ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးအမ္ိဳ့အစာ့အလိုကး အသစးရယူရနးေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့လိုအပးပါသညး(က)

"သ" ယာဥးေမာငး့လိုငးစငး ရယူလိုသူသညး

အသကး (ှ၃)ႏြစး်ပညံးၿပီ့သူ ်ဖစးရမညး၈ ။အာ့

ယာဥးေမာငး့သငးၾကာ့ေပ့ႏိုငးသူ႐ြိရမညး၈
(ခ)

"က-ှ" ယာဥးေမာငး့လိုငးစငး (စကးစျမး့အာ့ ှှွ စီစီႏြငးံေအာကး ေမားေတားဆုိငးကယး ေမာငး့ႏြငး
ချငးံ) ရယူလိုသူသညး အသကး (ှ၃)ႏြစး်ပညးံၿပီ့သူ်ဖစးရမညး၈ ”သ” ယာဥးေမာငး့လိုငးစငး႐ြိရမညး
်ဖစးၿပီ့ သတးမြတး ယာဥးေမာငး့သငးတနး့ တကးေရာကးေအာငး်မငးၿပီ့သူ်ဖစးရမညး၈ သတးမြတးစစး
ေဆ့မႈမ္ာ့ ေအာငး်မငးရမညး၈

(ဂ)

"က"ယာဥးေမာငး့လိုငးစငး ရယူလိုသူသညး
ေမာငး့လိုငးစငးရြိရမညး်ဖစးၿပီ့
သူ်ဖစးရမညး၈

အသကး(ှ၅)ႏြစး်ပညးံၿပီ့သူ ်ဖစးရမညး၈ "သ” ယာဥး

သတးမြတးယာဥးေမာငး့ သငးတနး့

တကးေရာကးေအာငး်မငး်ပီ့

သတးမြတးသညးံစစးေဆ့မႈမ္ာ့ ေအာငး်မငးရမညး၈ "က-ှ"ယာဥးေမာငး့ လိုငးစငး

ရရြိၿပီ့ အသကး ှ၅ႏြစး်ပညးးံၿပီ့သူမြ "က" ယာဥးေမာငး့လိုငးစငး ေ လြ္ာကးထာ့လာပါက လဲလြယး
ထုတးေပ့ရမညး်ဖစးပါသညး၈
(ဃ) “ခ” ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးမႈရယူလသ
ို ူသညး အသကး (ှ၅)ႏြစး်ပညးံၿပီ့သူ်ဖစးရမညး၈ "သ” ယာဥး
ေမာငး့လိုငးစငး သကးတမး့(၀)လ်ပညးံၿပီ့ သတးမြတးယာဥးေမာငး့ သငးတနး့တကးေရာကး ေအာငး
်မငး်ပီ့သူ်ဖစးရမညး၈ “က” ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးသကးတမး့ (၀)လ ်ပညးံၿပီ့ပါက လညး့ “ခ” ယာဥး
ေမာငး့လိုငးစငးသို႕ေလ္ြာကး ထာ့ႏိုငးသညး၈ သတးမြတးသညးံစစးေဆ့မႈမ္ာ့ေအာငး်မငးရမညး၈
(င)

“ဂ" ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးရယူလိုသူသညး အသကး (ှ၅)ႏြစး ်ပညံးၿပီ့သူ ်ဖစးရမညး၈ “သ” ယာဥး
ေမာငး့လိုငးစငးတငး်ပႏုိငးရမညးံအ်ပငး ေမာငး့ ႏြငးချငးံရလုိေသာ စကးယနၲရာ့ ၾကီ့မ္ာ့၇ စကးတပး
ယာဥးႀကီ့မ္ာ့ကို ေမာငး့ႏြငးႏုိငးသူ်ဖစးရမညး၈ သတးမြတးသညးံစစးေဆ့မႈမ္ာ့ ေအာငး်မငးရမညး၈

(စ)

“ဃ” ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးရယူလိုသူသညး “ခ” ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးသကးတမး့ (၀)ႏြစး်ပညးံၿပီ့
အသကး (ဿှ)နြစး်ပညးံၿပီ့သူၿဖစးရမညး၈ သတးမြတးသညးံ စစးေဆ့မႈမ္ာ့ေ အာငး်မငးရမညး၈ ၁ငး့
လိုငးစငး်ဖငးံ တက၎စီေမာငး့လုိပါက ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏုိငးငဵသာ့၇

(သုိ႔မဟုတး) ဧညးံႏုိငးငဵသာ့

(သို႔မဟုတး) ႏုိငးငဵသာ့ ်ပဳချငးံရသူ်ဖစးရမညး၈
(ဆ)

"င" ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးရယူလိုသူသညး အသကး(ဿ၀)ႏြစး်ပညးံၿပီ့ "ဃ" ယာဥးေမာငး့လိုငးစငး
သကးတမး့ (ဿ) ႏြစး်ပညံးၿပီ့သူ (သုိ႔မဟုတး) တဆကးတညး့သကးတမး့ရြိ "ခ" ယာဥးေမာငး့လိုငးစငး
(၂) ႏြစး်ပညးံၿပီ့သူ ်ဖစးရမညးံအ်ပငး ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏိုငးငဵသာ့ (သို႔မဟုတး) ဧညံးႏိုငးငဵသာ့
(သို႔မဟုတး)

