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မိမိတိုခ့ံယူထားသည့်တာဝန်
ယာဉ်မမာင်းနှင့်မမာ်မတာ်ယာဉ် ဆိုင်ရာ 

အမောင်းဆုံး ဝန်မဆာင်မှုများအတွေ် လုံခခုံမရး
နှင့် ပွင့်လင်းမှုေို တာဝန်ယူရင်း အချိန်မီစွာနှင့်
မှန်ေန်စွာ မဆာင်ရွေ်မပးခခင်းခြင့် အင်ဒီယား

နား ခပည်သခူပည်သားများ Hoosiers အားလုံးေို 
ဝန်မဆာင်မှုမပးရန်

တာဝန်ထမ်းမဆာင်ရန် စိတ်ဓာတ်အခပည့်ရှိသည်
အင်ဒီယားနား မမာ်မတာ်ယာဉ်ဌာန INDIANA BUREAU OF MOTOR VEHICLES
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အခန်း 1အခန်း 1 || သက်သသခံလက်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်း

မာတိကာမာတိကာ
အခန်း တစ် | အခန်း တစ် | သက်သသခံလက်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်းသက်သသခံလက်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်း
သက်သသခံလက်မှတ်ဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုပ်သြာ်ခပချက်  1
သက်သသခံလက်မှတ် ပုံစံ 1
REAL ID 1
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ 2
သက်သသခံကတ်ခပားတစ်ခုအတွက် သလောက်လွှာတင်ခခင်း 3
ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်များ 3
အခမင်အာရုံစစ်သဆးခခင်း 4
စာသတွ့စစ်သဆးခခင်း 5
ကျွမ်းကျင်မှုများ စစ်သဆးခခင်းအတွက် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုကင်းလွတ်ခွင့် 5
လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းများ  5
ဒဏ်ရာရရှိမှု သိုမ့ဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အတွက် ဘဏ္ဍာသရးဆိုင်ရာတာဝန် 7
ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်အတွက် သလောက်လွှာတင်ခခင်း 8
လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင ် 10
ဓာတ်ပုံမလိုသည့်ခခွင်းချက်ရှိသသာ သက်သသခံလက်မှတ်များ 11
သက်သသခံလက်မှတ်ကို စာတိုက်မှတစ်ဆင့် လက်ခံရရှိခခင်း 11
ခပည်သူ့သဘးကင်းလုံခခုံမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် တားခမစ်ချက်များ 11

အခန်း နှစ် | အခန်း နှစ် | ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အတည်ခပုချက်များကန့်သတ်ချက်များနှင့် အတည်ခပုချက်များ
ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အတည်ခပုချက်များ 12
သက်သသခံလက်မှတ်အတွက် အထူးလိုအပ်ချက်များအရ ကန့်သတ်ချက်များ 13
သမာ်သတာ်ဆိုင်ကယ် သမာင်းသင်ခွင့ ် 13
သမာ်သတာ်ဆိုင်ကယ်သမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ခပုချက် 13
စက်နှင့်သမာင်းနှင်သသာဆိုင်ကယ်များ (MDC) 14
သအာ်တိုဆိုင်ကယ်များ 15
အငှားယာဉ်သမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ခပုချက် 15
အငှားယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်နှင့် အများခပည်သူခရီးသည်အတွက် အငှားယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်များ 16

အခန်း သုံး | အခန်း သုံး | အမှတ်အသားများ၊ သရယာဉ်များနှင့် ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ကတ်ခပားများအမှတ်အသားများ၊ သရယာဉ်များနှင့် ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ကတ်ခပားများ
ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခခင်း 17
လက်ရှိစစ်မှုထမ်းနှင့် စစ်မှုထမ်းသဟာင်း အမှတ်အသား 17
သရယာဉ ် 17
ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ကတ်ခပားများ 18

အခန်း သလး | အခန်း သလး | သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခပင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်းသက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခပင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်း
သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း 19
သက်သသခံလက်မှတ် ခပင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း 20
သက်သသခံလက်မှတ်ကို အစားထိုးခခင်း 20

အခန်း ငါး | အခန်း ငါး | ပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများနှင့် အာမခံသြကးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချက်များပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများနှင့် အာမခံသြကးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချက်များ
ပွိုင့်တန်ြိုးများ 21
ယာဉ်သမာင်းအတွက် သဘးကင်းမှု အစီအစဉ ် 21
အာမခံသြကးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချက်များ 22
ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများ 23
ယာဉ်စည်းကမ်း ချ ိုးသြာက်သလ့ရှိသူများ 25

အခန်း သခခာက်အခန်း သခခာက် |  | ယာဉ်သြကာထိန်းသည့် အမှတ်အသားများနှင့် အချက်ခပများယာဉ်သြကာထိန်းသည့် အမှတ်အသားများနှင့် အချက်ခပများ
ယာဉ်သြကာထိန်းသည့် အမှတ်အသား အသရာင်များ 27
ယာဉ်သြကာထိန်းသည့် အမှတ်အသား ပုံသဏ္ဌာန်များ 28
သတိသပးချက် အမှတ်အသားများ 29
ယာဉ်စည်းကမ်း အမှတ်အသားများ 31
ယာဉ်သြကာထိန်း လမ်းညွှန်ချက် အမှတ်အသားများ 33
ယာဉ်သြကာထိန်းအချက်ခပများ 34

မာာတိိကာာ

စကာ်နှှင့်််မောမာာင့််�နှှင့််မော�ာ ဆိုိ�င့််ကာယ််(MDC)
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အင်ဒီယားနား ယာဉ်မောင်းအတွက် လက်စွဲစာအုပ် || IN.gov/BMVIN.gov/BMV

အခန်း ခုနှစ် | အခန်း ခုနှစ် | မဘးေင်းစွာ ယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်းမဘးေင်းစွာ ယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်း
ယာဉ်မြော အမှတ်အသားများ 37
ယာဉ်မြောမခပာင်းခခင်းနှင့် အခခားယာဉ်များေုိ မေျာ်တေ်ခခင်း 37
မဘးေင်းစွာမေွ့ဝင်ရန်နှင့် တရားဝင်မေွ့ဝင်ရန်အတွေ် စည်းမျဉ်းများ 38
အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်များ 40
ဘရိတ်အုပ်ခခင်းနှင့် မနာေ်မှလိုေ်ရန် အေွာအမဝးများ 41
ဓာတ်ဆီေုန်ေျစရိတ် သေ်သာခခင်း 42
တာယာမလြိအားနှင့် တာယာပန်းအထူနှုန်း 43
မမသချာသည့် ရာသီဥတု အမခခအမနများတွင် ယာဉ်မမာင်းခခင်း 43
ညဘေ်တွင် ယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်း 44
ယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာ့မနစဉ်နှင့် အန္တရာယ်ကေီးစွာ ယာဉ်မမာင်းခခင်း 44
အာရုံမစိုေ်ဘဲ ယာဉ်မမာင်းခခင်း 45
မဒါသစိတ်ခြင့် ယာဉ်မမာင်းခခင်း 45
မေျးလေ်မဒသ လမ်းများတွင် ယာဉ်မမာင်းခခင်း 46
ခပည်နယ်ေူး အမဝးမခပးလမ်းမကေီးများ မပါ်တွင် ယာဉ်မမာင်းခခင်း 46
လုပ်ငန်းဇုန်များ 47
ရထားလမ်းဆုံများ 48
ရထားလမ်းဆုံများတွင် မဘးေင်းမှု 49
မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ယာဉ်များနှင့် လမ်းမြောင်း မေမဝအသုံးခပုခခင်း 49
အခခားယာဉ်များနှင့် လမ်းမြောင်းမေမဝအသုံးခပုခခင်း 51
ရပ်နားခခင်းနှင့် မနာေ်ဆုတ်ခခင်း 54
လမ်းမလောေ်သွားသူများ၏ မဘးေင်းမှု 55
ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များနှင့် ေမလးမဘးေင်းမှုအတွေ် ထိန်းချုပ်မှုများ 55
ေုန်တင်ယာဉ်အတေွ် ပစ္စည်းေိရိယာ သတ်မှတ်ချေ်များ 57

အခန်း ရှစ် | အခန်း ရှစ် | မမတာ်တဆခြစ်မှုများနှင့် အမရးမပါ်အမခခအမနများမမတာ်တဆခြစ်မှုများနှင့် အမရးမပါ်အမခခအမနများ
မမတာ်တဆခြစ်မှု တစ်ခုခုခြစ်ပွားခပီးမနာေ် မဆာင်ရွေ်ရန်ေိစ္စများ 58
ယာဉ်တိေု်မှုများေို မရှာင်ြေဉ်ခခင်း 58
ယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာ့မနစဉ် ယာဉ်မမာင်းခခင်း 59
လမ်းမဘး အမရးမပါ်အမခခအမနများ 59
ယာဉ်စေ်ေိရိယာ ပျေ်စီးခခင်းများ 60
ယာဉ်ခိုးမှုေို မရှာင်ြေဉ်ခခင်း 60
ဥပမဒထိန်းသိမ်းမရးအရာရှိမှ ယာဉ်ေိုရပ်ခိုင်းခခင်းများ 60
ောဗွန်မိ ုမနာေ်ဆိုေ် အဆိပ်ခြစ်ခခင်း 62

အခန်း ေိုး |အခန်း ေိုး |  စာမတွ့စစ်မဆးရန် နမူနာမမးခွန်းများစာမတွ့စစမ်ဆးရန် နမူနာမမးခွန်းများ
ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်နှင့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် အမြောင်းစစ်မဆးရန် နမူနာမမးခွန်းများ 63
အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ခပုချေ်ဆိုင်ရာ နမူနာမမးခွန်းများ 64
စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုင်ေယ် မမာင်းနှင်ခွင့်မပးမသာ အတည်ခပုချေ် အမြောင်းစစ်မဆးရန် နမူနာမမးခွန်းများ 65

မနာေ်ဆေ်တွဲစာ A | မနာေ်ဆေ်တွဲစာ A | လိုအပ်မသာ စာရွေ်စာတမ်းများလိုအပ်မသာ စာရွေ်စာတမ်းများ  6666

မနာေ်ဆေ်တွဲစာ B | မနာေ်ဆေ်တွဲစာ B | ယာဉ်မမာင်းမသာ ဆယ်မေျာ်သေ်များယာဉ်မမာင်းမသာ ဆယ်မေျာ်သေ်များ  6969

မနာေ်ဆေ်တွဲစာ C | မနာေ်ဆေ်တွဲစာ C | အခခားမသာ BMV ဝန်မဆာင်မှုများနှင့် ေူညီပံ့ပိုးမှုများအခခားမသာ BMV ဝနမ်ဆာင်မှုများနှင့် ေူညီပံ့ပိုးမှုများ  7070

အညွှန်းအညွှန်း  7272
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အခန်း 1အခန်း 1 || သက်သသခံလက်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်း

အခန်း တစ် | အခန်း တစ် | သေ်မသခံလေ်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်းသေ်မသခံလေ်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်း

သေ်မသခံလေ်မှတ်ဆိုင်ရာ အေျဉ်းချုပ်မြာ်ခပချေ် သေ်မသခံလေ်မှတ်ဆိုင်ရာ အေျဉ်းချုပမ်ြာ်ခပချေ် 
အင်ဒီယားနား မမာ်မတာ်ယာဉ်ဌာန (BMV) သည် မအာေ်ပါအြေမ်းြျင်း မြာ်ခပသည့်အတိုင်း သေ်မသခံလေ်မှတ်သုံးမျ ိုး ထုတမ်ပးသည်။
1. 1. သေ်မသခံေတ်ခပားများသေ်မသခံေတ်ခပားများ 

ယင်းတိုေ့ို သတ်မှတ်ချေ်နှင့် ေိုေ်ညီမသာ မည်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်သားများမဆို ရယူနိုင်သည်။ သေ်မသခေံတ်ခပားများေို မနာေ်တ
ကေိမ် အမထွမထွမရွးမောေ်ပွဲ သိုမ့ဟုတ် ခမူနီစီပါယမ်ရွးမောေ်ပွဲ အချိန်နှင့် ထိုအချိန်မတိုင်မီ အသေ် 18 နှစ်ခပည့်ခပီးမသာ သိုမ့ဟုတ် ခပည့်မည်
ခြစ်မသာ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ် အခမဲ့ထုတ်မပးပါသည်။

2. 2. ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်များယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်များ 
ဤအပိုင်းတွင် ယာဉ်မမာင်းအတွေ် ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့် (ဤစာအုပ်တွင် ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်ဟု ရည်ညွှန်းသည်)၊ မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ် မမာင်းသင်
ခွင့်၊ နှင့် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်၊ စသည့်ခွင့်ခပုချေ်လေ်မှတ်များ ပါဝင်သည်။

3. 3. ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်များယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်များ 
ဤအပိုင်းတွင် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်နှင့် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် (CDL) ပါဝင်သည်။

အသေ် 21 နှစ်မအာေ် အရွယ်ရှိမသာ အင်ဒီယားနား ခပည်နယ်သားများ အားလုံးအတေွ် ထုတမ်ပးသည့် သေ်မသခံလေ်မှတ်များ အားလုံးတွင် မဒါင်
လိုေ်ပုံစံရှိခပီး ေတ်ခပားေိုင်မဆာင်သူအမနနှင့် အသေ်အရွယ် 18 နှစ်နှင့် 21 နှစ်ခပည့်မည့် ရေ်စွဲများေို မြာ်ခပထားသည်။ အမပါ်ပိုင်း ညာဘေ်မထာင့်
ရှိ ြေယ်အမှတ်အသား တစ်ခုမြာ်ခပထားခခင်းသည် စစ်မှန်သည့်သေ်မသခေံတ်ခပား Real ID သတ်မှတ်ချေ်နှင့် ေိုေ်ညီမြောင်း မြာ်ခပရန် ခြစ်ခပီး ြယ်
ဒရယ်လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွေ် သေ်မသခံလေ်မှတ်အခြစ် အသုံးခပုနိုင်သည်။ (စစ်မှန်သည့်သေ်မသခံေတ်ခပား Real ID အမြောင်းနှင့်ပတ်သေ်ခပီး ပိုမို
သိရှိလိုပါေ မအာေ်ပါအချေ်အလေ်များတွင် ြတ်ရှုပါ)

သေ်မသခံလေ်မှတ် ပုံစံသေ်မသခံလေ်မှတ် ပုံစံ
2019 တွင် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် အမနနှင့် ပုံစံအသစ်နှင့် လုံခခုံမရးလေ္ခဏာများခြင့် သေ်မသခံလေ်မှတ်များေို ထုတမ်ပးပါသည်။ လေ်ရှိသေ်မသခံ
လေ်မှတ်များ၏ အမရှ့ဘေ်တွင် မရးသားထားမသာ သေ်တမ်းေုန်မည့်ရေ်စွဲ မတိုင်ခင်အထိ ထိေုတ်ခပားများေို တရားဝင် ဆေ်လေ်အသုံးခပုခွင့်
ရှိသည်။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ် သေ်မသခံလေ်မှတ်များတွင် ဥပမဒထိန်းသိမ်းမရးအရာရှိအား ေတခ်ပားများ၏စစ်မှန်မှုေို အေဲခြတ်နိုင်မစမည့် 
လုံခခုံမရးလေ္ခဏာများ ထည့်သွင်းထားခခင်း ရှိပါသည်။

ေိုယ်မရးေိုယ်တာ အချေ်အလေ်ခိုးယူမှုနှင့် လိမ်လည်မှုေို တားဆီးရာတွင် အမထာေ်အေူခြစ်မစရန်အတွေ် သေ်မသခံလေ်မှတ် မလောေ်လွှာ
အားလုံးေို လုံခခုံမရးတင်းြေပ်စွာ စစမ်ဆးခခင်းအားခြင့် စီစဉမ်ဆာင်ရွေ်မပးပါသည်။ အေယ်၍ စိစစ်သည့်အချိန်အတွင်း BMV အမနနှင့် အခခား
ခပည်နယ်၊ အုပ်ချုပ်မရးနယ်မခမ၊ သိုမ့ဟုတ် အမမရိေနခ်ပည်မထာင်စု၏ ပိုင်နေ်၊ District of Columbia နယ်မခမ၊ သိုမ့ဟုတ် ဓနသဟာရနိုင်ငခံြစ်မသာ 
မပါ်တိုရီေို၊ စသည့်နယ်မခမတစ်ခုခုတွင် အခခားမသာ သေ်မသခံလေ်မှတ်တစ်ခုခု ထုတမ်ပးထားမြောင်း မတွ့ရှိရပါေ BMV အမနနှင့် အင်ဒီယားနား
ခပည်နယ်၏ သေ်မသခံလေ်မှတ် မလောေ်လွှာေို မစီစဉ်မဆာင်ရွေ်မီ မလောေ်ထားသူအား အခခားခပည်နယ်၏ သေ်မသခံလေ်မှတ်ေို အပ်နှံခိုင်းပါ
လိမ့်မည်။

