ယာဉ်မတော်ေဆမှုဖြစ်ပွားသည့် ယာဉ်တမာင်းများ၏ ယာဉ်တမာင်းလိုင်စင်များအား ဖပစ်မှုဆိုင်ရာ
ဥပတေပုေ်မအလိက
ု ် ယာဉ်တမာင်းလိုငစ
် င် ယာယီရပ်ဆိုင်းရန်ကာလ
စဉ်

ရာဇသေ်ကကီး
ဥပတေပုေ်မ

ဖပစ်မှုအမျုးအစား
ိ

ယာယီရပ်ဆိုငး်
ကာလ

(က)

၂၇၉

မဆင်မခြင်မမာင်းနှငမ
် ှု

(၁)နှစ်

(ြ)

၃၃၇

သာမန်ဒဏ်ရာရမှု

(၂)နှစ်

(ဂ)

၃၃၈

အခြင်းအထန်ဒဏ်ရာရမှု(၂)ဦးအထိ

(၃)နှစ်

(ဃ)

၃၃၈

အခြင်းအထန်ဒဏ်ရာရမှု(၃)ဦးနှငအ
့် ထက်

(၄)နှစ်

(င)

၃၀၄(က)

လူမသမှု(၂)ဦးအထိ

(၅)နှစ်

(စ)

၃၀၄(က)

လူမသမှု (၃)ဦးနှငအ
့် ထက်

ရာသက်ြန်

(ဆ)

၂၇၉၊ ၃၃၇၊ ၃၃၈၊

ခြစ်မှုကျူးလွန်သည့် ယာဉ်မမာင်းက

ရာသက်ြန်

၃၀၄(က)

ယာဉ်မမာင်းလိုငစ
် င်မရှိမ ကာင်း
ထွကဆ
် ိုမသာ်လည်း စိစစ်မော်ထုတ်၍
ယာဉ်မမာင်းလိုငစ
် င်ကိုင်မဆာင်သူခေစ်မ ကာင်း
မြါ်မြါက်ခြင်း

ယာဉ်တမာင်းလိုင်စင် ယာယီရပ်ဆိုင်းဖြင်း
၁။

ကုန်းလမ်းြို့မဆာင်မရးညွှန် ကားမှုဦးစီးဌာနအမနခေင့် နိုင်ငံအတွင်း ယာဉ်မမတာ်တဆမှုမ ကာင့်

ခြည်သူတို့၏ အသက်နှင့်လူမှုစီးြွားဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ထိြိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ မလျာ့နည်းလာမစမရးကို
မရှးရှုလျက် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမရးလုြ်ငန်းစဉ်များကို အမကာင်အထည်မော်
မဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ ယာဉ်တိုက်ြိုက်မှု၊ ယာဉ်တိမ်းမမှာက်မှုများတွင် လမ်းအသုံးခြုသူများ၏
မြါ့ဆမှုမ ကာင့် အများဆုံးခေစ်ြွားလျက်ရှိပြီး ယာဉ်မမာင်းနှင်သူများ၏ လမ်းစည်းကမ်း လိက
ု ်နာမှု
အားနည်းခြင်း၊ မဆင်မခြင်မမာင်းနှင်မှုများမ ကာင့် ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းနှင့်မသဆုံးခြင်းများခေစ်
မြါ်လျက်ရှိသည်ကို သုံးသြ်မတွ့ရှိရသခေင့် ယာဉ်မမာင်းနှင်သူများ၏ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်း
ကမ်းလိုက်နာမှုကို တည်ဆဲဥြမဒ၊ နည်းဥြမဒများနှင့်အညီ ထိန်းမကျာင်းသွားရန် လိုအြ်လျက်ရှိ
ြါသည်။
၂။

အဆိုြါ ယာဉ်မမတာ်တဆမှုခေစ်မစသည့် ယာဉ်မမာင်းနှင်သူများ၏ကျူးလွန်သည့် ခြစ်မှုအမျုးိ

အစားများအလိုက် ၎င်းတို့၏ ယာဉ်မမာင်းလိုငစ
် င်များအား ကာလသတ်မှတ်၍ ယာယီရြ်ဆိုငး် ခြင်း
နှငေ
့် ျက်သိမ်းခြင်း၊ သတ်မှတ်ကာလခြည့်မီမသာ ယာယီရြ်ဆိုငး် ထားသည့် ယာဉ်မမာင်းလိင
ု စ
် င်များ
ကို လိအ
ု ြ်မသာ စစ်မဆးမှုများ ြံယူမစ၍ မအာင်ခမင်ြါက ခြန်လည် ထုတ်ယူြွငခ့် ြုရန်ခေစ်ြါသည်။
၃။

ထိ့ခု ြင် တရားရုံးစီရင်ြျက်အမိန့်၌ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်မကျနြ်မခြလည်၍ ခြစ်မှုကျူးလွန်ထား