ႏိုငးငဵသာ့်ပဳချငံးရသူ်ဖစးရမညး၈ သတးမြတးထာ့ေသာ က္နး့မာေရ့ေဆ့အဆငံး

အတနး့ႏြငံး ညီၫျတးရမညံးအ်ပငး သတးမြတးသညံး စစးေဆ့မႈမ္ာ့ကိုပါ ေအာငး်မငးရမညး၈
(ဇ)

ယာဥးအကူလကးမြတးရယူလိုသူသညး အသကး (ှ၅)ႏြစး ်ပညံးၿပီ့ေသာ ်ပညးေထာငးစု

်မနးမာ

ႏိုငးငဵသာ့ (သို႔မဟုတး) ဧညံးႏိုငးငဵသာ့ (သို႔မဟုတး) ႏိုငးငဵသာ့်ပဳချငံးရသူ်ဖစးရမညး၈ သတးမြတးထာ့
ေသာ က္နး့မာေရ့ ေဆ့အဆငံးအတနး့ႏြငံးညီၫျတးရ
မ္ာ့ကိုပါ ေအာငး်မငးရမညး၈

မညး႔အ်ပငး သတးမြတးသညံး စစးေဆ့မႈ

(စ္)

"ဌ" ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးရယူလိုသူသညး

အသကး(ှ၅) ႏြစး်ပညံးၿပီ့သူ်ဖစးရမညးအ
ံ ်ပငး "သ"

ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးရယူၿပီ့သူ်ဖစးရမညး၈ ထေရားလာဂ္ီ၇ ထရကးတာ ယာဥးမ္ာ့ ေမာငး့ႏြငးႏိုငးသူ
်ဖစးရမညး၈ သတးမြတးသညး႕စစးေဆ့မႈမ္ာ့ကုိပါေအာငး်မငးရမညး၈
(ည)

တပးမေတား (ၾကညး့/ေရ/ေလ)၌

ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးကို အနညး့ဆဵု့ (ှ)ႏြစး ရ႐ြိထာ့ၿပီ့သူ

သညး ှ၆၅၆ ခုႏြစး၇ ေမားေတားယာဥးနညး့ဥပေဒ အခနး့ (၁)၇

ပုဒးမ-၃ဿ အရ သငံးေလ္ားေသာ

ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးတစးခုခုကို ေလြ္ာကးယူႏိုငး သညး၈ "သ" ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးရယူရနးမလိပ
ု ါ၈
တပးမေတားယာဥးေမာငး့လိုငးစငး သကးတမး့ႏြငံးအညီ ေအာကးပါယာဥးေမာငး့လိုငးစငး အမ္ိဳ့ အစာ့
မ္ာ့ကို ေလြ္ာကးယူႏိုငးသညး(ှ)

တပးမေတားယာဥးေမာငး့လိုငးစငး သကးတမး့အနညး့ဆဵု့(ှ)ႏြစး႐ြိသူသညး "ခ"ယာဥးေမာငး့
လိုငးစငးကို ေလြ္ာကးယူႏိုငးသညး၈

(ဿ)

တပးမေတားယာဥးေမာငး့လိုငးစငး သကးတမး့အနညး့ဆဵု့ (၀)ႏြစး႐ြိသူသညး တက၎စီယာဥး
ေမာငး့ႏြငးရနးမြအပ "ဃ" ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးကို ေလြ္ာကးယူႏိုငးသညး၈

(၀)

တပးမေတားယာဥးေမာငး့လိုငးစငး သကးတမး့အနညး့ဆဵု့ (၂) ႏြစး႐ြိ၊ စစးမႈထမး့်ခငး့မြ ႏႈတး
ထျကးၿပီ့သူသညး "င" ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးကို ေလြ္ာကးယူႏိုငးသညး၈

(၁)

တပးမေတားယာဥးေမာငး့လိုငးစငး သကးတမး့ (ှ)ႏြစး မ်ပညံးသူသညး ယာဥးေမာငး့လိုငးစငး
ရယူလုိလြ္ငး "သ" ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးကို ရယူရမညး၈

(ဋ)

ှ၆၆၄ ခုႏြစးတျငး

အာဆီယဵႏိုငးငဵမ္ာ့အၾကာ့ လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညးံ “အာဆီယဵ ႏိုငးငဵမ္ာ့မြ

ထုတးေပ့သညးံ ်ပညး

တျငး့ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးမ္ာ့အာ့ အ်ပနးအလြနး

အသိအမြတး်ပဳေရ့

သေဘာတူစာခ္ဳပး (Agreement on the mutual recognition of Domestic Driving
Licences issued by Asean Countries)" အရ အာဆီယဵအဖျဲ႔ဝငးႏိုငးငဵမ္ာ့သို႔ သျာ့ေရာကးမညးံ
ပုဂၢိဳလးမ္ာ့သညး ်ပညးတျငး့မြထုတးေပ့သညးံ Chip ပါေသာ smart card

ယာဥးေမာငး့လိုငးစငး

ကိုငးေဆာငး၊ ေမာငး့ႏြငးႏိုငးပါသညး၈
(ဌ)

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ယာဥးေမာငး့ချငံးလကးမြတး International Driving Permit (IDP) ရယူရနး
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ (ှ)
(ဿ)

သကးတမး့႐ြိ ်ပညးတျငး့ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးမူရငး့ႏြငံးမိတၱဴ၈
သကးတမး့႐ြိႏိုငးငဵကူ့လကးမြတးမူရငး့ႏြငံးမိတၱဴ (ေလြ္ာကးထာ့သူသညး ႏိုငးငဵ်ခာ့သို႔ ေရာကး
႐ြိေနပါက ႏိုငးငဵကူ့လကးမြတးမိတၱဴ်ဖငံးေလြ္ာကးထာ့ႏိုငးပါသညး၈)

