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ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော် 

ဧရောဝတီတ ုင််းထေသက ီ်းအစ ု်းရအဖ  ွဲ့ြုသ မ္်မမ္  ွဲ့ 

(  ဧရောဝတီတ ုင််းထေသက ီ်း၊ ြုဂ္ဂလ  ထမ္ောထ်တော်ယောဉ်လုြ်ငန််း ယောဉ်မ္ျော်းစနစ်တ ျ 

ထပြ်းဆ  ထရ်းနည််းဥြထေမ္ျော်း ) 

အမ္ န့််ထ  ောပ်ငောစောအမှ္တ်၊ (၂/၂၀၁၄) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တြ ု့်တ  လဆန််း ၆ ရ ် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ထဖထဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရ ်) 

[ ပြငဆ်င ်: 01.04.2018, 31.08.2021 ] 

 

ဧရာဝတီတ ိုင််းဒေသက ီ်းအစ ို်းရအဖ  ွဲ့သည် ဧရာဝတီတ ိုင််းဒေသက ီ်း၊ ပိုဂ္ဂလ  ဒ ာ်ဒတာ် ယာဉ် 

လိုပ်ငန််းယာဉ်   ာ်း စနစ်တ  ဒ ပ်းဆ  ဒရ်း ဥပဒေပိုေ ် ၃၇၊ ပိုေ် ခ   ( ) အရ အပ်နှင််းထာ်းဒသာ လိုပ်ပ ိုင ်

ခ င့််  ို  င့််သ ို်း၍ ဒအာ ်ပါနည််းဥပဒေ  ာ်း  ို ထိုတ် ပန်လ ို ်သည်။ 

အခန််း(၁) 

အ ည်နှင့််အဓ ပပါယ်ဒဖေါ် ပခ  ် 

၁။ ဤနည််းဥပဒေ  ာ်း  ို ဧရောဝတီတ ုင််းထေသက ီ်း၊ ြုဂ္ဂလ  ထမ္ေ်ာထတော်ယောဉ်လြု်ငန််း ယောဉ်မ္ျော်းစနစ်တ ျ 

ထပြ်းဆ  ထရ်းနည််းဥြထေမ္ျော်း ဟိုဒခေါ်တ င်ဒစရ ည်။ 

၂။ ဤနည််းဥပဒေ  ာ်းတ ငပ်ါရှ ဒသာ စ ာ်းရပ်  ာ်းသည် ဧရာဝတီတ ိုင််းဒေသက ီ်း၊ 

ပိုဂ္ဂလ  ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ် လိုပ်ငန််း ယာဉ်  ာ်းစနစ်တ  ဒ ပ်းဆ  ဒရ်းဥပဒေ တ င်ပါရှ ဒသာ 

စ ာ်းရပ်  ာ်းအတ ိုင််းအဓ ပပါယ်သ ်ဒရာ ် ဒစရ ည်- 

( ) ဥြထေ ဆ ိုသည် ှာ ဧရာဝတီတ ိုင််းဒေသက ီ်း ပိုဂ္ဂလ  ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်လိုပ်ငန််း ယာဉ်  ာ်းစနစ်တ   

ဒ ပ်းဆ  ဒရ်းဥပဒေ  ို ဆ ိုသည်။ 

(ခ) ထမ္ောထ်တော်ယောဉ်လုြ်ငန််း ဆ ိုသည် ှာ ပိုဂ္ဂလ  ယာဉ်  ို အသ ို်း ပြု၍ စီ်းပ ာ်းဒရ်းလိုပ်  ိုငဒ်သာ 

 ည်သည့်် စီ်းပ ာ်းဒရ်းလိုပ်ငန််း ဆ ိုပါဝင်သည်။ 

(ဂ္) ြုဂ္ဂလ  ယောဉ် ဆ ိုသည် ှာ န ိုငင် ဒတာပ် ိုင်ယာဉ် ှတစ်ပါ်း   န်ပိုဂ္ဂလ  ပ ိုင်ယာဉ်တစ်   ြု်း   ြု်း  ို ဆ ို 

သည်။ 

(ဃ)   ုယ်ြ ငု်ယောဉ် ဆ ိုသည် ှာ ငှာ်းရ ််းခ သ ိုို့ ဟိုတ် အ   ြု်းဒ  ်းဇူ်းတစ်ခိုခို  ိုရယ၍ူ သယ်ယူပ ိုို့ဒဆာင် 

သည့််လိုပ်ငန််း  ို လိုပ်  ိုင ်ခင််း ရှ ဒသာ ဒ ာဒ်တာယ်ာဉ်  ို ဆ ိုသည်။ 

(င) အငှော်းယောဉ် ဆ ိုသည် ှာ ငာှ်းရ ််းခ သ ိုို့ ဟိုတ် အ   ြု်းဒ  ်းဇူ်းတစ်ခိုခို  ိုရယ၍ူ သယ်ယူပ ိုို့ဒဆာင်ဒရ်း 

လိုပ်ငန််း  ိုလိုပ်  ိုငဒ်သာ ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်  ို ဆ ိုသည်။ 

(စ) ခရီ်းသည်တင်ယောဉ် ဆ ိုသည် ှာ ငာှ်းရ ််းခ သ ိုို့ ဟိုတ် အ   ြု်းဒ  ်းဇူ်းတစ်ခိုခို  ိုရယ၍ူ ခရီ်းသည်  ာ်း 

သာသယ်ယူပ ိုို့ဒဆာင်သည့််လိုပ်ငန််း  ိုလိုပ်  ိုငဒ်သာ ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်  ို ဆ ိုသည်။ 
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(ဆ)  ုန်တင်ယောဉ် ဆ ိုသည် ှာ ငှာ်းရ ််းခ သ ိုို့ ဟိုတ် အ   ြု်းဒ  ်းဇူ်းတစ်ခိုခို  ိုရယ၍ူ 

 ိုန်ပစစည််း  ာ်းသာ သယ်ယူပ ိုို့ဒဆာင်သည့််လိုပ်ငန််း  ို လိုပ်  ိုငဒ်သာဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်  ို ဆ ိုသည်။ 

(ဇ) မ္ှတ်ြံုတင်ယောဉ် ဆ ိုသည် ှာ  ိုန််းလ ််းပ ိုို့ဒဆာင်ဒရ်းညွှန်က ာ်း ှုဦ်းစီ်းဌာနတ င်  ှတ်ပ ိုတင်ထာ်းဒသာ 

