်ဟု 

အဆိုပါရဲအရာရှိ  ယုံက ည်ရန်အမက ာင်းရှိမသာသူ၊ 

( ခ ) ရဲအရာရိှသည် မော်မော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူအား ဝရေ်းေပါဘဲ ေေ်းဆီးလျှင် မော်မော်ယာဉ် ုိ 

လံုပခုံ စွာ ယာယီေိန်းသိေ်းေားရန် လုိအပ်ပါ  ေိေိသင့်သည် ဟု ေင်ပေင်ယူဆသည့်အေုိင်း 

အမရးယူမဆာင်ရွ ်နိုင်သည် သိုေ့ဟုေ် အမရးယူမဆာင်ရွ ်မစနိုင်သည်။ ေိုသို ့

မဆာင်ရွ ်ရာေွင် မော်မော်ယာဉ် ုိ မရွှမ့ပပာင်းမနရာချေေားရန် လုိအပ်ပါ  ယာဉ်အန္တရာယ်၊  

လေ်းအန္တရာယ် င်းရှင်းမစရန် မဆာင်ရွ ်ရေည်။ 

၇၂။ ( ) ရဲအရာရှိ သိုေ့ဟုေ် ဝန်က ီးဌာန  ောဝန်မပးအပ်သည့် ဦးစီးဌာနေှ အရာရှိသည် 

ဤဥပမေ၊ နည်းဥပမေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်ေျေား ုိ မော ်ေျေ ် ျေ းလွန်သည့် ယာဉ်မောင်းသူ 

လ ရ်ှိေားမသာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ုိ သိေ်းယူနိုင်သည်။ ယင်းသိုသ့ိေ်းယူလျှင် 

ယာဉ်မောင်းလိငု်စင်သိေ်းယူမက ာင်း အသိအေှေ်ပပု လ ေ်ှေ်ေုေ်မပးရေည်။ 

( ခ ) ယာဉ်မောင်းလုိင်စင်သိေ်းယူမက ာင်း အသိအေှေ်ပပုလ ်ေှေ်ပေင့် မော်မော်ယာဉ် ုိ 

မနေုိင်ရာ ဥပစာသုိ ့ပပန်လည်ယူမဆာင်ရန်အေွ ်သာ ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်ရိှသည်။ 

၇၃။ ရဲအရာရိှ ပေစ်မစ၊ ဝန်က ီးဌာန  ောဝန်မပးအပ်ပခင်းခံရသည့် ဦးစီးဌာနေှ အရာရိှ ပေစ်မစ 

မော်မော်ယာဉ် ေှေ်ပုံေင်သ ်မသခံလ ်ေှေ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ်၊ 

မောမ်ော်ယာဉ် စစ်မဆးချေ ်သ ်မသခံလ ်ေှေ်ေျေား ုိ စစ်မဆးရာေွင် ယင်းလ ်ေှေ်ေျေားေှာ 

အစစ်အေှန်ေဟုေ်မက ာင်း ယံုက ည်ရန်အမက ာင်းရိှလျှင် အဆုိပါသ ်မသခံအမော ်အေားေျေား ုိ 

သိေ်းယူနိုင်သည်။ 

၇၄။ ရဲအရာရှိ သိုေ့ဟုေ် ဦးစီးဌာနေှအရာရှိသည် အေျေားပပည်သူဆိုင်ရာမနရာေွင် မအာ ်ပါ 

မော်မော်ယာဉ်အား စစ်မဆးမေွရိှ့လျှင်  ယင်းမော်မော်ယာဉ် ုိ ယာယီေိန်းသိေ်းနိုင်ရန် အနီးဆုံး 

ရဲစခန်းေွင် အပ်နှံရေည်- 

( ) ေှေ်ပုံေင်ေားပခင်းေရှိမသာ မောမ်ော်ယာဉ်၊ 

( ခ ) ေှေ်ပုံေင်ေျေ ်သေိ်းေားပပီးမသာ မောမ်ော်ယာဉ်။ 

အခန်း(၁၃) 

နည်းဥပမေေျေားေုေ်ပပန်ရာေွင် ပါဝင်ရေည့် ိစ္စရပ်ေျေား 

၇၅။  ဝန်က ီးဌာနသည် နည်းဥပမေေျေား ေုေ်ပပန်ရာေွင် မအာ ်ပါ ိစ္စေစ်ခုခုပေစ်မစ၊ အားလံုးပေစ်မစ 