(၀)

ေလြ္ာကးထာ့သူ၌ Passport အ႐ျယးဓါတးပဵု (ဿ) ပဵု၈

(၁)

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ
(ဿွွွွိ/-)

ယာဥးေမာငး့ချငံးလကးမြတးအတျကး က္သငံးေငျ ၇

်မနးမာက္ပးေငျ

(ဍ)

ႏိုငးငဵ်ခာ့လိုငးစငးမြ ်မနးမာႏိုငးငဵလိုငးစငးသို႔ ကူ့ေ်ပာငး့လိုလြ္ငး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ (ှ)

သကးတမး့ရြိ ႏိုငးငဵ်ခာ့လိုငးစငးမူရငး့ႏြငံး မိတၱဴ၈
His/Her Driving License (original and copy)

(ဿ)

Passport ၇ Visa မူရငး့ႏြငံး မိတၱဴ၈
Passport ၇ Visa (original and copy)

(၀)

ဓါတးပဵု (ဿ) ပဵု၈
(2) photos

(၁)

ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့၌ သကးဆိုငးရာနိုငးငဵမြထုတးေပ့ထာ့သညးံ ယာဥးေမာငး့လိုငးစငး

မြနးကနး

ေၾကာငး့ ေထာကးခဵခ္ကး၇
(၂)

်မနးမာက္ပးေငျ(၂ွွွွ)က္ပး ၇ စစးေဆ့ခ တစးႀကိမးလြ္ငး

(ှွွွွ)က္ပး နြငးံ ကတး ဖုိ့

(ှဿွွ) က္ပး၈
(၃)

နိုငးငဵ်ခာ့သာ့၌လိုငးစငးတျငး ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့ အဂၤလိပးဘာသာမဟုတးပါက အဂၤလိပး
ဘာသာ/ ်မနးမာဘာသာ်ပနးဆိုခ္ကး၇ တာွနးရြိသူ၌ ေထာကးခဵခ္ကးပါရြိရမညး၈

(၄)

အ်မငးအာရဵုစစးေဆ့်ခငး့၇ ကိုယးလကးအဂၤါသနးစျမး့မႈစစးေဆ့်ခငး့၈

(၅)

စာေတျ႕စစးေဆ့်ခငး့ (စိတးအေ်ခအေန/ အရကးေသာကးတကးမႈစစးေဆ့်ခငး့၇ ယာဥးစညး့
ကမး့၇ လမး့စညး့ကမး့ ေရ့ေ်ဖစစးေဆ့်ခငး့)

(၆)

လကးေတျ႔စစးေဆ့်ခငး့ (ွနးေပါံေမားေတားယာဥး်ဖငးံ ပတးေမာငး့နြငးံ ဆိုကးကပး စစးေဆ့
်ခငး့)

မြတးခ္ကး ၈

နိုငးငဵ်ခာ့သဵတမနးမ္ာ့ UN အဖျဲ႕အစညး့ွနးထမး့မ္ာ့နြငးံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ယာဥးေမာငး့
နြငးချငးံလကးမြတး (IDP) ကိုငးေဆာငးသူမ္ာ့ စာေတျ႔၇ လကးေတျ႔စစးေဆ့်ခငး့ ကငး့လျတး
ချငးံ်ပဳသညး၈

(ဎ)

သဵ႐ဵု့မ္ာ့မြ သဵတမနးမ္ာ့ႏြငံး သဵတမနးအချငံးအေရ့ရသူမ္ာ့အတျကး ်မနးမာႏိုငးငဵ လိုငးစငးေလြ္ာကး
ထာ့လိုလြ္ငး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ (ှ)

သကးဆိုငးရာသဵ႐ဵု့မြ ေလြ္ာကးလႊာ၈

(ဿ)

သဵတမနးေရ့ရာဦ့စီ့ဌာနမြ ေထာကးခဵခ္ကး၈

(၀)

သဵတမနး Passport မိတၱဴ၈

(၁)

သဵတမနးစိစစးေရ့ကတးမိတၱဴ၈

(ဏ)

(၂)

သကးဆိုငးရာႏိုငးငဵမြ လိုငးစငးမိတၱဴ၈

(၃)

က္ပးေငျ (ှဿွွိ/-)၈

(၄)

ဓါတးပုဵ (ဿ) ပဵု၈

ေမားေတားယာဥးေမာငး့သူအတတးသငးေက္ာငး့မြတးပဵုတငးေၾက့သတးမြတး်ခငး့(ှ) ယာဥးေမာငး့သငးတနး့ေက္ာငး့မြတးပဵုတငးေၾက့

- ှွွွွွိ/-

ယာဥးေမာငး့လိုငးစငး အမ္ိဳ့အစာ့ႏြငံး လိုငးစငးသကးတမး့သတးမြတးခ္ကးမြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညးစဥး

လိုငးစငးအမ္ိဳ့အစာ့

သကးတမး့

(က)

အေမာငး့သငးလိုငးစငး

(ှ) ႏြစး

(ခ)

(က) လိုငးစငး

(၂) ႏြစး

(ဂ)

(ခ) လိုငးစငး

(၂) ႏြစး

(ဃ)

(ဂ) လိုငးစငး

(၂) ႏြစး

(င)