ယာဉ်  ို ဆ ိုသည်။ 

(ဈ) ဂ္ တ် ှ ်း ဆ ိုသည် ှာ ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်လ ိုင််း တစ်ခို၏ ယာဉ်စီ်းခနှင့််  ိုန်စည်တန်ဆာခ  ို 

သတ် ှတ်ဒရာင််းခ လ ်ခ ဒပ်းရန် ခနို့်အပ်တာဝန်ဒပ်းထာ်း သူ  ို ဆ ိုသည်။ 

< ပငဆ်င ်01.04.2018> 

အခန််း(၂) 

ထ ေ်ာမ္တီဖ  ွဲ့စည််းပခင််း 

၃။ အစ ို်းရအဖ  ွဲ့သည် ဥပဒေပိုေ်  ၆ အရ တ ိုင််းဒေသက ီ်း ပိုဂ္ဂလ  ဒ ာ်ဒတာယ်ာဉ်လိုပ်ငန််း 

ယာဉ်  ာ်းစနစ်တ   ဒ ပ်းဆ  ဒရ်းက ီ်းက ပ် ှုဒ ာ် တီ  ို အဖ  ွဲ့ဝင ်၅ဦ်း ှ ၉ဦ်းအထ  ဖင့်် 

ဒရ ်းခ ယ်ဖ  ွဲ့စည််းရ ည်။ 

( ) အစ ို်းရအဖ  ွဲ့သည်ဥပဒေပိုေ ် ၆အရ 

တ ိုင််းဒေသက ီ်းပိုဂ္ဂလ  ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်လိုပ်ငန််းယာဉ်  ာ်းစနစ်တ  ဒ ပ်းဆ  ဒရ်းက ီ်းက ပ် ှုဒ ာ် 

တီအဆင့်ဆ်င့််  ို အဖ  ွဲ့ဝင် (၅)ဦ်း ှ (၉)ဦ်းအထ  ဖင့််ဒရ ်းခ ယ် ဖ  ွဲ့စည််းရာတ င် အဖ  ွဲ့ဝင ်(၃)ဦ်း ှ (၅) 

ဦ်းအထ   ို နည််းဥပဒေ ၅၊ နည််းဥပဒေ ၇ တ ိုို့နှင့််အညီ ဒရ ်းခ ယ်ဖ  ွဲ့စည််းရ ည်။ 

(ခ) ပယ်ဖ  ် 

< ပငဆ်င ်01.04.2018, 31.08.2021> 

၄။ ဒ ာ် တီ၏ဖ  ွဲ့စည််းပ ို ှာ ဒအာ ်ပါအတ ိုင််း ဖစ်သည်- 

 

ဥ ကဋ္ဌ - ၁ ဦ်း 

အတ င််းဒရ်း ှ ်း - ၁ ဦ်း 

ဘဏ္ဍာဒရ်း ှ ်း - ၁ ဦ်း 

အဖ  ွဲ့ဝင် - ၂ ဦ်း   ှ၆ဦ်း 

၅။ တ ိုင််းဒေသက ီ်းအဆင့််ဒ ာ် တီဝင ် ာ်း  ို ဒအာ ်ပါအရည်အခ င််း  ာ်းနှင့် ်ပည့််စ ိုဒသာ 

ယာဉ်ပ ိုငရ်ှင်  ာ်း ထ   ှလ  ြုွဲ့ဝှ ်ဆနဒ    ာ်း ဖင့်် ဒရ ်းခ ယ်ရ ည်- 

( )  ပည်ဒထာင်စို  န် ာန ိုင်င သာ်း ဖစ်သူ။ 

(ခ) တ ိုင််းဒေသက ီ်းအတ င််း အဒ ခစ ို ်ဒနထ ိုငသူ်။ 

(ဂ္) အ  င့််စာရ တတဒ ာင််း  န်သူ။ 
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(ဃ) ဧရာဝတီတ ိုင််းဒေသက ီ်း  ိုန််းလ ််းပ ိုို့ဒဆာင်ဒရ်းညွှန်က ာ်း ှုဦ်းစီ်းဌာနတ င်  ှတ်ပ ိုတင်ထာ်းသည့်် 

ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်လိုပ်ငန််းလိုပ်  ိုငဒ်သာ ယာဉ်ပ ိုင်ဆ ိုင်ပပီ်းယာဉ်အသင််းဝင ်ဖစ်သူ သ ိုို့ ဟိုတ် ဒ ာဒ်တာ ်

ယာဉ်လ ိုင််းပ ိုငရ်ှင ်ဖစ်သူ။ 

(င) အနည််းဆ ို်းအသ ် (၂၅) နှစ် ပည့််ပပီ်း   န််း ာဒရ်းဒ ာင််း  န်သူ။ 

< ပငဆ်င ်01.04.2018> 

၆။ ( ) ဝန်က ီ်းသည် လိုပ်ငန််းအ   ြု်းအစာ်းအလ ို ် လ ိုအပ်ပါ  ဒ ာ ်တီ  ာ်း  ို ဒအာ ်ပါအတ ိုင််း 

ခ   ခာ်း ဖ  ွဲ့စည််းန ိုင်သည်- 

(၁) ခရီ်းသည်တင်ယာဉ်လိုပ်ငန််း  ာ်း က ီ်းက ပ် ှုဒ ာ် တီ။ 

(၂)  ိုန်တငယ်ာဉ်လိုပ်ငန််း  ာ်း က ီ်းက ပ် ှုဒ ာ ်တီ။ 

(ခ) ဒ ာ် တီသည် ဝန်က ီ်း၏သဒဘာတူညီခ  ် ဖင့်် ပိုေ်  ၆ ( ) ပါ လိုပ်ငန််းအ   ြု်းအစာ်းအလ ို ် 

ခရ ိုင ်နှင့်ပ်  ြုွဲ့နယ်အဆင့််ဒ ာ ်တီ  ာ်း  ို သ ်ဆ ိုငရ်ာခရ ိုငန်ှင့်ပ်  ြုွဲ့နယ်အလ ို ် အဖ  ွဲ့ဝင ်(၅)ဦ်း ှ 

(၉)ဦ်းထ  ဒရ ်း ခ ယ်ဖ  ွဲ့စည််းရ ည်။ 

< ပငဆ်င ်01.04.2018> 

၇။ ခရ ိုငဒ် ာ ်တီဝင်နှင့်် ပ  ြုွဲ့နယ်ဒ ာ် တီဝင ် ာ်း  ို ဒအာ ်ပါအရည်အခ င််း  ာ်းနှင့် ်ပည့််စ ိုဒသာ 

