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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပုိေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

အမိန"်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ( ၁ / ၂၀၂၂  ) 

၁၃၈၃  ခုှစ်၊   ြပာသုိလြပည့်ေကျာ် ( ၃ ) ရက် 

( ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်) 

 ပုိေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည် ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စီမံခန"်ခွဲမဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်ှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက်  

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဤနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လုိက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်ှင့်အဓိပာယ်ေဖြပချက် 

၁။ ဤနည်းဥပေဒများကုိ ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စီမံခန"်ခဲွမ နည်းဥပေဒများ 

ဟု ေခတွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤနည်းဥပေဒများတွင် ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စီမံခန"်ခဲွမဥပေဒတွင် ပါရိှေသာ စကားရပ်များအတုိင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ 

ထိုြပင် ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်- 

(က) ဥပေဒ ဆိုသည်မာှ ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စီမံခန"်ခွဲမဥပေဒ 

ကို ဆိုသည်။ 

( ခ) သုံးဘီးတပ်ယာဉ် ဆိုသည်မာှ ဘီးသုံးဘီးအား အချ ိးညီ တပ်ဆင်ထားေသာ မူလ 

စက်ံုထုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။ 

( ဂ) သံုးဘီးေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစည်းတင်ေဆာင်ရန် ရည်ရCယ်ထုတ်လုပ် 

ထားေသာ သံုးဘီးတပ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။  

(ဃ) လူစီးသုံးဘီးေမာ်ေတာ်ယာဉ် ဆိုသည်မာှ အမိုးှင့် ေဘးကာများပါဝင်ပီး လူစီးနင်းရန် 

အတွက် ရည်ရCယ်ထုတ်လုပ်ထားေသာ သုံးဘီးတပ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။ 
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( င) ချတ်ိဆွဲယာဉ် (Tractor) ဆိုသည်မှာ ေနာက်တဲွဆွဲရန် ရည်ရCယ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မရည်ရCယ် 

သည်ြဖစ်ေစ ကိရိယာများ တပ်ဆင်တည်ေဆာက်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို 

ဆိုသည်။   

 (စ) ထေရာ်လာဂျ ီ(Trawlergi) ဆုိသည်မှာ သမားုိးကျ ကုန်တင်ဝန်ေပါ့ယာဉ်တွင် ပါဝင်ေသာ 

အစိတ်အပိုင်းအချ ိ ပါဝင်ိုင်ပီး ယင်းတိုထက် အရCယအ်စားေသးငယ်၍ အများဆုံး 

အင်ဂျင်ဆလင်ဒါ ှစ်လံုးတပ်ဆင်ထားပီး အြမန်န်း တစ်နာရီလင် ၅၀ ကီလိုမီတာ 

ေအာက်သာ ေမာင်းှင်ုိင်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။ 

 (ဆ) တကစီယာဉ် ဆုိသည်မှာ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူမှအပ စီးနင်းသူ ငါးဦးထက်ပုိ၍ တင်ေဆာင် 

ြခင်းမြပရသည့် အငှားယာဉ်အြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ လူစီးေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို 

ဆိုသည်။ 

( ဇ ) စက်ယရား ဆုိသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ ဘီးကိုအသံုးြပ၍ 

ြဖစ်ေစ၊ ချနိ်းကိးကို အသုံးြပ၍ြဖစ်ေစ၊ ဒလိမ့်ကို အသုံးြပ၍ြဖစ်ေစ စက်စွမ်းအားြဖင့် 

လွတ်လပ်စွာ ေရCလျားေမာင်းှင်ုိင်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် အထူးြပလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရCက်ရန် အထူးြပကိရိယာများှင့် နည်းပညာြမင့်ပစည်းများ ေပါင်းစပ်ထားေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေြမထုိးစက်၊ ေြမတင်စက်၊ လမ်းကိတ် 

စက်၊ ေရCလျားေကျာက်ခွဲစက်၊ ဝန်ချစီက်၊ ိုင်လွန်ကတရာဖျန်းယာဉ်ှင့် အြခား 

စက်ယရားများလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ဈ) အထူးတည်ေဆာက်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် (Special Motor Vehicle) ဆုိသည်မှာ 

လူစီးယာဉ်၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်၊ ကုန်တင်ယာဉ်ှင့် သီးသန"က်ုန်တင်ယာဉ်များ 

မဟုတ်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြဖစ်ပီး အြခားယာဉ်များကို ဆွဲယူရန်၊ ကယ်ဆယ်ေရး 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရCက်ရန်ှင့် အြခားအထူးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရCက်ရန် စီမံထုတ်လုပ် 

ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။ 

( ည) လပ်စစ်စွမ်းအင်သံုးေမာ်ေတာ်ယာဉ်(Electric Vehicle) ဆုိသည်မှာ လပ်စစ်စွမ်းအင်ြဖင့် 

ေမာင်းှင်သွားလာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ကို ဆိုသည်။ 

( ဋ ) လပ်စစ်မျ ိးစပ်စွမ်းအင်သုံး ေမာ်ေတာ်ယာဉ် (Electric-Hybrid Vehicle) ဆိုသည်မာှ 

အတွင်းေပါက်ေလာင်အင်ဂျင်အားှင့် လပ်စစ်စွမ်းအင် ေပါင်းစပ်မြဖင့်  ေမာင်းှင်သွားလာ 

ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ဆုိသည်။  

(ဌ) သမားိုးကျ ေလာင်စာစွမ်းအင်သုံး ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ဆိုသည်မာှ အတွင်းေပါက်ေလာင် 

အင်ဂျင်အားြဖင့် ေမာင်းှင်သွားလာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။  
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(ဍ) အငှားယာဉ် ဆုိသည်မှာ ကိုယ်ပုိင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းသံုး ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်အြဖစ် ေြပာင်းလဲမှတ်ပံုတင်ထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ဆုိသည်။  

(ဎ) ကုန်တင်ယာဉ် ဆိုသည်မာှ ကုန်ပစည်းများ သယ်ယူပိုေဆာင်ရန် ရည်ရCယ၍် တည် 

ေဆာက် တပ်ဆင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုဆိုသည်။  ယင်းစကားရပ်တွင် ကုန် 

တင်ယာဉ်(ဝန်ေပါ့)ှင့် ကုန်တင်ယာဉ်(ဝန်ေလး) တိုပါဝငသ်ည်။ 

(ဏ) ကုန်တင်ယာဉ်(ဝန်ေပါ့) ဆိုသည်မာှ ဝန်တင်အား ကုန်အေလးချန်ိ သုံးတန် (၃၀၀၀ 

ကီလိုဂရမ်) အထိ တင်ေဆာင်ိုင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။ 

(တ) ကုန်တင်ယာဉ်(ဝန်ေလး) ဆုိသည်မှာ ဝန်တင်အားကုန်အေလးချန်ိ  သံုးတန် (၃၀၀၀ 

ကီလိုဂရမ်) အထက် တင်ေဆာင်ိုင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။ 

(ထ) ခရီးသည်တင်ယာဉ ်ဆိုသည်မာှ ခရီးသည်များကို တစ်ေနရာမှ တစ်ေနရာသို ပိုေဆာင် 

ေပးေသာ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူအပါအဝင် ခရီးသည်အေရအတွက် ၁၅ ဦး အထက် 

တင်ေဆာင်ိုင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် မိတွင်းခရီးသည် 

တင်ယာဉ်ှင့် အေဝးေြပး ခရီးသည်တင်ယာဉ်တုိ ပါဝင်သည်။ 

 (ဒ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ငယ် ဆိုသည်မှာ ဝန်တင်အား ကုန်အေလးချန်ိ သံုးတန် (၃၀၀၀ ကီလုိ 

ဂရမ်) အထိ သုိမဟုတ် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ အပါအဝင် ခရီးသည်အေရအတွက် ၁၅ ဦး 

အထိ  တင်ေဆာင်ိုင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် သံုးဘီး 

တပ်ယာဉ်၊ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ှင့် ထေရာ်လာဂျ ီ တုိပါဝင်သည်။ 

(ဓ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကီး ဆုိသည်မှာ ဝန်တင်အား ကုန်အေလးချန်ိ သံုးတန် (၃၀၀၀ ကီလုိ 

ဂရမ်) အထက် သိုမဟုတ် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ အပါအဝင် ခရီးသည်အေရအတွက် ၁၅ 

ဦး အထက် တင်ေဆာင်ိုင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

ေနာက်တဲွယာဉ်၊ ချတ်ိဆဲွယာဉ်ှင့် စက်ယရား တုိပါဝင်သည်။ 

(န) ဝန်မပါအေလးချနိ် ဆိုသည်မာှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ၊ ယာဉ်အကူ၊ စီးနင်းလိုက် 

          ပါသူများှင့် ကုန်ပစည်းများ မပါရှိသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏အေလးချနိ်ကို ဆိုသည်။ 

ထိုအေလးချန်ိတွင် ဆီတိုင်ကီတွင်ဆန"်ေသာ ေလာင်စာဆီ၊ အရန်ဘီးှင့် ကိရိယာ 

တန်ဆာပလာများ၏ အေလးချနိ်တိုလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ပ) ဝန်ပါအေလးချန်ိစုစုေပါင်း (Gross Vehicle Weight-GVW) ဆုိသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ဒီဇုိင်းှင့် တည်ေဆာက်ပုံအရ မူလယာဉ်ထုတ်လုပ်သူက သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားေသာ 

အများဆုံး တင်ေဆာင်ိုင်သည့်ဝန်ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အေလးချနိ်စုစုေပါင်းကို 

ဆုိလုိသည်။  
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(ဖ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ုပ်သဏာန ် ဆိုသည်မာှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အမျ ိးအမည် (Make 

and Model)ှင့် ထုတ်လုပ်ခုှစ်(Model Year) တုိကုိ ေဖာ်န်းသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ေရှအဖံုး (Bonnet)၊ ေဘးအကာ (Side Fender)၊ ေရှဘန်ပါ (Bumper)၊ ယာဉ်ေရှ 

အြပင်ပန်း (Front Grille/ Shell)၊ ေရှမီးကီး (Head Lamp)၊ ေရှအချက်ြပမီးများ 

(Signal Lamps)၊ ေနာက်ကည့်မှန် (Rear View Mirror)၊ ေမာင်းှင်စနစ် (Driving  

System)၊ ေရှေလကာမှန် (Wind Shield)၊ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူအခန်း (Driver Cab 

Structure)ှင့် ရxံကာ (Mudguard)တိုပါဝင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ဦးေခါင်းပိုင်းပုံစံ 

ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ဦးေခါင်းပိုင်းှင့် ကိုယ်ထည် 

တစ်စပ်တည်း တည်ေဆာက်ထားပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ အချက်များအြပင် ကုိယ်ထည် 

(Body Coach)၊ ေနာက်ပိတ် (Back Door)၊ ေနာက်မီးများ(Rear Lamps)၊ ေနာက် 

အချက်ြပမီးများ (Rear Signal Lamps)၊ ေနာက်ဘန်ပါ (Rear Bumper) တိုပါဝင် 

သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် တစ်စီးလံုး အကျံးဝင်သည်။  

(ဗ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကုိ တရားဝင်မှတ်ပံုတင် 

ထားြခင်း ရိှ မရိှ၊ အများြပည်သူဆုိင်ရာေနရာတွင် အရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ေမာင်းှင်သွား 

လာိုင်ြခင်း ရှိ မရှိ၊ သတ်မှတ်ထားသည့် စံချနိ်၊ စံန်းှင့်ညီွတ်ြခင်း ရှိ မရှိှင့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ရိှ မရှိ စစ်ေဆးြခင်းကုိ 

ဆိုသည်။  

(ဘ) ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအဖဲွ ဆိုသည်မာှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းကို ေဆာင်ရCက်ေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူအင်ဂျင်နီယာ ပါဝင်ေသာအဖွဲ သုိမဟုတ် တာဝန်ခံအင်ဂျင် 

နီယာ ဦးေဆာင်သည့် ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူများ ပါဝင်ေသာအဖဲွကုိ 

ဆုိသည်။ 

(မ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူအင်ဂျင်နီယာ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးြခင်းကုိ 

ေဆာင်ရCက်ရန် ဦးစီးဌာနက တာဝန်ေပးအပ်ထားသူကိုဆိုသည်။ 

(ယ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးမြငင်းပယ်ရြခင်းေကညာလာ (Notice of Vehicle Inspection  

Refusal) ဆိုသည်မာှ စစ်ေဆးခံေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် သတ်မှတ်ထားေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးမည့် အေြခခံအချက်များ သိုမဟုတ် အရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်တုိကုိ ြပည့်မီရန် ေကျနပ်ဖွယ်ရာမရိှြခင်း သုိမဟုတ် အရာယ် 

ြဖစ်ေစိုင်ေသာချ ိယွင်းချက် တစ်ခုခုရိှြခင်းတုိေကာင့် ြပန်လည်ြပြပင်ေစရန် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်စစ်ေဆးသူ အင်ဂျင်နီယာ သုိမဟုတ် တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာက ထုတ်ေပးသည့် 

ြငင်းပယ်လာကို ဆိုသည်။ 
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(ရ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ံု (Inspection Center) ဆုိသည်မှာ သတ်မှတ်ထား 

ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် အေြခခံအချက်များအြပင် စကကိ်ရိယာ (Vehicle 

Inspection Equipment)များြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ~ကံ့ခိုင်ေကာင်းမွန်မကို စစ်ေဆး 

ေပးသည့် အလုပ်ုံကို ဆိုသည်။  

(လ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ (Private Operator 

for Vehicle Inspection) ဆုိသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းတွင် 

ရင်းှီးြမပ်ှံ၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူပီး လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူကို ဆုိသည်။ 

(ဝ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိကလုပ်ငန်းကီးကပ်သူ ဆုိသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံ (Inspection Center) တစ်ခု သုိမဟတု် တစ်ခုထက်ပိုေသာ 

အလုပ်ံုများ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်း၊ စီမံခန်"ခဲွြခင်းှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း 

လုပ်ငန်းတွင် အရည်အေသွးထိန်းချပ်ြခင်းအတွက် တာဝန်ရှိသူကို ဆိုသည်။  

(သ) တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ ဆုိသည်မှာ ပုဂလိကကစီမံခန"်ခဲွသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆး 

ေရး အလုပ်ုံ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်းှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ ကိစရပ် 

များကို ဦးစီးဌာန၏ ဉပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ အမိန"်ှင့် န်ကားချက်များ ှင့်အညီ 

တာဝန်ခံ ေဆာင်ရCက်ရသူကို ဆိုသည်။  
(ဟ) ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူ ဆိုသည်မာှ ဦးစီးဌာနကိုယ်စား ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးြခင်းေဆာင်ရCက်ရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင် 

သူက ခန"်အပ်ထားသူကို ဆိုသည်။   

(ဠ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်းငယ် (Small Test Lane)  ဆိုသည်မာှ ဝန်တင်အား 

ကုန်အေလးချန်ိ တစ်တန် (၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်) အထိ တင်ေဆာင်ိုင်ေသာ ကုန်တင် 

ယာဉ်ကိုလည်းေကာင်း၊ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ အပါအဝင် ခရီးသညအ်ေရအတွက် ၁၅ ဦး 

အထိတင်ေဆာင်ိုင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုလည်းေကာင်း စစ်ေဆးသည့် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ် စစ်ေဆးေရးလုိင်း ကိုဆိုသည်။ 

(အ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်းကီး (Large Test Lane)  ဆိုသည်မာှ ဝန်တင်အား 

ကုန်အေလးချန်ိ တစ်တန် (၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်) အထက် တင်ေဆာင်ိုင်ေသာ 

ကုန်တင်ယာဉ်ကိုလည်းေကာင်း၊ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူအပါအဝင်ခရီးသည်အေရအတွက် 

၁၅ ဦးအထက် တင်ေဆာင်ိုင်ေသာ ခရီးသည်တင်ယာဉ်ကိုလည်းေကာင်း စစ်ေဆး 

သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးေရးလုိင်း ကိုဆိုသည်။ 
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(ကက)အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ် (International Driving Permit -

IDP) ဆိုသည်မာှ ၁၉၆၈ ခုှစ်၊ ယာဉ်သာွးလာမဆိုင်ရာ ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်းကုိ 

လက်ခံကျင့်သံုးသည့်ိုင်ငံများက အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းှင့်အညီ ထုတ်ေပးထားသည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေမာင်းှင်ခွင့်ရှိေကာင်း အေထာက်အထား သက်ေသခံလက်မှတ်ကို 

ဆိုသည်။   

 (ခခ) ယာယီယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ ် ဆိုသည်မာှ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းသို တရားဝင် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပီး ယာယီဝင်ေရာက်လာေသာ ြပည်ပမှတ်ပုံတင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်များ ေမာင်းှင်ရန်အတွက်  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

ယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ် သုိမဟုတ် ုိင်ငံအချင်းချင်းသေဘာတူညီချက်ြဖင့် လက်မှတ် 

ေရးထုိးထားေသာ စာချပ်ဝင်ုိင်ငံများက ထုတ်ေပးသည့် ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် မဟုတ်သည့် 

အြခားသက်တမ်းရိှ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်တစ်ခုခုကုိ ကုိင်ေဆာင်ထားေသာ ယာဉ်ေမာင်းှင် 

သူများကို ထုတ်ေပးသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်ရိှေကာင်း အေထာက်အထား 

သက်ေသခံလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။  

(ဂဂ) ေဒသဆုိင်ရာသေဘာတူစာချပ် ဆုိသည်မှာ ြမန်မာုိင်ငံက စာချပ်ဝင်ုိင်ငံအြဖစ် ပါဝင် 

ေသာ ေဒသအတွင်း ခရီးသည်ကိုြဖစ်ေစ၊ ကုန်စည်ကိုြဖစ်ေစ၊ ခရီးသည်ှင့် ကုန်စည် 

ှစ်မျ ိးလုံးကိုြဖစ်ေစ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ တစ်ိုင်ငှံင့် တစ်ိုင်ငံ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပီး 

သယ်ယူပုိေဆာင်ြခင်းဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချပ်ကုိဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အဆုိပါ 

သေဘာတူစာချပ်၏ ေနာက်ဆက်တဲွစာချပ်များှင့် အေြခြပစာချပ်ငယ်များ ပါဝင်သည်။ 

(ဃဃ)စာချပ်ဝင်ုိင်ငံ ဆုိသည်မှာ ေဒသဆုိင်ရာသေဘာတူစာချပ်၏ အဖဲွဝင်ုိင်ငံကုိ ဆုိသည်။ 

(ငင) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်း ဆိုသည်မာှ အခေကးေငွ သိုမဟုတ် အကျ ိး 

ေကျးဇူးတစ်ခုခုကိုရယူ၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းြခင်းအတတ်ပညာှင့် ယာဉ်ေမာင်း 

ှင်သူ တစ်ဦးလုိက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ သင်ကားေပးေသာေကျာင်းကုိ ဆုိ 

သည်။  

(စစ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးအေရးယူရန်တာဝန်ရိှသူ ဆုိသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ် 

ေမာင်းှင်သူှင့် ယာဉ်အကူတုိကုိ စစ်ေဆးရန်ှင့် လိုအပ်လင် အေရးယူရန် အလုိငာှ 

တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ ရဲအရာရိှ  သုိမဟုတ် အဆုိပါ ရဲအရာရိှက ၎င်း ကုိယ်စား တာဝန် 

ေပးအပ်ထားေသာ ရဲတပ်ဖဲွဝင် တစ်ဦးဦးကုိလည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနက တာဝန်ေပးအပ် 

ြခင်းခံရေသာ အရာရိှ သုိမဟုတ် အဆိုပါ အရာရှိက ၎င်းကိုယ်စား တာဝန်ေပးအပ် 

ထားေသာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကို လည်းေကာင်းဆိုသည်။  
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(ဆဆ) ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရိှသူ ဆုိသည်မှာ လမ်းေပ၌ ယာဉ်အသွားအလာှင့် လမ်း 

အသံုးြပသူများ အသွားအလာကုိ ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနက 

တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမှ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ သို မဟုတ် 

ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖဲွဝင်များ မရိှသည့်ေဒသများတွင် နယ်ေြမခံရဲတပ်ဖဲွ ကိုဆိုသည်။ 

(ဇဇ) အေှးယာဉ် ဆိုသည်မှာ အများြပည်သူဆိုင်ရာလမ်းေပတွင် သွားလာခွင့်ရှ ိသည့် 

စက်ဘီး၊ တိရစာန်ဆွဲလှည်း၊ လက်တွန်းလှည်း၊ လက်ဆွဲလှညး်၊ ေဘးတဲွ သိုမဟုတ် 

ေနာက်တွဲဆိုက်ကား အစရှိသည်တိုကို ဆိုသည်။ 

(ဈဈ) လမ်းအသုံးြပသူ ဆိုသည်မာှ လမ်းကိုအသံုးြပေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် 

စီးနင်းသူ၊ အေှးယာဉ်ေမာင်းသူှင့် စီးနင်းသူှင့် ေြခကျင်ေလာက်သူတိုကို ဆိုသည်။ 

(ညည) ှစ်လမ်းေမာင်းလမ်း ဆုိသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ သက်ဆိုင်ရာယာဉ်ေကာအလုိက် 

မျက်ာှချင်းဆိုင် သွားလာခွင့်ရှိေသာ လမ်းကိုဆိုသည်။ 

(ဋဋ) တစ်လမ်းေမာင်းလမ်း ဆိုသည်မာှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ မျက်ာှချင်းဆိုင်သာွးလာခွင့် 

မရှိဘဲ သတ်မှတ်ထားသည့်ဘက်သိုသာ ဦးတည်ေမာင်းှင်ရသည့်လမ်းကို ဆိုသည်။ 

(ဌဌ) ယာဉ်ေကာ ဆိုသည်မာှ လမ်းတစ်ေလာက် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီးချင်း ေရှေနာက် 

ဦးတည် ေမာင်းှင်သာွးရန် သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းေကာင်းကို ဆိုသည်။ 

(ဍဍ) အြမန်န်း ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်ေနစဉ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ၏် တစ်နာရီ 

ေရCလျားန်းကို ဆိုသည်။ 

(ဎဎ) ရပ်ြခင်း ဆိုသည်မှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သာွးလာမစည်းကမ်းအရ ရပ်ရမည့်ေနရာများ 

တွင် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူက ယာဉ်ကိုထိန်းသိမ်းလျက် ေခတရပ်ြခင်းကို ဆိုသည်။ 

(ဏဏ)ရပ်ဆိုင်းြခင်း ဆိုသည်မာှ ခရီးသည် သိုမဟုတ် ကုန်ပစည်း တင်ရန်၊ ချရန်အတွက်သာ 

ယာဉ်ေမာင်းှင်သူက ယာဉ်ကိုထိန်းသိမ်းလျက် ေခတရပ်ြခင်းကို ဆိုသည်။ 

(တတ)ရပ်နားြခင်း ဆိုသည်မှာ ယာဉ်ရပ်နားရန် သတ်မှတ်သည့်ေနရာတွင် စက်သတ်၍ 

ယာဉ်ရပ်ြခင်းကို ဆိုသည်။ 

(ထထ)“ဂ” ငယ်ေကွ ဆိုသည်မာှ ှစ်လမ်းေမာင်းတွင် ဦးတည်ေမာင်းှင်ေနသည့်ဘက်မှ 

မျက်ာှချင်းဆိုင်ေမာင်းှင်သည့် အြခားတစ်ဘက်သို ‘ဂ’ ပုံသဏာန်ြဖင့် ေကွဝင်ြခင်း 

ကို ဆိုသည်။   

(ဒဒ) လမ်းနယ် ဆိုရာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များှင့် လမ်းအသုံးြပသူများ အသုံးြပိုင်သည့် 

လမ်းေြမတစ်ြပင်လုံးှင့် ေအာက်ပါတို ပါဝင် သည်- 
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(၁) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သာွးလာေရးအတွက် ေဖာက်လုပ်ထားေသာလမ်းများ၊ 

(၂) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်လမ်းများေပရိှ လမ်းလယ်ကန်းများှင့် ကန်းအမှတ်အသားများ၊ 

(၃) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်လမ်းေဘးရှိ လူသွားစက သိုမဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ 

လူသာွးလမ်းှင့် စက်ဘီးလမ်းများ၊ 

(၄) လမ်းပခုံးသားများ၊ 

(၅) လမ်းနံေဘးတွင် တည်ေဆာက်ထားေသာ သိုမဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ 

ယာဉ်ရပ်နားရန် ေနရာများှင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များအတွက် သတ်မှတ် 

ထားသည့် မှတ်တိုင်ေနရာများ၊ 

(၆) လမ်းနံေဘးရိှ လမ်းန်းဆုိင်းဘုတ်များ၊ ယာဉ်ထိန်းအချက်ြပမီးတုိင်များ၊ ဓါတ်မီး 

တိုင်များ၊ ဓါတ်အားေြပာင်းစက်များ၊ စာတိုက်ပံုးများ၊ တယ်လီဖုန်းတုိင်များှင့် 

တယ်လီဖုန်းအဆက်အသွယ်ပံုးများ၊ လပ်စစ်စွမ်းအင် အသုံးြပေသာ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်များကို လပ်စစ်စွမ်းအင် ြဖည့်သွင်းရန်အတွက် တည်ေဆာက်ထားသည့် 

ေနရာများ၊ လမ်းအသုံးြပခ ေကာက်ခံေရးစခန်း(Toll Gate)ှင့် အဆိုပါ 

စခန်းရိှ ဆုိင်းဘုတ်များ၊ Radio Frequency Identification (RFID)ှင့် ဆက်စပ် 

ပစည်းများြဖစ်သည့် Reader ၊ Antennaများ၊ ကင်မရာများ၊ လပ်စစ်မီတာပံုးများ၊ 

ဆက်သွယ် ေရးကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားေသာ Gantryများ၊ Shape Pole 

တုိင်များ  စသည်တုိရိှသည့် ေနရာများ၊ 

 (၇) ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၏ လမ်းနယ်သတ်မှတ်ချက်များြဖစ် 

သည့် လက်ရိှှင့် ေနာင်ကာလ ယာဉ်သွားလာမပမာဏအတွက် သင့်ေလျာ်မည့် 

လမ်းှင့် ေရေြမာင်းများတည်ေဆာက်ုိင်ရန် လျာထားသတ်မှတ်ေသာ လမ်းနယ် 

အကျယ်။ 

အခန်း(၂) 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်ြခင်း 

၃။ ဦးစီးဌာနသည်  ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် 

များကုိတာဝန်ယူရမည်။ ဦးစီးဌာနသည် မိမိ၏လုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ မှတ်ပံုတင်အရာရိှသုိ လဲအပ်ုိင်သည်။ 

၄။ ေအာက်ပါ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များမှအပ ကျန်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များသည် ဦးစီးဌာန၌ မှတ်ပံုတင် 

ရမည် -  
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(က) တပ်မေတာ် (ကည်း/ ေရ/ ေလ) တွင်အသံုးြပေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊ 

( ခ) လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက်သာလင် သီးသန"်အသုံးြပေသာယာဉ်များ (လယ်ထွန်စက်၊ 

ေခေလှစက်၊ ရိတ်သိမ်းစက် စသည်များ)၊ 

( ဂ) အများြပည်သူဆုိင်ရာေနရာများတွင် အသံုးမြပေသာ  ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ (စက်ယရားမပါ)၊ 

(ဃ) ကမ်းစပ်၊ ရxံွံ၊ ေတာေတာင်များတွင်သာ အသံုးြပရန် အထူးြပထုတ်လုပ်ထားေသာ 

ဘက်စုံလမ်းကမ်းသုံး (All-Terrain Vehicle) အုပ်စုဝင ်ယာဉ်များ။ 

၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်ရန် သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင် 

အရာရိှထံ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်ပုံစံြဖင့် ေလာက်ထားရမည်။  

၆။ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို ကနဦးမှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ယာဉ်စစ်ေဆးရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအေထာက်အထား ေဖာ်ြပချက်များှင့် ကွဲလွဲပီး 

ေဘာင်အမှတ် ေဖာက်ထည့်သွင်းထားြခင်း၊ ေဘာင်အမှတ် ြပန်လည်ိုက်ှိပ်ထားြခင်း၊ ထုတ်လုပ် 

ခုှစ်ပုံစံကွဲလွဲြခင်းှင့် နည်းဥပေဒများ အခန်း(၃)ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်မမရှိြခင်း တိုကုိ 

စိစစ်ေတွရှိရပါက ကနဦးမှတ်ပုံတင်ြခင်းကို ြငင်းပယ်ရမည်။ 

၇။ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် နည်းဥပေဒ ၅ အရ ေလာက်ထားချက်ကုိ လက်ခံရရိှလင် 

သတ်မှတ်ထားသည့် စာရCက်စာတမ်းအေထာက်အထားများ ြပည့်စံုစွာပူးတဲွတင်ြပြခင်း ရိှ မရိှ ကုိ 

လည်းေကာင်း၊ အရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ေမာင်းှင်သွားလာုိင်ရန် စံချန်ိစံန်းများှင့်အညီ တည်ေဆာက် 

တပ်ဆင်ထားသည့်  ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ဟုတ် မဟုတ်ကိုလည်းေကာင်း၊ တင်ြပစာရCက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများှင့် ကိုက်ညီမရိှသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ဟုတ် မဟုတ်ကိုလည်းေကာင်း စိစစ်၍ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပ မြပ ဆုံးြဖတ်ရမည်။ 

 ၈။ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရိှသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်မြပေကာင်း ဆုံးြဖတ် 

ပါက မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် ခွင့်မြပြခင်းြဖစ်ေကာင်း ကျ ိးေကာင်းေဖာ်ြပ၍ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ပိုင်ရှင်ထံ အသိေပး အေကာင်းကားရမည်။ 

၉။ (က) တစ်ဦးထက်ပုိ၍ စုေပါင်းပုိင်ဆုိင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပုိင်ရှင်များ သုိမဟုတ် ဘာသာေရး၊ 

စီးပာွးေရး၊ လူမေရးအသင်းအဖွဲများက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်အြဖစ် မှတ်ပုံတင်ိုင် 

သည်။ ထိုေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပံုတင်ြခင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရCက်ရန် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ သိုမဟုတ် ဘာသာေရး၊ စီးပာွးေရး၊ လူမေရးအသင်းအဖဲွ 

များ၏  သေဘာတူညီချက်ြဖင့် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကုိ တာဝန်ေပးုိင်သည်။ 

 ( ခ) အရCယ်မေရာက်ေသးသူြဖစ်လင် ယင်းအတွက် တာဝန်ယူမည့် အုပ်ထိန်းသူက မှတ်ပုံ 

တင်ရမည်။ အုပ်ထိန်းသူ၏အမည်ှင့် ေနရပ်လိပ်စာကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်ှင့်တွဲ၍ 
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ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်စာအုပ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်သက်ေသခံလက်မှတ်ှင့် 

မှတ်တမ်းများတွင်ေရးသွင်းထားရမည်။  

၁၀။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကာလသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတုိင်း 

ြဖစ်သည်။ သက်တမ်းကာလ ကုန်ဆုံးရက်သည် ကုန်ဆုံးသည့်လ၏ ေနာက်ဆုံးရက် ြဖစ်သည်။  

၁၁။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပုိင်ရှင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပံုတင်သက်တမ်း ကုန်ဆံုးသည့်ရက်မတိုင်မီ 

သုံးလအတွင်း သက်တမ်းတိုး မှတ်ပုံတင်ေပးရန် သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှထံ 

ေလာက်ထားေဆာင်ရCက်ုိင်သည်။ 

၁၂။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သက်တမ်းတုိးမှတ်ပံုတင်ြခင်းကုိ ပျက်ကွက်သည့်ကာလသည်တစ်ဆက်တည်း 

ငါးှစ် ြပည့်ေြမာက်ပီးြဖစ်လင် အဆိုပါေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင်ြခင်းသည် အလုိအေလျာက် 

ဖျက်သိမ်းပီးြဖစ်သည်။ 

၁၃။ သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် နည်းဥပေဒ ၁၁ အရ ေလာက်ထားချက်ကုိ 

လက်ခံရရိှသည့်အခါ -    

(က) ေလာက်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးထားသည့် ယာဉ်စစ်ေဆးပီးေကာင်း အေထာက် 

အထားများကို စိစစ်ရမည်။ 

( ခ) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် စာရCက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြပည့်စံုစွာ ပူးတဲွ 

တင်ြပြခင်း ရိှ မရိှ ှင့် အြခားသတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်ြခင်း ရိှ မရှိ စိစစ်ရမည်။ 

၁၄။ သက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရိှသည် ေမာေ်တာ်ယာဉ်သက်တမ်းတိုး မှတ်ပုံ 

တင်ြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍- 

(က) နည်းဥပေဒ ၁၃ ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရိှလင်− 

 (၁) သတ်မှတ်သည့်ကာလအတွင်း ေလာက်ထားြခင်းြဖစ်ပါက သတ်မှတ်ထားသည့် 

 အခေကးေငွေကာက်ခံ၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင်ြခင်း 

 ေဆာင်ရCက်ေပးရမည်။  

 (၂) သက်တမ်းကာလကုန်ဆုံးပီးမှ ေလာက်ထားြခင်းြဖစ်ပါက သတ်မှတ်ထားသည့် 

 အခေကးေငွအြပင် ဒဏ်ေကးေငွကိုပါ ေပးေဆာင်ရမည်။ 

( ခ) နည်းဥပေဒ ၁၃ ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်မမရှိေကာင်း စစ်ေဆးေတွရိှလင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သက်တမ်းတုိးမှတ်ပံုတင်ြခင်းကုိ ြငင်းပယ်ရမည်။ ယင်းသုိ ြငင်းပယ်လင် 

မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် ြငင်းပယ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်ထံ 

အသိေပး အေကာင်းကားရမည်။ 
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( ဂ) သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင်ြခင်း ေဆာင်ရCက်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အေကာင်းအရာ 

များကို သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို အစီရင်ခံရမည်။ 

၁၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည်- 

(က) မှတ်ပုံတင်အရာရိှက ထုတ်ေပးေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်ေသခံလက်မှတ် 

ကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် တစ်ပါတည်းထားရိှရမည်။  

( ခ) မှတ်ပံုတင်အရာရိှက ထုတ်ေပးေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်နံပါတ်ြပားကုိ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်၏ေရှှင့် ေနာက်တိုတွင်လည်းေကာင်း၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏ ေနာက်တွင် 

လည်းေကာင်း၊ ေနာက်တဲွယာဉ်၏ ေနာက်တွင်လည်းေကာင်း၊ စက်ယရား၏ သတ်မှတ် 

ထားေသာေနရာတွင်လည်းေကာင်း ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ တပ်ဆင် 

ထားရမည်။  

၁၆။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည်− 

 (က) ဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရCက်သည့် အဆင့်ြမင့်နည်းပညာသုံး မှတ်ပံုတင်အေထာက်အထား 

(RFID Sticker or Tag) ကုိ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ေနရာတွင် သတ်မှတ်သည့် 

အတိုင်း သတ်မှတ်ကာလအထိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၌ တပ်ဆင်ထားရမည်။  

 ( ခ) တပ်ဆင်သည့် အဆင့်ြမင့်နည်းပညာသုံး မှတ်ပုံတင်အေထာက်အထား (RFID Sticker 

or Tag) အတွက် သတ်မှတ်အခေကးေငွကို ဦးစီးဌာနသို ေပးေဆာင်ရမည်။  

၁၇။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ြပား၏ အရCယ်အစား၊ ပုံသဏာန်၊ အကရာ၊ ဂဏန်းအရCယ် 

အစား၊ ေဆးေရာင်ှင့် လုံ�ခံေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်တိုသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် 

အတိုင်းသာ ြဖစ်ရမည်။ 

၁၈။ ဦးစီးဌာနသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျ ိးအစားများကို အငာှးယာဉ်အြဖစ် 

မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပိုင်သည်- 

(က) လူစီးယာဉ်၊  

( ခ ) ကုန်တင်ယာဉ်၊  

( ဂ ) ခရီးသည်တင်ယာဉ်၊ 

( ဃ) သုံးဘီးေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၊ 

( င ) လူစီးသုံးဘီးေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ 

( စ ) ထေရာ်လာဂျ ီ၊ 

(ဆ) ဦးစီးဌာနက သီးြခားထုတ်ြပန်သတ်မှတ်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ။ 

၁၉။ ကိုယ်ပိုင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ငှားရမ်းခ 

သိုမဟုတ် အကျ ိးေကျးဇူး တစ်ခုခုအတွက် မိမိေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြဖင့် ခရီးသည် သိုမဟုတ် ကုန်စည် 
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သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုပါက အငှားယာဉ်အြဖစ်သို မှတ်ပံုတင်ေြပာင်းလဲရန် 

ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေလာက်ထားရမည်။  

၂၀။ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကို အငှားယာဉ်အြဖစ်သို မှတ်ပုံတင်ေြပာင်းလဲခွင့်မြပ။ 

၂၁။ ကုိယ်ပုိင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှ အငှားယာဉ်သုိ မှတ်ပံုတင်ေြပာင်းလဲြခင်းြပလုိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ပိုင်ရှင်သည် - 

(က) ုိင်ငံသား သုိမဟုတ် ဧည့်ုိင်ငံသား သုိမဟုတ် ုိင်ငံသားြပခွင့်ရသူ ြဖစ်ရမည်။  

(ခ) ပုိေဆာင်ေရးစီမံကိန်းဦးစီးဌာနက ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများဥပေဒအရ 

သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင် ထုတ်ေပးိုင်ေရး ဦးစီးဌာနသုိေပးပိုသည့် ညိင်း 

အေကာင်းကားစာ ပါရှိရမည်။ 

(ဂ) အငှားယာဉ်အြဖစ်သုိ ေြပာင်းလဲလုိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ 

သူတစ်ပါးထိခိုက်မအာမခံ ြခားနားေငွကို ေပးေဆာင်ရမည်။ 

၂၂။ အငှားယာဉ်၏ မှတ်ပံုတင်သက်တမ်းကာလသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတုိင်း ြဖစ်ရမည်။   

၂၃။ အငှားယာဉ်ကို ကိုယ်ပုိင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် ခွဲြခားသိရိှိုင်ရန်  ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၄။ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

ရရှိထားေသာ အငှားယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ေပးသည့်ဌာနသို ယင်းလုပ်ငန်း 

လိုင်စင်အား ြပန်လည်အပ်ှံပီးေကာင်း အေထာက်အထားတင်ြပိုင်လင် အဆိုပါ အငှားယာဉ်ကို 

သက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရိှက ကိုယ်ပိုငယ်ာဉ်အြဖစ်သို ေြပာင်းလဲမှတ်ပုံတင် 

ေပးရမည်။ 

၂၅။ သာသနာေရးယာဉ်၊ သူနာတင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ မီးသတ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ နိဗာန်ယာဉ်ှင့် 

ဦးစီးဌာနက သီးြခားထုတ်ြပန်သတ်မှတ်သည့် အမျ ိးအစား ေမာ်ေတာ်ယာဉတ်ိုသည် မှတ်ပုံတင် 

သက်တမ်းတစ်ေလာက် မူလအမျ ိးအစားအတိုင်း တည်ရိှေစရမည်။  

၂၆။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထားသူ အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရCက်ရမည် - 

( က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေပးကမ်းြခင်းေကာင့် လက်ဝယ်ရရှိြခင်းြဖစ်ပါက ေပးကမ်းသူှင့် 

လက်ခံသူ ှစ်ဦးလံုး၏ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ ပစည်းေပးကမ်းစာချပ် အပါအဝင် 

သတ်မှတ်ထားသည့် စာရCက်စာတမ်း အေထာက်အထားများကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် 

အတူတင်ြပ၍ ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ေလာက်ထားရမည်။ အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာ 

ေကာင့် ေပးကမ်းသူ လာေရာက်ုိင်ြခင်း မရိှပါက သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာ မှတ်ပံု 

တင် အရာရိှထံ ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား တင်ြပရမည်။ 



13 
 

 

 

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဝယ်ယူြခင်းြဖင့် လက်ဝယ်ရရိှြခင်းြဖစ်ပါက ဝယ်ယူသူက ုိင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အပါအဝင် သတ်မှတ်ထားသည့် စာရCက် 

စာတမ်းအေထာက်အထားများကုိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် အတူတင်ြပ၍ သက်ဆုိင်သည့် 

ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ ေလာက်ထားရမည်။  

၂၇။ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်း၊ ကုမဏီှင့် ဘာသာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရး အသင်းအဖဲွ 

တစ်ခုခု၏ မှတ်ပံုတင်သူ အမည်ေြပာင်းလဲမအတွက် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတုိင်း ေဆာင်ရCက် 

ရမည်။ 

၂၈။ သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် နည်းဥပေဒ ၂၆ှင့် နည်းဥပေဒ ၂၇  အရ 

ေလာက်ထားချက်ကုိ ရရိှလင်- 

(က) သတ်မှတ်ထားသည့် စာရCက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြပည့်စံုစွာ ပူးတဲွတင်ြပြခင်း 

ရိှ မရိှ စိစစ်ရမည်။ 

( ခ) ေလာက်ထားချက်ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှန် မမှန် စစ်ေဆးရမည်။  

( ဂ) မှတ်ပံုတင်ထားသူ အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ တားြမစ်ချက် ရိှ မရိှ စိစစ်ရမည်။ 

၂၉။ (က) သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် နည်းဥပေဒ ၂၈ ှင့် အညီစိစစ်၍ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်ထားသူ အမည်ေြပာင်းရန် ခွင့်ြပြခင်း သုိမဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း 

ြပရမည်။ ြငင်းပယ်သည့်အခါ  မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် ြငင်းပယ်ြခင်း ြဖစ်ေကာင်း 

ေလာက်ထားသူထံ အသိေပး အေကာင်းကားရမည်။ 

 ( ခ) သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရိှ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေဆာင်ရCက်ပီး ဦးစီးဌာနတွင်  

မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်အမည် ေြပာငး်လဲြခင်းသာ အတည် 

ြဖစ်သည်။  

၃၀။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်ြခင်းလုပ်ငန်းများှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကန"်ကွက်လုိသူသည်−   

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ထားသူ၏ လက်ရှိအမည်ကို အြခားသူ၏ အမည်သို 

ေြပာင်းလဲေပးြခင်းမြပရန် ေလာက်ထားလုိပါက သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွင် တိုင်ကား 

ထားေကာင်း သုိမဟုတ် တရားံုးတွင် တရားစဲွဆုိထားေကာင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက် 

အထားှင့်အတူ သက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရိှထံ လူကိုယ်တိုင် 

လာေရာက်၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ထားသူ အမည်ေြပာင်းလြဲခင်း မြပမီ 

တားြမစ်ေပးရန် ေလာက်ထားိုင်သည်။ 

( ခ) အစိုးရဌာန သို မဟုတ် အစိုးရအဖွဲအစည်းြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာ 

မှတ်ပုံတင်အရာရိှထံ တားြမစ်ေပးရန် တရားဝင်စာြဖင့် ေလာက်ထားိုင်သည်။ 
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( ဂ) ကုမဏီ သိုမဟုတ် ပုဂလိကအဖွဲအစည်း ြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာ 

မှတ်ပံုတင်အရာရိှထံ ကုမဏီ သုိမဟုတ် ပုဂလိက အဖဲွအစည်းက တာဝန်ရိှသူ ကုိယ်တုိင် 

သိုမဟုတ် တာဝန်ရှိသူက ကိုယ်စားလဲအပ်ခံရသ ူ ကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ တားြမစ် 

ေပးရန် တရားဝင်စာြဖင့် ေလာက်ထားုိင်သည်။ 

၃၁။ သက်ဆုိင်သည့်ေဒသဆုိင်ရာ မှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် နည်းဥပေဒ ၃၀ နည်းဥပေဒခဲွ (က) 

သုိမဟုတ် (ခ) သုိမဟုတ် (ဂ) အရ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်ြခင်းကုိ ယာယီရပ်ဆုိင်း၍ တားြမစ်ထားစဉ် 

ကာလအတွင်း မှတ်ပံုတင်သက်တမ်း မေကျာ်လွန်ေစေရးအတွက် သက်ဆိုင်သူတစ်ဦးဦးက ခုိင်လံုေသာ 

အေထာက်အထားြဖင့် တင်ြပေလာက်ထားလာပါက သက်တမ်းတိုးမှတပ်ုံတင်ြခင်းကိုသာ ခွင့်ြပိုင် 

သည်။  

၃၂။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်ထားသူသည် ေနရပ်လိပ်စာေြပာင်းလဲလုိလင် သက်ဆုိင်သည့် 

  ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှထံြဖစ်ေစ၊ ေြပာင်းလဲလုိသည့် ေနရပ်လိပ်စာအသစ်ှင့် 

  သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှိထံြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထားသည့် စာရCက် 

  စာတမ်း အေထာက်အထားများ တင်ြပေလာက်ထားရမည်။    

( ခ) သက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ 

ေလာက်ထားချက်ကုိ လက်ခံရရိှလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အချက်အလက် 

ှင့် မှတ်တမ်းများကို စိစစ်၍ ေနရပ်လိပ်စာအသစ်ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာ 

မှတ်ပုံတင်အရာရိှထံ အေကာင်းကားရမည်။   

( ဂ) ေနရပ်လိပ်စာအသစ်ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် 

နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ေလာက်ထားချက်ကို လက်ခံရရိှလင်ြဖစ်ေစ၊ နည်းဥပေဒခဲွ 

(ခ)အရ အေကာင်းကားချက်ကုိ လက်ခံရရိှလင်ြဖစ်ေစ သတ်မတှ်ထားေသာ စာရCက် 

စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တိုကို စစ်ေဆး၍ ယင်းစစ်ေဆး 

ေတွရိှချက်သည် မူလမှတ်ပုံတင်ုံးရိှ မှတ်တမ်းပါ အချက်အလက်များှင့် တူညီြခင်း ရိှ 

မရိှ စိစစ်ြပန်ကားေပးရန် သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရှိထံ အေကာင်း 

ကားရမည်။  

(ဃ) ေနရပ်လိပ်စာအသစ်ှင့် သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရိှသည်- 

(၁) မူလမှတ်ပံုတင်ံုးရိှ မှတ်တမ်းပါအချက်အလက်များှင့် တူညီေကာင်း ြပန်ကား 

ချက်ကို ရရိှပါက သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွ ေကာက်ခံ၍ ေနရပ်လိပ်စာ 

ေြပာင်းလဲမှတ်တမ်းတင်ေပးရမည်။ 
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(၂) မူလမှတ်ပုံတင်ုံးရှိ မှတ်တမ်းပါအချက်အလက်များှင့် တူညြီခင်း မရှိေကာင်း 

ြပန်ကားချက်ကုိ ရရိှပါက ေနရပ်လိပ်စာ ေြပာင်းလဲမှတ်တမ်းတင်ေပးရန် ြငင်းဆုိ 

ရမည်။ 

(၃) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်ထားသူ ေနရပ်လိပ်စာ ေြပာင်းလဲပီးပါက ေဆာင်ရCက် 

ချက်ကို ဦးစီးဌာနသို တင်ြပရမည်။  

(င) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အတွင်း ေနရပ်လိပစ်ာေြပာင်းလဲြခင်းြဖစ်ပါက  

ဉီးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတုိင်း ေဆာင်ရCက်ိုင်သည်။ 

( စ) ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရိှသည် ိုင်ငံေတာ်ပိုငေ်မာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊ သုံးဘီးတပ် 

ယာဉ်များ၊ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်များှင့် ထေရာ်လာဂျမီျား ေနရပ်လိပ်စာ ေြပာင်းလဲြခင်းှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတုိင်း ေဆာင်ရCက်ရမည်။ 

၃၃။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းများှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါအတုိင်း ေဆာင်ရCက် 

ရမည် - 

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထားသူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင ် ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း 

များ ေဆာင်ရCက်လုိလင် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရိှထ ံေြပာင်းလဲလိုသည့်အချက် 

များှင့် ကာြမင့်မည့်ကာလကုိ ေဖာ်ြပလျက် ကိတင်ေလာက်ထားရမည်။ 

( ခ) သက်ဆုိင်ရာ  မှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ေလာက်ထားချက်ကုိ စိစစ်၍ 

ခွင့်ြပလင် ခွင့်ြပေကာင်းှင့် ခွင့်မြပလင် မညသ်ည့်အေကာင်းေကာင့် ခွင့်မြပ 

ေကာင်းကို ေလာက်ထားသူထံ စာြဖင့်ြပန်ကားရမည်။ 

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထားသူသည် သက်ဆိုင်ရာ မှတပ်ုံတင်အရာရိှ၏ စာြဖင့် 

ခွင့်ြပချက်ရရိှမှသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း ြပရမည်။ 

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်ထားသူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ပီးလင် 

သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပံုတင်အရာရိှထံ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့်အတူ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင် 

စာအုပ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်သက်ေသခံလက်မှတ်များတင်ြပ၍ ယာဉ်စစ်ေဆးေရး 

အဖွဲ၏ စစ်ေဆးမ ခံယူရမည်။  

( င)  သက်ဆုိင်ရာ မှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအဖဲွ၏ စစ်ေဆးတင်ြပချက်အရ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ြပင်ဆင်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေတွရိှရလင် သတ်မှတ်ထား 

သည့် အခေကးေငွေပးေဆာင်ေစ၍ ေြပာင်းလဲမှတ်ပုံတင်ေပးရမည်။  
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( စ)   သက်ဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအဖဲွ၏ စစ်ေဆးတင်ြပချက်အရ 

ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်းသည် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်မ မရိှေကာင်းေတွရိှရလင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပရန် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေစြခင်း ြပိုင်သည်။  

(ဆ) သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှ၏ ခွင့်ြပချက်မရယူဘဲ ေြပာင်းလဲလာေကာင်း စစ်ေဆး 

ေတွရိှပါက ဦးစီးဌာနက ခွင့်ြပုိင်သည့် ေြပာင်းလဲြခင်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် 

အခေကးေငွအြပင် ဒဏ်ေကးေငွကိုပါ ေပးေဆာင်ေစရမည်။ 

၃၄။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်စာအုပ် သုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်သက်ေသခံလက်မှတ် 

မိတထုတ်ေပးရာတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရCက်ရမည်-  

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် ေပျာက်ဆုံးလင် 

သက်ဆုိင်ရာ ရဲစခန်းသုိလည်းေကာင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်သက်ေသခံလက်မှတ် 

ေပျာက်ဆံုးလင် သက်ဆုိင်ရာ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖဲွသုိလည်းေကာင်း သတင်းေပးတုိင်ကား 

ရမည်။ ထုိသုိ သတင်းေပးတုိင်ကားပီးြဖစ်ေကာင်း ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထား ရယူ 

ပီး ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် သုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင် သက်ေသ 

ခံလက်မှတ် မိတထုတ်ေပးရန် သက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာမတှ်ပုံတင်အရာရိှထံ 

ေလာက်ထားရမည်။  

( ခ) သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ 

အမိန"်၊ န်ကားချက်၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ စိစစ်ေဆာင်ရCက်၍ သတ်မှတ်ထား 

သည့် အခေကးေငွ ေကာက်ခံပီး ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပံုတင်စာအုပ် မိတ သုိမဟုတ် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်ေသခံလက်မှတ် မိတကုိ ထုတ်ေပးြခင်း သုိမဟုတ် 

ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုိင်သည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်စာအုပ် မိတ သုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်မှတ်ပံုတင်သက်ေသခံလက်မှတ် မိတ ထုတ်ေပးချန်ိမှစ၍ မူလထုတ်ေပးထားသည့် 

စာအုပ်ှင့် လက်မှတ်သည် အလုိအေလျာက်ပျက်ြပယ်ပီး ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပုိင်ရှင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်စာအုပ် သုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

မှတ်ပံုတင်သက်ေသခံလက်မှတ် ြပန်လည်ေတွရိှလင် သက်ဆုိင်ရာရဲစခန်းသုိလည်းေကာင်း 

သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲသိုလည်းေကာင်း ြပန်လည် သတင်းေပးရ 

မည်ြဖစ်ပီးသက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ မပျက်မကွက် ြပန်လည် 

အပ်ှံရမည်။ 

 (ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပုိင်ရှင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်စာအုပ် သုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

မှတ်ပုံတင်သက်ေသခံလက်မှတ် ပျက်စီးလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် 

သုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်သက်ေသခံလက်မှတ် မိတထုတ်ေပးရန် သက်ဆုိင် 
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သည့် ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှထံ ေလာက်ထားရမည်။ ယင်းသို ေလာက်ထား 

သည့်အခါ ပျက်စီးေနေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်စာအုပ် သုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

မှတ်ပံုတင်သက်ေသခံလက်မှတ်ကုိ ပူးတဲွတင်ြပအပ်ံှရမည်။ 

( င) သက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် နည်းဥပေဒခွဲ (ဃ) အရ 

ေလာက်ထားချက်ကုိ သတ်မှတ်ထားေသာ အမိန"်၊ န်ကားချက၊် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များှင့်အညီ စိစစ်ပီး သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွေကာက်ခံ၍ မိတ ထုတ်ေပး 

ရမည်။  

( စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပံုတင်စာအုပ် သုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပံုတင်သက်ေသခံ 

လက်မှတ် မိတ ထုတ်ေပးရာတွင် မိတြဖစ်ေကာင်း ေပလွင်ေစရန်ှင့် တစ်ေြပးညီ 

ြဖစ်ေစရန် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၃၅။  ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ြပား၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးချက်သက်ေသခံလက်မှတ်ှင့် 

အဆင့်ြမင့်နည်းပညာသုံး မှတ်ပုံတင်အေထာက်အထား ေပျာက်ဆုံး၊ ပျက်စီးြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေအာက်ပါအတိုင်းေဆာင်ရCက်ရမည် -   

(က) ေပျာက်ဆံုးြခင်းြဖစ်လင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပုိင်ရှင်သည် သက်ဆုိင်ရာ ရဲစခန်းသို တိုင်ကား 

ရမည်။ ထုိသို တိုင်ကားပီးြဖစ်ေကာင်း အေထာက်အထားရယူပီး အသစ် သုိမဟုတ် 

မိတ ထုတ်ေပးရန် သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရိှထံ ေလာက်ထား 

ရမည်။  

( ခ) နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ေလာက်ထားချက်ကို လက်ခံရရိှသည့် သက်ဆိုင်သည့် ေဒသ 

ဆုိင်ရာ မှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ေသာ အမိန"်၊ န်ကားချက်များ 

ှင့်အညီ စိစစ်ေဆာင်ရCက်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွ ေကာက်ခံ၍ အသစ် 

သိုမဟုတ် မိတ ထုတ်ေပးြခင်း သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပိုင်သည်။ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ြပား၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးချက်သက်ေသခံ လက်မှတ်ှင့် 