သေ်မသခံလေ်မှတ် ပုံစံများ၏ ဥပမာပုံများေို ညာဘေ်တွင် မတွ့ရနိုင်သည်။

REAL IDREAL ID
2005 ခုနှစ်ထုတ် စစ်မှန်သည့်သေ်မသခံေတ်ခပား အေ်ဥပမဒ Real ID Act သည် ခပည်နယ်
အစိုးရထုတ်မပးမသာ သေ်မသခံလေ်မှတ်များအတွေ် အနည်းဆုံးစံနှုန်းအဆင့်များ ချမှတ်
ခဲ့သည်။ သတခိပုမိမစလိုသည်မှာ သေ်မသခံလေ်မှတ်များ ဆိုရာတွင် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်၊ 
ခွင့်ခပုချေ်လေ်မှတ်များ၊ နှင့် သေ်မသခံေတခ်ပားများ ပါဝင်သည်။ အဆိုပါစံနှုန်းသတ်မှတ်
ချေ်များနှင့် ေိုေ်ညီမသာ ခပည်နယ်အစိုးရထုတ် သေ်မသခံလေ်မှတ်များေို လုပ်ငန်းသုံး 
မလယာဉ်များ စီးရန်၊ စစ်တပ်နှင့် အခခားမသာ လုံခခုံသည့် ြယ်ဒရယ်အမဆာေ်အအုံများထဲ ဝင်
မရာေ်ရန်အပါအဝင် ြယ်ဒရယ် သေ်မသခံလေ်မှတ်အခြစ် လေ်ခံနိုင်သည်။ ဤစံနှုန်းများ၏ 
ရည်ရွယ်ချေ်သည် စာရွေ်စာတမ်းနှင့် ပုံရိေု်ေူးခခင်းများေို တညီတညာတည်း သတ်မှတ်ချေ်
များ ချမှတ်ရန်၊ လိမ်လည်မှုေို တားဆီးောေွယ်ရန်၊ နှင့် လုံခခုံသည့် ဗဟိုဌာနအမဆာေ်အအုံ 
တစ်ခုမှ သေ်မသခံလေ်မှတ်များေို ထုတ်မပးရန်နှင့် စာတိုေ်ခြင့်ပိုမ့ပးရန်အတေွ် စီစဉ်
မဆာင်ရွေ်ခခင်း ခြစ်ပါသည်။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ် အမနနှင့် 2010 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 1 ရေ်
မန့မှစ၍ စစ်မှန်သည့်သေ်မသခံေတ်ခပား အေ်ဥပမဒ Real ID Act သတ်မှတ်ချေ်များနှင့် 
ေိုေ်ညီမှုရှိပါသည်၊ ထိုမ့ြောင့် ြယ်ဒရယ်ဥပမဒ အမောင်အထည်မြာ်မဆာင်ရွေ်ရာတွင် Real 
ID သတ်မှတ်ချေ်နှင့်ေိုေ်ညီမသာ သေ်မသခံလေ်မှတ် ထုတ်မပးထားသည့် မိမိတို၏့နိုင်ငံသား
များအမပါ် သေ်မရာေ်မှုမရှိပါ။

ခပည်တွင်းလုံခခုံမရးဌာန (DHS) နှင့် သယ်ယူပိုမ့ဆာင်မရး လုံခခုံမှု အုပ်ချုပမ်ရးအြဲွ့ (TSA) အမန
နှင့် မမလ 3 ရေ်မန့၊ 2023 ေို မနာေ်ဆုံးထား၍  မလယာဉ်မပါ်တေ်ရန် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် 
သိုမ့ဟုတ် သေ်မသခံေတ်ခပားေို အသုံးခပုသူများအား Real ID သတ်မှတ်ချေ်နှင့်ေိုေ်ညီ
သည့် သေ်မသခံလေ်မှတ်ေို စတင်အသုံးခပုရမည့်ရေ်အခြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ အင်ဒီ
ယားနားခပည်နယ် မမာမ်တာ်ယာဉ်ဌာန BMV အမနနှင့် မိမိတို၏့ နိုင်ငံသားများအား မနာေ်တစ်
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ကကိေ် သက်တေ်းတိုးေည့်အချိန်တွင် ခြစ်မစ၊ သိုေ့ဟုတ် ၎င်းတို၏့ လက်ရှိ
သက်မသခံလက်ေှတ်သည် မနာက်ဆုံးသတ်ေှတ်ရက်ခြစ်သည့် မေလ 3 
ရက်မန့၊ 2023 မနာက်ပိုင်းတွင် သက်တေ်းကုန်ေည် ခြစ်မစ၊ စစ်ေှန်သည့်
သက်မသခံကတ်ခပား Real ID ကို မလောက်ရန်အကကံခပုပါသည်။ သက်တေ်း
တိုးခခင်း၊ ခပင်ဆင်ေွေ်းေံခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်း၊ စသည့်အချိန်ေျား
တွင် Real ID သတ်ေှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် သက်မသခံလက်ေှတ်အခြစ် 
ခပင်ဆင်ေွေ်းေံချင်ပါက BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုသို ့သွားမသာအခါတွင် သင့်ကို
ေည်သူေည်ဝါခြစ်မြကာင်း မြာ်ခပသည့်အမထာက်အထား၊ တရားဝင်မနထိုင်ခွင့်၊ လူေှုြူလုံမရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားတွင် မနထိုင်မြကာင်း မြာ်ခပသည့်
စာရွက်စာတေ်းေျား၊ စသည့်ေူရင်းအမထာက်အထားေျား သိုေ့ဟုတ် မထာက်ခံချက်ရှိမသာ အမထာက်အထားေျားကို တင်ခပရေည်။

သင်၏ သက်မသခံလက်ေှတ်သည် Real ID သတ်ေှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီေှုရှိေရှိ ဆုံးခြတ်ရန်အတွက် အမပါ်ပိုင်းညာဘက်မထာင့်တွင် ြကယ်တစ်လုံးရှိေရှိ 
စစ်ြကည့်ပါ (စာေျက်နှာ 1 တွင်ရှိမသာ သက်မသခံလက်ေှတ် ပုံေျားကို ြကည့်ရှုပါ)။

 Î Real ID သတ်ေှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမသာ သက်မသခံလက်ေှတ် ရယူရန်အတွက် လိုအပ်မသာ စာရွက်စာတေ်းေျား၏ စာရင်းအခပည့်အစုံတစ်
ခု လိုအပ်လေင် ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ မနာက်ဆက်တွဲစာ A (စာေျက်နှာ 66) တွင် ြတ်ရှုပါ၊ သိုေ့ဟုတ် REALID.IN.gov တွင်ြတ်ရှုပါ။ သင့်
စာရွက်စာတေ်းေျားကို မတာင်းခံခခင်းနှင့်ပတ်သက်ခပီး မေးခွန်းေျားရှိပါက သုံးစွဲသူဝန်မဆာင်ေှု ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦးနှင့် မဆွးမနွးရန်အတွက် 
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်မော်မတာ်ယာဉ်ဌာန BMV အား 888-692-6841 သို ့အခေဲ့ြုန်းဆက်ပါ၊ သိုေ့ဟုတ် အကူအညီရရှိရန်အတွက် ဌာနခွဲတစ်ခုခု
သို ့သွားပါ။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူအတွက် သတ်ေှတ်ချက်ေျားအင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူအတွက် သတ်ေှတ်ချက်ေျား
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် သက်မသခံလက်ေှတ်တစ်ခု ရယူရန်အတွက် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် တရားဝင်မနထိုင်သူတစ်ဦး ခြစ်ရေည်။ အင်ဒီယားနား
ခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သည့် သက်မသအမထာက်အထား ေျားတွင် ပါဝင်မသာအရာေျား။

• အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သည့်လိပ်စာတစ်ခု ထိန်းသိေ်းခပီး အခခားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူအခြစ် ေခံယူခခင်း
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် ေဲမပးရန်ေှတ်ပုံတင်ထားသူ တစ်ဦးခြစ်ခခင်း
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ်ရှိ ေူလတန်းမကျာင်း သိုေ့ဟုတ် အထက်တန်းမကျာင်း တစ်ခုခုတွင် စာရင်းသွင်းထားမသာ ေှီခိုတစ်ဦးရှိခခင်း

သက်မသခံလက်ေှတ် ရယူရန်ရည်ရွယ်ခခင်းနှင့် ပတ်သက်ခပီး မအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ေျားအား အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူေျားအခြစ် ေသတ်ေှတ်ပါ။
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ်ကို ေိေိမနထိုင်သည့်ခပည်နယ်အခြစ် ေခံယူဘဲ အထက်တန်းမကျာင်းလွန် ပညာမရးအြွဲ့အစည်း တစ်ခုခုတွင် စာရင်းသွင်း

ထားသည့် မကျာင်းသူမကျာင်းသားေျား
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ်ကို ေိေိမနထိုင်သည့်ခပည်နယ်အခြစ် ေခံယူဘဲ စစ်တပ်ေျားတွင် လက်ရှိတာဝန်ထေ်းမဆာင်သည့် စစ်ေှုထေ်းေျား
• ယာယီဝန်ထေ်းေျား
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ်ကို အတည်အခေဲမနထိုင်ရန် ေရည်ရွယ်မသာ အခခားအမြကာင်းရင်းေျား

အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူအသစ်ေျားအင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူအသစ်ေျား
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူတစ်ဦး ခြစ်လာမသာအခါ သင့်အမနနှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အသစ်တစ်ခု ရယူရန်အတွက် 
ရက် 60 အချိန်ရှိပါသည်။

သင့်အမနနှင့် အခခားခပည်နယ်ေှ တရားဝင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုေှ ေကိုင်မဆာင်ြူးပါက အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မလောက်ခွင့်ေ
ရေီ အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်ကို ရက်မပါင်း 180 ကိုင်မဆာင်ရေည်။

အခခားခပည်နယ်တစ်ခုခုေှ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိခဲ့ြူးပါက မအာက်ပါစည်းေျဉ်းေျား၏ အကျ ိုးသက်မရာက်ေှုရှိသည်။

သင့်အမနနှင့် အသက် 18 နှစ် သိုေ့ဟုတ် အထက် ရှိေရှိသင့်အမနနှင့် အသက် 18 နှစ် သိုေ့ဟုတ် အထက် ရှိေရှိ

သင့်အသက်အရွယ်သည် အနည်းဆုံး 18 နှစ်ခပည့်ခပီး အခခားခပည်နယ်၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ကိုင်မဆာင်ပါက မော်မတာ်ယာဉ်ဌာနခွဲသို ့မအာက်ပါ
အမထာက်အထား သုံးခုထဲေှ တစ်ခုကို ယူမဆာင်လာရေည်။

• အခခားခပည်နယ်ေှ သင်၏လက်ရှိ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊
• တရားဝင် ယာဉ်မောင်းေှတ်တေ်း ေိတ္တူတစ်မစာင်၊ သိုေ့ဟုတ်
• စစ်မဆးအတည်ခပုစာ တစ်မစာင်။

သင်၏အခခားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် သက်တေ်းကုန်ခပီး သုံးနှစ်ေခပည့်မသးလေင်၊ သိုေ့ဟုတ် အခခားခပည်နယ်ေှ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ကိုင်
မဆာင်ချိန် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ခပည့်ခဲ့လေင် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူရန်အတွက် စာမတွ့စစ်မဆးေှုကို မအာင်ရေည်။

သင်၏ အခခားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တေ်းကုန်ခပီး သုံးနှစ်မကျာ်ခဲ့လေင် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူရန်အတွက် စာမတွ့
စစ်မဆးေှုနှင့် လက်မတွ့ယာဉ်မောင်းစစ်မဆးေှုကို မအာင်ရေည်။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူရန်အတွက် မော်မတာ်ယာဉ်ဌာနခွဲ သိုသ့ွားမသာအခါတွင် အထက်ပါမြာ်ခပထားမသာ အမခခအမနေျား
နှင့် ကိုက်ညီသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ေျားအားလုံးအမနနှင့် ေည်သူေည်ဝါခြစ်မြကာင်း မြာ်ခပသည့်အမထာက်အထား၊ တရားဝင်မနထိုင်ခွင့်၊ လူေှုြူလုံမရးနံပါတ်၊ နှင့် 
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်ခခင်း၊ စသည့် လက်ရှိစာရွက်စာတေ်းေျားကိုလည်း တင်ခပရေည်။ စံနှုန်းအဆင့်အရ သာေန် အခေင်အာရုံစစ်မဆးေှုကို
လည်း မအာင်ရေည်။

�င့််ရဲ့့�အခြား�ာ�ခြား�ည််နယ်် ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိုိ�င့််စင့််�ည်် �ကာ်တိမာ်�ကာ�န်ပြီး�း� င့်း�နှှစ် မာခြား�ည်််မော��လိုှင့််၊ �ိ��မာဟု�တိ် အခြား�ာ�ခြား�ည််နယ််မာှ ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိုိ�င့််စင့်် ကာိ�င့််မောဆိုာင့််
�ိိန် အနည်�်ဆို��� တိစ်နှှစ်ခြား�ည်််�့်လိုှင့်် အင့််ဒီးး�ယ်ာ�နာ�ခြား�ည််နယ်် ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိို�င့််စင့်် ရဲ့ယ်ူရဲ့န်အတိွကာ် စာမောတိွ�စစ်မောဆို�မာုကာိ� မောအာင့််ရဲ့မာည််။ 

�င့််ရဲ့့�အခြား�ာ�ခြား�ည််နယ်် ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိို�င့််စင့််�ည်် �ကာ်တိမာ်�ကာ�န်ပြီး�း� င့်း�နှှစ် မောကာိာ်�့်လိုှင့်် ၊အင့််ဒီးး�ယ်ာ�နာ�ခြား�ည််နယ်် ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိို�င့််စင့်် ရဲ့ယ်ူရဲ့န်အတိွကာ် 
စာမောတိ�ွစစ်မောဆို�မာုနှှင့််် လိုက်ာမောတိွ�ယ်ာဥ််မောမာာင့်�်စစ်မောဆို�မာုကာိ� မောအာင့််ရဲ့မာည််။

အင့််ဒီးးယ်ာ�နာ�ခြား�ည််နယ်် ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိုိ�င့််စင့်် ရဲ့ယ်ူရဲ့န်အတိွကာ် မောမာာ်မောတိာ်ယ်ာဥ််ဌာာန�ွ့�ိ�� �ွာ�မော�ာအ�းတွိင့်် အထကာ်တိွင့််မော�ာ်ခြား��ထာ�မော�ာ အမောခြား�အမောနမာိာ�
နှှင့််် ကာိ�ကာ်ည်း�ည််် �ူမာိာ�အာ�လို���အမောနနှှင့််် မာည််�ူမာည််ဝါးခြား�စ်မော�ကာာင့််� မော�ာ်ခြား���ည််် အမောထာကာ်အထာ�၊ တိရဲ့ာ�၀င့််မောနထိ�င့််�ွင့်််၊ လူိုမာု�ူလို��မောရဲ့�န��းတ်ိနှှင့််် အင့််
ဒီးး�ယ်ာ�နာ�ခြား�ည််နယ််တိွင့်် မောနထိ�င့််ခြား�င့််� စ�ည််် လိုကာ်ရဲ့ှိစာရွဲ့ကာ်စာတိမာ်�မာိာ�ကာိ�လိုည််� တိင့််ခြား�ရဲ့မာည််။ စ�နှုန်�အဆိုင့်််အရဲ့ �ာမာန် အခြားမာင့််အာရုံ��စစ်မောဆို�မုာကာိ�လိုည််� 
မောအာင့််ရဲ့�းမာည််။ 

https://www.in.gov/bmv/2577.htm
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အခန်း 1အခန်း 1 || သက်သသခံလက်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်း

သင့်အသက် 18 နှစ်သအာက်အရွယ်ရှိပါက  သင့်အသက် 18 နှစ်သအာက်အရွယ်ရှိပါက  
သင့်အသက် 18 နှစ်သအာက်ရှိသသာ်လည်း 16 နှစ်နှင့် ရက်သပါင်း 180 ခပည့်သည့် အရွယ်ခြစ်ခပီး သင်သနထိုင်ခဲ့သည့် ယခင်ခပည်နယ်(များ) တွင် တရားဝင် 
ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို အနည်းဆုံး ရက်သပါင်း 180 ကိုင်သဆာင်ခဲ့လေင် သင်၏လက်ရှိ အခခားခပည်နယ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်၊ သိုမ့ဟုတ် တရားဝင် ယာဉ်သမာင်း
မှတ်တမ်း တစ်သစာင် တင်ခပရန် BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုသိုသ့ွားရမည်။ သင် မည်သူမည်ဝါခြစ်သြကာင်း သြာ်ခပသည့်အသထာက်အထား၊ တရားဝင်သနထိုင်ခွင့်၊ 
လူမှုြူလုံသရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်ခခင်း၊ စသည့် လက်ရှိစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း တင်ခပရမည်။ အသက် 18 နှစ်သအာက်အရွယ်ရှိ
သသာ သလောက်ထားသူများ အသနနှင့် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းအားလုံး တင်ခပခပီး စာသတွ့စစ်သဆးမှုနှင့် အခမင်အာရုံစစ်သဆးမှုကို သအာင်ရမည်ဟု သတ်မှတ်
ထားသည်။