(ဃ) လိုငးစငး

(၀) ႏြစး

(စ)

(င) လိုငးစငး

(၀) ႏြစး

(ဆ)

(ဌ) လိုငးစငး

(၂) ႏြစး

(ဇ)

(စ) လိုငးစငး

(၂) ႏြစး

(ဈ)

အ်ပညး်ပညးဆိုငး ယာဥးေမာငး့ႏြငးချငံးလကးမြတး

(ှ) ႏြစး

်မနးမာနိုငးငဵတျငး ယာဥးမေတားတဆမႈေ ၾကာငးံ ်ပညးသူတိုံ၌ အသကးနြငးံ လူမႈ စီ့ပျာ့ဆဵု့ရဵႈ့နစးနာမႈ
မ္ာ့ ေလ္ာံ နညး့က္ဆငး့ေစရနးအတျကး အမ္ိဳ့သာ့ ယာဥးအႏၱရာယး၇ လမး့အႏၱရာယး ကငး့ရြငး့ေရ့
ေကာငးစီ

(NRSC)

လုပးငနး့စီမဵခ္ကး

မြ ဦ့ေဆာငး ၊

(ဿွှ၁-ဿွဿွ)

်မနးမာနိုးငးငဵ

ယာဥးအႏၱရာယး၇ လမး့အႏၱရာယး ကငး့ရြငး့ေရ့

အာ့ ေအာကးပါရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ

အေကာငးအထညးေဖား

ေဆာငးရျကးလ္ကးရပ
ြိ ါသညး (က)

ႏြစးစဥးလူေသဆဵု့မႈကို စီမဵခ္ကးကာလအတျငး့

၂ွ% ေလ္ာံက္ေစ်ခငး့်ဖငးံ လူအသကး

ေပါငး့မ္ာ့စျာအာ့ ကယးတငးရနး ၇
(ခ)

ေသဆဵု့မႈကို ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး ေမားေတားယာဥးစီ့ေရ (ှွွွွ) လ္ြငး လူ (၆.ဿ၃) ဦ့
ေသဆဵု့ေနသညးံႏႈနး့မြ ဿွဿွ ခုႏြစးတျငး ေသဆဵု့မႈႏႈနး့ ကို ၂ွ% ေလ္ာံခ္ရနး၇

(ဂ)

တစး်ပညးလုဵ့တျငး ေမားေတားဆိုငးကယးစီ့သူအာ့လဵု့ ေမားေတားဆိုငးကယးစီ့ဦ့ထုပးေဆာငး့
ေစရနး၇

(ဃ)

တစး်ပညးလုဵ့တျငး ေမားေတားယာဥး အသဵု့်ပဳသူအာ့လဵု့ အသကးကယးခါ့ပတး ပတးေစရနး၇

(င)

ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးမဲံေမာငး့ႏြငးမႈမ္ာ့ ပေပ္ာကးေစရနး၇

ေဖား်ပပါလုပးငနး့စီမဵခ္ကး (ဿွှ၁-ဿွဿွ) အာ့ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးရာတျငး အခ္ိနး
တိုအတျငး့ ထိေရာကး်မနးဆနးစျာ ေဆာငးရျကးႏိုငးေရ့အတျကး ေအာကးေဖား်ပပါ ဦ့

စာ့ေပ့လုပးငနး့

အစီအမဵမ္ာ့အာ့ ေဖားေဆာငးလ္ ကးရြိရာ ်ပညးသူလူထုအေန်ဖငးံလညး့ လိုကးနာေဆာငးရျကး်

ခငး့်ဖငးံ

ယာဥးမေတားတဆထိခုိကးမႈမ္ာ့ ေလ္ာံနညး့က္ဆငး့ေစႏိုငးမညး်ဖစးပါသညး (က)

ေမားေတားယာဥးေမာငး့ႏြငးံ လိုကးပါစီ့နငး့သူမ္ာ့ အသကးကယးထုိငးခဵုခါ့ပတး

ွတးဆငး

ေစေရ့၇
(ခ)

ေမားေတားဆိုငးကယးစီ့သူမ္ာ့အရညးအေသျ့်ပညံးမီေသာဆိုငးကယးစီ့ဦ့ထုပးမ္ာ့ ွတးဆငး
ေမာငး့ႏြငးေစေရ့၇

(ဂ)

အရကးေသစာ မူ့ယစး့ေသာကးစာ့၍ ေမားေတားယာဥးကို ေမာငး့ႏြငး်ခငး့မရြိေစေရ့၇

(ဃ)

ေမားေတားယာဥးေမာငး့ႏြငးသူမ္ာ့ လကးကိုးငးဖုနး့အသဵု့မ်ပဳေရ့ ၈

ယာဥးေမာငး့မ္ာ့အတျကး လမး့ၫႊနးခ္ကး
ယာဥးေမာငး့ေကာငး့တစးဦ့သညး ယာဥးေမာ ငး့နြငး်ခငး့မ်ပဳမီ ေအာကးပါအခ္ကး မ္ာ့ကို အၿမဲလိုကး
နာ က္ငးံသဵု့ရနးလိုအပးပါသညး(က)

ထမး့ေဆာငးရမညးံတာဝနး၈

ယာဥးကိုေမာငး့ႏြငးစဥးတေလြ္ာကးလဵု့ အႏၲရာယး ကငး့စျာ

ေမာငး့ႏြငးရနး၈
(ခ)

