
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ က်င့္သားရေစျခင္းဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္ သင္တန္း

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားအတြင္း သြားလာေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သည္ အသက္သာဆုံးနည္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ကြာျခားပါသည္။ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ား၌ ေအာက္ပါတို႔ရွိႏိုင္ပါသည္။
• ဓာတ္ရထားမ်ား
• ဘတ္စ္ကားမ်ား
• ကူးတို႔မ်ား
• မီးရထားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈစနစ္အရ ခရီးသြားလွ်င္ သင့္ထံ၌ လက္မွတ္မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားကို 
သင္ဝယ္ရၿပီး အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ခရီးသြားကတ္ျပားမ်ားရွိပါသည္။ ခရီးသြားကတ္ျပားမ်ား၌ ေငြႀကိဳတင္ျဖည့္ႏိုင္ၿပီး သင္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈယာဥ္အေပၚ အတက္၊ အဆင္း၌ သင့္ကတ္ျပားကို လႊဲတို႔,ႏိုင္ပါသည္။

လက္မွတ္အမ်ဳိးအစားမ်ား
တစ္ခါစီး။ တစ္ေၾကာင္းသြား လက္မွတ္မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်ိန္ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း ယာဥ္ေျပာင္းစီးျခင္း ပါဝင္ပါသည္။

အသြားအျပန္။ အသြားအျပန္လက္မွတ္ျဖင့္ သင့္ခရီးလမ္းဆံုးအထိ ခရီးသြားၿပီး၊ ေနာက္မွ အိမ္ျပန္ခြင့္ရွိပါသည္။  

ေန႔စဥ္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဒသအပိုင္းအျခားမ်ားအတြင္း ႏွင့္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ေန႔အတြင္း၊ ေနာက္ဆံုးေျပးဆြဲမည့္ ယာဥ္မ်ား၌ 
အႀကိမ္ေပါင္း အကန္႔အသတ္မရွိ ခရီးသြားႏိုင္ပါသည္။

ေန႔စဥ္ ယာဥ္ႏွင့္ လူမ်ား မ႐ႈပ္ေထြးခ်ိန္။ ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ေဒသမ်ား အမ်ားစုတြင္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အတြင္း၊ နံနက ္9 နာရီမွ မြန္းလြဲ 
3 နာရီအၾကား ႏွင့္ ည 7 နာရီ ေနာက္ပိုင္း၌လည္းေကာင္း၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ တစ္ေန႔လံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဒသအပိုင္းအျခားမ်ားအတြက္ ဝယ္ထားသည့္လက္မွတ္ျဖင့္ ေစ်းေလွ်ာ့ေပးႏႈန္းျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္း အကန္႔အသတ္မရွိ 
ခရီးသြားႏိုင္ပါသည္။

အပတ္စဥ္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဒသအပိုင္းအျခားမ်ားအတြင္း၊ ဝယ္ထားသည့္လက္မွတ္ျဖင့္ ဝယ္သည့္ေန႔မွစတင္ၿပီး တစ္ပတ္လံုး (ခုႏွစ္ရက္ 
ဆက္တိုက္) အႀကိမ္ေပါင္း အကန္႔အသတ္မရွိ ခရီးသြားႏိုင္ပါသည္။

၃၊ ၆ ႏွင္ ့12 လ ယာဥ္စီးခြင့္ လက္မွတ္မ်ား။ အခ်ဳိ႕ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေရရွည္ကာလ ယာဥ္စီးခြင့္လက္မွတ္မ်ားကို 
ဝယ္ယူရႏို္င္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းကို အမ်ားအားျဖင့္ ေစ်းေလွ်ာ့ေပးထားၿပီး သင့္အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ သက္သာေစပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
ကား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း
အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈစနစ္အား မရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ရရန္အဆင္မေျပေသာ ေဒသမ်ားတြင္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ကားကို 
အတတ္ႏိုင္ဆံုးေဆာလ်င္စြာ သင္ဝယ္လိုေကာင္းဝယ္လိုခ်င္ပါလိမ့္မည္။ ကားပိုင္ဆိုင္လွ်င္ အဆင္ေျပမႈရွိေစေသာ္လည္း 
ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားႏိုင္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ကား ပိုင္ဆိုင္ရာ၌ ႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ရာ၌ တာဝန္အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။  

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ကားေမာင္းရန္ သင့္ထံ၌ ၾသစေၾတးလ်ား ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ကို ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသ အစိုးရထံ၌ 
မွတ္ပံုတင္၍ အာမခံ ထားသင့္ပါသည္။ 



ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ရယူျခင္း
သင့္ထံ၌ သင့္ဇာတိႏိုင္ငံမွ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ရွိႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း သင္ ၾသစေၾတးလ်ားလိုင္စင္ကို ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
လိုင္စင္ရရန္ လမ္းစည္းကမ္း စာေမးပြဲ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ယာဥ္ေမာင္းစာေမးပြဲ တို႔ကို ေျဖဆိုရန္လိုအပ္ပါသည္။ သင္သည္ ကားေမာင္းေလ့က်င့္ျခင္း 
အပိုမ်ားကို လုပ္ရန္လည္း လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသ လမ္းပန္းဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအား 
သင္ ဖုန္းဆက္သင့္ပါသည္။ သင့္အား ကူညီရန္ သင့္ အမႈတြဲလုပ္သား သို႔မဟုတ္ သင့္အား အဆိုျပဳသူထံ၌ ေမးျမန္းပါ။   