အဆင့်ြမင့်နည်းပညာသံုး မှတ်ပံုတင်အေထာက်အထား အသစ် သုိမဟုတ် မိတ 

ထုတ်ေပးချန်ိမှစ၍ မူလထုတ်ေပးထားသည့် အေထာက်အထားများ အလုိအေလျာက် 

ပျက်ြပယ်ပီး ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

( ဂ) မိတထုတ်ပီးေနာက် ြပန်လည်ေတွရှိလင် ေမာ်ေတာယ်ာဉ်ပိုင်ရှင်သည် သက်ဆိုင်ရာ 

ရဲစခန်းသို ြပန်လည်သတင်း ေပးရမည်ြဖစ်သည့်အြပင် သက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာ 

မှတ်ပုံတင်အရာရိှထံ မပျက်မကွက် အပ်ှံရမည်။ 
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(ဃ) ပျက်စီးြခင်းြဖစ်လင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် မိတထုတ်ေပးရန် သက်ဆုိင်သည့် 

ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှထံ ေလာက်ထားရမည်။ ယင်းသို ေလာက်ထားသည့် 

အခါ ပျက်စီးေနေသာ အေထာက်အထားကို ပူးတွဲတင်ြပ အပ်ှံရမည်။ 

( င) သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် နည်းဥပေဒခဲွ (ဃ)အရ ေလာက်ထား 

ချက်ကုိ စိစစ်ပီး သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွ ေကာက်ခံ၍ မိတ ထုတ်ေပးရမည်။ 

၃၆။ သံံုး၊ သံတမန်၊ ကုလသမဂအဖဲွအစည်း၊ ကုလသမဂလက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်း၊ ကုလသမဂ 

အဖွဲအစည်းမဟုတ်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းပိုင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ မှတ်ပုံတင်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနသည် အမိန"်ှင့် န်ကားချက်များ ထုတ်ြပန်ေဆာင်ရCက် 

ိုင်သည်။   

၃၇။ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ယာယီမှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍- 

(က) ဦးစီးဌာနကထုတ်ြပန်ထားသည့် အမိန"်၊ န်ကားချက်များှင့်အညီစိစစ်၍ သတ်မှတ် 

အမျ ိးအစားအလုိက် ယာယီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ေပးြခင်း သိုမဟုတ် 

ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုိင်သည်။  

( ခ) ယာယီမှတ်ပံုတင်ေပးြခင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အခေကးေငွ ေကာက်ခံရမည်။ 

( ဂ) ယင်းေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင်တပ်ဆင်ရန် ယာယီမှတ်ပုံတင်အမှတ် သတ်မှတ်ထုတ်ေပး 

ရမည်။  

၃၈။ သက်ဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှသည် - 

(က)  ြပည်ပုိင်ငံများတွင်မှတ်ပံုတင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို ြပည်ေထာင်စုအစုိးရ 

အဖဲွ၏ ခွင့်ြပချက်အရ  ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ေန"ရက်၊ အချနိ်ှင့် ေနရာ ကန"်သတ် 

ချက်များြဖင့် ေခတဝင်ေရာက်ုိင်ေရးှင့် ေခတြဖတ်သန်းသွားလာုိင် ေရးအတွက် 

ယာယီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးိုင်သည်။ 

( ခ) ြပည်ပမှတင်သွင်းလာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များှင့် ြပည်တွင်း၌ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ် 

ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို အေရာင်းြပခန်း ၊ ယာဉ်သိုေလှာင်ရာေနရာ၊ ယာဉ်ြပင် 

အလုပ်ုံများမှ ဦးစီးဌာန သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမ 

ဦးစီးဌာနသုိ ကနဦးမှတ်ပံုတင်ရန် ေမာင်းှင်သွားလာုိင်ေရးအတွက် ယာယီမှတ်ပံု 

တင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးိုင်သည်။ 

 ( ဂ) အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်အရ ယာယီခွင့်ြပချက် (Temporary Admission) 

ြဖင့်တင်သွင်းလာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကုိ ြမန်မာုိင်ငံအတွင်း ေနရာကန"်သတ်ချက် 

ြဖင့် ေမာင်းှင်သွားလာုိင်ေရးအတွက် တင်သွင်းခွင့်ြပကာလအတုိင်း ယာယီမှတ်ပံုတင် 

လက်မှတ်ကို ထုတ်ေပးိုင်သည်။ 
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၃၉။ နည်းဥပေဒ ၃၈ အရ  ယာယီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရိှ၍  ြပည်ပမှ ေခတဝင်ေရာက်လာေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အတိုင်းအတာ၊ အေလးချနိ်ှင့် ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ သတ်မှတ် 

ချက်များသည် ဤနည်းဥပေဒများ အခန်း(၃)ပါ ြပာန်းချက်များှင့် ညီွတ်ရမည်။ 

၄၀။ ဦးစီးဌာနသည် ိုင်ငံေတာ်၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေလလတံင်ေရာင်းချသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ 

ှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့် ညိင်းေပါင်းစပ်ပီး ေလလံယာဉ်များ ြပန်လည် 

မှတ်ပံုတင်ေရးဆုိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ြပနလ်ည်မှတ်ပုံတင် ေဆာင်ရCက်ေပးရမည်။  

၄၁။ ကနဦးမှတ်ပံုတင်ြခင်းှင့် သက်တမ်းတုိးမှတ်ပံုတင်ြခင်း ေဆာင်ရCက်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

များသည် သူတစ်ပါးထိခိုက်မအာမခံ ေပးေဆာင်ရမည်။ 

၄၂။ ေအာက်ပါေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကုိ မှတ်ပံုတင်ြခင်းအတွက် အခေကးေငွေပးေဆာင်ရန်မလုိအပ်ပါ- 

(က) ြမန်မာုိင်ငံအတွင်းရိှ ုိင်ငံြခားသံံုးပုိင်ငှ့် သံတမန်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊ ကုလသမဂ 

အဖဲွအစည်းပိုင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊  

( ခ) မီးသတ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် မီးသတ်အေထာက်အကူြပ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊ 

( ဂ)  သူနာတင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊ 

(ဃ) ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲပိုင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊ 

( င) ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနပိုင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊ 

( စ) ဝန်ကီးဌာနက အမိန"်ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသည့် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်များ။  

အခန်း (၃) 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ တပ်ဆင်ြခင်းှင့် 

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း 

၄၃။ ဤအခန်းအရ ြပာန်းထားေသာ နည်းဥပေဒများှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နည်းဥပေဒများအရ 

ဦးစီးဌာနကထုတ်ြပန်ေသာ န်ကားချက်များှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း မညီွတ်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ 

အများြပည်သူဆိုင်ရာေနရာတွင် မည်သူမအသုံးမြပရ သုိမဟုတ် အသုံးမြပေစရ။ 

၄၄။ (က) ေနာက်တဲွယာဉ်များှင့် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်များမှအပ ကျန်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အားလံုးတွင် 

ေြခနင်းဘရိတ် (Service Brake) ၊ ရပ်နားဘရိတ် (Parking Brake) ှင့် အေရးေပ 

ဘရိတ် (Emergency Brake) တို တပ်ဆင်ပါရှိ ရမည်ြဖစ်ပီး ယင်းတိုသည် သတ်မှတ် 

ချက်များှင့် ကိုက်ညီ၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေကာင်းမွန်စာွ အရှိန်ေလာ့ချြခင်းှင့် 

ရပ်တန"်ြခင်း ြပုိင်ရမည်။ အေရးေပဘရိတ်ှင့် ရပ်နားဘရိတ်တုိသည် တစ်မျ ိးတည်း 

ြဖစ်ပါကလည်း အသံုးြပုိင်သည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ဘရိတ်များသည် ယာဉ်ေမာင်းှင် 

ေနသူက လွယ်ကူစွာ အသုံးြပိုင်သည့် အေနအထားတွင်ရှိရမည်။ 
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( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားရိှရမည့် ေြခနင်းဘရိတ်ကုိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပတွင် 

ဝန်တင်ထားသည်ြဖစ်ေစ၊ ဝန်တင်မထားသည်ြဖစ်ေစ ေြမညီလမ်းေပ၌ အသုံးြပလင် 

စတင် အသုံးြပသည့်ေနရာမှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ရပ်တန"်ရမည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အရိှန် 

သတ် အကာွအေဝးသည ်ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ြဖစ်ရမည်။ 

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားရိှရမည့် ရပ်နားဘရိတ်ကုိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပတွင် 

ဝန်တင်ထားသည်ြဖစ်ေစ၊ ဝန်မတင်ထားသည်ြဖစ်ေစ ဆင်ေြခေလာ အတက် 

အဆင်းလမ်းေပ၌ အသုံးြပလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် လံုးဝေရCလျားြခင်း မရှိေစရ။ 

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ချတိ်ဆွဲမည့် ေနာက်တွဲယာဉ်၌ ဘရိတ်တပ်ဆင် ထားရိှရမည်။ 

ေနာက်တဲွယာဉ်၏ ဝန်ပါအေလးချန်ိစုစုေပါင်းအလုိက် တပ်ဆင်ရမည့် ဘရိတ်အမျ ိးအစား 

များသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ြဖစ်ရမည်။ ၎င်းဘရိတ်ကို အသံုးြပပံု 

သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်အတုိင်းြဖစ်ရမည်။  

( င) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်တိုင်းတွင် ေနာက်ဘီးကိုဖမ်းေသာ ဘရိတ်ှင့် ေရှဘီးကိုဖမ်းေသာ 

ဘရိတ် ှစ်မျ ိး တပ်ဆင်ထားရှိရမည်ြဖစ်ပီး ဘရိတ်မိအားသည် ဦးစီးဌာနက 

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ြဖစ်ရမည်။ 

( စ) ေလ သုိမဟုတ် ေလဟာနယ်အားသံုး ဘရိတ်စနစ် အမျ ိးအစားကုိ တပ်ဆင်ထားသည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ေလ သုိမဟုတ် ေလဟာနယ်ကုိ သုိေလှာင်ထားသည့် ေလအုိးများ 

ရိှရမည်။ ထုိစနစ်တွင် ေလယုိစိမ့်မ မရိှေစရ။ ယင်းစနစ် တစ်ခုလုံးသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

၏ ဘရိတ်စွမ်းေဆာင်ရည်ကို အြပည့်အဝ ေထာက်ပံ့ိုင်ရမည်။  

၄၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဘရိတ်အမျ ိးအစားများှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်သည် 

ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတုိင်း ြဖစ်ရမည်။ 

၄၆။ (က) ေနဝင်ပီး အချန်ိမှစ၍ ေနမထွက်မီ အချန်ိထိတွင်လည်းေကာင်း၊ ရာသီဥတုေကာင့် 

အလင်းေရာင် အားနည်းသည့် ေန"အချန်ိတွင်လည်းေကာင်း အလင်းေရာင် ရရိှေစရန်ှင့် 

အရာယ်ကင်းရှင်းစာွ ေမာင်းှင်ိုင်ရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉတ်ွင် ေရှမီး၊ ေနာက်မီးများ 

အြပင် အြခားသတ်မှတ်ထားသည့်မီးများ ေကာင်းမွန်စံုလင်စွာ တပ်ဆင်ထားရမည်။  

 ( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် မီးတပ်ဆင်ြခင်း၊ အသုံးြပြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍− 

 (၁) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှလက်ဝဲ၊ လက်ယာ အစွန်းတစ်ဖက် တစ်ချက်တွင်  ေရှ 

 မီးကီးတစ်လုံးစီ သုိမဟုတ် ှစ်လံုးစီ (ေဘးတိုက်ယှဉ်၍ သိုမဟုတ်  အေပ 

 ေအာက်) မီးလံုးအေရအတွက်ှင့် အကွာအေဝးညီမစွာ တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။  
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 (၂) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မီးလံုးများ၏ ပုံသဏာန်၊ အရCယ်အစားှင့် မီးအေရာင်တိုသည် 

 တူညီရမည်။ 

 (၃) ေြမြပင်မှ မီးလုံးများ၏ အြမင့်အေနအထား တူညီရမည်။ 

 (၄)  ေရှမီးကီးများ၏ မီး အလင်းေရာင်တန်းသည် အြဖေရာင်ြဖစ်ရမည်။ 

 (၅) ရာသီဥတုကည်လင်ေသာ ညအချနိ်တွင် လမ်းေပ၌ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှသုိ 

 အနည်းဆံုး ၃၂၅ ေပ (မီတာ ၁၀၀) အထိ အလင်းေရာင် ေပးုိင်ရမည်။ 

 (၆) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေရှမီးကီးများသည် မျက်ှာချင်းဆုိင်မှ လမ်းအသံုးြပသူများကုိ 

 မျက်စိမစူးေစရန် မီးအလင်းေရာင်တန်းကို ိှမ့်ေပးိုင်ရမည်။ 

 (၇) မီးှစ်လံုး ပူးတဲွတပ်ဆင်ထားေသာ ေရှမီးကီးများ၏ အလင်းေရာင်တန်းကို ှိမ့် 

 ေပးေသာအခါ လက်ဝဲ၊ လက်ယာအစွန်ဆုံးရိှ မီးလုံးများ သိုမဟုတ် အေပမီး 

 လံုးများ၏ မီးအလင်းေရာင်တန်းများ ေအာက်စုိက်သွားပီး ကျန်မီးလံုးများ ပိတ် 

 သွားရမည် သုိမဟုတ် မီးလံုးများအားလံုး၏ မီးအလင်းေရာင်တန်းများ တစ်ပိင် 

 တည်း ေအာက်စုိက်သွား ေစရမည်။ 

 (၈) ှိမ့်ေပးေသာ မီးအလင်းေရာင်တန်းသည် ယာဉ်၏ေရှ ၂၅ ေပ (၇.၆၁ မီတာ) 

 အကာွအေဝးတွင် မျက်ာှချင်းဆိုင်မှ ရပ်ေနသူ၏ မျက်စိကုိ မစူးေစရ။ 

 (၉) ေရှမီးကီးေပတွင် မီး၏အလင်းေရာင်ကုိ ေလျာ့ပါးထိခုိက်ေစုိင်သည့် မည်သည့် 

 အကာအရံ၊ အဖုံးအအုပ် ပစည်းမ မတပ်ဆင်ရ။   

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ေန"အချနိ်ေမာင်းှင်မီး (Daytime Running Lamp) တပ်ဆင် 

ပါရှိပါက မူလထုတ်လုပ်သူ၏ စက်ုံထုတ်ပုံစံအတိုင်း ြဖစ်ရမည်။ မီးအေရာင်သည် 

အြဖေရာင် သိုမဟုတ် အဝါေရာင် ရိှရမည်ြဖစ်ပီး ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အေရှဘက်မှ 

ြမင်ိုင်စွမ်းရှိရမည်။  

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် အသံုးြပထားေသာ ေရှမီးကီးများသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ထုတ်လုပ် 

သူ သုိမဟုတ် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ စံချနိ်စံန်းများှင့် ကိုက်ညီရမည်။ 

( င) ြမင့်ေပးထားေသာ ေရှမီးကီး၏အလင်းတန်း (High Beam) မှလဲွ၍ တပ်ဆင်ထားေသာ 

ကျန်မီးများသည် လုိအပ်ေသာ အလင်းေရာင်ရရိှေစရန်ှင့် အြခားယာဉ်ေမာင်းှင်သူကုိ  

မျက်စိစူးြခင်း မရှိေစရန်အတွက် ချနိ်ညိိုင်ရမည်။  

( စ) မိုးသည်းထန်စာွရCာသည့်အချနိ်ှင့် ြမှင်းကျသည့် အချနိ်များတွင် အသုံးြပိုင်ရန် 

မူလစက်ုံထုတ် ေရှှင်းခွဲမီး မပါရှိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များတွင် ေရှှင်းခဲွမီးတစ်စံု 
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တပ်ဆင်ိုင်သည်။ တပ်ဆင်ရမည့် အေနအထားသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ၏် ေရှဗဟိုမှ 

လက်ဝဲ၊ လက်ယာ တူညီေသာ အကွာအေဝးတွင် ရိှရမည်ြဖစ်ပီး အြမင့်သည် ေရှမီးကီး 

အြမင့်၏ေအာက်တွင် ရိှရမည်။ ေရှှင်းခဲွမီး၏ အလင်းေရာင်သည် အြဖေရာင် 

သုိမဟုတ် အဝါေရာင် ရိှရမည်ြဖစ်ပီး မျက်ှာချင်းဆုိင်မှလာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ 

ေမာင်းှင်သူ၏ မျက်စိကုိ မစူးေစရန် ိှမ့်ေပးေသာမီးအလင်းေရာင်တန်း (Low Beam) 

သာ ြဖစ်ရမည်။ အြခားမီးများှင့် ဆက်စပ်မမရိှဘဲ ဖွင့်ုိင်ရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ 

ေရှမီးကီးများ အစား အသံုးမြပရ။ 

(ဆ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အား အေနာက်ဘက်မှ ထင်သာြမင်သာ ရိှေစရန်အတွက် ခုနစ်ဝပ်ထက် 

မပုိသည့် အနီေရာင်ရိှေသာ အေနာက်ှင်းခဲွမီးကို တပ်ဆင်အသံုးြပုိင်သည်။ အေနာက် 

ှင်းခဲွမီး အသုံးြပေနေကာင်း အချက်ြပေသာစနစ် ပါရှိရမည်။ 

( ဇ) ေနာက်ဆုတ်မီးကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေနာက်တွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ၎င်းမီး 

အေရာင်သည် အြဖ သုိမဟုတ် အဝါြဖစ်ရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေနာက်ဆုတ်ဂီယာကုိ 

အသံုးြပမှသာ လင်းရမည်။ ေနာက်တဲွယာဉ်တွင် ချတ်ိဆဲွယာဉ်ေနာက်ဆုတ်ဂီယာ အသံုး 

ြပသည့်အခါမှသာ လင်းရမည်။ ေနာက်ဆုတ်မီး အလုပ်လုပ်ေနချနိ်တွင် ယာဉ်ေမာင်း 

ှင်သူက အလွယ်တကူသိိုင်ေသာ သတိေပးမစနစ် ပါရှိရမည်။ ၎င်းမီးသီးအားသည် 

ခုနစ်ဝပ် ထက်မပိုရ။ ေနာက်ဆုတ်မီး၏ အလင်းေရာင်သည် အြခားလမ်းအသုံးြပ 

သူများ၏ မျက်စိစူးြခင်း မြဖစ်ေစရ။ 

( ဈ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှှင့် ေနာက် လက်ဝဲ၊ လက်ယာဘက်များတွင် ယာဉ်သာွးလာရာ 

ဘက်သုိ အချက်ြပရန်မီးများ တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။ ၎င်းမီးအေရာင်များသည် ေရှတွင် 

အြဖ သုိမဟုတ် အဝါ၊ ေနာက်တွင် အဝါ သုိမဟုတ် အနီြဖစ်ရမည်။ မီးေရာင်လပ်န်း 

သည် တစ်မိနစ်လင် အနည်းဆံုး အကိမ်ေပါင်း ၆၀ မှ အများဆံုး ၁၂၀ အထိရိှရမည်။ 

(ည) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ တစ်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ အချက်ြပမီးှင့် အြခားတစ်ဘက် 

တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ အချက်ြပမီးတို၏ မီးေရာင်လပ်န်းှင့် အချက်ြပသည့် 

အချနိ်တိုသည် ထပ်တူညီမရှိရမည်။ 

( ဋ) ေနာက်တွဲယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ အချက်ြပမီးများ၏ အချက်ြပမသည် ချတိ်ဆွဲ 

ယာဉ်၏ အချက်ြပမှင့် အတူတကွ အလုပ်လုပ်ေစရန် တူညီေသာ အပိတ်အဖွင့် 

ခလုတ် တစ်ခုတည်းြဖင့် အသံုးြပုိင်ရမည်။ ေနာက်တဲွယာဉ်၏ တစ်ဘက်တွင် တပ်ဆင် 

ထားေသာ အချက်ြပမီး၏ မီးေရာင်လပ်န်းသည် ချတိ်ဆွဲယာဉ်၏ တူညီေသာဘက် 

တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ အချက်ြပမီး၏ မီးေရာင်လပ်န်းှင့် တူညီရမည်။ 
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( ဌ) အေရးေပအေြခအေန၌ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် အသံုးြပသည့် အချက်ြပမီးများကို အြခား 

လမ်းအသုံးြပသူများအား သိသာေစရန် အရာယ်သတိေပးအချက်ြပမီး (Hazard 

Warning Lamp) အြဖစ် အသုံးြပိုင်ရမည်။ 

( ဍ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှှင့်ေနာက် လက်ဝဲ၊ လက်ယာ အစွန်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် 

အနည်းဆုံး ေဘးမီးငယ်တစ်လုံးစီကို တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။ ေရှေဘးမီးငယ်များ၏ 

မီးအေရာင်သည် အြဖ သုိမဟုတ် အဝါြဖစ်ရမည်။ ေနာက်ေဘးမီးငယ်များ၏ မီးအေရာင် 

သည် အနီြဖစ်ရမည်။ မီးသီးအားသည် ခုနစ်ဝပ်ထက်မပုိရ။ ေမှာင်မုိက်ေသာ ညအချနိ်တွင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ရပ်နားထားေကာင်းသိရိှရန် ေဘးမီးငယ်များကုိ ဖွင့်ထားရမည်။ 

ေဘးမီးငယ်များကုိ ဖွင့်ထားချန်ိတွင် ေရှမီးကီးများ ပိတ်ိုင်ေသာမီးခလုတ် ရှိရမည်။ 

 ( ဎ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ေနာက်ရိှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်နံပါတ်ြပားအမှတ်ကုိ ရာသီဥတု 

ကည်လင်ေသာ ညအချနိ်တွင် ေပ ၅၀ (၁၅.၂၅ မီတာ) မှ ြမင်ိုင်ရန် မီးတပ်ဆင် ထား 

ရမည်။ မီးအေရာင်သည် အြဖြဖစ်ရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှမီးကီးများကို 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဘးမီးငယ်များကိုေသာ်လည်းေကာင်း ဖွင့်သည့်အခါတုိင်း ေနာက် 

ရိှ မှတ်ပံုတင်နံပါတ်ြပားမီးပါ တစ်ပိင်တည်း လင်းေနရမည်။ မှတ်ပံုတင်နံပါတ်ြပားမီး 

၏ အလင်းေရာင်သည် အေနာက်ဘက်သို အလင်းစူးထွက်ေနြခင်း မရိှေစရ။ 

(ဏ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေနာက်ဘက်၌ ေရာင်ြပန်အနီှင့် ေဘးချင်းယှဉ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

အထက်ေအာက်ေသာ်လည်းေကာင်း လက်ဝဲှင့် လက်ယာဘက်တွင် အနီေရာင်ထုတ် 

လတ်ေသာ ဘရိတ်မီးများ တစ်လံုးစီ တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။ ယင်းမီးသည် အရိှန်ေလာ့ချ 

ေနေကာင်း သိသာေစရန် ေြခနင်းဘရိတ်ကို အသုံးြပသည့်အခါမှသာ လင်းရမည်။ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေမာင်းှင်ေနစဉ် တစ်ေလာက်လုံးတွင် ဘရိတ်အသုံးြပချနိ်တိုင်း 

ေကာင်းမွန်စာွ အလုပ်လုပ်ိုင်ရမည်။ ယင်းမီးကို ေန"အချနိ်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ညအချန်ိတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း သာမန်အားြဖင့် ေပ ၃၀၀ (၉၁.၅၅ မီတာ) မှ ြမင်ုိင် 

ရမည်။ 

(တ) ဘရိတ်မီးများ၏ အလင်းစူးအားသည် ေနာက်မီး (Rear Lamp) များ၏ အလင်းစူးအား 

ထက် သာလွန်ရမည်ြဖစ်ပီး ေန"အချနိ်တွင်လည်း ရှင်းလင်းစွာြမင်ိုင်ရမည်။  

(ထ) ေနာက်တွဲယာဉ်တွင် ဘရိတ်မီးများ ပါရှိရမည်ြဖစ်ပီး ချတ်ိဆွဲယာဉ်၏ ေြခနင်းဘရိတ် 

စနစ် အသုံးြပသည့်အချနိ်တွင် လင်းရမည်။  

( ဒ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ယာဉ်၏အတွင်းပိုင်းကို ေကာင်းစွာြမင်ိုင်ရန် အတွင်းခန်းမီး 

(Interior Light) တပ်ဆင်ရမည်။  
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၄၇။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကီးများ၌ ညအချနိ်တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အြမင့်ှင့် 

အနံကို ေဖာ်ြပသည့်မီးငယ်များကုိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏အမုိးေပ၌ ေရှလက်ဝဲ၊ လက်ယာ 

အစွန်း တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် တစ်လံုးစီှင့် ေနာက်လက်ဝဲ၊ လက်ယာအစွန်း တစ်ဖက် 

တစ်ချက်တွင် တစ်လံုးစီ တပ်ဆင်ထားရိှလင် သာမန်အားြဖင့် ေရှမီးအေရာင်သည် အဝါှင့် 

ေနာက်မီးအေရာင်သည် အနီြဖစ်ရမည်။ 

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ကိုယ်ထည်၏ အလျားသည် ၂၄ ေပ (၇.၃၁ မတီာ) ထက် ရှည်လင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ လက်ဝဲဘက်ကုိယ်ထည် အေရှပုိင်းှင့် ေနာက်ပုိင်းတွင် လည်းေကာင်း၊ 

လက်ယာဘက်ကိုယ်ထည် အေရှပိုင်းှင့် ေနာက်ပိုင်းတွင်လည်းေကာင်း ညအချနိ်၌ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏အလျားကုိသိရိှရန် မီးငယ်တစ်လံုးစီ တပ်ဆင်ထားရမည်။ မီးသီးအား 

သည် ခုနစ်ဝပ်ထက် မပုိရ။ ေရှမီးအေရာင်သည် အဝ�ါှင့် ေနာက်မီးအေရာင်သည် အနီ 

ြဖစ်ရမည်။  

( ဂ) မိတွင်းခရီးသည်တင်ယာဉ်ှင့် အေဝးေြပးခရီးသည်တင်ယာဉ်၌ ေြပးဆွဲေသာ ခရီး 

စဉ် သိုမဟုတ် လိုင်းအမှတ်အသားကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေရှေလကာမှန်ကီး၏ အေပ 

ဘက်ေထာင့်တွင် ေဖာ်ြပထားိုင်သည်။ ညအချနိ်တွင် ၎င်းအမှတ်အသားကို ြမင်ုိင် 

ေစရန် အြဖေရာင်မီးြဖင့် ေဖာ်ြပထားရမည်။ ထုိြပင် ယင်းခရီးသည်တင်ယာဉ် အတွင်း၌ 

ခရီးသည်များအတွက် အြဖေရာင်မီးငယ်များ တပ်ဆင်ထားရမည်။ ထိုမီးငယ်သည် 

ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ၏ မျက်စိအာုံကို အေှာင့်အယှက် မြဖစ်ေစရ။  

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တင်ေဆာင်ေသာ ပစည်းများသည် ကိုယ်ထည်ေနာက်ဘက်သို     

ေလးေပ (၁.၂၂ မီတာ) ထက်ပို၍ အစွန်းထွက်ေနလင် ညအချနိ်၌ အစွန်းထွက်မကို 

သိရှိရန် ပစည်း၏အဖျားတွင် အနီေရာင်မီးတစ်လံုး တပ်ဆင်ထားရမည်။ ၎င်းမီးကုိ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေနာက် ေပ ၅၀၀ (မီတာ ၁၅၀) ခန"်အကာွအေဝးမှ ြမင်ိုင်ရမည်။  

( င) ညအချန်ိ၌ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ လမ်းေပတွင် ရပ်ထားပါက ေဘးမီးငယ်များကုိ ဖွင့်ထား 

ရမည် သုိမဟုတ် သီးြခားတပ်ဆင်ထားသည့် ရပ်တန"်မီး ရှိပါက ဖွင့်ထားရမည်။  

( စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေနာက်လက်ဝဲ၊ လက်ယာ အစွန်းတစ်ဖက် တစ်ချက်စီတွင် အေရာင် 

ြပန်ိုင်ေသာ ေရာင်ြပန်အနီ တစ်ခုစီကုိ တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။ ထုိေရာင်ြပန် အနီသည် 

ေြမြပင်မှ အနိမ့်အြမင့် တူညီရမည်။ ရာသီဥတုကည်လင်ေသာ ညအချနိ်၌ ေနာက်တွင် 

ရှိေသာေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှမီးကီး အလင်းေရာင်ြဖင့် ေရာင်ြပန်အနီကို ေပ ၅၀၀ 

(မီတာ ၁၅၀) မှ ြမင်ုိင်ရမည်။ ေရာင်ြပန်အနီကို ဘရိတ်မီးတွင် တပ်ဆင်ထားုိင်သည်။ 
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(ဆ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ေနာက်၌ တပ်ဆင်ထားေသာ ေရာင်ြပန်အနီသည် သတ်မှတ်ထား 

ေသာ စံချနိ်စံန်းှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားရမည်ြဖစ်ပီး ေရာင်ြပန်ြခင်းအား 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အေနာက်မှ ရှင်းလင်းြပတ်သားစွာ ေတွြမင်ုိင်ရမည်။ 

( ဇ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အေနာက်ဘက်တွင် အပုိေဆာင်းေရာင်ြပန်ြပားများ တပ်ဆင်ုိင်သည်။ 

အပိုေဆာင်းေရာင်ြပန်ြပား၏ အမျ ိးအစား၊ အေရာင်၊ အရCယ်အစား၊ အရည်အေသွး၊ 

တပ်ဆင်ရမည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျ ိးအစားှင့် တပ်ဆင်ရမည့် နည်းလမ်းများသည် 

ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတုိင်း ြဖစ်ရမည်။ 

( ဈ) ေနာက်တွဲယာဉ်၏ ေနာက်မီး လက်ဝဲှင့် လက်ယာ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ေရာင်ြပန် 

အနီ တစ်ခုစီ တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။ ေနာက်တွဲယာဉ်၏ အလျားသည် ၂၄ ေပ (၇.၃၁ 

မီတာ) ထက်ပုိလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏အလျားကုိ သိရိှေစရန် လက်ဝဲဘက် ကုိယ်ထည် 

ေရှပိုင်းှင့် ေနာက်ပိုင်းတွင်လည်းေကာင်း၊ လက်ယာဘကက်ိုယ်ထည် ေရှပိုင်းှင့် 

ေနာက်ပိုင်းတွင်လည်းေကာင်း မီးငယ်တစ်လုံးစီ တပ်ဆင်ထားရမည်။ သာမန်အား 

ြဖင့် ေရှမီးအေရာင်သည် အဝါှင့် ေနာက်မီးအေရာင်သည် အနီြဖစ်ရမည်။ 

(ည) ချတိ်ဆွဲယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည့် မီးများသည် သာမန်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် 

တပ်ဆင်ထားရိှသကဲ့သို ေရှမီး၊ ေနာက်မီး၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ြပားမီးှင့် ဦးစီးဌာနက 

ခွင့်ြပသည့် အြခားမီးများ ြဖစ်ရမည်။  

( ဋ) ဤနည်းဥပေဒများတွင် ြပာန်းထားေသာ မီးများထက်ပုိ၍ အြခားမီးများကုိ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်လိုပါက ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ရယူရမည်။ 

( ဌ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် အနည်းဆုံး တပ်ဆင်ရမည့် မီးများမာှ ေအာက်ပါတိုြဖစ်သည်- 

(၁) ေရှမီးကီး ၊ 

(၂) ေဘးမီးငယ် ၊  

(၃) ေနာက်ေရာင်ြပန် မီးေြခာက်အနီ ၊  

(၄) ဘရိတ်မီး ၊ 

(၅) အချက်ြပမီး ၊ 

(၆) မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ြပားမီး ၊ 

(၇) ေနာက်ဆုတ်မီး(ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်မပါ)။ 
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( ဍ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ပါရှိေသာ မီးများ၏ အေရာင်၊ အလင်းထုတ်ဧရိယာှင့် 

အလင်းေရာင်တိုကို ေလျာ့ပါးေမှးမှိန်ေစိုင်သည့် အရာဝတတစ်ခုခုြဖင့် ဖုံးကွယ်ြခင်း 

မြပရ။ 

( ဎ) သူနာတင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် မီးသတ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တုိ၏ အမုိးေပတွင် ဦးစားေပးမီး 

တပ်ဆင်ထားရမည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရCက်မ အေပမူတည်၍ ဆယ်တင်ေရးယာဉ်၊ 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖဲွယာဉ်ှင့် အြခားအေရးကီးယာဉ်အချ ိ၏ အမုိးေပတွင် ဦးစားေပး 

မီး တပ်ဆင်ထားုိင်သည်။ ၎င်းမီးသည် ဆံုလည်မီး သုိမဟုတ် အလုိအေလျာက် လင်း 

ေသာ၊ ပိတ်ေသာမီးြဖစ်ရမည်။ ၎င်းမီးေရာင်သည် အနီ သုိမဟုတ် အဝါ သုိမဟုတ် 

ဦးစီးဌာနက ခွင့်ြပသည့် အေရာင်များ ြဖစ်ရမည်။ ဦးစားေပးမီးများကို အမှန်တကယ် 

လုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင် ချနိ်များတွင်သာ အသုံးြပရမည်။ 

(ဏ) သူနာတင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ မီးသတ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ဆယ်တင်ေရးယာဉ်၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲယာဉ်ှင့် အေရးကီးယာဉ်များမှအပ မည်သည့်ေမာေ်တာ်ယာဉ်တွင်မ ဦးစား 

ေပးမီး (ဆုံလည်မီး၊ မီးတန်း)များ တပ်ဆင်ြခင်း မြပရ။  

(တ) သုံးဘီးတပ်ယာဉ်၌ - 

(၁) အနံသည် သံုးေပ ေြခာက်လက်မ (၁.၀၇ မီတာ) ထက်မပုိလင် သုံးဘီးတပ်ယာဉ် 

၏ ေရှဗဟိုတွင် မီးကီးတစ်လံုး တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။ အနံသည် သံုးေပ ေြခာက် 

လက်မ (၁.၀၇ မီတာ) ထက်ေကျာ်လင် ေရှမီးကီးှစ်လုံး သုိမဟုတ် သုံးဘီး 

တပ်ယာဉ်၏ ေရှဗဟိုတွင် မီးကီး တစ်လုံး တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ယင်းမီးမာှ 

အြဖေရာင် ြဖစ်ပီး အလင်းေရာင် ေပ ၁၆၀ (၄၉ မီတာ) အထိ ေပးိုင်ရမည်။ 

ထိုြပင် ေဘးမီးငယ်များပါ တပ်ဆင်ထားရမည်။  

(၂) ေနာက်တွင် ေရာင်ြပန်ြပားှစ်ခု၊ ေနာက်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ြပားမီး အြဖတစ်လုံး 

ှင့် ဘရိတ်မီးအနီှစ်လုံး တပ်ဆင်ထားရမည်။  

(၃) ေရှှင့် ေနာက်တိုတွင် အဝါေရာင်အချက်ြပမီးများ တပ်ဆင်ထားရမည်။ 

(ထ) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၌- 

(၁) ေရှဗဟိုတွင် မီးကီး တပ်ဆင်ထားရမည်။ ယင်းမီးမှာ အြဖေရာင်ြဖစ်ပီး 

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်၏ ဆလင်ဒါ ကုဗ ၁၀၀ စီစီထက် မပုိပါက ေရှသုိ အနည်းဆံုး 

ေပ ၄၀ (၁၂.၂ မီတာ) အထိလည်းေကာင်း၊ ဆလင်ဒါကုဗ ၁၀၀ စီစ ီေကျာ်၍ ၂၀၀ 

စီစီ ထက်မပိုပါက အနည်းဆုံး ေပ ၈၀ (၂၄.၄ မီတာ) အထိလည်းေကာင်း၊ 
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ဆလင်ဒါကုဗ ၂၀၀ စီစီထက်ပိုပါက အနည်းဆုံး ေပ ၁၆၀ (၄၉ မတီာ) အထိ 

လည်းေကာင်း အလင်းေရာင်ေပးိုင်ရမည်။ 

(၂) ေနာက်ဗဟုိတွင် ေရာင်ြပန်တစ်ခုှင့် ဘရိတ်မီးအနီတစ်လံုး တပ်ဆင်ထားရိှရမည့် 

အြပင် ေနာက်မှတ်ပံုတင်နံပါတ်ြပား မီးအြဖတစ်လံုးပါရိှရမည်။ 

(၃) ေရှှင့်ေနာက်တွင် အဝါေရာင်အချက်ြပမီးများ တပ်ဆင်ထားရမည်။  

(၄) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ေဘးတဲွ၏ ေရှအစွန်းတစ်ဘက်တွင် အြဖေရာင် သုိမဟုတ် 

အဝါေရာင် ေဘးမီးငယ်တစ်လံုး တပ်ဆင်ထားရမည်။ ေဘးတဲွ၏ ေနာက်မီး 

အစွန်းတွင်လည်း ေရာင်ြပန်ပါရှိသည့် မီးအနီတစ်လုံး တပဆ်င်ထားရမည်။ 

၄၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏အလျားကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏အေရှဖျားမှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေနာက်မီး 

အစွန်းအထိ တိုင်းတာရမည်။ ေနာက်တွဲယာဉ်၏အလျားကို ချတိတ်ွဲပင် (Coupling Pin) မှ 

ေနာက်တွဲယာဉ်၏ ေနာက်မီးအစွန်းအထိ ေရြပင်ညီအကာွအေဝးအတိုင်း တိုင်းတာရမည်။ 

၄၉။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သိုမဟုတ် ေနာက်တွဲယာဉ်တို၏အနံကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ကိုယ်ထည် 

တစ်ေလာက် အကျယ်ဆုံးေနရာတွင် တိုင်းတာရမည်။ တိုင်းတာရာတွင် ကိုယ်ထည်အြပင်၌ 

တပ်ဆင်ထားသည့် ေနာက်ကည့်မှန်အရှင်များ မပါဝင်ရ။  

၅၀။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သိုမဟုတ် ေနာက်တွဲယာဉ်တို၏အြမင့်ကို ေြမညီလမ်းမှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ 

အမိုးထိပ် သိုမဟုတ် ကုန်တင်ကိုယ်ထည်၏ အြမင့်ဆုံးထိပေ်နရာအထိ တိုင်းတာရမည်။  

၅၁။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အတုိင်းအတာများ တုိင်းတာရာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် ေရြပင်ညီအတုိင်း 

ရှိရမည်ြဖစ်ပီး မည်သည့်ကုန်ပစည်းမ တင်ေဆာင်ထားြခင်း မရှိရ။  

၅၂။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၏ အများဆံုးခွင့်ြပုိင်သည့် အတုိင်းအတာများကုိ သတ်မှတ် 

ုိင်သည်။ သတ်မှတ်အတုိင်းအတာထက် ေကျာ်လွန်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပံုတင်ြခင်းအတွက် 

ဆက်စပ်ဌာနများှင့် ညိင်း၍ ြငင်းပယ်ြခင်း သိုမဟုတ် လိုအပ်ေသာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ 

ကန"်သတ်ပီး ခွင့်ြပြခင်း ြပိုင်သည်။  

၅၃။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေနာက်ဘက်သို ကိုယ်ထည်အစွန်းထွကမ်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ထုတ်လုပ်သူ (Manufacturer)၏ မူလတည်ေဆာက်မအတိုင်း ရိှရမည်။ ဦးစီးဌာနက 

ခွင့်ြပထားသည့် အမျ ိးအစား ေြပာင်းလဲြခင်းများအတွက် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေနာက်ဘက် 

သို ကိုယ်ထည်အစွန်းထွက်မသည် ေရှဘီးဗဟုိှင့် ေနာကဘ်ီးဗဟိုကား အကာွအေဝး 

၏ ၆၀ ရာခုိင်န်းထက် မပိုရ။  
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( ခ) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်တွင်ေနာက်ဘက်သုိ အစွန်းထွက်ေနေသာ ထုိင်ခံုရိှပါက ေမာ်ေတာ် 

ဆုိင်ကယ်၏ေနာက်ဘီး တာယာအစွန်းမှ တစ်ေပ (၃၁ စင်တီမီတာ) ထက် ပိုမထွက် 

ေစရ။ 

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်တွင် ေဘးတွဲတပ်ဆင်ထားရှိပါက ေဘးတွဲ၏ အေရှဖျားသည် 

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်၏ ေရှဘီးတာယာအဖျားမှ ေရှသုိ တစ်ေပ (၃၁ စင်တီမီတာ) 

ထက်ပို၍လည်းေကာင်း၊ ေဘးတွဲ၏ ေနာက်အစွန်းသည် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏ 

ေနာက်ဘီးတာယာအစွန်းမှ ေနာက်သို  ှစ်ေပ (၆၁ စင်တီမီတာ) ထက်ပို၍ 

လည်းေကာင်း အစွန်းထွက်ြခင်း မရှိေစရ။ 

၅၄။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အရာယ်ကင်းရှင်းစာွ ေမာင်းှင်ိုင်ေရးအတွက် ေြမြပင်ှင့် ထိေတွရေသာ 

အစိတ်အပုိင်းမှလဲွ၍ ကျန်မည်သည့် အစိတ်အပုိင်းမဆုိ ေြမြပင်မှလံုေလာက်ေသာ ကင်းလွတ်အြမင့်တွင် 

ရှိရမည်။ 

၅၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မူလထုတ်လုပ်သူက သတ်မှတ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် အတိုင်းအတာများ 

အတိုင်းသာ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ မည်သူမ ေမာေ်တာ်ယာဉ်၏ မူလအတိုင်းအတာများကို 

ေြပာင်းလဲြခင်း မြပရ။  

၅၆။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သုိမဟုတ် ေနာက်တဲွယာဉ်တုိ၏ဝန်မပါ အေလးချန်ိှင့် ဝန်ပါအေလးချန်ိ 

စုစုေပါင်းသည် မူလထုတ်လုပ်သူက သတ်မှတ်သည့်အတုိင်း ြဖစ်ရမည်။ ဝန်ပါအေလးချန်ိ 

စုစုေပါင်းသည် အြမင့်ဆံုးဝင်ုိး ခံုိင်ရည်စုစုေပါင်း (Axle Capacity) ေအာက်ေလျာ့နည်း 

ရမည် သုိမဟုတ် ညီမရမည်။ 

( ခ) ကုန်တင်ယာဉ်များ၏ ဝန်ပါအေလးချန်ိစုစုေပါင်းသည် ြပည်တွင်းလမ်း၊ တံတား၊ အေြခခံ 

အေဆာက်အအုံများ၏ ခံိုင်ဝန်၊ ိုင်ငံတကာှင့် ေဒသဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ 

အရ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ဦးစီးဌာနက ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ြဖစ်ရ 

မည်။ သတ်မှတ်ထားေသာ ဝန်ပါအေလးချနိ်စုစုေပါင်းထက်ပိုလင် ဦးစီးဌာနသည် 

လမ်းအရာယ် ကင်းရှင်းေစရန်ေရှးပီး နယ်ေြမေဒသ၊ လမ်းေကာင်း၊ အြမန်န်း၊ 

အချနိ်စသည့် ကန်"သတ်ချက်တိုြဖင့် ခွင့်ြပိုင်သည်။  

( ဂ) ကုန်ေသတာတင်ေဆာင်သည့် ကုန်တင်ယာဉ်များတွင် အနည်းဆုံး ေနာက်ဝင်ိုး 

ှစ်ေချာင်းတွဲ တစ်စုံ တပ်ဆင်ပါရှိရမည်။  

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ မည်သည့်ဝင်ုိးမဆုိ ဝင်ုိးထမ်းအေလးချန်ိ (Axle Weight) ၁၀ တန်ှင့် 

ေအာက်သာ ရိှရမည်။  
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( င) ကုန်ပစည်းအေလးချနိ် ှစ်တန် (၂၀၀၀ကီလိုဂရမ်)ှင့် အထက် တင်ေဆာင်ိုင်ေသာ 

ကုန်တင်ယာဉ် သိုမဟုတ် ေနာက်တွဲယာဉ်တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေလးချနိ်များကို 

အချင်း တစ်လက်မ (သံုး စင်တီမီတာ) အရCယ်ထက် မငယ်ေသာစာှင့် ဂဏန်းများကုိ 

ကုန်တင်ယာဉ်၏ လက်ယာေဘး ြမင်သာိုင်သည့်ေနရာတွင် ေရးသားထားရမည် -  

(၁) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ဝန်မပါအေလးချနိ် (Vehicle Weight) ၊ 

(၂) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင်တင်ေဆာင်ိုင်ေသာ ဝန်တင်အား (Pay Load) ၊ 

(၃) ဝန်ပါအေလးချနိ်စုစုေပါင်း(Gross Vehicle Weight-GVW) ။ 

၅၇။  (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သိုမဟုတ် ေနာက်တွဲယာဉ်တိုတွင် တပ်ဆင်ထားရိှသည့် ဘီးေခွတို၏ 

အရCယ်အစားှင့် အေရအတွက်တိုသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ထုတ်လုပ်စဉ်ကအတုိင်း 

ရိှရမည်။ ဘီးေခွများသည် လိမ်ေကာက်ြခင်း၊ အက်ကဲွြခင်းမရိှေစရ။ ထုိြပင် ေဘးကင်းစွာ 

အသံုးြပိုင်သည့် အေြခအေနတွင်ရှိရမည်။ 

( ခ) မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မဆို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့်သင့်ေလျာ်ပီး မူလထုတ်လုပ်သူက 

သတ်မှတ်ထားေသာ အရCယ်အစား၊ စံသတ်မှတ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီသည့် တာယာများ 

ကို အသုံးြပ တပ်ဆင်ရမည်။  

( ဂ) တာယာများသည် ေလသွင်းတာယာများြဖစ်ပီး ထုတ်လုပ်သကူ ေထာက်ခံေပးေသာ 

အရCယ်အစားှင့် ေလဖိအားပမာဏကို ေကျာ်လွန်ြခင်းမရှိရ။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို 

အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်မည့် သိသာထင်ရှားေသာ အနာအဆာ မရှိေစရ။ စိုစွတ်ေသာ 

လမ်းေပ၌ပင် မဲ�မံစွာ အသံုးြပိုင်သည့် အေြခအေန ရိှရမည်။  

(ဃ) အသံုးြပေနဆဲေမာ်ေတာ်ယာဉ် (In-used Vehicle) များတွင် ရိှရမည့် တာယာပန်းအနက် 

(Depth of groove of tyre) သည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတုိင်း ြဖစ်ရမည်။ 

၅၈။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များတွင် ိုင်ငံ၏ ယာဉ်သွားလာမစနစ်ှင့် ကိုက်ညီသည့် လက်ဝဲ 

စတီယာရင်စနစ်( Steering System)ကို တပ်ဆင်အသုံးြပရမည်။ ဤနည်းဥပေဒများ 

ထုတ်ြပန်ြခင်းမြပမီက မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များှင့် ှစ်စဉ်ထုတ်ြပန် 

ေသာ ိုင်ငံေတာ်၏ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်မူဝါဒအရ ခင်းချက်ြဖင့်ခွင့်ြပသည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များသည် ယင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့်  မသက်ဆိုငေ်စရ။  

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တုိင်းတွင် စိတ်ချခုိင်ခ့ံေသာ စတီယာရင်စနစ် ထားရိှရမည်။ ထုိစတီယာရင် 

စနစ်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုလုိရာဘက်သုိ သွားုိင်ရန် လှည့်ေသာအခါ လွယ်ကူြခင်း၊ 

လျင်ြမန်ြခင်းှင့် တိကျြခင်းရိှရမည်။ စတီယာရင်စနစ်ကုိ မေြပာင်းလဲရ။ ခွင့်ြပုိင်သည့် 

စတီယာရင် အလွတ်ကစားမ ပမာဏသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတုိင်း 

ြဖစ်ရမည်။ 
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( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် စတီယာရင်စနစ် တစ်ခုတည်းသာရိှရမည်။  

(ဃ) စတီယာရင်စနစ် (Steering System)အား ဝင်ိုးတစ်ေချာင်းထိန်းစနစ် (Single  Axle 

Steering) မှ ဝင်ိုးှစ်ေချာင်းထိန်းစနစ် (Twin Axle Steering) သိုလည်းေကာင်း၊ 

ဝင်ုိးှစ်ေချာင်းထိန်းစနစ် (Twin Axle Steering) မှ ဝင်ုိးတစ်ေချာင်း ထိန်းစနစ် 

(Single  Axle Steering) သိုလည်းေကာင်း ေြပာင်းလဲြခင်း မြပရ။ 

( င) လက်ဝဲစတီယာရင် (Left Hand Drive Steering) မှ လက်ယာစတီယာရင် (Right 

Hand Drive Steering) သိုလည်းေကာင်း၊ လက်ယာစတီယာရင် (Right Hand Drive 

Steering) မှ လက်ဝဲစတီယာရင် (Left Hand Drive Steering) သုိ လည်းေကာင်း 

ေြပာင်းလဲြခင်း မြပရ။  

၅၉။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ထုတ်လုပ်ခုှစ်ပံုစံအလုိက် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူကုိ အကာအကွယ်ေပးသည့် 

စနစ်များ (Seat Belt၊ Air Bag၊ Head Restraint စသည်ြဖင့်) ြပည့်စုံစာွပါရှိရမည်။  

၆၀။ မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မဆို ဝန်တင်ေဆာင်ထားသည်ြဖစ်ေစ၊ ဝန်တင်ေဆာင်မထားသည် 

ြဖစ်ေစ တည်ငိမ်မ (Stability) ေကာင်းမွန်စာွ ထိန်းသမိ်းေမာင်းှင်ိုင်ရမည်။  

၆၁။ မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မဆို စက်ဝိုင်းပုံအတိုင်း အနည်းဆုံး ေကွိုင်ေသာအချင်းဝက် 

(Minimum turning radius) သည် ၁၂ မီတာှင့် ေအာက်သာ ရိှရမည်။ အနည်းဆုံး ေကွိုင်ေသာ 

အချင်းဝက်သည် ေြမြပင်ညီအေနအထားတွင် အြပင်ဘက်တာယာအစွနး်မှ တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယင်းသုိ ေကွုိင်ြခင်းသည် လက်ဝဲဘက်သုိလည်းေကာင်း၊ လက်ယာဘက်သုိလည်းေကာင်း ေကွုိင် 

ရမည်။ 

၆၂။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ေအာက်ခံထည် သုိမဟုတ် ေဘာင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အဓိက 

အစိတ်အပုိင်းြဖစ်၍ ထင်ရှားသည့်ေဘာင်အမှတ် (Chassis No.) ပါရိှရမည်။ ထုိေဘာင် 

အမှတ်(Chassis No.)ကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်မှတ်တမး်တွင် မှတ်တမ်းတင် 

ထားရမည်။  

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ရိှ ေအာက်ခံေဘာင်ကုိ အသစ်ေြပာင်းလဲတပ်ဆင်လုိပါက သက်ဆုိင်ရာ 

မှတ်ပံုတင်အရာရိှထံ ကိတင်ခွင့်ြပချက် ေလာက်ထားရမည်။ သက်ဆုိင်ရာ မှတ်ပံုတင် 

အရာရိှသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျ ိးအစားအလုိက် ခွင့်ြပိုင်သည့် ေဘာင်ေြပာင်းလဲ 

ြခင်းှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ရမည်။ သက်ဆုိင်ရာ မှတ်ပံုတင်အရာရိှ၏ 

ခွင့်ြပချက်ကုိ စာြဖင့်လက်ခံရရိှမှသာ ေအာက်ခံေဘာင်ကုိ ေြပာင်းလဲုိင်သည်။ ေြပာင်းလဲ 

လိုေသာ ေအာက်ခံေဘာင်သည် မူရင်းအတိုင်းအတာ ပုံသဏာန်ငှ့် ~ကံ့ခိုင်မထက် 

မေလျာ့ေသာ ေအာက်ခံေဘာင်မျ ိး ြဖစ်ရမည်။  
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( ဂ) လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် ေရှးပီး ေအာက်ခံထည် သုိမဟုတ် ေဘာင် အေြခအေန 

အမဲေကာင်းမွန်ေနေစရန် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ 

၆၃။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ေအာက်ခံထည် သိုမဟုတ် ေဘာင်တစ်ခုသည ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ကိုယ် 

ထည် (Body Coach) မှ သီးြခားခွဲထုတ်၍မရေသာ အစိတ်အပိုင်းြဖစ်ပါက ၎င်းအားအစားထုိးလဲ 

လှယ်ခွင့်မြပ။ အစားထိုးလဲလှယ်ပါက မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမး်ြခင်း ခံရမည်။  

၆၄။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သိုမဟုတ် ေနာက်တွဲယာဉ်တိုတွင် ဝင်ိုးများှင့် ေအာက်ခံထည် သိုမဟုတ် 

ေဘာင်အကား၌ လွန်ကဲေသာ လပ်ရာှးမ၊ တုန်ခါမများ မြဖစ်ေစရန် ~ကံ့ခိုင်မှင့် စွမ်းေဆာင်ရည် 

ြပည့်ဝေသာ ပီးြပည့်စုံသည့် ဒဏ်ခံစနစ် (Suspension System) တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ 

ယင်းစနစ်သည် ဝန်ပါအေလးချနိ်စုစုေပါင်း၏ဒဏ်ကို ခံိုင်ရမည်။  

၆၅။ ေနာက်တွဲယာဉ်များ၏ ချတိ်တွဲဆက်ပစည်း (Coupling Device) သည် မှန်ကန်ေသာ အရCယ် 

အစား ြဖစ်ရမည်။ ခံုိင်ရည်ြမင့်မားေသာ သံမဏိြဖင့် ြပလုပ်ထားပီး ေကာင်းမွန်စွာ အသံုးြပုိင်ရမည်။ 

၆၆။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အင်ဂျင်တုိင်းတွင် အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူက ုိက်ိှပ်ေပးသည့် အင်ဂျင် 

အမှတ်ပါ ရိှရမည်။ ထုိအမှတ်ကုိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပံုတင်မှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင် 

ထားရမည်။ အင်ဂျင် အမှတ်မပါရှိြခင်း သုိမဟုတ် မထင်ရာှးြခင်း သိုမဟုတ် ဦးစီးဌာန 

၏ လုိအပ်ချက်ရိှြခင်းတိုအတွက် ဦးစီးဌာန၏ခွင့်ြပချကြ်ဖင့် ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအဖဲွက 

အင်ဂျင်အမှတ် ိုက်ှိပ်ေပးရမည်။  

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အင်ဂျင်ကို ေြပာင်းလဲတပ်ဆင်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရိှ 

၏ ကိတင်ခွင့်ြပချက် ရယူရမည်။ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတငအ်ရာရိှ၏ ခွင့်ြပချက်ကို 

စာြဖင့်လက်ခံရရှိမှသာ အင်ဂျင်ကို ေြပာင်းလဲုိင်သည်။  

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေလာင်စာစနစ်ကို ေြပာင်းလဲလုိပါက သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင် 

အရာရိှ၏ ကိတင်ခွင့်ြပချက် ရယူရမည်။  

(ဃ) မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင်မဆုိ မူလထုတ်လုပ်သူက သတ်မှတ်ထားသည့် ေလာင်စာ 