လုပးေဆာငးရမညးံဝတၱရာ့၈

ေန႔စဥးမိမိေမာငး့ႏြငးရမညးံ ယာဥး၌ စကးပိုငး့စနစး၇ လကးကိုငး

စနစး၇ မီ့ စနစး၇ ဘရိတးစနစးမ္ာ့၇ ယာဥးကိုယး ထညးႀကဵံခိုငးမႈႏြငးံ တာယာမ္ာ့ေကာငး့မျနးမႈ
ရြိ/မရြိစစးေဆ့ၿပီ့မြ ေမာငး့ႏြငးရနး၈
(ဂ)

ေစာငးံထိနး့ရမညးံက္ငးံဝတး၈

မူ့ယစးေဆ့ဝါ့သဵု့စျဲ်ခငး့ ေရြာ ငးၾကညးရနးႏြငးံဆကးဆဵေရ့

ေ်ပ်ပစးေကာငး့မျနးၿပီ့ ႐ို့သာ့ႀကိဳ့စာ့ ေမာငး့ႏြငးသျာ့ရနး၈
(ဃ)

လိုကးနာရမညးံစညး့ကမး့၈

တညးဆဲေမားေတားယာဥးဥပေဒ၇ နညး့ဥပေဒမ္ာ့ပါ ်ပဌာနး့

ခ္ကးးမ္ာ့အတုိငး့ ေစာငးံထိနး့လိုကးနာသျာ့ရနး၈
(င)

ဂ႐ု်ပဳရမညးံလကးစျဲေဆာငးပုဒးမ္ာ့၈

အရညးအခ္ငး့်ပညးံဝေသာ ယာဥးေမာငး့တစးဦ့

ေမျ့ထုတးႏိုငးေရ့အတျကး ထုတး်ပနးထာ့႐ြိေသာ ယာဥးေမာငး့
ေဆာငးပုဒး မ္ာ့သညးလညး့ အထူ့ဂ႐ု်ပဳအေလ့ထာ့

ႏြငး်ခငး့ဆိုငးရာ လကးသဵု့

လို ကးနာရမညး်ဖစးပါေၾကာငး့

ေအာကးတျငးေ ဖား်ပအပးပါ သညး (ှ)

“စိတးရြညးသညး့ခဵ လမး့ေၾကာငး့မြနး ေမာငး့ရနးေမားေတားကာ့”

(ဿ)

“Road Safety Is No Accident"

(၀)

“ဥပေဒေဘာငးအတျငး့ ေမာငး့ႏြငး်ခငး့ ေဘ့ကငး့ရနးကျာ စိတးခ္မး့သာ”

(၁)

“ယာဥးအႏၲရာယး ကငး့႐ြငး့ေစေရ့ ယာဥး/လမး့ စညး့ကမး့ လိုကးနာေပ့”

(၂)

“Drive Safely (အႏၲရာယးကငး့စျာေမာငး့ႏြငးပါ)”

(၃)

“မဆငးမ်ခငး ေမာငး့ႏြငးမႈအသကးေပါငး့မ္ာ့စျာ အႏၲရာယး်ပဳ”

(၄)

“သငးံကို သငးံမိဘ၇ ဇနီ့၇ သာ့သမီ့မ္ာ့က ေဘ့မသီရနးမခဘဲ အိမး်ပနးေရာကးခ္ိနး၇
ေစာငးံ ေမြ္ားေနၾကသညးကို သတိ်ပဳပါ”
လမး့ညႊနး့လမး့အမြတးအသာ့မ္ာ့

ှ၈

လမး့အလယးရြိ အလ္ာ့လိုကးမ္ဥး့်ဖဴအမြတးအသာ့မ္ာ့၈

(က)

အလယးမ္ဥး့်ပတး



နြစးလမး့ေမာငး့တျငး မ္ဥး့်ပတးကို်ဖတးေက္ား၊ ေကျ႕ႏုိငးသညး၈ ဂ-ေကျ႕လညး့ ေကျ႕ႏုိငး သညး၈
တစးလမး့ေမာငး့လမး့တျငးမူ မ္ဥး့်ပတးကို်ဖတး၊ ယာဥးေၾကာ ကူ့ေ်ပာငး့နုိငးသညး၈



အနၲရာယးကငး့ရြငး့လြ္ငး မ္ဥး့်ပတးကို်ဖတး၊ ေရြ႕ယာဥးကိုေက္ားတကးႏိုငးသညး၈



မ္ဥး့်ပတးမ္ာ့ကို ချ၊မေမာငး့ရ၈



မ္ဥး့်ပတးမ္ာ့ေပ၍တျငး လမး့မေလြ္ာကးရ ၇ ရပးမေနရ၇ စကးဘီ့မစီ့ရ၈

(ခ)

အလယးမ္ဥး့


ဤမ္ဥး့ကို ်ဖတးေက္ား၊ မေကျ႕ရ၈ ဂ-ေကျ႕မေကျ႕ရ၇ ယာဥးေၾကာလညး့ မကူ့ေ်ပာငး့ရ၈



ဤမ္ဥး့ကို ်ဖတး၊ ေရြ႕ယာဥးကို ေက္ားမတကးရ၈



ဤမ္ဥး့ကို ချ၊မေမာငး့ရ၈



ဤမ္ဥး့မ္ာ့ေပ၍တျငး လမး့မေလြ္ာကးရ ၇ ရပးမေနရ၇ စကးဘီ့မစီ့ရ၈

(ဂ)