 Î အတည်ခပုချက်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များအတွက် သနာက်ထပ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ခပီး ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ အခန်း နှစ် တွင်ြတ်ရှုပါ။

သက်သသခံကတ်ခပားတစ်ခုအတွက် သလောက်လွှာတင်ခခင်းသက်သသခံကတ်ခပားတစ်ခုအတွက် သလောက်လွှာတင်ခခင်း
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူတစ်ဦးအသနနှင့် မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်မရှိလေင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက် သက်သသခံကတ်ခပား 
ထုတ်သပးနိုင်သည်။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူများအသနနှင့် တစ်ကကိမ်တည်းတွင် သက်သသခံလက်မှတ် တစ်ခုထက်ပိုခပီး ကိုင်သဆာင်၍မရပါ၊ 
အခခားခပည်နယ်မှ ထုတ်သပးသသာ သက်သသခံလက်မှတ် ခြစ်သည့်တိုင် မရပါ။ ထိုသ့ြကာင့် သက်သသခံကတ်ခပားသလောက်လွှာကို အဆုံးသတ်ရန်အတွက် အခခား
သသာ သက်သသခံလက်မှတ် မှန်သမေအား အင်ဒီယားနားခပည်နယ် BMV ဌာနသို ့အပ်နှံရမည်။

သက်သသခံကတ်ခပားများသည် အသက်အရွယ် အနည်းဆုံး 15 နှစ်ခပည့်ခပီး စက်နှင့်သမာင်းနှင်သသာဆိုင်ကယ် Motor Driven Cycle နှင့် ပတ်သက်သည့် 
စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို သအာင်ခမင်သ၍ MDC ကိုလည်း သမာင်းနှင်ရန် အထူးအခွင့်အသရးများ (MDC – သမာင်းနှင်ခွင့်အတည်ခပုချက် B) သပးနိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုစလုံးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါက သင့်သက်သသခံကတ်ခပားသပါ်တွင် MDC သမာင်းနှင်ရန် ခွင့်ခပုသြကာင်းသြာ်ခပသည့် အတည်ခပုချက်ကို  မှတ်သား
သပးမည်။

သက်သသခံကတ်ခပားတစ်ခု သလောက်လွှာတင်ရန်အတွက် BMV ဌာနခွဲသိုသ့ွားခပီး သနာက်ဆက်တွဲစာ A တွင် သြာ်ခပသည့်အတိုင်း သင်မည်သူမည်ဝါခြစ်သြကာင်း 
သြာ်ခပသည့်အသထာက်အထား၊ တရားဝင်သနထိုင်ခွင့်၊ (အခခားသသာ စာရွက်စာတမ်း လိုအပ်သည့် ခခွင်းချက်တစ်ခု သိုမ့ဟုတ် နိုင်ငံခခားသားတစ်ဦးအခြစ် တင်ခပ
ခခင်းမှလွဲ၍) လူမှုြူလုံသရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်ခခင်း၊ စသည့်စာရွက်စာတမ်းများကို တင်ခပရမည်။

သက်သသခံကတ်ခပား၏ တရားဝင်မှုသက်သသခံကတ်ခပား၏ တရားဝင်မှု
• သက်သသခံကတ်ခပားနှင့် MDC သမာင်းနှင်ခွင့်အတည်ခပုချက်များသည် သခခာက်နှစ်သက်တမ်းရှိပါသည်။
• တရားဝင်ယာယီ သနထိုင်သူများအတွက် ထုတ်သပးသသာ သက်သသခံကတ်ခပားများသည် သလောက်ထားသူ၏ သနထိုင်မည့် သနာက်ဆုံးရက်စွဲတွင် သက်တမ်း

ကုန်မည်ခြစ်၍ သာမန်သက်တမ်း ကာလများနှင့်ထပ်တူ ခြစ်ချင်မှခြစ်မည်။

ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်များယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်များ
ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်သည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူကို ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် မသလောက်မီ ယာဉ်သမာင်းသလ့ကျင့်ရန်အတွက် ခွင့်ခပုပါသည်။ 
ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်ကို မည်သည့် BMV ဌာနတွင်မဆို သလောက်လွှာတင်နိုင်ပါသည်။

သင့်အသနနှင့် အသက် 16 နှစ် သိုမ့ဟုတ် အထက် ရှိပါက ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် ရယူရန်အတွက် သအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
• သနာက်ဆက်တဲွစာ A တွင် သြာ်ခပသည့်အတုိင်း သင်မည်သူမည်ဝါခြစ်သြကာင်း သြာ်ခပသည့်အသထာက်အထား၊ တရားဝင်သနထုိင်ခွင့်၊ (အခခားသသာ 

စာရွက်စာတမ်း လုိအပ်နုိင်သည့် နုိင်ငံခခားသားတစ်ဦး ခြစ်သနခခင်းမှလဲွ၍) လူမှုြူလံုသရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထုိင်ခခင်း၊ စသည့်
စာရွက်စာတမ်းများကုိ တင်ခပရမည်

• စံနှုန်းအဆင့်ထားသည့် အခမင်အာရံုစစ်သဆးမှု သအာင်ရမည်
• စာသတွ့စစ်သဆးမှုကုိ သအာင်ရမည်

သင့်အသနနှင့် အသက် 16 နှစ်သအာက် သ့ုိမဟုတ် ထုိထက်အသက်ပုိကကီးပါက ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် ရယူရန်အတွက် သအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကုိက်ညီရ 
မည်။

• အသက်အနည်းဆုံး 15 နှစ်ရှိရမည်ခြစ်ခပီး ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်းထံမှ ယာဉ်သမာင်းပညာသရး စာရင်းဝင်လက်မှတ် တင်ခပခခင်းခြင့် BMV မှလိုင်စင်
သပးထားသသာ ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းပိုခ့ျသူထံ စာရင်းဝင်ခြစ်သြကာင်း သက်သသအသထာက်အထား ခပရမည်။ အဆိုပါလက်မှတ်တွင် သင်တန်းစမည့်ရက် 
မတိုင်မီ 3 ပတ်ထက်သစာ၍ ရက်စွဲတပ်ထားသည့်လက်မှတ် မခြစ်ရပါ။ အွန်လိုင်းသင်တန်း တက်ခပီးသသာလက်မှတ်သည် လက်ခံနိုင်ြွယ် စာရွက်စာတမ်း
တစ်ခု မဟုတ်ပါ။

• သနာက်ဆက်တွဲစာ A တွင် သြာ်ခပသည့်အတိုင်း သင်မည်သူမည်ဝါခြစ်သြကာင်း သြာ်ခပသည့်အသထာက်အထား၊ တရားဝင်သနထိုင်ခွင့်၊ (အခခားသသာ 
စာရွက်စာတမ်း လိုအပ်နိုင်သည့် နိုင်ငံခခားသားတစ်ဦး ခြစ်သနခခင်းမှလွဲ၍) လူမှုြူလုံသရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်ခခင်း၊ စသည့်
စာရွက်စာတမ်းများကို တင်ခပရမည်။

• စံနှုန်းအဆင့်ထားသည့် အခမင်အာရုံစစ်သဆးမှု သအာင်ရမည်
• စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို သအာင်ရမည်

အကာယ််၍ �င့််�ည်် အ�ကာ်အနည််�ဆို��� 15 နှှစ်ခြား�ည်််ပြီး�း� စကာ်နှှင့်််မောမာာင့််�နှှင့််မော�ာ ဆိို�င့််ကာယ်် နှှင့်််�တိ်�ကာ်�ည််် စာမောတိွ�စစ်မောဆို�မာုကာိ� မောအာင့််ခြားမာင့််�းကာ 
�ကာ်မော���ကာတ်ိခြား�ာ�မာိာ��ည်် MDC ကာိ�လိုည််� မောမာာင့််�နှှင့််ရဲ့န် �ွင့်််ခြား�ုမော�ကာာင့််� မော�ာ်ခြား��ည််် အတိည််ခြား�ု�ိကာ်ကာိ� မာှတိ်�ာ�မော��မာည််။ ထိ��မော�ကာာင့််် �က်ာမော���
ကာတ်ိခြား�ာ�မောလိုှာကာ်လိုာာကာိ� အဆို����တိ်ရဲ့န်အတွိကာ် အခြား�ာ� မော�ာ �ကာ်မော���လိုက်ာမာှတိ် မာှန်�မာှအာ� အင့််ဒီးးယ်ာ�နာ�ခြား�ည််နယ်် BMV ဌာာန�ိ�� အ�်နှှ�ရဲ့မာည််။
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အခန်း 1အခန်း 1 || သက်သသခံလက်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်း

သင့်အသက် 18 နှစ်သအာက်အရွယ်ရှိပါက  သင့်အသက် 18 နှစ်သအာက်အရွယ်ရှိပါက  
သင့်အသက် 18 နှစ်သအာက်ရှိသသာ်လည်း 16 နှစ်နှင့် ရက်သပါင်း 180 ခပည့်သည့် အရွယ်ခြစ်ခပီး သင်သနထိုင်ခဲ့သည့် ယခင်ခပည်နယ်(များ) တွင် တရားဝင် 
ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို အနည်းဆုံး ရက်သပါင်း 180 ကိုင်သဆာင်ခဲ့လေင် သင်၏လက်ရှိ အခခားခပည်နယ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်၊ သိုမ့ဟုတ် တရားဝင် ယာဉ်သမာင်း
မှတ်တမ်း တစ်သစာင် တင်ခပရန် BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုသိုသ့ွားရမည်။ သင် မည်သူမည်ဝါခြစ်သြကာင်း သြာ်ခပသည့်အသထာက်အထား၊ တရားဝင်သနထိုင်ခွင့်၊ 
လူမှုြူလုံသရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်ခခင်း၊ စသည့် လက်ရှိစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း တင်ခပရမည်။ အသက် 18 နှစ်သအာက်အရွယ်ရှိ
သသာ သလောက်ထားသူများ အသနနှင့် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းအားလုံး တင်ခပခပီး စာသတွ့စစ်သဆးမှုနှင့် အခမင်အာရုံစစ်သဆးမှုကို သအာင်ရမည်ဟု သတ်မှတ်
ထားသည်။

 Î အတည်ခပုချက်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များအတွက် သနာက်ထပ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ခပီး ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ အခန်း နှစ် တွင်ြတ်ရှုပါ။

သက်သသခံကတ်ခပားတစ်ခုအတွက် သလောက်လွှာတင်ခခင်းသက်သသခံကတ်ခပားတစ်ခုအတွက် သလောက်လွှာတင်ခခင်း
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူတစ်ဦးအသနနှင့် မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်မရှိလေင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက် သက်သသခံကတ်ခပား 
ထုတ်သပးနိုင်သည်။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူများအသနနှင့် တစ်ကကိမ်တည်းတွင် သက်သသခံလက်မှတ် တစ်ခုထက်ပိုခပီး ကိုင်သဆာင်၍မရပါ၊ 
အခခားခပည်နယ်မှ ထုတ်သပးသသာ သက်သသခံလက်မှတ် ခြစ်သည့်တိုင် မရပါ။ ထိုသ့ြကာင့် သက်သသခံကတ်ခပားသလောက်လွှာကို အဆုံးသတ်ရန်အတွက် အခခား
သသာ သက်သသခံလက်မှတ် မှန်သမေအား အင်ဒီယားနားခပည်နယ် BMV ဌာနသို ့အပ်နှံရမည်။

သက်သသခံကတ်ခပားများသည် အသက်အရွယ် အနည်းဆုံး 15 နှစ်ခပည့်ခပီး စက်နှင့်သမာင်းနှင်သသာဆိုင်ကယ် Motor Driven Cycle နှင့် ပတ်သက်သည့် 
စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို သအာင်ခမင်သ၍ MDC ကိုလည်း သမာင်းနှင်ရန် အထူးအခွင့်အသရးများ (MDC – သမာင်းနှင်ခွင့်အတည်ခပုချက် B) သပးနိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုစလုံးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါက သင့်သက်သသခံကတ်ခပားသပါ်တွင် MDC သမာင်းနှင်ရန် ခွင့်ခပုသြကာင်းသြာ်ခပသည့် အတည်ခပုချက်ကို  မှတ်သား
သပးမည်။

သက်သသခံကတ်ခပားတစ်ခု သလောက်လွှာတင်ရန်အတွက် BMV ဌာနခွဲသိုသ့ွားခပီး သနာက်ဆက်တွဲစာ A တွင် သြာ်ခပသည့်အတိုင်း သင်မည်သူမည်ဝါခြစ်သြကာင်း 
သြာ်ခပသည့်အသထာက်အထား၊ တရားဝင်သနထိုင်ခွင့်၊ (အခခားသသာ စာရွက်စာတမ်း လိုအပ်သည့် ခခွင်းချက်တစ်ခု သိုမ့ဟုတ် နိုင်ငံခခားသားတစ်ဦးအခြစ် တင်ခပ
ခခင်းမှလွဲ၍) လူမှုြူလုံသရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်ခခင်း၊ စသည့်စာရွက်စာတမ်းများကို တင်ခပရမည်။

သက်သသခံကတ်ခပား၏ တရားဝင်မှုသက်သသခံကတ်ခပား၏ တရားဝင်မှု
• သက်သသခံကတ်ခပားနှင့် MDC သမာင်းနှင်ခွင့်အတည်ခပုချက်များသည် သခခာက်နှစ်သက်တမ်းရှိပါသည်။
• တရားဝင်ယာယီ သနထိုင်သူများအတွက် ထုတ်သပးသသာ သက်သသခံကတ်ခပားများသည် သလောက်ထားသူ၏ သနထိုင်မည့် သနာက်ဆုံးရက်စွဲတွင် သက်တမ်း

ကုန်မည်ခြစ်၍ သာမန်သက်တမ်း ကာလများနှင့်ထပ်တူ ခြစ်ချင်မှခြစ်မည်။

ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်များယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်များ
ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်သည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူကို ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် မသလောက်မီ ယာဉ်သမာင်းသလ့ကျင့်ရန်အတွက် ခွင့်ခပုပါသည်။ 
ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်ကို မည်သည့် BMV ဌာနတွင်မဆို သလောက်လွှာတင်နိုင်ပါသည်။

သင့်အသနနှင့် အသက် 16 နှစ် သိုမ့ဟုတ် အထက် ရှိပါက ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် ရယူရန်အတွက် သအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
• သနာက်ဆက်တဲွစာ A တွင် သြာ်ခပသည့်အတုိင်း သင်မည်သူမည်ဝါခြစ်သြကာင်း သြာ်ခပသည့်အသထာက်အထား၊ တရားဝင်သနထုိင်ခွင့်၊ (အခခားသသာ 

စာရွက်စာတမ်း လုိအပ်နုိင်သည့် နုိင်ငံခခားသားတစ်ဦး ခြစ်သနခခင်းမှလဲွ၍) လူမှုြူလံုသရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထုိင်ခခင်း၊ စသည့်
စာရွက်စာတမ်းများကုိ တင်ခပရမည်

• စံနှုန်းအဆင့်ထားသည့် အခမင်အာရံုစစ်သဆးမှု သအာင်ရမည်
• စာသတွ့စစ်သဆးမှုကုိ သအာင်ရမည်

သင့်အသနနှင့် အသက် 16 နှစ်သအာက် သ့ုိမဟုတ် ထုိထက်အသက်ပုိကကီးပါက ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် ရယူရန်အတွက် သအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကုိက်ညီရ 
မည်။

• အသက်အနည်းဆုံး 15 နှစ်ရှိရမည်ခြစ်ခပီး ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်းထံမှ ယာဉ်သမာင်းပညာသရး စာရင်းဝင်လက်မှတ် တင်ခပခခင်းခြင့် BMV မှလိုင်စင်
သပးထားသသာ ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းပိုခ့ျသူထံ စာရင်းဝင်ခြစ်သြကာင်း သက်သသအသထာက်အထား ခပရမည်။ အဆိုပါလက်မှတ်တွင် သင်တန်းစမည့်ရက် 
မတိုင်မီ 3 ပတ်ထက်သစာ၍ ရက်စွဲတပ်ထားသည့်လက်မှတ် မခြစ်ရပါ။ အွန်လိုင်းသင်တန်း တက်ခပီးသသာလက်မှတ်သည် လက်ခံနိုင်ြွယ် စာရွက်စာတမ်း
တစ်ခု မဟုတ်ပါ။

• သနာက်ဆက်တွဲစာ A တွင် သြာ်ခပသည့်အတိုင်း သင်မည်သူမည်ဝါခြစ်သြကာင်း သြာ်ခပသည့်အသထာက်အထား၊ တရားဝင်သနထိုင်ခွင့်၊ (အခခားသသာ 
စာရွက်စာတမ်း လိုအပ်နိုင်သည့် နိုင်ငံခခားသားတစ်ဦး ခြစ်သနခခင်းမှလွဲ၍) လူမှုြူလုံသရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်ခခင်း၊ စသည့်
စာရွက်စာတမ်းများကို တင်ခပရမည်။