စနစ် သိုမဟုတ် အင်ဂျင်မှ ေသွဖယ်၍ ေြပာင်းလဲြခင်းများအတွက် ဦးစီးဌာနသည် 

ယာဉ်အရာယ်လမ်း အရာယ်ကင်းရှင်းေရး ကိုေရှး၍ စိစစ်ကန"်သတ်ိုင်သည်။  

၆၇။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ အင်ဂျင် အစဉ်အမဲ ေကာင်းမွန်ေစရန် ြပြပင်ထိန်းသိမ်း 

ထားရမည်။ 

၆၈။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အားေြပာင်းစနစ်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူက တပ်ဆင် 

ေပးထားသည့်အတိုင်း ြဖစ်ရမည်။ သိုရာတွင် အင်ဂျင်ှင့် လုိက်ေလျာညီေထွသည့် 

အားေြပာင်းအစိတ်အပုိင်း ေြပာင်းလဲမများကိုသက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရိှက ခွင့်ြပ 

ိုင်သည်။ 
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(ခ) အားေြပာင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ေသာ အစိတ်အပိုင်းများအားလုံး ေကာင်းမွန်ေစရန် ြပြပင် 

ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ 

၆၉။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ဂီယာအုံ ေြပာင်းလဲမသည် နည်းဥပေဒ ၆၈ နည်းဥပေဒခွဲ (က) ပါ 

အတိုင်း ြဖစ်ရမည်။ 

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တုိင်းတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေနာက်သုိဆတ်ုရန် ဂီယာအစီအစဉ် ပါရိှရ 

မည်။ ထုိအစီအစဉ်မျ ိးကို ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်တွင် ပါရိှရန်မလိုပါ။  

၇၀။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မူလထုတ်လုပ်သူက ယင်းတို၏ ထတု်လုပ်ခုှစ်ပုံစံ (Model) 

အလုိက် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ုပ်သဏာန်အတိုင်းသာ ဦးစီးဌာန 

တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ မည်သူမ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ုပ်သဏာန်ကို ေြပာင်းလဲ၍ 

မှတ်ပံုတင်ြခင်းမြပရ။ ကနဦးမှတ်ပံုတင် ခွင့်ြပထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ုပ်သဏာန် 

အတိုင်း ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတစ်ေလာက် ထားရိှသုံးစွဲရမည်။ 

( ခ) ထုတ်လုပ်ခုှစ်ှင့် သံုးစဲွသည့် သက်တမ်းကာြမင့်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ုပ်သဏာန် 

တွင်ပါဝင်ေသာ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုခုကုိ ေြပာင်းလဲလုိပါက ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် 

အတုိင်းြဖစ်ရမည်။ ေြပာင်းလဲမသည် သတ်မှတ်ချက်အတုိင်း မြဖစ်လင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

မှတ်ပုံတင်ြခင်းကို ဦးစီးဌာနက ယာယီရပ်ဆိုင်းြခင်း သိုမဟုတ် ဖျက်သိမ်းြခင်း ြပိုင် 

သည်။ 

( ဂ) မည်သူမ မှတ်ပံုတင်ခွင့်ြပထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ အြခားေမာ်ေတာ်ယာဉ် တစ်စီး 

ြဖင့် အစားထုိး ေြပာင်းလဲြခင်းမြပရ။ ြပလုပ်ပါက မှတပ်ုံတင် ဖျက်သိမ်းြခင်းခံရမည်။ 

၇၁။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူအခန်းတွင် ပါရှိေသာ ေအာက်ပါ ထိန်းချပ်ကိရိယာများ 

သည် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီပီး ယာဉ်ေမာင်းှင်သူမှ အလွယ်တကူ အသံုးြပုိင်ရမည်- 

(က)  အင်ဂျင်ှင့် အားေြပာင်းစနစ် ၊ 

( ခ) ဘရိတ်စနစ် ၊  

( ဂ) ေရှမီးကီး၊ ဟွန်း၊ အချက်ြပမီး၊ ေရသုတ်တံ၊ ေလကာမှန်ေဆးေကာကိရိယာ 

(Windscreen Washer) ှင့် ေရေငွ သိုမဟုတ် ေရခဲ သုိမဟုတ် ှင်းခဲေဖျာ်ချကိရိယာ 

(Defroster) ။ 

၇၂။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် မည်သည့်ကုိယ်ထည် အမျ ိးအစားပံုစံ တည်ေဆာက်ထားေစကာမူ 

ယင်းကုိယ်ထည်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေအာက်ခံထည် သုိမဟုတ် ေဘာင်ှင့် မဲ�မံစွာ 

တပ်ဆင်ထားရမည်။ ကုိယ်ထည်၊ ကမ်းခင်း၊ ေဘးအကာှင့် အမုိးသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 
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တွင် စီးနင်းသူှင့် တင်ေဆာင်ေသာ ကုန်ပစည်းများ ေဘးကင်းလုံ�ခံမ ရှိရမည်။ 

ကိုယ်ထည်တွင် ေဘးြပင်ပသို အစွန်းထွက်ေနသည့် အရာဝတများ လံုးဝမရှိေစရ။ 

( ခ) ယာဉ်တုိက်ခုိက်မြဖစ်ပွားပါက ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် စီးနင်းလုိက်ပါသူများကုိ ြပင်းထန် 

ေသာ ထိခိုက်မ ေလျာ့နည်းေစရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ကိုယ်ထည်ကို အထူးြပလုပ် 

တည်ေဆာက်ထားရမည်။ မေတာ်တဆြဖစ်ပွားပါက ေြခကျင်ေလာက်သူများကိုလည်း 

ထိခိုက်မေလျာ့နည်းေစရန် တည်ေဆာက်ထားရမည်။  

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ကုိယ်ထည်ကုိ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲလုိပါက သက်ဆုိင်ရာ မှတ်ပံုတင် 

အရာရိှထံသုိ သတ်မှတ်ထားသည့် ေလာက်လာပံုစံြဖင့် ေလာက်ထားရမည်။  

 (ဃ) မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မဆုိ ကုိယ်ထည်၌ တပ်ဆင်ထားေသာ တံခါးများသည် ခုိင်ခ့ံစွာ 

ရှိရမည့်အြပင် လုံ�ခံစာွပိတ်ိုင်ရမည်။  

( င) ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ၏ ထိုင်ခုံသည် ေမာင်းှင်မြမငက်ွင်းအား ေကာင်းမွန်စာွ ေထာက်ပ့ံ 

ေပးုိင်ရမည့်အြပင် လုိက်ပါစီးနင်းသူများ၊ ကုန်ပစည်းများ၏ အေှာင့်အယှက်မှကင်းေဝး 

ေစရန် တည်ေဆာက်ထားရမည်။ 

( စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပရိှ ထုိင်ခံုများသည် ေဘးကင်းလံု�ခံမရိှေစရန် ထုတ်လုပ်ထားရမည် 

ြဖစ်ပီး ၎င်းတို၏ အရCယ်အစား၊ တပ်ဆင်မပုံစံ၊ မျက်ာှမူရာဘက် (တူူအရပ်)သည် 

သတ်မှတ်ချက်အတုိင်း ြဖစ်ရမည်။ ယာဉ်တုိက်ခုိက်မြဖစ်ပွားပါက လံုေလာက်ေသာ ခုိင်မဲမ 

အတွက် ြပည့်ဝစာွေထာက်ပံ့ေပးိုင်ရမည်။ 

(ဆ) ထုိင်ခံုတစ်ခုှင့် တစ်ခုကားအကွာအေဝးသည် လုိက်ပါစီးနင်းသူများအတွက် လံုေလာက် 

ေသာ အကျယ်အဝန်း ရိှရမည်။  

( ဇ) ထုိင်ခံုတုိင်း၏ေကျာဘက်သည် ယာဉ်တုိက်ခုိက်မ ြဖစ်ပွားပါက အေနာက်ဘက်မှ လုိက်ပါ 

စီးနင်းသူကို ထိခိုက်မမှ ကာကွယ်ေပးိုင်ရမည်။  

( ဈ) မူလထုတ်လုပ်သူက တပ်ဆင်ထားသည့် ထိုင်ခုံများမှအပ အပိုထိုင်ခုံတပ်ဆင်ြခင်း 

မြပရ။  

(ည) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ေလှကားများ တပ်ဆင်ထားရိှလင် ခုိင်ခ့ံစာွ တပ်ဆင်ထားရမည်။ 

ေြခနင်းများသည် အတက်အဆင်းြပသူများကုိ အရာယ်မြဖစ်ေစရ။ 

၇၃။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူထိုင်ခုံှင့် အေရှထုိင်ခုံများတွင် ဦးေခါင်းပိုင်း အကာ 

အကွယ်များ (Head Restraints) ပါရိှရမည်။ ယာဉ်တုိက်ခုိက်မ ြဖစ်ပွားပါက ဦးေခါင်းအေနာက်ဘက်သုိ 

လန်မသာွးေစရန်ြဖစ်ပီး ဦးေခါင်းပိုင်း ထိခိုက်မအား ေလာ့ချေပးိုင်ရမည်။ 
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၇၄။    (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် အသက် ၁၀ ှစ်ေအာက် ကေလးငယ် တင်ေဆာင်မည်ဆိုပါက 

ကေလးငယ်၏ အသက်အရCယ်ှင့် ခာကိုယ်အချ ိးအစားအလုိက် ထုတ်လုပ်ထား 

သည့် ကေလးအသက်ကယ်ထိုင်ခုံှင့် ခါးပတ် (Child Restraint and Seat Belt)  

တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။ ထုိသုိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ုိင်ရန် ကေလးအသက်ကယ် 

ထုိင်ခံုအထုိင်(Child Restraint Fixtures)များပါရိှရမည်။ သုိရာတွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်၊ 

ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ၏ထုိင်ခုံှင့် ၎င်း၏ေဘးဘက်ရှိ ထိုငခ်ုံမှတစ်ပါး အြခားထုိင်ခံုများ 

မပါရိှေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်၊ သံုးဘီးတပ်ယာဉ်၊ သီးြခားလမ်း 

ေကာင်း(Tracks) အသံုးြပသွားလာေသာ အရCယ်အစားေသးငယ်သည့် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်၊ ေနာက်တွဲယာဉ်သည် ယင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့် မသကဆ်ိုင်ေစရ။ 

( ခ) တပ်ဆင်အသုံးြပေသာ ကေလးအသက်ကယ်ထိုင်ခုံ (Child Restraint) သည် 

ယာဉ်တိုက်ခိုက်မ ြဖစ်ပာွးချနိ်တွင် ကေလးငယ်ကို ထိခိုက်မမရှိေအာင် တည်ေဆာက် 

ထားရမည်။ မူရင်းထုိင်ခုံရှိ အသက်ကယ်ထုိင်ခုံခါးပတ်များကို ပျက်စီးြခင်းမရှိေစရ။ 

လွယ်ကူစာွ ြဖတ်ြခင်း၊ တပ်ြခင်း ြပလုပ်ိုင်ရမည်။ 

( ဂ) ကေလးအသက်ကယ်ထိုင်ခုံအထိုင် (Child Restraint Fixtures) များ၏ ~က့ံခုိင်မှင့် 

တပ်ဆင်မ အေနအထားတုိသည် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီပီး ကေလးအသက် 

ကယ်ထုိင်ခံုမှ သက်ေရာက်ေသာဝန်အားကုိ ေကာင်းမွန်စွာခံုိင်ရမည်။ ထုိအြပင် ကေလး 

အသက်ကယ်ထုိင်ခံုအား မဲ�မံစွာတပ်ဆင်ုိင်ရမည်ြဖစ်ပီး ကေလးငယ် ေနရာချြခင်းှင့် 

ထုတ်ယူြခင်းတိုအတွက် အဟန"်အတားမြဖစ်ေစရ။ 

၇၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ရှိ စီးနင်းမေနရာထိုင်ခင်း (Riding Accommodation) သည် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်၏ တုန်ခါမ၊ လမ်းေဆာင့်မတိုေကာင့် စီးနင်းသူများ ြပတ်ကျသာွးြခင်း မရှိေစရန်ှင့် အရာယ် 

ကင်းရှင်းစွာ စီးနင်းုိင်ရန် တည်ေဆာက်ထားရမည်။ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် စီးနင်းသူများ၏ ေနရာ 

ထုိင်ခင်းသည် သင့်တင့်ေသာ ေလဝင်ေလထွက် ရိှရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အတွင်းပုိင်းတွင် ထည့်သွင်း 

အသံုးြပေသာထုိင်ခုံ၊ ထိုင်ခုံခါးပတ်၊ ဦးေခါင်းအကာအကယွ်၊ ကေလးအသက်ကယ်ထိုင်ခုံ၊ ေခါင်မိုး 

လိုင်နာ၊ အတွင်းပိုင်း အြပင်အဆင်တိုသည် အလွယ်တကူ မီးမေလာင်ုိင်ေသာ သိုမဟုတ် မီးေလာင် 

ဒဏ်ခံိုင်ရည်ရိှေသာ ပစည်းများြဖင့် တည်ေဆာက်ထားရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ န်ြပသေကတ 

ှင့် ထိန်းချပ်ကိရိယာများပါ အမာခံအကာ (Dashboard/Instrument Panel) သည် ယာဉ်တိုက်မ 

ြဖစ်ပွားသည့်အခါ လိုက်ပါစီးနင်းသူများအား ထိခိုက်မေလျာ့ကျေစရန် တည်ေဆာက်ထားရပါမည်။ 

၇၆။ (က) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကို တုန်ခါြခင်း၊ လမ်းေဆာင့်ြခင်းတုိေကာင့် လိုက်ပါစီးနင်းသူအား 

 ြပတ်ကျြခင်းမရှိေစဘဲ အရာယ်ကင်းရှင်းစာွ စီးနင်းိုင်ရန် တည်ေဆာက်ထားရမည်။ 
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( ခ) ေဘးတဲွပါေသာ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်တွင် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူထုိင်ခံုမှအပ အြခားေဘးတဲွ 

ခုံ၏ အတုိင်းအတာသည် သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ြဖစ်ရမည်။ လုိက်ပါစီးနင်းသူသည် 

ေဘးကင်းစာွ ထိုင်ိုင်ရမည်။ 

၇၇။    (က) ယာဉ်မေတာ်တဆမေကာင့် အြခားလမ်းအသံုးြပသူများ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေအာက်သို 

ေရာက်ရှိ ထိခိုက်မိြခင်းမှ ကာကွယ်ိုင်ရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှအကာအကွယ်တန်း 

(Front Underrun Protective Device) ၊ ေနာက်အကာအကွယ်တန်း(Rear Underrun 

Protective Device)ှင့် ေဘးေအာက်ဘက် အကာအကွယ်တန်း(Side Guard) များ 

သည် မူလစက်ံုထုတ်ပံုစံအတုိင်း ပါရိှရမည်။ အဆုိပါ အကာအကွယ်တန်းများသည် 

အထူးေကာင်းမွန်ခိုင်ခံ့ေသာ သံမဏိ (Heavy Gauge Steel) ြဖင့် ြပလုပ်ထားရမည်။ 

 (ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် မူလစက်ုံထုတ် အကာအကွယ်တန်းများ ပါရှိြခင်း မရှိပါက 

ေအာက်ပါ အကာအကွယ်တန်းများကုိ အထူးေကာင်းမွန်ခိုင်ခံ့ေသာ သံမဏိ (Heavy 

Gauge Steel) ြဖင့် ြပလုပ် တပ်ဆင်ရမည်- 

  (၁) ဝန်တင်အား ကုန်အေလးချန်ိ ှစ်တန်ှင့်အထက် ကုန်တင်ယာဉ်တွင် ေရှအကာ 

အကွယ်တန်း(Front Underrun Protective Device)ှင့် ေနာက်အကာ 

အကွယ်တန်း (Rear Underrun Protective Device)၊ 

  (၂) ဝန်တင်အား ကုန်အေလးချန်ိ သံုးတန်ှင့်အထက် ကုန်တင်ယာဉ်တွင် ေရှအကာ 

အကွယ်တန်း(Front Underrun Protective Device)၊ ေနာက်အကာအကွယ် 

တန်း (Rear Underrun Protective Device)ှင့် ေဘးေအာက်ဘက် အကာ 

အကွယ်တန်း (Side Guard)၊  

  (၃) ေနာက်တွဲယာဉ်တွင် ေဘးေအာက်ဘက်အကာအကွယ်တန်း (Side Guard)ှင့် 

ေနာက်အကာအကွယ်တန်း (Rear Underrun Protective Device) ။  

၇၈။ ဘီး၏လည်ပတ်မေကာင့် လွင့်စဉ်ထွက်လာေသာရxံှင့် ေရများကိုလုံေလာက်စာွ ကာကွယ်မ 

ေပးိုင်ေသာ ရxံကာများ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင်တပ်ဆင်ရမည်။ 

၇၉။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေဆးအေရာင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်မှတ်တမ်းတွင် 

မှတ်တမ်းတင် ထားသည့်အတိုင်း ရှိေနရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေဆးအေရာင်ကို 

ေြပာင်းလဲလုိပါက သက်ဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှထံသုိ သတ်မှတ်ထားသည့် ေလာက်လာ 

ပုံစံြဖင့် ေလာက်ထားရမည်။ ခွင့်ြပချက်ရရှိမှသာ ေဆးအေရာင် ေြပာင်းလဲရမည်။  
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  ( ခ) အငှားယာဉ်များ၏ ေဆးအေရာင်ကို အဖွဲအလိုက်၊ အသင်းစုအလိုက် တူညီစွာ 

သတ်မှတ်လိုပါက ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ေပးသည့်အတိုင်းြဖစ်ရမည်။ 

 ( ဂ) မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၏ ေဆးအေရာင်သည် တပ်မေတာ်ပုိင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များတွင် အသံုးြပသည့် စစ်အစိမ်းေရာင်ှင့် မတူေစရ။  

၈၀။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူအခန်းသည် ေမာင်းှင်ေနစဉ်တွင် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူက 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှှင့် ဝဲ၊ ယာအား ရှင်းလင်းြပတ်သားစွာြမင်ိုင်ရန် တည်ေဆာက်ထားရမည်။  

၈၁။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များတွင် ေနာက်ကည့်မှန်များမှအပ ေလကာမှန်များ၊ ေနေရာင်ကာ 

(Sun roof) များ၊ တံခါးမှန်များ၊ ြပတင်းေပါက်မှန်များှင့် ယာဉ်အတွင်းခန်းတွင် 

ပါဝင်ေသာ မှန်အားလုံးသည် ေဘးကင်းမှန် (Safety Glass) သာြဖစ်ရမည်။ 

ေလကာမှန်သည် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ၏ မျက်စိအာံုကို အောှင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် 

မှန်အမျ ိးအစား မြဖစ်ေစရ။  

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ရှိ ေဘးကင်းမှန် (Safety Glass) များ၏ ြမင်ိုင်စွမ်းအား (Visible 

Light Transmission) သည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတိုငး် ြဖစ်ရမည်။ 

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှေလကာမှန်အား အဖံုးအကာတစ်ခု သုိမဟုတ် အြခားအရာဝတ 

တစ်ခုြဖင့် တပ်ဆင်ြခင်း သိုမဟုတ် ဖုံးအုပ်ြခင်း မြပရ။ 

(ဃ) ေရှေလကာမှန်မျက်ှာြပင်၏ အေပဘက် ၁၀ ရာခုိင်န်း သုိမဟုတ် ေရသုတ်ကိရိယာ 

(Wiper) ေရာက်ုိင်ေသာ အြမင့်ဆံုးအမှတ်၏ အေပဘက်ဧရိယာမှအပ ကျန်မျက်ှာြပင် 

တွင် အလင်းေဖာက်ထွင်းဝင်ေရာက်မ ေလျာ့ကျေစိုင်သည့် အလာပါးထပ်အုပ်ြခင်း 

သိုမဟုတ် ေဆးေရာင်တင်ြခင်း မြပလုပ်ရ။ 

၈၂။    (က) ေနာက်မှလုိက်ေနေသာေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် ေကျာ်တက်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကုိ ယာဉ်ေမာင်း 

ှင်သူက ေနာက်သုိလှည့်မကည့်ဘဲ ြမင်ုိင်ရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ေနာက်ကည့်မှန် 

များကို လုံေလာက်ေသာ အေရအတွက်၊ သင့်ေလျာ်ေသာအရCယ်အစားှင့် သင့်ေလျာ် 

သည့်ေနရာတွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ေနာက်ကည့်မှန်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

တုန်ခါမေကာင့် မေရCလျားေစရ။  

( ခ) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏ ဝဲ၊ ယာ တွင် ေနာက်ကည့်မှန် တစ်ချပ်စီ တပ်ဆင်ပါရှိရမည်။  

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ှင့် သံုးဘီးေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်မှအပ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အားလံုးတွင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေနာက်ြမင်ကွင်းကုိ ရှင်းလင်းစွာြမင်ိုင်ရန် မှန်အြပား (Flat Glass) 
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ြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ ေနာက်ကည့်မှန်ကို ယာဉ်ေမာင်းှင်သူအခန်း အေပဘက်ြခမ်း 

အလယ်တွင် တပ်ဆင်ထားရမည်။  

၈၃။ (က) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ှင့် သုံးဘီးေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်မှအပ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များတွင် 

 မိုးေရှင့် စိုထိုင်းမများကို ဖယ်ရာှးရန်ှင့် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ အြမင်ကည်လင်ေစရန် 

 ေရသုတ်ကိရိယာ (Wiper)များကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ေရှေလကာမှန်တွင် တပ်ဆင် 

 ထားရိှရမည်။  ေရသုတ်ကိရိယာသည် လိုသလိုထိန်းညိိုင်ပီး ယာဉ်ေမာင်းှင်သူက 

 အလွယ်တကူ  အသံုးြပိုင်ရမည်။   

( ခ) ေရသုတ်ကိရိယာ (Wiper) ေရာက်ရှိိုင်ေသာ ေနရာအား ေရဖျန်းသန"်စင်ေပးိုင်ရန် 

ေရှေလကာမှန် ေဆးေကာကိရိယာ (Windscreen Washer) တပ်ဆင်ပါရှိရမည်ြဖစ် 

ပီး ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်ေနစဉ်တွင် အလွယ်တကူအသုံးြပိုင်ရမည်။              

၈၄။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် သတိေပးရန် ဟွန်းတပ်ဆင်ထားရမည်။ ယင်းေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ဟွန်း 

သံသည်  အနည်းဆုံး ေပ ၂၀၀ (၆၁ မီတာ) အကာွအေဝးမှ ကားိုင်ပီး တစ်သံတည်း (One Tone) 

ြဖစ်ရမည်။ ယင်းဟွန်းသံသည် လွန်ကဲစာွ ကျယ်ေလာင်စူးရှြခင်း မြဖစ်ေစရမည့်အြပင် ဦးစီးဌာနက 

ခွင့်ြပထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များမှအပ ကျန်မည်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မ ေလခန်သံ၊ ဥသသံ၊ 

ေခါင်းေလာင်းသံ၊ ေမာင်းသံ (Gong)ှင့် တစ်မျ ိးထက်ပိုေသာအသံ (Multi-tone) စသည့်အသံမျ ိး 

မြဖစ်ေစရ။ ဟွန်းသံ၏ အသံကျယ်ေလာင်မသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း ြဖစ်ရမည်။ 

၈၅။ (က) သူနာတင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ မီးသတ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲယာဉ်ှင့် 

အြခားအေရးကီးယာဉ်များတွင် ယာဉ်သွားလာမဦးစားေပး ရရိှေရးအတွက် အချက်ေပး 

သံများြဖစ်သည့် ဥသသံ၊ ေခါင်းေလာင်းသံ၊ ေလခန်သံ စသည့်အသံမျ ိးကို အသုံးြပ 

ိုင်သည်။ 

 ( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေနာက်ဆုတ်ြခင်းကို သိရိှေရးအတွက် အသံြဖင့် 

အချက်ေပးေသာ အစီအစဉ်ရိှလင် အချက်ေပးသံသည် ရှင်းလင်းမရှိရမည်။ ေတးသံ 

ကဲ့သိုေသာ အချက်ေပးသံမျ ိး မြဖစ်ေစရ။ 

၈၆။    (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အင်ဂျင်ှင့် ကိုယ်ထည်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ ဆူညံသံသည် 

ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ အေှာင့်အယှက်မရိှေစရ။ အသံဆူညံမသည် ဦးစီးဌာနက  ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်အမျ ိးအစားအလုိက် သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း ြဖစ်ရမည။် 

 ( ခ) အတွင်းေပါက်ေလာင်အင်ဂျင်သံုး ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် စက်သံထိန်းေသာကိရိယာ 

(Exhaust Silencer) ပါရိှရမည့်အြပင် ထိေရာက်ေကာင်းမွန်စာွ အလုပ်လုပ်ိုင်ရမည်။ 
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စက်သံကို ေကာင်းစွာထိန်းသိမ်းုိင်ြခင်း မရိှလင် ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

မှတ်ပံုတင်ြခင်းကို ြငင်းဆိုြခင်း သိုမဟုတ် ယာယီရပ်ဆုိင်းြခင်း ြပုိင်သည်။ 

( ဂ) အသံပိုမိုကျယ်ေလာင်ေစရန် အသံထိန်းကိရိယာအား ေြပာင်းလဲတပ်ဆင်ြခင်း၊ မီးခိုး 

(Exhaust Gases) ပုိမိုထုတ်လတ်ိုင်ရန် မီးခိုးစွန"်ထုတ်ပိုက် (Exhaust Pipe) အား 

ြပြပင်ြခင်းများ မြပရ။ 

၈၇။ (က) ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုကို ညစ်ညမ်းေစသည့် မီးခိုးအလနွ်အကထံွက်ေသာ၊ ကျန်းမာေရး 

 ထိခုိက်ေစုိင်ေသာ အနံ"အသက်ဆုိးဝါးသည့် ဓါတ်ေငွများထုတ်လတ်ေသာ ေမာ်ေတာ် 

 ယာဉ်ှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်ြခင်းကို ဦးစီးဌာနမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် န်ကား 

 ေရးမှးချပ်၏ အတည်ြပချက်ြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ြခင်းကို ယာယီရပ်ဆိုင်း 

 ြခင်း သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းြခင်းြပိုင်သည်။ 

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုကို ညစ်ညမ်းေစသည့်မီးခိုးများ ထွက်ရှိမမှ 

ကာကွယ်ိုင်ရန် မီးခိုးထုတ်လတ်မထိန်းချပ်ကိရိယာ (Emission control device) 

ကို တပ်ဆင်ထားရမည်ြဖစ်ပီး အမဲတေစေကာင်းမွန်စာွ လုပေ်ဆာင်ိုင်ရမည်။ 

 ( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားေသာမီးခိုးထုတ်လတ်မစနစ် (Exhaust system) 

 ၏ မီးခုိးထုတ်လတ်ေပါက် (Exhaust outlet) သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အြပင်ဘက်သုိ 

 အစွန်းထွက်ေနြခင်း မရှိရ။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အေနာက်ဘက် သုိမဟုတ်  ညာဘက် 

 သို မျက်ာှမူထားရမည်။ 

 (ဃ) ကုန်တင်ယာဉ် (ဝန်ေလး)မှ ထုတ်လတ်ေသာမီးခိုး(Exhaust Gases)များကို ကုန်တင် 

ယာဉ်၏ အေပဘက် ထိပ်ပုိင်းအနီးမှ ေလထုထဲသုိ စွန်"ထုတ်ုိင်ရန် ေဒါင်လုိက်မီးခုိး 

ထုတ်လတ်မစနစ် တပ်ဆင်ုိင်သည်။ ေဒါင်လုိက်မီးခုိးထုတ်လတ်မစနစ် အသံုးြပထား 

ပါက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေခါင်းခန်းထက် အနည်းဆုံး ၁၅၀ မီလီမီတာြမင့်၍ တပ်ဆင် 

ရမည်ြဖစ်ပီး အြခားလမ်းအသုံးြပသူများ ထိခုိက်မမရိှေစရန် လံု�ခံေသာအကာအရံ 

ထားရိှရမည်။ ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် ေဒါင်လုိက်မီးခုိးထုတ်လတ်မစနစ် အသံုး 

ြပထားပါက ခရီးသည်အသုံးြပေနရာ၏ အေနာက်ဘက်သို ေရာက်ိုင်သမ ေရာက် 

ေအာင် တပ်ဆင်ထားရမည်။ 

၈၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ မီးခုိးထုတ်လတ်မစံန်း(Emission Standard)သည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ် 

သည့်အတုိင်း ြဖစ်ရမည်။  

၈၉။ ပတ်ဝန်းကျင် ေရထု၊ ေလထု၊ ေြမထု၊ လမ်းများ ညစ်ညမ်းေစသည့် စက်သံုးဆီများ ယုိစိမ့်ြခင်း 

မရိှေစရ။ 
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၉၀။ (က) တစ်နာရီလင် ၂၀ ကီလုိမီတာထက်ေကျာ်၍ ေမာင်းှင်သွားလာုိင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

 တွင် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူက ေကာင်းမွန်စာွ ြမင်ေတွိုင်ေသာ ေနရာ၌ အြမန်န်းြပ 

 ကိရိယာတပ်ဆင်ထားရိှရမည်။ ၎င်းကိရိယာသည် မည်သည့်အချန်ိတွင်မဆုိ ယာဉ်ေမာင်း 

 ှင်သူအား ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သာွးလာေနသည့် အြမန်န်းကို တိကျစာွသိေစိုင်ရမည်။   

( ခ) အြမန်န်းြပကိရိယာတွင်ြပသေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏အြမန်န်းှင့် ယာဉ်ေမာင်းှင် 

ေနသည့် အမှန်တကယ်ရိှသည့် အြမန်န်းအကား ြခားနားချက် သုိမဟုတ် ကွာြခားချက် 

ပမာဏမှာ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းြဖစ်ရမည်။ 

၉၁။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ ေမာင်းှင်ပးီ ခရီးအကာွအေဝးြပကိရိယာ 

 (Odometer) သည် ေကာင်းမွန်စာွ အလုပ်လုပ်ိုင်ရမည်။  

 (ခ) မည်သူမ ေမာင်းှင်ပီး ခရီးအကာွအေဝးြပ ကိန်းဂဏန်းများကို ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲ 

 ြခင်း မြပရ။  

၉၂။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင်ရှိေသာ လပ်စစ်ကိးများ၊ လပ်စစ်ပုိင်းဆိုင်ရာ အသုံးအေဆာင်ပစည်းများ 

ှင့် လပ်စီးပတ်လမ်းများအားလုံး လပ်စစ်ေရှာ့ြဖစ်ြခင်း သိုမဟုတ် မီးေတာက်ေလာင်ြခင်း ေဘး 

အရာယ်များမှ လုံေလာက်စွာ ကာကွယ်ိုင်ရန် တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ထားရမည်။ လပ်စစ်ကိး 

များကို ကျစ်လျစ်စာွ စုစည်းထားပီး ဓါတ်လုိက်ြခင်း၊ ေရဒီယိုလင်းများ သက်ေရာက်ေစြခင်း မရှိရ။ 

လပ်စစ်စွမ်းအင်အသုံးြပေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များတွင် ြမင့်မားေသာဗုိအားေကာင့် ထိခိုက်မ တစ်စံု 

တစ်ရာ မြဖစ်ေစရန် ကာကွယ်မများ ပါဝင်တည်ေဆာက်ထားရမည်။ 

၉၃။ ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် ဝင်ေပါက်၊ ထွက်ေပါက်ှင့် ေလာက်လမ်း အတိုင်းအတာ၊ 

ကိုယ်ထည်အတွင်း၏ အြမင့်၊ ေလှကား၊ အတက်အဆင်း လက်ကိုင်၊ ခရီးသည်များအတွက် ထိုင်ခံု 

အေရအတွက်ှင့် ထိုင်ခုံများ၏ အတိုင်းအတာများ၊ ေဘးအကာများ၊ မတ်တပ်စီး ခရီးသည်များ 

အတွက် လုံေလာက်ေသာ လက်ကိုင်ကွင်းှင့် လက်ကိုင်တန်း၊ ေလဝင်ေလထွက်၊ အရန်ဘီး၊ 

မီးသတ်ေဆးဘူး၊ အေရးေပသုံးတူ၊ ေရှးဦးသူနာြပစုေရး ေဆးေသတာ၊ အေရးေပ ထွက်ေပါက်ှင့် 

ဝန်စည်စလယ် တင်ေဆာင်သည့်ေနရာတိုှင့် သက်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းချက်များကို ဦးစီးဌာနက 

ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ရမည်။ 

၉၄။ ခရီးသည်တင်ယာဉ်ှင့်ကေလးငယ်များသယ်ယူပိုေဆာင်ေသာေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ဝင်ေပါက် 

မှ ထိုင်ခံုဆီသို ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းစွာြဖင့် အလွယ်တကူ ြဖတ်သန်းသာွးလာိုင်ေသာ အလယ် 

ေလာက်လမ်း (Aisle) တစ်ခု ပါရှိရမည်။ 
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၉၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ေလှကားများ တပ်ဆင်ထားရှိလင် ခိုင်ခံ့စွာ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ 

ေြခနင်းြပားသည် အတက်အဆင်းြပသူများအတွက် အရာယ်မြဖစေ်စရ။ ေလှကားအကျယ်သည် 

၁၈ လက်မ (၄၆ စင်တီမီတာ) ထက်ေလျာ့၍လည်းေကာင်း၊ ေြခနင်းြပားသည် ကိုးလက်မ (၂၃ 

စင်တီမီတာ) ထက်ေလျာ့၍လည်းေကာင်း မရှိေစရ။ ဝန်တင်မထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် 

ေအာက်ဆုံးေြခနင်းသည် ေြမြပင်မှ ၁၀ လက်မ (၂၅ စင်တီမီတာ) ထက်နိမ့်၍လည်းေကာင်း ၊ ၁၆ 

လက်မ (၄၀ စင်တီမီတာ) ထက်ြမင့်၍လည်းေကာင်း မရိှေစရ။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ရှိ ေလှကားထစ်များ 

သည် မေချာ်ေသာေလှကားထစ်များ ြဖစ်ရမည်။ တပ်ဆင်ထားေသာ ေလှကားထစ်များသည် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အနံအား ေကျာ်လွန်ြခင်းမရိှရ။ 

၉၆။ ခရီးသည် ၃၀ ဦးှင့်အထက် စီးနင်းုိင်ေသာ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များတွင် အေရးေပ ထွက်ေပါက် 

တပ်ဆင်ပါရှိရမည်။ အေရးေပထွက်ေပါက်ေနရာှင့် ဖွင့်ရမည့်နည်းလမ်းအား သိသာေစရန် ေဖာ်ြပ 

ရမည်။ အေရးေပထွက်ေပါက်ေနရာအား အစိမ်းေရာင်မီးြဖင့် ေဖာ်ြပရမည်။ အေရးေပထွက်ေပါက် 

ပွင့်ေနပါက ယာဉ်ေမာင်းှင်သူအား သတိေပးေသာအချက်ြပစနစ် ပါရှိရမည။်  

၉၇။ ကုန်တင်ယာဉ်များ၏ ကုန်တင်ကိုယ်ထည်ကို ြပြပင်ေြပာင်းလဲ အသုံးြပြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ 

ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ြဖစ်ရမည်။  

၉၈။ မည်သည့်ကုန်တင်ယာဉ်ကိုမ အထူးတည်ေဆာက်ထားေသာ ေမာေ်တာ်ယာဉ်အြဖစ် ြပြပင် 

ေြပာင်းလဲ အသုံးမြပရ။ 

၉၉။ အထူးတည်ေဆာက်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို တည်ေဆာက်ထားသည့်  အမျ ိးအစား 

တစ်ခုမှ အြခားအထူးတည်ေဆာက်ထားေသာ အမျ ိးအစား တစ်ခုသို ေြပာင်းလဲြခင်းမြပရ။ 

၁၀၀။  အထူးတည်ေဆာက်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျ ိးအစားမှ ကုန်တင်ယာဉ် အမျ ိးအစား 

သို ေြပာင်းလဲြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနက လိုအပသ်ည့် န်ကားချက်များ ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ 

၁၀၁။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေလာင်စာဆီစနစ်သည် မီးေလာင်လွယ်ြခင်းမရိှဘဲ ~က့ံခုိင်ေသာ တည်ေဆာက် 

တပ်ဆင်မ ပုံစံြဖစ်ရမည်။ ေလာင်စာဆီစနစ်၏ ေလာင်စာဆီသိုေလှာင်ကန်၊ ဆီပို စနစ် တို သည် 

ယိုစိမ့်မ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိရ။  

၁၀၂။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ဆီသိုေလာှင်ကန်အတွင်းရိှ ဆီပမာဏကို တုိင်းတာန်ြပသည့်ကိရိယာ 

သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို အသံုးြပေနစဉ်အချနိ်တွင် ေကာင်းမွန်စာွအလုပ်လုပ်ိုင်ရမည်။  

၁၀၃။ ဖိှိပ်သဘာဝဓာတ်ေငွ (Compressed Natural Gas) သို မဟုတ် သဘာဝဓာတ်ေငွရည် 

ေလာင်စာ (Liquified Natural Gas) သိုမဟုတ် ေရနံဓာတ်ေငွရည်ေလာင်စာ (Liquified 

Petroleum Gas) အသံုးြပေမာင်းှင်သည့် သဘာဝဓာတ်ေငွသုံးေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် ဦးစီးဌာနှင့် 

သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွအစည်းများက ထုတ်ြပနထ်ားေသာစည်းကမ်းများှင့် ကိုက်ညီရ 
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မည်။ တပ်ဆင်အသံုးြပသည့် ဓာတ်ေငွဆလင်ဒါအိုးှင့် ပူးတွဲအသံုးြပသည့် အစိတ်အပိုင်းအားလံုး 

ေဘးကင်းလံု�ခံရန် သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်းများက သတ်မှတ်ထားရိှသည့် စည်းကမ်း 

များှင့် ကိုက်ညီရမည်။  

၁၀၄။ လပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် လပ်စစ်မျ ိးစပ်စွမ်းအင်သုံးေမာ်ေတာ်ယာဉ်များတွင် 

ပါဝင်ေသာ လပ်စစ်ကိးများ၊ လပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသုံးအေဆာင်ပစည်းများှင့် လပ်စီးပတ်လမ်း 

များအားလုံး လပ်စစ်ေရှာ့ြဖစ်ြခင်း သိုမဟုတ် မီးေတာက်ေလာင်ြခင်း ေဘးအရာယ်များမှ 

လုံေလာက်စာွ ကာကွယ်ိုင်ရန် တည်ေဆာက်ထားရမည်။ 

၁၀၅။ မည်သည့်လပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် လပ်စစ်မျ ိးစပ်စွမ်းအင်သုံး ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ကိုမ သမားိုးကျေလာင်စာစွမ်းအင်သုံးေမာ်ေတာ်ယာဉ်သို ေြပာင်းလဲြခင်းမြပရ။  

၁၀၆။ မည်သည့်လပ်စစ်စွမ်းအင်သံုးေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုမ လပ်စစ်မျ ိးစပ်စွမ်းအင်သံုး ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

သုိ ေြပာင်းလဲြခင်းမြပရ။  

၁၀၇။ ေဘးအရာယ်ရိှေသာကုန်ပစည်းများတင်ေဆာင်သည့်ေမာေ်တာ်ယာဉ်(Dangerous Goods 

Vehicle)သည်− 

 (က) ေဘးအရာယ် မြဖစ်ေပေစရန် အထူးြပထုတ်လုပ်ထားပးီ သတ်မှတ်စံချနိ်စံန်းှင့် 

ကုိက်ညီရမည်။ 

 (ခ) မူလထုတ်လုပ်သူ၏ စံချန်ိစံန်းအတုိင်း အမဲေကာင်းမွန်ေစရန် ြပြပင်ထိန်းသိမ်း 

ထားရမည်။  

၁၀၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် သက်တမ်းရှိေသာ မီးသတ်ေဆးဘူး ထားရှိရမည်ြဖစ်ပီး အစဉ်အမဲ 

ေကာင်းမွန်စွာ အသံုးြပုိင်ရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျ ိးအစားအလုိက် ထားရိှရမည့် မီးသတ်ေဆးဘူး၏ 

အမျ ိးအစား၊ အရCယ်အစားှင့် အေရအတွက်တိုသည် ဦးစီးဌာနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ 

အဖွဲအစည်းများက သတ်မှတ်သည့်အတုိင်းြဖစ်ရမည်။ မီးသတ်ေဆးဘူးများတွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ 

စံန်းသတ်မှတ်ချက်များ ထင်ရှားစွာေဖာ်ြပထားပီး အလွယ်တကူ အသုံးြပိုင်ေသာေနရာတွင် 

ထားရိှရမည်။  

၁၀၉။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် မူလစက်ုံထုတ်ပုံစံတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း ေကာင်းမွန်သည့် 

အသက်ကယ်ထုိင်ခုံခါးပတ် (Seat Belt) ြပည့်စုံစာွပါရှိရမည်။ သာမန်အားြဖင့် ပခံုးှင့်ခါးကို 

သိုင်းပတ်ထားသည့် ထိုင်ခုံခါးပတ် (3 Points for Outboard Seat) ြဖစ်ရမည်။ ေနာက်ထုိင်ခုံခါးပတ် 

(Rear Seat Belt) အြဖစ် ခါးကိုသိုင်းပတ်ထားသည့် ထုိင်ခုံခါးပတ် (2 Points for Outboard Seat 

and Center seat) တပ်ဆင်ထားပါက ခွင့်ြပိုင်သည်။  
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၁၁၀။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် မူလစက်ုံထုတ်ပုံစံတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း ေကာင်းမွန်သည့် 

အသက်ကယ်ေလအိတ် ပါရှိရမည်။ 

၁၁၁။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အစိတ်အပုိင်းများ ြပြပင်ေြပာင်းလဲလုိပါက သက်ဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှထံ 

ကိတင်ေလာက်ထား၍ ခွင့်ြပချက်ရရိှမှသာလင် ေဆာင်ရCက်ရမည်။ 

၁၁၂။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျ ိးအစားခဲွြခား သတ်မှတ်ြခင်း၊ အများဆုံးခွင့်ြပိုင်သည့် 

အတိုင်းအတာ၊ အင်ဂျင်စွမ်းအား၊ တာယာအရCယ်အစား၊ အများဆုံးတင်ေဆာင်ိုင်သည့်ဝန်တင်အား 

စသည့် လိုအပ်ေသာကန်"သတ်ချက်များကို ဦးစီးဌာနက ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။  

၁၁၃။ စက်ယရားှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျ ိးအစားခွဲြခားမသည် ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်အတုိင်း 

ြဖစ်ရမည်။ 

၁၁၄။ မည်သူမ ဤအခန်းပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်မမရိှေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် တည်ေဆာက် 

ြခင်း၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ တပ်ဆင်ြခင်း၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် တင်သွင်းြခင်း လုပ်ငန်းများ 

ကို ေဆာင်ရCက်ြခင်းမြပရ။ 

၁၁၅။ ဦးစီးဌာနသည် ဤအခန်းပါသတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်မမရှိေသာေမာ်ေတာ်ယာဉ်အား 

မှတ်ပုံတင်ြခင်းကိုြငင်းဆိုိုင်သည်။  

အခန်း(၄) 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း 

၁၁၆။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ကနဦးမှတ်ပံုတင်ြခင်း၊ သက်တမ်းတုိးမှတ်ပံုတင်ြခင်းှင့် အြခားမှတ်ပံုတင်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရCက်ရာတွင် အရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ေမာင်းှင်ိုင်ရန် စံချနိ်စံန်းများှင့်အညီ 

ထုတ်လုပ်ထားြခင်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းထားရိှြခင်း ေသချာေစရန် ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအဖဲွြဖင့် ဦးစာွ 

စစ်ေဆးရမည်။ 

၁၁၇။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူအင်ဂျင်နီယာ သုိမဟုတ် ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူသည် 

မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုမဆို မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရိှိုင်ေရးအတွက် ဤနည်းဥပေဒများ အခန်း (၃) 

ပါ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ တပ်ဆင်ြခင်းှင့် ြပြပင် 

ထိန်းသိမ်းြခင်းဆိုင်ရာ ြပာန်းချက်များှင့် ညီွတ်မ ရှိ မရိှ စစ်ေဆးရမည်။  

၁၁၈။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျ ိးအစားအလုိက် စစ်ေဆးရမည့် လုပ်ငန်းအမျ ိးအစားများ၊ 

အစိတ်အပိုင်းှင့် စနစ်များ၊ နည်းလမ်းများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်သည့် 

န်ကားချက်များ ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ 
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၁၁၉။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် စက်ကိရိယာများှင့် ဆက်စပ်အသုံးြပရန် 

အေထာက်အကူြပ ပစည်းကိရိယာများ တပ်ဆင်ြခင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် စက်ကိရိယာ 

များအတွက် စံန်းသတ်မှတ်ြခင်း၊ စံကိုက်ချန်ိညိြခင်း၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ 

အတွက် လုိအပ်သည့် န်ကားချက်များ ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ 

၁၂၀။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နည်းပညာဖွံဖိးမအေြခအေနအရ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆး 

သည့် စက်ကိရိယာများ၏ အရည်အေသွးြမင့်တင်ြခင်းှင့် စက်ကိရိယာ ထပ်မံြဖည့်စွက်ြခင်းကို 

ေဆာင်ရCက်ိုင်သည်။ 

၁၂၁။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူအင်ဂျင်နီယာ သုိမဟုတ် ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူသည်  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အေြခခံအချက်များကို ေသချာစာွစစ်ေဆးရမည် - 

(က) မူလေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှန်ကန်မ (Identification of the vehicle) ၊ 

( ခ) ရပ်တန"်မစနစ် (Braking System) ၊ 

( ဂ) စတီယာရင်စနစ် (Steering System) ၊ 

(ဃ) ြမင်ကွင်းအေနအထား (Visibility) ၊ 

( င) အလင်းြပစနစ်ှင့် လပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မများ (Lamps, reflectors and 

electrical connections) ၊ 

( စ) ဝင်ုိး၊ ဘီး၊ တာယာှင့် ဒဏ်ခံစနစ် (Axles, wheels, tyres and suspension system) ၊  

(ဆ) ေဘာင်ှင့် ေဘာင်ြဖင့် ချတိ်ဆက်မများ (Chassis and chassis attachments) 

( ဇ) အြခားကိရိယာများ (Other equipment) ၊ 

( ဈ) ညစ်ညမ်းေစသည့်ြဒပ်များ (မီးခုိး၊ လပ်စစ်သံလုိက်ထုတ်လင့်မ၊ အရည်ယုိစိမ့်မ)  

 (Nuisance)။ 

၁၂၂။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များစစ်ေဆးရာတွင် နည်းဥပေဒ ၁၂၁ ပါ ြပာန်းချက်များအြပင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျ ိးအစားအလုိက် ထပ်မံြဖည့်စွက်စစ်ေဆးရမည့် အချက်များကုိ ထုတ်ြပန်ုိင်သည်။ 

၁၂၃။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူအင်ဂျင်နီယာ သုိမဟုတ် ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူသည်  

ေအာက်ပါအေြခအေန တစ်ရပ်ရပ်တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးြခင်းကို ြငင်းဆိုိုင်သည် - 

(က) စစ်ေဆးရန် လံု�ခံစိတ်ချရမ မရိှြခင်း (ဥပမာ- ဝါယာစနစ်၊ စက်ဆီ၊ ေချာဆီ ယုိစိမ့်မ 

များမှ မီးထေလာင်ုိင်သည့် အေြခအေန၊ တာယာများ စူထွက်ေနြခင်း၊ တာယာှင့် 

ဘီးေခွများ လိမ်ေနြခင်း)၊ 
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( ခ) စစ်ေဆးပါက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုြဖစ်ေစ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုြဖစ်ေစ ထိခိုက်ပျက်စီးမ 

ြဖစ်ေစုိင်ြခင်း၊ 

( ဂ) ခရီးသည်ှင့် ကုန်ပစည်းများ တင်ေဆာင်ထားြခင်း။ 

၁၂၄။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးရာတွင် ေအာက်ပါအေြခအေန တစ်ရပ်ရပ် ေတွရိှပါက 

အင်ဂျင် သိုမဟုတ် ေဘာင်အမှတ် သတ်မှတ်ိုက်ှိပ်ေပးရန် လိုအပ်ေသာ န်ကားချက်များ 

ထုတ်ြပန်ိုင်သည် - 

(က) အင်ဂျင် သိုမဟုတ် ေဘာင်အမှတ် မထင်ရာှးြခင်း၊ မြပည့်စုံြခင်း၊ 

( ခ) အင်ဂျင်  သိုမဟုတ် ေဘာင်အမှတ်သစ်များ သတ်မှတ်ေပးရန် လုိအပ်ြခင်း။ 

၁၂၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကုိ ဤနည်းဥပေဒများပါ ြပာန်းချက်များအရ စစ်ေဆးပီး ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးချက်သက်ေသခံလက်မှတ်ကို တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူ 

အင်ဂျင်နီယာ သုိမဟုတ် တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာက လက်မှတ်ေရးထုိး ထုတ်ေပးရမည်။ အဆုိပါ 

သက်ေသခံလက်မှတ်ကုိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင် သက်ေသခံလက်မှတ်ဟု မှတ်ယူြခင်း မြပရ။  

၁၂၆။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးချက် သက်ေသခံလက်မှတ်၏ သက်တမ်း၊ ထုတ်ေပးရမည့် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ် အမျ ိးအစားတိုသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ြဖစ်ရမည်။ 

၁၂၇။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျ ိးအစားအလုိက် ေမာေ်တာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းကာလ 

သတ်မှတ်ချက်ကုိ  အများြပည်သူ အရာယ်ကင်းရှင်းရန်အလုိငှာ အခါအားေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်သတ်မှတ် 

ိုင်သည်။ 

၁၂၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးမ ခံယူသည့်အခါ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျ ိး 

အစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးခကို ေပးသွင်းရမည်။ 

၁၂၉။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိကလုပ်ငန်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးသူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးရာတွင် ဤအခန်းပါ ြပာန်းချက်များအနက် သက်တမ်းတုိး 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် သက်ဆိုင်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ 

ကိုသာ ေဆာင်ရCက်ခွင့်ရှိသည်။ 

၁၃၀။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ ေအာက်ပါကိစရပ်များကို ေဆာင်ရCက် 

ိုင်သည်- 

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းှင့် ပတ်သက်သည့် အသိပညာတိုးပွားေရး၊ 

စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်မားေစေရး၊  

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များေကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ မရှိေစေရး၊ 
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( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ အရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် ဆက်စပ်ဌာန အဖဲွအစည်းများှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရCက်ေရး။ 

အခန်း (၅) 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်း 

၁၃၁။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လုိသူသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှရန် 

သတ်မှတ်ေသာပုံစံြဖင့် ဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားရမည်။ 

၁၃၂။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိကလုပ်ငန်းလုိင်စင် ေလာက်ထားသူသည် -  

(က) ိုင်ငံသား သုိမဟုတ် ဧည့်ုိင်ငံသား သိုမဟုတ် ုိင်ငံသားြပခွင့်ရသူ ြဖစ်ရမည်။ 

( ခ) ြမန်မာုိင်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ တရားဝင်မှတ်ပံုတင်ထားေသာ ုိင်ငံသားပုိင် ကုမဏီ 

ြဖစ်ရမည်။ ုိင်ငံြခားကုမဏီ မြဖစ်ရ။ 

၁၃၃။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ မည်သူမ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို 

ေလာက်ထားြခင်း မြပရ - 

(က) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ကို ချ ိးေဖာက်သြဖင့်အေရးယူြခင်း ခံထားရသူ၊ 

( ခ) ဦးစီးဌာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ 

ေဖာက်ဖျက်မအတွက် နာမည်ပျက်စာရင်း ထည့်သွင်းခံထားရသူ၊  

( ဂ) သက်ဆုိင်ရာတရားံုးက လူမဲွအြဖစ် ေကညာခံထားရြခင်းမှ လွတ်ေြမာက်ခွင့် မရေသးသူ၊  

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုိင်စင် ဖျက်သိမ်းခံရမ ှစ် ှစ် မြပည့် 

ေသးသူ။ 

၁၃၄။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လုိသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေလာက် 

ထားရာတွင် ေအာက်ပါအချက်များ ြပည့်စုံစာွ ေဖာ်ြပပါရှိရမည် - 

(က) သက်တမ်းရှိ ကုမဏီမှတ်ပုံတင် အေထာက်အထား၊ 

( ခ) ကုမဏီ၏ ဖွဲစည်းပုံ၊ ဝန်ထမ်းအင်အားှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ 

( ဂ) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအေတွအ~ကံ၊ ေဆာင်ရCက်ထားရိှမည့် အစီအမံများ၊ စီမံကိန်းအဆုိ 

ြပလာှင့် အနာဂတ်အစီအစဉ်များ၊ 

(ဃ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရCက်လိုသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံများ၏ တည်ေနရာ၊ 

အကျယ်အဝန်းှင့် အကွက်ချပုံစံ (Layout Plan) ၊ 
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( င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်း (Test Lane) တွင်ပါဝင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးသည့်စက်ကိရိယာ၏ အမျ ိးအမည်၊ စံချန်ိစံန်း၊ အေရအတွက်ှင့် နည်းပညာ 

ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (Technical Manual)၊  

( စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိကလုပ်ငန်း ကီးကပ်သူ၊ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ၊ 

ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူ အေရအတွက်ှင့် ၄င်းတို ၏အရည်အချင်း 

အေထာက်အထားများ။   

၁၃၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်လုိသူသည် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက် 

များကို လိုက်နာရမည် - 

(က) ဦးစီးဌာနက ဖွင့်လှစ်ထားသည့်  သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနုံးများအလိုက် 

မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို စစ်ေဆးရန် အဆိုပါ မှတ်ပုံတင်နယ်ေြမ 

အတွင်း၌သာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံကို တည်ေထာငရ်မည်။  

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်းကီး (Large Test Lane) အတွက်ြဖစ်ေစ၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်းငယ် (Small Test Lane)  အတွက်ြဖစ်ေစ၊ 

ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်စစ်ေဆးေရးလုိင်း (Motorcycle Test Lane)  အတွက်ြဖစ်ေစ 

ခွဲြခား၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်ေပါင်းတည်းေသာ်လည်းေကာင်း ေလာက်ထားုိင် 

သည်။ 

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် တစ်မျ ိးတည်းကုိသာ ေဆာင်ရCက်မည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ အေနြဖင့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံ  တစ်ခုလင် အနည်းဆုံး ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 

စစ်ေဆးေရးလုိင်း (Motorcycle Test Lane)  ေလးလုိင်း တပ်ဆင်ရမည်။ 

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ံု အနည်းဆံုး သံုးခု တည်ေထာင် လုပ်ကုိင်ရမည်။ 

( င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ံုှင့် တဲွဖက်လျက် ယာဉ်ြပင်အလုပ်ံု (Workshop) 

ကုိ ေဆာင်ရCက်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာဌာန၏  လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ြပချက် သိုမဟုတ် 

လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရယူပီး ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ိုင်သည်။ 

( စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျ ိးအစားအလုိက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရCက်မည့် အေဆာက် 