သည့် ယာဉ်မမာင်းနှင်သူအား ရာဇဝတ်ကျင့်ထံးု ဥြမဒြုဒမ
် ၄၉၄ (က) အရ စွဲြျက်မတင်မီ အမှုမှ
(တရားရှင်) လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရာဇဝတ်ကျင့်ထးုံ ဥြမဒြုဒ်မ ၄၉၄(ြ) အရ စွဲြျက်တင်ပြီး အမှုမှ
(တရားမသ) လွှတ်ခြင်းတို့နှင့် ခြစ်မှုကျူးလွန်မ ကာင်း ထင်ရှားမြါ်လွင်၍ ဒဏ်မ ကးမငွ မြးမဆာင်
မစခြင်း သို့မဟုတ် မထာင်ဒဏ်ြ ျမှတ ်ခြင်း အမိန့်တို့ ြျမှတ ်ထားသည်ကို စစ်မဆးမတွ့ရှိရြါက
အဆိြ
ု ါ ယာယီရြ်ဆိုင်းထားသည့် ယာဉ်မမာင်းလိင
ု စ
် င်အား သတ်မှတ်ကာလအတိုငး် ဆက်လက်
ရြ်ဆိုငး် ထားရန် ခေစ်ြါသည်။

ယာဉ်တမာင်းလိုင်စင်ယာယီရပ်ဆိုင်းဖြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယာဉ်တမာင်းလိုင်စင်ကိုင်တဆာင်သူထံသို့
ဆက်သွယ် အတကကာင်းကကားရန်ကိစ္စ
၁။

ကုန်းလမ်းြို့မဆာင်မရးညွှန် ကားမှုဦးစီးဌာနအမနခေင့် နိုင်ငံအတွင်း ယာဉ်မမတာ်တဆမှုမ ကာင့်

ခြည်သူတို့၏ အသက်နှင့်လူမှုစီးြွားဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ထိြိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ မလျာ့နည်းလာမစမရးကို
မရှးရှုလျက် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမရးလုြ်ငန်းစဉ်များကို အမကာင်အထည်မော်
မဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ သို့ရာတွင် ယာဉ်တိုက်ြိုက်မှု၊ ယာဉ်တိမ်းမမှာက်မှုများတွင် လမ်းအသုံး
ခြုသူများ၏ မြါ့ဆမှုမ ကာင့် အများဆုံးခေစ်ြွားလျက်ရှိပြီး ယာဉ်မမာင်းနှင်သူများ၏ လမ်းစည်းကမ်း
လိက
ု ်နာမှု အားနည်းခြင်း၊ မဆင်မခြင်မမာင်းနှငမ
် ှုများမ ကာင့် ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းနှင့် မသဆုံး
ခြင်းများခေစ်မြါ်လျက်ရှိသည်ကို သုံးသြ်မတွ့ရှိရြါသည်။ အဆိုြါ ယာဉ်မမတာ်တဆမှုခေစ်မစသည့်
ယာဉ်မမာင်းနှင်သူများ၏ယာဉ်မမာင်းလိုငစ
် င်များနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းမောက်ေျက်
သူများ၏ ယာဉ်မမာင်းလိင
ု စ
် င်များအား ခမန်မာနိုငင
် ံရဲတြ်ေွဲ့က အမရးယူမဆာင်ရွက်မသာယာဉ်
တိုက်ြိုက်မှုသုံးသြ်ြျက် အြျက်အလက်များအမြါ် အမခြြံ၍ကျူးလွန်သည့် ခြစ်မှုအမျုးအစားများ
ိ
အလိုက် ယာဉ်မမာင်းလိုငစ
် င်များ ယာယီရြ်ဆိုင်းခြင်းကို မဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါ သည်။
၃။

ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ကိုင်မဆာင်သူများသည် ၎င်းထံသို့ ယာဉ်မမာင်းလိင
ု ်စင် လာမရာက်အြ်

နှံမရးအတွက် အမ ကာင်း ကားစာ လက်ြံမရရှိသည့်အတွက် ယာဉ်မမာင်းလိင
ု စ
် င်ခြန်လည်ထုတ်ယူ
သက်တမ်းတိုးြွင့်ခြုနိုင်မရးမလျှောက်ထားတင်ခြလျက်ရှိခြင်း၊