ပါဝင်မစရန် မဆာင်ရွ ်ရေည် - 

( ) မောမ်ော်ယာဉ် ေှေ်ပုံေင်ပခင်းနှင့်သ ်ဆိုင်သည့် ိစ္စ၊ 
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( ခ ) မောမ်ော်ယာဉ်စစ်မဆးပခင်းနှင့်သ ်ဆိုင်သည့် ိစ္စ၊ 

( ဂ ) မော်မော်ယာဉ်ေည်မဆာ ်ပခင်း၊ မနာ ်ေဲွယာဉ်ေည်မဆာ ်ပခင်း၊  ိရိယာေန်ဆာပလာ 

ေပ်ဆင်ပခင်းနှင့် ပပုပပင်ေိန်းသိေ်းပခင်းဆိုင်ရာ ိစ္စ၊ 

(ဃ) မောမ်ော်ယာဉ်အေျေိုးအစား၊ အမလးချေိန်နှင့် ေင်မဆာင်သည့်ဝန်သေေ်ှေ်ပခင်း ိစ္စ၊ 

( င ) မော်မော်ယာဉ် ေုေ်လုပ်ပခင်း၊ မော်မော်ယာဉ် မရာင်းချေပခင်း၊ မော်မော်ယာဉ် 

ေည်မဆာ ်ေပ်ဆင်ပခင်းနှင့် မောမ်ော်ယာဉ်ပပုပပင် ေိန်းသိေ်းပခင်းဆိုင်ရာ ိစ္စ၊ 

( စ ) မောမ်ော်ယာဉ်စစ်မဆးပခင်း ပုဂ္ဂလိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ိစ္စ၊ 

(ဆ) လေ်းအသံုးပပုသူေျေား သွားလာေှုလွယ် ူမချောမေွမ့စရန်နှင့် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လေ်းအန္တရာယ် 

 င်းရှင်းမရး ိစ္စ၊ 

( ဇ ) မော်မော်ယာဉ်မက ာင့် ေမော်ေဆေိခုိ ်ေှု ပေစ်ပွားသည့်အခါ ရဲအရာရိှ၊ မော်မော်ယာဉ် 

မောင်းနှင်သနူှင့် မောမ်ော်ယာဉ်အေွ ် ောဝန်ရှိသမူဆာင်ရွ ်ရေည့် ိစ္စ၊ 

( စျေ ) ယာဉ်မက ာပိေ်ဆုိေ့ှု ေပေစ်ပွားမစရန်နှင့် ယာဉ်အန္တရာယ် င်းရှင်းမရး မဆာင်ရွ ်ရာေွင် 

အဆင့်ပေင့်နည်းပညာသုံး ပိုမ့ဆာင်မရးစနစ် ုိ ေိမရာ ်စွာအသုံးပပုမရး ိစ္စ၊ 

(ည) မော်မော်ယာဉ်မက ာင့်ပေစ်မပါ်မသာ သဘာဝပေ်ဝန်း ျေင် ေိခုိ ်ေှုမလျော့နည်းမစမရး ိစ္စ၊ 

( ဋ ) ယာဉ်မောင်းလိငု်စင် ေုေ်မပးရန် စစ်မဆးပခင်း ိစ္စ၊ 

( ဌ ) ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ် ေုေ်မပးရန် စစ်မဆးပခင်း ိစ္စ၊ 