အအုံှင့် ေနရာအကျယ်အဝန်းကို ေအာက်ပါစံန်းများအတိုင်း တည်ေဆာက်ရမည် - 

(၁) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်းကီး (Large Test Lane) တစ်လိုင်း တပ်ဆင် 

ထားရိှမည့် အေဆာက်အအုံ၏ အနည်းဆုံး အတိုင်းအတာသည် အလျား ၈၅ 
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ေပ (၂၅.၉ မီတာ) ၊ အနံ ၁၈ ေပ (၅.၄၈ မီတာ) ှင့် အြမင့် ၁၆ ေပ (၅ မီတာ) 

ြဖစ်ရမည်။ 

(၂) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်းငယ် (Small Test Lane)တစ်လိုင်း တပ်ဆင် 

ထားရိှမည့် အေဆာက်အအုံ၏ အနည်းဆုံး အတိုင်းအတာသည် အလျား ၆၅ 

ေပ (၁၉.၈ မီတာ) ၊ အနံ ၁၅ ေပ (၄.၅၇ မီတာ) ှင့် အြမင့် ၁၆ ေပ (၅ မီတာ) 

ြဖစ်ရမည်။ 

(၃) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်စစ်ေဆးေရးလုိင်း (Motorcycle Test Lane) တစ်လိုင်း 

တပ်ဆင်ထားရိှမည့် အေဆာက်အအုံ၏ အနည်းဆုံးအတုိင်းအတာသည် 

အလျား ေပ ၂၀ (၆.၀၉ မီတာ) ၊ အနံ ၁၀ ေပ (၃.၀၄မီတာ) ရိှရမည်ြဖစ်ပီး 

အလင်းေရာင်ှင့် ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းမွန်ေစရန် သင့်ေလျာ်သည့် အြမင့် 

ြဖစ်ရမည်။  

(၄) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံများတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် 

အမျ ိးအစားတူ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်း (Test Lane) အေရအတွက် 

တစ်လိုင်းထက် ပိုမိုတပ်ဆင်ေဆာင်ရCက်ပါက နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁)၊ (၂) ှင့် 

(၃)ပါ သတ်မှတ်ချက်များအရ အနည်းဆံုးရိှရမည့် အတုိင်းအတာများတွင် 

မိမိတပ်ဆင်မည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်း (Test Lane) အေရအတွက် 

အလုိက် အနံကိုအဆတုိး ေဆာင်ရCက်သာွးရန် ြဖစ်ပါ သည်။ 

(၅) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံများတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် 

အမျ ိးအစား မတူသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်း (Test Lane) အေရ 

အတွက် တစ်လိုင်းထက် ပိုမိုတပ်ဆင် ေဆာင်ရCက်ပါကနည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁)၊ 

(၂) ှင့် (၃)ပါ သတ်မှတ်ချက်များကုိ အေြခခံလျက် လံုေလာက်သည့် 

အကျယ်အဝန်း ရိှရမည်။ 

(၆) လံုေလာက်ေသာ ေြမေနရာ အကျယ်အဝန်း၊ အလင်းေရာင်ှင့် ေလဝင်ေလထွက် 

ေကာင်းမွန်၍ ခိုင်မာေတာင့်တင်းသည့် အမိုး၊ နံရံများြဖင့် တည်ေဆာက်ထား 

သည့် အေဆာက်အအုံြဖစ်ရမည်။ လုံေလာက်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ရပ်နားရန် 

ေနရာှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အဝင်လမ်း၊ အထွက်လမ်း ရိှရမည်။ 

အေဆာက်အအုံ၏ ကမ်းခင်းတစ်ခုလုံးသည် မာေကျာသည့်မျက်ှာြပင် 

ေရြပင်ညီ ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပီး ကွန်ကရစ် ခင်းထားရမည်။ 
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 (၇) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်းကီး (Large Test Lane) ှင့် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလိုင်းငယ် (Small Test Lane) တိုတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ေအာက်ပုိင်း~က့ံခုိင်မ စစ်ေဆးြခင်း (Pit Inspection) အတွက် ကျင်း (Pit) ပါရိှ 

ရမည်။  

(ဆ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့်စက်ကိရိယာများှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များမာှ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် - 

(၁) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့်စက်ကိရိယာများသည် ိုင်ငံတကာ စံချနိ်စံန်း 

ြပည့်မီရမည့်အြပင် ဝန်ကီးဌာနက အတည်ြပသတ်မှတ်သည့် ပင်ရင်းထုတ်လုပ် 

သည့်ိုင်ငံ (Country of Origin) ြဖစ်ရမည်။  

(၂) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်း (Test Lane) 

တစ်လုိင်းတွင် ေအာက်ပါစက်ကိရိယာများ အနည်းဆုံးပါဝင်ရမည်- 

(ကက)ေဘးေချာ်ထွက်မတိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Side Slip Tester) ၊ 

( ခခ ) ရပ်တန"်ိုင်မတိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Brake Tester) ၊ 

( ဂဂ ) အြမန်န်း တုိင်းတာသည့်ကိရိယာ (Speedometer Tester) ၊ 

(ဃဃ)မီးခုိးထုတ်လတ်မတုိင်းတာသည့်ကိရိယာ(Exhaust Emission Tester)  ၊ 

( ငင ) မီးကီးတုိင်းတာသည့်ကိရိယာ (Head Lamp Tester) ၊ 

( စစ ) ဆူညံမတိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Noise Tester) ၊ 

(ဆဆ)ဝင်ိုးအလွတ်ကစားမ တိုင်းတာသည့်ကိရိယာှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ေအာက်ပိုင်းရိှ အစိတ်အပိုင်းများ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးသည့် Pit ကျင်း 

(Axle Play Tester & Pit Inspection) ။ 

(၃) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်စစ်ေဆးသည့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်စစ်ေဆးေရးလိုင်း 

(Motorcycle Test Lane) တစ်လိုင်းတွင် ေအာက်ပါစက်ကိရယိာများ အနည်း 

ဆုံး ပါဝင်ရမည် -  

(ကက)ရပ်တန"်ိုင်မတိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Brake Tester) ၊ 

( ခခ ) မီးခုိးထုတ်လတ်မတုိင်းတာသည့်ကိရိယာ(Exhaust Emission Tester)၊ 

( ဂဂ ) မီးကီးတုိင်းတာသည့်ကိရိယာ (Head Lamp Tester) ၊ 
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(ဃဃ)ဆူညံမတိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Noise Tester) ၊ 

( ငင ) ေြဖာင့်တန်းစွာသွားလာမကုိစစ်ေဆးသည့်ကိရိယာ (Alignment Tester)။ 

(၄) ဦးစီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ ထပ်တုိးသတ်မှတ်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆး 

သည့် စက်ကိရိယာှင့် အေထာက်အကူြပ ပစည်းများကို တပ်ဆင်ရမည်။ 

(၅) တပ်ဆင်ထားမည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် စက်ကိရိယာများကို ဦးစီးဌာန 

က သတ်မှတ်သည့် စံန်းများအတိုင်း စံကိုက်ချနိ်ညိပီး အသုံးြပရမည်။ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် စက်ကိရိယာများကို တရားမဝင် စံကိုက်ချနိ်ညိ 

ြခင်း မြပရ။ 

(၆) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့်စက်ကိရိယာ စံကုိက်ချန်ိညိြခင်းကုိ မူလထုတ်လုပ်သူ 

၏ သတ်မှတ်အချန်ိကာလအလုိက် သုိမဟုတ် အနည်းဆံုး တစ်ှစ်လင် ှစ်ကိမ် 

ေဆာင်ရCက်ရမည်။ စံကိုက်ချနိ်ညိြခင်းကို မူလထုတ်လုပ်သူကုမဏီ သိုမဟုတ် 

၎င်းကုမဏီက သတ်မှတ်တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် အသိအမှတ်ြပ ကမ်းကျင်သူ 

ကိုသာ ေဆာင်ရCက်ေစရမည်။ 

(၇) ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် စံချန်ိစံန်းစိစစ်ြခင်းတုိကုိ မူလထုတ်လုပ်သူ၏ ြပြပင် 

ထိန်းသိမ်းမဇယားအတိုင်း ေဆာင်ရCက်ရမည်။ ေဆာင်ရCက်ချက်ကို သတ်မှတ် 

မှတ်တမ်းတွင် ြဖည့်သွင်းထားရှိပီး ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ 

နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖွဲ၏ စစ်ေဆးမကို ခံယူရမည်။ 

(၈) စံကိုက်ချနိ်ညိြခင်း၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းများ ေဆာင်ရCက်ချနိ်တွင် ြပြပင်ြခင်း၊ 

အသစ်လဲလှယ်ြခင်းြပရမည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် စက်ကိရိယာ ေတွရိှ 

ပါက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိကလုပ်ငန်းကီးကပ်သူသည် လုပ်ငန်း 

လုပ်ေဆာင်ြခင်းကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းေစလျက် ဦးစီးဌာနသို သတင်းပိုရမည်။ 

ြပြပင်ြခင်း၊ အသစ်လဲလှယ်ြခင်းများ ေဆာင်ရCက်ပီးပါက ဦးစီးဌာနသုိ အေကာင်း 

ကားရမည်။ ဦးစီးဌာနက ြပန်လည်စစ်ေဆး၍ ေကာင်းမွန်ေကာင်း အတည်ြပ 

မှသာ လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရCက်ရမည်။ 

( ဇ) ေအာက်ပါအရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိက 

လုပ်ငန်း ကီးကပ်သူ၊ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ၊ ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူ 

များကို ခန"်ထားရမည်- 
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(၁) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းကီးကပ်သူသည် အနိမ့်ဆံုး 

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(စက်မ) သုိမဟုတ် မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(ေမာ်ေတာ်ယာဉ်) 

ရရိှသူြဖစ်ရမည်။ 

(၂) တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာသည် အနိမ့်ဆုံး အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(စက်မ) သိုမဟုတ် 

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(ေမာ်ေတာ်ယာဉ်)ကို ရရိှသူြဖစ်ရမည်။ 

(၃) ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူသည် အနိမ့်ဆုံး AGTI ( စက်မ သိုမဟုတ် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်)ရရှိသူ သို မဟုတ် ြမန်မာိုင်ငံလုပ်သားများကမ်းကျင်မ 

စံသတ်မှတ် ြပဌာန်းေရးအဖဲွ (National Skill Standard  Authority - NSSA)၏ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကမ်းကျင်မဆုိင်ရာ အဆင့် ၂ (Level 2 Certificate ) လက်မှတ် 

ရရိှသူ ြဖစ်ရမည်။  

(၄) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းကီးကပ်သူ၊ တာဝန်ခံအင်ဂျင် 

နီယာ၊ ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူများသည် ဦးစီးဌာနက ဖွင့်လှစ်သည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မသင်တန်း တက်ေရာက် 

ေအာင်ြမင်ပီးသူ ြဖစ်ရမည့်အြပင် “ခ” ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ှင့် အထက် ရရှိသူ 

ြဖစ်ရမည်။ 

( ဈ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းများတွင် အနည်းဆုံးလိုအပ်သည့် 

ဝန်ထမ်းအင်အားကို ေအာက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပါသည် - 

(၁) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးသည် 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်၌ ခွင့်ြပထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံများ 

အားလံုး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ကီးကပ်ရန်အတွက် အနည်းဆံုး ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းကီးကပ်သူ တစ်ဦးခန"်အပ်ရမည်။  

(၂) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ံု တစ်ခုစီတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးေရး 

လုိင်း (Test Lane) များ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရCက်မကို စစ်ေဆးုိင်ရန် အနည်းဆံုး 

တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးစီ ခန်"အပ်ရမည်။ 

(၃) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံ  တစ်ခုရှိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်း (Test Lane) တစ်လုိင်းစီတွင် အနည်းဆံုး 

လုိအပ်သည့် အမဲတမ်းဝန်ထမ်းအင်အားကို ေအာက်ပါအတိုင်း ခန"်အပ်ရမည်- 
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(ကက) ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူ  (၃) ဦး 

( ခခ )  ကွန်ပျတာကမ်းကျင်သူုံးဝန်ထမ်း  (၁) ဦး 

(၄) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံ တစ်ခုရှိ ေမာ်ေတာဆ်ိုင်ကယ်စစ်ေဆး 

ေရးလိုင်း (Motorcycle Test Lane) တစ်ခုစီတွင် အနည်းဆံုး လိုအပ်သည့် 

အမဲတမ်းဝန်ထမ်းအင်အားကို ေအာက်ပါအတိုင်း ခန"်အပ်ရမည-် 

(ကက) ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူ  (၁) ဦး  

( ခခ ) ကွန်ပျတာကမ်းကျင်သူုံးဝန်ထမ်း  (၁) ဦး 

၁၃၆။ ဦးစီးဌာနသည် သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ ်ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် 

ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန ုံးများအလိုက် မှတ်ပုံတင်နယ်ေြမအတွင်း ထူေထာင် 

ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရှိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိကလုပ်ငန်းတွင်ပါရှိသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးေရးလိုင်း  (Test Lane) အေရအတွက်ကို အဆိုပါနယ်ေြမအတွင်း မှတ်ပုံတင်ထားသည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အေရအတွက်အေပ မူတည်၍ သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၁၃၇။ ဉီးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံများက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို စစ်ေဆး 

ရာတွင် ထုတ်ြပန်ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ အမိန"်ှင့် န်ကားချက်များကို ေလးစား 

လိုက်နာမ၊  ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးပုံနည်းစနစ်၊ ပုံမှနစ်စ်ေဆးပီးစီးမစီးေရှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖွဲ၏ စစ်ေဆးေတွရှိချက် အစီရင်ခံစာများအေပ 

လမ်း�ခံသံုးသပ်၍ လုိအပ်ပါက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ံု တစ်ခု၏ တစ်ေန"တာ အလုပ်ချန်ိ 

အတွင်း စစ်ေဆးခွင့်ရှိသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အေရအတွက်ကို သတ်မှတ်ိုင်သည်။ 

၁၃၈။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေလာက်ထားချက်များကို ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များှင့် 

အညီ စိစစ်ေဆာင်ရCက်ရမည်− 

(က) ေလာက်ထားချက်သည် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်ြခင်း ရိှ မရှိ စာရCက်စာတမ်း 

စစ်ေဆးြခင်းှင့် ဦးစီးဌာနက ဖဲွစည်းေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွြဖင့် ေြမြပင်ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးြခင်း၊ 

(ခ) နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ စစ်ေဆးေတွရိှချက်များကို စစ်ေဆးေရးအဖဲွက သေဘာ 

ထားမှတ်ချက် တင်ြပေစြခင်း၊ 
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(ဂ) နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)အရ တင်ြပချက်ကို စိစစ်၍ ဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် 

ဝန်ကီးဌာနက ဖွဲစည်းထားေသာ ပဏာမ စိစစ်ေရCးချယ်ေရးအဖဲွသို တင်ြပြခင်း၊ 

(ဃ) နည်းဥပေဒခွဲ(ဂ)အရ တင်ြပချက်အေပ သက်ဆုိင်ရာ တိုငး်ေဒသကီး သိုမဟုတ် 

ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန 

ံုးများအလုိက် မှတ်ပံုတင်နယ်ေြမအတွင်း ဉီးစီးဌာနက ခွင့်ြပုိင်သည့် ယာဉ်စစ်ေဆး 

ေရးလုိင်း(Test Lane) အေရအတွက်၊ ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များက အဆုိြပ ေလာက်ထား 

လာသည့် ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်း (Test Lane) အေရအတွက်တုိအေပမူတည်လျက် 

ကိတင်သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ထားသည့် ေရCးချယ်ေရးဆုိင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် 

များှင့်အညီ စစ်ေဆးပီးချမှတ်သည့် ပဏာမစိစစ်ေရCးချယ်ေရးအဖဲွ၏ ပဏာမဆံုးြဖတ် 

ချက်ကုိ ေတာင်းခံရယူြခင်း၊ 

 (င) နည်းဥပေဒခဲွ (ဃ) အရ ပဏာမ ဆုံးြဖတ်ေရCးချယ်ခံရသည့် ေလာက်ထားသူကို 

အေကာင်းကားြခင်းှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံများကို သတ်မှတ်ချက် 

များှင့်အညီ တည်ေဆာက်ေစြခင်း၊ 

(စ) တည်ေဆာက်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံများ သတ်မှတ်ချက် 

များှင့် ကိုက်ညီြခင်း ရှိ မရှိ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစေ်ဆးတင်ြပေစြခင်း၊ 

(ဆ) သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်ပါက လုပ်ငန်းလိုင်စင ် ထုတ်ေပးရန် ဆုံးြဖတ်ြခင်း 

သိုမဟုတ်  သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်ြခင်း မရှိပါက လုပ်ငန်းလုိင်စင် ထုတ်ေပး 

ရန် ြငင်းပယ်ြခင်း၊ 

၁၃၉။ (က) နည်းဥပေဒ ၁၃၈ နည်းဥပေဒခဲွ (င) အရ ပဏာမ ဆုံးြဖတ်ေရCးချယ်ခံရေကာင်း 

အေကာင်းကားခံရသူသည် အေကာင်းကားခံရသည့်ေန"မှစ၍ လိုအပ်သည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရး အလုပ်ုံကို တစ်ှစ်အတွင်း အပီးတည်ေဆာက်ရမည်။  

 (ခ) ဦးစီးဌာနက ဖွဲစည်းထားေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲသည်  ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးေရးအလုပ်ံု အဆင့်အလုိက် တည်ေဆာက်မ၊ ပီးစီးမ၊ သတ်မှတ်ချက်များှင့် 

ကုိက်ညီြပည့်စံုမ ရှိ မရှိ ပုံမှန် စစ်ေဆးပီး သတ်မတှ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမမရိှေကာင်း 

စစ်ေဆးေတွရိှလင် ြပန်လည်ြပြပင် ေစရမည်။  
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 (ဂ) နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) အရ ြပန်လည်ြပြပင်ေစသည့် လိုအပခ်ျက်များကို သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း အချနိ်မီ မြပြပင်ပါက ဦးစီးဌာနသည် ပဏာမေရCးချယ်ြခင်းကို ပယ်ဖျက် 

ရမည်။ 

 ( ဃ) ပဏာမ ဆုံးြဖတ်ေရCးချယ်ခံရေသာ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေလာက်ထားသူသည် နည်းဥပေဒ 

ခွဲ (က)အရ တည်ေဆာက်ပီးစီးပါက ဦးစီးဌာနသို အစီရင်ခံတင်ြပရမည်။ ဦးစီးဌာန 

သည် စစ်ေဆးေရးအဖွဲ၏ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပီးေြမာက်ေကာင်း 

ေထာက်ခံတင်ြပချက်ကို ရယူစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်လင် သတ်မှတ် 

ထားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေကး ေပးသွင်းရန် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေလာက်ထားသူကုိ 

အေကာင်းကားရမည်။ 

 ( င) ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေလာက်ထားသူက လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေကး ေပးသွင်းပီး 

ေကာင်း အေထာက်အထား တင်ြပလင် လိုင်စင်သက်တမ်းှင့် စည်းကမ်းချက်များ 

ပါရှိသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင် ထုတ်ေပးရမည်။ 

၁၄၀။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ကုိ အြခားသူ 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ထံသုိ လဲေြပာင်းေပးြခင်း သုိမဟုတ် ေရာင်းချြခင်း သိုမဟုတ် ငှားရမ်းြခင်း မြပရ။ 

၁၄၁။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင်ရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းှင့်သာ 

သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 

၁၄၂။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလိုင်စင်၏ သက်တမ်းသည် ြပကဒိန်ှစ် 

အတိုင်း တစ်ှစ်ြဖစ်သည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ြဖစ်သည်။ 

၁၄၃။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်း 

ကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ သုံးလအတွင်း သက်တမ်းတိုးြမင့်ေပးရန် ဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားရမည်။ 

လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပီးမှ ေလာက်ထားပါက ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် 

ဒဏ်ေကးေငွကို ေပးေဆာင်ရမည်။ 

၁၄၄။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးြမင့်ေပးရန် ေလာက်ထားချက်ကို လက်ခံရရိှ 

လင် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်ြခင်း ရှိ မရှိ စိစစ်၍ ညီွတ်ပါက သတ်မှတ်ထားသည့် 

လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးေကး ေပးသွင်းေစပီး သကတ်မ်းတိုးေပးိုင်သည်။  

၁၄၅။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေပျာက်ဆုံးေကာင်း သတ်မှတ်အေထာက်အထားများြဖင့် 

တင်ြပေလာက်ထားမအေပ စိစစ်ပီးမှန်ကန်ပါက သတ်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ေကးေငွ ေကာက်ခံ၍ 

မိတ ထုတ်ေပးရမည်။ 
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၁၄၆။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိကလုပင်န်းလုပ်ကိုင်သူက လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

တွင် ခွင့်ြပထားသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအမည်ေြပာင်း ေလာက်ထားလာလင် စိစစ်ပီးခွင့်ြပပါက 

သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွေကာက်ခံ၍ အမည်ေြပာင်း ေဆာင်ရCက်ေပးရမည်။ 

၁၄၇။ ဝန်ကီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူများ၏ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်စစ်ေဆးသည့်စက်ကိရိယာများ အရည်အေသွးှင့် တိကျမ၊ နည်းစနစ်များမှန်ကန်မှင့် လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းလုပ်ငန်းစဉ်များ မှန်ကန်မတိုအတွက် စစ်ေဆးြခင်း၊ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းှင့် လုပ်ငန်း 

စွမ်းေဆာင်ရည် အကဲြဖတ်မတိုကို ေဆာင်ရCက်ရန်အတွက် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ 

နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖဲွကုိ သေဘာတူစာချပ် ချပ်ဆို၍ စည်းကမ်းများသတ်မှတ်ပီး တာဝန် 

ေပးအပ်ိုင်သည်။  

၁၄၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမာှ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်- 

(က) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်အတည်ြပ ေပးထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်း 

(Test Lane) တစ်လိုင်းပါ အေဆာက်အအုံ၏ အတိုင်းအတာများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးသည့် စက်ကိရိယာများ၏ အမျ ိးအမည်၊ အေရအတွက်များ မှန်ကန်မ ရိှ မရှိ 

စစ်ေဆးြခင်း၊ 

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် စက်ကိရိယာများကို တရားမဝင် စံကိုက်ချနိ်ညိြခင်း 

မရှိေစေရး စစ်ေဆးြခင်း၊ 

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူများသည် စံချန်ိစံန်း မြပည့် 

မီေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် စက်ကိရိယာများ အသံုးြပြခင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးသည့် စက်ကိရိယာများကို တရားမဝင် စံကိုက်ချနိ်ညိြခင်း   စသည်တိုအေပ 

စစ်ေဆး၍ ဦးစီးဌာနသို တင်ြပြခင်း၊ 

(ဃ) အေဆာက်အအုံှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် စက်ကိရိယာများ အသုံးချမ၊ 

လုပ်ေဆာင်ိုင်မှင့် ~ကံ့ခိုင်မအေြခအေန စစ်ေဆးြခင်း၊ 

( င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ကို 

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းှင့် လိုအပ်သည်များကို ကပ်မတထိ်န်းသိမ်းြခင်း၊ 

( စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံများှင့် စပ်လျဉး်၍ စစ်ေဆးေတွရိှမ အစီရင်ခံ 

စာများကို စစ်ေဆးပီးစီးသည့်ေန"မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနသို အစီရင်ခံ 

တင်ြပြခင်း၊ 
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(ဆ) ဝန်ကီးဌာနှင့် ဦးစီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေပးသည့် အြခားတာဝန်များကုိ 

ေဆာင်ရCက်ြခင်း။ 

၁၄၉။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆုိင်ရာနည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖဲွသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရး 

အလုပ်ုံများကို ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် အချနိ်ဇယားအတိုင်း မပျက်မကွက် စစ်ေဆးရမည်။ 

၁၅၀။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖွဲသည် ယင်းအဖွဲ၏ ဖွဲစည်း 

ပုံ၊ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းတိုကို ဦးစီးဌာနသို တင်ြပရမည်။ 

၁၅၁။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖွဲ၏ကီးကပ်သူတာဝန်ခံ 

သည် ေအာက်ပါအရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံရမည် - 

 (က) ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာေကာင်စီ အသိအမှတ်ြပ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နည်းပညာှင့် 

ဆက်စပ်ေသာ မှတ်ပံုတင်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင် (Professional Engineer - P.E) 

လက်မှတ်ရရှိသူ ြဖစ်ရမည်။ 

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ြခင်း သုိမဟုတ် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အေတွအ~ကံ 

ရိှရမည်။  

၁၅၂။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖွဲ၏ အဖွဲဝင်သည်ေအာက်ပါ 

အရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံရမည်- 

(က) ြမန်မာုိင်ငံအင်ဂျင်နီယာေကာင်စီ အသိအမှတ်ြပ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နည်းပညာှင့် 

ဆက်စပ်ေသာ မှတ်ပံုတင်အကီးတန်းအင်ဂျင်နီယာ (Registered Senior Engineer -R.S.E) 

လက်မှတ်ရရိှသူြဖစ်ရမည်။ 

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ြခင်း သို မဟုတ် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 

အေတွအ~ကံရိှရမည်။  

၁၅၃။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖွဲသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံများကို စစ်ေဆးရာတွင် အသုံးြပမည့် စစ်ေဆးေရးကိရိယာများှင့် အြခား 

လိုအပ်ချက်များကို မိမိအစီအစဉ်ြဖင့်ေဆာင်ရCက်ရမည်။ 

၁၅၄။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖွဲသည် ၎င်း၏တာဝန်ှင့် 

ဝတရားများကို အြပည့်အဝ ေဆာင်ရCက်ရာတွင် လွတ်လပ်စာွ၊ အကျ ိးအေကာင်းဆီေလျာ်စာွ၊ မတ 

စွာှင့် ထိေရာက်ြမန်ဆန်စာွ ေဆာင်ရCက်ရမည်။ 
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၁၅၅။ ဝန်ကီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာနည်းပညာ ကမ်းကျင်သူအဖွဲအား 

တစ်ကိမ်လင် ငါးှစ် သက်တမ်းကာလအထိ တာဝန်ေပး ေဆာင်ရCက်ုိင်သည်။  

၁၅၆။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖွဲသည်   ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ် 

ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများထံသို န်ကားလုိသည့် ကိစရပ်များရှိပါက ဦးစီးဌာနက  

န်ကားချက်များ ထုတ်ြပန်န်ကားိုင်ေရးအတွက် ဦးစးီဌာနသို တင်ြပရမည်။  

၁၅၇။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆုိင်ရာ နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖဲွသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ် 

သည့် အချနိ်ဇယားအတိုင်း ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံများကို စစ်ေဆးပီး ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးေရးလုိင်း (Test Lane) အမျ ိးအစား၊ အေရအတွက်ှင့် ကိမ်ေရအလုိက် ဝန်ေဆာင်ခကုိ 

ဦးစီးဌာနသို ေတာင်းခံရမည်။ 

၁၅၈။ ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် ဝန်ေဆာင်ခကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆး 

ြခင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖွဲသို ေပးေချရမည။် 

၁၅၉။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာနည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖွဲ၏ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များ မေကျပွန်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရCက်ပုံ ေကျနပ်ဖွယ်မရှိြခင်းများကို စိစစ်ေတွရှိ ရပါက 

သတိေပးြခင်း သိုမဟုတ် အေရးယူေဆာင်ရCက်ြခင်း ြပလုပ်ုိင်ေရးအတွက် ဝန်ကီးဌာနသို တင်ြပ 

ရမည်။ 

၁၆၀။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိက လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရး 

အလုပ်ံုများကုိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖဲွက သတ်မှတ်ချက် 

များှင့်အညီ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းကို ခံယူရမည်။ 

၁၆၁။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိက လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည်- 

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျ ိးအစားအလုိက်  ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးခထက် ပိုမို၍ေကာက်ခံြခင်း မြပရ။ 

(ခ) ေကာက်ခံရရှိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးခ၏ သတ်မှတ်ရာခုိင်န်းကို ဦးစီးဌာန 

သို ေပးသွင်းရမည်။ 

၁၆၂။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် ဆက်လက် လုပ်ကိုင်လိုြခင်း 

မရှိပါက လုပ်ငန်းရပ်စဲမည်ြဖစ်ေကာင်း ရက်ေပါင်း ၉၀ ကိတင်၍ ဦးစီးဌာနသို တင်ြပရမည်။ 
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၁၆၃။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း 

ပုဂလိကလုပ်ငန်းတည်ေနရာ ေြပာင်းေရxလိုပါက ဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားပီး ခွင့်ြပချက်ရရှိမှသာ 

ေြပာင်းေရxရမည်။ 

၁၆၄။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိက လုပ်ငန်းကီးကပ်သူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးချက် 

သက်ေသခံလက်မှတ်ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးမြငင်းပယ်ရြခင်းေကညာလာများ အသံုးြပြခင်းှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားသည့် န်ကားချက်များအတိုင်း လုိက်နာေဆာင်ရCက်ရမည်။ 

၁၆၅။  ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူသည် အဆင့်ြမင့်နည်းပညာသုံး 

မှတ်ပုံတင်အေထာက်အထား (RFID Sticker or Tag) တပ်ဆင်ြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် 

ကွန်ပျတာှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ၊ အင်တာနက်ကွနရ်က်စနစ် (ICT Accessories and Network)၊ 

ံုးခန်းေနရာများ စီမံေဆာင်ရCက်ထားရိှပီး ဦးစီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားသည့် န်ကားချက်များ 

အတိုင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရCက်ရမည်။ 

၁၆၆။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည်-  

(က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်း ေကျာ်လွန်၍ လုပ်ကိုင်ြခင်းမြပရ။ 

( ခ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။ 

(ဂ) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတုိင်းသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ စစ်ေဆးရမည်။ 

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိကလုပ်ငန်းှင့် စပလ်ျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနက အခါအား 

ေလျာ်စာွ ထုတ်ြပန်ေသာ အမိန"်၊ န်ကားချက်များှင့် စံချနိ်စံန်းများကို လုိက်နာ 

ရမည်။ 

(င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များ လမ်းေပတွင် အရာယ်ကင်းစာွ ေမာင်းှင် 

သာွးလာိုင်ြခင်း (Road Worthiness) ကို တိကျစာွစစ်ေဆးရမည်။ 

(စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းကို ဦးစီးဌာနကိုယ်စား ေဆာင်ရCက်ရြခင်း ြဖစ်သြဖင့် 

စစ်ေဆးသည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ြဖစ်ေကာင်းေသချာေစရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ုပ်သဏာန်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ အမျ ိး 

အစား ေြပာင်းလဲြခင်း၊ အတုိင်းအတာများေြပာင်းလဲြခင်း၊ အစိတ်အပိုင်း မမှန်မကန် 

ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ကိုယ်ထည် (Body coach) ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ထုတ် 

လုပ်ခုှစ်ပုံစံ(Model) ေြပာင်းလဲထားြခင်းများ ရှိ မရှိ စသည်တိုအပါအဝင် ယာဉ်စစ် 

ေဆးေရးလုပ်ငန်းများကို ဦးစီးဌာနက အေသးစိတ် စစ်ေဆးေဆာင်ရCက်ေနေသာ နည်း 

လမ်းများအတိုင်း တိကျစာွ လိုက်နာ၍ တာဝန်ခံစစ်ေဆးရမည်။  
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(ဆ) ေြပာင်းလဲြခင်းများအလိုက် ိုင်ငံေတာ်က အခေကးေငွများ ေကာက်ခံရြခင်းြဖစ် 

သြဖင့် ိုင်င့ံဘာေငွများ ေလျာ့နည်းဆုံးံးမ မရှိေစရန် ဦးစီးဌာနက ခွင့်ြပရန် 

သတ်မှတ်ထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ေြပာင်းလဲြခင်းများ စစ်ေဆးေတွရိှပါက 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးချက်ပုံစံေပတွင် တိကျစွာေဖာ်ြပေပးရမည်။  

(ဇ) စစ်ေဆးသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် အစိတ်အပိုင်းမမှန်မကန် ေြပာင်းလဲထားြခင်း မရိှ 

ေကာင်းှင့် တရားဝင်မှတ်ပံုတင်ထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမှန်ြဖစ်ေကာင်း တာဝန် 

ခံရမည်။ ထုိသုိ တာဝန်မခံုိင်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊ ခွင့်မြပုိင်ေသာ ြပြပင်ေြပာင်း 

လဲြခင်းများှင့် သံသယြဖစ်ဖွယ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ စစ်ေဆးေတွရိှပါက သက်ဆုိင်ရာ 

တိုင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊  ခိုင် ကုန်းလမ်းပုိေဆာင် 

ေရး န်ကားမဦးစီးဌာနံုးသုိ အေကာင်းကား၍ လဲေြပာင်းစစ်ေဆးေစရမည်။ 

(ဈ) လုပ်ငန်းလုိင်စင်တွင် ခွင့်ြပထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျ ိးအစားကုိသာ စစ်ေဆးရမည်။ 

(ည) ဦးစီးဌာနက ဖွင့်လှစ်ထားသည့် သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနံုးများအလိုက် 

မှတ်ပုံတင်နယ်ေြမအတွင်း မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကိုသာ စစ်ေဆး 

ရမည်။ 

(ဋ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးေကျာ်လွန်ေနသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် ေကျာ်လွန်ကာလအတွင်းရှိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ 

ကိုသာ စစ်ေဆးခွင့်ရိှသည်။ 

(ဌ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် 

ေအာက်ေဖြပပါ စံန်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရCက်ထားရိှရမည် - 

(၁) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာအေဆာက်အအံုှင့် ေနရာအကျယ်အဝန်း ရိှရ 

မည့်အြပင် စစ်ေဆးခံရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များတန်းစီြခင်း၊ ဓါတ်ပံုမှတ်တမ်း ရယူ 

ြခင်း၊ ေစာင့်ဆိုင်းရပ်နားြခင်းများသည် အများြပည်သူဆုိင်ရာ လမ်းေပတွင် မကျ 

ေရာက်ေစရန် အစီအမံများ ြပလုပ်ထားရှိရမည်။ 

(၂) ေလဝင်ေလထွက်ှင့် အပူထုတ်လတ်ြခင်းတိုအတွက် လုံေလာက်ေသာ အေြခ 

အေန ရိှရမည်။ 

(၃) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်း (Test Lane) အတွင်းသုိ ယာဉ်ေမာင်းှင် 

သူမှအပ အြခားမသက်ဆိုင်သူများ မဝင်ေရာက်ိုင်ေစရန် စီမံထားရှိရမည်။ 
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(၄) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းမကို အစဉ်အမဲ ဂုြပအေလးထား 

ေဆာင်ရCက်ရမည်။ 

(၅) ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် 

လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ဝတ်စုံများ အသုံးြပေစရမည်။ 

(၆) မီးခိုးထုတ်လတ်မ တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ(Exhaust Emission Tester) ှင့် 

ဆူညံမတိုင်းတာသည့်ကိရိယာ(Overall Noise Tester) တုိြဖင့် စစ်ေဆးရာမှ 

ထွက်ရှိလာေသာ မီးခိုးေငွှင့် ဆူညံသံများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မမရိှ 

ေစရန်အစီအမံများ ထားရှိရမည်။ 

(၇) အေရးေပမီးငိမ်းသတ်ရန် လံုေလာက်ေသာအစီအမံများ ထားရိှရမည်။ 

(ဍ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် စက်ကိရိယာများကို ထုတ်လုပ်သူ၏ ြပြပင်ထိန်းသိမ်း 

ြခင်း လမ်းန်မအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ 

(ဎ) မိမိ၏ ေပါ့ေလျာ့မ၊ ချ ိယွင်းအားနည်းမ တစ်ခုခုေကာင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရး 

အလုပ်ံုအတွင်း လုပ်ငန်းလာေရာက်ေဆာင်ရCက်သူကုိ ထိခုိက်မ သုိမဟုတ်  ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ် ပျက်စီးဆုံးံးမရှိလင် တာဝန်ယူေြဖရှင်း ေဆာင်ရCက်ေပးရမည်။ 

(ဏ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရCက်ချက်များကို 

သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် 

ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနံုးများသုိ အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ ေပးပိုိုင်ရန် 

အင်တာနက်ကွန်ရက်ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရCက်သည့်စနစ် (Online Networking 

System) ေဆာင်ရCက်ထားရမည်။ 

(တ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ံုှင့် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခုိင် ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနံုးများအကား 

အချက်အလက်များ အြပန်အလှန် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရCက်ရန်၊ အချက်အလက်များ 

သိမ်းဆည်းရန်ှင့် ေန"စဉ်စာရင်းအချက်အလက်များ ေပးပုိုိင်ရန်တုိအတွက် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်စစ်ေဆးေရး အလုပ်ုံတိုင်းတွင် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာ 

ေအာက်ပါအေပျာ့ထည် (Software)ှင့် အမာထည် (Hardware) များထားရိှရမည်-  

(၁) တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပင်မအချက်အလက်သိုေလှာငသ်ည့် ဆာဗာ 

(Licenced Version Main Database Server) တစ်ခုစီထားရိှရမည်။  
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(၂) ပင်မအချက်အလက်သိုေလာှင်သည့် ဆာဗာ (Main Database Server) တွင် 

အလုိအေလျာက်သိမ်းဆည်းိုင်သည့်စနစ် (Mirror System) ပါရှိရမည်ြဖစ်ပီး 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အချက်အလက်များှင့် ဓါတ်ပုံများကို အနည်းဆုံး သုံးှစ် 

အတွက် အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းထားိုင်ရမည်။  

(၃) ပင်မအချက်အလက်သိုေလာှင်သည့် ဆာဗာ (Main Database Server) ှင့် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရCက်သည့် ကွန်ပျတာ (Work Station) များတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

အချက်အလက်များ မေပါက်ကားေစရန်ှင့် မသမာသူများ ဝင်ေရာက်ကည့် 

ြပင်ဆင်ြခင်းများ မြပလုပ်ိုင်ရန် နည်းပညာအကာအကွယ် (Firewall) ၊ 

လိုအပ်ေသာအသုံးချစနစ် (Application) ှင့် ေနာက်ဆုံးတရားဝင် မှတ်ပုံတင် 

ထားေသာ ဗုိင်းရပ်စ်ကာကွယ်သည့် အေပျာ့ထည်စနစ် (Updated Licence 

Antivirus Software) များ စီမံေဆာင်ရCက်ထားရမည်။  

(၄) အသံုးြပမည့် အသံုးချစနစ် (Application) သည် ဦးစးီဌာန၏ အသံုးချစနစ် 

(Application) ှင့် ချတိ်ဆက်ိုင်သည့် စံသတ်မှတ်ချက ်(Standard Format) 

ြဖစ်ရမည်။  

(၅) ကိ ုယ်ပိ ုင ်  အင်တာနက်ကွန ်ရက်(Internet Network) အသု ံ း ြပမည် 

ဆိ ုပါက ဆက်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနက တရားဝင် လုိင်စင်ထုတ်ေပး 

ထားေသာ အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မေပးသူ (Internet Service Provider − ISP) 

၏ ကွန်ရက် (Network) ြဖစ်ရမည်။ ဦးစီးဌာနှင့် ပကတိပံုစံ သီးသန"်ကွန်ရက် 

ချတိ်ဆက်ြခင်း (Virtual Private Network link) ြဖင့် တိုက်ိုက်ဆက်သွယ် 

အသံုးြပိုင်ရမည်။  

(ထ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံ တစ်ခုတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို 

အချက်အလက်သိုေလာှင်သည့်ဆာဗာ (Database Server) စနစ်ြဖင့် သိမ်းဆည်း၍ 

သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် 

ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနုံးသို ေန"စဉ် အင်တာနက်ကွန်ရက်ချတ်ိ 

ဆက် ေဆာင်ရCက်သည့်စနစ် (Online Networking System) ြဖင့် ဦးစီးဌာနက 

သတ်မှတ်ပံုစံအတုိင်း ေပးပိုရမည်-  

(၁) ေန"စဉ်စစ်ေဆးသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စာရင်း၊ 
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(၂) စစ်ေဆးေအာင်ြမင်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စာရင်း၊ 3D ဓါတပ်ုံှင့် မှတ်တမ်း 

 ဓါတ်ပံုများ၊ အေထာက်အထားစာရCက်စာတမ်းများှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးချက် 

 အြပည့်အစံု၊ 

(၃) ြပြပင်ေစသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စာရင်း၊ 

(၄) ဦးစီးဌာနက ခွင့်မြပေသာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းှင့် သံသယြဖစ်ဖယွ် စစ်ေဆး 

ေတွရိှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စာရင်း၊ 

(၅) ဦးစီးဌာနက ခွင့်ြပသည့်ေြပာင်းလဲြခင်းများ ေဆာင်ရCကေ်သာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

အမှတ်ှင့် ေြပာင်းလဲထားသည့် အချက်အလက်စာရင်း၊ 

(၆) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးချက်သက်ေသခံလက်မှတ်ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးမ 

ြငင်းပယ်ရြခင်းေကညာလာ  ေန"စဉ်အသုံးြပမစာရင်း၊ 

(၇)  အဆင့်ြမင့်နည်းပညာသုံး မှတ်ပုံတင်အေထာက်အထား (RFID Sticker or 

Tag) ေန"စဉ်အသံုးြပမ မှတ်တမ်း၊ 

(၈) ေန"စဉ်ေကာက်ခံရရှိသည့် အခေကးေငွစာရင်း။ 

(ဒ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံ အားလုံး၏ လချပ်၊ ှစ်ချပ် စာရင်းများှင့် 

ဦးစီးဌာနက အခါအားေလျာ်စာွေတာင်းခံသည့် စာရင်းဇယားများကို အင်တာနက် 

ကွန်ရက်ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရCက်သည့်စနစ် (Online Networking System) ြဖင့် ေပးပို 

ရမည်။ 

(ဓ) သာမန်အားြဖင့် နည်းဥပေဒခဲွ (ထ) ပါအတုိင်း စာရင်းဇယားများကုိ ေပးပုိရမည် ြဖစ်ေသာ် 

လည်း အင်တာနက်ကွန်ရက် ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရCက်သည့်စနစ် (Online Networking 

System) ြဖင့် ေပးပိုိုင်ြခင်းမရှိသည့် အေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် ေအာက်ပါအတိုင်း 

ေဆာင်ရCက်ရမည်-  

(၁) စစ်ေဆးေအာင်ြမင်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ 3D ဓါတ်ပုံှင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ 

များ၊ စာရCက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးချက် 

အြပည့်အစံုကို ချတိ်ပိတ်၍ သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသ ကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနသုိ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင် သိုမဟုတ် လာေရာက်ေဆာင်ရCက်သူ မှတစ်ဆင့် ေပးပို 

ရမည်။ 

(၂) နည်းဥပေဒခဲွ (ထ)ပါ အချက်များကုိ ြပစု၍ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် 

ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီး 

ဌာနသို သင့်ေလျာ်သည့် နည်းလမ်းတစ်မျ ိးမျ ိးြဖင့် ေပးပိုရမည်။ 
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(န) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရး အလုပ်ံုများ၌ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် လုပ်ငန်းများ 

မေဆာင်ရCက်မီ မိမိတိုအသုံးြပမည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့်စက်ကိရိယာများ၏ 

တိကျမ စစ်ေဆးြခင်း (Accuracy Check) ကို ေန"စဉ်ေဆာင်ရCက်ရမည်။ 

 (ပ) ဦးစီးဌာနက ထုတ်ြပန်ေသာ အမိန်"၊ န်ကားချက်များှင့် စံချန်ိစံန်းများကုိ အချန်ိှင့် 

တစ်ေြပးညီ လုိက်နာေဆာင်ရCက်ိုင်ရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရး အလုပ်ုံများသို 

ထပ်ဆင့်န်ကားပီး လုိက်နာေဆာင်ရCက်ေစရန် ကီးကပ်ရမည်။ 

၁၆၇။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် မိမိဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင် 

ရည် တိုးတက်ေစရန် ေအာက်ပါဘာသာရပ်များကို မိမိအစီအစဉ် ြဖင့်ပိုချရမည် - 

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ 

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့်စက်ကိရိယာ အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းသည့် လုပ်ငန်း 

စဉ်များ၊ 

( ဂ) မီးခိုးထုတ်လတ်မေလာ့ချြခင်း၊ ထိန်းချပ်ြခင်းှင့် ယာဉ်ေကာင့်ြဖစ်ေပသည့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ၊ 

(ဃ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များ၊ 

( င) ုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ၊ 

( စ) သတင်းအချက်အလက်ှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ၊ 

(ဆ) ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ အမိန"်ှင့် န်ကားချက်များ၊ 

( ဇ) ြပည်သ"ူဆက်ဆံေရး (Public Relations) ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ။ 

 

၁၆၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း 

ပုဂလိကလုပ်ငန်းကီးကပ်သူ၊ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာှင့် ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ် စစ်ေဆးသူများ 

အား တစ်ှစ်လင် အနည်းဆုံး သုံးရက် သိုမဟုတ် ၂၄ နာရ ီ ပညာရည်တိုးတက်မဆိုင်ရာ မွမ်းမံ 

သင်တန်း ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးပီး သင်တန်းတက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ပီးသူများအား သင်တန်းဆင်း 

လက်မှတ် ထုတ်ေပးရမည်။ သင်တန်းဖွင့်လှစ်မှင့် သင်တနး်တက်ေရာက်မ မှတ်တမ်းများ ြပည့်စုံစာွ 

ထားရိှရမည်။ 

 

၁၆၉။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် ဝန်ထမ်းများ၏ ပညာအရည် 

အချင်း၊ ေလ့ကျင့်သင်ကားမှင့် အေတွအ~ကံဆိုင်ရာ မတှ်တမ်းများကို စနစ်တကျထားရှိရမည်။ 
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၁၇၀။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းက စစ်ေဆးေဆာင်ရCက်ပီးေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါအချက်များကုိ လုိအပ်သလုိ ြပန်လည်စစ်ေဆးုိင်သည်- 

(က) မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ယာဉ်မှန်ကန်မ ရိှ မရှိ၊ 

( ခ) အိတ်ေဇာမီးခိုးထုတ်လတ်မ၊ 

( ဂ) အသံဆူညံမ၊ 

(ဃ) အများြပည်သူဆိုင်ရာ လမ်းေပတွင် အရာယ်ကင်းစာွ ေမာင်းှင်သာွးလာိုင်သည့် 

အေြခအေန ရိှ မရှိ၊ 

( င) အြခားလုိအပ်ချက်များအတွက် စစ်ေဆးမ။ 

၁၇၁။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံများကို ေအာက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်း 

စစ်ေဆးုိင်သည် - 

(က) စာရCက်စာတမ်းများ စစ်ေဆးြခင်း၊ 

 ( ခ) အေြခခံအေဆာက်အအုံများ စစ်ေဆးြခင်း၊ 

( ဂ) ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည ်စစ်ေဆးြခင်း၊ 

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးမလုပ်ငန်းများ တိကျမှန်ကန်စွာ စနစ်တကျ ေဆာင်ရCက်ေနမ 

ရှိ မရိှ စစ်ေဆးြခင်း၊ 

( င) လုပ်ထုံးလုပ်နည်း လုပ်ငန်းစဉ် မှန်ကန်မ ရှိ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း၊ 

( စ) အြခားလုိအပ်ချက်များ ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း။ 

၁၇၂။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံ တစ်ခုခုှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ေဖာ်ြပ 

ပါ အေြခအေန တစ်ရပ်ရပ်ေတွရိှလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ 

အား စီမံခန"်ခွဲေရးဒဏ်ေကး ေပးေဆာင်ေစရမည်- 

 (က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရိှပီး သုံးလအတွင်း ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံများတွင် 

လုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်ရCက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊  

( ခ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွင် ပါရှိေသာ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာမမရှိြခင်း၊ 

( ဂ) လုပ်ငန်းှင့်သက်ဆုိင်သည့် စာရင်းဇယား၊ အချက်အလက်များကုိ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ် 

ထားသည့်အတုိင်း စနစ်တကျြပည့်စံုစွာ မထားရိှြခင်းှင့် ဦးစီးဌာန သုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ 
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တိုင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင် 

ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနက ေတာင်းခံလာပါက အချနိ်မီ တင်ြပမမရှိြခင်း၊  

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့်စက်ကိရိယာများ ~ကံ့ခိုင်မ ပုံမှန်စစ်ေဆးြခင်းှင့် စံကိုက် 

ချန်ိညိြခင်းများ၊ အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းမ မှတ်တမ်းများကို ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ် 

ထားသည့်အတိုင်း ေဆာင်ရCက်ထားမ မရှိြခင်း၊ 

( င) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် စက်ကိရိယာများ 

အားလံုးြဖင့် စနစ်တကျစစ်ေဆးမ မြပြခင်း၊ 

( စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးချက် သက်ေသခံလက်မှတ် အသံုးြပြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများအတုိင်း လိုက်နာမမရှိြခင်း၊ 

(ဆ) ဦးစီးဌာနက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံသို ထုတ်ေပးထားေသာ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်စစ်ေဆးချက်သက်ေသခံလက်မှတ်ှင့် အဆင့်ြမင့်နည်းပညာသံုး မှတ်ပံုတင် 

အေထာက်အထား (RFID sticker or tag) များ ေပျာက်ဆံုးြခင်း သုိမဟုတ် ခုိးယူခံရြခင်း 

ြဖစ်ပါကဦးစီးဌာနှင့် သက်ဆိုင်ရာနယ်ေြမရဲစခန်းသို အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ တိုင်ကား 

ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

( ဇ) ဦးစီးဌာနက ခွင့်ြပသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အစိတ်အပုိင်း ေြပာင်းလဲြခင်းများကို စစ်ေဆး 

ခဲ့သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ယာဉ်စစ်ေဆးေရးပုံစံေပတွင် ေဖာ်ြပရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

( ဈ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးလုိင်း (Test Lane) တစ်လိုင်းတွင် ရိှရမည့် ဦးစီးဌာနက 

သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံး ဝန်ထမ်းအင်အား သတ်မှတ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီမ 

မရှိြခင်း၊ 

(ည) နည်းဥပေဒများ၊ အမိန"်၊ န်ကားချက်များပါ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် သတ်မှတ်ချက်များကုိ ေဆာင်ရCက်မမရိှြခင်း။ 

၁၇၃။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင်၌ ခွင့်ြပထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ံု  

တစ်ခုခုက နည်းဥပေဒ ၁၇၂ ပါ အေြခအေန တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာကဖ်ျက်ကျးလွန်ေကာင်း စစ်ေဆး 

ေတွရိှရလင် ယင်း၏ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိကလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအား ေအာက်ပါ 

စီမံခန"်ခွဲေရး ဒဏ်ေကးတစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်ရမည်- 

(က) ပထမအကိမ် ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်လင် ကျပ်သိန်း ၃၀ ၊ 
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 ( ခ) ဒုတိယအကိမ် ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်လင် ကျပ်သိန်း ၅၀ ၊ 

( ဂ) တတိယအကိမ်ှင့်အထက် ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်လင် ကျပသ်ိန်း ၈၀ ။ 

၁၇၄။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင်၌ ခွင့်ြပထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ံု 

တစ်ခုခုက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်ကို ပထမအကိမ်ှင့် ဒုတိယအကိမ် 

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရိှရလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်သူ၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ကာလသတ်မှတ်၍  ယာယီရပ်ဆိုင်းရမည်- 

(က) သတ်မှတ်စံချနိ်စံန်း မြပည့်မီေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသည့် စက်ကိရိယာ 

ေြပာင်းလဲအသုံးြပြခင်း၊ 

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းပုဂလိကလုပ်ငန်း ကီးကပ်သူ၊ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာှင့် 

ပုဂလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးသူတုိသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ အရည် 

အချင်းများှင့် ကိုက်ညီမမရှိြခင်း၊ 

( ဂ) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ အစီအမံများအား 

လိုက်နာေဆာင်ရCက်ထားမ မရှိြခင်း၊ 

 (ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးချက် သက်ေသခံလက်မှတ်ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးချက် 

ပုံစံ (Checking Form) တိုတွင် ဦးစီးဌာနက ခွင့်ြပထားြခင်း မရိှေသာသူက အတည် 

ြပ လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း၊ 

( င) ဦးစီးဌာန သုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်းဆုိင်ရာ နည်းပညာကမ်းကျင်သူအဖဲွ 

၏ စစ်ေဆးမခံယူရန် ြငင်းဆိုြခင်း၊  

(စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပံုတင်အေထာက်အထားပါ အချက်အလက်များှင့် ကဲွလဲွေကာင်း 

ေတွရိှရြခင်းကို ဦးစီးဌာနသို အေကာင်းကားရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ ထိမ်ချန်ထားြခင်း 

သိုမဟုတ် မမှန်မကန်တင်ြပြခင်း။ 

၁၇၅။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်၌ ခွင့်ြပထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံ 

တစ်ခုခုက နည်းဥပေဒ ၁၇၄ ပါ အေြခအေန တစ်ရပ်ရပ်ကုိ တတိယအကိမ် ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း 

စစ်ေဆးေတွရိှရလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သ၏ူ လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

ကို ဖျက်သိမ်းရမည်။  

၁၇၆။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်၌ ခွင့်ြပထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ံု 

တစ်ခုခုက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေန တစ်ရပ်ရပ်အား ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း စစ်ေဆး 

ေတွရိှရလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူကို တည်ဆဥဲပေဒများှင့် 

အညီ တရားစွဲဆိုရမည်-   
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(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးရာတွင် စစ်ေဆးသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် တရားဝင်မှတ်ပုံ 

တင်ထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြဖစ်ေကာင်း ေသချာေစရန် ဦးစီးဌာနက အေသးစိတ် 

စစ်ေဆးေဆာင်ရCက်ေနေသာ နည်းလမ်းများအတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာစစ်ေဆးရန် 

ပျက်ကွက်မေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ေပါ့ေလျာ့မေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ မမှန်မကန် စစ်ေဆးေဆာင်ရCက်မ 

ေကာင့်ြဖစ်ေစ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် သက်ဆိုင်သည့် မလိုလားအပ်ေသာ ကိစရပ်များ 

ေပေပါက်ြခင်း၊ 

( ခ) ဦးစီးဌာနက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးေရးအလုပ်ုံသို ထုတ်ေပးထားေသာ လုံ�ခံမ 

အဆင့်အတန်းဝင် ပစည်းြဖစ်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးချကသ်က်ေသခံလက်မှတ်၊ 

အဆင့်ြမင့်နည်းပညာသံုး မှတ်ပံုတင်အေထာက်အထား (RFID sticker or tag) များှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ခိုးယူြခင်း၊ မိုးမသားေဆာင်ရCက်ြခင်းှင့် အလဲွသုံးြခင်း။  

၁၇၇။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူက  လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

ေလာက်ထားရာတွင် မမှန်မကန် ြဖည့်သွင်းတင်ြပခဲ့ေကာင်း ြပန်လည်စိစစ်ေတွရိှပါက ယင်းကို 

တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစဲွဆိုရမည်။ 

အခန်း(၆) 

ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင်ှင့်ယာဉ်အကူလုိင်စင်ထုတ်ေပးြခင်း 