• စံနှုန်းအဆင့်ထားသည့် အခမင်အာရုံစစ်သဆးမှု သအာင်ရမည်
• စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို သအာင်ရမည်
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အခန်း 1အခန်း 1 || သက်သသခံလက်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်း

သင့်အသက် 18 နှစ်သအာက်အရွယ်ရှိပါက  သင့်အသက် 18 နှစ်သအာက်အရွယ်ရှိပါက  
သင့်အသက် 18 နှစ်သအာက်ရှိသသာ်လည်း 16 နှစ်နှင့် ရက်သပါင်း 180 ခပည့်သည့် အရွယ်ခြစ်ခပီး သင်သနထိုင်ခဲ့သည့် ယခင်ခပည်နယ်(များ) တွင် တရားဝင် 
ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို အနည်းဆုံး ရက်သပါင်း 180 ကိုင်သဆာင်ခဲ့လေင် သင်၏လက်ရှိ အခခားခပည်နယ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်၊ သိုမ့ဟုတ် တရားဝင် ယာဉ်သမာင်း
မှတ်တမ်း တစ်သစာင် တင်ခပရန် BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုသိုသ့ွားရမည်။ သင် မည်သူမည်ဝါခြစ်သြကာင်း သြာ်ခပသည့်အသထာက်အထား၊ တရားဝင်သနထိုင်ခွင့်၊ 
လူမှုြူလုံသရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်ခခင်း၊ စသည့် လက်ရှိစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း တင်ခပရမည်။ အသက် 18 နှစ်သအာက်အရွယ်ရှိ
သသာ သလောက်ထားသူများ အသနနှင့် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းအားလုံး တင်ခပခပီး စာသတွ့စစ်သဆးမှုနှင့် အခမင်အာရုံစစ်သဆးမှုကို သအာင်ရမည်ဟု သတ်မှတ်
ထားသည်။

 Î အတည်ခပုချက်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များအတွက် သနာက်ထပ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ခပီး ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ အခန်း နှစ် တွင်ြတ်ရှုပါ။

သက်သသခံကတ်ခပားတစ်ခုအတွက် သလောက်လွှာတင်ခခင်းသက်သသခံကတ်ခပားတစ်ခုအတွက် သလောက်လွှာတင်ခခင်း
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူတစ်ဦးအသနနှင့် မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်မရှိလေင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက် သက်သသခံကတ်ခပား 
ထုတ်သပးနိုင်သည်။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူများအသနနှင့် တစ်ကကိမ်တည်းတွင် သက်သသခံလက်မှတ် တစ်ခုထက်ပိုခပီး ကိုင်သဆာင်၍မရပါ၊ 
အခခားခပည်နယ်မှ ထုတ်သပးသသာ သက်သသခံလက်မှတ် ခြစ်သည့်တိုင် မရပါ။ ထိုသ့ြကာင့် သက်သသခံကတ်ခပားသလောက်လွှာကို အဆုံးသတ်ရန်အတွက် အခခား
သသာ သက်သသခံလက်မှတ် မှန်သမေအား အင်ဒီယားနားခပည်နယ် BMV ဌာနသို ့အပ်နှံရမည်။

သက်သသခံကတ်ခပားများသည် အသက်အရွယ် အနည်းဆုံး 15 နှစ်ခပည့်ခပီး စက်နှင့်သမာင်းနှင်သသာဆိုင်ကယ် Motor Driven Cycle နှင့် ပတ်သက်သည့် 
စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို သအာင်ခမင်သ၍ MDC ကိုလည်း သမာင်းနှင်ရန် အထူးအခွင့်အသရးများ (MDC – သမာင်းနှင်ခွင့်အတည်ခပုချက် B) သပးနိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုစလုံးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါက သင့်သက်သသခံကတ်ခပားသပါ်တွင် MDC သမာင်းနှင်ရန် ခွင့်ခပုသြကာင်းသြာ်ခပသည့် အတည်ခပုချက်ကို  မှတ်သား
သပးမည်။

သက်သသခံကတ်ခပားတစ်ခု သလောက်လွှာတင်ရန်အတွက် BMV ဌာနခွဲသိုသ့ွားခပီး သနာက်ဆက်တွဲစာ A တွင် သြာ်ခပသည့်အတိုင်း သင်မည်သူမည်ဝါခြစ်သြကာင်း 
သြာ်ခပသည့်အသထာက်အထား၊ တရားဝင်သနထိုင်ခွင့်၊ (အခခားသသာ စာရွက်စာတမ်း လိုအပ်သည့် ခခွင်းချက်တစ်ခု သိုမ့ဟုတ် နိုင်ငံခခားသားတစ်ဦးအခြစ် တင်ခပ
ခခင်းမှလွဲ၍) လူမှုြူလုံသရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်ခခင်း၊ စသည့်စာရွက်စာတမ်းများကို တင်ခပရမည်။

သက်သသခံကတ်ခပား၏ တရားဝင်မှုသက်သသခံကတ်ခပား၏ တရားဝင်မှု
• သက်သသခံကတ်ခပားနှင့် MDC သမာင်းနှင်ခွင့်အတည်ခပုချက်များသည် သခခာက်နှစ်သက်တမ်းရှိပါသည်။
• တရားဝင်ယာယီ သနထိုင်သူများအတွက် ထုတ်သပးသသာ သက်သသခံကတ်ခပားများသည် သလောက်ထားသူ၏ သနထိုင်မည့် သနာက်ဆုံးရက်စွဲတွင် သက်တမ်း

ကုန်မည်ခြစ်၍ သာမန်သက်တမ်း ကာလများနှင့်ထပ်တူ ခြစ်ချင်မှခြစ်မည်။

ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်များယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်များ
ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်သည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူကို ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် မသလောက်မီ ယာဉ်သမာင်းသလ့ကျင့်ရန်အတွက် ခွင့်ခပုပါသည်။ 
ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်ကို မည်သည့် BMV ဌာနတွင်မဆို သလောက်လွှာတင်နိုင်ပါသည်။

သင့်အသနနှင့် အသက် 16 နှစ် သိုမ့ဟုတ် အထက် ရှိပါက ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် ရယူရန်အတွက် သအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
• သနာက်ဆက်တဲွစာ A တွင် သြာ်ခပသည့်အတုိင်း သင်မည်သူမည်ဝါခြစ်သြကာင်း သြာ်ခပသည့်အသထာက်အထား၊ တရားဝင်သနထုိင်ခွင့်၊ (အခခားသသာ 

စာရွက်စာတမ်း လုိအပ်နုိင်သည့် နုိင်ငံခခားသားတစ်ဦး ခြစ်သနခခင်းမှလဲွ၍) လူမှုြူလံုသရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထုိင်ခခင်း၊ စသည့်
စာရွက်စာတမ်းများကုိ တင်ခပရမည်

• စံနှုန်းအဆင့်ထားသည့် အခမင်အာရံုစစ်သဆးမှု သအာင်ရမည်
• စာသတွ့စစ်သဆးမှုကုိ သအာင်ရမည်

သင့်အသနနှင့် အသက် 16 နှစ်သအာက် သ့ုိမဟုတ် ထုိထက်အသက်ပုိကကီးပါက ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် ရယူရန်အတွက် သအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကုိက်ညီရ 
မည်။

• အသက်အနည်းဆုံး 15 နှစ်ရှိရမည်ခြစ်ခပီး ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်းထံမှ ယာဉ်သမာင်းပညာသရး စာရင်းဝင်လက်မှတ် တင်ခပခခင်းခြင့် BMV မှလိုင်စင်
သပးထားသသာ ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းပိုခ့ျသူထံ စာရင်းဝင်ခြစ်သြကာင်း သက်သသအသထာက်အထား ခပရမည်။ အဆိုပါလက်မှတ်တွင် သင်တန်းစမည့်ရက် 
မတိုင်မီ 3 ပတ်ထက်သစာ၍ ရက်စွဲတပ်ထားသည့်လက်မှတ် မခြစ်ရပါ။ အွန်လိုင်းသင်တန်း တက်ခပီးသသာလက်မှတ်သည် လက်ခံနိုင်ြွယ် စာရွက်စာတမ်း
တစ်ခု မဟုတ်ပါ။

• သနာက်ဆက်တွဲစာ A တွင် သြာ်ခပသည့်အတိုင်း သင်မည်သူမည်ဝါခြစ်သြကာင်း သြာ်ခပသည့်အသထာက်အထား၊ တရားဝင်သနထိုင်ခွင့်၊ (အခခားသသာ 
စာရွက်စာတမ်း လိုအပ်နိုင်သည့် နိုင်ငံခခားသားတစ်ဦး ခြစ်သနခခင်းမှလွဲ၍) လူမှုြူလုံသရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်ခခင်း၊ စသည့်
စာရွက်စာတမ်းများကို တင်ခပရမည်။

• စံနှုန်းအဆင့်ထားသည့် အခမင်အာရုံစစ်သဆးမှု သအာင်ရမည်
• စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို သအာင်ရမည်

အ�ကာ်အနည််�ဆို��� 15 နှှစ်ရဲ့ှိရဲ့မာည််ခြား�စ်ပြီး�း� ယ်ာဉ််မောမာာင့််��င့််တိန�်မောကာိာင့်�်ထ�မာှ ယ်ာဉ််မောမာာင့််��ည်ာမောရဲ့� စာရဲ့င့််�ဝါင့််လိုက်ာမာှတိ် တိင့််ခြား�ခြား�င့််�ခြား�င့််် BMV မာှလိုိ�င့််စင့်် 
မော��ထာ�မော�ာ ယ်ာဉ််မောမာာင့််��င့််တိန်��ိ���ိ�ူထ� စာရဲ့င့််�ဝါင့််ခြား�စ်မော�ကာာင့််� �က်ာမောဒီး�အမောထာကာ်အထာ� ခြား�ရဲ့မာည််။ အဆိုိ��းလိုကာ်မာှတိ်တိွင့်် �င့််တိန်�စမာည်််ရဲ့ကာ် 
မာတိိ�င့််မား �����တိ် မောစာ၍ ရဲ့ကာ်စွ့တိ�်ထာ��ည််် လိုကာ်မာှတိ်မာခြား�စ်ရဲ့�း။ �းအိ�ရဲ့း�ိ�င့််�ဆိို�င့််ရဲ့ာ မောလို်ကာိင့်််မာုအတိွကာ် အွန်လိုိ�င့််��င့််တိန�်တိကာ်ပြီး�း�မော�ာ လိုကာ်မာှတိ်
�ည်် လိုကာ်��နှိ�င့််စရဲ့ာ စာရွဲ့ကာ်စာတိမာ်�တိစ်�� မာဟု�တိ်�း။
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သင်၏ ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်နှင့် ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်ပါသင်၏ ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်နှင့် ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်ပါ
သင့်အသေ် 16 နှစ်မအာေ်ရှိခပီး ယာဉ်မမာင်းပညာမရး အစီအစဉ်တစ်ခုခုတွင် စာရင်းဝင်ခြစ်ပါေ၊ သင့်အသေ် 16 နှစ်မအာေ်ရှိခပီး ယာဉ်မမာင်းပညာမရး အစီအစဉ်တစ်ခုခုတွင် စာရင်းဝငခ်ြစ်ပါေ၊ 

• သင်နှင့်အတူ လိုင်စင်ရ ယာဉ်မမာင်းသင်တန်း သင်ြေားပိုခ့ျသူတစ်ဦး ပါရှိသည့်အချိန်မှသာ သင်ယာဉ်မမာင်းနိုင်မည်၊ သိုမ့ဟုတ် BMV မှ 
အသိအမှတ်ခပုထားခခင်းနှင့်အတူ ယာဉ်မမာင်း ခပန်လည်ပျ ိုးမထာင်မရး အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် အလုပ်ခန့်အပ်ထားမသာ ပုဂ္ဂိုလခ်ြစ်သည့် လေ်မှတ်
ရ ယာဉ်မမာင်း ခပန်လည်ပျ ိုးမထာင်မရး ေျွမ်းေျင်သူတစ်ဦး ပါရှိသည့်အချိန်မှသာ သင်ယာဉ်မမာင်းနိုင်မည်။ အဆိုပါသငြ်ေားပိုခ့ျသူ သိုမ့ဟုတ် 
ခပန်လည်ပျ ိုးမထာင်မရး ေျွမ်းေျင်သူအမနနှင့် ယာဉ်၏အမရှ့ခန်းရှိ ခရီးသည်ထိုင်ခုံတွင် ထိုငမ်နရမည်။

• လိုင်စင် (သေ်တမ်းေုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းခခင်း များမရှိဘဲ) တရားဝင် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များရှခိပီး အသေ် 25 နှစ်သိုမ့ဟုတ်
အထေ်ရှိသည့် လိုင်စင်ရယာဉ်မမာင်း တစ်ဦးနှင့်လည်း ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်နိုင်ပါသည်။ ထိုလိုင်စင်ရယာဉ်မမာင်းသည် သင်နှင့် မသွးသားချင်း 
မတာ်စပ်၍မသာ်၎င်း၊ အိမ်မထာငခ်ပု၍မသာ်၎င်း၊ သိုမ့ဟုတ် တရားဝငမ်တာ်စပ်ခွင့် အရမသာ်၎င်း မတာ်စပ်မှုရှိရမည်။ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်ရရှိခပီး 
အသေ်အနည်းဆုံး 21 နှစ်ရှိရမည့် သင့်အိမ်မထာင်ြေ်နှင့်လည်း ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်ရန် မရွးချယ်နိုင်သည်။ ထိုလိုင်စင်ရယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် 
ယာဉ်၏အမရှ့ခန်းရှိ ခရီးသည်ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်မနရမည်။

သင့်အသေ် 18 နှစ်မအာေ်ရှိခပီး ယာဉ်မမာင်းပညာမရး အစီအစဉ်တစ်ခုခုတွင် စာရင်းဝင်မခြစ်ပါေ၊ သင့်အသေ် 18 နှစ်မအာေ်ရှိခပီး ယာဉ်မမာင်းပညာမရး အစီအစဉ်တစ်ခုခုတွင် စာရင်းဝင်မခြစ်ပါေ၊ 
• လိုင်စင် (သေ်တမ်းေုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းခခင်း များမရှိဘဲ) တရားဝင် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များရှခိပီး အသေ် 25 နှစ်သိုမ့ဟုတ်

အထေ်ရှိသည့် လိုင်စင်ရယာဉ်မမာင်း တစ်ဦးနှင့် ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်နိုင်ပါသည်။ ထိုလိုင်စင်ရယာဉ်မမာင်းသည် သင်နှင့် မသးွသားချင်း 
မတာ်စပ်၍မသာ်၎င်း၊ အိမ်မထာငခ်ပု၍မသာ်၎င်း၊ သိုမ့ဟုတ် တရားဝငမ်တာ်စပ်ခွင့် အရမသာ်၎င်း မတာ်စပ်မှုရှိရမည်။ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်ရရှိခပီး 
အသေ်အနည်းဆုံး 21 နှစ်ရှိရမည့် သင့်အိမ်မထာင်ြေ်နှင့်လည်း ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်ရန် မရွးချယ်နိုင်သည်။ ထိုလိုင်စင်ရယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် 
ယာဉ်၏အမရှ့ခန်းရှိ ခရီးသည်ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်မနရမည်။

• ယာဉ်မမာင်းသင်တန်းမေျာင်း၏ ညွှန်ြေားမှုမအာေ်တွင် အလုပ်လုပ်သည့် ယာဉ်မမာင်းသင်တန်းမေျာင်း၏ သငြ်ေားပိုခ့ျသူတစ်ဦးအခြစ် လိုင်စင်
ရရှိထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ပါရှိလေင် ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်နှင့်လည်း သင်ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်နိုင်မည်၊ သိုမ့ဟုတ် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် BMV မှ 
အသိအမှတ်ခပုထားခခင်းနှင့်အတူ ယာဉ်မမာင်း ခပန်လည်ပျ ိုးမထာင်မရး အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် အလုပ်ခန့်အပ်ထားမသာ ပုဂ္ဂိုလခ်ြစ်သည့် လေ်မှတ်
ရ ယာဉ်မမာင်း ခပန်လည်ပျ ိုးမထာင်မရး ေျွမ်းေျင်သူတစ်ဦး ပါရှိလေင်လည်း ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်နှင့် သင်ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်နိုင်မည်။ အဆိုပါ
သင်ြေားပိုခ့ျသူ သိုမ့ဟုတ် ခပန်လည်ပျ ိုးမထာင်မရး ေျွမ်းေျင်သူအမနနှင့် သင့်ယာဉ်၏အမရှ့ခန်းရှိ ခရီးသည်ထိုင်ခုံတွင် ထိုငမ်နရမည်။