ယာဉ်ပ ိုငရ်ှင်  ာ်းထ  ှ လ  ြုွဲ့ဝှ ် ဆနဒ    ာ်း ဖင့်် ဒရ ်းခ ယ်ရ ည်- 

( ) နည််းဥပဒေ ၃၊ နည််းဥပဒေခ   ( )နှင့်် နည််းဥပဒေ ၅၊ နည််းဥပဒေခ   ( ) (ဂ္) (ဃ) (င) ပါ 

အရည်အခ င််း   ာ်းနှင့််  ပည့််စ ိုသူ။ 

(ခ) သ ်ဆ ိုင်ရာခရ ိုင်၊ ပ  ြုွဲ့နယ် နယ်န   တ်အတ င််း အဒ ခစ ို ်ဒနထ ိုငသူ်။ 

< ပငဆ်င ်01.04.2018, 31.08.2021> 

၈။ ဒ ာ် တီအဆင့််ဆင့််ရှ  ဒ ာ် တီဝင်  ာ်းတ င် ဒအာ ်ပါအဒ ခအဒနတစ်ရပ်ရပ်ဒပေါ်ဒပါ ်လာပါ  

ဝန် က ီ်းသည် အစ ို်းရအဖ  ွဲ့၏ ခ င့်် ပြုခ  ် ဖင့်် ဒ ာ် တီတစ်ရပ်လ ို်း  ို တာဝန် ှရပ်စ ၍ 

အသစ် ပန်လည်ဖ  ွဲ့စည််း န ိုငသ်ည်- 

( ) နည််းဥပဒေ ၁၀ ပါ ဒ ာ် တီ၏ လိုပ်ငန််းတာဝန်  ာ်း  ို ဒ  ပ န်စ ာထ ််းဒဆာငန် ိုငစ်  ််း ရှ ဒက ာင််း 

စ ိုစ ််းဒတ ွဲ့ရှ  ခင််း။ 

(ခ) ဆနဒ  ဒပ်းပ ိုငခ် င့််ရှ ဒသာ ယာဉ်ပ ိုငရ်ှင်အာ်းလ ို်း၏ (၇၅%) ဒ  ာ ် ဒ ာ ်တီအာ်းဖ  ်သ  ််းဒပ်းပါရန် 

ဝန်က ီ်းထ  အ   ြု်းအဒက ာင််းခ ိုင်လ ိုစ ာတင ်ပ ခင််း။ 

၉။ ဝန်က ီ်းသည် အစ ို်းရအဖ  ွဲ့၏ ခ င့်် ပြုခ  ် ဖင့်် ဒအာ ်ပါအဒ ခအဒနတစ်ရပ်ရပ်ဒပေါ်ဒပါ ်ပါ  

ယင််းဒ ာ ် တီဝင်အာ်း တာဝန် ရှပ်စ ၍ အစာ်းထ ို်းဒရ ်းခ ယ်ဒစန ိုငသ်ည်- 

( ) ဒ ာ ်တီဝင်တစ်ဦ်းဦ်းသည် ဒ ာ ်တီ၏လိုပ်ငန််းတာဝန်  ာ်း  ို 

ဒ  ပ န်စ ာထ ််းဒဆာင်န ိုငစ်  ််း ရှ  ဒက ာင််း စ ိုစ ််းဒတ ွဲ့ရှ  ခင််း။ 

(ခ) ဥပဒေ ပဋ္ဌာန််းခ  ်ပါ ယာဉ်ပ ိုင်ရှငအ် ဖစ်အခ  န် ာလ(၆)လ သ ်တ ််း ပတ်ဒန ခင််း။ 

(ဂ္) နည််းဥပဒေ ၅ သ ိုို့ ဟိုတ် ၇ ပါ ဒ ာ် တီဝင်အရည်အခ င််းပ  ်ယ င််း ခင််း။ 
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(ဃ) ဒ ာ် တီဝင်တစ်ဦ်းဦ်း      ဆနဒအရနှုတ်ထ  ခ် င့်် ပြုရန် တင ်ပ ခင််း။ 

အခန််း(၃) 

ထ ေ်ာမ္တီ၏ လုြ်ြ ုင်ခ င့််မ္ျော်း 

၁၀။ ဒ ာ် တီသည် ဥပဒေပိုေ်  ၁၃ ပါ လိုပ်ပ ိုင်ခ င့််  ာ်းအ ပင် ဒအာ ်ပါလိုပ်ပ ိုငခ် င့််  ာ်း  ို   င့််သ ို်းန ိုင် 

သည်- 

( ) ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်လိုပ်ငန််းလိုပ်  ိုင်လ ိုဒသာ ပိုဂ္ဂ ြုလ်နှင့််အသင််းသည် ဒ ာ ်တီတ င် ှတ်တ ််းတင၍် 

လိုပ်ငန််းလိုပ်  ိုငဒ်စ ခင််း။ 

(ခ) နည််းဥပဒေ  ာ်းအရ  ှတ်တ ််းတငပ်ပီ်းဒသာဒ ာ်ဒတာ်ယာဉ် သ ိုို့ ဟိုတ် 

ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်အသင််း  ာ်း၏ ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်လိုပ်ငန််း  ာ်း လိုပ်  ိုငရ်ာတ င် စနစ်တ  ရှ ဒစဒရ်း၊ 

အဆင်ဒ ပဒခ ာဒ  ွဲ့ဒစဒရ်းအတ  ် စီ   ဒဆာငရ်  ် ခင််း၊ စစ်ဒဆ်းအဒရ်းယူ ခင််း။ 

(ဂ္) ဒ ာဒ်တာယ်ာဉ်လ ိုင််းရှ  ခရီ်းသည်နှင့် ် ိုန်စည်ပ ိုို့ဒဆာငဒ်ရ်းလိုပ်ငန််း  ာ်းဒဆာငရ်  ်ဒနသည့်် 

ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်၏ ယာဉ် ဒတာတ်ဆ ဖစ် ှုဒက ာင့်် လူူ့အသ ်နှင့်် 

ခနဓာ  ိုယ်ထ ခ ို ်ဆ ို်းရ ှု်း ှု ဖစ်ပ ာ်းပါ  ယာဉ်ဒ ာင််း၊ ယာဉ်နှင့် ်ယာဉ်ပ ိုငရ်ှင်တ ိုို့  ို ဥပဒေနှင့််အညီ 

အဒရ်းယူ ခင််း၊ 

(ဃ) ဒ ာဒ်တာယ်ာဉ်လ ိုင််းအသစ်  ာ်း ခ င့်် ပြုရာတ င် သ ်ဆ ိုငရ်ာအဆင့််ဆင့်သ် ိုို့ သဒဘာထာ်း ှတ်ခ  ် 