၁၇၈။ (က) အများြပည်သူဆိုင်ရာေနရာတစ်ခုခု၌ မည်သည့်ေမာေ်တာ်ယာဉ်ကိုမဆို ေမာင်းှင်လို 

ပါက ထုိယာဉ်ေမာင်းှင်သူထံတွင် မိမိအားထုတ်ေပးထားသည့် တရားဝင် သက်တမ်းရိှ 

ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ အဆိုပါ ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင်သည် သက်ဆိုင်သည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျ ိးအစားကို ေမာင်းှင်ခွင့်ရှိသည့် လိုင်စင်ြဖစ်ရမည်။   

( ခ) ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် တစ်မျ ိးမျ ိး သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလုိင်စင် ရရိှလုိသူသည် ဦးစီးဌာန၏ 

သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ သက်ဆုိင်ရာလုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှထံ ေလာက်ထားရမည်။ 

၁၇၉။ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှသည် နည်းဥပေဒ ၁၇၈ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) အရ ေလာက်ထားချက်ကုိ 

လက်ခံရရိှပါက ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ်၊ ယာယီယာဉ် 

ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ်ှင့် ယာဉ်အကူလိုင်စင်များကို သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ စစ်ေဆးြခင်း 

သိုမဟုတ် စိစစ်ြခင်းြပလုပ်၍ ထုတ်ေပးြခင်း သုိမဟုတ် ထုတ်ေပးရန်ြငင်းပယ်ြခင်းြပိုင်သည်။ 
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၁၈၀။ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် အမျ ိးအစားများှင့် ေမာင်းှင်ခွင့်ရိှသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သတ်မှတ်ချက် 

များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(က) "သ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အေမာင်းသင်ရန် ထုတ်ေပးသည့် 

လုိင်စင် ြဖစ်သည်။  

 ( ခ ) "က" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်သည် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ေမာင်းှင်ခွင့်ြပသည့် လုိင်စင် 

ြဖစ်သည်။ 

(ဂ) "ခ"ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်သည် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်၊ တင်အားသံုးတန်အထိ တင်ေဆာင် 

ုိင်ေသာ ကုိယ်ပုိင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် လူ ၁၅ ဦး အထိ တင် ေဆာင်ုိင်ေသာ ကိုယ်ပုိင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တုိကုိ ေမာင်းှင်ခွင့်ြပသည့် လုိင်စင်ြဖစ်သည်။ 

(ဃ) "ဂ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်သည် သတ်မှတ်ထားသည့် စက်ယရားကို ေမာင်းှင်ခွင့်ြပ 

သည့် လုိင်စင်ြဖစ်သည်။  

( င ) "ဃ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်သည် တကစီယာဉ်ှင့် “ခ” ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်၊ “ဌ” ယာဉ်ေမာင်း 

လိုင်စင်၊ “ဟ”ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင်တိုြဖင့် ေမာင်းှင်ခွင့်ရှိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ 

ကုိ ေမာင်းှင်ခွင့်ြပသည့် လုိင်စင်ြဖစ်သည်။ 

( စ ) "င" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်သည် စက်ယရားမှအပ ဥပေဒှင့်အညီ မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိမဆုိ ေမာင်းှင် ခွင့်ြပသည့် လုိင်စင်ြဖစ်သည်။ 

(ဆ) "ဌ" ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင်သည် ထေရာ်လာဂျ ီေမာင်းှငခ်ွင့်ြပသည့် လုိင်စင်ြဖစ်သည်။ 

( ဇ ) "ဟ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်သည် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ှင့် သုံးဘီးတပ်ယာဉ် ေမာင်းှင် 

ခွင့်ြပသည့် လုိင်စင်ြဖစ်သည်။ 

၁၈၁။ "သ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ေလာက်ထားသူသည် အသက် ၁၈ ှစ် ြပည့်ပီးသူ ြဖစ်ရမည်။ 

၁၈၂။ "သ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ရရှိထားသူသည်- 

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို အေမာင်းသင်သည့်အခါ ၎င်း၏နံေဘးတွင် အနိမ့်ဆုံး သက်တမ်း 

ှစ်ှစ်ြပည့်ပီးေသာ “ခ” ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ရရိှထားသူတစ်ဦးပါရိှရမည်။ ထုိသူသည် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အေမာင်းသင်ေနသူအား ကွပ်ကဲကပ်မတ်ေပးိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။  

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အေမာင်းသင်ေနစဉ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပတင်ွ လူပိုတင်ေဆာင်ြခင်း 

မြပရ။ 
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( ဂ) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် အေမာင်းသင်ြခင်းြဖစ်ပါက သက်တမး်ှစ်ှစ်ြပည့်ပီးေသာ “က” 

ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ရရိှထားသူ၏ မျက်ေမာှက်တွင် သင်ကားမကိုခံယူ၍ ေမာင်းှင် 

ရမည်။  

၁၈၃။ အေမာင်းသင်ေနေကာင်းသိရိှေစရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်တွင် "သင်" 

ဟု ေရးသားထားေသာ ဆိုင်းဘုတ်ကုိ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ 

ေရှှင့် ေနာက်တုိတွင် တပ်ဆင်ထားရမည်။ ထုိဆုိင်းဘုတ်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်နံပါတ်ြပား 

ကုိ ဖံုးကွယ် မေနေစရ။ 

၁၈၄။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်သူသည် "သ" ယာဉ်ေမာင်းလိုငစ်င် စတင်ရရှိသည့်ေန"မှစ၍ 

ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်ကာလ ြပည့်မီချနိ်တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်း စစ်ေဆးြခင်းကို ခံယူုိင် 

သည်။ 

၁၈၅။ "က" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်၊ "ဂ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်၊ "ဌ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် "ဟ" 

ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ရရိှပီးသူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အေမာင်းသင်လုိပါက "သ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် 

ထပ်မံရယူရန်မလိုအပ်ဘဲ နည်းဥပေဒ ၁၈၂ နည်းဥပေဒခဲွ (က)၊ (ခ) ှင့် နည်းဥပေဒ ၁၈၃ တိုှင့် 

အညီ အေမာင်းသင်ိုင်သည်။  

၁၈၆။ "က" ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် ေလာက်ထားရယူလိုသူသည် - 

(က) အသက် ၁၈ ှစ် ြပည့်ပီးသူ ြဖစ်ရမည်။ 

( ခ) ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ေလာက်ထားချနိ်တွင် "သ" ယာဉေ်မာင်းလုိင်စင် သက်တမ်း 

အနည်းဆုံး တစ်လြပည့်ပီးသည့် သက်တမ်းရှိလိုင်စင် ရိှရမည်။  

( ဂ) ဦးစီးဌာနက ဖွင့်လှစ်သည့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ပညာေပးသင်တန်း 

တက်ေရာက်ပီးသူ သုိမဟုတ် မှတ်ပံုတင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်း 

ေကျာင်း တစ်ခုခုမှ ထုတ်ေပးသည့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် တင်ြပုိင်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

(ဃ) သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ေဆးမများ ကိုေအာင်ြမင်ရမည်။ 

၁၈၇။ "ခ" ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် ေလာက်ထားရယူလုိသူသည် - 

(က) အသက် ၁၈ ှစ် ြပည့်ပီးသူ ြဖစ်ရမည်။  

( ခ) ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ေလာက်ထားချနိ်တွင် "သ" ယာဉေ်မာင်းလုိင်စင် သိုမဟုတ် 

"က"ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သိုမဟုတ် "ဂ" ယာဉ်ေမာင်းလုိငစ်င် သုိမဟုတ် "ဌ" 

ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် "ဟ" ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စငသ်က်တမ်း အနည်းဆုံး 

သုံးလြပည့်ပီးသည့် သက်တမ်းရှိ လုိင်စင်ရှိရမည်။ 
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( ဂ) ဦးစီးဌာနက ဖွင့်လှစ်သည့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ပညာေပးသင်တန်း 

တက်ေရာက်ပီးသူ သုိမဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်း 

ေကျာင်း တစ်ခုခုမှ ထုတ်ေပးသည့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် တင်ြပိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

(ဃ) သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ေဆးမများကို ေအာင်ြမင်ရမည်။ 

၁၈၈။ "ဂ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ေလာက်ထားရယူလုိသူသည် - 

(က) အသက် ၁၈ ှစ် ြပည့်ပီးသူ ြဖစ်ရမည်။  

( ခ) ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ေလာက်ထားချနိ်တွင် "သ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်သက်တမ်း 

အနည်းဆံုး သုံးလြပည့်ပီးသည့် သက်တမ်းရှိလိုင်စင် ရှိရမည်။ 

( ဂ) စက်ယရား ေမာင်းှင်ြခင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းတက်ေရာက်ပီး 

ေကာင်း သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် တင်ြပရမည်။ 

(ဃ) သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ေဆးမများကို ေအာင်ြမင်ရမည်။ 

၁၈၉။ "ဂ" ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင်ရရိှသူသည် ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် ေလာက်ထားရာတွင် တင်ြပေသာ 

သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပါ သင်ယူတတ်ေြမာက်ခဲ့သည့် စက်ယရားကိုသာ ေမာင်းှင်ရမည်။ 

၁၉၀။ "ဃ" ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် ေလာက်ထားရယူလိုသူသည် - 

(က) အသက၂်၁ ှစ်ြပည့်ပီးသည့် ိုင်ငံသား သိုမဟုတ် ဧည့်ိုင်ငံသား သိုမဟုတ် ိုင်ငံသား 

ြပခွင့်ရသူ ြဖစ်ရမည်။ ုိင်ငံသား သိုမဟုတ် ဧည့်ိုင်ငံသား သိုမဟုတ် ိုင်ငံသားြပခွင့် 

ရသူြဖစ်ေကာင်း သက်ေသခံိုင်ြခင်းမရှိသည့် အြခားအေထာက်အထားများြဖင့် 

ေလာက်ထားခွင့် မရှိေစရ။  

( ခ) ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ေလာက်ထားချနိ်တွင် "ခ" ယာဉေ်မာင်းလုိင်စင်သက်တမ်း 

အနည်းဆံုး သုံးှစ်ြပည့်ပီးသည့် သက်တမ်းရှိလိုင်စင် ရှိရမည်။ 

( ဂ) ဦးစီးဌာနက ဖွင့်လှစ်သည့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ပညာေပးသင်တန်း 

တက်ေရာက်ပီးသူ သုိမဟုတ် မှတ်ပံုတင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်း 

ေကျာင်း တစ်ခုခုမှ ထုတ်ေပးသည့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ ်တင်ြပိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

(ဃ) သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ေဆးမများကို ေအာင်ြမင်ရမည်။ 

၁၉၁။ "င" ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် ေလာက်ထားရယူလုိသူသည် - 

(က) အသက် ၂၃ ှစ် ြပည့်ပီးသည့် ုိင်ငံသား သိုမဟုတ် ဧည့်ိုင်ငံသား သိုမဟုတ် 

ိုင်ငံသား ြပခွင့်ရသူ ြဖစ်ရမည်။ ုိင်ငံသား သိုမဟတု် ဧည့်ိုင်ငံသား သုိမဟုတ် 
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ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူြဖစ်ေကာင်း သက်ေသခံုိင်ြခင်းမရိှသည့် အြခားအေထာက်အထားများ 

ြဖင့် ေလာက်ထားခွင့် မရှိေစရ။ 

( ခ) "ခ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သက်တမ်းငါးှစ် ြပည့်ပးီသူ သိုမဟုတ် "ဃ" ယာဉ်ေမာင်း 

လိုင်စင်သက်တမ်း ှစ်ှစ် ြပည့်ပီးသူ သိုမဟုတ် "ခ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ှင့် "ဃ"  

ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်တို၏ စုစုေပါင်းသက်တမ်း ငါးှစ် ြပည့်ပီးသူ ြဖစ်ရမည်။  

( ဂ) တင်ြပ “ခ” ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် “ဃ” ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်သည် သက်တမ်း 

ရှိရမည်။ 

(ဃ) ဦးစီးဌာနက ဖွင့်လှစ်သည့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းပညာေပး သင်တန်းတက် 

ေရာက်ပီးသူ သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကီးေမာင်းသင်တန်း 

ေကျာင်း တစ်ခုခုမှ ထုတ်ေပးသည့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် တင်ြပိုင်သြူဖစ်ရမည်။ 

( င) သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ေဆးမများကို ေအာင်ြမင်ရမည်။ 

၁၉၂။ သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှသည် ဤနည်းဥပေဒများှင့်အညီ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် 

ရရိှထားသူက ၎င်း၏ဆအရ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ကုိ အြခားယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်အမျ ိးအစား တစ်မျ ိး 

မျ ိးသို အဆင့်ေလာ့ချ ေြပာင်းလဲလိုေကာင်း ေလာက်ထားလာလင် စိစစ်ပီး ခွင့်ြပိုင်သည်။  

၁၉၃။ "ဌ" ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် ေလာက်ထားရယူလုိသူသည် - 

(က) အသက် ၁၈ ှစ် ြပည့်ပီးသည့် ိုင်ငံသား သိုမဟုတ ် ဧည့်ိုင်ငံသား သိုမဟုတ် 

ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူ ြဖစ်ရမည်။ ုိင်ငံသား သိုမဟုတ် ဧည့်ိုင်ငံသား သိုမဟုတ် 

ုိင်ငံသားြပခွင့်ရသူြဖစ်ေကာင်း သက်ေသခံုိင်ြခင်းမရိှသည့် အြခားအေထာက်အထား 

များြဖင့် ေလာက်ထားခွင့် မရှိေစရ။  

( ခ) ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ေလာက်ထားချနိ်တွင် “သ” ယာဉေ်မာင်းလုိင်စင် သက်တမ်း 

အနည်းဆုံး သံုးလ ြပည့်ပီးသည့် သက်တမ်းရိှလိုင်စင် ရိှရမည်။  

( ဂ) ဦးစီးဌာနက ဖွင့်လှစ်သည့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ပညာေပးသင်တန်း 

တက်ေရာက်ပီးသူ သုိမဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်း 

ေကျာင်း တစ်ခုခုမှ ထုတ်ေပးသည့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် တင်ြပိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

(ဃ) သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ေဆးမများကို ေအာင်ြမင်ရမည်။ 

 

၁၉၄။ "ဟ" ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် ေလာက်ထားရယူလိုသူသည် - 
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(က) အသက် ၁၈ ှစ် ြပည့်ပီးသည့် ုိင်ငံသား သုိမဟုတ် ဧည့်ုိင်ငံသား သုိမဟုတ် ုိင်ငံသား 

ြပခွင့်ရသူ ြဖစ်ရမည်။ ိုင်ငံသား သိုမဟုတ် ဧည့်ိုင်ငံသား သိုမဟုတ် ုိင်ငံသားြပခွင့် 

ရသူြဖစ်ေကာင်း သက်ေသခံိုင်ြခင်းမရှိသည့် အြခားအေထာက်အထားများြဖင့် 

ေလာက်ထားခွင့် မရှိေစရ။  

( ခ) ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ေလာက်ထားချနိ်တွင် “သ” ယာဉေ်မာင်းလုိင်စင် သိုမဟုတ် 

“က” ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းအနည်းဆုံး သုံးလြပည့်ပီးသည့် သက်တမ်းရိှ 

လိုင်စင် ရိှရမည်။  

( ဂ)   ဦးစီးဌာနက ဖွင့်လှစ်သည့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ပညာေပးသင်တန်း 

တက်ေရာက်ပီးသူ သုိမဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်း 

ေကျာင်း တစ်ခုခုမှ ထုတ်ေပးသည့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် တင်ြပိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

(ဃ) သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ေဆးမများကို ေအာင်ြမင်ရမည်။ 

၁၉၅။  (က) "ဂ" ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် ရရှိထားသူသည် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီပါက 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်ရန်အတွက် အြခားယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင်တစ်မျ ိးမျ ိးကိုပါ 

ထပ်မံေလာက်ထား ရယူိုင်သည်။ 

( ခ) "ဌ" ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် သုိမဟုတ် "ဟ" ယာဉ်ေမာငး်လုိင်စင် ရရှိထားသူသည်  

သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီပါက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်ရန်အတွက် "ခ" 

ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ကိုပါ ထပ်မံေလာက်ထား ရယူိုင်သည်။ 

၁၉၆။ (က) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ ်ေလာက်ထားရယူလိုသူသည်-  

(၁) ုိင်ငံသား သုိမဟုတ် ဧည့်ုိင်ငံသား သုိမဟုတ် ုိင်ငံသားြပခွင့်ရသူ ြဖစ်ရမည်။  

(၂) သက်တမ်းရိှ ြပည်တွင်းယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ှင့် ုိင်ငံကူးလက်မှတ် တင်ြပရမည်။ 

( ခ) ဦးစီးဌာန၏ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့် 

လက်မှတ် ထုတ်ေပးရာတွင် ေလာက်ထားသူ၏ ြပည်တွင်းယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင်အရ 

ေမာင်းှင်ခွင့်ရိှသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျ ိးအစားအတုိင်း အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာယာဉ် 

ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ်ေပတွင် ေဖာ်ြပေပးရမည်။ 

၁၉၇။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ် ရရိှထားသူတစ်ဦးဦးကုိ ြမန်မာုိင်ငံအတွင်း၌ 

ယင်းလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိ အသိအမှတ်ြပ ေမာငး်ှင်ခွင့် ြပရမည်။ 



72 
 

 

 

၁၉၈။ အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် သေဘာတူစာချပ်ြဖင့် အြပန်အလှန် အသိအမှတ်ြပထားေသာ 

ိုင်ငံများက ထုတ်ေပးသည့် သက်တမ်းရှိ  ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် ရရိှထားသူကို ြမန်မာုိင်ငံအတွင်း၌  

ယင်းလုိင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည်အထိ အသိအမှတ်ြပ ေမာင်းှင်ခွင့် ြပရမည်။  

၁၉၉။ (က) သက်တမ်းရှိ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ ်ရရှိထားသူ သိုမဟုတ် 

အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် သေဘာတူစာချပ်ြဖင့် အြပန်အလှန် အသိအမှတ်ြပ 

ထားေသာ ုိင်ငံများကထုတ်ေပးသည့် သက်တမ်းရိှ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ရရိှထားသူ 

သည် ြမန်မာယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ရယူလုိလင် သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှ 

ထံ ယင်းယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ကုိ ေလာက်ထားုိင်သည်။  

 ( ခ) သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှသည် နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ေလာက်ထားသူ 

ကုိ သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွများ ေကာက်ခံ၍ "က" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် 

သုိမဟုတ် "ခ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ထုတ်ေပးုိင်သည်။  

၂၀၀။ ေအာက်ပါပုဂိလ်များမှအပ ြပည်ပိုင်ငံတစ်ခုခုက ထုတ်ေပးထားေသာ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် 

ရရိှထားသူသည် ြမန်မာုိင်ငံအတွင်း ေမာင်းှင်ရန် ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ရယူလုိပါက သတ်မှတ်ထား 

သည့် စစ်ေဆးမများကို ေအာင်ြမင်ရမည်- 

 (က) သက်တမ်းရှိ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ် ရရိှထားသူ၊ 

 ( ခ) အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် သေဘာတူစာချပ်ြဖင့် အြပန်အလှန် အသိအမှတ်ြပ 

ထားေသာုိင်ငံများက ထုတ်ေပးသည့် သက်တမ်းရှိ ယာဉ်ေမာငး်လိုင်စင် ရရှိထားသူ၊  

 ( ဂ) ြမန်မာိုင်ငံအေြခစိုက် ြပည်ပသံုံးများှင့် ကုလသမဂလက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်း 

တစ်ခုခုတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနပီး ြပည်ပိုင်ငံတစ်ခုခုက ထုတ်ေပးေသာ 

သက်တမ်းရှိ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ရရိှထားသူ။ 

၂၀၁။ သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှသည် နည်းဥပေဒ ၂၀၀ အရ စစ်ေဆးမ ေအာင်ြမင်သူကုိ 

သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွများ ေကာက်ခံ၍ "က” ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် သို မဟုတ် "ခ" 

ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ထုတ်ေပးိုင်သည်။  

၂၀၂။ ြမန်မာုိင်ငံအတွင်းသုိ တရားဝင်ခွင့်ြပချက်ြဖင့် နယ်စပ်ေဒသများမှ ယာယီဝင်ေရာက်လာသည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များကို ေမာင်းှင်သည့် ုိင်ငံြခားသား ယာဉ်ေမာင်းှင်သူသည် 

သက်တမ်းရှိ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ် သုိမဟုတ် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ 

ှင့် သေဘာတူစာချပ်ြဖင့် အြပန်အလှန်အသိအမှတ်ြပထားေသာ ိုင်ငံများကထုတ်ေပးသည့် 

သက်တမ်းရှိယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် မပါရှိပါက သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံက ထုတ်ေပးေသာ သက်တမ်းရှိ 
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ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ကိုတင်ြပ၍ ယာယီယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ်ရရိှရန် သက်ဆိုင်ရာ လုိင်စင် 

ထုတ်ေပးသူအရာရိှထံ ေလာက်ထားရမည်။ 

၂၀၃။ သက်တမ်းရိှ တပ်မေတာ်ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ရရိှထားသူသည် သက်တမ်းအေလျာက် ေအာက်ပါ 

ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် အမျ ိးအစားတုိကုိ ေလာက်ထားုိင်သည်- 

 (က) တပ်မေတာ်ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သက်တမ်းအနည်းဆံုးတစ်ှစ်ရိှသူသည် "ခ" ယာဉ်ေမာင်း 

လိုင်စင်၊ 

 ( ခ) တပ်မေတာ်ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းအနည်းဆုံးသုံးှစ်ရှိ၍ စစ်မထမ်းြခင်းမှ 

ုတ်ထွက်ပီးသူသည် "ဃ" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်၊ 

 ( ဂ) တပ်မေတာ်ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းအနည်းဆုံးငါးှစ်ရှိ၍ စစ်မထမ်းြခင်းမှ 

ုတ်ထွက်ပီးသူသည် "င" ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်။ 

၂၀၄။ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ရယူလုိေသာ တပ်မေတာ်ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ရရိှထားပီးသူသည် သတ်မှတ် 

ထားေသာ ကျန်းမာေရးအဆင့်အတန်းှင့် ညီွတ်ရမည့်အြပင် သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ေဆးမများ 

ကိုလည်း ေအာင်ြမင်ရမည်။  

၂၀၅။ ဦးစီးဌာနသည် မသန်စွမ်းသူများအတွက် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင်အမျ ိးအစား သီးြခား 

သတ်မှတ် ထုတ်ေပးြခင်းကုိ ဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ေဆာင်ရCက်ိုင်သည်။ 

၂၀၆။ ယာဉ်အကူလုိင်စင် ေလာက်ထားရယူလိုသူသည်- 

 (က) အသက် ၁၈ ှစ် ြပည့်ပီးသူြဖစ်ရမည်။ 

( ခ) ုိင်ငံသား သုိမဟုတ် ဧည့်ုိင်ငံသား သုိမဟုတ် ုိင်ငံသားြပခွင့်ရသူ ြဖစ်ရမည်။ ုိင်ငံသား 

သိုမဟုတ် ဧည့်ိုင်ငံသား သုိမဟုတ် ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူြဖစ်ေကာင်း သက်ေသခံ 

ိုင်ြခင်းမရှိသည့် အြခားအေထာက်အထားများြဖင့် ေလာက်ထားခွင့်မရှိေစရ။ 

( ဂ) သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ေဆးမများကုိ ေအာင်ြမင်ရမည်။ 

၂၀၇။ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင ် သိုမဟုတ် ယာဉ်အကူလိုင်စင် အသစ် 

ထုတ်ေပးသည့်အခါတွင်ြဖစ်ေစ၊ သက်တမ်းတိုးသည့်အခါတွင်ြဖစ်ေစ၊ ယာယီယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့် 

လက်မှတ် ေလာက်ထားသည့်အခါတွင်ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွအြပင် သူတစ်ပါး 

ထိခိုက်မအာမခံ ေပးေဆာင်ရမည်။ 

၂၀၈။ ဤနည်းဥပေဒများအရ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ှင့် ယာဉ်အကူလုိင်စင် ရရိှထားသူသည် မှတ်တမ်း 

တင်ထားသည့် ေနရပ်လိပ်စာ ေြပာင်းလဲလုိပါက သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှထံ ေလာက် 

ထားရမည်။ 
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၂၀၉။ ကုန်တင်ယာဉ်(ဝန်ေလး)ှင့် အေဝးေြပးခရီးသည်တင်ယာဉ်အြဖစ် အသံုးြပေနေသာ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်တွင် ယာဉ်အကူပါရိှရမည်။ လုိအပ်ပါက ကုန်တင်ယာဉ်(ဝန်ေပါ့)ှင့် မိတွင်းခရီးသည်တင် 

ယာဉ်တွင်လည်း ယာဉ်အကူကုိ တာဝန်ေပးအပ်ုိင်သည်။ အဆိုပါ ယာဉ်အကူသည် ဤနည်းဥပေဒ 

များအရ ထုတ်ေပးထားေသာ ယာဉ်အကူလုိင်စင် ပါရိှရမည်။ 

၂၁၀။ ယာဉ်အကူများသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနချန်ိတွင် ေအာက်ပါတိုကို မြပရ-  

(က) အရက်ေသစာ ေသာက်စားမူးယစ်ြခင်း၊ မူးယစ်ေဆးဝါး သိုမဟုတ် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲ 

ေစေသာ ေဆးဝါးများသံုးစွဲြခင်း၊ 

( ခ) ိုင်းပျစာွဆက်ဆံြခင်း၊ ဆဲေရးတိုင်းထာွြခင်း၊ ေစာ်ကားြခင်း၊  

( ဂ) အြခားခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် ခရီးသည်တင်ြခင်း သိုမဟုတ် အြခားကုန်တင်ယာဉ် 

တွင် ကုန်စည်တင်ြခင်းကို တားြမစ်ြခင်း သိုမဟုတ် တားြမစ်ရန် ကိးစားြခင်း၊ 

(ဃ) ခရီးသည်များ အေှာင့်အယှက် ြဖစ်ေစရန်ှင့် စိတ်ငိြငင်ေစရန် ြပမူြခင်း၊ 

( င) သတ်မှတ်ထားေသာ ယာဉ်စီးခ သိုမဟုတ် ကုန်တင်ခထက် ပုိမိုေတာင်းခံြခင်း၊ 

( စ) ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေဘးတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေနာက် 

ဘက်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း  ခရီးသည်များ တွဲေလာင်းခိုစီးြခင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ 

အမိုးေပတွင် တက်ေရာက်စီးနင်းြခင်းများကို ခွင့်ြပြခင်း၊ 

(ဆ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပမှ ပစည်းများေအာက်သုိ မကျေစရန်လည်းေကာင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ေပရိှ အရာဝတများ အြပင်သို သတ်မှတ်ခွင့်ြပချက်ထကပ်ို၍ အစွန်းထွက်ြခင်း မရိှ 

ေစရန်လည်းေကာင်း ကိတင်ေဆာင်ရCက်မ မရှိြခင်း၊ 

( ဇ) မီးသတ်ေဆးဘူး၊ တူ၊ ပုဆိန်၊ ကမ်းတုံး၊ ရပ်နားတဂိံ၊ ေရှးဦးသူနာြပေဆးေသတာ 

တိုအပါအဝင် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် ပါရိှရမည့် ကိရိယာ 

တန်ဆာပလာများကို ကိတင်စစ်ေဆးမ မရှိြခင်း၊ 

( ဈ) မိမိလိုက်ပါသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ခရီးသည်ကျန်ခဲ့ေသာ ပစည်းများကို ေတွရိှ 

လင် ရဲစခန်း သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာသို လဲအပ်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

(ည) ကူးစက်ေရာဂါရှိသူမှတစ်ပါး နာမကျန်းြဖစ်ေနသူ သုိမဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေနသူ 

ကို ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် ခရီးသည်အြဖစ် လက်ခံရန် ြငင်းဆုိြခင်း၊ 

( ဋ) တစ်ကုိယ်ရည်သန"်ရှင်းမမရိှြခင်း၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မမြပည့်စံုြခင်း သုိမဟုတ် မေသသပ်ြခင်း၊ 
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( ဌ) ယာဉ်မေတာ်တဆမြဖစ်ပာွးပါက ကိုယ်လွတ်ုန်း ေရှာငေ်ြပးပီး တာဝန်ရှိသူ ြမန်မာ 

ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဝင်များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရCက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

( ဍ) ဦးစီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်သည့်စည်းကမ်းချက်များကုိ လုိက်နာမမရိှြခင်း။ 

၂၁၁။ “င” ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ရရိှထားသူသည် လုိအပ်လင် ယာဉ်အကူတာဝန်ကိုပါ ထမ်းေဆာင် 

ိုင်သည်။ 

၂၁၂။ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ်၊ ယာယီယာဉ်ေမာင်း 

ှင်ခွင့်လက်မှတ်ှင့် ယာဉ်အကူလုိင်စင် ေလာက်ထားသူတိုသည် ကျန်းမာေရး ေကာင်းမွန်ရမည်။ 

၂၁၃။ သက်ဆိုင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှသည် ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ်၊ ယာယီယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ် သိုမဟုတ် ယာဉ်အကူလိုင်စင်  

ေလာက်ထားချက်ှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ စိစစ်ပီး ညီွတ်ပါက သတ်မှတ်ထားသည့် 

အခေကးေငွ ေပးသွင်းေစ၍ ေလာက်ထားသည့် လိုင်စင်အမျ ိးအစားကို ထုတ်ေပးရမည်။ 

၂၁၄။ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ှင့် ယာဉ်အကူလုိင်စင်၏ သက်တမ်းသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် 

အတုိင်း ြဖစ်သည်။ 

၂၁၅။ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလုိင်စင် ရရိှသူသည် မိမိ၏လုိင်စင်ကုိ အြခားသူအား 

လဲေြပာင်း အသုံးြပေစြခင်း မြပရ။ 

၂၁၆။ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ချန်ိအတွင်း မိမိလုိင်စင်ကုိ 

အမဲတမ်း ကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။ စစ်ေဆးရန်တာဝန်ရှိသူက ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သိုမဟုတ် 

ယာဉ်အကူလုိင်စင်ကို စစ်ေဆးရန် ေတာင်းဆိုလင် ြပသရမည်။ 

၂၁၇။ (က) ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလုိင်စင် ရရိှထားသူသည် သက်တမ်းကုန်ဆံုး 

ရက်မတိုင်မီ ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ထုတ်ေပးသူ အရာရှိထံ 

သက်တမ်းတိုး ေလာက်ထားုိင်သည်။  

( ခ) သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှသည် နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ ေလာက်ထားချက် 

ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားသည့် အမိန"်၊ န်ကားချက်များှင့် ညီွတ် 

လင် ယင်းယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလုိင်စင်ကုိ သက်တမ်းတုိးေပးရ 

မည်။ ဦးစီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားသည့် အမိန"်၊ န်ကားချက်များှင့် ညီွတ်မ မရိှ 

ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရိှလင် ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သိုမဟုတ် ယာဉ်အကူလိုင်စင် 

သက်တမ်းတိုးြခင်းကို ြငင်းပယ်ရမည်။ ယင်းသို ြငင်းပယလ်င် မည်သည့်အေကာင်း 
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ေကာင့် ြငင်းပယ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင ်သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလိုင်စင် 

ရရိှထားသူကို အေကာင်းကားရမည်။ 

(ဂ) ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလုိင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆံုးပီးမှ သက်တမ်းတုိး 

ေဆာင်ရCက်ပါက သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွအြပင် ဒဏ်ေကးေငွကိုပါ 

ေပးေဆာင်ရမည်။ 

(ဃ) လိုင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရှိသည် အြခားလိုင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှက ထုတ်ေပးထား 

ေသာ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလုိင်စင်ကုိ ေနရပ်လိပ်စာေြပာင်း 

ေဆာင်ရCက်ေပးပါက ယင်းသုိ ြပလုပ်ေပးေကာင်းကုိ ဦးစီးဌာနှင့် သက်ဆုိင်ရာ 

လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရှိထံ အေကာင်းကားရမည်။ 

၂၁၈။ (က) ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သိုမဟုတ် ယာဉ်အကူလိုင်စင် ေပျာက်ဆုံးသူသည် သက်ဆိုင်ရာ 

ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖဲွ၏ ေထာက်ခံချက်ကုိရယူ၍ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူ 

လုိင်စင် မိတရရိှရန် သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှထံ ေလာက်ထားုိင်သည်။  

 ( ခ) သက်ဆိုင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ေသာ အမိန"်၊ 

န်ကားချက်ှင့်အညီ စိစစ်ေဆာင်ရCက်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွ ေပးသွင်း 

ေစပီး ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် သို မဟုတ် ယာဉ်အကူလိုင်စင် မိတကိုထုတ်ေပးြခင်း 

သုိမဟုတ် ထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုိင်သည်။ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် 

ယာဉ်အကူလုိင်စင် မိတထုတ်ေပးချနိ်မှစ၍ မူလထုတ်ေပးထားသည့် လိုင်စင်သည် 

အလိုအေလျာက် ပျက်ြပယ်ပီး ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

 ( ဂ) ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလိုင်စင် ေပျာက်ဆုံးသူသည် မိတ ရယူပီး 

ေနာက် ေပျာက်ဆံုးခ့ဲသည့် ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလုိင်စင် ြပန်လည် 

ရရိှလင် သက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲသို ြပန်လည်သတင်းေပးရမည်ြဖစ်ပီး 

သက်ဆိုင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှထံ မပျက်မကွက် ြပန်လည် အပ်ှံရမည်။  

 (ဃ) ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် သို မဟုတ် ယာဉ်အကူလိုင်စင်ပျက်စီးပါက မိတရရှိရန် 

သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရှိထံ ေလာက်ထားိုင်သည်။ ယင်းသို 

ေလာက်ထားသည့်အခါ ပျက်စီးေနသည့် ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူ 

လိုင်စင် ပူးတွဲတင်ြပ အပ်ှံရမည်။ 

၂၁၉။ လိုင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရှိသည် ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် ရရိှထားသူက ေအာက်ပါကိစရပ် 

တစ်ခုခုှင့့်် ငိစွန်းေနသည်ဟု ယုံကည်လင် ယင်းယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ကို  ငါးှစ်ထက်မပုိေသာ 

ကာလအပုိင်းအြခားအထိ ယာယီရပ်ဆုိင်းြခင်း သုိမဟုတ် ဖျက်သိမ်းြခင်း ြပုိင်သည်- 
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(က) သတ်မှတ်ထားသည့် ေသွးတွင်းအရက်ပါဝင်မပမာဏ (Blood Alcohol Concentration 

− BAC) ထက်ေကျာ်လွန်၍ ေသာက်စားပီး ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေမာင်းှင်ြခင်း သိုမဟုတ် 

မူးယစ်ေဆးဝါး သုိမဟုတ် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများသံုးစဲွ၍ ေမာင်းှင်ြခင်း၊ 

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မဆင်မြခင် ေမာင်းှင်ြခင်း သိုမဟုတ် ေဘးအရာယ် ြဖစ်ေစိုင် 

သည်အထိ ေမာင်းှင်ြခင်း၊  

( ဂ) အြခားခုိင်လုံသည့် အေကာင်းေကာင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉက်ို လမ်းခရီးတွင် ဆက်လက် 

ေမာင်းှင်ခွင့်ြပရန် မသင့်ေလျာ်သူဟု ဦးစီးဌာနက ဆုံးြဖတ်ြခင်းခံရသူ ြဖစ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ဥပေဒပုဒ်မ ၈၄ ှင့် ပုဒ်မ ၈၅ ပါ ြပာန်းချက်ကို ဆန"်ကျင်၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို 

ေမာင်းှင်ြခင်း သိုမဟုတ် ရပ်နားထားြခင်း၊ 

( င) ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ အေရးယူပိုင်ေသာ ြပစ်မတစ်ခုခု ကျးလွန်ရာတွင် ပါဝင်သည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ အသုံးြပလျက်ရှိသူ သိုမဟုတ် အသုံးြပခဲ့သူြဖစ်ြခင်း၊ 

( စ) နည်းဥပေဒ ၂၂၃ အရ ြပစ်မမှတ်တမ်းရှိြခင်း၊ 

(ဆ) ဥပေဒပုဒ်မ ၃၇ ပါ အြပစ်ေပးအေရးယူသည့် စနစ်အရ ေဆာင်ရCက်ရန် လုိအပ်သူြဖစ်ြခင်း၊  

( ဇ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မဆင်မြခင်ေမာင်းှင်၍ လူေသေစသည်အထိ ယာဉ်တိုက်မ 

ကျးလွန်သူ ြဖစ်ြခင်း၊ 

( ဈ) စိတ်ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်ေကာင့်ြဖစ်ေစ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်းှင်ရန် လုံးဝ 

မသင့်ေလျာ်သူ ြဖစ်ြခင်း၊ 

(ည) အြခားခိုင်လုံသည့် အေကာင်းေကာင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ရာသက်ပန် ဆက်လက် 

ေမာင်းှင်ခွင့်ြပရန် မသင့်ေလျာ်သူဟု ဦးစီးဌာနက ဆုံးြဖတ်ြခင်း ခံရသူြဖစ်ြခင်း။ 

၂၂၀။  နည်းဥပေဒ ၂၁၉ အရ ယာယီရပ်ဆိုင်းြခင်း သို မဟုတ် ဖျက်သိမ်းြခင်း ခံရေသာသူသည် 

ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ကုိ သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှထံ မပျက်မကွက် ြပန်လည်အပ်ံှရမည်။ 

၂၂၁။ လိုင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရှိသည်− 

 (က) နည်းဥပေဒ ၂၁၀ပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လုိက်နာရန်ပျက်ကွက်သည့် ယာဉ်အကူ၏ 

ယာဉ်အကူလုိင်စင်ကုိ ငါးှစ်ထက်မပုိေသာ ကာလအပုိင်းအြခားအထိ ယာယီရပ်ဆုိင်း 

ုိင်သည်။ 

( ခ) ယာယီရပ်ဆုိင်းသည့်ကာလ ြပည့်ေြမာက်လင် အဆိုပါ ယာဉ်အကူကုိ သတ်မှတ်ချက် 

များှင့်အညီ စစ်ေဆး၍ ယာဉ်အကူလိုင်စင် ြပန်လည်ထုတ်ေပးိုင်သည်။ 
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၂၂၂။ သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှသည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပီး သက်တမ်းတုိးရန် ငါးှစ် 

အထိ ပျက်ကွက်သည့် ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလုိင်စင်ကုိ ယာယီဖျက်သိမ်းစာရင်း 

သွင်းရမည်။ ယင်းယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် သိုမဟုတ် ယာဉ်အကလူိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုး ြပန်လည် 

ေလာက်ထားပါက သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ စစ်ေဆးပီး ေအာင်ြမင်ပါက သတ်မှတ်ထားသည့် အခ 

ေကးေငွှင့် ဒဏ်ေကးေငွများ ေပးသွင်းေစ၍ ြပန်လည်ထုတေ်ပးိုင်သည်။ 

၂၂၃။ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်ြခင်းှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြပစ်မတစ်စုံ 

တစ်ရာကို အေရးယူြခင်း သိုမဟုတ် ြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းြပသည့် ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ သို မဟုတ် 

သက်ဆိုင်ရာတရားံုးသည် ယင်းသိုအေရးယူြခင်း သိုမဟုတ ် ြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းခံရသူှင့် သက်ဆုိင် 

ေသာ အချက်အလက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှထံ ေဆာလျင်စွာ အေကာင်းကား 

ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရှိသည် အဆိုပါအေကာင်းကားချက်ကို ရရှိလင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေမာင်းှင်ြခင်းှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြပစမ်မှတ်တမ်းထားရှိရန်အလိုငှာ ဦးစီးဌာနသို 

တင်ြပရမည်။ 

၂၂၄။ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှသည် ဤနည်းဥပေဒများပါ ြပာန်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက် 

ကျးလွန်သူ၏ ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် သိုမဟုတ် ယာဉ်အကူလုိင်စင်ကို ကျးလွန်သည့် ြပစ်မအလိုက် 

ယာယီရပ်ဆိုင်းြခင်းြဖစ်ေစ၊ ဖျက်သိမ်းြခင်းြဖစ်ေစ ြပုိင်သည်။ 

၂၂၅။ သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှသည် ယာယီရပ်ဆုိင်းြခင်းခံရသည့် ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် 

အတွက် သတ်မှတ်ကာလ ြပည့်ေြမာက်လင် ထုိယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ရရိှသူအား သတ်မှတ်ထားသည့် 

စစ်ေဆးြခင်းများ ေအာင်ြမင်မှသာ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ြပန်လည်ထုတ်ေပးရမည်။ 

အခန်း(၇) 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းလုပ်ငန်း 

၂၂၆။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်လုိသူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်း 

သင်တန်းေကျာင်း လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှရန် သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနံုးမှတစ်ဆင့်  ဦးစီးဌာနသုိ  

ေလာက်ထားရမည်။  

၂၂၇။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည် - 

(က) ိုင်ငံသား သုိမဟုတ် ဧည့်ိုင်ငံသား သိုမဟုတ် ုိင်ငံသားြပခွင့်ရသူြဖစ်ရမည်။  

( ခ) ကုမဏီြဖစ်ပါက ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဉပေဒအရ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

ိုင်ငံသားပိုင် ကုမဏီ ြဖစ်ရမည်။ ုိင်ငံြခားကုမဏီ မြဖစ်ရ။ 

( ဂ) သင်ကားပိုချမအတွက် လုံေလာက်စာွ ကျယ်ဝန်းသည့် သင်တန်းခန်းမှင့် ပရိေဘာဂ 

များ ြပည့်စုံစာွ ရှိရမည်။ 
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(ဃ) အေမာင်းသင်ရန် အသုံးြပသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ သင်ကားမ အေထာက်အကူြပ 

ပစည်းများ၊ သုပ်ြပကိရိယာများ၊ လုံေလာက်သည့် ေြမဧရိယာအကျယ်အဝန်းှင့် 

အေဆာက်အအုံများရှိရမည်။ 

၂၂၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းနည်းြပသည် ေအာက်ပါအရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံရမည်- 

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းနည်းြပအတွက် အနည်းဆုံးသက်တမ်းငါးှစ်ရှိေသာ “င” 

ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ရရိှထားသူ သိုမဟုတ် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီး 

ဌာနက ထုတ်ေပးသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းနည်းြပ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရိှ 

ထားသူြဖစ်ရမည်။ 

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကီးေမာင်းနည်းြပအတွက် အနည်းဆုံးသကတ်မ်းငါးှစ်ရှိေသာ “င” 

ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ရရှိထားသူ ြဖစ်ရမည်။ 

( ဂ) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ပညာအရည်အချင်းရိှသူ ြဖစ်ရမည်။  

(ဃ) စိတ်ေရာကိုယ်ပါ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူ ြဖစ်ရမည်။ 

( င) အြမင်အာုံ ေကာင်းမွန်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

( စ) ယခင် ယာဉ်ေမာင်းှင်ခဲ့မ မှတ်တမ်းအရ ြပစ်မကျးလွန်ထားြခင်းမရိှသူ ြဖစ်ရမည်။ 

(ဆ) ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများကို ေကာင်းမွန်စာွ သိရှိနားလည်သူြဖစ်ရမည်။ 

( ဇ)  ဆက်ဆံေရးေကာင်းမွန်ေြပြပစ်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

( ဈ) သင်ကားမစွမ်းရည်ေကာင်းမွန်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

၂၂၉။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းသည် ေအာက်ပါအချက်များှင့် ကိုက်ညီရမည်− 

(က) သင်တန်းခန်းမ အကျယ်အဝန်းှင့် ညီွတ်ရမည့် အဂါရပ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီး 

ဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ြဖစ်ရမည်။ 

( ခ) သတ်မှတ်သင်တန်းသားဦးေရအလိုက် လက်ေတွယာဉ်ေမာင်းှင်မ သင်ကားေပး 

ရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ြပည့်မီေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းနည်းြပကို 

သတ်မှတ်အေရအတွက်ှင့်အညီ ထားရိှရမည်။   

(ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်ြခင်းအား လက်ေတွေမာင်းှင်သင်ကားေပးေရးအတွက် 

အနည်းဆုံး ၂၄၀၀၀ စတုရန်းေပ ကျယ်ဝန်းေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်ိုင်သည့် 

ေလ့ကျင့်ကွင်း ရိှရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကီးေမာင်းသင်တနး်အတွက် အနည်းဆုံး 
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၈၇၀၀၀ စတုရန်းေပ (ှစ် ဧက) ကျယ်ဝန်းေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေမာင်းှင်ိုင်သည့် 

ေလ့ကျင့်ကွင်းရှိရမည်။ 

(ဃ) လက်ေတွယာဉ်ေမာင်းသင်ကားမည့် ေလ့ကျင့်ေရးကွင်းပါ ပတ်လမ်းများသည် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ေမာင်းှင်သည့် လမ်းတစ်ခု၏ အဂါရပ်ှင့်အညီ ေသသပ်စာွ တည်ေဆာက်ထား 

ေသာ ပတ်လမ်းြဖစ်ရမည်။ 

(င) ေလ့ကျင့်ေရးကွင်းရိှ ပတ်လမ်းများတွင် စံချန်ိစံန်းများှင့် ကိုက်ညီေသာ လမ်းန်း၊ 

လမ်းအမှတ်အသားှင့် အချက်ြပများ ြပည့်စံုစွာ တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။ 

(စ) ေလ့ကျင့်ကွင်း ငှားရမ်းအသံုးြပမည်ဆုိပါက တစ်ှစ်စာအတွက် ငှားရမ်းေပးသူ၏ သံုးစဲွ 

ခွင့်ြပထားေကာင်း အေထာက်အထားပါရိှရမည်။ 

(ဆ) အနည်းဆံုး Simulator တစ်ခုအပါအဝင် သင်ေထာက်ကူပစည်းများ ြပည့်စံုစွာ တပ်ဆင် 

သင်ကားေပးရမည်။ 

၂၃၀။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းများတွင် အသံုးြပသင်ကားမည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဆုိင်ရာ 

လုိအပ်ချက်များသည် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းြဖစ်ရမည်။ 

၂၃၁။ သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် ကုန်းလမ်း 

ပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနံုးသည် နည်းဥပေဒ ၂၂၆ အရ ေလာက်ထားချက်ကို လက်ခံ 

ရရိှသည့်အခါ နည်းဥပေဒ ၂၂၇၊ ၂၂၈၊ ၂၂၉ ှင့် ၂၃၀ ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီမ ရိှ မရိှ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းသုိ ကွင်းဆင်း စစ်ေဆးရမည်။ 

၂၃၂။ သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် ကုန်းလမ်း 

ပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနံုးသည် နည်းဥပေဒများ၊ အမိန"်၊ န်ကားချက်တုိပါ သတ်မှတ်ချက် 

များှင့် ကိုက်ညီြပည့်စံုမရိှမှသာ စစ်ေဆးေတွရိှချက်ှင့် သံုးသပ်ချက်တုိကိုေဖာ်ြပ၍ ဦးစီးဌာနသို 

တင်ြပရမည်။ 

၂၃၃။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်း လုပ်ငန်းလုိင်စင် ေလာက်ထားချက်၊ 

သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင် 

ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနံုး၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေတွရိှချက်ှင့် သံုးသပ်ချက်တုိအေပ လုိအပ်သလုိ 

စိစစ်၍ ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရCက်ရမည်- 

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်း လုပ်ငန်းလုိင်စင် ထုတ်ေပးသင့်ေကာင်း စိစစ် 

ေတွရိှရလင် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေကး ေပးသွင်းေစရန် ေလာက်ထားသူ 

ကုိ အသိေပး အေကာင်းကားရမည်။ 
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( ခ) သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမမရိှေကာင်း စိစစ်ေတွရိှရလင် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ထုတ်

ေပးရန် ြငင်းဆိုိုင်သည်။ ယင်းသို ြငင်းဆိုပါက မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် လုပ်ငန်း 

လုိင်စင် ထုတ်မေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေလာက်ထားသူကုိ အသိေပးအေကာင်းကား 

ရမည်။  

( ဂ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေလာက်ထားသူက လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေကး ေပးသွင်းပီးေကာင်း 

အေထာက်အထားတင်ြပလင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းှင့် စည်းကမ်းချက်များ ပါရှိ 

သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းလုပ်ငန်းလုိင်စင် ထုတ်ေပးရမည်။  

၂၃၄။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်း လုပ်ငန်းလုိင်စင်သက်တမ်းသည် ြပကဒိန်ှစ် အတုိင်း 

တစ်ှစ် ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးရက်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် ြဖစ်ရမည်။ 

၂၃၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်း လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင်သက်တမ်း 

တုိးြမင့်လုိပါက လုပ်ငန်းလုိင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးရက်မတုိင်မီ သံုးလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ 

ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနသို ြပန်လညေ်လာက်ထားရမည်။ လုပ်ငန်းလုိင်စင် 

သက်တမ်းကုန်ဆံုးပီးမှ ေလာက်ထားပါက သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေကးအြပင် ဒဏ်ေကး 

ေငွကုိ ေပးေဆာင်ရမည်။  

၂၃၆။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင် သက်တမ်းတုိးြမင့်ေပးရန် ေလာက်ထားချက်ကုိ လက်ခံရရိှလင် 

သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်ြခင်း ရှိ မရှိ စိစစ်၍ ညီွတ်ပါက သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်ေကး ေပးသွင်းေစပီး သက်တမ်းတိုးေပးိုင်သည်။ 

၂၃၇။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူက လုပ်ငန်းလုိင်စင် 

ေပျာက်ဆံုးေကာင်း သတ်မှတ်အေထာက်အထားများြဖင့် တင်ြပေလာက်ထားမအေပ စိစစ်ပီး မှန်ကန် 

ပါက သတ်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ေကးေငွေကာက်ခံ၍ မိတထုတ်ေပးရမည်။ မိတြဖစ်ေကာင်း ေပလွင်ေစ 

ရန် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၂၃၈။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူက လုပ်ငန်းလုိင်စင် 

တွင် ခွင့်ြပထားသည့် သင်တန်းေကျာင်းအမည်ေြပာင်း ေလာက်ထားမအေပ စိစစ်ပီး ခွင့်ြပပါက 

သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွ ေကာက်ခံ၍ အမည်ေြပာင်းေဆာင်ရCက်ေပးရမည်။  

၂၃၉။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရိှသူသည်- 

(က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးရက် ေကျာ်လွန်၍ လုပ်ကိုင်ြခင်းမြပရ။  

( ခ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို အြခားသူသို လဲေြပာင်းြခင်းမြပရ။ 

( ဂ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။ 
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၂၄၀။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ၏ တာဝန်များမာှ ေအာက်ပါ 

အတုိင်း ြဖစ်သည်- 

(က) သက်တမ်းရိှ “သ”ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် “က”ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် 

“ဂ”ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် “ဌ”ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် “ဟ”ယာဉ်ေမာင်း 

လိုင်စင် တစ်ခုခု လက်ဝယ်ရှိမှသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းသားအြဖစ် 

လက်ခံသင်ကားေပးရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကီးေမာင်းသင်တန်းအတွက် သက်တမ်းရှိ 

“ခ”ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် “ဃ” ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်တစ်ခုခု လက်ဝယ်ရိှမှသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းသားအြဖစ် လက်ခံသင်ကားေပးရမည်။ 

( ခ) သင်တန်းနည်းြပဦးေရှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမရှိသည့် သင်တန်းသားဦးေရကိုသာ 

လက်ခံသင်ကားရမည်။ 

( ဂ) သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် စာရင်းသွင်းထားေသာ သင်တန်းသားများကိုသာ သင်ကား 

ေပးရမည်။ 

(ဃ) သင်တန်းတက်ေရာက်မမှတ်တမ်း၊ လက်ေတွယာဉ်ေမာင်းသင်ကားချနိ်မှတ်တမ်း၊ 

သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ှင့် သင်တန်းေကး လက်ခံေငွရေြပစာများ ထားရိှရမည်။ 

( င) သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် 

ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနံုးသို သငတ်န်းသားအမည်စာရင်းကို 

ေပးပိုရမည်။ 

( စ) ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် သင်ိုးန်းတမ်း၊ သင်ိုးဇယားှင့် သင်တန်းကာလ၊  

စာေတွ၊ လက်ေတွ သင်ကားရမည့် နာရီချနိ်များကို ြပည့်မီေအာင် သင်ကားရမည်။ 

ထိုအြပင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်း တစ်ခုချင်းအလုိက် မိမိအစီအစဉ် 

ြဖင့် ြဖည့်စွက်သင်ကားုိင်သည်။ 

(ဆ) အရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ေပးသည့် စည်းကမ်းချက်များ 

အတိုင်း လုိက်နာေဆာင်ရCက်ရမည်။ 

၂၄၁။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည်- 

(က) ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များှင့် ြပည်စံုသူကုိ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ထုတ်ေပးုိင်သည်- 

(၁) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်စာွ တက်ေရာက်သူ 

ြဖစ်ြခင်း၊ 
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(၂) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို အရာယ်ကင်းစွာ ေမာင်းှင်ိုင်သူ ြဖစ်ရမည့်အြပင် 

လမ်းအသံုးြပသူများ အချင်းချင်း စာနာစိတ်ထားရိှိုင်သူ ြဖစ်ြခင်း၊ 

(၃) ယာဉ်ေမာင်းှင်သူတိုင်းလိုက်နာရမည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ အမိန"်ှင့် 

န်ကားချက်များပါ သတ်မှတ်ချက်များကို ေကာင်းစာွနားလည်လိုက်နာသူ 

ြဖစ်ြခင်း၊ 

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်း တက်ေရာက်ြခင်းမရိှသူ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်း 

ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်စွာ တက်ေရာက်ြခင်း မရိှသူများကုိ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် 

ထုတ်ေပးြခင်းမြပရ။ 

၂၄၂။ ဦးစီးဌာနသည် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ အမိန"်ှင့် န်ကားချက်များ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက် 

ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏  လုပ်ငန်းလုိင်စင်ကို ယာယီ 

ရပ်ဆိုင်းြခင်း သုိမဟုတ် ဖျက်သိမ်းြခင်း ြပလုပ်ိုင်သည်။  

၂၄၃။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းလုပ်ငန်းတွင် သတ်မှတ်ချက်များှင့် 

ြပည့်စုံညီွတ်မ ရှိ မရှိ စစ်ေဆးိုင်သည်။ 

၂၄၄။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍− 

 (က) လုိအပ်ပါက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းသင်ကားြခင်း အတတ်သင်ကားခ (သင်တန်း 

ေကး) ကို သတ်မှတ်ေပးိုင်သည်။ 

 (ခ) လိုအပ်သည့် အမိန်"ှင့် န်ကားချက်များ ချမှတေ်ပးိုင်သည်။ 

အခန်း(၈) 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ဝင်ထွက်သွားလာမည့် သုိမဟုတ် ြဖတ်သန်းသွားလာမည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ယာဉေ်မာင်းလိုင်စင်ှင့် ယာဉ်အကူလိုင်စင် 