သင့်အသေ် 18 နှစ်မအာေ်ရှိခပီး ေမလးဝန်မဆာင်မှုဦးစီးဌာန Department of Child Services ၏ မစာင့်မရှာေ်မှုနှင့် ကေီးြေပ်မှုမအာေ်တွင် ရှိမနသင့်အသေ် 18 နှစ်မအာေ်ရှိခပီး ေမလးဝန်မဆာင်မှုဦးစီးဌာန Department of Child Services ၏ မစာင့်မရှာေ်မှုနှင့် ကေီးြေပ်မှုမအာေ်တွင် ရှိမန
ပါေ၊ပါေ၊

• လိုင်စင် (သေ်တမ်းေုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းခခင်း များမရှိဘဲ) တရားဝင် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များရှခိပီး အသေ် 25 နှစ်သိုမ့ဟုတ်
အထေ်ရှိသည့် လိုင်စင်ရယာဉ်မမာင်း တစ်ဦးနှင့် ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်နိုင်ပါသည်။ ထိုလိုင်စင်ရယာဉ်မမာင်းသည် သင်နှင့် မသးွသားချင်း 
မတာ်စပ်၍မသာ်၎င်း၊ အိမ်မထာငခ်ပု၍မသာ်၎င်း၊ သိုမ့ဟုတ် တရားဝငမ်တာ်စပ်ခွင့် အရမသာ်၎င်း မတာ်စပ်မှုရှိရမည်။

• အသေ် 25 နှစ်သိုမ့ဟုတ်အထေ်ရှိခပီး ေမလးဝန်မဆာင်မှုဦးစီးဌာန၏ ခွင့ခ်ပုချေ်ခြင့် လိုင်စင်ရယာဉ်မမာင်း တစ်ဦးနှင့်အတူ ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်
ရန်လည်း မရွးချယ်နိုင်သည်။ ထိုလိုင်စင်ရယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် ယာဉ်၏အမရှ့ခန်းရှိ ခရီးသည်ထိုင်ခုံတွင် ထိုငမ်နရမည်။

သင့်အသေ် 18 နှစ်သိုမ့ဟုတ်အထေ် ရှိပါေ၊သင့်အသေ် 18 နှစ်သိုမ့ဟုတ်အထေ် ရှိပါေ၊
• လိုင်စင် (သေ်တမ်းေုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းခခင်း များမရှိဘဲ) တရားဝင် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များရှခိပီး အသေ်အနည်းဆုံး 25 နှစ်ရှိ

သည့် လိုင်စင်ရယာဉ်မမာင်းတစ်ဦး ပါရှိသည့်အချိန်မှသာ ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့ခ်ြင့် ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်နိုင်မည်၊ သိုမ့ဟုတ် လိုင်စင်ရရှိခပီး အသေ်
အနည်းဆုံး 21 နှစ်သိုမ့ဟုတ်အထေ်ရှိသည့် သင့်အိမ်မထာင်ြေ်နှင့်သာ ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့ခ်ြင့် ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်နိုင်မည်။

ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်၏ တရားဝင်မှုယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်၏ တရားဝင်မှု
1. 1. ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်များသည် ထုတ်မပးသည့် ရေ်စွဲမှစ၍ တရားဝင်သေ်တမ်း နှစ်နှစ်ရှိပါသည်။
2. 2. တရားဝင်ယာယီ မနထိုင်သူများအတွေ် ထုတ်မပးမသာ ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်များသည် မလောေ်ထားသူ၏ မနထိုင်မည့် မနာေ်ဆုံးရေ်စွဲတွင် 

သေ်တမ်းေုန်မည်ခြစ်၍ သာမန်သေ်တမ်း ောလများနှင့်ထပ်တူ ခြစ်ချင်မှခြစ်မည်။
3. 3. သင့်ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်ေို သေ်တမ်းတိုးရန်အတွေ် BMV ဌာနခွဲတခုခုသိုသ့ွားလေင် အဆိုပါယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်သည် ရေ်မပါင်း 180 မေျာ် 

သေ်တမ်းေုန်ခဲ့ ခပီဆိုပါေ စာမတွ့ ခပန်လည်စစမ်ဆးရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။

အခမင်အာရုံစစ်မဆးခခင်းအခမင်အာရုံစစ်မဆးခခင်း
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့် သိုမ့ဟုတ် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် အတေွ် မလောေ်ထားသူများ အားလုံးအမနနှင့် လေ်ရှိ ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့် 
သိုမ့ဟုတ်ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် သေ်တမ်းတိုးရန် အတွေ်ပင်လေင် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် သေ်တမ်းတိုးခွင့်ရှိသည့် မလောေ်ထားသူမှလွဲ၍ အခမင်အာရုံစစ်မဆး
ခခင်းေို မအာင်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။

ပံုမှန်အားခြင့် ယာဉ်မမာင်းသည့်အချိန်တွင် မျေ်မှန်များ သ့ုိမဟုတ် မျေ်ေပ်မှန်များ တပ်ဆင်ပါေ BMV ဌာနခဲွဝန်ထမ်းေုိ အမြောင်းြေားသင့်ခပီး အခမင်အာရံု
စစ်မဆးသည့်အချိန်တွင် တပ်ထားပါ။ သင်၏ခမင်နုိင်စွမ်းသည် ခပည်နယ်အစုိးရ၏ သတ်မှတ်ချေ်စံနှုန်းများနှင့် မေုိေ်ညီပါေ မျေ်လံုးဆရာဝန်နှင့် စစ်မဆးရန် 
လုိအပ်ပါလိမ့်မည်။ သင့်အခမင်အာရံုေုိ ခပည်နယ်အစုိးရ၏ သတ်မှတ်ချေ်စံနှုန်း ေုိေ်ညီရန် ခပင်ဆင်မပးခပီးမြောင်း မျေ်လံုးဆရာဝန်တစ်ဦးဦးထံမှ အတည်ခပု
သည့် မထာေ်ခံစာတစ်မစာင်နှင့် BMV ဌာနခဲွသ့ုိခပန်သွားလေင် ထုိ BMV ဌာနခဲွ၌ အခမင်အာရံုစစ်မဆးခခင်းပါဝင်မည့် ယာဉ်မမာင်းလုိင်စင် မလောေ်လွှာ
လုပ်ငန်းစဉ်ေုိ ဆေ်လုပ်နုိင်ပါလိမ့်မည်။
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အခန်း 1အခန်း 1 || သက်သသခံလက်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်း

စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းစာသတွ့စစ်သဆးခခင်း
ယာဉ်သမာင်းအတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ စည်းမျဉ်းဥပသဒ၊ ကကိုတင်ကာကွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်သမာင်းသည့် အသလ့အကျင့်
များ၊ နှင့် ယာဉ်သမာင်းအတွက် ဤလက်စဲွစာအုပ်ပါ အချက်အလက်များ အသပါ် အသခခခံသည့် အသခြများထဲမှ အမှန်ကုိသရွးရသည့် သမးခွန်းပံုစံတမျ ိုးခြစ်
ပါသည်။ ယာဉ်သမာင်းအတွက် စာသတွ့စစ်သဆးမှုကုိ သအာင်ခမင်ခခင်းသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် ယာဉ်သမာင်းနုိင်ခွင့်များ ရယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်
တဆင့် ခြစ်သည်။ စာသတွ့စစ်သဆးမှုကုိ သအာင်ရန်အတွက် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်စည်းကမ်းဥပသဒများနှင့် သဘးကင်းစွာ ယာဉ်သမာင်းသည့် နည်းများ
ကုိ အသခခခံအားခြင့် နားလည်သသဘာသပါက်သြကာင်း ခပသရမည်။ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ သတိသပးချက်များ၊ နှင့် ယာဉ်သြကာထိန်းသည့် အမှတ်အသား
များနှင့် အချက်ခပများကုိလည်း ြတ်ရှုနုိင်ခပီး နားလည်သသဘာသပါက်နုိင်ရမည်။

ယာဉ်သမာင်းအတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းသည် သအာက်ပါအသြကာင်းအရာများအတွက် လုိအပ်သည်။
• ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်အတွက် သလောက်လွှာတင်ခခင်း
• အခခားခပည်နယ်မှ ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သသာလူသစ် သိုမ့ဟုတ် အခခားနိုင်ငံမှ တရားဝင် 

ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ရှိသည့် သနထိုင်သူလူသစ်
• ရက်သပါင်း 180 သကျာ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ခဲ့ ခပီးခြစ်သသာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူ
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်သမာင်းမှတ်တမ်းတွင် လက်ရှိပွိုင့် သခခာက်ပွိုင့် သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိခပီး ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမည့်

ယာဉ်သမာင်း
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ခဲ့သည်မှာ ရက်သပါင်း 180 သကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် လက်ရှိစစ်မှုထမ်းများ၊ သက်ဆိုင်လေင် 

စစ်မှုထမ်း၏အိမ်သထာင်ြက်၊ နှင့်/သိုမ့ဟုတ် မှီခိုများ၊ ထိုအ့တူ လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးရမည့်ရက်စွဲမတိုင်မီ ရက် 90 အလိုတွင် တာဝန်ထမ်းသဆာင်
ခခင်းမှ ခပန်သရာက်လာသည့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များ

• ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ထုတ်သပးသသာ ယခင်ခပည်နယ်မှ စစ်မှုထမ်းအတွက် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန် ခွင့်ခပုထားသသာကာလ သကျာ်လွန်ခဲ့ ခပီးသသာ 
လက်ရှိစစ်မှုထမ်း

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် BMV အသနနှင့် ယာဉ်အမျ ိုးအစား အတိအကျ သမာင်းနှင်ခွင့် သပးသည့် အတည်ခပုချက်များ ထပ်မံထည့်သွင်းရန် သရွးချယ်သည့် 
လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် CDL သလောက်ထားသူများနှင့် သမာ်သတာ်ဆိုင်ကယ်များ၊ စက်နှင့်သမာင်းနှင်သသာဆိုင်ကယ် MDC – Class B များ၊ နှင့် အ
ငှားယာဉ်သမာင်းအဆင့် သမာင်းနှင်ချင်သသာ သလောက်ထားသူများ အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးမှုကိုလည်း စီစဉ်သဆာင်ရွက်သပးပါသည်။ 

 Î စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို သခြဆိုရန်အတွက် သမာ်သတာ်ယာဉ်ဌာနခွဲ မပိတ်မီ အနည်းဆုံး တစ်နာရီအလိုတွင် သရာက်ရှိရမည်။

 Î စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို မသအာင်ပါက ထပ်သခြရန်အတွက် ရုံးြွင့်ရက်သနာက်တစ်ရက်အထိ သစာင့်ရမည်။

ကျွမ်းကျင်မှုများ စစ်သဆးခခင်းအတွက် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုကင်းလွတ်ခွင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ စစ်သဆးခခင်းအတွက် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုကင်းလွတ်ခွင့်
သင့်မှာ ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်ရှိခပီး BMV ၏ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည့် BMV လိုင်စင်ရ 
ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်း တက်သရာက်ပါက စာသင်ခန်းအတွင်း နာရီသပါင်း 30 သင်တန်းတက်ခပီး 6 နာရီြကာ ယာဉ်သမာင်းသင်သည့် သင်တန်း
ကို သအာင်ခမင်စွာခပီးဆုံးခပီးသနာက် သင်တန်းသကျာင်းတွင် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို ခံယူနိုင်သည်။ ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်းမှ စီစဉ်
သဆာင်ရွက်သသာ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းတွင် သအာင်ခမင်စွာသမာင်းခပနိုင်ပါက ထိုစစ်သဆးမှုရလဒ်များသည် သင့်ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် 
သက်တမ်းကုန်သည့်အထိ တရားဝင်အသုံးခပုနိုင်မည်။ IN.gov/BMV တွင် လိုင်စင်ရ ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်းများ စာရင်းတစ်ခုရှိပါသည်။

သအာက်ပါအသခခအသနများ တစ်ခုခုခြစ်သပါ်လာပါက BMV ဌာနခွဲတစ်သနရာတွင် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို ခံယူရမည်။
• သင့်ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် သက်တမ်းကုန်ခခင်း
• ယာဉ်သမာင်းပညာသပးသင်တန်း၏ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတွင် 79 ရာခိုင်နှုန်းခြင့် မသအာင်သည့်အမှတ် ရရှိခခင်း
• ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်း အသနနှင့် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်တွင် မပါဝင်ခခင်း

ယာဉ်သမာင်းခွင့် သက်တမ်းကုန်ခပီး စာသတွ့စစ်သဆးမှု သခြြကားခဲ့သည်မှာ ရက်သပါင်း 180 သကျာ်ခဲ့ ခပီဆိုလေင် သက်တမ်းတိုးသည့် ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် 
ထုတ်သပးရန်အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို ထပ်သခြရမည်။ (သက်တမ်းကုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းခခင်း များမရှိဘဲ) ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် 

ကိုင်သဆာင်သည့် အချိန်ကာလသည် ရက်သပါင်း 180 ကိုင်သဆာင်ရန် လိုအပ်သည့် သတ်မှတ်ကာလအတွက် အကျုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။

လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းများ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းများ 
လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းအတွက် ရက်ချိန်းစီစဉ်ရန် IN.gov/BMV တွင်ြတ်ရှုပါ၊ သိုမ့ဟုတ် BMV ဆက်သွယ်သရးဌာနကို (888) 692-6841 သို့
ြုန်းဆက်ပါ။ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို သုံးပတ်ထက်ပိုခပီး ရက်ချိန်းကကိုတင်စီစဉ်ထား၍မရပါ၊ ထိုအ့တူ ချိန်းဆိုမည့်ရက်စွဲမတိုင်မီ ရုံးြွင့်ချိန် 
48 နာရီအတွင်း အချိန်ကပ်ခပီးရက်ချိန်းစီစဉ်၍မရပါ။ သိုသ့သာ်ခငားလည်း လိုင်စင်ဌာနတစ်ခုခု သိုသ့ွားလေင် ရက်ချိန်းသစာသစာ စီစဉ်၍ရနိုင်သည်။ လက်သတွ့
ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းတွင် သမာင်းမည့်ယာဉ်ကို သင်ကိုယ်တိုင် စီစဉ်ရမည်။ BMV မှ သဆာင်ရွက်သသာ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းအတွက် 
ကုန်ကျစရိတ် သတာင်းခံခခင်းမရှိပါ။

ယ်ာဥ််မောမာာင့််��ူ အရဲ့ည််အ�ိင့််�စစ် စာမောမာ��ွ့ ယ်ာဥ််မောမာာင့််��ူ အရဲ့ည််အ�ိင့်�်စစ် စာမောမာ��ွ့ 

�င့်််မာှာ ယ်ာဥ််မောမာာင့််��င့််�ွင့်််ရဲ့ှိပြီး�း� BMV ရဲ့့� လိုကာ်မောတိ�ွ ယ်ာဥ််မောမာာင့််� စစ်မောဆို�မာု အစးအစဥ််တိွင့်် �း၀င့််�ည််် BMV လိုိ�င့််စင့််ရဲ့ ယ်ာဥ််မောမာာင့််��င့််တိန်�မောကာိာင့််� 
တိကာ်မောရဲ့ာကာ်�းကာ �းအိ�ရဲ့း�ိ�င့််�ဆိုိ�င့််ရဲ့ာမောလို်ကာိင့်််မာု နာရဲ့းမော�းင့်�် ၃၀ �င့််တိန်�တိကာ်မောရဲ့ာကာ်ကာာ မောခြား�ာကာ်နာရဲ့း�ကာာ ယ်ာဥ််မောမာာင့််��င့််�ည််် �င့််တိန်�ကာိ� 
မောအာင့််ခြားမာင့််စွာ ပြီး�း�ဆို���ပြီး�း�မောနာကာ် �င့််တိန်�မောကာိာင့််�တိွင့်် လိုကာ်မောတိွ�ယ်ာဥ််မောမာာင့််� စစ်မောဆို�ခြား�င့််�ကာိ� ��ယူ်နှိ�င့််�ည််။ 
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အခန်း 1အခန်း 1 || သက်သသခံလက်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်း

စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းစာသတွ့စစ်သဆးခခင်း
ယာဉ်သမာင်းအတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ စည်းမျဉ်းဥပသဒ၊ ကကိုတင်ကာကွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်သမာင်းသည့် အသလ့အကျင့်
များ၊ နှင့် ယာဉ်သမာင်းအတွက် ဤလက်စဲွစာအုပ်ပါ အချက်အလက်များ အသပါ် အသခခခံသည့် အသခြများထဲမှ အမှန်ကုိသရွးရသည့် သမးခွန်းပံုစံတမျ ိုးခြစ်
ပါသည်။ ယာဉ်သမာင်းအတွက် စာသတွ့စစ်သဆးမှုကုိ သအာင်ခမင်ခခင်းသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် ယာဉ်သမာင်းနုိင်ခွင့်များ ရယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်
တဆင့် ခြစ်သည်။ စာသတွ့စစ်သဆးမှုကုိ သအာင်ရန်အတွက် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်စည်းကမ်းဥပသဒများနှင့် သဘးကင်းစွာ ယာဉ်သမာင်းသည့် နည်းများ
ကုိ အသခခခံအားခြင့် နားလည်သသဘာသပါက်သြကာင်း ခပသရမည်။ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ သတိသပးချက်များ၊ နှင့် ယာဉ်သြကာထိန်းသည့် အမှတ်အသား
များနှင့် အချက်ခပများကုိလည်း ြတ်ရှုနုိင်ခပီး နားလည်သသဘာသပါက်နုိင်ရမည်။