ရုံးြျုြ်က ယာယီရြ်ဆိုင်းခြင်းမခြုမီ

ကာလအတွင်း၌ ယာဉ်တိုက်ြိုက်မှုခေစ်ြွားထားသည့် ယာဉ်မမာင်းများသည် ေရားရုံး၏စွဲြျက်မေင်မီ
လွှေ်တကကာင်းအမိန့်ရရှိပြီးမနာက် အခြားယာဉ်မမာင်းလိုငစ
် င်များသို့ ကူးမခြာင်းမလျှောက်ထား၍ မခေ
ဆိုမအာင်ခမင် ကပြီး ယာဉ်မမာင်းလိုငစ
် င်သက်တမ်းတိုးသည့်အြျန်ိ မှသာ ယာယီရြ်ဆိုငး် ကာလများ
ကို စတင် ြံစားမန ကမသာမ ကာင့်ဟုဆိုကာ ယာဉ်မမာင်းလိုငစ
် င်ခြန်လည်ထုတ်ယူြွင့်ရရန်တင်ခြ
မလျှောက်ထားလျက်ရှိ ကမသာမ ကာင့် တနာက်ဆက်ေွဲစာြါအတိုငး် ယာဉ်မမာင်းလိုငစ
် င် ရြ်ဆိုင်းြံ
ရမ ကာင်း လက်ြံရရှိြါက သက်ဆိုငရ
် ာရုံးများသို့ အခမန်ဆုံးဆက်သွယ်မဆာင်ရွက်ရန် ခေစ်ြါသည်။

ြရိုင်ရုံး(………….)
ကုန်းလမ်းပိ့တ
ု ဆာင်တရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန
……………….မမို့
စာအမှေ်၊……………………….
ရက်စွဲ၊ …………………………..
အမ ကာင်းအရာ။

ယာယီရပ်ဆိုငး် ဖြင်းြံထားရတသာ ယာဉ်တမာင်းလိင
ု စ
် င်အား လာတရာက် အပ်နှံ
ရန်ကိစ္စ

ရည် ညွှန်း ြျက်။
၁။

ရုံးြျုြ်(မနခြည်မတာ်)၏ ……………ရက်စွဲြါစာအမှတ်၊ ကသ-၉၀၁/…/….

အမ ကာင်းအရာြါကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း၍ လူကကီးမင်းသည်(…………..)ရက်မန့တွင် ...…………

ပမို့နယ်၌ ယာဉ်တိုက်ြိုက်မှုခေစ်ြွားြဲ့သခေင့် ခမန်မာနိုင်ငရ
ံ ဲတြ်ေဲ့ွ က(…………)လတွင် မြးြို့မသာ
ယာဉ်တိုက်ြိုက်မှုသုံးသြ်ြျက်ခေစ်စဉ်တွင် လူကကီးမင်းအား ရာဇသတ်ကကီးြုဒမ
် (……………….)ခေင့်
အမရးယူမဆာင်ရွက်ထားမ ကာင်း မော်ခြြါရှိြါသည်။ သို့ခေစ်ြါ၍ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း
ြျုးမောက်
ိ
၍ ယာဉ်မဆင်ခြင်မမာင်းနှင်မှုမ ကာင့် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမရးနှင့်မမာ်မတာ်ယာဉ်
စီမံြန့်ြွဲမှုဥြမဒ၊ နည်းဥြမဒနှင့်အညီ လူကကီးမင်း၏ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်(………………….)အား
(………….) နှစ် ယာယီရြ်ဆိုငး် မဆာင်ရွက်မည်ခေစ်မ ကာင်း အမ ကာင်း ကားြါသည်။
၂။

သို့ြါ၍လူကကီးမင်းကိုင်မဆာင်မနသည့် ယာဉ်မမာင်းလိုငစ
် င်အား ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှငး်

မရးနှင့်မမာ်မတာ်ယာဉ်စီမံြန့်ြွဲမှုနည်းဥြမဒများ ၊ နည်းဥြမဒ ၂၂၀ အရ (……….…………….) ရုံး
ထံသို့ အခမန်ဆုံး မြျက်မကွက်လာမရာက်အြ်နှံရန် အမ ကာင်း ကားြါသည်။ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်
လာမရာက်အြ်နှံသည့်အြျန်ိ မှ စတင်၍ ယာဉ်မမာင်းလိုငစ
် င် ယာယီရြ်ဆိုငး် ခြင်းကာလအား စတင်
သတ်မှတ်မည် ခေစ်ြါသည်။
၃။

ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အား လာမရာက်အြ်နှံခြင်း မရှိြါက သက်တမ်းတိုးလာမရာက်မဆာင်ရွက်

သည့်အြါ(သို့မဟုတ်) မြျာက်/ြျက်စီး မိတ္တူများ လာမရာက်ထုတ်ယူသည့်အြါတွင် လူကကီးမင်း၏
ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အား သိမ်းဆည်း၍ ယာယီရြ်ဆိုင်းခြင်းကာလအား စတင် မရတွက် သတ်မှတ်
မည်ခေစ်မ ကာင်း အသိမြး အမ ကာင်း ကားြါသည်။

(……………………)
ဦးစီးမှူး
အမည်၊ ………………………………
နိုင်ငသ
ံ ားစိစစ်တရးကေ်ဖပားအမှေ်၊ ……………………………..
တနရပ်လိပ်စာ၊………………………………..