၂၄၅။ ဦးစီးဌာနသည် ေဒသဆုိင်ရာသေဘာတူစာချပ်များအရ ြမန်မာုိင်ငံအတွင်းသုိ ဝင်ထွက်သွား 

လာမည့် သုိမဟုတ် ြဖတ်သန်းသွားလာမည့် ြပည်ပမှတ်ပံုတင ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပသို ဝင်ထွက်သာွးလာမည့် သိုမဟုတ် ြဖတ်သန်းသာွးလာမည့် ြပည်တွင်း မှတ်ပုံတင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြဖစ်ေစ ေအာက်ပါတိုကို ေဆာင်ရCက်ိုင်သည်- 

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သာွးလာမဆိုင်ရာစည်းကမ်းများ သတ်မှတြ်ခင်း၊ ေြပာင်းလဲြခင်းှင့် 

ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်း၊  
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( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် ယာဉ်အကူတိုအတွက် လိုအပ်သည့် စာရCက် 

စာတမ်းှင့် အေထာက်အထားများ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ေြပာင်းလဲြခင်းှင့် ြပင်ဆင် 

ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ 

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျ ိးအစားှင့် နည်းပညာဆုိင်ရာစံန်းများ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ေြပာင်းလဲ 

ြခင်းှင့် ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်း။ 

၂၄၆။ (က) စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၌ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ြပည်ပေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် ြမန်မာုိင်ငံ 

အတွင်း ဝင်ထွက်သွားလာြခင်း သုိမဟုတ် ြဖတ်သန်းသွားလာြခင်း ြပသည့်အခါ 

ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်ရမည်- 

(၁) သက်ဆိုင်ရာစာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ အာဏာပုိင်က ခွင့်ြပေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ြဖစ်ရမည်။ အဆိုပါ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် သေဘာတူစာချပ်အရ သတ်မှတ် 

ထားသည့် စာရCက်စာတမ်းှင့် အေထာက်အထားများ ြပည်စုံစာွ ပါရှိရမည်။ 

(၂) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျ ိးအစားှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံန်းသတ်မှတ်ချက်များ 

သည် သေဘာတူစာချပ်များကို အေြခခံ၍ ြမန်မာိုင်ငံက သတ်မှတ်ထား 

သည့် အတိုင်းြဖစ်ရမည်။ 

(၃) သေဘာတူစာချပ်များအရ ြမန်မာိုင်ငံက သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွ 

များ ေပးေဆာင်ရမည်။ 

 ( ခ)  နည်းဥပေဒခဲွ(က)ပါ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုေမာင်းှင်သည့် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူသည်- 

 (၁)  သက်ဆိုင်ရာ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင်က ခွင့်ြပေသာ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ 

ြဖစ်ရမည်။ 

 (၂)  ေဒသဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ်အရ အြပန်အလှန်အသိအမှတ်ြပေသာ 

သက်တမ်းရိှယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့် 

လက်မှတ်ရှိရမည်။ 

 (၃)  ြမန်မာိုင်ငံ၏ ယာဉ်သာွးလာမဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းှင့် န်ကားချက်များကို လုိက်နာရမည်။ 

 (၄)  ြမန်မာုိင်ငံနယ်ေြမေဒသရိှ ခရီးသည်ှင့် ကုန်စည်များကုိ ြမန်မာုိင်ငံ၏ ပုိင်နက် 

နယ်ေြမအတွင်း တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသို သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း မြပရ။ 
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( ဂ)  နည်းဥပေဒခဲွ(က)ပါ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ယာဉ်အကူအြဖစ်လုိက်ပါသည့် ယာဉ်အကူ 

အတွက် သက်ဆုိင်ရာစာချပ်ဝင်ုိင်ငံ၏ အာဏာပုိင်က ထုတ်ေပးထားေသာ အေထာက် 

အထား ပါရိှရမည်။ 

၂၄၇။  နည်းဥပေဒ ၂၄၆ ပါ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် ယာဉ်အကူတို အတွက် 

သက်ဆိုင်ရာစာချပ်ဝင်ိုင်ငံက ထုတ်ေပးသည့် စာရCက်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားများ 

သည် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ေဖာ်ြပထားြခင်း မရှိပါက အဂလိပ်ဘာသာြပန်ဆိုချက် ပူးတွဲပါရှိရမည်။  

၂၄၈။ ေဒသဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ်၏ စာချပ်ဝင်ုိင်ငံ၌ မှတ်ပံုတင်ထားပီး ေဘးအရာယ်ရိှေသာ 

ကုန်ပစည်းများ တင်ေဆာင်လာသည့် ြပည်ပေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ဝင်ထွက်သာွး 

လာြခင်း သိုမဟုတ် ြဖတ်သန်းသွားလာြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပေဒ ၂၄၆ ပါ သတ်မှတ်ချက်များ 

အြပင် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များှင့်လည်း ညီွတ်ရမည်- 

(က) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိေဆာင်မ လျင်ြမန်ေချာေမွေစေရး အမျ ိးသားေကာ်မတီ၏ သီးြခား 

ခွင့်ြပချက် ရယူရမည်။ 

( ခ)  ယာဉ်ေမာင်းှင်သူသည် ေဘးအရာယ်ရိှေသာကုန်ပစည်းများ တင်ေဆာင်မည့် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ကို ေမာင်းှင်ရန် ေဒသဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချပ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် 

အရည်အချင်းှင့် ြပည့်စုံပီး သတ်မှတ်အေထာက်အထားများ ြပည်စုံစာွပါရှိရမည။်  

( ဂ)  ေဘးအရာယ်ရိှေသာကုန်ပစည်းများ တင်ေဆာင်လာသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြဖစ်ေကာင်း 

သိသာထင်ရှားေစရန် ယာဉ်အမှတ်အသား(Vehicle Marking)၊ ကွန်တိန်နာအမှတ်အသား 

(Container Marking)ှင့် တုိင်ကီအမှတ်အသား(Tank Marking)များကုိလည်းေကာင်း၊ 

ကုန်ပစည်းအမျ ိးအစားအလုိက် အရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် ထုပ်ပိုးြခင်း (Packaging)၊ 

တံဆိပ်ကပ်ြခင်း(Labelling)၊ ကုန်တင်ြခင်း(Loading)ှင့် ကုန်ချြခင်း(Unloading)များ 

ကိုလည်းေကာင်း သေဘာတူစာချပ်ပါသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ေဆာင်ရCက်ရမည်။  

(ဃ)  ေဘးအရာယ်ရိှေသာကုန်ပစည်းများ တင်ေဆာင်လာစဉ် မေတာ်တဆမြဖစ်ပွားပါက 

ေဆာင်ရCက်ရမည့်အစီအမံများ၊ အရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးလုိအပ်သည့် ပစည်းကိရိယာ 

များ (Safety Equipment) ကို ြပည့်စုံစွာ ကိတင်ြပငဆ်င်ထားရမည်။ 

၂၄၉။ ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်အရ မဟုတ်သည့် ြပည်ပုိင်ငံ မှတ်ပံုတင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ 

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ထွက်သွားလာြခင်း သိုမဟုတ် ြဖတ်သန်းသွားလာြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေအာက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်ရမည်- 
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(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် ယာဉ်အကူတိုသည်လည်းေကာင်း၊ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ြဖင့် လိုက်ပါလာမည့် လူပုဂိလ်များသည်လည်းေကာင်း ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲ၏ ခွင့်ြပချက် ရရိှပီး ြဖစ်ရမည်။ 

( ခ) ခွင့်ြပချက်ရရှိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံက ထုတ်ေပးသည့် 

စာရCက်စာတမ်းှင့် အေထာက်အထားများ ြပည့်စုံစာွပါရှိရမည်။ 

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အတိုင်းအတာှင့် အေလးချနိ်သည် ြမနမ်ာိုင်ငံအတွင်း၌ ခွင့်ြပ 

သည့် သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ြဖစ်ရမည်။ 

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တည်ေဆာက်မှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းထားမ အေြခအေနသည် ြမန်မာ 

ုိင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ န်ကားချက်များှင့်  

ကုိက်ညီရမည်။ 

( င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ယာယီမှတ်ပုံတင်ရန် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ 

သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပံုတင်အရာရိှထံ ေလာက်ထားရမည်။ ယာယီမှတ်ပံုတင်ြခင်း အတွက်  

သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွ ေပးသွင်းရမည်။ 

( စ) ယာဉ်ေမာင်းှင်သူထံတွင် သက်တမ်းရှိ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်  

လက်မှတ် သိုမဟုတ် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများကထုတ်ေပးထားေသာ သက်တမ်းရှိ 

ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သိုမဟုတ်  သေဘာတူစာချပ်ြဖင့် အြပန်အလှန် အသိအမှတ် 

ြပထားေသာ ုိင်ငံများက ထုတ်ေပးသည့် သက်တမ်းရိှ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ပါရိှရမည်။ 

အဆိုပါလက်မှတ် သိုမဟုတ် ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် မတင်ြပိုင်ပါက သက်ဆိုင်ရာုိင်ငံ 

က ထုတ်ေပးေသာ သက်တမ်းရိှ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ကုိ တင်ြပ၍ ယာယီယာဉ်ေမာင်းှင် 

ခွင့်လက်မှတ်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရှိထံ ေလာက်ထားုိင် 

သည်။ ယာယီယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွ 

ေပးသွင်းရမည်။  

(ဆ) ယာဉ်အကူထံတွင် သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံက ထုတ်ေပးေသာ အေထာက်အထား ပါရှိရမည်။ 

( ဇ) ြမန်မာိုင်ငံ၏ယာဉ်သွားလာမဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း 

ှင့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။  

( ဈ) သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရိှက ထုတ်ေပးေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ယာယီမှတ်ပုံတင် 

အမှတ် မပါရှိလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်းှင်ြခင်းမြပရ။ 
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၂၅၀။ ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ ေဒသဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ် 

များအရ ြပည်ပသိုဝင်ထွက်သာွးလာြခင်း သုိမဟုတ် ြဖတ်သန်းသာွးလာြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ သယ်ယူ 

ပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည်- 

(က) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိေဆာင်မ လျင်ြမန်ေချာေမွေစေရး အမျ ိးသားေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက် 

ေလာက်ထားရယူရမည်။ 

( ခ) သေဘာတူစာချပ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် 

ယာဉ်အကူတို အတွက် လိုအပ်သည့် စာရCက်စာတမ်းှင့် အေထာက်အထားများ 

ြပည့်စုံစာွ ပါရှိေစေရး ေဆာင်ရCက်ရမည်။  

( ဂ) ြမန်မာိုင်ငံှင့် သက်ဆိုင်ရာစာချပ်ဝင်ိုင်ငံ သိုမဟုတ် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများက 

သေဘာတူ သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွများ ေပးေဆာင်ရမည်။ 

(ဃ) ခရီးသည်များ သိုမဟုတ် ကုန်ပစည်းများ သယ်ယူပိုေဆာင်ရာတွင်  ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းှင့် စည်းကမ်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရCက် 

ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာစာချပ်ဝင်ိုင်ငံ သိုမဟုတ် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ၏ တည်ဆဲ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းှင့် စည်းကမ်းများကိုလည်း  လိုက်နာရမည်။ 

( င) သက်ဆိုင်ရာ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ သိုမဟုတ် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများက သတ်မှတ်ထားေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သာွးလာမဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းှင့် 

စည်းကမ်းများကုိ မိမိ၏ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ေမာင်းှင်သူှင့် ယာဉ်အကူတုိက လုိက်နာ 

ေစေရး တာဝန်ခံရမည်။ 

( စ) ေဘးအရာယ်ရိှေသာကုန်ပစည်းများ သယ်ယူပိုေဆာင်မည့်ကုန်တင်ယာဉ် အတွက် 

ြဖတ်သန်းသွားလာမည့် သက်ဆိုင်ရာ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ သိုမဟုတ် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ 

၏သက်ဆုိင်ရာ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိေဆာင်မ လျင်ြမန်ေချာေမွေစေရး အမျ ိးသားေကာ် 

မတီ၏ ခွင့်ြပချက်ေလာက်ထား ရယူရမည်။  

(ဆ) ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစည်းများတင်ေဆာင်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ေမာင်းှင် 

မည့် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူသည် သေဘာတူစာချပ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည် 

အချင်းှင့် အေထာက်အထားများ ြပည်စုံေစေရး ေဆာင်ရCက်ထားရမည်။   

( ဇ)  ေဘးအရာယ်ရိှေသာကုန်ပစည်းများ တင်ေဆာင်လာသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ြဖစ်ေကာင်း 

သိသာထင်ရှားေစရန် ယာဉ်အမှတ်အသား (Vehicle Marking)၊ ကွန်တိန်နာ အမှတ် 

အသား (Container Marking) ှင့် တိုင်ကီအမှတ်အသား (Tank Marking) များကို 
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လည်းေကာင်း၊ ကုန်ပစည်းအမျ ိးအစားအလုိက် အရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် ထုပ်ပိုး 

ြခင်း (Packaging)၊ တံဆိပ်ကပ်ြခင်း (Labelling)၊ ကုနတ်င်ြခင်း (Loading)ှင့် 

ကုန်ချြခင်း(Unloading) များကိုလည်းေကာင်း သေဘာတူစာချပ်ပါ သတ်မှတ်ချက် 

များအတိုင်း ေဆာင်ရCက်ရမည်။ 

( ဈ)  ေဘးအရာယ်ရိှေသာကုန်ပစည်းများ တင်ေဆာင်လာစဉ် မေတာ်တဆမြဖစ်ပာွးပါက 

ေဆာင်ရCက်ရမည့်အစီအမံများကုိ ြပည့်စံုစွာ ကိတင်ြပင် ဆင်ထားရမည်။ ေဘးအရာယ် 

ရှိေသာကုန်ပစည်းများ တင်ေဆာင်လာစဉ် မေတာ်တဆမြဖစ်ပာွးပါက ေဆာင်ရCက် 

ရမည့်အစီအမံများ၊ အရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး လုိအပ်သည့် ပစည်းကိရိယာများ(Safety 

Equipment) ကိုြပည့်စုံစွာ ကိတင်ြပင်ဆင် ထားရမည်။  

၂၅၁။ ဦးစီးဌာန သုိမဟုတ် ဦးစီးဌာနကတာဝန်ေပးအပ်သည့် ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှသည်- 

(က) ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ထွက်သွားလာမည့် သိုမဟုတ် ြဖတ်သန်းသာွးလာမည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ ေဆာင်ရCက် 

ြခင်း ရိှ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း ြပိုင်သည်။ 

( ခ) ြပည်ပသို ယာယီထွက်ခာွမည့် သိုမဟုတ် ြပည်ပိုငငံ်များကို ြဖတ်သန်းသာွးလာမည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပေဒ  ၂၅၀ ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ 

လိုက်နာေဆာင်ရCက်ြခင်း  ရှိ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း ြပိုင်သည်။  

အခန်း(၉) 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းသံုးေမာ်ေတာ်ယာဉ်စည်းကမ်းများ 

၂၅၂။ မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုမဆို အငှားယာဉ်အြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားြခင်း မရှိသည့်အြပင် 

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများဥပေဒအရ ထုတ်ေပးေသာ သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းလုိင်စင် 

ရယူထားြခင်း မရိှလင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းသံုးေမာ်ေတာ်ယာဉ်အြဖစ် အသံုးမြပရ။  

၂၅၃။ စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းသုံးေမာ်ေတာ်ယာဉ်များသည် ဦးစးီဌာနက သတ်မှတ်သည့် တင်ေဆာင်ိုင် 

ေသာ ခရီးသည် အေရအတွက် သိုမဟုတ် ကုန်အေလးချနိ် ထက်ပို၍ တင်ေဆာင်ြခင်းမြပရ။  

၂၅၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းသံုးေမာ်ေတာ်ယာဉ်များသည် ေအာက်ပါအချက်များကုိ လုိက်နာရမည်- 

(က) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ဥပေဒအရ ထုတ်ေပးေသာ သက်ဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွင်ပါရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းသာ လုပ်ကိုင်ရမည်။ 

( ခ) ခရီးသည်တင်ယာဉ်အတွက် ခရီးသည်တက်၊ ဆင်းရန်ေနရာှင့် ရပ်နားရန်ေနရာတုိကုိ 

လည်းေကာင်း၊ ကုန်တင်ယာဉ်အတွက် ကုန်တင်ကုန်ချရန်ေနရာှင့် ရပ်နားရန်ေနရာတို 
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ကုိလည်းေကာင်း၊ တကစီယာဉ်များအတွက် အငှားလုိက်ရန်ေစာင့်ဆိုင်းသည့် ေနရာှင့် 

ရပ်နားရန်ေနရာတုိကိုလည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသ 

ကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲများ၊ အစိုးရဌာနှင့် အစိုးရအဖွဲအစည်းများက 

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း အသုံးြပရမည်။ 

( ဂ) ခရီးစဉ်ြဖင့်ေမာင်းှင်ေသာ ခရီးသည်တင်ယာဉ်သည် ခရီးစဉ်အမှတ်အသားကုိ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်၏ေရှှင့် ေနာက်တိုတွင် ခရီးသည်များ သိြမင်ိုင်ေစရန် တပ်ဆင်ထားရမည်။ 

(ဃ) ခရီးသည်တင်ယာဉ်သည် သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်တုိင်တွင် ခရီးသည်များ တက်၊ ဆင်း 

ိုင်ရန် လမ်းေဘးသိုကပ်၍ ရပ်ဆိုင်းရမည်။ အြခားယာဉ်များ သွားလာမကို မပိတ် 

ဆိုေစရ။ 

( င) မှတ်တိုင်တွင်ရပ်ေနေသာ ခရီးသည်တင်ယာဉ်ရိှပါက ေနာက်မှလာေသာ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်သည် ေရှေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ေနာက် ေလးေပ (၁.၂၂မီတာ) ထက ် မနည်းခာွ၍ 

ရပ်ဆိုင်းရမည်။ 

( စ) မှတ်တိုင်တွင်ရပ်ေနေသာ ခရီးသည်တင်ယာဉ်ှင့် ေဘးချင်းယှဉ်၍ မရပ်ရ။ 

၂၅၅။ မည်သည့် အငှားယာဉ်ပိုင်ရှင်၊ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူမဆို သတ်မှတ်ထား 

ေသာ ယာဉ်ငာှးရမ်းခ သိုမဟုတ် လူစီးခ သိုမဟုတ် ကုန်တင်ခ ထက်ပိုမို၍ ေတာင်းယူြခင်း မြပရ။ 

၂၅၆။ ကုန်တင်ယာဉ် (ဝန်ေလး)၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်ှင့် တကစီယာဉ်တိုတွင် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ 

သိုမဟုတ် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် ယာဉ်အကူှစ်ဦးလုံး၏ အမည်များှင့် လုိင်စင်အမှတ်များကို 

ယာဉ်ေမာင်းှင်သူအခန်းတွင် ြမင်သာထင်ရှားစာွ ေဖာ်ြပထားရမည်။ 

၂၅၇။ ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် ခရီးသည် အတက်၊ အဆင်းြပလုပ်သည့် တံခါးေပါက်သည် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ လက်ယာဘက် လူသွားစက (ပလက်ေဖာင်း) ဘက်တွင် ရှိရမည်။ 

၂၅၈။ အေဝးေြပးခရီးသည်တင်ယာဉ်များတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်ချန်ိ ရှစ် နာရီထက် ေကျာ်လွန်၍ 

ေမာင်းှင်ရသည့်ခရီးစဉ်၌ အရန်ယာဉ်ေမာင်းှင်သူပါရိှရမည်။ အေဝးေြပးခရီးသည်တင်ယာဉ် ေမာင်းှင် 

သူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းချန်ိ တစ်ဆက်တည်း အများဆုံး ှစ်နာရီထက်ပို၍ မေမာင်းရ။ 

၂၅၉။ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူသည် အငှားယာဉ်ကို စက်း၍ ရပ်ထားစဉ် ယာဉ်ေမာင်းထိုင်ခုံတွင် ရိှေန 

ရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှထွက်ခွာသွားလိုပါက စက်ရပ်ပီး ရပ်တန"်ဘရိတ် အသုံးြပထားရမည်။ 

၂၆၀။ (က) အငှားယာဉ်တွင် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ၏ နံေဘး၌ လူပုဂိလ်တစ်ဦးသာ စီးနင်းခွင့် ြပသည်။ 

(ခ) ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ၏ ထွက်ေပါက်ဘက်တွင် မည်သူမမစီးနင်းရ။ 
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၂၆၁။ (က) ကုန်တင်ယာဉ်တွင် ကုန်ပစည်းများကို ေမာ်ေတာယ်ာဉ်အတွင်း၌ တင်ေဆာင်ရမည်။ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ြပင်ပ ေရှ၊ ေနာက်ှင့် ေဘးှစ်ဘက်တွင် ပစည်းများ တင်ေဆာင် 

ချတ်ိဆဲွြခင်း မြပရ။ 

( ခ) ကုန်တင်ယာဉ်တွင် သယ်ေဆာင်လာေသာ ကုန်ပစည်းများ အများြပည်သူဆိုင်ရာ 

လမ်းေပသုိ ဖိတ်စဉ်ြခင်း မရှိေစရ။ 

၂၆၂။ ေဘးအရာယ်ရိှေသာကုန်ပစည်းများကုိ သယ်ယူပုိေဆာင်မည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည်- 

(က) ဓာတုပစည်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ အရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများပါ ြပဌာန်းချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရCက်ပီး ြဖစ်ရမည်။ 

( ခ) သက်တမ်းရှိ အငှားေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ဆိုင်ရာ အေထာက်အထားများှင့် 

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းဥပေဒအရ ထုတ်ေပးေသာ သက်ဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်အြပင် ေဘးအရာယ်ရှိေသာကုန်ပစည်းများ သယ်ယူပိုေဆာင်ခွင့် 

အတွက် သက်ဆိုင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်းက ထုတ်ေပးသည့် ေထာက်ခံချက် 

များ ြပည့်စံုစွာပါရိှရမည်။ 

( ဂ) ေဘးအရာယ်ရိှေသာကုန်ပစည်းများ တင်ေဆာင်လာသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြဖစ် 

ေကာင်း သိသာထင်ရာှးေစရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမှတ်အသား (Vehicle Marking)၊ 

ကွန်တိန်နာအမှတ်အသား (Container Marking) ှင့် တိုင်ကီအမှတ်အသား(Tank 

Marking)များ၊ ကုန်ပစည်းအမျ ိးအစားအလုိက် အရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် ထုပ်ပိုးြခင်း 

(Packaging)၊ တံဆိပ်ကပ်ြခင်း (Labelling)၊ ကုန်တင်ြခင်း (Loading) ှင့် ကုန်ချြခင်း 

(Unloading) များကုိ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။  

(ဃ)  ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ကုန်ပစည်းများတင်ေဆာင်လာစဉ် မေတာ်တဆမြဖစ်ပာွးပါက 

ေဆာင်ရCက်ရမည့်အစီအမံများ၊ အရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးလုိအပ်သည့်ပစည်းကိရိယာ 

များ(Safety Equipment)ကို ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ြပည့်စုံစာွ 

ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရမည်။  

၂၆၃။ ဦးစီးဌာနသည် ေဘးအရာယ်ရိှေသာကုန်ပစည်းများကို ကုန်းလမ်းြဖင့်သယ်ယူပုိေဆာင်မည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် ယင်းကုန်ပစည်းများအတွက်လည်းေကာင်း၊ အဆုိပါ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် လုိက်ပါ 

မည့် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် ယာဉ်အကူများအတွက်လည်းေကာင်း န်ကားချက်များကို သတ်မှတ် 

ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ 
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၂၆၄။ အေဝးေြပးခရီးသည်တင်ယာဉ်၌−  

 (က) ခရီးသည်ကုိယ်တုိင်သယ်ယူုိင်သည့် လက်ဆဲွတစ်ုိင်ပစည်းများကို အခမဲ့ တင်ေဆာင် 

ခွင့် ြပရမည်။    

 ( ခ) လိုက်ပါလာေသာ အေထာက်အကူြပ ပစည်းကိရိယာ အသုံးြပရသည့် မသန်စွမ်းသူ 

များအတွက် ၎င်းတိုအသုံးြပသည့် အေထာက်အကူြပကိရိယာများကုိ အခမ့ဲ တင် 

ေဆာင်ခွင့် ြပရမည်။ 

 ( ဂ) ခရီးသည်တစ်ဦးအတွက် အသက် သုံးှစ်ှင့် ေအာက်ရှိ ကေလးတစ်ဦးသာ ၎င်း၏ 

ေပါင်ေပတွင် အခမဲ့တင်ေဆာင်ခွင့်ရှိေစရမည်။ 

 (ဃ) အသက် သံုးှစ် အထက်ှင့် ၁၂ ှစ် ေအာက်ရှိေသာ ကေလးတစ်ဦးသည် ခရီးသည် 

တစ်ဦး၏ ယာဉ်စီးခန်းတစ်ဝက်ကို ေပးရမည်။ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့် အထက်ရိှသူသည် 

ယာဉ်စီးခန်း အြပည့်ေပးရမည်။ 

  ( င) ခရီးလမ်းဆုံးသိုေရာက်တုိင်း ယာဉ်အကူ သိုမဟုတ် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူက ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်အတွင်း၌ ခရီးသည်များ ကျန်ခ့ဲေသာပစည်းတုိကုိ ရှာေဖွရမည်။ ခရီးသည် ကျန်ခ့ဲ 

ေသာ ပစည်းကို ေတွရိှလင် ထုိပစည်းကို ပိုင်ရှင်ထံ အြမန်ဆုံး ြပန်ေပးရမည်။ ပစည်း 

ပုိင်ရှင်ကုိ မသိပါက ထုိပစည်းအား အနီးဆံုး ရဲစခန်း သုိမဟုတ် ခရီးသည် တင်ယာဉ် 

အသင်းအဖဲွံုးသို အပ်ံှရမည်။ 

 ( စ) ခရီးသည်ကျန်ခ့ဲေသာ ပစည်းတုိကုိ အြခားခရီးသည်က ေတွရိှ ၍ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ 

သိုမဟုတ် ယာဉ်အကူသို ေပးအပ်လင် ေပးအပ်သူ ခရီးသည်၏ အမည်ှင့် ေနရပ် 

လိပ်စာကို ရယူထားပီး နည်းဥပေဒခဲွ (င) ပါ အတိုင်း ဆက်လက် ေဆာင်ရCက်ရမည်။ 

၂၆၅။ ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် ေအာက်ပါတိုကို တင်ေဆာင်ြခင်းမြပရ- 

(က) ကူးစက်ေရာဂါရှိသူ၊ 

( ခ) အရက်ေသစာေသာက်စားမူးယစ်ေနသူ၊ 

( ဂ) မူးယစ်ေဆးဝါး သုိမဟုတ် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများသုံးစွဲထားသူ၊ 

(ဃ) စိတ်ေပါ့သွပ်သူ၊ 

( င) တိရစာန်၊ 

( စ) ညစ်ေထးနံေစာ်ေသာပစည်း၊ 

(ဆ) မီးေလာင်ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာပစည်း၊ 

( ဇ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ သယ်ေဆာင်ြခင်းမြပရန် တားြမစ်ထားေသာပစည်း။ 
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၂၆၆။ ကူးစက်ေရာဂါရှိသူမှတစ်ပါး နာမကျန်းြဖစ်ေနသူှင့် ဒဏ်ရာရသူတိုကို ခရီးသည်အြဖစ် 

ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် တင်ေဆာင်ရန် ြငင်းဆန်ြခင်းမြပရ။ 

၂၆၇။ ခရီးသည်တင်ယာဉ်ှင့် တကစီယာဉ်ေပတွင် မည်သူမ ေဆးလိပ်မေသာက်ရ။ 

၂၆၈။ (က) ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် စီးနင်းလုိက်ပါေသာ ခရီးသည်များ သက်ေသာင့်သက်သာ 

ရှိေစေရးှင့် ေဘးကင်းေစေရးအတွက် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ သိုမဟုတ် ယာဉ်အကူ၏ 

န်ကားချက်ကို ခရီးသည်တိုင်းက လုိက်နာရမည်။ 

( ခ) ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူှင့် ခရီးသည်တုိကား အလွယ်တကူ အချက်ေပး 

ဆက်သွယ်ိုင်သည့်ကိရိယာကို ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် တပ်ဆငထ်ားရိှရမည်။ 

( ဂ) မိတွင်းခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် သံဃာေတာ်များ၊ သက်ကီးရCယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူ 

များ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်များ စီးနင်းရန် ဦးစားေပးခံုများ သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

(ဃ) မေတာ်တဆမြဖစ်ပွားလင် အေရးေပကိစရပ်များ ေဆာင်ရCက်ရန် ဆက်သွယ်ရမည့် 

ဖုန်းနံပါတ်များကို ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် ြမင်သာစွာကပ်ထားရမည်။ 

၂၆၉။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းသံုးေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် အသင့်အသံုးြပုိင်သည့် အရန်ဘီး၊ စက်ကိရိယာ 

ြပြပင်ရန် တန်ဆာပလာ ပါရှိသည့်ေသတာ၊ မီးသတ်ေဆးဘူး၊ အေရးေပထွက်ေပါက်မှန်ခွဲရန်တူ 

သိုမဟုတ် ပုဆိန်၊ ကမ်းတုံး၊ ရပ်နားတိဂံှင့် ေရှးဦးသူနာြပေဆးေသတာတို ပါရှိရမည်။  

၂၇၀။ ခရီးသည်တင်ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရှိသူ၊ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် ယာဉ်အကူတိုသည် ခရီး 

သည်ှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ေြပြပစ်ရမည်။ 

၂၇၁။ စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းသုံးေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ထားသူအမည်  သိုမဟုတ် ေနရပ်လိပ်စာ 

ေြပာင်းလဲလုိပါက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပုိင်ရှင်သည် သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှှင့် 

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ဥပေဒအရ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ထုတ်ေပးသည့် တုိင်းေဒသကီး 

သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ သိုမဟုတ် ခိုင် သုိမဟုတ် မိနယ်ဦးစီး 

ဌာနသို ေလာက်ထား ေဆာင်ရCက် ရမည်။  

၂၇၂။   (က) မိတွင်းခရီးသည်တင်ယာဉ်များ သွားလာေရးအတွက် ယာဉ်ေကာကုိ သီးသန"် သတ်မှတ် 

ေပးလုိပါက  တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွှင့် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ  

သည် အစုိးရဌာနှင့် အစိုးရအဖဲွအစည်းများ ပူးေပါင်းညိင်း သတ်မှတ် ိုင်သည်။ 

( ခ) လိုအပ်ချက်အရ သတ်မှတ်ေသာ မိတွင်းခရီးသည်တင်ယာဉ်ေကာကို သာမန်အား 

ြဖင့် အြခားေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ အသံုးမြပရ။ သုိရာတွင် လမ်းဆုံ၊ လမ်းခွ၌ ေကွလုိ 
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သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များအတွက် မိတွင်း ခရီးသည်တင်ယာဉ်ကို အောှင့်အယှက် 

မြဖစ်ေစဘဲ ၎င်းယာဉ်ေကာကို အသံုးြပုိင်သည်။ 

( ဂ)  အဆိုပါ မိတွင်းခရီးသည်တင်ယာဉ်ေကာ တစ်ေလာကတ်ွင် အေှးယာဉ်များသာွး 

လာခွင့် မရှိေစရ။ 

၂၇၃။  တကစီယာဉ်ှင့်စပ်လျဉ်း၍− 

 (က) အမုိးတွင် ေဆးနီြဖင့်ေရးသားထားေသာ “Taxi” စာသားကုိ ြမင်ုိင်ေစသည့် အြဖေရာင် 

ဆိုင်းဘုတ်မီးအိမ် တပ်ဆင်ထားရမည်။ 

 ( ခ) ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ် ကင်းရှင်းရန်ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီး၏ သွင်ြပင် 

ုပ်ဆင်းအဂါ ြပည့်စုံေကာင်းမွန်ရန် ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေကာင်း 

စာွ ြပြပင်ထားရမည်။ 

 ( ဂ) တပ်ဆင်ထားေသာ ေလကာမှန်များတွင် ေနေရာင်ကာစတစ်ကာ (Sticker) တပ်ဆင် 

ြခင်း လုံးဝမြပရ။ 

 (ဃ) ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် ခရီးသည်များအတွက် ~က့ံခုိင်ေကာင်းမွန်ေသာ အသက်ကယ်ထိုင်ခုံ 

ခါးပတ်များ ြပည့်စံုစွာ ပါရှိရမည်။  

 ( င) အမုိးတွင် ပစည်းတင်ရန်စင်ှင့် အထုပ်အပုိးတင်သည့်စင်များ တပ်ဆင်ြခင်း  မြပရ။ 

 ( စ) ေဆးအေရာင်သည် ေကာင်းမွန်ရမည်ြဖစ်ပီး ေဒသအလုိက ် သိုမဟုတ် အသင်းအဖွဲ 

အလိုက် သို မဟုတ် ကုမဏီအဖွဲအစည်းအလိုက် တူညီစွာ သတ်မှတ်လိုပါက 

ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ေပးသည့်အတိုင်း ြဖစ်ရမည်။  

 (ဆ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပံုတင်ထားသူ အမည်ေြပာင်းြခင်း၊ ခရီးလွန်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း၊ 

ေနရပ်လိပ်စာေြပာင်းလဲြခင်းများသည် ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်အတုိင်း ြဖစ်ရမည်။  

၂၇၄။ အငှားယာဉ်အြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းမရိှေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို တကစီယာဉ်အြဖစ် 

အသံုးမြပရ။ 

၂၇၅။ တကစီယာဉ်တွင် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ၏ အမည်ှင့် ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်အမှတ်ကုိ ခရီးသည်များ 

ြမင်သာေစရန် ထင်ရှားစာွေဖာ်ြပထားရမည်။ 

၂၇၆။ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူသည် တကစီယာဉ်ငှားရမ်းသူခရီးသည် သွားလုိရာသုိ အနီးဆံုး လမ်းခရီးြဖင့် 

ပိုေဆာင် ေပးရမည်။ အကယ်၍ ခရီးသည်က ယင်းသာွးလိုသည့် လမ်းခရီးကို န်ြပလင်  န်ကား 

သည့်အတိုင်း ပို ေဆာင်ေပးရမည်။ သွားလာသည့် လမ်းခရီးတွင် သွားလာရန် အခက်အခဲရှိပါက 

လမ်းခရီးေြပာင်း၍ ပိုေဆာင်ေပးိုင်သည်။ 



94 
 

 

 

၂၇၇။ တကစီယာဉ်တွင် ခရီးသည်ကျန်ခ့ဲေသာပစည်းကုိ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူက ေတွရိှလင် ထုိပစည်းကုိ 

ပုိင်ရှင်ထံ အြမန်ဆံုးြပန်ေပးရမည်။ ပစည်းပုိင်ရှင်ကုိ မသိပါက ထုိပစည်းကုိ အနီးဆံုးရဲစခန်းသုိ ေပးအပ် 

ပီး လက်ခံရရိှေကာင်း အေထာက်အထား ရယူထားရမည်။ တကစီယာဉ်သည် အသင်းအဖဲွပုိင်ယာဉ် 

ြဖစ်ပါက ေတွရိှေသာပစည်းကို အသင်းအဖဲွုံးသို အပ်ံှရမည်။ 

အခန်း(၁၀) 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သွားလာမစည်းကမ်းများ 

၂၇၈။ (က) ဤအခန်းပါ ြပဌာန်းချက်များကို အများြပည်သူလုိက်နာေစရန်၊ လုိက်နာရန်ပျက်ကွက် 

သူအား ပညာေပးရန်ှင့် အေရးယူရန်အလုိငှာ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနသည် 

ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွမှ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ သိုမဟတု် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲဝင်များမရိှ 

သည့်ေဒသများတွင် နယ်ေြမခံရဲတပ်ဖဲွကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ လုိအပ်လင်အြခားအစုိးရ 

ဌာန၊ အစိုးရအဖဲွအစည်းတစ်ခုခုကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကုိ 

ေသာ်လည်းေကာင်း တာဝန်များအားလံုးကုိြဖစ်ေစ၊ အချ ိကုိြဖစ်ေစ တာဝန်ေပးအပ်ုိင်သည်။ 

 ( ခ) နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ သုိမဟုတ် ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန် 

တာဝန်ရှိသူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အသွားအလာကို လက်ြဖင့်အချက်ြပ၍ြဖစ်ေစ၊ 

ခရာသံှင့်လက်အချက်ြပတွဲ၍ြဖစ်ေစ၊ အချက်ြပကိရိယာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားသင့်ေလျာ် 

ေသာ နည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ကီးကပ်ထိန်းသိမ်း န်ြပိုင်သည်။ 

 ( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အသာွးအလာကို ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရနတ်ာဝန်ရှိသူ၏ န်ြပချက်ကုိ 

လမ်းအသုံးြပသူများက လိုက်နာရမည်။ 

၂၇၉။ (က) သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများ၊ ယာဉ်သာွးလာမကို 

ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန် အချက်ြပများကို လမ်းအသံုးြပသမူျားက လိုက်နာရမည်။  

( ခ) မိတွင်း၌ြဖစ်ေစ၊ မိြပင်၌ြဖစ်ေစ လမ်းန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများ၊ ယာဉ်ထိန်း 

မီးအချက်ြပများှင့် ေြခကျင်အသံုးြပသူများအတွက် မီးအချက်ြပများကုိ ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီ၊ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွသည် သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသကီး 

သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမ 

ဦးစီးဌာနုံးများှင့် လမ်းတည်ေဆာက်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ 

အစည်းများ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရCက်မြဖင့် ၁၉၆၈ လမ်းန်းများှင့် လမ်းအချက်ြပများ 

ဆုိင်ရာ ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်း (Vienna Convention on Road Signs and Signals 



95 
 

 

 

1968)အရ ဦးစီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရCက်ရမည်။  

( ဂ) နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) အရ ေဆာင်ရCက်ခွင့်ရိှသူများ မှတစ်ပါး မည်သူမ အများြပည်သူဆုိင်ရာ 

ေနရာတွင် ဤနည်းဥပေဒများအရ ြပာန်းထားေသာ လမ်းန်းများ၊ လမ်းအမှတ် 

အသားများ၊ ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ြပများှင့် ေြခကျင်အသုံးြပသူများအတွက် မီး 

အချက်ြပများ သိုမဟုတ် ယင်းတိုှင့် ဆင်တူယိုးမာှးြဖစ်သည့် အမှတ်အသားများကို 

မြပလုပ်ရ။ သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများ၊ ယာဉ်ထိန်း 

မီးအချက်ြပများှင့် ေြခကျင်အသုံးြပသူများအတွက် မီးအချက်ြပများကို ေြပာင်း 

လဲြခင်း၊ ဖယ်ရှားြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း မြပလုပ်ရ။ 

၂၈၀။ ကိုယ်ပိုင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ ရပ်နားရန်ေနရာကိုလညး်ေကာင်း၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ 

အတွက် ခရီးသည်တက်၊ ဆင်းရန်ေနရာှင့် ရပ်နားရန်ေနရာကိုလည်းေကာင်း၊ ကုန်တင်ယာဉ် 

အတွက် ကုန်တင်ကုန်ချရန်ေနရာှင့် ရပ်နားရန်ေနရာကိုလည်းေကာင်း၊ တကစီယာဉ်များအတွက် 

အငှားလုိက်ရန် ေစာင့်ဆိုင်းသည့်ေနရာှင့် ရပ်နားရန်ေနရာကုိလည်းေကာင်း ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ 

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲသည် အစုိးရဌာန၊  အစုိးရအဖဲွအစည်းများ၏ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရCက်မြဖင့် ေနရာသတ်မှတ်ြခင်းှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ြခင်းတို ြပိုင်သည်။ 

၂၈၁။ မည်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မဆို ခွင့်ြပထားေသာ တင်ေဆာင်ိုင်သည့် လူဦးေရ သုိမဟုတ် 

ခရီးသည် အေရအတွက် သိုမဟုတ် ကုန်အေလးချနိ်တိုထက်ပို၍ တင်ေဆာင်ြခင်း မြပရ။ 

၂၈၂။ မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်သူမဆို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်ေနစဉ်အတွင်း ယာဉ် 

ေမာင်းှင်မကို အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစိုင်သည့် စီးနငး်သူ၊ ကုန်ပစည်းှင့် တိရစာန်တိုကို မိမိှင့် 

ကပ်လျက် တင်ေဆာင်ြခင်း မြပရ။ 

၂၈၃။ မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်သူမဆုိ လမ်းန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများ၊ ယာဉ် 

ထိန်း မီးအချက်ြပများမီးများအတုိင်း လုိက်နာေမာင်းှင်ရမည်။ လမ်းေပတွင် ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန် 

တာဝန်ရှိသူက ယာဉ်အသာွးအလာကို ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းေနသည့်အခါ ၄င်းကန်ြပသည့်အတိုင်း 

လိုက်နာရမည်။    

၂၈၄။ လမ်းတည်ေဆာက်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ရိှသည့်အဖဲွအစည်းသည် ေကျာင်းနယ်နိမိတ် 

ဧရိယာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်မ အြမန်န်း ကန"်သတ်ချက်ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လမ်းန်း၊ 

လမ်းအမှတ်အသားများ ြပည့်စံုစွာ စုိက်ထူေရးဆဲွြခင်းြပရမည်။   
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၂၈၅။ မည်သည့််ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မဆို လမ်း၏လက်ယာဘက်သို ကပ၍်ေမာင်းှင်ရမည်။  တစ်လမ်း 

ေမာင်းလမ်းတွင် သာွးလိုသည့်ဘက်ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ယာဉ်ေကာတွင် ေမာင်းှင်ရမည်။ 

၂၈၆။ (က)  ေှးေကွးစာွေမာင်းှင်လုိလင် အြခားေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ ပိတ်ဆိုမမြဖစ်ေစရန် ညာ 

ဘက် အစွန်ဆုံး ယာဉ်ေကာကသာ ေမာင်းှင်ရမည်။  

( ခ) ှစ်လမ်းေမာင်းလမ်းတွင် တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ယာဉ်ေကာှစ်ခုစီှင့် အထက်ရှိပါက 

လက်ဝဲစွန်းယာဉ်ေကာကို တတ်ိုင်သမဖွင့်၍ ေမာင်းရမည်။ 

၂၈၇။ (က) လမ်းအေြခအေနေကာင်းပီး ယာဉ်ေကာရှင်းလင်းလင် မိ၏နယ်နိမိတ် အတွင်း၌ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်မ အြမန်န်းကို တစ်နာရီလင် ၃၀ မုိင် (၄၈ ကီလိုမီတာခန"်)  

ထက်ပုိ၍လည်းေကာင်း၊ မိ၏နယ်နိမိတ်ြပင်ပ၌ မိနယ်တစ်ခုှင့် တစ်ခုကုိ ဆက်သွယ် 

ထားသည့် လမ်းမကီးေပတွင် တစ်နာရီလင် ၅၀ မိုင် (၈၀ ကီလုိ မီတာ) ထက်ပို၍ 

လည်းေကာင်း မေမာင်းရ။ 

( ခ) ေနာက်တွဲပါေသာေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် ေဘးအရာယ်ရှိေသာကုန်ပစည်း တင်ေဆာင် 

ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တိုအတွက် အြမန်န်းကို မိ၏နယ်နိမိတ်အတွင်း၌ တစ်နာရီ 

လင် မိုင် ၂၀ (၃၂ ကီလုိမီတာခန"်) ထက်ပုိ၍လည်းေကာင်း၊ မိ၏နယ်နိမိတ်ြပင်ပ၌ 

မိနယ် တစ်ခုှင့် တစ်ခုကုိ ဆက်သွယ်ထားသည့် လမ်းမကီးေပတွင် တစ်နာရီလင် 

၃၅ မုိင် (၅၆ ကီလုိမီတာ) ထက်ပုိ၍လည်းေကာင်း မေမာင်းရ။ 

( ဂ) ေကျာင်းနယ်နိမိတ်ဧရိယာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းငှ်မ အြမန်န်းကို တစ်နာရီ 

လင် မုိင် ၂၀ (၃၂ ကီလုိမီတာ) ထက်ပုိ၍ မေမာင်းရ။  

(ဃ) မိ၏နယ်နိမိတ်အတွင်း၌ ှစ်လမ်းေမာင်းလမ်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်  ယာဉ်ေကာ 

သုံးခုစီရိှပါက လက်ဝဲစွန်းယာဉ်ေကာတွင် တစ်နာရီလင် မိုင် ၄၀ (၆၄ ကီလိုမီတာ) 

အထိ ေမာင်းှင်ခွင့်ြပသည်။ 

 ( င) ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် အစုိးရအဖွဲသည် ေဒသ 

တွင်းလမ်းများ၏ အေြခအေနေပမူတည်၍ ေမာင်းှင်ခွင့်ြပသည့် အြမန်န်းကို 

နည်းဥပေဒခဲွ(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)ှင့် (ဃ)ပါ အြမန်န်း သတ်မှတ်ချက်အတွင်း လုိအပ်သလုိ 

ေလာ့ချသတ်မှတ်ုိင်သည်။    

( စ) နည်းဥပေဒခဲွ(က)မှ (ဃ)အထိ သတ်မှတ်ေသာ အြမန်န်းသည် အြမန်လမ်းမကီးများ 

ေပတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ ေမာင်းှင်ရမည့် သတ်မှတ်အြမန်န်းှင့် သက်ဆုိင်ြခင်း 

မရှိေစရ။ အြမန်လမ်းမကီးများေပတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်သည့်အခါ အြမန် 

လမ်းမကီးများဥပေဒအရ သတ်မှတ်သည့်အြမန်န်းအတိုင်း ေမာင်းှင်ရမည်။  
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၂၈၈။ နည်းဥပေဒ ၂၉၆ နည်းဥပေဒခဲွ (င) အရ ယာဉ်သွားလာမ ဦးစားရေရးအတွက် အချက်ေပးသံ 

များှင့် ဦးစားေပးမီးများအသုံးြပ၍ ေမာင်းှင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များသည် အြမန်န်း သတ်မှတ် 

ချက်ှင့် မသက်ဆိုင်ေစရ။  

၂၈၉။ ေရှမှေမာ်ေတာ်ယာဉ် ုတ်တရက်အြမန်န်းေလာ့ချလင် သိုမဟုတ် ရပ်တန"်လင် ထိခုိက်မ 

မြဖစ်ေစရန် ေနာက်မှလိုက်ပါလာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် သင့်ေလျာ်ေသာ အကာွအေဝးမှခာွ၍ 

ေမာင်းှင်ရမည်။  

၂၉၀။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်သူသည် မိမိေရှမှေမာေ်တာ်ယာဉ်ကို ေကျာ်တက်လိုလင် 

ေအာက်ပါတိုကို  ဂုြပရမည်- 

(၁) ေနာက်မှလုိက်ပါေနေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် မိမိေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ေကျာ် 

တက်ရန် ြပင်ဆင်ေနြခင်း ရိှ မရိှ၊ 

(၂) မိမိေကျာ်တက်လုိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် ယင်း၏ေရှရှိေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို 

ေကျာ်တက်ရန် ြပင်ဆင်ြခင်း ရှိ မရှိ၊  

(၃) ေကျာ်တက်ရာတွင် မိမိအသံုးြပမည့် ယာဉ်ေကာသာွးလာမ ရှင်း မရှင်း။ 

( ခ) မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မဆို မိမိေရှမှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိေကျာ်တက်ရာတွင် သာမန် 

အားြဖင့် ထုိေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ လက်ဝဲဘက်မှသာ လုိအပ်သလုိ အချက်ြပေပးပီး 

သင့်ေလျာ်ေသာ အကွာအေဝးမှ လွတ်ကင်းစာွ ေကျာ်တက်ရမည်။ 

( ဂ) မိမိေရှမှသာွးေနေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေကျာ်တက်လုိလင် ထိုေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ 

ေနာက်မှကပ်မလုိက်ဘဲ ယင်း၏ေရှတွင်ရှိသည့် လမ်းအေြခအေနကို ေကာင်းမွန်စာွ 

လှမ်းြမင်ုိင်သည့် အကွာအေဝးမှလုိက်ပီး ယာဉ်ေကာရှင်းသည့်အခါမှသာ ေကျာ်တက် 

ရမည်။ 

(ဃ) ေကျာ်တက်ပီး၍ မူလယာဉ်ေကာသုိြပန်ဝင်လင် ေနာက်မှေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ အေှာင့် 

အယှက် မြဖစ်ေစဘဲ လွတ်ကင်းစာွဝင်ရမည်။  

( င) မိမိေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ အြခားေမာ်ေတာ်ယာဉ်က ေကျာ်တက်ေနလင် ထုိေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ေကျာ်တက်ပီးသည်အထိ မိမိေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အြမန်န်းကို တတ်ိုင်သမေလာ့ချ 

ပီး လမ်းေပး၍ ေကျာ်တက်ခွင့်ြပရမည်။ 

( စ) ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင် မိမိေရှမှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ လက်ယာဘက်မှ ေကျာ် 

တက် ိုင်သည်-  

(၁) ေရှမှေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် လက်ဝဲေကွရန် အချက်ြပေနသည့်အခါ၊ 
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(၂) လမ်းတွင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ ပိတ်ဆိုေနသြဖင့် လက်ယာဘက်တွင် လမ်းပွင့် 

ေနသည့်အခါ၊ 

(၃) ယာဉ်ေကာလမ်းေြပာင်းသည့်အေနြဖင့် လက်ဝဲဘက်ယာဉ်ေကာတွင် ေမာင်းှင် 

ေနသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ေရှသုိ လက်ယာဘက်ယာဉ်ေကာမှ လွတ်ကင်းစွာ 

လမ်းေြပာင်းဝင်သည့်အခါ၊ 

(၄) တစ်လမ်းေမာင်းလမ်းတွင် ေမာင်းှင်ေနသည့်အခါ။ 

(ဆ) လမ်းတွင်မျဉ်းေကာင်းေရးဆွဲ၍ ယာဉ်ေကာများ  သတ်မတှ်ထားလင် ထုိယာဉ်ေကာ 

အသီးသီးတွင် ေမာင်းှင်သွားလာေနေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိမိ 

ယာဉ်ေကာကုိ အသံုးြပ၍ အြခားယာဉ်ေကာမှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို ေကျာ်လွန် 

ေမာင်းှင်သာွးလာြခင်းသည် ဤနည်းဥပေဒပါ ေကျာ်တက်ြခင်းှင့် မသက်ဆိုင်ေစရ။  

၂၉၁။ ေအာက်ပါေနရာများ၊ အချနိ်အခါှင့် အေြခအေနများတွင် မိမိေရှက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို လုံးဝ 

ေကျာ်တက်ြခင်း မြပရ- 

(က) ေြခကျင်ေလာက်သူများြဖတ်ကူးရန် ခွင့်ြပထားေသာေနရာ၊ 

( ခ) လမ်းဆုံလမ်းခွ၊ 

( ဂ) လမ်းေထာင့်ှင့်လမ်းေကွ၊ 

(ဃ) ကုန်းအတက်ှင့်ကုန်းထိပ်၊ 

( င) တံတားအဝင်ဝှင့် တံတားအေပ၊ 

( စ) လမ်းကျဉ်းအတွင်း၊ 

(ဆ) ဥမင်လိုဏ်ေခါင်းအတွင်း၊ 

( ဇ) လမ်းအလယ်တွင်မျဉ်းြဖ၊ မျဉ်းဝါှစ်ေကာင်းရှိေသာ လမ်းတစ်ေလာက်၊ 

( စျ) တစ်ဆက်တည်းမျဉ်းေကာင်းသတ်မှတ်ထားေသာ ယာဉ်ေကာအတွင်း၊ 

(ည) တံခါးရှိှင့်တံခါးမဲ့ရထားလမ်းကူးေနရာ၊ 

( ဋ) ြမင်ကွင်းမရှင်းလင်း၍ အရာယ်ကင်းစာွ ေကျာ်တက်ရန် စိတ်မချရေသာ အချနိ်အခါ၊  

( ဌ) "လမ်းမပိတ်ရ" အဝါေရာင်မျဉ်းကွက်(Yellow Box)ေနရာ၊ 

( ဍ) ေကျာ်တက်လင်ေရှ သုိမဟုတ် မျက်ှာချင်းဆုိင်မှ ေမာင်းှင်ေနရသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

များက ေရှာင်တိမ်းေပးရြခင်း၊ အြမန်န်းေလာ့ေပးရြခင်းြဖင့် အေှာင့်အယှက် 

ြဖစ်ေစိုင်သည့် အေြခအေန။ 
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၂၉၂။ (က) ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ြပှင့် ကီးကပ်ထိန်းသိမး်ရန်တာဝန်ရှိသူ ကင်းမဲ့ချနိ်၌ လမ်းဆံု 

လမ်းခွတွင် လက်ယာဘက်သို ေကွလိုလင် လမ်းဆုံလမ်းခွသို မေရာက်မီ အချက် 

ြပလျက် လမ်းလက်ယာဘက်ေဘးသို ကပ်ေမာင်း၍ အြမန်န်းေလာ့ပီး ချဉ်းကပ် 

သာွးရမည်။ လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် ေခတရပ်၍ ေကွဝင်မည့် လမ်း၏တစ်ဖက်တစ်ချက် 

ကို ကည့်ပီး အရာယ်ကင်းမှ ထိုလမ်း၏ လက်ယာဘက်သို ကပ်၍ေကွရမည်။ 

ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ြပ သုိမဟုတ် ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရိှသူရိှေသာ လမ်းဆံု 

လမ်းခွတွင် ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ြပ သုိမဟုတ် ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရိှသူက 

န်ြပသည့်အတုိင်း လက်ယာဘက်သုိ ေကွရမည်။  

( ခ) ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ြပှင့် ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန ် တာဝန်ရှိသူ ကင်းမဲ့ချနိ်၌ လမ်းဆုံ 

လမ်းခွတွင် လက်ဝဲဘက်သို ေကွလုိလင် လမ်းဆံုလမ်းခွမေရာက်မီ အချက်ြပလျက် 

လက်ဝဲအစွန်းယာဉ်ေကာ သုိမဟုတ် လမ်း၏အလယ်သုိ ကပ်ေမာင်း၍ အြမန်န်း 

ေလာ့ပီး ချဉ်းကပ်သာွးရမည်။ လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် ေခတရပ်၍ ေကွဝင်မည့်လမ်း၏ 

တစ်ဖက်တစ်ချက်ကို ကည့်ပီး အရာယ်ကင်းမှ ဝင်လိုသည့် လမ်း၏လက်ဝဲဘက် 

ယာဉ်ေကာအတွင်းသို ေကွဝင်ရမည်။ ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ြပ သိုမဟုတ် ကီးကပ် 

ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရိှသူရိှေသာ လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ြပ သုိမဟုတ် 

ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသူက န်ကားသည့်အတိုင်း လက်ဝဲဘက်သို ေကွ 