ဒပ်း ခင််း၊ 

(င) ယာဉ်စီ်းခနှင့််  ိုန်စည်တန်ဆာခ  ာ်း ဒ ပာင််းလ သတ် ှတ်ဒစ ခင််း၊ 

(စ) လ ိုအပ်ဒသာ စည််း  ဉ််းစည််း  ််း  ာ်း ထိုတ် ပန်ဒဆာင်ရ  ် ခင််း။ 

< ပငဆ်င ်01.04.2018> 

အခန််း(၄) 

ထ ေ်ာမ္တီ၏လုြ်ငန််းအစီအစဉ်မ္ျော်း 

၁၁။ ဒ ာ် တီသည်- 

( ) တ ိုင််းဒေသက ီ်း  ိုန််းလ ််းနှင့်် ပည်တ င််းဒရဒက ာင််းသယ်ယူပ ိုို့ဒဆာငဒ်ရ်းအဖ  ွဲ့၏ ခ င့်် ပြုခ  ်ရရှ ပပီ်း 

ဒသာ ယာဉ်လ ိုင််း  ာ်းသည် အဆ ိုပါခ င့်် ပြုခ  ် ဖင့်် တ ိုင််းဒေသက ီ်းဒ ာ်ဒတာယ်ာဉ်လိုပ်ငန််း 

ယာဉ်  ာ်းစနစ် တ  ဒ ပ်းဆ  ဒရ်း က ီ်းက ပ် ှုဒ ာ် တီသ ိုို့ လ ိုအပ်ဒသာ စာရ  ်စာတ ််းနှင့််အတူ 

ဒလ ာ ်ထာ်းဒစရ ည်။ 

(ခ) အထ ်အပ ိုေ် ( ) အရ ဒလ ာ ်ထာ်းခ  ်အာ်းစ စစ်၍  ှတ်တ ််းတငပ်ပီ်းဒက ာင််း 

အဒထာ အ်ထာ်း စာရ  ်စာတ ််း  ာ်း  ို ထိုတ်ဒပ်းရ ည်။ 

(ဂ္) ယာဉ်အသင််းနှင့််  ိုန်စည်ဂ္ တ်ဒ ပာင််းလ  ှုရှ ဒက ာင််း ဒလ ာ ထ်ာ်းလာသည့််အခါ 

စ စစ်ဒဆာင်ရ  ်ဒပ်း ရ ည်။ 

(ဃ)  ိုန််းလ ််းနှင့်် ပည်တ င််းဒရဒက ာင််းသယ်ယူပ ိုို့ဒဆာငဒ်ရ်းအဖ  ွဲ့ ှ ယာဉ်တစ်စီ်းခ င််းအဒပေါ် 

လိုပ်ငန််းလ ိုင ်စင်ထိုတ်ဒပ်း ှု ရရှ  သှာလ င် သ ်ဆ ိုင်ရာခရီ်းစဉ်အလ ို ် ဒ ပ်းဆ  ဒစရ ည်။ 
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(င) ယာဉ်အသင််းနှင့််  ိုန်စည်ဂ္ တ်အတ  ်သတ် ှတ်ထာ်းဒသာ  ှတ်တ ််းတငဒ်က ်းဒ ာ ်ခ ရ ည်။ 

(စ) ယာဉ်တစ်စီ်းခ င််းအလ ို ် ဒနို့စဉ်ဒ ပ်းဆ   ှုအဒပေါ် စည််းက ပ်ခ  ာ်း  ို ဒ ာ ်ခ ရ ည်။ 

၁၂။ ယာဉ်အသင််း  ာ်းနှင့််  ိုန်စည်ဂ္ တ်  ာ်းသည် ပ ိုင်ဆ ိုင် ှုလွှ ဒ ပာင််း ခင််း၊ အ ည်လွှ ဒ ပာင််း ခင််း  ာ်း 

ဒပေါ်ဒပါ ်လာခ ့်လ င် အသင််းပ ိုငရ်ှင်သည် လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းနှင့််အညီ တ ိုင််းဒေသက ီ်း ိုန််းလ ််းနှင့်် 

 ပည်တ င််း ဒရဒက ာင််းသယ်ယူပ ိုို့ဒဆာငဒ်ရ်းအဖ  ွဲ့ထ  ဒလ ာ ်ထာ်းရ ည် ဖစ်ပပီ်း ခ င့်် ပြုခ  ်ရရှ ၍ 

ဒ ာ် တီ ရ ို်းသ ိုို့ ဆ ်လ ်ဒလ ာ ်ထာ်းလာပါ  ဒ ာ် တီသည် ပ ိုငရ်ှင်ဒ ပာင််း ခင််း၊ အသင််း/လ ိုင််း 

အ ည်ဒ ပာင််း  ခင််း  ို ဒဆာငရ်  ်ဒပ်းန ိုင်သည်။ 

၁၃။ ဒ ာ် တီသည်  ှတ်တ ််းတငပ်ပီ်းဒသာ ပိုဂ္ဂလ  ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်လိုပ်ငန််း၊ ယာဉ်အသင််းလိုပ်ငန််း 

ဒဆာငရ်  ်ရာတ င ်စနစ်တ  ရှ ဒစရန် ဒအာ ်ပါအတ ိုင််းက ီ်းက ပ်ရ ည်- 

( ) ပိုဂ္ဂလ  ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်လိုပ်ငန််း၊ ယာဉ်အသင််း၏ အသင််းရ ို်းနှင့််ဂ္ တ်  ာ်းထာ်းရှ ၍ လိုပ်ငန််း  ာ်း 

ဒဆာငရ်  ်ဒစ ခင််း၊ 

(ခ) သတ် ှတ်ထာ်းသည့်် ယာဉ်စစ်ဒဆ်းဒရ်းစခန််း သ ိုို့ ဟိုတ် အဒဝ်းဒ ပ်းယာဉ်ရပ်နာ်းစခန််း  ာ်းတ င် 

ယာဉ် တစ်စီ်းခ င််းအလ ို ် ပ ိုို့ဒဆာငဒ်ရ်းစီ    န််းဦ်းစီ်းဌာန၏ သတင််းပ ိုို့ ှတ်တ ််းစာအိုပ်တ င် 