အလယးမ္ဥး့ၿပိဳငးႏြစးေၾကာငး့


မ္ဥး့ၿပိဳငးႏြစးေၾကာငး့ကို အႏၲရာယး်ဖစးႏိုငးသညးံ လမး့ေကျ႔လမး့ေကာကးမ္ာ့၇ တဵတာ့က္ယးမ္ာ့၇
်မငးကျငး့ကျယးေနေသာ ကုနး့ထိပးမ္ာ့စသညးံေနရာမ္ာ့တျငး အသုဵ့်ပဳသညး၈



မ္ဥး့ၿပိဳငးႏြစးေၾကာငး့ကို လုဵ့ဝ်ဖတးမေက္ားရ၈ ဂ-ေကျ႔မေကျ႕ရ၈ ချမေမာငး့ရ၈



မ္ဥး့ၿပိဳငးႏြစးေၾကာငး့ေနရာတျငး ေရြ႕မြယာဥးကို လုဵ့ဝေက္ားမတကးရ၈



မ္ဥး့ၿပိဳငးႏြစးေၾကာငး့ေနရာတျငး ယာဥးရပးဆိုငး့်ခငး့၇ ရပးနာ့်ခငး့မ်ပဳရ၈



မ္ဥး့ၿပိဳငးႏြစးေၾကာငး့ေပ၍တျငး လမး့မေလြ္ာကးရ၈ ရပးမေနရ၈ စကးဘီ့မစီ့ရ၈

(ဃ)


အလယးမ္ဥး့ၿပိဳငးႏြစးေၾကာငး့ကို တစးဆကးတညး့မ္ဥး့ႏြငးံ မ္ဥး့်ပတးမ္ာ့်ဖငးံ ေရ့ဆျဲထာ့်ခငး့
မ္ဥး့်ပတးရြိေသာယာဥးေၾကာမ္ာ့ဘကးမြ ယာဥးသညး မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငးလာေသာ ဘကးမြ
ယာဥးအႏၲရာယးကငး့ရြငး့လြ္ငး အလယးမ္ဥး့ၿပိဳငးႏြစးေၾကာငး့ကို ်ဖတး ေက္ား၊ ေကျ႔ႏိုငးသညး၈
သို႔ရာတျငး ဂ-ေကျ႔ မေကျ႔ရ၈



မ္ဥး့်ပတးရြိေသာ ယာဥးေၾကာမ္ာ့ဘကးမြယာဥးသညး အလယးမ္ဥး့ႏြစးေၾကာငး့ ကို်ဖတး၊
ေရြ႕ယာဥးကို ေက္ားမတကးရ၈ ချမေမာငး့ရ၈



တစးဆကးတညး့ရြိေသာ ယာဥးေၾကာမ္ာ့ဘကးမြယာဥးသညး တစးဆကးတညး့မ္ဥး့ကို လုဵ့ဝ
်ဖတးမေက္ားရ၈



မ္ဥး့ၿပိဳငးႏြစးေၾကာငး့ေပ၍တျငး လမး့မေလြ္ာကးရ၇ ရပးမေနရ၈ စကးဘီ့မစီ့ရ၈

(င)


ယာဥးေၾကာမ္ာ့ကိုသတးမြတးသညးံ အလ္ာ့လိုကးမ္ဥး့်ဖဴအမြတးအသာ့မ္ာ့
လမး့တစးေလြ္ာကး ယာဥးတစးစီ့ခ္ငး့ ေရြ႕ေနာကးလျယးကူစျာႏြငးံ အႏၲရာယးကငး့စျာ
ေမာငး့ႏြငးႏိုငးရနးအတျကး ယာဥးေၾကာမ္ာ့ကို တစးဆကးတညး့မ္ဥး့၇ မ္ဥး့်ပတး တုိ႔်ဖငးံ
သတးမြတးသညး၈



လမး့ဆုဵလမး့ချတျငး ကနး႔လနး႔်ဖတးေရ့ဆျဲထာ့ေသာ ရပးမ္ဥး့သို႔မေရာကးမီ အနညး့ဆုဵ့ မီတာ ၀ွ
(ေပ ှွွ) မြစ၊ ရပးမ္ဥး့အထိ တစးဆကးတညး့မ္ဥး့်ဖငးံ ယာဥးေၾကာမ္ာ့ကို ချဲ်ခာ့ထာ့သညး၈



မ္ဥး့်ပတးမ္ာ့်ဖငးံ ချဲ်ခာ့ထာ့ေသာ ယာဥးေၾကာမ္ာ့တျငး ယာဥးမ္ာ့သညး ယာဥးေၾကာတစးခုမြ
တစးခုသို႔ကူ့ေ်ပာငး့ႏိုငးသညး၈ ယာဥးေၾကာကူ့ေ်ပာငး့ ရာတျငး အလိုကးသငးံအလ္ာ့သငးံ
တစးခုၿပီ့မြ တစးခုကူ့ေ်ပာငး့ရမညး၈ ေနာကးမြ လိုကးလာေသာယာဥးကို အေႏြာငးံအယြကး
မ်ဖစးေစရ၈ လမး့ဆုဵ လမး့ချ မေရာကးမီ တစးဆကးတညး့မ္ဥး့ေနရာတျငး ယာဥးေၾကာလုဵ့ဝ
မကူ့ေ်ပာငး့ရ၈