သာွးရမည်။  

( ဂ) ှစ်လမ်းေမာင်းလမ်းမ၏လက်ယာဘက်ရိှ လမ်းသွယ်ထဲသုိ ေကွဝင်လုိလင် လမ်းသွယ် 

သုိ မေရာက်မီ အချက်ြပလျက် လမ်းလက်ယာဘက်သုိ ကပ်ေမာင်း၍ အြမန်န်းေလာ့ 

ပီး အရာယ်ကင်းမှ ေကွဝင်ရမည်။ လမ်းမ၏လက်ဝဲဘက်ရိှ လမ်းသွယ်ထဲသုိ ေကွဝင် 

လုိလင် လမ်းသွယ်သုိ မေရာက်မီ အချက်ြပလျက် လမ်း၏အလယ်ဘက်သုိ ကပ်ေမာင်း 

၍ အြမန်န်းေလာ့ပီး ေခတရပ်ရမည်။ တစ်ဖက်မှလာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အရာယ် 

ကင်းမှ ေကွဝင်ရမည်။ 

(ဃ) ှစ်လမ်းေမာင်းလမ်းမှ တစ်လမ်းေမာင်းလမ်းသို ေကွဝင်လုိလင် လက်ယာဘက်သုိ 

ေကွဝင်ရပါက ှစ်လမ်းေမာင်းလမ်း၏ လက်ယာဘက်သုိကပ်၍ တစ်လမ်းေမာင်း၏ 

လက်ယာဘက်ြခမ်းရှိ ယာဉ်ေကာ တစ်ခုခုအတွင်းသို ေကွဝင်ရမည်။ လက်ဝဲဘက်သုိ 

ေကွဝင်ရပါက ှစ်လမ်းေမာင်းလမ်း၏ လမ်းအလယ်သိုကပ်၍ တစ်လမ်းေမာင်းလမ်း 

၏ လက်ဝဲဘက်ြခမ်းရိှ ယာဉ်ေကာ တစ်ခုခုအတွင်းသို ေကွဝင်ရမည်။  
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( င) တစ်လမ်းေမာင်းလမ်းမှ ှစ်လမ်းေမာင်းလမ်းသို ေကွဝင်လုိလင် လက်ယာဘက်သို 

ေကွလိုပါက တစ်လမ်းေမာင်းလမ်း၏ လက်ယာဘက်သုိကပ်ပီးမှ ေကွဝင်ရမည်။ 

လက်ဝဲဘက်သုိ ေကွလုိပါက တစ်လမ်းေမာင်းလမ်း၏ လက်ဝဲဘက်သုိကပ်ပီးမှ ေကွဝင် 

ရမည်။ 

( စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေကွမည်ြဖစ်ေကာင်း အချက်ြပြခင်းကုိ ေကွမည့်ေနရာသို မေရာက်မီ 

အနည်းဆုံး ေပ ၁၀၀ (၃၀.၅ မီတာ) မှ ကိတင်၍ြပရမည်။ 

(ဆ) လက်ယာဘက်သိုေကွရန် လက်ဝဲဘက်ယာဉ်ေကာမှ လက်ယာဘက ်ယာဉ်ေကာကို 

ြဖတ်၍ ေကွေမာင်းြခင်း သိုမဟုတ် လက်ဝဲဘက်သိုေကွရန ် လက်ယာဘက် ယာဉ် 

ေကာမှ လက်ဝဲဘက်ယာဉ်ေကာကုိ ြဖတ်၍ လမ်းအလယ်တွင် ေနရာယူြခင်းကုိ မြပရ။  

၂၉၃။ (က) ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ြပှင့် ကီးကပ်ထိန်းသိမး်ရန်တာဝန်ရှိသူ ကင်းမဲ့ချနိ်၌ လမ်းဆံု 

တွင် လမ်းတစ်ဖက်စီမှလာေနေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှစ်စီးအနက် လမ်းဆုံသို ဦးစာွ 

ေရာက်ရှိေနေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် ဦးစွာြဖတ်ေကျာ်ရမည်။ လမ်းဆုံသုိ တစ်ချန်ိ 

တည်း ေရာက်ရိှလင် သာမန်အားြဖင့် လက်ယာဘက်မှလာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို 

ဦးစားေပးရမည်။ ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ြပ သုိမဟုတ် ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရိှသူ 

ရိှေသာ လမ်းဆံုတွင် ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ြပ သိုမဟုတ် ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန် 

ရှိသူက န်ြပသည့်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။ 

( ခ) လမ်းမှင့် လမ်းသွယ်ဆံုသည့် လမ်းဆံုတွင် လမ်းသွယ်မှ ေမာင်းှင်လာေသာ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်သည် လမ်းမေပ၌ ေမာင်းှင်လာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဦးစားေပးရမည်။ 

( ဂ) လမ်းဆံုတွင် အဝုိင်းပတ်ရိှလင် အဝုိင်းပတ်ထဲသုိ ဦးစွာေရာက်ရိှေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ 

ဦးစားေပးရမည်။ အဝိုင်းပတ်တွင် လက်ယာပတ်ေမာင်းရမည်။ 

၂၉၄။ “ဂ” ေကွ ေကွြခင်း 

(က) ေအာက်ပါေနရာများတွင ်မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မ “ဂ” ေကွ မေကွရ- 

(၁) ေြခကျင်ေလာက်သူများြဖတ်ကူးရန် ခွင့်ြပထားေသာေနရာ၊ 

(၂) လမ်းအလယ်တွင် အလျားလိုက် တစ်ဆက်တည်းေရးဆဲွထားေသာ မျဉ်းြဖ၊ 

မျဉ်းဝါတစ်ေကာင်း သုိမဟုတ် ှစ်ေကာင်းရိှေသာလမ်း၊ 

(၃) ခွင့်မြပေသာ လမ်းဆုံလမ်းခွ၊ 

(၄)  လမ်းေထာင့်၊ လမ်းေကွ၊ 

(၅) ကုန်းထိပ်ှင့် ယင်းမှ ၃၂၈ ေပ (၁၀၀ မီတာ) အတွင်း၊ 
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(၆) တံတားအဝင်ဝှင့် တံတားေပ၊ 

(၇) တစ်လမ်းေမာင်းလမ်း၊ 

(၈) “ဂ” ေကွ မေကွရဟု တားြမစ်ထားေသာေနရာ၊ 

(၉) "လမ်းမပိတ်ရ" အဝါေရာင်မျဉ်းကွက် (Yellow Box) ေနရာ၊ 

(၁၀) ေကျာင်း၊ ေဆးံု၊ မီးသတ်စခန်းတို၏ေရှ။  

( ခ) “ဂ” ေကွ ေကွိုင်ေသာေနရာတွင် ေကွလိုလင် မိမိ ေရှ၊ ေနာက် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

အသွားအလာရှင်းမှ ေကွရမည်။ လမ်းကျဉ်း၍ ေရှတုိးေနာက်ဆုတ်ေကွရပါက အြခား 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ အသာွးအလာကို တားဆီးပိတ်ဆိုြခင်းမြဖစ်ေစရ။ 

၂၉၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေနာက်ဆုတ်ြခင်း  

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုေနာက်ဆုတ်လိုလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ေဘးှစ်ဖက်ှင့် ေနာက်သုိ 

ကည့်ပီး အရာယ်ကင်းမှ အချက်ြပ၍ ြဖည်းညင်းစာွ ေနာကဆ်ုတ်ရမည်။ အြခား 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ အသာွးအလာကို တားဆီးပိတ်ဆိုြခင်း မြဖစ်ေစရ၊ 

( ခ) လမ်းသွယ်မှ လမ်းမေပသို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေနာက်ဆုတ် မထွက်ရ၊ 

( ဂ) တစ်လမ်းေမာင်းလမ်းေပတွင် ေနာက်ဆုတ်မေမာင်းရ၊ 

(ဃ) ဥပစာတစ်ခုခုအတွင်းမှ လမ်းေပသို ေနာက်ဆုတ်မထွက်ရ၊ 

( င) လမ်းအသုံးြပေသာ အြခားသူများအား အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် ကာရှည်စွာ 

ေနာက်ဆုတ်ြခင်း မြပရ။ 

၂၉၆။ (က) ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရိှသူက ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ရပ်ရန်န်ြပလင် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ကို ရပ်ရမည်။  

( ခ) ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ြပှင့် ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရိှသူ ကင်းမ့ဲေသာ လမ်းဆံု 

လမ်းခွတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ြဖတ်မေမာင်းမီ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မေကွမီ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ကို ေခတရပ်၍ အရာယ်ကင်းမှ ဆက်ေမာင်းရမည်။ 

( ဂ) လမ်းသွယ်မှ လမ်းမေပသုိ မထွက်မီလည်းေကာင်း၊ ဥပစာတစ်ခုခုအတွင်းမှ လမ်းေပသုိ 

မထွက်မီလည်းေကာင်း လမ်းဆုံ သိုမဟုတ် ဥပစာထွက်ေပါက်တင်ွ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ကို ေခတရပ်၍ အရာယ်ကင်းမှ ေမာင်းထွက်ရမည်။ 

(ဃ) လူကူးမျဉ်းကျားေနရာ လမ်းန်းြဖင့် ေဖာ်ြပထားသည့် လူကူးရန်ေနရာတွင် ြဖတ်ကူး 

သူများရှိပါက ထုိေနရာမေရာက်မီ အနည်းဆုံး ၁၆ ေပ ၆ လက်မ (ငါး မီတာ) အကာွ 
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အေဝးတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေခတရပ်ရမည်။ လမ်းြဖတ်ကူးေနသူများရှင်းမှ ဆက် 

ေမာင်းရမည်။ 

( င) ဦးစားေပးမီး အသုံးြပ၍လည်းေကာင်း၊ အချက်ေပးသံြဖင့်လည်းေကာင်း ေမာင်းှင် 

လာေသာ တပ်မေတာ်ယာဉ်၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲယာဉ်၊ သူနာတင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ 

မီးသတ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် အြခားအေရးကီးယာဉ်များ လာသည်ကို ကားသိလင် 

ထိုေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဦးစားေပးလျက် မိမိေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို လမ်းနံေဘးသုိကပ်၍ 

ရပ်ထားရမည်။ ထိုေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ ြဖတ်ေကျာ်သာွးမှသာ ဆက်လက်ေမာင်းှင် 

ရမည် သိုမဟုတ် ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသူရှိလင် ယင်းကန်ြပသည့် 

အတိုင်း လိုက်နာရမည်။ 

( စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေကာင့် တိရစာန်ထိတ်လန"်မည်စုိးရိမ်၍ တိရစာန်ကုိ ထိန်းေကျာင်းသူက 

ရပ်ရန် ေမတာရပ်ခံလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိရပ်ေပးရမည်။ ထိန်းေကျာင်းသူမရိှေသာ 

တိရစာန်များကုိ လမ်းေပတွင်ေတွလင် သတိြဖင့်ေမာင်းရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို 

ရပ်သင့်လင် ရပ်ေပးရမည်။ 

(ဆ) တံခါးရှိ သိုမဟုတ် တံခါးမဲ့ရထားလမ်းကုိ မြဖတ်ကူးမီ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေခတရပ် 

ရမည်။ 

( ဇ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ အလွယ်တကူ ြဖတ်သန်းသွားလာရန် အခက်အခဲရိှသည့် လမ်းေပ 

တွင် စနစ်တကျစုဖဲွ ေမာင်းှင်လာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တန်းှင့် ေတွဆံုလင် လုိအပ် 

သလို လမ်းေပး၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တန်း ြဖတ်ေကျာ်သာွးသည်အထိ မိမိေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ကို ရပ်ထားရမည်။ 

( ဈ) နည်းဥပေဒ ၃၂၄ အရ ယာဉ်တိုက်ခိုက်မတွင် မိမိေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပါဝင်လင် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ကို ချက်ချင်းရပ်ထားရမည်။ 

(ည) ေတာင်တက်၊ ေတာင်ဆင်းလမ်းတွင် အဆင်းှင့် အတက်ေမာေ်တာ်ယာဉ်များဆုံ၍ 

ေရာှင်တိမ်းရန် အခက်အခဲရိှပါက အတက်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဦးစားေပးပီး အဆင်း 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်က လက်ယာဘက်သို တတ်ိုင်သမ ကပ်၍ရပ်ေပးရမည်။ 

( ဋ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေကာင့် အြခားလမ်းအသုံးြပသူများအား အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်သည့် 

အေြခအေနမျ ိး ြဖစ်ေပလာလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုရပ်ထားရမည်။  

( ဌ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိရပ်လုိလင် ရပ်မည်ြဖစ်ေကာင်းအချက်ြပ၍ ြဖည်းညင်းစွာ ရပ်ရမည်။ 
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၂၉၇။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ရပ်ြခင်း၊ ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ ခုိင်လံုေသာ အေကာင်းြပချက်တစ်ခုခု 

ေကာင့် ရပ်နားြခင်းြပလင် လမ်းလက်ယာဘက် ေဘးသုိကပ်၍ လက်ယာဘက်ဘီးများ 

သည် လမ်းနံေဘးမှ တစ်ေပ (၃၁ စင်တီမီတာ) အတွင်းရိှရမည်။ တစ်လမ်းေမာင်းလမ်းမ၌ 

မူ လမ်းလက်ဝဲဘက် လမ်းေဘးသုိကပ်၍ လက်ဝဲဘက်ဘီးများသည် လမ်းနံေဘးမှ တစ် 

ေပ (၃၁ စင်တီမီတာ) အတွင်းရှိရမည်။  

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းရန် သတ်မှတ်ခွင့်ြပထားသည့် ေနရာများတွင် ရပ်ဆိုင်း 

ိုင်သည့်အြပင် ဤနည်းဥပေဒအရ တားြမစ်ထားြခင်းမရှိေသာ အြခားေနရာများတွင် 

လည်း ရပ်ဆိုင်းိုင်သည်။ 

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ရပ်နားလုိလင် သတ်မှတ်ခွင့်ြပထားသည့် ေနရာများတွင်သာ ရပ်နား 

ရမည်။ရပ်နားရန်ေနရာအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်အရ လမ်းနံေဘးှင့် 

ယှဉ်လျက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လမ်းနံေဘးှင့် တေစာင်းအေနအထားေသာ်လည်းေကာင်း 

ရပ်နားရမည်။ အြခားေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ သာွးလာမကို မပိတဆ်ိုေစရ။ 

(ဃ) ယာဉ်ေကာ၏ ဦးတည်ရာကို ဆန"်ကျင်၍ ရပ်ြခင်း၊ ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ ရပ်နားြခင်း မြပရ။ 

( င) ကုန်းအတက်အဆင်းတွင် ရပ်ြခင်း၊ ရပ်ဆုိင်းြခင်း ြပရပါက ဘီးများမလိမ့်ေစရန် ေဆာင်ရCက် 

ရမည်။ 

( စ) မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မဆို ေအာက်ပါေနရာများတွင် မရပ်ရ- 

(၁) လမ်းဆုံလမ်းခွအတွင်း၊ 

(၂) လမ်းေထာင့်၊ လမ်းေကွအတွင်း၊ 

(၃) အဝိုင်းပတ်အတွင်း၊ 

(၄) ရထားလမ်းေပ၊ 

(၅) လမ်းနံေဘးှင့် ကပ်လျက်ရိှေသာယာဉ်ေကာမှအပ ကျန်ယာဉ်ေကာများအတွင်း၊ 

(၆) ေကျာင်း၊ ေဆးံုအဝင်ဝ၊  

(၇) တံတား၊ လမ်းကျဉ်းအဝင်ဝှင့်အတွင်း၊ 

(၈) ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်အနီး၊ 

(၉) ကုန်းတက်၊ ကုန်းဆင်း၊ ကုန်းထိပ်၊ 

(၁၀) ရပ်ဆိုင်း သိုမဟုတ် ရပ်နားထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် ေဘးချင်းယှဉ်သည့် 

ေနရာ၊ 
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(၁၁) မျဉ်းြဖှစ်ေကာင်းရှိေသာ လမ်းနံေဘး၊ 

(၁၂) တစ်လမ်းေမာင်းလမ်းသွယ်တွင် လမ်းလက်ဝဲဘက်၊ 

(၁၃) "လမ်းမပိတ်ရ" အဝါေရာင်မျဉ်းကွက် (Yellow Box)ေနရာ၊ 

(၁၄) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မရပ်ရ ကန"်သတ်ေနရာ။  

(ဆ) မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မဆုိ ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ြပ၊ လမ်းန်းဆုိင်းဘုတ်၊ ေြခကျင်

ေလာက်သူများြဖတ်ကူးရန် ခွင့်ြပထားေသာေနရာအနီးှင့် အြဖ၊ အနီကျား အမှတ် 

အသား ပါရိှေသာ ကပ်တံုးှင့် တုိင်ေနရာတုိတွင် ရပ်ဆုိင်းြခင်း၊ ရပ်နားြခင်းမြပရ။ အဝါ၊ 

အနက်ကျား အမှတ်အသားပါရိှေသာ ကပ်တံုးှင့် တုိင်ေနရာတုိတွင်လည်း ရပ်နားြခင်း 

မြပရ။ 

( ဇ) မိတွင်းခရီးသည်တင်ယာဉ်သည် သက်ဆိုင်သည့် မှတ်တိုင်ေနရာတွင်သာ ရပ်ဆိုင်း 

ရမည်။ မိတွင်းခရီးသည်တင်ယာဉ် မှတ်တိုင်များတွင် အြခားမည်သည့်ယာဉ်မ 

မရပ်ရ။  

( ဈ) မီးသတ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှအပ အြခားမည်သည့်ယာဉ်မ မီးသတ်ယာဉ်စခန်း၊ မီးသတ် 

ေရပိုက်ေခါင်း၊ မီးသတ်ေရေလှာင်ကန်ှင့် ၂၃ ေပ (ခုနစ် မီတာ) အကာွအေဝးအတွင်း 

ရပ်ြခင်း၊ ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ ရပ်နားြခင်းမြပရ။  

(ည) မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မဆုိ လမ်းအသံုးြပေသာ အြခားသူများအား လမ်းပိတ်ဆုိြခင်း၊ 

ြမင်ကွင်းကျဉ်းေစြခင်း၊ အရာယ်ရှိိုင်ေစြခင်းတုိကို ြဖစ်ေစသည့် ရပ်ြခင်း၊ ရပ်ဆိုင်း 

ြခင်း၊ ရပ်နားြခင်း မြပရ။ 

( ဋ) လူသာွးစက သိုမဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ လူသာွးလမ်းေပ၌ မည်သည့်ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်မ ရပ်ြခင်း၊ ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ ရပ်နားြခင်း မြပရ။ 

( ဌ) ညအချန်ိ၌ လမ်းေပတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ရပ်လင်၊ ရပ်ဆုိင်းလင်၊ ခုိင်လံုေသာ အေကာင်း 

ြပချက် တစ်ခုခုေကာင့် ရပ်နားလင် ေဘးမီးငယ်များကို ဖွင့်ထားရမည်။ ရပ်တန"်မီး 

တပ်ဆင်ထားပါက ရပ်နားေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် ထိုမီးကို ဖွင့်ထားရမည်။ လမ်းမီးများ 

မရိှေသာ လမ်းမကီးေပတွင် ရပ်နားေသာေမာ်ေတာ်ယာဉ်မီးများ မလင်းပါက ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ် ရပ်ထားြခင်းကို ေပ ၁၀၀၀ (၃၀၀ မီတာ) အကာွအေဝးမှ ြမင်ေစိုင်သည့် 

အနီေရာင်မီးအိမ်  သိုမဟုတ် တိဂံေရာင်ြပန်ကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ေနာက်မှ သတ်မှတ် 

အကာွအေဝးတွင် ထားရမည်။  
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၂၉၈။ ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရိှသူသည် နည်းဥပေဒ ၂၉၇ ှင့် နည်းဥပေဒ ၃၁၁ ပါ ြပာန်း 

ချက်များှင့် ဆန"်ကျင်၍ အများြပည်သူဆိုင်ရာေနရာတွင် ရပ်ြခင်း၊ ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ ရပ်နားြခင်း 

ြပထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပုိင်ရှင် သုိမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရိှ 

သူက အြမန်ဖယ်ရှားေစရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရိှသူက အြမန်ဖယ်ရာှးိုင်ြခင်း မရှိ 

လင် ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရိှသူ၏ အစီအစဉ်ြဖင့် သင့်ေလျာ်ေသာေနရာသုိ ဖယ်ရှားုိင်သည်။ 

ထုိသုိ ဖယ်ရှားရြခင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင် သိုမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

အတွက် တာဝန်ရှိသူက ကျခံရမည်။ 

၂၉၉။ (က) တံခါးရိှရထားလမ်းသုိ ချဉ်းကပ်လာစဉ် ရထားလာေနေကာင်းကုိ အချက်ြပကိရိယာြဖင့် 

အသံေပးေနလင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အချက်ေပးမီးြပေနလင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တံခါးကို ေစာင့်ကပ်ေနသူက အလံြဖင့် အချက်ြပေနလင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရထား 

လမ်းသိုမေရာက်မီအနည်းဆုံး ၁၆ေပ ၆လက်မ (ငါး မီတာ) အကာွအေဝးတွင် လမ်း၏ 

လက်ယာဘက်သိုကပ်၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုရပ်ထားရမည်။ ရထားြဖတ်သာွးပီး၍ 

တံခါးြပန်ဖွင့်မှ သိုမဟုတ် ေစာင့်ကပ်သူက ြဖတ်သန်းခွင့်ြပမှ ရထားလမ်းကို ြဖတ်ကူး 

ရမည်။  

 ( ခ) ေစာင့်ကပ်သူမရှိေသာ တံခါးမဲ့ရထားလမ်းသို ချဉ်းကပ်လာစဉ် ရထားလမ်းသို 

မေရာက်မီ အနည်းဆုံး ၁၆ေပ ၆လက်မ (ငါး မီတာ) အကွာအေဝးတွင် လမ်း၏ 

လက်ယာဘက်သိုကပ်၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုရပ်ထားပီး ရထားလာေနြခင်း ရှိ မရှိ ကုိ 

ရထားလမ်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်သို ကည့်နားစွင့်ရမည်။ ရထားမလာလင်ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ ရထားြဖတ်သာွးပီးမှေသာ်လည်းေကာင်း ြဖတ်ကးူရမည်။  

 ( ဂ) နည်းဥပေဒခဲွ (က)ှင့် (ခ) အရ ရထားလမ်းကို ြဖတ်ကူးေသာအခါ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စထွက်သည့် ဂီယာနိမ့်ြဖင့် ြဖတ်ကူးရမည်။ ရထားလမ်းကို ြဖတ်ကူးေနစဉ် ဂီယာ 

မေြပာင်းရ။ ရထားလမ်းေပတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မရပ်ရ။ 

၃၀၀။ (က) မျက်ှာချင်းဆိုင် ေမာင်းှင်သွားလာေနေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များသည် တစ်စီး 

ှင့် တစ်စီး ြဖတ်သန်းသွားရာတွင် ေဘးတုိက်ကား အကွာအေဝးသည် အနည်းဆံုး 

ငါးေပ (၁.၅ မီတာ) ရိှရမည်။ ထိုအကာွအေဝး မရိှိုင်သည့် လမ်းကျဉ်းတွင် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်တစ်စီးှင့် တစ်စီး မဆုံမီ အြမန်န်းကိုေလာ့၍ ြဖတ်သန်းရမည်။  

 ( ခ) လမ်းေပတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီးသာ ြဖတ်ေကျာ်သွားိုင်သည့် တံတားကျဉ်း 

ေနရာတွင် တံတားသို ဦးစာွေရာက်ရိှသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်က ဦးစာွြဖတ်ေကျာ် 

ရမည်။ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှ လာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှစ်စီးသည် တံတားသိုတစ်ချနိ် 
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တည်း ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်လင် ဝန်ေလးယာဉ်ကို ဦးစားေပးြခင်း၊ အေရးေပြဖစ်လင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှမီးကီးများကိုဖွင့်ြခင်း၊ ဟွန်းသြံဖင့် အချက်ေပးြခင်းြဖင့် အချက် 

ြပေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ဦးစွာေကျာ်ြဖတ်ခွင့် ေပးရမည်။  

၃၀၁။ မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မ လူသွားစက သို မဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ လူသွားလမ်း 

ေပတွင် မေမာင်းရ။ 

၃၀၂။ သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်အဖဲွဝင်၏ ခွင့်ြပချက်မရလင် လမ်းေပတွင်ချထားေသာ အကာအကွယ် 

မရှိသည့် မီးသတ်ပိုက်လုံးကို မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မ ြဖတ်ေကျာ်ေမာင်းှင်ြခင်း မြပရ။  

၃၀၃။ (က) ေနာက်တွဲယာဉ်ကို ချတိ်ဆွဲေမာင်းှင်လုိလင် အဆိုပါေနာက်တွဲယာဉ်သည် မှတ်ပုံတင် 

ထားေသာ ေနာက်တဲွယာဉ်ြဖစ်ရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ေနာက်တွင်  ေနာက်တဲွယာဉ် 

ကုိ ခုိင်မဲစွာ ချတ်ိဆဲွထားရမည်။ 

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီးတွင် ေနာက်တွဲယာဉ် တစ်စီးသာ ဆဲွရမည်။ ေနာက်တွဲပါေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အြမန်န်းအတိုင်းသာ ေမာင်းှင်ရမည်။ 

၃၀၄။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်သူသည်− 

 (က) အရာယ်မြဖစ်ေစရန် ကာကွယ်သည့် ကိစမှလဲွ၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပါဟွန်းကုိ အြခားကိစ 

များတွင် မသံုးရ။ အသံုးြပပါကလည်း အများြပည်သူအား အေှာင့်အယှက် ြဖစ်ေလာက် 

ေအာင် မသံုးရ။  

 ( ခ) ြမှင်းများ ပိတ်ဖုံးေနသည့် ေနရာများ၊ ြမင်ကွင်းကွယ်သည့်ေနရာသို ေရာက်ရှိေန 

သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များသည် အြခားယာဉ်ေကာမှလာသည့် ေမာေ်တာ်ယာဉ်များ 

သိရှိိုင်ေရး ဟွန်းတီး၍ အချက်ေပးရမည်။ 

၃၀၅။ (က) မည်သည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မဆုိ ေနဝင်ပီးအချန်ိမှ ေနမထွက်မီအချန်ိထိတွင် လည်းေကာင်း၊ 

ရာသီဥတုေကာင့် အလင်းေရာင်နည်းေနသည့် ေန"အချနိ်တွင်လည်းေကာင်း အလင်း 

ေရာင်ရရိှ ေစရန်အတွက် မီးဖွင့်၍ ေမာင်းှင်ရမည်။ 

 ( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေရှမီးကီးများကို မျက်ာှချင်းဆိုင်လာသူများ မျက်စိမစူးေစရန် 

ေအာက်စိုက်၍ အသံုးြပရမည်။ အကယ်၍ မျက်ှာချင်းဆုိင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မီးေကာင့် 

မျက်စိစူးပါက မိမိေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ အြမန်န်းကို ေလာ့ေမာင်းရမည် သို မဟုတ် 
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ေခတရပ်ေပးရမည်။ အြခားေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေနာက်မှလိုက်၍ ေမာင်းှင်ေနပါက 

မိမိေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှမီးကီးများကို ေအာက်စိုက်၍ ေမာင်းှင်ရမည်။ 

၃၀၆။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ သာွးလာေနသည့်ဘက်မှ တံခါးများကိုဖွင့်လုိလင် အရာယ်ကင်းမှ ဖွင့်ရ 

မည်။ လူတက်ဆင်းပီးလင်ပီးချင်း ြပန်ပိတ်ရမည်။ လူသွားစက သုိမဟုတ် လူသွားလမ်းဘက်မှ တံခါး 

များကုိ ဖွင့်လုိလင်လည်း ေြခကျင်ေလာက်သူများအား အေှာင့်အယှက်မြဖစ်ေစရန် ဂုြပ၍ဖွင့်ရမည်။ 

တံခါးများကုိ ဖွင့်၍ မထားရ။  

၃၀၇။ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူသည် ေတာင်ဆင်း၊ ေတာင်တက်လမ်းတွင် ေမာင်းှင်ေသာအခါ 

ေအာက်ပါအတိုင်း လုိက်နာရမည်- 

 (က) အဆင်းှင့် အတက်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ ဆုံရာ၌ ေရှာင်တိမ်းရန် အခက်အခဲရှိပါက 

အဆင်းေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် လမ်း၏လက်ယာဘက်ေဘးသုိ တတ်ိုင်သမကပ်၍ ရပ် 

ေပးပီး အတက်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ဦးစားေပးရမည်။ 

 ( ခ) အကယ်၍ အဆင်းေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် အတက်ေမာ်ေတာ်ယာဉမ်ျား ဆုံမည့်ေနရာ 

မေရာက်မီ အတက်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ လမ်းေကာင်း လက်ယာဘက်၌သာ ေရာှင်တိမ်း 

ေပးိုင်ေသာ ေနရာလပ်ရိှပါက အတက်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှ အဆင်းေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို 

ေရာှင်တိမ်းေပးရမည်။ 

 ( ဂ) အကယ်၍ အဆင်းှင့်အတက် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များဆုံသည့် ေနရာ၌ ေရှာင်တိမ်းရန် 

မလွယ်ကူခဲ့ေသာ် ေနာက်ဆုတ်ေပးရန် အခက်အခဲမရှိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်က 

ေနာက်ဆုတ်ေပးရမည်။ 

 (ဃ) အေကွတိုင်းတွင် ဟွန်းတီးပီး အြမန်န်းေလာ့ေမာင်းရမည်။ 

 ( င) အဆင်းေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် ဂီယာကုိ ကားအေနထား၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကလပ်(ချ်) 

ကို နင်းထား၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေမာင်းှင်ြခင်းမြပရ။ 

 ( စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် အတက်အဆင်း၌ စက်ရပ်သွားလင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ကုိ ရပ်ထားလင်ေသာ်လည်းေကာင်း လိမ့်ဆင်းမသာွးေစရန် ဘရိတ်များကုိ 

အသံုးြပရမည့်အြပင် လုိအပ်ပါက ေနာက်ဘီးများကုိပါ ကမ်းတံုးများြဖင့် ခုထားရမည်။ 

၃၀၈။ ခရီးသည်များှင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်ေပတွင် ပါရှိသည့် တာဝန်ရှိသူတိုသည် ေအာက်ပါ 

အချက်များကို လိုက်နာရမည်- 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အတွင်း၌သာ စီးရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ေရှ၊ ေနာက်၊ ေဘးှင့် 

အမိုးေပတိုတွင် မစီးရ သိုမဟုတ် မစီးေစရ။  
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 ( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပသို တိုးေဝှတက်ြခင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပမှ တိုးေဝှဆင်းြခင်း 

မြပရ သိုမဟုတ် မြပေစရ။ စထွက်ေနသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေနာက်သို အေြပးလုိက် 

မတက်ရ သိုမဟုတ် မတက်ေစရ။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မရပ်မီ ယာဉ်ေပမှ မဆင်းရ 

သိုမဟုတ် မဆင်းေစရ။ 

 ( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စီးနင်းေနစဉ် ခရီးသည်များသည် ြပတငး်ေပါက်တွင် လက်တင်ြခင်း၊ 

လက် ထုတ်ြခင်း၊ ေခါင်းြပထွက်ြခင်း၊ တံေတွးေထွးြခင်း၊ ကွမ်းတံေတွးေထွးြခင်း၊ 

အမက်စွန"် ြခင်းမြပရ သိုမဟုတ် မြပေစရ။ 

 (ဃ) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ရပ်နားခွင့်မြပသည့် ေနရာများတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေပသုိ 

တက်ြခင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပမှဆင်းြခင်း မြပရ သိုမဟုတ ်မြပေစရ။  

၃၀၉။ ကုန်ပစည်းတင်ေဆာင်ြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါအချက်အလက်များကိုလိုက်နာရမည်- 

(က) တင်ေဆာင်ေသာ ကုန်ပစည်းများကုိ လမ်းှင့်လမ်းအသံုးြပသူများ အရာယ်မြဖစ်ေစရန်၊ 

ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် လမ်းအသံုးြပေသာ အြခားသူများ အောှင့်အယှက် မြဖစ်ေစရန် 

စနစ်တကျှင့် ခုိင်မဲစွာတင်ေဆာင်ရမည်။ တင်ေဆာင်ရာတွင် အသံုးြပေသာ အခုအခံ 

များ၊ ကိးများ၊ အကာများ၊ ထုပ်ပိုးပစည်း စသည်များသည် ေကာင်းမွန်ခိုင်ခံ့ရမည်။  

( ခ) ကုန်ပစည်းများ တင်ေဆာင်ပါက ေြမညီလမ်းမှ ကုန်ပစည်းထိပ်အထိ အြမင့်သည် 

ကုန်တင်ယာဉ် (ဝန်ေလး) အတွက် ၁၂ ေပ (၃.၆၆ မီတာ)ထက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ကုန်တင်ယာဉ် (ဝန်ေပါ့) အတွက် ၁၀ ေပ (၃.၀၅ မီတာ)ထက်ေသာ်လည်းေကာင်း 

မပိုေစရ။  

( ဂ)  ကုန်ေသတာတင်ေဆာင်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြဖစ်ပါက ေြမညီလမ်းမှ ကုန်ေသတာ 

ထိပ်အထိ အြမင့်သည် ၁၃.၇၇ ေပ (၄.၂ မီတာ) ထက် မပိုေစရ။ 

(ဃ) တင်ေဆာင်ေသာကုန်ပစည်းများသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှ ှင့် ေနာက်ဘက်သုိ 

အစွန်းထွက်မကို ေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်သည်-  

(၁) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှမီးကီးမှ သံုးေပ သုံးလက်မ (တစ်မီတာ) ထက်ပို၍ 

မထွက်ေစရ။  

(၂) သတိေပးပစည်းမပါဘဲ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေနာက်မီးမှ သုံးေပ သုံးလက်မ 

(တစ်မီတာ) ထက်ပို၍ မထွက်ေစရ။  

(၃) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေနာက်မီးမှ သုံးေပ သံုးလက်မ (တစ်မီတာ) ထက်ပို၍ အစွန်း 

ထွက်ေသာ ပစည်းများ၏အဖျားတွင် သတိေပးပစည်း တပ်ဆင်ရမည်။ ၎င်း 
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သတိေပး ပစည်းသည် ေန"အချနိ်၌ အချင်း တစ်ေပ (၃၁ စင်တီမီတာ)  ထက် 

မနည်း၊ အြဖှင့် အနီေရာင်ပါသည့် အဝုိင်းပံုေရာင်ြပန်တစ်ခုကို ထင်ရှားြမင်သာ 

ေအာင် တပ်ဆင်ထားရမည် သုိမဟုတ် အလျား၊ အနံ တစ်ေပ (၃၁ စင်တီ မီတာ) 

စီ ထက်မနည်းရှိေသာ စတုရန်းပုံအနီေရာင် အလံတစ်ခုကို တပ်ဆင်ထား 

ရမည်။ ညအချနိ်၌မူ ၅၀၀ေပ (၁၅၀ မီတာ) ခန"်အကာွအေဝးမှ ြမင်ိုင်ေသာ 

အနီေရာင် မီးတစ်လံုးကုိ တပ်ဆင်ထားရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေနာက်မီးမှ 

ပစည်း၏ အစွန်းထွက်မသည် ေြခာက်ေပ ေြခာက်လက်မ (ှစ် မီတာ) ထက် မပို 

ေစရ။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ြပား၊ ေရာင်ြပန်ြပားအနီ၊ ေနာက်ေဘး 

မီးငယ်ှင့် ဘရိတ်မီးများကုိ အစွန်းထွက်ေသာ ပစည်းများသည် ဖံုးကွယ်ြခင်း 

မရိှေစရ။  

( င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ြပင်ပေဘးှစ်ဖက်တွင် မည်သည့်ကုန်ပစည်းကိုမ တင်ေဆာင် 

ချတိ်ဆွဲြခင်း မြပရ။ ထိုြပင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွင်းမှ ကုန်ပစည်းသည် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်၏ ြပင်ပေဘးှစ်ဖက်သို အစွန်း မထွက်ေစရ။  

( စ) သာမန်အားြဖင့် ကုန်တင်ယာဉ်သည် ေနာက်ပိတ်ကုိပိတ်၍ ေမာင်းှင်ရမည်။ သုိရာတွင် 

တင်ေဆာင်ေသာ ကုန်ပစည်းသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိုယ်ထည်အလျားထက် ပိုမိုရှည် 

လားပါက ေနာက်ပိတ်ကိုဖွင့်၍ တင်ေဆာင်ိုင်သည်။ ေနာက်ပိတ်သည် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ေရာင်ြပန်ြပားအနီ၊ ေနာက်ေဘးမီးငယ်ှင့် ဘရိတ်မီးများကို 

ဖုံးကွယ်ြခင်းမရှိေစရ။ 

(ဆ) ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစည်းများကုိ တင်ေဆာင်ေမာင်းှင်လင် ထိုကုန်ပစည်း 

များအတွက် လံုေလာက်ေသာ ကိတင်ကာကွယ်မများကုိ ေဆာင်ရCက်၍ အထူးသတိြပ 

ေမာင်းှင်ရမည်။ 

( ဇ) ကုန်ပစည်းအတင်အချကုိ သတ်မှတ်ထားသည့် သုိမဟုတ် ခွင့်ြပထားသည့် ေနရာတွင် 

သာြပလုပ်ရမည်။ 

( ဈ) ုိင်ငံေတာ်အစုိးရမှ တားြမစ် သုိမဟုတ် ကန"်သတ်ထားေသာ ကုန်ပစည်းများကုိ သယ်ေဆာင် 

ပါက တရားဝင်ခွင့်ြပချက် ပါရိှရမည်။  

၃၁၀။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိကိး သုိမဟုတ် ဆဲွတံြဖင့် ဆဲွသွားလင် ေအာက်ပါအတုိင်း လုိက်နာေဆာင်ရCက် 

ရမည်- 

(က) ဆွဲသည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေနာက်မီးှင့် အဆွဲခံေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေရှအဖျားကား အကာွ 

အေဝးသည် ၁၂ ေပ (၃.၆၆ မီတာ) ထက်မပိုေစရ။  
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( ခ) ဆွဲသည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် အဆွဲခံေမာ်ေတာ်ယာဉ်တိုအကားတွင် ကိး သိုမဟုတ် 

ဆွဲတံ ရှိေကာင်းကို သိေစရန် ကိး သုိမဟုတ် ဆဲွတံ၏အလယ်တွင် အချင်း တစ်ေပ 

(၃၁ စင်တီမီတာ) ထက်မနည်းရိှေသာ အြဖှင့် အနီေရာင်ပါရှိသည့် စက်ဝိုင်းပံု 

ေရာင်ြပန် သိုမဟုတ် အလျားှင့် အနံ တစ်ေပ (၃၁ စင်တီမီတာ) ထက်မနည်းရိှေသာ 

စတုရန်းပုံ အနီေရာင်အလံကို တပ်ဆင်ထားရမည်။ 

( ဂ) အဆဲွခံေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ကိးြဖင့်ဆဲွပါက ၎င်းေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် 

ရရိှထားသည့် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူကသာ လုိက်ပါ ထိန်းသိမ်းရမည်။ 

(ဃ) ဆွဲမည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် အြမန်န်းကို ေလာ့၍ ေမာင်းှင်ရမည်။ 

( င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဆွဲသည့်အခါ၌ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီးကိုသာ ဆွဲရမည်။ 

၃၁၁။ လမ်းေပတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ပျက်စီးခတ်ယွင်းသာွးပါက ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ သိုမဟုတ် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရိှသူသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ အြခားေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ အသွားအလာ 

ကင်းလွတ်သည့် လမ်းေဘးသုိအြမန်ဆံုး ေရxရမည်။ ထုိေနာက် လမ်းေဘးမှ အြမန်ဆံုး ဖယ်ရှားရမည်။ 

၃၁၂။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ ေလာင်စာဆီထည့်ေနစဉ် ေအာက်ပါတိုကို လိုက်နာရမည်- 

 (က)  မီးပိတ်၍ စက်သတ်ထားရမည်။ 

 ( ခ) မည်သူမ ေဆးလိပ်မေသာက်ရ။ 

 ( ဂ) မည်သူမ လက်ကိုင်ဖုန်း အသံုးမြပရ။ 

 (ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပတွင်ပါရှိသူများ အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် ြဖတ်ထားရမည်။ 

၃၁၃။ တံတားေပသို ြဖတ်ေကျာ်ခွင့်ြပသည့် ဝန်တင်အားကို သတ်မှတ်ထားလင် ယာဉ်ေမာင်းှင် 

သူက ထုိသတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာရမည်။  

၃၁၄။ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူသည်− 

 (က) ေြခကျင်ေလာက်သူ မည်သူ"ကိုမဆို မည်သည့်ေနရာတွင် မှ မိမိေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြဖင့် 

ထိခိုက်ြခင်းမြဖစ်ေစရန် အမဲဂုြပရမည်။ အထူးသြဖင့် လမ်းေပ၌ ကေလးများ၊ 

အုိမင်းမစွမ်းသူများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ စိတ်ေပါ့သွပ်သူများှင့် နေမာ်နမ့ဲ လမ်းေလာက် 

ေနသူများအား သတိထား၍ ဂုြပေမာင်းှင်ရမည်။ လုိအပ်လင် ဟွန်းတီး၍ သတိေပး 

ရမည်။ 

 ( ခ) ေြခကျင်ေလာက်သူများ လမ်းြဖတ်ကူးရန် သတ်မှတ်ထားသည့်ေနရာတွင် လမ်းြဖတ် 

ကူးေနသူကိုေတွလင် ဂုြပေမာင်းှင်ရမည်။ ထိုေနရာ၌ မိမိေရှတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ရှိေနလင် ထုိေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေကျာ်မတက်ရ။ 
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 ( ဂ) မိြပင်လမ်းများတွင် အြမန်န်းပုိ၍ ေမာင်းှင်ခွင့်ြပထားသြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေြခကျင် 

ေလာက်သူများအတွက် လမ်းြဖတ်ကူးရန်ေနရာ သတ်မှတ်ြခင်း မရိှ၍လည်းေကာင်း 

ုတ်တရက်လမ်းြဖတ်ကူးမည့် ေြခကျင်ေလာက်သူများှင့် တရိစာန်များကို ဂုြပ 

ေမာင်းှင်ရမည်။ 

၃၁၅။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို စနစ်တကျစုဖွဲ၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တန်းြဖင့် ေမာင်းှင်သွားလာလင် 

ေအာက်ပါအတိုင်း လုိက်နာရမည်- 

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တန်းတစ်တန်းလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အေရအတွက် စုစုေပါင်း ၁၀ စီး 

ထက်မပိုေစရ။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ၁၀ စီးထက်ပိုပါက ေနာက်ထပ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တန်း 

များဖွဲ၍ အချနိ်ြခားပီး သာွးရမည်။  

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တန်းတွင် ေရှဆုံးေမာ်ေတာ်ယာဉ်၌ အနီေရာင်အလံကိုလည်းေကာင်း၊ 

ေနာက်ဆုံးေမာ်ေတာ်ယာဉ်၌ အြပာေရာင်အလံကိုလည်းေကာင်း ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ 

အခန်း လက်ဝဲဘက်ြပင်ပတွင် ြမင်သာေအာင် ေထာင်ထားရမည်။ အလံများသည် 

အလျား အနံ တစ်ေပ ရှစ်လက်မ (၅၁ စင်တီမီတာ) စီထက် မနည်းရိှေသာ စတုရန်း 

ပုံစံ ြဖစ်ရမည်။  

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တန်းတွင် ကီးကပ်ကွပ်ကဲသူ တစ်ဦးရိှရမည်။ ထိုသူသည် ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်တန်းကို စနစ်တကျှင့် စည်းကမ်းရိှစာွ သာွးလာေရးအတွက် တာဝန်ယူရမည်။ 

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တန်းတွင် ပါဝင်ေသာ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူတုိင်း ဤအခန်းပါ ြပာန်းချက် 

များအတုိင်း လုိက်နာရမည်။ 

( င) လူမေရးကိစအတွက် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တန်းြဖင့် သာွးလာြခင်းသည် ဤနည်းဥပေဒှင့် 

မသက် ဆိုင်ေစရ။ 

၃၁၆။ မည်သူမဆုိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ မဆင်မြခင် သုိမဟုတ် အရာယ်ြဖစ်ေလာက်ေအာင် သုိမဟုတ် 

မထိန်းသိမ်းိုင်ေလာက်ေအာင် မေမာင်းရ။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီးှင့် တစ်စီး ပိင်မေမာင်းရ။ 

၃၁၇။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာင်းှင်ေနစဉ် ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် ေအာက်ပါပုဂိလ် 

များသည် အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ် ပတ်ထားရမည်- 

(က) လူစီးယာဉ်၊ ေကျာင်းကိပုိယာဉ် (School Bus)၊ အေဝးေြပးခရီးသည်တင်ယာဉ် 

(Express Bus)တိုတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် လိုက်ပါစီးနင်းသူအားလံုး၊ 

( ခ) မိတွင်းခရီးသည်တင်ယာဉ် (City Bus ၊ Mini Bus ) တွင် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ၊ 
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( ဂ) ကုန်တင်ယာဉ်ှင့် အြခားယာဉ်များတွင် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် ယာဉ်ေမာင်းသူ၏ေဘး 

တွင် လုိက်ပါစီးနင်းသူ။ 

၃၁၈။ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူသည် နည်းဥပေဒ ၃၁၇ အရ အသက်ကယ်ထုိင်ခုံခါးပတ် ပတ်ထားရမည့် 

သူအားလံုး အသက်ကယ်ထိုင်ခုံခါးပတ်ကို စနစ်တကျတပ်ဆင်ေစပီးမှ ေမာင်းှင်ရမည်။  

၃၁၉။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပတွင် အသက် ၁၀ ှစ်ေအာက် ကေလးငယ်ပါရိှပါက ကေလးအသက်ကယ် 

ထုိင်ခံု အသုံးြပရမည်။  

၃၂၀။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်ေနစဉ် လက်ကုိင်ဖုန်းအသံုးမြပရ။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေမာင်းှင်ေနစဉ် 

နားကပ် (Ear Phone) အသုံးမြပရ။ 

၃၂၁။ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ေမာင်းှင်သူသည်  ေအာက်ပါအချက်များကို လုိက်နာရမည်- 

(က) မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကိုသာ ေမာင်းင်ှရမည်။ 

( ခ) သတ်မှတ်ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် ပါရှိရမည်။ 

( ဂ) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏လက်ကိုင်ကို လက်ှစ်ဖက်ြဖင့်ကိုင်၍ ေမာင်းှင်ရမည်။ 

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ေမာင်းှင်သူ၏ ေနာက်တွင် လူစီးထုိင်ခုံမပါလင် လူပိုမတင်ရ။ 

လူစီးထုိင်ခံုပါရိှလင် တစ်ဦးထက်ပုိမတင်ရ။ ေနာက်ထုိင်ခံုတွင် လုိက်ပါသူသည် ေမာ်ေတာ် 

ဆိုင်ကယ်ကို ခွစီး၍ ေရှသုိမျက်ာှမူလျက် ေြခေထာက်ကို ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏ 

တစ်ဖက်တစ်ချက်ရိှ ေြခနင်းခုံေပတွင်တင်၍စီးရမည်။ ေြခနင်းေပတွင် ေြခတင်စီးရန် 

မမီသူကို တင်၍မစီးရ။ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်စီးသူ၏ ေရှတွင ်မည်သ"ူကိုမ မတင်ရ။  

( င) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏ေနာက်တွင် ပစည်းများတင်ပါက ထိုပစည်းသည် ေနာက်ထုိင် 

ခံု၏ ေဘးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှ ေြခာက်လက်မ (၁၅စင်တီမီတာ) ထက်ပုိ၍လည်းေကာင်း၊  

ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏ ေနာက်ဘီးတာယာအစွန်းမှ တစ်ေပ (၃၁ စင်တီမီတာ) ထက်ပုိ၍ 

လည်းေကာင်း အစွန်းထွက်ြခင်း မရိှေစရ။ ထုိပစည်း၏ အြမင့်သည် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် 

ေမာင်းှင်သူ၏ ပခံုးထက်မြမင့်ေစရ။ တင်ေဆာင်ေသာ ပစည်းအေလးချန်ိသည် 

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် ေမာင်းှင်သူက ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကုိ မထိန်းသိမ်းုိင်ေလာက် 

ေအာင် မေလးေစရ။  အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်သည့် ပစည်းများကို မတင်ရ။  

( စ) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ေမာင်းှင်သူ၏ ေရှတွင် ြမင်ကွင်းကွယ်ုိင်သည့် မည်သည့်ပစည်း 

ကုိမ မတင်ရ။ 
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(ဆ) လမ်းေပတွင်ေြဖာင့်တန်းစွာေမာင်းှင်ရမည်။ အြခားေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၊ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်များှင့် ပိင်မေမာင်းရ။ အုပ်စုဖဲွမေမာင်းရ။ အြခားယာဉ်ေမာင်းှင်သူများ အေှာင့် 

အယှက် ြဖစ်ေစေလာက်ေအာင် မေမာင်းရ။  

( ဇ) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ေမာင်းှင်သူှင့် လုိက်ပါစီးနင်းသူသည် သတ်မှတ်ထားေသာ စံချန်ိ 

စံန်းှင့်ကိုက်ညီသည့် အသက်အရာယ် ကာကွယ်ိုင်စွမး်ြမင့်မားေသာ ေမာ်ေတာ် 

ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ကို ေမးသိုင်းကိး ေသချာစာွတပ်ဆင်၍ ေဆာင်းထားရမည်။  

( ဈ) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ေမာင်းှင်သူ၊ လိုက်ပ�ါစီးနင်းသူ၏ အဝတ်အစားများသည် ပျ ံလွင့် 

ေနြခင်း၊  အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ြခင်း မရှိေစရ။  

(ည) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏စက်သံကို ဆူညံေအာင်ြမင့်၍ မေမာင်းရ။ အသံထိန်းကိရိယာ 

ြဖတ်၍ မေမာင်းရ။ ဆူညံသံြဖစ်ေပေစသည့် ကိရိယာမတပ်ဆင်ရ။ 

( ဋ) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ကုိ အရာယ်ြဖစ်ေစေလာက်ေအာင် အရိှန်ြပင်းစွာ ေမာင်းှင်ြခင်း 

မြပရ။ 

( ဌ) ေရှမှေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် အရာယ်ကင်းိုင်သည့် အကာွအေဝးမှ ေမာင်းှင်ရမည်။ 

( ဍ) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ေမာင်းှင်ေနစဉ် လက်ကုိင်ဖုန်း အသံုးမြပရ။ နားကပ် (Ear Phone) 

အသံုးမြပရ။  

( ဎ) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ေမာင်းှင်ေနစဉ် ထီးမေဆာင်းရ။ အမိုးတပ်ဆင်ြခင်းမြပရ။ 

(ဏ) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကို လမ်းလယ်မှ မေမာင်းှင်ရ။ လကယ်ာဘက်ကပ်၍ ေမာင်းှင် 

ရမည်။ သီးသန"်သတ်မှတ်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ေမာင်းင်ှရန် လမ်းရိှပါက 

အဆိုပါလမ်းမှ ေမာင်းှင်ရမည်။ 

(တ) ေရှမီးအနိမ့်ကို ေန"၊ ည အချနိ်တိုင်းတွင်လည်းေကာင်း၊ ေရှမီးကီးကို ညအခါ၌ 

လည်းေကာင်း ဖွင့်၍ေမာင်းှင်ရမည်။ ေရှမီးကီးကို နည်းဥပေဒ ၃၀၅ နည်းဥပေဒ 

ခွဲ(ခ)ပါ ြပဌာန်းချက်များအတုိင်းဖွင့်၍ ေမာင်းှင်ရမည်။ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ေရှမီး 

များတွင် နည်းပညာအသံုးြပထားမေကာင့်  မီးြပင်းအားသည် အြခားေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ေမာင်းှင်သူ၏ ြမင်ကွင်းကုိ အေှာင့်အယှက် မြဖစ်ေစရ။ 

(ထ) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ေပတွင် တိရစာန်တင်ေဆာင်ေမာင်းှင်ြခင်း မြပရ။ 

( ဒ) သတ်မှတ်ထားသည့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။ 
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( ဓ) မူးယစ်ေဆးဝါး သိုမဟုတ် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများ သုံးစွဲ၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ အရက်ေသစာ ေသာက်စားမူးယစ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေမာ်ေတာ် 

ဆိုင်ကယ်ကို ေမာင်းှင်ြခင်းမြပရ။  

၃၂၂။ သုံးဘီးေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် သိုမဟုတ် လူစီးသုံးဘီးေမာ်ေတာ်ယာဉ် ေမာင်းှင်သူသည်  

ေအာက်ပါ အချက်များကို လိုက်နာရမည်-  

(က) မှတ်ပုံတင်ထားေသာ သုံးဘီးတပ်ယာဉ်ကိုသာ ေမာင်းှင်ရမည်။ 

( ခ) သတ်မှတ်ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် ပါရှိရမည်။ 

( ဂ) သုံးဘီးတပ်ယာဉ်၏ လက်ကိုင်ကို လက်ှစ်ဖက်ြဖင့်ကိုင်၍ ေမာင်းှင်ရမည်။ 

(ဃ) ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ၏ နံေဘးတွင် လူပိုမတင်ရ။  

( င) လူစီးသုံးဘီးေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေနာက်တွင် သတ်မှတ်ဦးေရကိုသာ တင်ေဆာင်ရမည်။ 

သုံးဘီးေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏ ေနာက်တွင် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ကုန် 

အေလးချနိ်အတုိင်း တင်ေဆာင်ရမည်။ သံုးဘီးေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ်ကို လူစီးယာဉ် 

အြဖစ် အသံုးမြပရ။ 

( စ) ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ၏ေရှတွင် ြမင်ကွင်းကွယ်ုိင်သည့် မည်သည့် ပစည်းကိုမ မတင်ရ။ 

(ဆ) လမ်းေပတွင် ေြဖာင့်တန်းစာွစီးရမည်။ အြခားေမာ်ေတာ်ယာဉ်တိုှင့် ပိင်မေမာင်းရ။ 

အြခားယာဉ်ေမာင်းှင်သူများ အောှင့်အယှက်ြဖစ်ေစေလာက်ေအာင် မေမာင်းရ။ 

( ဇ) သုံးဘီးေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ေမာင်းှင်သူသည် သတ်မှတ်ထားေသာ စံချန်ိစံန်းှင့် 

ကုိက်ညီသည့် အသက်အရာယ် ကာကွယ်ိုင်စွမ်းြမင့်မားေသာ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 

စီးဦးထုပ်ကို ေမးသုိင်းကိး ေသချာစာွတပ်ဆင်၍ ေဆာင်းထားရမည်။ 

( ဈ) သုံးဘီးတပ်ယာဉ်၏စက်သံကုိ ဆူညံေအာင်ြမင့်၍မေမာင်းရ။ အသံထိန်းကိရိယာ ြဖတ်၍ 

မေမာင်းရ။ ဆူညံသံြဖစ်ေပေစသည့် ကိရိယာမတပ်ဆင်ရ။ 

(ည) သုံးဘီးတပ်ယာဉ်ကုိ ေဘးအရာယ် ြဖစ်ေစေလာက်ေအာင် အရိှန်ြပင်းစွာ ေမာင်းှင်ြခင်း 

မြပရ။ 

( ဋ) ေရှမှေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် အရာယ်ကင်းိုင်သည့် အကာွအေဝးမှ ေမာင်းှင်ရမည်။ 