ဒ ပ်းဆ   ှု ှတ်တ ််း  ဖည့််သ င််း၍ လ ် ှတ်ဒရ်းထ ို်းဒစ ခင််း။ 

(ဂ္) ယာဉ်နှင့််အတူ ခရီ်းသည်အ ည်စာရင််း၊ ယာဉ် ှတ်ပ ိုတင်သ ်ဒသခ လ ် ှတ်၊ ယာဉ်ဒ ာင််းလ ိုငစ်င်၊ 

ယာဉ်ဒနာ ်လ ို ် လ ိုင်စင်၊ ယာဉ်၏လိုပ်ငန််းလ ိုငစ်င်အပ ိုင််း(၂)၊ ကတ ဂ္ ၊ 

ပ ိုို့ဒဆာငဒ်ရ်းစီ    န််းဦ်းစီ်းဌာန၏ ဒရာ ရ်ှ /ထ  ်ခ ာ၊ 

သတင််းပ ိုို့ ှတ်တ ််းစာအိုပ်  ာ်းတစ်ပါတည််းပါရှ ဒစ ခင််း။ 

(ဃ)  ိုန်တင်ယာဉ်  ာ်းဒပေါ်တ င်ပါရှ ဒသာ ပစစည််း  ာ်း  ိုစာရင််းခ ြုပ် ပြုစို၍ 

ပ ိုို့ဒဆာငဒ်ရ်းစီ    န််းဦ်းစီ်းဌာန သ ိုို့  ိုန်စည်ဂ္ တ်  ာ်း ှ ဒနို့စဉ်ဒပ်းပ ိုို့ဒစ ခင််း။ 

၁၄။ ဒ ာ် တီသည် သင့််ဒလ ာဒ်သာ ပိုဂ္ဂ ြုလ်  ာ်း ဖင့််   င််းဆင််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့  ို ဖ  ွဲ့စည််း၍ ဒအာ ပ်ါ 

အတ ိုင််းစစ်ဒဆ်းဒဆာငရ်  ်ဒစရ ည်- 

( )   င််းဆင််းစစ်ဒဆ်းရာတ င် သတ် ှတ်ဝတ်စ ိုဝတ်ဆင၍် အနည််းဆ ို်း (၃) ဦ်းပါဝင်ဒသာအဖ  ွဲ့ ဖင့်် စစ ်

ဒဆ်းဒစရ ည်။ 

(ခ) ဂ္ တ် ှ ်း  ာ်း၊ ယာဉ်ဒ ာင််း  ာ်း၊ ယာဉ်ဒနာ ်လ ို ်  ာ်း၊ ယာဉ်  ာ်းသည် ဥပဒေ၊ နည််းဥပဒေပါ 

 ပဋ္ဌာန််းခ  ်  ာ်း  ို    ်းလ န်ဒဖာ ်ဖ  ်ဒက ာင််း စစ်ဒဆ်းဒတ ွဲ့ရှ ပါ  ဒ ာ် တီသ ိုို့ 

တင ်ပဒစရ ည်။ 

(ဂ္) စစ်ဒဆ်းဒတ ွဲ့ရှ ခ  ်  ို ဒ ာ် တီသ ိုို့ တင ်ပဒစရ ည့််အ ပင် သ ်ဆ ိုင်ရာယာဉ်၏အသင််းရ ို်း၊ 

ယာဉ်ပ ိုင ်ရှင်သ ိုို့လည််း အသ ဒပ်းအဒက ာင််းက ာ်းဒစရ ည်။ 

< ပငဆ်င ်01.04.2018> 

၁၅။ ဒ ာ် တီဝင ်(၃)ဦ်းနှင့်် ဂ္ တ် ှ ်း  ာ်းပါဝငဒ်သာသီ်း ခာ်းအဖ  ွဲ့သည် ဒရှာင်တခငစ်စ်ဒဆ်း ခင််း  ို ဒဆာင ်

ရ  ်န ိုင်သည်။ ခရ ိုငန်ှင့်် ပ  ြုွဲ့နယ်ဒ ာ ်တီ  ာ်းသည်လည််း အလာ်းတူဒဆာင်ရ  ်ခ င့််ရှ သည်။ 
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၁၆။ ဒ ာ် တီသည် နည််းဥပဒေ ၁၄၊ ၁၅ ပါ စစ်ဒဆ်းဒတ ွဲ့ရှ ခ  ်  ာ်း  ို ဝန်က ီ်းထ လစဉ်အစီရင်ခ တင ်ပရ 

 ည်။ 

အခန််း(၅) 

ထမ္ေ်ာထတော်ယောဉ်အသင််း၊  ုန်စည်ဂ္ တ်၊ ယောဉ်ြ ုငရှ်င၊် ယောဉ်ထမ္ောင််း၊ 

ယောဉ်ထနော ်လ  ု်တ ု့်၏ တောဝန်မ္ျော်း 

၁၇။ ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်အသင််း၊  ိုန်စည်ဂ္ တ်၊ ယာဉ်ပ ိုငရ်ှင်၊ ဂ္ တ် ှ ်း၊ ယာဉ်ဒ ာင််း၊ ယာဉ်ဒနာ ်လ ို ်တ ိုို့၏ 

တာဝန်  ာ်း 

( ) ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်အသင််းသည်  ိုန််းလ ််းနှင့်် ပည်တ င််းဒရဒက ာင််းသယ်ယူပ ိုို့ဒဆာငဒ်ရ်းအဖ  ွဲ့ ှ 

သတ်  ှတ်ဒပ်းထာ်းသည့်် ခရီ်းစဉ်တစ်ခို သ ိုို့ ဟိုတ် တစ်ခိုထ ပ် ိုဒသာခရီ်းစဉ်  ာ်းအတ  ် 

ဒ ပ်းဆ  ခ င့်် ပြုသည့်် အ  န်ို့စာရရှ ပပီ်း ဖစ်ရ ည့််အ ပင် အသင််းရ ို်းတည်ဒနရာ  ိုလည််း 

တ တ     ဒဖာ် ပ ခင််း။ 

(ခ) ဒ ာဒ်တာယ်ာဉ်အသင််းသည်     အသင််းဝင်ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်  ာ်းစာရင််း၊ ယာဉ်ပ ိုငရ်ှင်၊ ယာဉ်ဒ ာင််း၊ 

ယာဉ်ဒနာ ်လ ို ်စာရင််းတ ိုို့  ို စနစ်တ   ှတ်တ ််းတငထ်ာ်းရှ ပပီ်း ဒ ာ ်တီသ ိုို့ 

ဒပ်းပ ိုို့တင ်ပရ ည့််အ ပင်     အသင််းဝငယ်ာဉ်  ာ်း သတ် ှတ်လ ််းဒက ာင််းအတ ိုင််းဒ ပ်းဆ  ရန် 