မ္ဥး့်ပတးေနရာတျငး ေရြ႕ယာဥးကို ေက္ားတကးႏိုငးသညး၈ တစးဆကးတညး့မ္ဥး့ ေနရာတျငးမူ
ေက္ားမတကးရ၈



မ္ဥး့ဝါ်ဖငးံ သတးမြတးေသာ ယာဥးေၾကာသညး ဘတးစးကာ့မ္ာ့အတျကးသာ ်ဖစးသညး၈



သာမနးအာ့်ဖငးံ လကးယာဘကးယာဥးေၾကာတျငး ေမာငး့ႏြငးရမညး၈ လကးဝဲ ဘကးသို႔ ေကျ႕လြ္ငး
မ္ဥး့်ပတးေနရာမ္ာ့တျငးသာ လကးဝဲယာဥးေၾကာသို႔ ကူ့ေ်ပာငး့ၿပီ့မြ ေကျ႕ရမညး၈



(၅)

ေရြ႕ယာဥးကို ေက္ားတကးလုိလြ္ငး မ္ဥး့်ပတးေနရာမ္ာ့တျငးသာ ေက္ားတကး ရမညး၈
အလယးမ္ဥး့်ပတးရြိေသာ ေနရာမ္ာ့တျငးသာ “ဂ”ေကျ႕ ေကျ႕ႏိုငးသညး၈

(စ)

ေ်ခက္ငးေလြ္ာကးသူမ္ာ့အတျကး မ္ဥး့ဝါအမြတးအသာ့မ္ာ့
ေ်ခက္ငးေလြ္ာကးသူမ္ာ့
အႏၲရာယးကငး့ရြငး့စျာလမး့ကို်ဖတးကူ့ႏုိငးရနးေနရာ
သတးမြတးခ္ကးကို မ္ဥး့က္ာ့အဝါ်ဖငးံေဖား်ပ၊
လူႏြငးံယာဥးအသျာ့အလာမ္ာ့ေသာ ေနရာမ္ာ့တျငးအသဵု့်ပဳသညး၈

ယာဥးထိနး့အခ္ကး်ပမီ့ (သို႔မဟုတး) ႀကီ့ၾကပးထိနး့သိမး့ရနး
တာဝနးရြိသူ၇ ထိနး့သိမး့ေသာ လမး့ဆဵု လမး့ချတျငး
လူ်ဖတးကူ့ရနးအတျကး မ္ဥး့ဝါႏြစးေၾကာငး့ကို
ရပးမ္ဥး့၌ေရြ႕တျငးေရ့ဆျဲသညး၈

လူကူ့မ္ဥး့ဝါ်ပတးမ္ာ့ကို ယာဥးအသျာ့အလာမ္ာ့ေသာ ေက္ာငး့ေရြ႕၇
ေဆ့ရဵုေရြ႕ ၇ ဘတးစးကာ့မြတးတုိငးအနီ့ စသညးံေနရာမ္ာ့၉
အသဵု့်ပဳသညး၈

(ဆ)


လူကူ့မ္ဥး့ဝါေနရာမ္ာ့တျငး ယာဥးေမာငး့သူမ္ာ့လိုကးနာရမညးံအခ္ကးမ္ာ့
လူကူ့မ္ဥး့က္ာ့၇ သို႔မဟုတး မ္ဥး့ဝါ်ပတးေနရာသို႔ မေရာကးမီ အနညး့ဆုဵ့ မီတာ ၂ွ(ှ၃၂ ေပ)
အကျာအေဝ့မြ အရြိနးေလြ္ာံ၊ သတိ်ဖငးံေမာငး့ႏြငး ခ္ဥး့ကပးရ မညး၈ ်ဖတးကူ့သူမ္ာ့ရြိ ေနလြ္ငး
မ္ဥး့က္ာ့၇ သို႔မဟုတး မ္ဥး့ဝါ်ပတးမြ အနညး့ဆုဵ့ ၂ မီတာ (ှ၃ ေပ၇ ၃ လကးမ) အကျာအေဝ့တျငး
ယာဥးကိုရပးၿပီ့ လမး့်ဖတးကူ့ သူမ္ာ့ရြငး့မြ ဆကးေမာငး့ရမညး၈



လူကူ့မ္ဥး့က္ာ့၇ သို႔မဟုတး မ္ဥး့ဝါ်ပတးေပ၍တျငး မညးသညးံအေၾကာငး့ေၾကာငး့ ႏြငးံမြ္ ယာဥး
လုဵ့ဝမရပးရ၈ ထုိမ္ဥး့မ္ာ့ေပ၍တျငး ယာဥးပ္ကးစီ့ခ္ိဳ႕ယျငး့၊ ရပးသျာ့ ပါက ထုိမ္ဥး့မ္ာ့ႏြငးံ
လျတးကငး့သညးံ လမး့ေဘ့ေနရာသို႔ အ်မနးဆုဵ့ေရႊ႕ရမညး၈



လူကူ့မ္ဥး့က္ာ့၇ သို႔မဟုတး မ္ဥး့ဝါ်ပတးေနရာ၉ ရပးထာ့ေသာ ယာဥးကို ေက္ား မတကးရ၈
သျာ့ေနေသာ ေရြ႕ယာဥးကိုလညး့ ေက္ားမတကးရ၈



လူကူ့မ္ဥး့က္ာ့၇ သို႔မဟုတး မ္ဥး့ဝါ်ပတးေနရာ၉ ယာဥးထိနး့ရဲ၇ သို႔မဟုတး တာဝနး
ေပ့အပးခဵရသူက ႀကီ့ၾကပးထိနး့သိမး့ေနလြ္ငး ၁ငး့၌ညႊနး်ပခ္ကးအတိုငး့ လိုကးနာ ရမညး၈