( ဍ ) မောမ်ော်ယာဉ်မောင်းသင်ေန်းမ ျောင်းဆိုင်ရာ ိစ္စ၊ 

( ဎ ) စီးပွားမရးလုပ်ငန်းသုးံ မောမ်ော်ယာဉ် စည်း ေ်းေိန်းသိေ်းမရး ိစ္စ၊ 

(ဏ) မောမ်ော်ယာဉ်သွားလာေှုဆိုင်ရာ စည်း ေ်းေိန်းသေိ်းမရး ိစ္စ၊ 

(ေ) မပခ ျေင်မလျှာ ်သေူျေား လို ်နာရန် စည်း ေ်းေျေား ိစ္စ၊ 

(ေ) စ ်ဘီးစီးသူေျေားလို ်နာရန် စည်း ေ်းေျေား ိစ္စ၊ 

( ေ ) အချေ ်ပပအေိေ်းအေှေ်ေျေားနှင့် အချေ ်ပပ ိရိယာေျေားဆိုင်ရာ ိစ္စ၊ 

( ဓ ) လေ်းညွှန်း၊ လေ်းအေှေ်အသားနှင့် လေ်းအချေ ်ပပေျေားဆိုင်ရာ ိစ္စ၊ 

( န ) ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လေ်းအန္တရာယ်  င်းရှင်းမရးအေွ ် ရည်ရွယ်၍ လ ်ယာ ပ် 

မောင်းစနစ်နှင့်  ုိ ်ညီသည့် ဘယ်မောင်းယာဉ်ေျေားသာ အသုးံပပုနိုင်မရး ိစ္စ၊ 

( ပ ) မောမ်ော်ယာဉ်ေွင် အသ ် ယ်မလအိေ်ေျေား ပါရှိမစမရး ိစ္စ၊ 

( ေ ) အသ ် ယ်ေိုင်ခုံခါးပေ် ေပ်ဆင်မောင်းနှင်မရး ိစ္စ၊ 

( ဗ )  မလးသူငယ် အန္တရာယ် င်းရှင်းမရး ေိုင်ခုံသုးံစွဲမရး ိစ္စ၊ 

(ဘ) မောမ်ော်ဆိုင် ယ်စီးဦးေုပ်မဆာင်း၍ မောင်းနှင်မရးနှင့် စီးနင်းမရး ိစ္စ၊ 
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( ေ ) မောမ်ော်ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် လ ် ုိင်ေုန်းအသုံးေပပုမရး ိစ္စ၊ 

(ယ) ဤဥပမေအရ မပးမဆာင်ရေည့် အခမက းမငွေျေားနှင့် သ ်ဆိုင်သည့် ိစ္စ၊ 

( ရ ) ဤဥပမေအရ မပးမဆာင်ရေည့် အခမက းမငွေျေားေှ  င်းလွေ်ခွင့်မပးမရး ိစ္စ၊ 

(လ) ဤဥပမေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်ေစ်ခုခုေှ  င်းလွေ်ခွင့်မပးမရး ိစ္စ၊ 

( ဝ ) ဤဥပမေအရ ေင်သငွ်းနိုင်သည့် အယူခံအေှုေျေားနှင့်သ ်ဆိုင်မသာ ိစ္စ၊ 

(သ) ပပည်မောင်စုသေ္မေပေန်ောနိုင်ငံေှ ယာယီေွ ်ခွာသွားမသာ သိုေ့ဟုေ် ပပည်မောင်စု 

သေ္မေပေန်ောနုိင်ငံအေွင်း ယာယီမရာ ်ရိှလာမသာ မော်မော်ယာဉ်ေျေားနှင့်သ ်ဆုိင် 

သည့် ိစ္စ၊ 

(ဟ) ပပည်မောင်စုသေ္မေပေန်ောနုိင်ငံအေွင်း ပေေ်သန်းသွားလာမသာ ပပည်ပမော်မော်ယာဉ် 

ေျေားနှင့် သ ်ဆိုင်သည့် ိစ္စ၊ 

( ဠ ) ပပည်မောင်စုသေ္မေပေန်ောနုိင်ငံအေွင်း မခေ္တ ေျှသာမနေုိင်သူေုိ ့ ယူမဆာင်လာသည့် 

မောမ်ော်ယာဉ်ေျေားနှင့် သင့်ေင့်ဆီမလျော်မစရန် ပပုလုပ်မရး ိစ္စ၊ 

(အ) အေျေားပပည်သူဆုိင်ရာမနရာေွင် မော်မော်ယာဉ် ုိ အခမပးငှားရေ်းပခင်းနှင့် သ ်ဆုိင်သည့် 

စည်း ေ်းချေ ်ေျေားနှင့် မပးမဆာင်ရေည့်အခေျေား သေေ်ှေ်ပခင်း ိစ္စ။ 

အခန်း(၁၄) 

အမေွမေွ 

၇၆။ ပပည်မောင်စုအစိုးရအေွဲ သ့ည် အေိန်မ့က ာ်ပငာစာပေင့် ေည်သည့်မော်မော်ယာဉ် သိုေ့ဟုေ် 