က ပ် တ်ဒဆာငရ်  ် ခင််း၊ ယာဉ်တစ် စီ်းခ င််း ှတ်တ ််းတင ်ခင််း၊ ဒနို့စဉ်က ီ်းက ပ်ခ  ာ်း  ို 

ဒ ာ ်ခ ၍ ဒ ာ် တီသ ိုို့ဒပ်းသ င််း ခင််းနှင့်် ခရီ်းသည် တငအ်ဒဝ်းဒ ပ်းယာဉ်  ာ်းသည် 

သ ်ဆ ိုငရ်ာအဒဝ်းဒ ပ်းဝင််း၌ ပ ိုို့ဒဆာငဒ်ရ်းစီ    န််းဦ်းစီ်းဌာန၏ ဂ္ တ်က ီ်း က ပ်ခ  ို ဒပ်းသ င််းပပီ်း ှ 

ထ  ခ် ာ ခင််း။ 

(ဂ္)  ိုန်စည်ဂ္ တ်သည် ဧရာဝတီတ ိုင််းဒေသက ီ်း 

 ိုန််းလ ််းနှင့်် ပည်တ င််းဒရဒက ာင််းသယ်ယူပ ိုို့ဒဆာင်ဒရ်း အဖ  ွဲ့၏ ခ င့်် ပြုခ  ်အရ ဒ ာ် တီ  

 ိုန်ဂ္ တ်ဖ င့််လစှ်ခ င့်် ပြုဒက ာင််း  ှတ်တ ််းတငပ်ပီ်း ဖစ်ရ ည့််အ ပင် ဂ္ တ် စခန််းဖ င့််လှစ်၍ 

စည််း  ဉ််းစည််း  ််းနှင့််အညီ  ိုန်လ ်ခ  ခင််း/ ိုန်ပ ိုို့ ခင််းလိုပ်ငန််း  ာ်း  ို လိုပ်ဒဆာင ်ခင််း။ 

(ဃ)  ိုန်စည်ဂ္ တ်သည်     ဂ္ တ်သ ိုို့ဝငဒ်ရာ ်လာဒသာ  ိုန်တင ်ာ်းစာရင််း၊  ိုန်ပစစည််းစာရင််း  ာ်း  ို 

စနစ်တ  ထာ်းရှ ပပီ်း ဂ္ တ် ှထ  ်ခ ာဒသာ  ိုန်တငယ်ာဉ်  ာ်းအဒပေါ်တ ငပ်ါရှ ဒသာ  ိုန်ပစစည််းစာရင််း၊ 

 ိုန် ပ ိုို့လွှာ  ာ်းဒရ်းသ င််း၍ ၎င််း ိုန် ာ်းနှင့််အတူတစ်ပါတည််းဒပ်းပ ိုို့ ခင််း။ 

(င) ယာဉ်ပ ိုငရ်ှင်  ာ်းသည်     ယာဉ်၏ နယ်ဝင ်ှတ်ပ ိုတင ်ခင််း၊ လိုပ်ငန််းလ ိုငစ်င်ဒဆာငရ်  ် ခင််း၊ ယာဉ် 

  ိုယ်ထည်ပ ိုင််းနှင့်် စ ်ပ ိုင််းက  ခ ိုင ်ှု  ို အပ  ဂ္ရို ပြုဒဆာငရ်  ်၍     ယာဉ်  ို 

လိုပ်ငန််းလ ိုငစ်င်နှင့််အတူ သ ်ဆ ိုင်ရာဒ ာ ်တီတ င်  ှတ်တ ််းတင ်ခင််း။ 

(စ) ဂ္ တ် ှ ်း  ာ်းသည် ယာဉ်စီ်းခနှင့််  ိုန်စည်တန်ဆာခ  ာ်း  ို ဒ ာ် တီ၏ ခ င့်် ပြုထာ်းသည့်် နှုန််းထာ်း 

အတ ိုင််း ဒ ာ ်ခ  ခင််း၊ ခရီ်းသ ာ်း ပည်သူ  ာ်းအဆငဒ် ပဒခ ာဒ  ွဲ့ဒစဒရ်းနှင့်် ယာဉ်  ာ်းစနစ်တ   

ဒ ပ်းဆ   န ိုငဒ်စဒရ်းက ီ်းက ပ်ဒဆာငရ်  ် ခင််း၊ 



Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)

(ဆ) ယာဉ်ဒ ာင််းသည် သ ်ဆ ိုငရ်ာဒ ာ ်တီတ င် စာရင််းဒပ်းသ င််းရ ည့််အ ပင် 

    ဒ ာင််းနှင်ဒသာယာဉ် နှင့်အ်တူ ယာဉ်ဒ ာင််းလ ိုငစ်င်၊ ဒ ာဒ်တာ်ယာဉ်လိုပ်ငန််းလ ိုငစ်င၊် 

ယာဉ်သ ်ဒသခ  ေ် ပာ်း၊ ဒနို့စဉ်ဒ ပ်းဆ   ခ င့််လ ် ှတ်(Way Bill)၊ ယာဉ်ထ  ်ခ ာ ဖတ်သန််း 

 ှတ်ပ ိုတင်စာအိုပ ်(Log Book)  ာ်း  ို လ ်ဝယ်ထာ်း ရှ  ခင််း။ 

(ဇ) ယာဉ်ဒ ာင််းသည် သတ် ှတ်ထာ်းသည့်် ယာဉ်စစ်ဒဆ်းဒရ်းစခန််း  ာ်းတ င် 

    ယာဉ်ဒက ာအလ ို ်ဒ ပ်း ဆ   ှု ှတ်တ ််း ဖည့််သ င််း ခင််း၊ ဂ္ တ်တာဝန်  က ီ်းက ပ်ဒရ်း ှ ်းထ တ င် 

လ ် ှတ်ဒရ်းထ ို်း ခင််း။ 

(ဈ)  ိုန်တင်ယာဉ်ဒ ာင််းသည်     ဒ ာင််းနှင်ဒသာယာဉ်နှင့််အတူပါရှ ရ ည့်် စာရ  ်စာတ ််း  ာ်းအ ပင် 

ယာဉ်ဒပေါ်တ ငပ်ါရှ ဒသာ  ိုန်ပစစည််းစာရင််း၊  ိုန်ပ ိုို့လွှာတစ်ပါတည််း ယူဒဆာင်လာ ခင််း။ 