လမး့ဆုဵလမး့ချတျငး ရပးမ္ဥး့ေနာကး၉သာ ယာဥးကိုရပးရမညး၈ လူကူ့မ္ဥး့ဝါေပ၍ တျငး ယာဥးမရပးရ၈



လမး့ဆုဵလမး့ချ၉ ယာဥးေကျ႕လြ္ငး ေကျ႕မညးံလမး့ေပ၍တျငး ်ဖတးကူ့သူမ္ာ့ကို အထူ့
ဂရုစိုကးရမညး၈
လမး့ေပ၍မ္ဥး့ွါကၽျနး့ အမြတးအသာ့မ္ာ့

(ဇ)

လမး့ေပ၍မ္ဥး့ဝါကၽျနး့ အမြတးအသာ့မ္ာ့


ယာဥးမ္ာ့်ဖတးေက္ား်ခငး့မ်ပဳေစလုိသညးံ လမး့ေပ၍ကၽျနး့ အမြတးအသာ့မ္ာ့ကို မ္ဥး့အဝါ မ္ာ့်ဖငးံ
ေရ့ဆျဲသတးမြတးရမညး၈




ကၽျနး့ေပ၍တျငး ယာဥးမ္ာ့ရပး်ခငး့၇ ်ဖတးေက္ား်ခငး့မ်ပဳရ၈
ကၽျနး့ရြိေသာလမး့ကို ်ဖတးကူ့သူသညး ကၽျနး့ေပ၍တျငး တစးေထာကးနာ့ၿပီ့ ယာဥးသျာ့လာမႈ ရြငး့မြ
ဆကးလကး်ဖတးကူ့ႏိုငးသညး၈ ကၽျနး့အတျငး့ လမး့ေလြ္ာကး်ခငး့၇ ေ်ပ့်ခငး့၇ စကးဘီ့စီ့ ်ခငး့မ်ပဳရ၈

မ္ဥး့ဝါ်ပတး ဘတးစးကာ့မြတးတုိငးေနရာအမြတးအသာ့မ္ာ့
လမး့ေဘ့ယာဥးေၾကာမြချဲ၊ သီ့်ခာ့သတးမြတးထာ့ေသာ
ဘတးစးကာ့မြတးတုိငးေနရာမ္ာ့
လမး့ေဘ့ယာဥးေၾကာအတျငး့ သတးမြတးထာ့ေသာ
ဘတးစးကာ့မြတးတုိငးေနရာမ္ာ့

(စ္)

(ှ)

လမး့ေဘ့ကပးတဵု့အမြတးအသာ့မ္ာ့

အ်ဖဴ/အနီ လမး့ေဘ့ကပးတုဵ့ရြိေသာ လမး့တစးေလြ္ာကးတျငး

ယာဥးမ္ာ့လုဵ့ဝ ရပးဆိုငး့်ခငး့၇

ရပးနာ့်ခငး့ မ်ပဳရ၈ ၁ငး့အမြတးအသာ့ကို အဝိုငး့ပတးမ္ာ့၇ လမး့ချဲ ကၽျနး့မ္ာ့၇ အႏၲရာယးရြိေသာ
လမး့ေကျ႕မ္ာ့၇ လမး့ဆုဵလမး့ချမ္ာ့ စသညးံ ေနရာ မ္ာ့တျငး အသုဵ့်ပဳသညး၈

(ဿ)

အဝါ/အနကး လမး့ေဘ့ကပးတုဵ့ရြိေသာ လမး့တစးေလြ္ာကးတျငး ယာဥးကို ေခတၱ ခဏသာ ရပးဆိုငး့
ႏိုငးေသားလညး့ လုဵ့ဝရပးမထာ့ရ၈ ၁ငး့အမြတးအသာ့ကို လမး့ပိတးဆုိ႔ေစႏိုငး သညးံ ေစ့္၇ ေက္ာငး့၇
ေဆ့ရုဵ၇ လူအဝငးအထျကးမ္ာ့ေသာ ရုဵ့စသညးံေနရာမ္ာ့တျငး အသုဵ့်ပဳသညး၈

(ည)



အ်ဖဴ/အနီက္ာ့လမး့ေဘ့တုိငးမ္ာ့

၁ငး့တုိငးမ္ာ့ကို ေခ္ာကးကမး့ပါ့ရြိေသာ လမး့ေဘ့အႏၲရာယး်ဖစးေပ၍ႏိုငးေသာ လမး့ေကျ႕၇
လမး့ေကာကး စသညးံေနရာမ္ာ့တျငး စုိကးထူထာ့ရမညး၈



၁ငး့တိုငးမ္ာ့ရြိေသာ လမး့ေဘ့တစးေလြ္ာကးတျငး ယာဥးမ္ာ့ လုဵ့ဝရပးဆိုငး့်ခငး့၇ ရပးနာ့်ခငး့
မ်ပဳရသညးံအ်ပငး ယာဥးအခ္ငး့ခ္ငး့ ေက္ားမတကးရ၈ ၁ငး့တိုငးမ္ာ့ ကိုေတျ႔လြ္ငး ယာဥးအရြိနး
ေလြ္ာံ၊ သတိ်ဖငးံေမာငး့ႏြငးရမညး၈