မော်မော်ယာဉ်အေျေိုးအစား ိုေဆို ဤဥပမေပါပပဋ္ဌာန်းချေ ် အားလုံး သိုေ့ဟုေ် ေစ်ခုခု အ ျေိုး 

သ ်မရာ ်မစပခင်းေှ စည်း ေ်းချေ ်ေား၍ပေစ်မစ၊ စည်း ေ်းချေ ်ေေားဘဲပေစ်မစ  င်းလွေ်ခွင့် 

ပပုနိငု်သည်။ 

၇၇။ ဝန်က ီးဌာနသည် နုိင်င့ံဝန်ေေ်းေဟုေ်မသာ မ ာ်ေေီဝင်ေျေားအေွ ် ချီေးပေှင့်မငွနှင့် စရိေ်ေျေား ုိ 

 ျေခံရေည်။ 

၇၈။ ဤဥပမေပါ ပပစ်ေှုေျေား ုိ ရဲအမရးယူပိုင်ခွင့်ရှိမသာ ပပစ်ေှုေျေားအပေစ် သေ်ေှေ်သည်။ 

၇၉။ ဤဥပမေေပပဋ္ဌာန်းေီေုေ်မပးေားသည့် မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပံုေင်ေှေ်ေေ်း အမော ်အေား 

နှင့်သ ်မသခံလ ်ေှေ်၊ မော်မော်ယာဉ်ေှေ်ပံုေင်ေှေ်ေေ်း၊ မော်မော်ယာဉ်စစ်မဆးချေ ် သ ်မသခံ 

လ ်ေှေ်၊ ယာဉ်မောင်းလုိင်စင်၊ ယာဉ်အ ူလ ်ေှေ်ေျေားသည် ဤဥပမေအရေုေ်မပးမသာ စာေေ်း 

အေှေ်အသားေျေားပေစ်သည်ဟု ေှေ်ယူရေည်။ 
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၈၀။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်မော်ယာဉ်ဥပမေအရ ေုေ်ပပန်ေားမသာ နည်းဥပမေေျေား၊ စည်း ေ်းေျေား၊ 

အေိန်မ့က ာ်ပငာစာ၊ အေိန်၊့ ညွှန်က ားချေ ်နှင့် လုပ်ေံုးလုပ်နည်းေျေား ုိ ဤဥပမေနှင့် ေဆန် ့ျေင်သမရွ ့

ဆ ်လ ်  ျေင့်သံုးနိုင်သည်။ 

၈၁။ ဤဥပမေ ပပဋ္ဌာန်းချေ ် ုိ အမ ာင်အေည်မော်မဆာင်ရွ ်ရာေွင်- 

( )  ဝန်က ီးဌာနသည် နည်းဥပမေ၊ စည်းေျေဉ်းနှင့် စည်း ေ်းေျေား ုိ ပပည်မောင်စုအစိုးရ 

အေွဲ၏့ သမဘာေူညီချေ ်ပေင့် ေုေ်ပပန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်က ီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနနှင့် အေျေိုးသားယာဉ်အန္တရာယ်၊ လေ်းအန္တရာယ် င်းရှင်းမရး 

မ ာင်စီေိုသ့ည် အေိန်မ့က ာ်ပငာစာ၊ အေိန်၊့ ညွှန်က ားချေ ်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းေျေား 

 ုိ ေုေ်ပပန်နိုင်သည်။ 

၈၂။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်မော်ယာဉ် ဥပမေ (၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ပပည်မောင်စုပေန်ောနိုင်ငံ မော်လှန်မရး 

မ ာင်စီ ဥပမေအေှေ် ၁၇)  ုိ ဤဥပမေပေင့် ရုပ်သိေ်းလို ်သည်။ 

 

 ပပည်မောင်စုသေ္မေပေန်ောနုိင်ငံမော် ေဲွစ့ည်းပံုအမပခခံဥပမေအရ  ျွနု်ပ်လ ်ေှေ်မရးေုိးသည်။ 
 

 

 

 

 (ပုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံမော်သေ္မေ 

 ပပည်မောင်စုသေ္မေပေန်ောနိုင်ငံမော် 