(ည) ယာဉ်ဒနာ ်လ ို ်သည်  ိုန််းလ ််းပ ိုို့ဒဆာငဒ်ရ်းညွှန်က ာ်း ှုဦ်းစီ်းဌာန ှ 

ထိုတ်ဒပ်းဒသာယာဉ်ဒနာ ် လ ို ်လ ိုငစ်င်ပါရှ  ခင််း။ 

< ပငဆ်င ်01.04.2018> 

အခန််း(၆) 

ဘဏ္ဍောထရ်း 

၁၈။ ဒ ာ ်တီသည် ရဒင ၊ သ ို်းဒင   ာ်း  ို ဘဏ္ဍာဒရ်းလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း  ာ်းနှင့််အညီ လစဉ်ဒရ်းဆ  ၍ 

အစည််း အဒဝ်းဆ ို်း ဖတ်ခ  ် ဖင့်် သ ို်းစ  ရ ည်။ သတ် ှတ်ထာ်းသည့််ဘဏ်တ င် ဘဏ်စည််း  ဉ််းနှင့််အညီ 

ဒင စာရင််း၊ ဘဏ်စာအိုပ်  ာ်းဖ င့််လစှ်ထာ်းရှ ၍ အပ်နှ  ခင််း၊ စိုဒဆာင််း ခင််း၊ ထိုတ်ယူ ခင််းတ ိုို့  ို 

ဒဆာငရ်  ်ရ ည်။ 

၁၉။ ဒ ာ် တီသည် ဝန်ထ ််း  ာ်း၏ပ ိုဒသဒထာ ်ပ ့်ဒက ်း  ာ်းအာ်း အစည််းအဒဝ်းဆ ို်း ဖတ်ခ  ် ဖင့််ည  န ှုင််း 

သတ် ှတ်ရ ည်။ 

၂၀။ဒ ာ ်တီသည် န ိုငင် ့်ဝန်ထ ််း ဟိုတ်ဒသာ ဒ ာ ်တီဝင ် ာ်းအတ  ် လစဉ်ခ ်ီး   င့််ဒင   ို 

အစည််းအဒဝ်း ဆ ို်း ဖတ်ခ  ် ဖင့််သတ် ှတ်၍ အစ ို်းရအဖ  ွဲ့၏ အတည ်ပြုခ  ်ရယူပပ်ီး 

ခ စာ်းခ င့်် ပြုန ိုင်သည်။ 

ရထင အမ္ျ   ်းအစော်း သတ်မ္ှတ်ပခင််း 

၂၁။ ဒ ာ် တီ၏ ရဒင အ   ြု်းအစာ်း  ာ်းအာ်း ဒအာ ်ပါအတ ိုင််းသတ် ှတ်ရ ည်- 

( ) တရာ်းဝင ်ှတ်တ ််းတငပ်ပီ်းဒသာ ယာဉ်အသင််းနှင့််ဂ္ တ်  ာ်းထ   ှရရှ သည့််ဝင်ဒင ။ 

(ခ) ဒ ာ် တီ၏ စည််း  ််း  ာ်းအာ်းလ ို ်နာရန် ပ  ်   ်ဒသာ ယာဉ်အသင််း၊ 

ယာဉ်  ာ်းအာ်းစည််းက ပ် ရာတ င ်ဒပ်းဒဆာငဒ်သာေဏဒ်က ်းဒင ။ 

(ဂ္) ဒ ာ် တီ၏ က ီ်းက ပ် ှုဒအာ ရ်ှ  အသင််း  ာ်းထ  ှဒ ပ်းဆ  ခ  ာ်း ရရှ ဒင နှင့်် အ ခာ်းဝင်ဒင   ာ်း။ 

(ဃ) ဒ ာ် တီ၏ ရင််းနှီ်း   ြုပန်ှ  ှုလိုပ်ငန််း  ာ်း ှ ရရှ ဒသာဝငဒ်င ။ 

ထင ထ  ်းခ  ထဝသုံ်းစ  ခ င့််သတ်မ္ှတ်ပခင််း 
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၂၂။ ( ) ဒ ာ် တီသည် အစည််းအဒဝ်းဆ ို်း ဖတ်ခ  ် ဖင့်် လစဉ်ဝငဒ်င အရပ်ရပ်အာ်း 

ဒအာ ်ပါအတ ိုင််းသ ို်း စ   ခင််း ပြုလိုပ်ရ ည်- 

(၁) လစဉ်ပ ို ှန်ဒထာ ်ပ ့်ဒင  သ ို်းစ   ခင််း။ 

(၂) ယာဉ်အသင််း  ာ်းအာ်း နှစ်စဉ်ဆိုဒက ်းခ ်ီး   င့််ရန် စိုဒဆာင််း ခင််း။ 

(၃) ဒ ာ ်တီဝင်  ာ်းနှင့််ဝန်ထ ််း  ာ်းအာ်း ဆိုဒက ်းခ ်ီး   င့််ရန်စိုဒဆာင််း ခင််း။ 

(၄) ရင််းနှီ်း   ြုပ်နှ  ခင််း၊ အ ခာ်းစိုဒဆာင််း ခင််း။ 

(၅) လူ ှုဒရ်း၊ ဘာသာဒရ်း၊ ပညာဒရ်း၊   န််း ာဒရ်း၊ ယဉ်ဒ  ်း ှုဆ ိုင်ရာ  ာ်းတ င်ပါဝင်လှ ေါန််း ခင််း။ 

(၆) ရ ို်းလိုပ်ငန််းနှင့််အဒထ ဒထ သ ို်းစ   ခင််း။ 

(ခ) ဒ ာ် တီသည် အထ ်အပ ိုေ် ( ) ပါ ဒင ဒက ်းသ ို်းစ   ခင််း  စစရပ်  ာ်း  ို ဒ ပာင််းလ  ပင်ဆငရ်န် 

လ ိုအပ်ပါ  အစည််းအဒဝ်းဆ ို်း ဖတ်ခ  ် ဖင့်် ဒဆာင်ရ  ်ရ ည်။ 

အခန််း(၇) 

အဒဆာ ်အဦနှင့််ပစစည််း  ာ်းဝယ်ယူ ခင််း၊ ထ န််းသ  ််းစစ်ဒဆ်း ခင််း 

၂၃။ ဒ ာ ်တီသည် ဒအာ ပ်ါအတ ိုင််း ဒဆာငရ်  ်ရ ည်- 

( ) ဒ ာ ်တီပ ိုင် ယာဉ်၊ စ ်၊ အဒဆာ အ်ဦ၊ ပစစည််းလယ်ဂ္ ာ  ာ်း၊ စတ ို၊ ဂ္ ိုဒေါငထ် န််း ှတ်တ ််း 