( ဌ) သံုးဘီးတပ်ယာဉ် ေမာင်းှင်ေနစဉ် လက်ကိုင်ဖုန်း အသံုးမြပရ။ နားကပ်(Ear Phone) 

အသံုး မြပရ။ 

( ဍ) သုံးဘီးေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ေမာင်းှင်ေနစဉ် ထီးမေဆာင်းရ။ 
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( ဎ) သုံးဘီးတပ်ယာဉ်ကို လမ်းလယ်မှ မေမာင်းှင်ရ။ လက်ယာဘက်ကပ်၍ ေမာင်းှင် 

ရမည်။  

 (ဏ) လူစီးသုံးဘီးေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေပတွင် တိရစာန် တင်ေဆာင်ေမာင်းှင်ြခင်း မြပရ။ 

(တ) သတ်မှတ်ထားသည့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။ 

(ထ) မူးယစ်ေဆးဝါး သိုမဟုတ် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများ သုံးစွဲ၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ အရက်ေသစာ ေသာက်စားမူးယစ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း သုံးဘီးတပ် 

ယာဉ်ကို ေမာင်းှင်ြခင်းမြပရ။ 

၃၂၃။ (က) အေှးယာဉ်များသည် သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းစည်းကမ်းများအတုိင်းလုိက်နာရမည်။ 

 ( ခ) အေှးယာဉ်များ သွားလာခွင့်ရှိသည့် လမ်းများှင့် နယ်နိမိတ်များ ကန"်သတ်ထားရိှ 

လင် အေှးယာဉ်များသည် ထုိကန"်သတ်ချက်များအတုိင်း လုိက်နာရမည်။    

 ( ဂ) အေှးယာဉ်တိုင်းသည် လမ်း၏လက်ယာဘက်ေဘးမှ ကပ်၍သာွးရမည်။ ရင်ေပါင် 

တန်းမသာွးရ။  

 (ဃ) အေှးယာဉ်သည် စထွက်လိုလင်လည်းေကာင်း၊ အချင်းချင်းေကျာ်တက်လိုလင် 

လည်းေကာင်း၊ ေကွလုိလင်လည်းေကာင်း၊ လမ်းြဖတ်လုိလင်လည်းေကာင်း၊ ရပ်လုိလင် 

လည်းေကာင်း အရာယ်ကင်း မကင်း ကည့်ပီး အချနိ်လုံေလာက်စွာြဖင့် ကိတင် 

အချက်ြပရမည်။ 

 ( င) ကုန်းဆင်းများတွင် မည်သည့်အေှးယာဉ်မ မထိန်းသမိ်းိုင်ေလာက်ေအာင် အရှိန် 

ြပင်းစွာြဖင့် မဆင်းရ။ 

 ( စ) အေှးယာဉ်တွင် အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်သည့် ခရီးသည် သိုမဟုတ် ကုန်ပစည်းကို ပိုမို 

တင်ေဆာင်ြခင်းမြပရ။  

 (ဆ) ခရီးသည် သိုမဟုတ် ကုန်ပစည်းကို အတင်အချ ြပလိုလင် လမ်းေဘးသုိကပ်၍ ရပ်ပီး 

မှ ြပလုပ်ရမည်။ 

 ( ဇ) ညအချန်ိတွင်သွားလာသည့်အခါ ြမင်းလှည်းှင့် ဆုိက်ကားတုိေရှ၌ မီးများှင့်ေနာက်၌ 

ေရာင်ြပန်ြပားအနီပါရှိရမည်။ အြခားအေှးယာဉ်များတွင်မ ူမီးအိမ်တစ်လံုးပါရှိရမည်။ 

 ( စျ) လူသာွးစက သိုမဟုတ် လူသာွးလမ်းေပတွင် အေှးယာဉ်များမသာွးရ။ 

 (ည) သံေခွတပ်ဘီးပါေသာလှည်းများ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်လမ်းေပတွင် သွားလာြခင်းမြပရ။ 

 (ဋ) အေှးယာဉ်ြဖင့် အြမန်လမ်းမကီးေပတွင်  ြဖတ်သန်းြခင်း၊ ေမာင်းှင်သာွးလာြခင်း၊ 

နားေနြခင်း မြပရ။ 
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၃၂၄။ (က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေမာင်းှင်သူသည် ယာဉ်တိုက်ခိုကမ် ြဖစ်လင်ြဖစ်ချင်း ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ကို ချက်ချင်းရပ်ထားရမည်။ ယာဉ်တိုက်ခိုက်မတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့် 

အနီးအနားရိှ အြခားသူတိုသည် အနီးဆုံး ယာဉ်ထိန်းရဲ သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ 

ရဲစခန်းှင့် အနီးစပ်ဆုံး အေရးေပ သူနာတင်ယာဉ်စခန်းသို အြမန်ဆုံး အေကာင်း 

ကားရမည်။ ထိုြပင် အြခားေမာ်ေတာ်ယာဉ် အသွားအလာများကို ပိတ်ဆိုေနလင် 

ယာဉ်တိုက်ခိုက်မကို စုံစမ်းစစ်ေဆးရာတွင် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစမည့် သက်ေသခံ 

အမှတ်အသားများ မေပျာက်ပျက်ေစဘဲ ထုိေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကုိ လွတ်ကင်းစွာ 

ေရxထားရမည်။ ယာဉ်တုိက်ခုိက်မတွင် ဒဏ်ရာ ရသူများရှိပါက ယင်းတိုအား ေဆးံုသို 

အြမန်ဆုံးပိုေဆာင်ိုင်ရန် လုိအပ်ေသာ အကူ အညီများ ေပးရမည်။ 

( ခ) ယာဉ်ေမာင်းှင်သူှင့် ယာဉ်အကူတုိသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေသာ အေရးေပလူနာ 

ကို ကူညီေစာင့်ေရှာက်ြခင်းှင့် ကုသြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရCက်ရမည်။ 

( ဂ) ယာဉ်တိုက်ခိုက်မ ကျးလွန်သည့်ယာဉ်ေမာင်းှင်သူသည် ေသဆုံးြခင်း၊ အြပင်းအထန် 

ဒဏ်ရာရရှိြခင်း မရှိပါက မိမိ၏အမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာ၊ ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင်အမှတ်၊ 

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်တိုကို ယာဉ်တိုက်ခံရသူအား ေပးရမည်။ ယာဉ်တိုက်ခံရသူက 

လည်း မိမိအမည်ှင့် ေနရပ်လိပ်စာြပန်ေပးရမည်။   

(ဃ) ယာဉ်တိုက်ခိုက်မြဖစ်ပာွးသည့် ေနရာသို ယာဉ်ထိန်းရဲ သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း 

မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦး ေရာက်ရှိလာလင် ယာဉ်တိုက်ခိုက်မတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ 

များှင့် အြခားလမ်းအသံုးြပသူများသည် ထုိသူ၏ န်ကားချက်အတုိင်း လုိက်နာရမည်။ 

( င) ယာဉ်တုိက်ခုိက်မြဖစ်ပွားလင် နည်းဥပေဒခဲွ (က) ၏ လုိအပ်ချက်အရ ယာဉ်ေမာင်းှင်သူ 

က မိမိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ချက်ချင်းမရပ်ေပးြခင်း၊ လုိအပ်ေသာအကူအညီမေပးြခင်း၊ 

ယာဉ်ထိန်းရဲ သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းသို အေကာင်းကားရန် ပျက်ကွက်ြခင်း 

တိုအတွက် ယာဉ်ေမာင်းှင်သူကို ရာဇသတ်ကီး ဥပေဒပုဒ်မြဖင့် အေရးယူိုင်သည်။ 

( စ) ဦးစီးဌာနသည် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ် 

ခွင့်ရတိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊ ခိုင်ှင့် မိနယ်အလိုက် ြဖစ်ပွားေသာ 

ယာဉ်တိုက်ခိုက်မများှင့် စပ်လျဉ်း၍  ယာဉ်တိုက်ခိုက်မ ြဖစ်ပွားပုံ၊ ေသဆုံးသူှင့် 

ဒဏ်ရာရသူ အေရအတွက်၊ ပစည်းများ ပျက်စီးဆုံးံးမတန်ဖိုး၊ အြပစ်ရှိသူများအား 

အေရးယူမစသည့် စာရင်းအင်းများကို အြပည့်အစုံေကာက်ခံြခင်း၊ စုစည်းြခင်း၊ 

ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်း၊ ြပစုြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းတိုကို ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ၊ 

အြခားသက်ဆိုင်သည့် အဖွဲအစည်းများှင့် ညိင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရCက် ိုင်သည်။ 
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အခန်း(၁၁) 

ေြခကျင်ေလာက်သူများလုိက်နာရန်စည်းကမ်း 

၃၂၅။ လမ်းနယ်ေပ၌ လမ်းေလာက်သွားလာေနသူများ၊ ကေလးတွန်းလှည်းြဖင့် သွားလာေနသူများ၊ 

မသန်စွမ်းသူသုံး ဘီးတပ်ကုလားထုိင်ြဖင့် သာွးလာေနသူများ၊ မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုသည့် တွန်းလှည်း 

ြဖင့် သာွးလာေနသူများ၊ ေစျးသည်များ၊ အထမ်းသမားများသည ် သက်ဆိုင်သည့် လမ်းန်းများကို 

လိုက်နာရမည်။ သုိရာတွင် ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရိှသူက သာွးလာမကို ကီးကပ်ထိန်းသိမ်း 

ေနသည့်အခါ ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းသည့်အတိုင်း လိုက်နာရမည။်  

၃၂၆။ (က) ေြခကျင်ေလာက်သူသည် လူသာွးစက သိုမဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ လူသာွးလမ်း 

ရှိလင် ထုိေနရာေပမှ သာွးရမည်။ 

( ခ) ေြခကျင်ေလာက်သူသည် သာမန်အားြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သာွးလမ်းေပသို မဆင်းရ။ 

( ဂ) ေြခကျင်ေလာက်သူသည် လူသာွးစက သိုမဟုတ် လူသာွးလမ်း မရှိလင် တတ်ိုင် 

သမ လမ်း၏လက်ဝဲဘက်မှ ယာဉ်ေကာကို မျက်ာှမူ၍ ကပ်ေလာက်ရမည်။ 

(ဃ) ေြခကျင်ေလာက်သူသည် လမ်းမပိတ်ဆိုရ။ ရင်ေပါင်တန်းမေလာက်ရ။ 

( င) ေြခကျင်ေလာက်သူသည် ညအချနိ်၌ မီးအလင်းေရာင်ေအာကတ်ွင် ြမင်သာသည့် 

အဝတ်အစား သုိမဟုတ် ေရာင်ြပန်ပါသည့် အဝတ်အစားများ ဝတဆ်င်ရမည်။  

၃၂၇။ ေြခကျင်ေလာက်သူသည် လမ်းြဖတ်ကူးလိုလင် သတ်မှတ်ထားသည့် ေြမေအာက်လမ်း၊ 

ကုန်းေကျာ်တံတား၊ လူကူးမျဉ်းကျား သုိမဟုတ် ခွင့်ြပထားသည့်ေနရာ စသည်တုိမှသာ ြဖတ်ကူးရမည်။  

၃၂၈။ (က) လမ်းြဖတ်ကူးရန် သတ်မှတ်ထားေသာ လူကူးမျဉ်းကျား သိုမဟုတ် ခွင့်ြပသည့်ေနရာ 

မရှိလင် ေြခကျင်ေလာက်သူသည် လမ်းြဖတ်မကူးမီ လက်ဝဲဘက၊် လက်ယာဘက်ှင့် 

လက်ဝဲဘက် ြပန်ကည့်ပီး ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သာွးလာမရှင်းမှ အြမန်ဆုံးတည့်တည့် 

ဂုတစိုက် ြဖတ်ကူးရမည်။  

( ခ) လမ်းန်းမရိှေသာ လမ်းဆံုလမ်းခွများတွင် ြဖတ်ကူးလုိလင် ေြခကျင်ေလာက်သူသည် 

ေခတရပ်ပီး ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သာွးလာမ ရှင်း မရှင်းကို ကည့်၍ ရှင်းမှ အြမန်ဆုံး 

ြဖတ်ကူးရမည်။ ေထာင့်ြဖတ်မကူးရ။ ေကွဝင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို အထူး 

သတိထား၍ ြဖတ်ကူးရမည်။ 

( ဂ) ယာဉ်ထိန်းမီးအချက်ြပရိှေသာ လမ်းဆံုလမ်းခွတွင် ြဖတ်ကူးလင် ေြခကျင်ေလာက်သူ 

သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အတွက် မီးစိမ်းြပေန၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ သာွးလာခွင့်ြပ 

သည့်လမ်းကို ြဖတ်မကူးရ။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များရပ်ရန် မီးနြီပေနသည့်လမ်းကို ြဖတ် 



118 
 

 

 

ကူးိုင်သည်။ ေြခကျင်လမ်းအသံုးြပသူများအတွက် မီးအချက်ြပရိှလင် ထုိအချက်ြပမီး 

က ခွင့်ြပန်ြပမှသာ ြဖတ်ကူးရမည်။ 

၃၂၉။ (က)  ေြခကျင်ေလာက်သူသည် လူကူးမျဉ်းကျား သုိမဟုတ် ခွင့်ြပထားသည့်ေနရာမှ လမ်းြဖတ် 

ကူးသည့် အခါတုိင်း အရာယ်မရှိဟု မယူဆရ။  

 ( ခ) ေြခကျင်ေလာက်သူသည် လူကူးမျဉ်းကျား သိုမဟုတ် ခွင့်ြပထားသည့် ေနရာ၏ 

လက်ယာဘက်ြခမ်းမှ ြဖတ်ကူးရမည်။  ြဖတ်ကူးသူများကုိ အေှာင့်အယှက် မြဖစ်ေစရ။  

( ဂ) လူကူးမျဉ်းကျား သုိမဟုတ် ခွင့်ြပထားသည့်ေနရာတွင် ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရိှ 

သူက ယာဉ်သွားလာမကို ထိန်းသိမ်းေနလင် ၎င်း၏န်ကားမအတုိင်း ေြခကျင် 

ေလာက်သူက လိုက်နာရမည်။  

၃၃၀။ မည်သူမဆို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သာွးလာသည့် လမ်းေပတွင် အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစေသာ 

သိုမဟုတ် အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ ေအာက်ပါအြပအမူများကို မြပလုပ်ရ -  

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သာွးလာသည့် လမ်းေပတွင် လမ်းေလာက်ြခင်း၊ ရပ်ြခင်း၊ ထိုင်ြခင်း၊ 

အိပ်ြခင်း၊ ဖုန်းအသုံးြပြခင်း၊ ေဈးေရာင်းြခင်း၊ ကစားြခင်း စသည်များ၊  

( ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သိုမဟုတ် အေှးယာဉ် စီးရန်၊ ပစညး်ေပးရန်၊ အလှခံရန် စသည့် 

ကိစရပ်များအတွက် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သာွးလာသည့် လမ်းေပသို ထွက်၍ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ကို တားြခင်း၊ 

(ဂ) လမ်းနံေဘးတွင် ရပ်နားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သိုမဟုတ် ရပ်နားရန် ဝင်ေနေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သာွးလာသည့် လမ်းေပသိုထွက်၍ ေစာင့်ေရှာက် 

ကပ်မတ်ြခင်း၊  

(ဃ) ရပ်နားထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များအကား သုိမဟုတ် ြမင်ကွင်းကွယ်ေနေသာေနရာမှ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သာွးလာသည့် လမ်းေပသုိ ထွက်လာြခင်း၊ လမ်းြဖတ်ကူးြခင်း။ 

၃၃၁။ ေြခကျင်ေလာက်သူများသည် တရားဝင်ခွင့်ြပချက်အရ အစုအေဝးြဖင့် လမ်းေပ၌ေလာက် 

လုိလင် လမ်း၏လက်ဝဲဘက်မှကပ်၍ ယာဉ်ေကာကုိမျက်ှာမူပီး ေလာက်ရမည်။ ထုိြပင် အစုအေဝး၏ 

ေရှှင့်ေနာက် သင့်တင့်ေသာအကွာအေဝးတွင် ေစာင့်ကပ်သူများထားရမည်။ အလင်းေရာင်နည်း 

ေသာ အချနိ်တွင် ေစာင့်ကပ်သူများသည် မီးအိမ်များ ကိုင်ေဆာင်ထားရမည်။ 

၃၃၂။ ေကျာင်းေရှတွင် ေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားများ လမ်းြဖတ်ကူးြခင်းကို ယာဉ်ထိန်းရဲ သိုမဟုတ် 

ေကျာင်းမှတာဝန်ချထားသူ သုိမဟုတ် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူများြဖင့် ကပ်မတ်ထိန်းသိမ်း ရမည်။  
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၃၃၃။ အုပ်ထိန်းသူမပါေသာ အသက် ေြခာက်ှစ်ှင့်ေအာက် ကေလးများအား လမ်းနယ်ေပ၌ သွားလာ 

ြခင်း မရိှေစရ။  

၃၃၄။ ေြခကျင်ေလာက်သူသည် ခရီးသည်တင်ယာဉ် စီးလိုလင် သတ်မှတ်ေနရာမှ ေစာင့်ဆိုင်း၍ 

စီးရမည်။ ဆင်းလိုလင်လည်း သတ်မှတ်ေနရာတွင် ဆင်းရမည်။ ယင်းခရီးသည်တင်ယာဉ် ရပ်မှသာ 

သတိထား၍ အတက်အဆင်း ြပရမည်။  

၃၃၅။ လူသွားစကှင့် လမ်းေပတွင် အရံအတားများ တပ်ဆင်ထားရိှလင် ေြခကျင်ေလာက်သူသည် 

ထိုအရံအတားများ၏ ေအာက်မှလည်းေကာင်း၊ အေပမှလည်းေကာင်း၊ ဖယ်ရှား၍လည်းေကာင်း 

ြဖတ်သန်းြခင်း မြပရ။  

၃၃၆။ ေြခကျင်ေလာက်သူသည် လမ်းြဖတ်ကူးေနစဉ် သိုမဟုတ် လမ်းေပတွင်လမ်းေလာက်ေနစဉ် 

တပ်မေတာ်ယာဉ်၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲယာဉ်၊ သူနာတင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ မီးသတ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် 

အြခားအေရးကီးယာဉ်များ အချက်ေပးသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အချက်ြပမီး အသုံးြပ၍ြဖစ်ေစ လာေနသည် 

ကို ကားသိလင် ထိုေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို ဦးစားေပးလျက် လမ်းေပမှအြမန် ဖယ်ေပးရမည်။ 

၃၃၇။ ေြခကျင်ေလာက်သူသည် စထွက်ေတာ့မည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှှင့် ေနာက်တွင်မရပ်ရ။  

၃၃၈။ သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူက ြဖတ်သန်းမသွားရန် သုိမဟုတ် လမ်းမေလာက်ရန် တားြမစ်ေကာင်း 

ဆိုင်းဘုတ်ြဖင့် ေဖာ်ြပသည့်ေနရာတွင် ေြခကျင်ေလာက်သူသည် ေဖာ်ြပချက်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။ 

၃၃၉။ ေြခကျင်ေလာက်သူသည်  လူအသွားအလာ ပ်ေထွးသည့် လမ်းေနရာ ၊ ယာဉ်အရာယ်ရိှသည့်ေနရာ 

ှင့် ေမာ်ေတာ်ကားလမ်းြဖတ်ကူးစဉ်တုိ၌ လက်ကုိင်ဖုန်း၊ နားကပ်(Earphones/ Headphones/ Bluetooth) 

အသံုးမြပရ။  

၃၄၀။ ဤအခန်းအရ ကျးလွန်သည့် ြပစ်မအတွက် ဥပေဒပုဒ်မ ၉၆ ပါ ြပာန်းချက်အရ ြပစ်ဒဏ် 

စီရင်ြခင်းခံရမည်။ 

၃၄၁။ ဦးစီးဌာနသည် ကေလးသူငယ်များ၊ သက်ကီးရCယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများ လမ်းေပ၌ 

အရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာိုင်ေရးှင့် ဦးစားေပးေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ အစီအမံများကို 

သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန သိုမဟုတ် အစိုးရအဖဲွအစည်းများှင့် ညိင်းေဆာင်ရCက်ိုင်သည်။  
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အခန်း(၁၂) 

စက်ဘီးစီးသူများလုိက်နာရန် စည်းကမ်း 

၃၄၂။  အများြပည်သူဆုိင်ရာ လမ်းေပတွင် စက်ဘီးစီးလင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များနည်းတူ လမ်းစည်းကမ်း 

များကို လုိက်နာရမည်။ စက်ဘီးကုိမစီးဘဲ တွန်း၍သွားလာပါက ေြခကျင်ေလာက်သူများ လုိက်နာရန် 

စည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာရမည်။ သိုရာတွင် ေြခကျင်ေလာက်သူများကို အေှာင့်အယှက် မြဖစ် 

ေစရ။ 

၃၄၃။ စက်ဘီးစီးလုိလင် စက်ဘီးတွင် လက်ကိုင်တန်း၊  တာယာ၊ ဘီးေခွ၊ ဘရိတ်၊ ေြခနင်းများ၊ 

သင့်ေလျာ်ေသာ အကာွအေဝးမှကားုိင်ေသာ အချက်ေပးေခါင်းေလာင်း ပါရှိရမည်။ တာယာများ 

ေကာင်းမွန်ပီး ေလလံုေလာက်စွာ ရိှရမည်။ စက်ဘီးအေြခအေန ေကာင်း မေကာင်းကုိ စက်ဘီးစီးသူက 

စစ်ေဆးရမည်။  

၃၄၄။ စက်ဘီး၏ေရှတွင် မီးအြဖေရာင်တစ်လံုး၊ စက်ဘီး၏ေနာက်တွင် ေရာင်ြပန်ြပားအနီ တစ်ခုှင့် 

ေြခနင်းများတွင် ေရာင်ြပန်ြပားများကို တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။ စက်ဘီး၏ေနာက်တွင် ေရာင်ြပန်ြပား 

အနီအြပင် မီးအနီေရာင်ကို တပ်ဆင်လိုလင် တပ်ဆင်ိုင်သည်။ ညအချနိ်၌ မီးဖွင့်၍ စီးရမည်။ 

၃၄၅။ စက်ဘီးစီးသူသည် ထိုင်ခုံေပတွင် ခွပီး ေြခေထာက်ှစ်ဖက်သည် သက်ဆိုင်သည့် ေြခနင်း 

များေပတွင် ေနသားတကျ တက်၍ နင်းိုင်ရမည်။ ေြခနင်းမမေီသာ စက်ဘီးကိုမစီးရ။ 

၃၄၆။ စက်ဘီးစီးသူသည် သာမန်အားြဖင့် စက်ဘီးလက်ကိုင်တနး်ကို လက်ှစ်ဖက်ြဖင့်ကိုင်၍ စီးရ 

မည်။ လက်ှစ်ဖက်လုံးလတ်၍ မစီးရ။ 

၃၄၇။ စက်ဘီးစီးသူသည် ေအာက်ပါအချက်များကို လိုက်နာရမည−် 

 (က) လမ်း၏လက်ယာဘက် ကပ်၍စီးရမည်။ ရင်ေပါင်တန်းမစီးရ။ 

 (ခ) စက်ဘီးအရှိန်ေလာ့ြခင်း၊ ေကွြခင်း၊ ေကျာ်တက်ြခင်း၊ တည့်တည့်သာွးြခင်း၊  ရပ်ြခင်း 

စသည်တိုကို  လက်ြဖင့် ကိတင်အချက်ြပရမည်။ 

 (ဂ) စက်ဘီး၏ ေနာက်ပစည်းတင်စင်တွင် အသက် ငါးှစ်ှင့် အထက် လူပိုတစ်ဦး 

တင်ေဆာင်ိုင်သည်။ 

 (ဃ) မိုးရCာေနစဉ် စက်ဘီးအား သတိထားစီးရမည်။ 

 (င) စက်ဘီးစီးလမ်းများ သီးြခားသတ်မှတ်ထားပါက စက်ဘီးစီးသူသည် ထုိလမ်းကုိသာ 

အသံုးြပ ရမည်။   
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 (စ) ေမာင်းှင်သာွးလာေနေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေနာက်မှေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဘးမှ 

ေသာ်လည်းေကာင်း ကပ်၍မစီးရ။ 

 (ဆ) အြခားေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို ကိုင်တွယ်၍ လိုက်ြခင်းမြပရ။ 

 (ဇ) သာွးလာေနသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီးှင့် တစ်စီးအကား၊ ယာဉ်ေကာ တစ်ခုှင့် 

တစ်ခုအကား၊ အြခားေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို အောှင့်အယှက်ြဖစ်ေအာင် မစီးရ။ 

 (ဈ) လမ်းေပ၌ မိမိစက်ဘီးကို သမားိုးကျစီးရမည်။ အဆန်းထွင်၍လည်းေကာင်း၊ 

ယာဉ်ေကာကို မျက်ာှချင်းဆိုင်၍လည်းေကာင်း မစီးရ။ 

 (ည) လမ်းအလယ်ရှိ အလျားလိုက် မျဉ်းြဖ၊ မျဉ်းဝါ အမှတအ်သား၊ လမ်းေပကန်းှင့် 

ကန်းအမှတ်အသားတိုေပ၌ မစီးရ။ 

 (ဋ) စက်ဘီးစီးေနစဉ် ထီးမေဆာင်းရ။ 

 (ဌ) စက်ဘီးစီးသူ၏ အဝတ်အစားများသည် ပျ ံလွင့်ေနြခင်း၊ အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ြခင်း  

  မရှိေစရ။ 

 (ဍ)  စက်ဘီးစီးေနစဉ် လက်ကုိင်ဖုန်း၊ နားကပ် (Earphones/  Headphones/  Bluetooth)  

  အသံုးမြပရ။  

၃၄၈။ စက်ဘီးစီးသူသည် စက်ဘီး၏ ေနာက်ပစည်းတင်စင်ပါရှိလင် ထိုစင်တွင် တင်ေဆာင်ိုင် 

သည့် ပစည်းအားလံုး၏ အတိုင်းအတာသည် အလျား ှစ်ေပ ( ၆၁ စင်တီမီတာ) ၊ အနံ  ှစ်ေပှင့် 

အြမင့် ှစ်ေပ ထက်မပိုေစရ။ စက်ဘီး၏ လက်ကိုင်တန်းေရှတွင် ြခင်းငယ်တစ်လုံးကို တပ်ဆင် 

ထားပါက ထိုြခင်းငယ်အတွင်း၌ ပစည်းများ တင်ေဆာင်ိုင်သည်။ ထိုြခင်းငယ်သည် လက်ကိုင်တန်း 

ှင့် ေရှမီးတိုအား အဟန"်အတား မြဖစ်ေစရ။ တင်ေဆာင်ိုင်ေသာ ပစည်းများ၏ အေလးချနိ်သည် 

စက်ဘီးကို မထိန်းသိမ်းုိင်ေလာက်ေအာင် မများေစရ။ အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်သည့် ပစည်းများကုိ 

မတင်ရ။  

၃၄၉။ စက်ဘီးစီးသူသည် ကုန်းတက်တွင် ေြဖာင့်တန်းစာွ မစးီိုင်လင် အြခားယာဉ်များ အေှာင့် 

အယှက် မြဖစ်ေစရန် စက်ဘီးေပမှဆင်း၍ တွန်းသာွးရမည်။ ကနု်းဆင်းတွင် စက်ဘီးကို ဘရိတ်များ 

ြဖင့် ထိန်း၍ ဆင်းရမည်။ ကုန်းဆင်း၌ အရိှန်ြပင်းစာွ စးီနင်းြခင်းမြပရ။  

၃၅၀။ အများြပည်သူဆုိင်ရာေနရာတွင် စက်ဘီးများရပ်နားရန် သတ်မှတ်ထားေသာေနရာ၌သာ စက်ဘီး 

ကို ရပ်နားထားရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် ေနရာမရှိပါက လမ်းေဘးကပ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ေြခကျင်ေလာက်သူများအား အေှာင့်အယှက်မြဖစ်ေစဘဲ လူသွားစကေပ၌ေသာ်လည်းေကာင်း ရပ်နား 

ထားိုင်သည်။ 



122 
 

 

 

၃၅၁။ မူးယစ်ေဆးဝါး သုိမဟုတ် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများ သံုးစွဲ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊  

အရက်ေသစာ ေသာက်စားမူးယစ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း စက်ဘီးမစီးရ။   

၃၅၂။ ဦးစီးဌာနသည် စက်ဘီးစီးသူများ ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် လုိအပ်ပါက သက်ဆုိင် 

သည့် အစိုးရဌာန သိုမဟုတ် အစိုးရအဖွဲအစည်းများအား အ~ကံြပြခင်း၊ အစီအမံများ ေရးဆွဲြခင်း၊ 

ညိင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရCက်ြခင်းများ လုပ်ေဆာင်ိုင်သည်။  

၃၅၃။ အြမန်လမ်းကီးေပတွင် စက်ဘီးစီးနင်းသွားလာြခင်း၊ ြဖတ်သန်းြခင်း၊ နားေနြခင်း မြပရ။ 

အခန်း(၁၃) 

လမ်းန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများှင့်အချက်ြပများ 

၃၅၄။ လမ်းန်းများကို ေအာက်ပါအတိုင်းခွဲြခားထားသည်-    

(က) အရာယ်သတိေပးြခင်းလမ်းန်းများ၊ 

( ခ) အမိန"်ေပးြခင်းလမ်းန်းများ၊ 

 (၁) ဦးစားေပးှင့် ဦးစားရလမ်းန်းများ၊ 

 (၂) တားြမစ်ြခင်း သိုမဟုတ် ကန"်သတ်ြခင်းလမ်းန်းများ၊ 

 (၃) မြဖစ်မေနလိုက်နာရမည့် လမ်းန်းများ၊ 

 (၄) ထူးြခားအမိန"်ေပးလမ်းန်းများ။  

(ဂ) န်ြပြခင်းလမ်းန်းများ၊ 

 (၁) သတင်းအချက်အလက်၊ ပံ့ပိုးအေထာက်အကူှင့် ဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာ 

 လမ်းန်းများ၊ 

 (၂) ေရာက်ရှိေနရာကိုအေြခြပ၍ ဦးတည်လမ်းေကာင်းများ သုိမဟုတ် ေပါက် 

 ေရာက်သည့် ေနရာများကို န်ြပသည့်လမ်းန်းများ၊ 

  (ကက) ကိတင်န်ြပြခင်းလမ်းန်းများ၊ 

  ( ခခ ) ဦးတည်ရာလမ်းေကာင်း၊ လမ်းှင့် တည်ေနရာြပ လမ်းန်းများ၊ 

  ( ဂဂ ) တည်ေနရာအတည်ြပလမ်းန်းများ၊ 

  (ဃဃ) တည်ရှိေနပုံြပလမ်းန်းများ။ 

 (၃) သီးြခားစတုဂံြပားများ။  
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၃၅၅။ လမ်းအမှတ်အသားများကိုေအာက်ပါအတိုင်းခွဲြခားထားသည်- 

(က) အလျားလုိက်မျဉ်းအမှတ်အသားများ၊ 

 (၁) ယာဉ်ေကာသတ်မှတ် အမှတ်အသားများ၊ 

 (၂) လမ်း၏အေြခအေနအရ သီးသန"်ေရးဆွဲရသည့် အမှတ်အသားများ၊ 

 (၃) လမ်းအစွန်းနယ်နိမိတ်ြပ အမှတ်အသားများ၊ 

 (၄) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေကွရန် အမှတ်အသားများ၊ 

 (၅) ယာဉ်အမျ ိးအစားအလုိက် အရံယာဉ်ေကာြပ အမှတ်အသားများ။ 

(ခ) ကန"်လန"်ြဖတ်မျဉ်း အမှတ်အသားများ၊ 

 (၁) ရပ်မျဉ်း အမှတ်အသားများ၊ 

 (၂) လမ်းေကာင်းဦးစားေပးေနရာြပမျဉ်း အမှတ်အသားများ၊ 

 (၃) ေြခကျင်လမ်းကူးေနရာ အမှတ်အသားများ၊ 

 (၄) စက်ဘီး သုိမဟုတ် ဆုိင်ကယ်စီးသူများအတွက် လမ်းကူးေနရာအမှတ်အသားများ။ 

(ဂ) အြခားအမှတ်အသားများ၊ 

 (၁) လမ်းေပယာဉ်ေကာြပ ြမားဦးအမှတ်အသားများ၊ 

 (၂) ေဒါင်လိုက်မျဉ်းပိင် အမှတ်အသားများ၊ 

 (၃) လမ်းေပေဆးေရးစာလံုး အမှတ်အသားများ၊ 

 (၄) ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ ရပ်နားြခင်း လမ်းေပေဆးေရး အမှတ်အသားများ၊ 

 (၅) လမ်းေပှင့် နီးစပ်ရာ အေဆာက်အအုံများတွင် ဆက်စပ်ေရးဆွဲရသည့် ေဆး 

 ေရး အမှတ်အသားများ၊ 

 (၆) လမ်းေပကန်း အမှတ်အသားများ၊  

 (၇) "လမ်းမပိတ်ရ" အဝါေရာင်မျဉ်းကွက် (Yellow Box) အမှတ်အသားများ၊ 

 (၈) အြဖ၊ အနီကျား လမ်းေဘးတုိင်များ၊ 

 (၉) ယာဉ်ေမာင်းသတိေပး အရှိန်ေလာ့အမှတ်အသားများ။ 

၃၅၆။ ယာဉ်သွားလာမကုိ ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန် အချက်ြပများကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း ခဲွြခားထားသည်- 

(က) ယာဉ်ထိန်း မီးအချက်ြပများ၊ 

(ခ) ေြခကျင်လမ်းအသုံးြပသူများအတွက်  မီးအချက်ြပများ၊ 

(ဂ) လမ်းအသုံးြပသူများ လမ်းေပတွင်သွားလာေနစဉ် အချကြ်ပများ၊ 

 (၁) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် မီးများြဖင့် အချက်ြပြခင်း၊ 

 (၂) အေှးယာဉ်များအတွက် လက်ြဖင့်အချက်ြပြခင်း။ 

(ဃ) ယာဉ်အသာွးအလာ ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသူ၏ အချက်ြပများ။ 
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၃၅၇။ ဦးစီးဌာနသည် လမ်းန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများ၊ အချက်ြပများှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

အမိန"်ှင့် န်ကားချက်ကို ထုတ်ြပန်ရမည်။  

အခန်း ( ၁၄ )  

 ရန်ပံုေငွ လက်ခံရယူြခင်း၊ သံုးစဲွြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် စီမံခန်"ခွဲြခင်း 

၃၅၈။ အမျ ိးသားေကာင်စီသည်- 

 (က) ဥပေဒပုဒ်မ ၆၉ အရ ထူေထာင်ထားသည့် ရန်ပုံေငွကို လကခ်ံရယူေရး၊ သုံးစွဲေရး၊ 

ထိန်းသိမ်းေရးှင့် စီမံခန်"ခဲွေရးတုိအတွက် ရန်ပံုေငွဆုိင်ရာ ဘာေရး စည်းမျဉ်းများကို 

စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာနှင့် ညိငး်ေရးဆွဲ သတ်မှတ်ထားရမည်။ 

 (ခ) စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန၏ အ~ကံြပချက်များကုိရယူ၍ တုိင်းေဒသကီး 

သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ရန်ပံုေငွဆုိင်ရာ ဘာေရးစည်းမျဉ်းများ ေရးဆဲွရန် လမ်းန်ရမည်။ 

၃၅၉။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ် ကင်းရှင်းေရးေကာင်စီသည် 

ဥပေဒပုဒ်မ ၇၂ အရ ထူေထာင်ထားသည့် တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ရန်ပုံေငွတိုကို လက်ခံ 

ရယူေရး၊ သုံးစွဲေရး၊ ထိန်းသိမ်းေရးှင့် စီမံခန"်ခွဲေရးတုိအတွက် ရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ ဘာေရးစည်းမျဉ်း 

များကို အမျ ိးသားေကာင်စီ၏ လမ်းန်ချက်ှင့်အညီ  ေရးဆဲွသတ်မှတ်ထားရမည်။ 

၃၆၀။ ရန်ပုံေငွကို ေအာက်ပါကိစရပ်များအတွက် သုံးစွဲိုင်သည်- 

(က) ိုင်ငံေတာ်အဆင့် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေရး လုပ်ငန်းစီမံချက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ 

( ခ) ကအလုိက် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ်ေလျာ့ပါးေရး အစီအမံများကုိ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ 

( ဂ) ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ ကိတင်ကာကွယ်ေရး၊ ကိတင်ြပင်ဆင်ေရး 

လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆုိင်ရာ လူ"စွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းများ၊ ပညာေပးလုပ်ငန်းများ၊ စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများ၊ ဖမ်းဆီးအေရး 

ယူေရး လုပ်ငန်းများ၊ ချးီြမင့်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ 

( င) ယာဉ်ေကာကပ်တည်းမ ေလျာ့နည်းေစေရးလုပ်ငန်းများ၊ 

( စ)  ေရတို၊ ေရရှည ်လုပ်ငန်းအစီအမံများ။ 
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၃၆၁။ အမျ ိးသားေကာင်စီသည် ရန်ပံုေငွှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘာေရးစည်းမျဉ်းများှင့်အညီ ေငွစာရင်းများ 

ြပစုြခင်းှင့် စစ်ေဆးြခင်းတုိကုိ ေဆာင်ရCက်ရန် ဘာေရးဆပ်ေကာ်မတီသုိ တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ 

၃၆၂။ အမျ ိးသားေကာင်စီက တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့်  ေနြပည်ေတာ် 

ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေရးေကာင်စီသည်  နညး်ဥပေဒ ၃၆၀ ပါ လုပ်ငန်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရCက်မအေြခအေန၊ ရန်ပံုေငွရရိှမှင့် သံုးစဲွမ အေြခအေနများကုိ 

အမျ ိးသားေကာင်စီသုိ အစီရင်ခံတင်ြပရမည်။                 

၃၆၃။ အမျ ိးသားေကာင်စီသည် ုိင်ငံအတွင်း ေဆာင်ရCက်ရန်လုိအပ်ေသာ ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးဆုိင်ရာ စီမံချက်များ၊ အစီအစဉ်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ရန်ပံုေငွသည် လံုေလာက်မ 

မရှိပါက ြပည်ေထာင်စု၏ဘာရန်ပုံေငွမှ သင့်ေလျာ်ေသာ ရနပ်ုံေငွပမာဏကို ထပ်မံခွဲေဝ သတ်မှတ် 

ုိင်ေရး ဝန်ကီးဌာနကုိ တာဝန်ေပးအပ်လျက်  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွသုိ တင်ြပေစရမည်။ 

 ၃၆၄။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ် ကင်းရှင်းေရးေကာင်စီသည် 

မိမိတုိ၏ ေဒသအတွင်း ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများှင့် ယာဉ်ေကာ 

ကပ်တည်းမ ေလျာ့နည်းေစေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရCက်ရာ၌ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် 

ရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲရာတွင် လုံေလာက်မမရှိပါက ခဲွေဝေထာက်ပံ့ေပးိုင်ရန် အမျ ိးသားေကာင်စီသုိ 

တင်ြပိုင်သည်။ 

၃၆၅။ အမျ ိးသားေကာင်စီသည် နည်းဥပေဒ ၃၆၄ အရ တင်ြပချက်ကို စိစစ်ပီး မိမိ၏ရန်ပုံေငွမှ 

သင့်ေလျာ်ေသာ ေငွပမာဏကုိ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ရန်ပံုေငွသုိ  ခဲွေဝေပး 

ုိင်သည်။ 

၃၆၆။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ် ကင်းရှင်းေရးေကာင်စီသည် 

ဥပေဒပုဒ်မ ၇၂ အရ ထူေထာင်ထားေသာ  တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ရန်ပုံေငွကို 

ဘာေရးစည်းမျဉ်းများှင့်အညီ လက်ခံရယူြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် စီမံခန"်ခွဲြခင်းတို 

ြပရမည်။ 

၃၆၇။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေရးေကာင်စီသည်- 

(က) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ရန်ပုံေငွှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘာေရးစည်းမျဉ်းများ 

ှင့်အညီ ေငွစာရင်းများြပစုြခင်းှင့် စစ်ေဆးြခင်းတိုကို ေဆာင်ရCက်ရန် တိုင်းေဒသ 

ကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ် ကင်းရှင်းေရးေကာင်စီဝင်များ 

အနက်မှ သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂိလ်များကုိ ေရCးချယ်ဖွဲစညး် တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။  
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( ခ) တိုင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ရန်ပံုေငွစာရင်းများကုိ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ်  

ြပည်နယ် စာရင်းစစ်ချပ်ံုး၏ စစ်ေဆးမကို ခံယူရမည်။ 

( ဂ) တိုင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ရန်ပုံေငွ စာရင်းစစ ်အစီရင်ခံစာကို  အမျ ိးသား 

ေကာင်စီှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် အစုိးရအဖွဲသုိ အစီရင်ခံ 

တင်ြပရမည်။ 

၃၆၈။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ် ကင်းရှင်းေရးေကာင်စီသည် 

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ရန်ပုံေငွကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် 

အတွင်း ေအာက်ပါကိစရပ်များအတွက် သံုးစဲွုိင်သည်- 

(က) ိုင်ငံေတာ်အဆင့် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေရး လုပ်ငန်းစီမံချက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ 

( ခ) ကအလုိက် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ်ေလျာ့ပါးေရး အစီအမံများကုိ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ 

( ဂ) ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ ကိတင်ကာကွယ်ေရး၊ ကိတင်ြပင်ဆင်ေရး 

လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆုိင်ရာ လူ"စွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းများ၊ ပညာေပးလုပ်ငန်းများ၊ စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများ၊ ဖမ်းဆီး အေရးယူေရး 

လုပ်ငန်းများ၊ ချးီြမင့်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ 

( င) ယာဉ်ေကာကပ်တည်းမ ေလျာ့နည်းေစေရးလုပ်ငန်းများ၊ 

( စ)  ေရတို၊ ေရရှည ်လုပ်ငန်းအစီအမံများ။ 

၃၆၉။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ် ကင်းရှင်းေရးေကာင်စီသည်  

နည်းဥပေဒ ၃၆၈ ပါ လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရCက်မ အေြခအေန၊ တုိင်းေဒသကီး 

သို မဟုတ် ြပည်နယ် ရန်ပုံေငွကို ဘာေရးစည်းမျဉ်းများှင့်အညီ လက်ခံရယူြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်း၊ 

ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် စီမံခန"်ခွဲြခင်း အေြခအေနများကို အမျ ိးသားေကာင်စီသို အစီရင်ခံ တင်ြပရမည်။ 

၃၇၀။ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့် ေဒသဆုိင်ရာေကာင်စီတုိသည် ုိင်ငံတကာအကူအညီေပးသူများှင့် 

ြပည်တွင်းမှ အကူအညီေပးသူများက ကူညီေထာက်ပ့ံေပးမည့် ေထာက်ပ့ံေရးပစည်းများကုိ သက်ဆုိင်ရာ 

တည်ဆဲဥပေဒအရ အခွန်အေကာက် ေပးေဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုိင်ရန် အမျ ိးသားေကာင်စီသုိ 

တင်ြပိုင်သည်။ 
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၃၇၁။  အမျ ိးသားေကာင်စီသည်   ုိင်ငံတကာ အကူအညီေပးသူများှင့် ြပည်တွင်းမှ အကူအညီေပး 

သူများက ကူညီေထာက်ပံ့ေပးမည့် ေထာက်ပံ့ေရးပစည်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒအရ 

အခွန်အေကာက် ေပးေဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးသင့်ေကာင်း ေတွရိှပါက ဆက်လက်ေဆာင်ရCက်  

ိုင်ေရး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနသို န်ကားုိင်သည်။ 

၃၇၂။ နည်းဥပေဒ ၃၇၁ အရ န်ကားချက်ကို လက်ခံရရှိလင် သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနသည် အခွန် 

အေကာက် ေပးေဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုိင်ရန် တည်ဆဲအခွန်ဆုိင်ရာ ဥပေဒများှင့်အညီ 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွသုိ တင်ြပုိင်သည်။  

အခန်း(၁၅) 

အယူခံြခင်း 

၃၇၃။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်မြပြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထားသူ 

အမည် သုိမဟုတ် ေနရပ်လိပ်စာ ေြပာင်းလဲခွင့်မြပြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ မှတ်ပံုတင် 

အရာရိှ၏ ကိတင်ခွင့်ြပချက်ှင့်အညီ ြပင်ဆင်ပီးေနာက် ြငင်းပယ်ြခင်း သိုမဟုတ် ြပန်လည်ြပင်ဆင် 

ေစြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် သိုမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင် 

သက်ေသခံလက်မှတ် သိုမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ြပား သိုမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စစ်ေဆးချက် သက်ေသခံလက်မှတ် သိုမဟုတ် အဆင့်ြမင့်နည်းပညာသံုး မှတ်ပံုတင်အေထာက်အထား 

တုိကုိ မိတထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ နစ်နာသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပုိင်ရှင်တစ်ဦးဦးသည် 

အယူခံဝင်ေရာက်လုိပါက သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရး 

န်ကားမဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားရမည်။ 

၃၇၄။ နည်းဥပေဒ ၃၇၃ အရ အယူခံေလာက်ထားသည့်အခါ အယူခံေလာက်လာှင့်အတူ သက်ဆုိင်သည့် 

ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှိက အမိန"်ချမှတ်သည့် အေကာင်းကားစာကို ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ 

အယူခံေလာက်လာတွင် အယူခံအေကာင်းြပချက်ကို ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပရမည်။ 

၃၇၅။ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပို ေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနသည်   

နည်းဥပေဒ ၃၇၃ အရ အယူခံေလာက်လာကို လက်ခံရရိှသည့်အခါ- 

(က) သက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရိှကို ေချပတင်ြပရန် အေကာင်းကား 

ရမည်။ 
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( ခ) သက်ဆိုင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ ေချပတင်ြပချက်ှင့် အယူခံ 

ေလာက်ထားသူ၏ တင်ြပချက်တိုအေပ စိစစ်သုံးသပ်၍ ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ရမည်။ 

၃၇၆။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနသည် အယူခံ 

မတွင် ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ အယူခံေလာက်ထားသူှင့် သက်ဆုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်အရာရိှတုိထံ 

အေကာင်းကားရမည်။  

၃၇၇။ နည်းဥပေဒ ၃၇၅ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်း 

ပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ ေကျနပ်မမရိှသူသည် အယူခံဝင်ေရာက်လုိပါက 

ဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားရမည်။  

၃၇၈။ နည်းဥပေဒ ၃၇၇ အရ အယူခံေလာက်ထားသည့်အခါ အယူခံေလာက်လာှင့်အတူ  

တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ 

ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ အယူခံေလာက်လာတွင် အယူခံအေကာင်းြပချက်ကို ြပည့်စုံစာွေဖာ်ြပရမည်။ 

၃၇၉။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၃၇၇ အရ အယူခံေလာက်လာကုိ လက်ခံရရိှသည့်အခါ- 

(က) တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနကို 

ေချပတင်ြပရန် အေကာင်းကားရမည်။ 

( ခ) တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၏ 

ေချပတင်ြပချက်ှင့် အယူခံေလာက်ထားသူ၏ တင်ြပချက်တိုအေပ စိစစ်သုံးသပ်၍ 

ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ရမည်။ 

၃၈၀။ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သုိမဟုတ် ယာဉ်အကူလုိင်စင် ထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ 

သက်တမ်းတုိးေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ မိတထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ 

ထုတ်ေပးထားသည့် ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် သိုမဟုတ် ယာဉ်အကလုိူင်စင်ကို ယာယီရပ်ဆိုင်းြခင်း 

သုိမဟုတ် ဖျက်သိမ်းြခင်း ခံရြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ နစ်နာသည့် ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးသည်  အယူခံဝင်ေရာက် 

လိုပါက သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ကနု်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီး 

ဌာနသို ေလာက်ထားရမည်။ 

၃၈၁။ နည်းဥပေဒ ၃၈၀ အရ အယူခံေလာက်ထားသည့်အခါ အယူခံေလာက်လာှင့်အတူ 

သက်ဆိုင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရှိက အမိန"်ချမှတ်သည့် အေကာင်းကားစာကို ပူးတွဲတင်ြပ 

ရမည်။ အယူခံေလာက်လာတွင် အယူခံအေကာင်းြပချက်ကို ြပည့်စုံစာွေဖာ်ြပရမည်။ 
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၃၈၂။ တိုင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနသည် နည်း 

ဥပေဒ ၃၈၀ အရ အယူခံေလာက်လာကို လက်ခံရရိှသည့်အခါ- 

(က) သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှကုိ ေချပတင်ြပရန် အေကာင်းကားရမည်။ 

( ခ) သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရိှ၏ ေချပတင်ြပချက်ှင့် အယူခံေလာက်ထားသူ 

၏ တင်ြပချက်တိုအေပ စိစစ်သုံးသပ်၍ ဆုံးြဖတ်ချက် ချမတှ်ရမည်။ 

၃၈၃။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနသည် အယူခံ 

မတွင် ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ အယူခံေလာက်ထားသူှင့် သက်ဆိုင်ရာ လုိင်စင်ထုတ်ေပးသူအရာရှိတိုထံ 

အေကာင်းကားရမည်။  

၃၈၄။ နည်းဥပေဒ ၃၈၂ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပို 

ေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ေကျနပ်မမရှိသူသည် အယူခံဝင်ေရာက်လုိပါက 

ဦးစီးဌာနသို  ေလာက်ထားရမည်။  

၃၈၅။ နည်းဥပေဒ ၃၈၄ အရ အယူခံေလာက်ထားသည့်အခါ အယူခံေလာက်လာှင့်အတူ   

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၏ ဆုံးြဖတ်ချက် 

ကို ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ အယူခံေလာက်လာတွင် အယူခံအေကာင်းြပချက်ကို ြပည့်စုံစာွေဖာ်ြပရမည်။ 

၃၈၆။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၃၈၄ အရ အယူခံေလာက်လာကုိ လက်ခံရရိှသည့်အခါ- 

(က) တိုင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနကို 

ေချပတင်ြပရန် အေကာင်းကားရမည်။ 

( ခ) တိုင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၏  

ေချပတင်ြပချက်ှင့် အယူခံေလာက်ထားသူ၏ တင်ြပချက်တိုအေပ စိစစ်သုံးသပ်၍ 

ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ရမည်။ 

၃၈၇။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၃၇၉ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)အရြဖစ်ေစ၊ နည်းဥပေဒ ၃၈၆ နည်းဥပေဒခဲွ 

(ခ) အရြဖစ်ေစ အယူခံမတွင် ချမှတ်သည့်ဆံုးြဖတ်ချက်ကို အယူခံေလာက်ထားသူှင့် တုိင်းေဒသကီး 

သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနတိုထံ အေကာင်းကားရမည်။ 

၃၈၈။ ဦးစီးဌာနက နည်းဥပေဒ ၃၇၉ နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရ ြဖစ်ေစ၊ နည်းဥပေဒ ၃၈၆ နည်းဥပေဒခွဲ 

(ခ)အရြဖစ်ေစ ချမှတ်သည့်ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ေကျနပ်မမရှိသူသည် အယူခံဝင်ေရာက်လိုပါက 

ဝန်ကီးဌာနသို ေလာက်ထားရမည်။ 
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၃၈၉။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာယာဉ်ေမာင်းှင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတေ်ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်းခံရသူသည် 

လည်းေကာင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆးြခင်း ပုဂလိကလုပ်ငန်းလိုင်စင် သိုမဟုတ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်းခံရသူသည်လည်းေကာင်း၊ 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံခန"်ခွဲေရးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် အေရးယူြခင်းခံရသူ 

သည်လည်းေကာင်း အယူခံ ဝင်ေရာက်လုိပါက ဝန်ကီးဌာနသို ေလာက်ထားရမည်။ 

၃၉၀။ နည်းဥပေဒ ၃၈၈ ှင့် နည်းဥပေဒ ၃၈၉ အရ အယူခံေလာက်ထားသည့်အခါ အယူခံေလာက်လာ 

ှင့်အတူ အမိန"်ချမှတ်သည့် အေကာင်းကားစာကို ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ အယူခံေလာက်လာတွင် 

အယူခံအေကာင်းြပချက်ကို ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပရမည်။ 

၃၉၁။ ဝန်ကီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၃၈၈ ှင့် နည်းဥပေဒ ၃၈၉ အရ အယူခံေလာက်လာကုိ လက်ခံ 

ရရိှသည့်အခါ- 

(က) ဦးစီးဌာနကို ေချပတင်ြပရန် အေကာင်းကားရမည်။ 

( ခ) ဦးစီးဌာန၏ ေချပတင်ြပချက်ှင့် အယူခံေလာက်ထားသူ၏ တင်ြပချက်တုိအေပ စိစစ် 

သံုးသပ်၍ ဆံုးြဖတ်ချက် ချမှတ်ရမည်။ 

၃၉၂။ အယူခံြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကီးဌာန၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်ြဖစ်သည်။ 

အခန်း(၁၆) 

အေထွေထွ 

၃၉၃။ ဝန်ကီးဌာနသည် နည်းပညာသုံးပိုေဆာင်ေရးစနစ် (ITS - Intelligent Transport System) 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရCက်ရန် သက်ဆိုင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်တွင်း၊ 

ြပည်ပအဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရCက်ိုင်သည။် 

၃၉၄။ ဦးစီးဌာနသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စစ်ေဆး 

ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရCက်ြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

အင်တာနက်ကွန်ရက် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရCက်သည့်စနစ် (Online Networking System) ြဖင့် 

ေဆာင်ရCက်ိုင်သည်။  
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၃၉၅။ အြမန်လမ်းမကီးများှင့် လမ်းမကီးများကို အသုံးြပသူသည် ဤနည်းဥပေဒများပါ သတ်မှတ် 

ချက်များကို သက်ဆိုင်သမ လိုက်နာေဆာင်ရCက်ရမည်။ 

၃၉၆။ ၁၉၈၉ ခုှစ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နည်းဥပေဒများအရ ထုတ်ြပန်ထားေသာ အမိန"်ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန"်၊ 

န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဤနည်းဥပေဒများှင့် မဆန"်ကျင်သေရC ဆက်လက် 

ကျင့်သုံးိုင်သည်။ 

၃၉၇။ ၁၉၈၉ ခုှစ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နည်းဥပေဒများကို ဤနည်းဥပေဒများြဖင့် ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

 

 

 

 

(ပုံ) ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

 

စာအမှတ်၊ ရထ-၂/ မလ(နည်းဥပေဒ)/ ၂၀၂၂ (   ၁၅၁  ) 

ရက်  စဲွ   ၊   ၂၀၂၂   ခုှစ်၊    ဇန်နဝါရီလ      ၁၉    ရက် 

 