သင့္ဇာတိႏိုင္ငံမွ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အား အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသို႔ ဘာသာျပန္ရန္လည္း လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ သင္သည္ သက္ႀကီး 
ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူအတြက္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္ အဖြဲ႕အစည္းဌာန၌ ၎ကို အခမဲ့ ဘာသာျပန္ခိုင္းႏိုင္ပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ား ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို ကၽြႏု္ပ္ ဘယ္လိုရယူႏိုင္မလဲ
ၾသစေၾတးလ်ား ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားကို ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ပိုင္းတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေပးၿပီး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအလိုက္ 
ကြဲျပားပါသည္။ 

သင္အေျခက်ေနၿပီျဖစ္ၿပီး စတင္ ယာဥ္ေမာင္းသင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဆိုေသာအခါတြင္ သင့္ အမႈတြဲလုပ္သား သို႔မဟုတ္ သင့္အား အဆိုျပဳသူကို 
ဆက္သြယ္ပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သင္သည္ အေမာင္းသင္ လိုင္စင ္ကိုင္၍ စတင္ေမာင္းရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး  ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယာယီလိုင္စင ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ၊ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ ၾသစေၾတးလ်ား ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အျပည့္ ရရွိပါလိမ့္မည္။ လိုင္စင္အတန္းအစားတစ္ခုစီအတြက္  စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ အရက္ေသာက္ႏိုင္သည့္ ပမာဏမ်ား) ရွိပါလိမ့္မည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား မွွတ္ပံုတင္ျခင္း
သင္ လမ္းေပၚ၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား မွွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎ကို ႏွစ္စဥ္ အသစ္ျပန္လဲရပါလိမ့္မည္။ 
မွွတ္ပံုတင္မထားေသာ ကားကို ေမာင္းႏွင္လွ်င္ တရားဥပေဒမဲ့ၿပီး၊ ရဲကား အမ်ားစု၌ ကားမ်ား မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း ရွိ၊မရွိကို စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ 
ကားနံပါတ္ျပား စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ စက္ရွိပါသည္။ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အာမခံ ထားျခင္း
“မလုပ္မေနရ ၾကားလူ အာမခံ” (Compulsory Third Party – CTP) ဆိုသည္မွာ ၾသစေၾတးလ်ား၌ မွွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တိုင္းအတြက္ 
မထားမေနရ ပုဂၢလ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈဆိုင္ရာ အာမခံျဖစ္ပါသည္။ အျခားပံုစံျဖင့္ အာမခံမ်ားသည္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚရသည့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ကူညီ၍ ေငြေခ်ေပးပါသည္။

ယာဥ္ေမာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီဒ မွတ္သားထားရန္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား
• ထိုင္ခံု ခါးပတ္ကို အၿမဲတပ္ပါ (၎သည္ ကားေမာင္းသူ ႏွင့္ လိုက္ပါၾကသူမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳံးဝင္ပါသည္)။ ၎မွာ ဥပေဒလိုအပ္ခ်က္အရ 

လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မလုပ္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္သင့္ပါလိမ့္မည္။ 
• ကေလးမ်ား အေနာက္၌ ရွိသည့္ ထိုင္ခံု တြင္ထိုင္ၿပီး ထိုင္ခံု ခါးပတ္တပ္ကာ သူတို႔၏ အရြယ္ႏွင့္ လိုက္ဖက္မႈရွိရာ သင့့္ေလ်ာ္သည့္ ကေလးထိုင္ခံုတြင္ 

ထုိင္ရပါမည္။
• မွတ္ပံုမတင္ထားေသာ ယာဥ္ကို မည္သည့္အခါမွ် လမ္းေပၚတြင္ မေမာင္းပါႏွင့္။
• သင့့္ေလ်ာ္ရာ လိုင္စင္မရွိဘဲ မည္သည့္အခါမွ် မေမာင္းႏွင္ပါႏွင့္။
• သင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို သင္ႏွင့္ အတူ အၿမဲေဆာင္ထားပါ
• သင့္အား ရဲက ရပ္ခိုင္းခဲ့လွ်င္ သူတို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားကို အၿမဲပင္ ႐ိုးသားစြာ ေျဖပါ
• လမ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ လမ္းေပၚရွိ အမွတ္အသားမ်ားအားလံုးကို လိုက္နာပါ။ အဝိုင္းမ်ားတြင္ ေမာင္းႏွင္သည့္အခါ၌ အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။
• သင္ အရက္ေသာက္ထားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါး အသံုးျပဳထားလွ်င္ မည္သည့္အခါမွ် ကား မေမာင္းပါႏွင့္။ ၎သည္ ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 

ေလးနက္ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ထိုက္သင့္ႏိုင္ပါသည္။
• ကားေမာင္းေနစဥ္ လက္ကိုင္ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးျခင္းသည္ တရားဥပေဒမဲ့ပါသည္။ ၎တြင္ ဖုန္းဆက္ျခင္း၊ ဖုန္းေျဖျခင္း၊ စာသားပို႔ျခင္း၊ ဂိမ္း 

ကစားနည္းမ်ား ကစားျခင္း၊ ဓာတ္ပံုမ်ား/ဗီဒီယိုမ်ား ႐ိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္၌ ေလွ်ာက္ၾကည့္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ သင္ ဥပေဒကို 
ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ျပစ္ဒဏ္မ်ား ထိုက္သင့္ႏိုင္ပါသည္။ 

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ လူမႈဝန္ေဆာင္ေရးဌာန ၏  
ကိုယ္စား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေရးရာ အဖြဲ႕အစည္း 

မွ ပို႔ခ်ေပးသည္။