(ဘင် ေ်)   ာ်း ခ  တ်ဆ  ထာ်းရှ  ခင််း။ 

(ခ) အဆ ိုပါ ယာဉ်၊ စ ်၊ အဒဆာ ်အဦအာ်းလ ို်းအဒပေါ် အလ ို်းစ ိုအာ ခ နှင့််  ီ်းအာ ခ ထာ်းရှ  ခင််း။ 

(ဂ္) နှစ်စဉ်ဒ  ဒပေါ်ပစစည််းလ ်  န်စာရင််း  ို အဖ  ွဲ့ဖ  ွဲ့စည််း၍ ဒ ာ ်ခ စစ်ဒဆ်းဒဆာင်ရ  ်ရ ည့််အ ပင် 

ပ  ်စီ်းပစစည််း  ာ်းအာ်း အစည််းအဒဝ်းဆ ို်း ဖတ်ခ  ် ဖင့်် စာရင််း ှပယ်ဖ  ် ခင််း။ 

(ဃ) ပ ိုဒသပ ိုင်ပစစည််းဝယ်ယူရာတ င် အစည််းအဒဝ်းဆ ို်း ဖတ်ခ  ် ဖင့်် အတည် ပြုပပီ်းအဖ  ွဲ့ 

ဖ  ွဲ့စည််းဒဆာငရ်  ်  ခင််း။ 

အခန််း(၈) 

ဝန် မ္််းဖ  ွဲ့စည််းြံု 

၂၄။ ဒ ာ ်တီသည် ဝန်ထ ််းဖ  ွဲ့စည််းပ ို၊ ဝန်ထ ််း  ာ်း၏ရပ ိုင်ခ င့််နှင့်် တာဝန်  ာ်း  ို ဝန်က ီ်း၏အတည ်ပြု 

ခ  ် ဖင့်် ဒအာ ်ပါအတ ိုင််းဖ  ွဲ့စည််းန ိုင်သည်- 

 

( ) ရ ို်းအဖ  ွဲ့ ှ ်း - ၁ ဦ်း 

(ခ) ဌာနခ  စာဒရ်းက ီ်း - ၂ ဦ်း 

(ဂ္) ဒင စာရင််း  ိုင် - ၁ ဦ်း 

(ဃ) စာဒရ်းဝန်ထ ််း - ၂ ဦ်း 
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(င)   န်ပ  တာ ျွ ််း  င် - ၁ ဦ်း 

၂၅။ ဒ ာ် တီသည် နည််းဥပဒေ ၂၄ ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုပါ ဝန်ထ ််း  ာ်း  ို လ ိုအပ်သလ ို စ စစ်ဒရ ်းခ ယ်ခန်ို့ထာ်းရ 

 ည်။ 

၂၆။ ဒ ာ် တီသည် ဝန်ထ ််း  ာ်း၏ အ  င့််စာရ တတ၊ တာဝန်ဒ  ပ န် ှု၊ လိုပ်ငန််း ျွ ််း  င် ှုတ ိုို့နှင့်် 

ပတ်သ ်၍ ဒ  နပ်ဖ ယ် ရှ ပါ  အစည််းအဒဝ်းဆ ို်း ဖတ်ခ  ် ဖင့်် အလိုပ်တာဝန် ှရပ်စ န ိုင်သည်။ 

အခန််း(၉) 

ရန်ြံုထင   န််းသ မ္််းပခင််း၊ စောရင််းစစ်ထဆ်းပခင််း 

၂၇။ ဒ ာ် တီသည် စာရင််း  ာ်း  ို (၆) လတစ်က   ် စစ်ဒဆ်းန ိုငရ်န် ဝန်က ီ်း  တာဝန်ဒပ်းအပ်ဒသာ အဖ  ွဲ့ 

 ဖင့််စစ်ဒဆ်း ခင််းခ ယူရ ည်။ 

၂၈။ ဒ ာ ်တီသည် စာရင််း  ာ်း  ို တ ိုင််းဒေသက ီ်းစာရင််းစစ်ခ ြုပ်ရ ို်း၏ စစ်ဒဆ်း ှုခ ယူန ိုင်ရန်လ ိုအပ်လ င် 

ဝန်က ီ်းထ တင် ပ၍ တ ိုင််းဒေသက ီ်းအစ ို်းရအဖ  ွဲ့၏ ခ င့်် ပြုခ  ် ဖင့်် စစ်ဒဆ်း ှုခ ယူရ ည်။ 

အခန််း(၁၀) 

အထ  ထ   

၂၉။ ခရ ိုငန်ှင့််ပ  ြုွဲ့နယ်အဆင့််ဒ ာ် တီ  ာ်းသည် တ ိုင််းဒ ာ ်တီ၏ က ီ်းက ပ် ခင််း  ိုခ ယူရ ည်။ 

၃၀။ လိုပ်ငန််းတာဝန်  ာ်းဒဆာငရ်  ် ခင််း၊ ရန်ပ ိုဒင နှင့်ပ်တ်သ ်၍ ရဒင အ   ြု်းအစာ်းသတ် ှတ် ခင််း၊ ရန်ပ ို 

ဒင ခ  ဒဝသ ို်းစ  ခ င့််သတ် ှတ် ခင််း၊ ဘဏ္ဍာဒရ်းဆ ိုင်ရာ စည််း  ဉ််း၊ စည််း  ််း  ာ်းအရ ဒဆာငရ်  ် ခင််း၊ 

စာရင််း စစ်ဒဆ်း ှုခ ယူ ခင််းတ ိုို့  ို ဥပဒေနှင့် ်ဤနည််းဥပဒေပါ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း  ာ်းပါအတ ိုင််း 

လ ို ်နာဒဆာင်ရ  ် ရ ည်။ 

၃၁။ ဒ ာ် တီအဆင့််ဆင့််သည် ဥပဒေ၊ နည််းဥပဒေ၊ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း၊ တာဝန်  ာ်း  ို ဒဆာငရ်  ်ရာတ င် 

လ ိုအပ်ပါ    န် ာန ိုင်င ရ တပ်ဖ  ွဲ့၏ အ ူအညီ  ို ရယူန ိုင်သည်။ 

< ပငဆ်င ်01.04.2018> 

(ပ ို) သန််းထ န််း 

လ ််းပန််းဆ ်သ ယ်ဒရ်းဝန်က ီ်း 

ဧရာဝတီတ ိုင််းဒေသက ီ်းအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ 

ပိုသ  ်ပ  ြုွဲ့ 