ယာဉ်သမာင်းအတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းသည် သအာက်ပါအသြကာင်းအရာများအတွက် လုိအပ်သည်။
• ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်အတွက် သလောက်လွှာတင်ခခင်း
• အခခားခပည်နယ်မှ ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သသာလူသစ် သိုမ့ဟုတ် အခခားနိုင်ငံမှ တရားဝင် 

ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ရှိသည့် သနထိုင်သူလူသစ်
• ရက်သပါင်း 180 သကျာ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ခဲ့ ခပီးခြစ်သသာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူ
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်သမာင်းမှတ်တမ်းတွင် လက်ရှိပွိုင့် သခခာက်ပွိုင့် သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိခပီး ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမည့်

ယာဉ်သမာင်း
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ခဲ့သည်မှာ ရက်သပါင်း 180 သကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် လက်ရှိစစ်မှုထမ်းများ၊ သက်ဆိုင်လေင် 

စစ်မှုထမ်း၏အိမ်သထာင်ြက်၊ နှင့်/သိုမ့ဟုတ် မှီခိုများ၊ ထိုအ့တူ လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးရမည့်ရက်စွဲမတိုင်မီ ရက် 90 အလိုတွင် တာဝန်ထမ်းသဆာင်
ခခင်းမှ ခပန်သရာက်လာသည့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များ

• ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ထုတ်သပးသသာ ယခင်ခပည်နယ်မှ စစ်မှုထမ်းအတွက် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန် ခွင့်ခပုထားသသာကာလ သကျာ်လွန်ခဲ့ ခပီးသသာ 
လက်ရှိစစ်မှုထမ်း

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် BMV အသနနှင့် ယာဉ်အမျ ိုးအစား အတိအကျ သမာင်းနှင်ခွင့် သပးသည့် အတည်ခပုချက်များ ထပ်မံထည့်သွင်းရန် သရွးချယ်သည့် 
လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် CDL သလောက်ထားသူများနှင့် သမာ်သတာ်ဆိုင်ကယ်များ၊ စက်နှင့်သမာင်းနှင်သသာဆိုင်ကယ် MDC – Class B များ၊ နှင့် အ
ငှားယာဉ်သမာင်းအဆင့် သမာင်းနှင်ချင်သသာ သလောက်ထားသူများ အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးမှုကိုလည်း စီစဉ်သဆာင်ရွက်သပးပါသည်။ 

 Î စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို သခြဆိုရန်အတွက် သမာ်သတာ်ယာဉ်ဌာနခွဲ မပိတ်မီ အနည်းဆုံး တစ်နာရီအလိုတွင် သရာက်ရှိရမည်။

 Î စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို မသအာင်ပါက ထပ်သခြရန်အတွက် ရုံးြွင့်ရက်သနာက်တစ်ရက်အထိ သစာင့်ရမည်။

ကျွမ်းကျင်မှုများ စစ်သဆးခခင်းအတွက် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုကင်းလွတ်ခွင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ စစ်သဆးခခင်းအတွက် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုကင်းလွတ်ခွင့်
သင့်မှာ ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်ရှိခပီး BMV ၏ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည့် BMV လိုင်စင်ရ 
ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်း တက်သရာက်ပါက စာသင်ခန်းအတွင်း နာရီသပါင်း 30 သင်တန်းတက်ခပီး 6 နာရီြကာ ယာဉ်သမာင်းသင်သည့် သင်တန်း
ကို သအာင်ခမင်စွာခပီးဆုံးခပီးသနာက် သင်တန်းသကျာင်းတွင် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို ခံယူနိုင်သည်။ ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်းမှ စီစဉ်
သဆာင်ရွက်သသာ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းတွင် သအာင်ခမင်စွာသမာင်းခပနိုင်ပါက ထိုစစ်သဆးမှုရလဒ်များသည် သင့်ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် 
သက်တမ်းကုန်သည့်အထိ တရားဝင်အသုံးခပုနိုင်မည်။ IN.gov/BMV တွင် လိုင်စင်ရ ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်းများ စာရင်းတစ်ခုရှိပါသည်။

သအာက်ပါအသခခအသနများ တစ်ခုခုခြစ်သပါ်လာပါက BMV ဌာနခွဲတစ်သနရာတွင် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို ခံယူရမည်။
• သင့်ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် သက်တမ်းကုန်ခခင်း
• ယာဉ်သမာင်းပညာသပးသင်တန်း၏ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတွင် 79 ရာခိုင်နှုန်းခြင့် မသအာင်သည့်အမှတ် ရရှိခခင်း
• ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်း အသနနှင့် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်တွင် မပါဝင်ခခင်း

ယာဉ်သမာင်းခွင့် သက်တမ်းကုန်ခပီး စာသတွ့စစ်သဆးမှု သခြြကားခဲ့သည်မှာ ရက်သပါင်း 180 သကျာ်ခဲ့ ခပီဆိုလေင် သက်တမ်းတိုးသည့် ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် 
ထုတ်သပးရန်အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို ထပ်သခြရမည်။ (သက်တမ်းကုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းခခင်း များမရှိဘဲ) ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် 

ကိုင်သဆာင်သည့် အချိန်ကာလသည် ရက်သပါင်း 180 ကိုင်သဆာင်ရန် လိုအပ်သည့် သတ်မှတ်ကာလအတွက် အကျုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။

လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းများ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းများ 
လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းအတွက် ရက်ချိန်းစီစဉ်ရန် IN.gov/BMV တွင်ြတ်ရှုပါ၊ သိုမ့ဟုတ် BMV ဆက်သွယ်သရးဌာနကို (888) 692-6841 သို့
ြုန်းဆက်ပါ။ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို သုံးပတ်ထက်ပိုခပီး ရက်ချိန်းကကိုတင်စီစဉ်ထား၍မရပါ၊ ထိုအ့တူ ချိန်းဆိုမည့်ရက်စွဲမတိုင်မီ ရုံးြွင့်ချိန် 
48 နာရီအတွင်း အချိန်ကပ်ခပီးရက်ချိန်းစီစဉ်၍မရပါ။ သိုသ့သာ်ခငားလည်း လိုင်စင်ဌာနတစ်ခုခု သိုသ့ွားလေင် ရက်ချိန်းသစာသစာ စီစဉ်၍ရနိုင်သည်။ လက်သတွ့
ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းတွင် သမာင်းမည့်ယာဉ်ကို သင်ကိုယ်တိုင် စီစဉ်ရမည်။ BMV မှ သဆာင်ရွက်သသာ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းအတွက် 
ကုန်ကျစရိတ် သတာင်းခံခခင်းမရှိပါ။
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စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းစာသတွ့စစ်သဆးခခင်း
ယာဉ်သမာင်းအတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ စည်းမျဉ်းဥပသဒ၊ ကကိုတင်ကာကွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်သမာင်းသည့် အသလ့အကျင့်
များ၊ နှင့် ယာဉ်သမာင်းအတွက် ဤလက်စဲွစာအုပ်ပါ အချက်အလက်များ အသပါ် အသခခခံသည့် အသခြများထဲမှ အမှန်ကုိသရွးရသည့် သမးခွန်းပံုစံတမျ ိုးခြစ်
ပါသည်။ ယာဉ်သမာင်းအတွက် စာသတွ့စစ်သဆးမှုကုိ သအာင်ခမင်ခခင်းသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် ယာဉ်သမာင်းနုိင်ခွင့်များ ရယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်
တဆင့် ခြစ်သည်။ စာသတွ့စစ်သဆးမှုကုိ သအာင်ရန်အတွက် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်စည်းကမ်းဥပသဒများနှင့် သဘးကင်းစွာ ယာဉ်သမာင်းသည့် နည်းများ
ကုိ အသခခခံအားခြင့် နားလည်သသဘာသပါက်သြကာင်း ခပသရမည်။ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ သတိသပးချက်များ၊ နှင့် ယာဉ်သြကာထိန်းသည့် အမှတ်အသား
များနှင့် အချက်ခပများကုိလည်း ြတ်ရှုနုိင်ခပီး နားလည်သသဘာသပါက်နုိင်ရမည်။

ယာဉ်သမာင်းအတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းသည် သအာက်ပါအသြကာင်းအရာများအတွက် လုိအပ်သည်။
• ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်အတွက် သလောက်လွှာတင်ခခင်း
• အခခားခပည်နယ်မှ ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သသာလူသစ် သိုမ့ဟုတ် အခခားနိုင်ငံမှ တရားဝင် 

ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ရှိသည့် သနထိုင်သူလူသစ်
• ရက်သပါင်း 180 သကျာ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ခဲ့ ခပီးခြစ်သသာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူ
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်သမာင်းမှတ်တမ်းတွင် လက်ရှိပွိုင့် သခခာက်ပွိုင့် သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိခပီး ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမည့်

ယာဉ်သမာင်း
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ခဲ့သည်မှာ ရက်သပါင်း 180 သကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် လက်ရှိစစ်မှုထမ်းများ၊ သက်ဆိုင်လေင် 

စစ်မှုထမ်း၏အိမ်သထာင်ြက်၊ နှင့်/သိုမ့ဟုတ် မှီခိုများ၊ ထိုအ့တူ လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးရမည့်ရက်စွဲမတိုင်မီ ရက် 90 အလိုတွင် တာဝန်ထမ်းသဆာင်
ခခင်းမှ ခပန်သရာက်လာသည့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များ

• ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ထုတ်သပးသသာ ယခင်ခပည်နယ်မှ စစ်မှုထမ်းအတွက် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန် ခွင့်ခပုထားသသာကာလ သကျာ်လွန်ခဲ့ ခပီးသသာ 
လက်ရှိစစ်မှုထမ်း

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် BMV အသနနှင့် ယာဉ်အမျ ိုးအစား အတိအကျ သမာင်းနှင်ခွင့် သပးသည့် အတည်ခပုချက်များ ထပ်မံထည့်သွင်းရန် သရွးချယ်သည့် 
လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် CDL သလောက်ထားသူများနှင့် သမာ်သတာ်ဆိုင်ကယ်များ၊ စက်နှင့်သမာင်းနှင်သသာဆိုင်ကယ် MDC – Class B များ၊ နှင့် အ
ငှားယာဉ်သမာင်းအဆင့် သမာင်းနှင်ချင်သသာ သလောက်ထားသူများ အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးမှုကိုလည်း စီစဉ်သဆာင်ရွက်သပးပါသည်။ 

 Î စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို သခြဆိုရန်အတွက် သမာ်သတာ်ယာဉ်ဌာနခွဲ မပိတ်မီ အနည်းဆုံး တစ်နာရီအလိုတွင် သရာက်ရှိရမည်။

 Î စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို မသအာင်ပါက ထပ်သခြရန်အတွက် ရုံးြွင့်ရက်သနာက်တစ်ရက်အထိ သစာင့်ရမည်။

ကျွမ်းကျင်မှုများ စစ်သဆးခခင်းအတွက် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုကင်းလွတ်ခွင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ စစ်သဆးခခင်းအတွက် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုကင်းလွတ်ခွင့်
သင့်မှာ ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်ရှိခပီး BMV ၏ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည့် BMV လိုင်စင်ရ 
ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်း တက်သရာက်ပါက စာသင်ခန်းအတွင်း နာရီသပါင်း 30 သင်တန်းတက်ခပီး 6 နာရီြကာ ယာဉ်သမာင်းသင်သည့် သင်တန်း
ကို သအာင်ခမင်စွာခပီးဆုံးခပီးသနာက် သင်တန်းသကျာင်းတွင် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို ခံယူနိုင်သည်။ ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်းမှ စီစဉ်
သဆာင်ရွက်သသာ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းတွင် သအာင်ခမင်စွာသမာင်းခပနိုင်ပါက ထိုစစ်သဆးမှုရလဒ်များသည် သင့်ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် 
သက်တမ်းကုန်သည့်အထိ တရားဝင်အသုံးခပုနိုင်မည်။ IN.gov/BMV တွင် လိုင်စင်ရ ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်းများ စာရင်းတစ်ခုရှိပါသည်။

သအာက်ပါအသခခအသနများ တစ်ခုခုခြစ်သပါ်လာပါက BMV ဌာနခွဲတစ်သနရာတွင် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို ခံယူရမည်။
• သင့်ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် သက်တမ်းကုန်ခခင်း
• ယာဉ်သမာင်းပညာသပးသင်တန်း၏ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတွင် 79 ရာခိုင်နှုန်းခြင့် မသအာင်သည့်အမှတ် ရရှိခခင်း
• ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်း အသနနှင့် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်တွင် မပါဝင်ခခင်း

ယာဉ်သမာင်းခွင့် သက်တမ်းကုန်ခပီး စာသတွ့စစ်သဆးမှု သခြြကားခဲ့သည်မှာ ရက်သပါင်း 180 သကျာ်ခဲ့ ခပီဆိုလေင် သက်တမ်းတိုးသည့် ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် 
ထုတ်သပးရန်အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို ထပ်သခြရမည်။ (သက်တမ်းကုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းခခင်း များမရှိဘဲ) ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် 

ကိုင်သဆာင်သည့် အချိန်ကာလသည် ရက်သပါင်း 180 ကိုင်သဆာင်ရန် လိုအပ်သည့် သတ်မှတ်ကာလအတွက် အကျုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။

လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းများ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းများ 
လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းအတွက် ရက်ချိန်းစီစဉ်ရန် IN.gov/BMV တွင်ြတ်ရှုပါ၊ သိုမ့ဟုတ် BMV ဆက်သွယ်သရးဌာနကို (888) 692-6841 သို့
ြုန်းဆက်ပါ။ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို သုံးပတ်ထက်ပိုခပီး ရက်ချိန်းကကိုတင်စီစဉ်ထား၍မရပါ၊ ထိုအ့တူ ချိန်းဆိုမည့်ရက်စွဲမတိုင်မီ ရုံးြွင့်ချိန် 
48 နာရီအတွင်း အချိန်ကပ်ခပီးရက်ချိန်းစီစဉ်၍မရပါ။ သိုသ့သာ်ခငားလည်း လိုင်စင်ဌာနတစ်ခုခု သိုသ့ွားလေင် ရက်ချိန်းသစာသစာ စီစဉ်၍ရနိုင်သည်။ လက်သတွ့
ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းတွင် သမာင်းမည့်ယာဉ်ကို သင်ကိုယ်တိုင် စီစဉ်ရမည်။ BMV မှ သဆာင်ရွက်သသာ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းအတွက် 
ကုန်ကျစရိတ် သတာင်းခံခခင်းမရှိပါ။

55

အခန်း 1အခန်း 1 || သက်သသခံလက်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်း

စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းစာသတွ့စစ်သဆးခခင်း
ယာဉ်သမာင်းအတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ စည်းမျဉ်းဥပသဒ၊ ကကိုတင်ကာကွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်သမာင်းသည့် အသလ့အကျင့်
များ၊ နှင့် ယာဉ်သမာင်းအတွက် ဤလက်စဲွစာအုပ်ပါ အချက်အလက်များ အသပါ် အသခခခံသည့် အသခြများထဲမှ အမှန်ကုိသရွးရသည့် သမးခွန်းပံုစံတမျ ိုးခြစ်
ပါသည်။ ယာဉ်သမာင်းအတွက် စာသတွ့စစ်သဆးမှုကုိ သအာင်ခမင်ခခင်းသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် ယာဉ်သမာင်းနုိင်ခွင့်များ ရယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်
တဆင့် ခြစ်သည်။ စာသတွ့စစ်သဆးမှုကုိ သအာင်ရန်အတွက် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်စည်းကမ်းဥပသဒများနှင့် သဘးကင်းစွာ ယာဉ်သမာင်းသည့် နည်းများ
ကုိ အသခခခံအားခြင့် နားလည်သသဘာသပါက်သြကာင်း ခပသရမည်။ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ သတိသပးချက်များ၊ နှင့် ယာဉ်သြကာထိန်းသည့် အမှတ်အသား
များနှင့် အချက်ခပများကုိလည်း ြတ်ရှုနုိင်ခပီး နားလည်သသဘာသပါက်နုိင်ရမည်။

ယာဉ်သမာင်းအတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းသည် သအာက်ပါအသြကာင်းအရာများအတွက် လုိအပ်သည်။
• ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်အတွက် သလောက်လွှာတင်ခခင်း
• အခခားခပည်နယ်မှ ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သသာလူသစ် သိုမ့ဟုတ် အခခားနိုင်ငံမှ တရားဝင် 

ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ရှိသည့် သနထိုင်သူလူသစ်
• ရက်သပါင်း 180 သကျာ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ခဲ့ ခပီးခြစ်သသာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် သနထိုင်သူ
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်သမာင်းမှတ်တမ်းတွင် လက်ရှိပွိုင့် သခခာက်ပွိုင့် သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိခပီး ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမည့်

ယာဉ်သမာင်း
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ခဲ့သည်မှာ ရက်သပါင်း 180 သကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် လက်ရှိစစ်မှုထမ်းများ၊ သက်ဆိုင်လေင် 

စစ်မှုထမ်း၏အိမ်သထာင်ြက်၊ နှင့်/သိုမ့ဟုတ် မှီခိုများ၊ ထိုအ့တူ လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးရမည့်ရက်စွဲမတိုင်မီ ရက် 90 အလိုတွင် တာဝန်ထမ်းသဆာင်
ခခင်းမှ ခပန်သရာက်လာသည့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များ

• ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ထုတ်သပးသသာ ယခင်ခပည်နယ်မှ စစ်မှုထမ်းအတွက် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန် ခွင့်ခပုထားသသာကာလ သကျာ်လွန်ခဲ့ ခပီးသသာ 
လက်ရှိစစ်မှုထမ်း

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် BMV အသနနှင့် ယာဉ်အမျ ိုးအစား အတိအကျ သမာင်းနှင်ခွင့် သပးသည့် အတည်ခပုချက်များ ထပ်မံထည့်သွင်းရန် သရွးချယ်သည့် 
လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် CDL သလောက်ထားသူများနှင့် သမာ်သတာ်ဆိုင်ကယ်များ၊ စက်နှင့်သမာင်းနှင်သသာဆိုင်ကယ် MDC – Class B များ၊ နှင့် အ
ငှားယာဉ်သမာင်းအဆင့် သမာင်းနှင်ချင်သသာ သလောက်ထားသူများ အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးမှုကိုလည်း စီစဉ်သဆာင်ရွက်သပးပါသည်။ 

 Î စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို သခြဆိုရန်အတွက် သမာ်သတာ်ယာဉ်ဌာနခွဲ မပိတ်မီ အနည်းဆုံး တစ်နာရီအလိုတွင် သရာက်ရှိရမည်။

 Î စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို မသအာင်ပါက ထပ်သခြရန်အတွက် ရုံးြွင့်ရက်သနာက်တစ်ရက်အထိ သစာင့်ရမည်။

ကျွမ်းကျင်မှုများ စစ်သဆးခခင်းအတွက် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုကင်းလွတ်ခွင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ စစ်သဆးခခင်းအတွက် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုကင်းလွတ်ခွင့်
သင့်မှာ ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်ရှိခပီး BMV ၏ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည့် BMV လိုင်စင်ရ 
ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်း တက်သရာက်ပါက စာသင်ခန်းအတွင်း နာရီသပါင်း 30 သင်တန်းတက်ခပီး 6 နာရီြကာ ယာဉ်သမာင်းသင်သည့် သင်တန်း
ကို သအာင်ခမင်စွာခပီးဆုံးခပီးသနာက် သင်တန်းသကျာင်းတွင် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို ခံယူနိုင်သည်။ ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်းမှ စီစဉ်
သဆာင်ရွက်သသာ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းတွင် သအာင်ခမင်စွာသမာင်းခပနိုင်ပါက ထိုစစ်သဆးမှုရလဒ်များသည် သင့်ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် 
သက်တမ်းကုန်သည့်အထိ တရားဝင်အသုံးခပုနိုင်မည်။ IN.gov/BMV တွင် လိုင်စင်ရ ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်းများ စာရင်းတစ်ခုရှိပါသည်။

သအာက်ပါအသခခအသနများ တစ်ခုခုခြစ်သပါ်လာပါက BMV ဌာနခွဲတစ်သနရာတွင် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို ခံယူရမည်။
• သင့်ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် သက်တမ်းကုန်ခခင်း
• ယာဉ်သမာင်းပညာသပးသင်တန်း၏ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတွင် 79 ရာခိုင်နှုန်းခြင့် မသအာင်သည့်အမှတ် ရရှိခခင်း
• ယာဉ်သမာင်းသင်တန်းသကျာင်း အသနနှင့် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးမှုအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်တွင် မပါဝင်ခခင်း

ယာဉ်သမာင်းခွင့် သက်တမ်းကုန်ခပီး စာသတွ့စစ်သဆးမှု သခြြကားခဲ့သည်မှာ ရက်သပါင်း 180 သကျာ်ခဲ့ ခပီဆိုလေင် သက်တမ်းတိုးသည့် ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် 
ထုတ်သပးရန်အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးမှုကို ထပ်သခြရမည်။ (သက်တမ်းကုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းခခင်း များမရှိဘဲ) ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် 

ကိုင်သဆာင်သည့် အချိန်ကာလသည် ရက်သပါင်း 180 ကိုင်သဆာင်ရန် လိုအပ်သည့် သတ်မှတ်ကာလအတွက် အကျုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။

လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းများ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းများ 
လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းအတွက် ရက်ချိန်းစီစဉ်ရန် IN.gov/BMV တွင်ြတ်ရှုပါ၊ သိုမ့ဟုတ် BMV ဆက်သွယ်သရးဌာနကို (888) 692-6841 သို့
ြုန်းဆက်ပါ။ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို သုံးပတ်ထက်ပိုခပီး ရက်ချိန်းကကိုတင်စီစဉ်ထား၍မရပါ၊ ထိုအ့တူ ချိန်းဆိုမည့်ရက်စွဲမတိုင်မီ ရုံးြွင့်ချိန် 
48 နာရီအတွင်း အချိန်ကပ်ခပီးရက်ချိန်းစီစဉ်၍မရပါ။ သိုသ့သာ်ခငားလည်း လိုင်စင်ဌာနတစ်ခုခု သိုသ့ွားလေင် ရက်ချိန်းသစာသစာ စီစဉ်၍ရနိုင်သည်။ လက်သတွ့
ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းတွင် သမာင်းမည့်ယာဉ်ကို သင်ကိုယ်တိုင် စီစဉ်ရမည်။ BMV မှ သဆာင်ရွက်သသာ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းအတွက် 
ကုန်ကျစရိတ် သတာင်းခံခခင်းမရှိပါ။

ယ်ာဥ််မောမာာင့််��ည်ာမော���င့််တိန�်ရဲ့့� အစိတိ်အ�ိ�င့်�်နှှစ်��ထ့မာှ တိစ်��မာဟု�တ်ိ တိစ်��တိွင့်် မာမောအာင့််ခြားမာင့််�ည််် အမာှတိ်ရဲ့ရဲ့ှိခြား�င့််�။
�င့်််ယ်ာဥ််မောမာာင့််��င့််တိန်�မောကာိာင့််�အမောနနှှင့််် လိုကာ်မောတိွ� ယ်ာဥ််မောမာာင့််� စစ်မောဆို�မာုအတိွကာ် အစးအစဥ််တိွင့်် မာ�း၀င့််ခြား�င့််�။

https://www.in.gov/bmv/
https://www.in.gov/bmv/
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BMV စစ်မဆးေှုမပးသူေှ မဆာင်ရွက်မပးမသာ လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းသည် မအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ေျားအတွက် လိုအပ်မြကာင်း သတ်ေှတ်
ထားသည်။

• BMV လိုင်စင်ရ ယာဉ်မောင်းပညာမပးအစီအစဉ် တစ်ခုခုတွင် မအာင်ခေင်စွာခပီးစီးခဲ့ ခပီး ကျွေ်းကျင်ေှုေျားစစ်မဆးရန် ေလိုအပ်မသာ ခခွင်းချက်ရှိသူေျားေှ
လွဲ၍ အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့် ရှိမသာယာဉ်မောင်းေျား

• ရုပ်သိေ်းခခင်းေရှိဘဲ အခခားခပည်နယ်ေှ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်ခုခုကို ကိုင်မဆာင်ထားသည်ေှာ တစ်နှစ်မအာက်ရှိခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် အခခားခပည်နယ် 
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တေ်းကုန်ခဲ့သည်ေှာ သုံးနှစ်မကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူလူသစ်ေျား

• အခခားနိုင်ငံေှ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုင်မဆာင်မသာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူလူသစ်ေျား
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တေ်းကုန်ခဲ့သည်ေှာ သုံးနှစ်မကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူေျား
• စစ်မဆးေှုလိုအပ်မသာ BMV ကန့်သတ်ချက်ရှိသည့် ယာဉ်မောင်းေျား
• BMV ြိုင်တွဲတွင် ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ တိုင်ြကားချက်ရှိသည့် ယာဉ်မောင်းေျားနှင့် ယာဉ်မောင်းတတ်သည့် ကျွေ်းကျင်ေှုေျားစစ်မဆးရန် လိုအပ်မြကာင်း 

BMV ေှ ဆုံးခြတ်သည့် ယာဉ်မောင်းေျား
• BMV ၏ ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ ဘုတ်အြွဲ့ေှ ကျွေ်းကျင်ေှုေျား စစ်မဆးရန် အကကံခပုထားမသာအခါ ထိုယာဉ်မောင်းအား BMV ေှ လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း 

စစ်မဆးခခင်း လုပ်ခိုင်းနိုင်သည်
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တေ်းကုန်ခဲ့သည်ေှာ သုံးနှစ်မကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် လက်ရှိစစ်ေှုထေ်းေျား၊ သက်ဆိုင်လေင် 

စစ်ေှုထေ်း၏အိေ်မထာင်ြက်၊ နှင့်/သိုေ့ဟုတ် ေှီခိုေျား၊ ထိုအ့တူ လိုင်စင်သက်တေ်း တိုးရေည့်ရက်စွဲေတိုင်ေီ ရက် 90 အလိုတွင် တာဝန်ထေ်းမဆာင်ခခင်း
ေှ ခပန်မရာက်လာသည့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ေျား

• သက်တေ်းကုန်၍ သက်တေ်းတိုးရန် ခွင့်ခပုထားမသာ ရက် 90 ထက်မကျာ်လွန်ခဲ့ ခခင်းနှင့် သုံးနှစ်မကျာ် သက်တေ်းကုန်ခဲ့ ခပီးခြစ်သည့် အခခားခပည်နယ်ေှ 
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ကိုင်မဆာင်မသာ စစ်တပ်ေှထွက်ခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်ေျား

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးသည့်အချိန်တွင် BMV စစ်မဆးေှုမပးသူ(ေျား)၊ သ့ုိေဟုတ် အခခားမသာ အတည်ခပုချက်ရ BMV ဝန်ထေ်းေျားေှလဲွ၍ အခခားေည်သူ
ကုိေှ သင့်ယာဉ်ထဲတွင် လုိက်စီးခွင့်ေမပးပါ။ သင့်ယာဉ်ကုိ ဥပမဒသတ်ေှတ်ချက်နှင့်အညီ တပ်ဆင်ထားရေည်၊ အာေခံမြကးရိှရေည်၊ ထ့ုိအတူ မဘးကင်းခပီး သန့်ရှင်း
မနရေည်။ လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်း ေလုပ်ေီ ယာဉ်၏ လက်ရိှေှတ်ပံုတင်စာရွက်ကုိလည်း တင်ခပရေည်။ စစ်မဆးေှုေစေီ ယာဉ်အတွင်းဘက်ရိှ ကင်ေရာ
ေျားေှန်သေေအား ပိတ်ထားရေည်။

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းတွင် အသံုးခပုေည့်ယာဉ်ကုိ ခငင်းပယ်ေည်ဆုိပါက BMV စစ်မဆးေှုမပးသူ၏ ကုိယ်ပုိင်ဆံုးခြတ်ချက်အမပါ် ေူတည်သည်။

BMV စစ်မဆးေှုမပးသူေှ သင်လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းေစေီ မေးရန်လုိအပ်သည့် မေးခွန်းအနည်းငယ် မေးခေန်းပါလိေ့်ေည်။ စစ်မဆးေှုမပးသူ၏ တာဝန်
သည် ညွှန်ြကားချက်မပးရန် ေဟုတ်ပါ၊ သ့ုိမသာ် သူခေင်မတွ့ရသည့်အရာေျားအမပါ် ေေတစွာနှင့် ဓေ္မဓိဌာန်ကျကျ စစ်မဆးေှုမပးရန် ခြစ်ပါသည်။ သင့်ေှာ ယာဉ်တစ်
စီးကုိ မဘးကင်းစွာ မောင်းနှင်နုိင်စွေ်း ရိှေရိှ စစ်မဆးရန်အတွက် BMV စစ်မဆးေှုမပးသူ အမနနှင့် စံနှုန်းသတ်ေှတ်ထားမသာ ပံုစံစာရွက်ကုိ အသံုးခပုပါလိေ့်ေည်။

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးရာတွင် မအာက်ပါသတ်ေှတ်ချက်ေျား အမပါ် အမခခခံ၍ သင့်ကုိစစ်မဆးပါလိေ့်ေည်။
• ယာဉ်မြကာအေှတ်အသားေျားကို လိုက်နာခခင်းခြင့် သင့်မလျာ်သည့် ယာဉ်မြကာအတွင်း မောင်းနှင်ခခင်း၊ ဂရုတစိုက်ြကည့်ရှုခခင်း၊ နှင့် ယာဉ်မြကာေ

မခပာင်းေီ သင့်မလျာ်စွာ အချက်ခပခခင်း
• သင့်မရှ့တွင်ရှိမသာယာဉ်နှင့် သင့်ယာဉ်အြကား လုံမလာက်သည့် အကွာအမဝးထားခခင်း
• အခခားယာဉ်တစ်စီးေှ မကျာ်တက်ခပီး သင့်ယာဉ်မြကာထဲခပန်ဝင်ခခင်းနှင့် မကျာ်တက်ခခင်းေျားတွင် သင့်အခေန်နှုန်းကို ထိန်းထားခခင်းနှင့် သင့်ကိုမကျာ်

တက်နိုင်ရန် လုံမလာက်သည့် အကွာအမဝး မပးခခင်းခြင့် သင့်မလျာ်စွာ တုံ့ ခပန်ခခင်း
• အေှတ်အသားခပထားသည့် အခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ေျားနှင့် ကွဲခပားသည့် ယာဉ်မြကာအမခခအမန အေျ ိုးေျ ိုးနှင့်အညီ သင့်အခေန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်

ခခင်း
• ကကိုတင်ကာကွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်မောင်းမသာ အမလ့အထမကာင်းေျားကို ြကည့်ရှုခခင်း
• ညွှန်ြကားချက်ေျားကို နားမထာင်ခခင်းနှင့် မယဘုယျယာဉ်မြကာစီးဆင်းေှုကို ြကည့်ရှုခခင်း
• သင့်မလျာ်သည့်အခေန်နှုန်းခြင့် လေ်းဆုံတစ်ခုခုကို ချဉ်းကပ်ခခင်း၊ အခခားယာဉ်ေျားကို ြကည့်ရှုခခင်းနှင့် လိုအပ်မသာအခါ အခပည့်အစုံရပ်တန့်ခခင်း
• မနာက်ဆုတ်သည့် ကျွေ်းကျင်ေှုေျားနှင့် ယာဉ်ရပ်နားသည့်မနရာေှ ေှန်ကန်စွာ မနာက်ဆုတ်၍ ထွက်ခွာခခင်း

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးသည့်အချိန်တွင် မအာက်ပါလုပ်ရပ်ေျားသည် သင်၏မနာက်ဆုံးအေှတ်အမပါ် အကျ ိုးသက်မရာက် နိုင်သည်၊ သိုေ့ဟုတ် 
လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းတွင် ဆုံးရှုံးေှုခြစ်မပါ်မစနိုင်သည်၊ 

• လိုအပ်မသာအခါ မရခဲအရည်မပျာ်မစမသာမဆးရည် သိုေ့ဟုတ် မရယက်တံေျားကို အသုံးခပုရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• လက်နှစ်ဘက်စလုံး လက်ကိုင်ဘီးကို ကိုင်ထားရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• ဂီယာေှားထိုးခခင်း
• အချက်ခပရန် ပျက်ကွက်ခခင်း
• အလွန်မနှးမကွးစွာ ယာဉ်မောင်းခခင်း သိုေ့ဟုတ် ေလိုအပ်ဘဲ ရပ်တန့်ခခင်း

ရုံ��်�ိမာ်�ခြား�င့််�မာရဲ့ှိဘဲ့ အခြား�ာ�ခြား�ည််နယ််မာှ ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိုိ�င့််စင့်် တိစ်����ကာိ� ကာိ�င့််မောဆိုာင့််ထာ��ည််မာှာ တိစ်နှှစ်မောအာကာ်ရဲ့ှိခြား�င့််� �ိ��မာဟု�တ်ိ အခြား�ာ�ခြား�ည််နယ်ယ််ာဥ််
မောမာာင့််�လိုိ�င့််စင့်် �ကာ်တိမာ်�ကာ�န်�့်�ည််မာှာ င့်း�နှှစ်မောကာိာ်�့် ပြီး�းခြား�စ်�ည််် အင့််ဒီးး�ယ်ာ�နာ�ခြား�ည််နယ််တွိင့်် မောနထိ�င့််�ူ လိုူ�စ်မာိာ�

အင့််ဒီးး�ယ်ာ�နာ�ခြား�ည််နယ်် ယ်ာဥ််မောမာာင့်�်လိုိ�င့််စင့်် �ကာ်တိမာ်�ကာ�န်�့်�ည််မာှာ င့်း�နှှစ် မောကာိာ်�့် ပြီး�းခြား�စ်မော�ာ အင့််ဒီးး�ယ်ာ�နာ�ခြား�ည််နယ််တိွင့်် မောနထိ�င့််�ူမာိာ� 

အင့််ဒီးး�ယ်ာ�နာ�ခြား�ည််နယ်် ယ်ာဥ််မောမာာင့်�်လိုိ�င့််စင့်် �ကာ်တိမာ်� ကာ�န်�့်�ည််မာှာ င့်း�နှှစ်မောကာိာ်�့် ပြီး�းခြား�စ်�ည််် လိုကာ်ရဲ့ှိစစ်မာုထမာ်�မာိာ�၊ �က်ာဆိုိ�င့််လိုှင့်် စစ်မာုထမာ်�
ရဲ့့�အိမာ်မောထာင့််�ကာ် နှှင့််် �ိ��မာဟု�တိ် မာှး�ိ�မာိာ�၊ ထိ��အတိူ လိုိ�င့််စင့််�ကာ်တိမာ်� တိိ��ရဲ့မာည််် ရဲ့ကာ်စွ့မာတိိ�င့််မား ရဲ့ကာ် 90 အလိုိ�တိွင့်် တိာ၀န်ထမာ်�မောဆိုာင့််ခြား�င့််�မာှ ခြား�န်

�ကာ်တိမာ်�ကာ�န်၍ �ကာ်တိမာ်�တိိ��ရဲ့န် �ွင့်််ခြား�ုထာ��ည််် ရဲ့ကာ် 90 ထကာ် မောကာိာ်လိုွန်�့် ခြား�င့််�နှှင့််် င့်း�နှှစ်မောကာိာ် �ကာ်တိမာ်�ကာ�န်�့် ပြီး�း�ခြား�စ်�ည််် အခြား�ာ�ခြား�ည််နယ််မာှ 
ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိုိ�င့််စင့််ကာိ� ကာိ�င့််မောဆိုာင့််မော�ာ စစ်တိ�်မာှ ထွကာ်�ွင့်််ရဲ့�ူမာိာ� 
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BMV စစ်မဆးေှုမပးသူေှ မဆာင်ရွက်မပးမသာ လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းသည် မအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ေျားအတွက် လိုအပ်မြကာင်း သတ်ေှတ်
ထားသည်။

• BMV လိုင်စင်ရ ယာဉ်မောင်းပညာမပးအစီအစဉ် တစ်ခုခုတွင် မအာင်ခေင်စွာခပီးစီးခဲ့ ခပီး ကျွေ်းကျင်ေှုေျားစစ်မဆးရန် ေလိုအပ်မသာ ခခွင်းချက်ရှိသူေျားေှ
လွဲ၍ အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့် ရှိမသာယာဉ်မောင်းေျား

• ရုပ်သိေ်းခခင်းေရှိဘဲ အခခားခပည်နယ်ေှ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်ခုခုကို ကိုင်မဆာင်ထားသည်ေှာ တစ်နှစ်မအာက်ရှိခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် အခခားခပည်နယ် 
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တေ်းကုန်ခဲ့သည်ေှာ သုံးနှစ်မကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူလူသစ်ေျား

• အခခားနိုင်ငံေှ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုင်မဆာင်မသာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူလူသစ်ေျား
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တေ်းကုန်ခဲ့သည်ေှာ သုံးနှစ်မကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူေျား
• စစ်မဆးေှုလိုအပ်မသာ BMV ကန့်သတ်ချက်ရှိသည့် ယာဉ်မောင်းေျား
• BMV ြိုင်တွဲတွင် ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ တိုင်ြကားချက်ရှိသည့် ယာဉ်မောင်းေျားနှင့် ယာဉ်မောင်းတတ်သည့် ကျွေ်းကျင်ေှုေျားစစ်မဆးရန် လိုအပ်မြကာင်း 

BMV ေှ ဆုံးခြတ်သည့် ယာဉ်မောင်းေျား
• BMV ၏ ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ ဘုတ်အြွဲ့ေှ ကျွေ်းကျင်ေှုေျား စစ်မဆးရန် အကကံခပုထားမသာအခါ ထိုယာဉ်မောင်းအား BMV ေှ လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း 

စစ်မဆးခခင်း လုပ်ခိုင်းနိုင်သည်
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တေ်းကုန်ခဲ့သည်ေှာ သုံးနှစ်မကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် လက်ရှိစစ်ေှုထေ်းေျား၊ သက်ဆိုင်လေင် 

စစ်ေှုထေ်း၏အိေ်မထာင်ြက်၊ နှင့်/သိုေ့ဟုတ် ေှီခိုေျား၊ ထိုအ့တူ လိုင်စင်သက်တေ်း တိုးရေည့်ရက်စွဲေတိုင်ေီ ရက် 90 အလိုတွင် တာဝန်ထေ်းမဆာင်ခခင်း
ေှ ခပန်မရာက်လာသည့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ေျား

• သက်တေ်းကုန်၍ သက်တေ်းတိုးရန် ခွင့်ခပုထားမသာ ရက် 90 ထက်မကျာ်လွန်ခဲ့ ခခင်းနှင့် သုံးနှစ်မကျာ် သက်တေ်းကုန်ခဲ့ ခပီးခြစ်သည့် အခခားခပည်နယ်ေှ 
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ကိုင်မဆာင်မသာ စစ်တပ်ေှထွက်ခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်ေျား

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးသည့်အချိန်တွင် BMV စစ်မဆးေှုမပးသူ(ေျား)၊ သ့ုိေဟုတ် အခခားမသာ အတည်ခပုချက်ရ BMV ဝန်ထေ်းေျားေှလဲွ၍ အခခားေည်သူ
ကုိေှ သင့်ယာဉ်ထဲတွင် လုိက်စီးခွင့်ေမပးပါ။ သင့်ယာဉ်ကုိ ဥပမဒသတ်ေှတ်ချက်နှင့်အညီ တပ်ဆင်ထားရေည်၊ အာေခံမြကးရိှရေည်၊ ထ့ုိအတူ မဘးကင်းခပီး သန့်ရှင်း
မနရေည်။ လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်း ေလုပ်ေီ ယာဉ်၏ လက်ရိှေှတ်ပံုတင်စာရွက်ကုိလည်း တင်ခပရေည်။ စစ်မဆးေှုေစေီ ယာဉ်အတွင်းဘက်ရိှ ကင်ေရာ
ေျားေှန်သေေအား ပိတ်ထားရေည်။

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းတွင် အသံုးခပုေည့်ယာဉ်ကုိ ခငင်းပယ်ေည်ဆုိပါက BMV စစ်မဆးေှုမပးသူ၏ ကုိယ်ပုိင်ဆံုးခြတ်ချက်အမပါ် ေူတည်သည်။

BMV စစ်မဆးေှုမပးသူေှ သင်လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းေစေီ မေးရန်လုိအပ်သည့် မေးခွန်းအနည်းငယ် မေးခေန်းပါလိေ့်ေည်။ စစ်မဆးေှုမပးသူ၏ တာဝန်
သည် ညွှန်ြကားချက်မပးရန် ေဟုတ်ပါ၊ သ့ုိမသာ် သူခေင်မတွ့ရသည့်အရာေျားအမပါ် ေေတစွာနှင့် ဓေ္မဓိဌာန်ကျကျ စစ်မဆးေှုမပးရန် ခြစ်ပါသည်။ သင့်ေှာ ယာဉ်တစ်
စီးကုိ မဘးကင်းစွာ မောင်းနှင်နုိင်စွေ်း ရိှေရိှ စစ်မဆးရန်အတွက် BMV စစ်မဆးေှုမပးသူ အမနနှင့် စံနှုန်းသတ်ေှတ်ထားမသာ ပံုစံစာရွက်ကုိ အသံုးခပုပါလိေ့်ေည်။

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးရာတွင် မအာက်ပါသတ်ေှတ်ချက်ေျား အမပါ် အမခခခံ၍ သင့်ကုိစစ်မဆးပါလိေ့်ေည်။
• ယာဉ်မြကာအေှတ်အသားေျားကို လိုက်နာခခင်းခြင့် သင့်မလျာ်သည့် ယာဉ်မြကာအတွင်း မောင်းနှင်ခခင်း၊ ဂရုတစိုက်ြကည့်ရှုခခင်း၊ နှင့် ယာဉ်မြကာေ

မခပာင်းေီ သင့်မလျာ်စွာ အချက်ခပခခင်း
• သင့်မရှ့တွင်ရှိမသာယာဉ်နှင့် သင့်ယာဉ်အြကား လုံမလာက်သည့် အကွာအမဝးထားခခင်း
• အခခားယာဉ်တစ်စီးေှ မကျာ်တက်ခပီး သင့်ယာဉ်မြကာထဲခပန်ဝင်ခခင်းနှင့် မကျာ်တက်ခခင်းေျားတွင် သင့်အခေန်နှုန်းကို ထိန်းထားခခင်းနှင့် သင့်ကိုမကျာ်

တက်နိုင်ရန် လုံမလာက်သည့် အကွာအမဝး မပးခခင်းခြင့် သင့်မလျာ်စွာ တုံ့ ခပန်ခခင်း
• အေှတ်အသားခပထားသည့် အခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ေျားနှင့် ကွဲခပားသည့် ယာဉ်မြကာအမခခအမန အေျ ိုးေျ ိုးနှင့်အညီ သင့်အခေန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်

ခခင်း
• ကကိုတင်ကာကွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်မောင်းမသာ အမလ့အထမကာင်းေျားကို ြကည့်ရှုခခင်း
• ညွှန်ြကားချက်ေျားကို နားမထာင်ခခင်းနှင့် မယဘုယျယာဉ်မြကာစီးဆင်းေှုကို ြကည့်ရှုခခင်း
• သင့်မလျာ်သည့်အခေန်နှုန်းခြင့် လေ်းဆုံတစ်ခုခုကို ချဉ်းကပ်ခခင်း၊ အခခားယာဉ်ေျားကို ြကည့်ရှုခခင်းနှင့် လိုအပ်မသာအခါ အခပည့်အစုံရပ်တန့်ခခင်း
• မနာက်ဆုတ်သည့် ကျွေ်းကျင်ေှုေျားနှင့် ယာဉ်ရပ်နားသည့်မနရာေှ ေှန်ကန်စွာ မနာက်ဆုတ်၍ ထွက်ခွာခခင်း

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးသည့်အချိန်တွင် မအာက်ပါလုပ်ရပ်ေျားသည် သင်၏မနာက်ဆုံးအေှတ်အမပါ် အကျ ိုးသက်မရာက် နိုင်သည်၊ သိုေ့ဟုတ် 
လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းတွင် ဆုံးရှုံးေှုခြစ်မပါ်မစနိုင်သည်၊ 

• လိုအပ်မသာအခါ မရခဲအရည်မပျာ်မစမသာမဆးရည် သိုေ့ဟုတ် မရယက်တံေျားကို အသုံးခပုရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• လက်နှစ်ဘက်စလုံး လက်ကိုင်ဘီးကို ကိုင်ထားရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• ဂီယာေှားထိုးခခင်း
• အချက်ခပရန် ပျက်ကွက်ခခင်း
• အလွန်မနှးမကွးစွာ ယာဉ်မောင်းခခင်း သိုေ့ဟုတ် ေလိုအပ်ဘဲ ရပ်တန့်ခခင်း
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BMV စစ်မဆးေှုမပးသူေှ မဆာင်ရွက်မပးမသာ လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းသည် မအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ေျားအတွက် လိုအပ်မြကာင်း သတ်ေှတ်
ထားသည်။

• BMV လိုင်စင်ရ ယာဉ်မောင်းပညာမပးအစီအစဉ် တစ်ခုခုတွင် မအာင်ခေင်စွာခပီးစီးခဲ့ ခပီး ကျွေ်းကျင်ေှုေျားစစ်မဆးရန် ေလိုအပ်မသာ ခခွင်းချက်ရှိသူေျားေှ
လွဲ၍ အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့် ရှိမသာယာဉ်မောင်းေျား

• ရုပ်သိေ်းခခင်းေရှိဘဲ အခခားခပည်နယ်ေှ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်ခုခုကို ကိုင်မဆာင်ထားသည်ေှာ တစ်နှစ်မအာက်ရှိခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် အခခားခပည်နယ် 
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တေ်းကုန်ခဲ့သည်ေှာ သုံးနှစ်မကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူလူသစ်ေျား

• အခခားနိုင်ငံေှ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုင်မဆာင်မသာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူလူသစ်ေျား
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တေ်းကုန်ခဲ့သည်ေှာ သုံးနှစ်မကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူေျား
• စစ်မဆးေှုလိုအပ်မသာ BMV ကန့်သတ်ချက်ရှိသည့် ယာဉ်မောင်းေျား
• BMV ြိုင်တွဲတွင် ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ တိုင်ြကားချက်ရှိသည့် ယာဉ်မောင်းေျားနှင့် ယာဉ်မောင်းတတ်သည့် ကျွေ်းကျင်ေှုေျားစစ်မဆးရန် လိုအပ်မြကာင်း 

BMV ေှ ဆုံးခြတ်သည့် ယာဉ်မောင်းေျား
• BMV ၏ ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ ဘုတ်အြွဲ့ေှ ကျွေ်းကျင်ေှုေျား စစ်မဆးရန် အကကံခပုထားမသာအခါ ထိုယာဉ်မောင်းအား BMV ေှ လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း 

စစ်မဆးခခင်း လုပ်ခိုင်းနိုင်သည်
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တေ်းကုန်ခဲ့သည်ေှာ သုံးနှစ်မကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် လက်ရှိစစ်ေှုထေ်းေျား၊ သက်ဆိုင်လေင် 

စစ်ေှုထေ်း၏အိေ်မထာင်ြက်၊ နှင့်/သိုေ့ဟုတ် ေှီခိုေျား၊ ထိုအ့တူ လိုင်စင်သက်တေ်း တိုးရေည့်ရက်စွဲေတိုင်ေီ ရက် 90 အလိုတွင် တာဝန်ထေ်းမဆာင်ခခင်း
ေှ ခပန်မရာက်လာသည့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ေျား

• သက်တေ်းကုန်၍ သက်တေ်းတိုးရန် ခွင့်ခပုထားမသာ ရက် 90 ထက်မကျာ်လွန်ခဲ့ ခခင်းနှင့် သုံးနှစ်မကျာ် သက်တေ်းကုန်ခဲ့ ခပီးခြစ်သည့် အခခားခပည်နယ်ေှ 
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ကိုင်မဆာင်မသာ စစ်တပ်ေှထွက်ခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်ေျား

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးသည့်အချိန်တွင် BMV စစ်မဆးေှုမပးသူ(ေျား)၊ သ့ုိေဟုတ် အခခားမသာ အတည်ခပုချက်ရ BMV ဝန်ထေ်းေျားေှလဲွ၍ အခခားေည်သူ
ကုိေှ သင့်ယာဉ်ထဲတွင် လုိက်စီးခွင့်ေမပးပါ။ သင့်ယာဉ်ကုိ ဥပမဒသတ်ေှတ်ချက်နှင့်အညီ တပ်ဆင်ထားရေည်၊ အာေခံမြကးရိှရေည်၊ ထ့ုိအတူ မဘးကင်းခပီး သန့်ရှင်း
မနရေည်။ လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်း ေလုပ်ေီ ယာဉ်၏ လက်ရိှေှတ်ပံုတင်စာရွက်ကုိလည်း တင်ခပရေည်။ စစ်မဆးေှုေစေီ ယာဉ်အတွင်းဘက်ရိှ ကင်ေရာ
ေျားေှန်သေေအား ပိတ်ထားရေည်။

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းတွင် အသံုးခပုေည့်ယာဉ်ကုိ ခငင်းပယ်ေည်ဆုိပါက BMV စစ်မဆးေှုမပးသူ၏ ကုိယ်ပုိင်ဆံုးခြတ်ချက်အမပါ် ေူတည်သည်။

BMV စစ်မဆးေှုမပးသူေှ သင်လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းေစေီ မေးရန်လုိအပ်သည့် မေးခွန်းအနည်းငယ် မေးခေန်းပါလိေ့်ေည်။ စစ်မဆးေှုမပးသူ၏ တာဝန်
သည် ညွှန်ြကားချက်မပးရန် ေဟုတ်ပါ၊ သ့ုိမသာ် သူခေင်မတွ့ရသည့်အရာေျားအမပါ် ေေတစွာနှင့် ဓေ္မဓိဌာန်ကျကျ စစ်မဆးေှုမပးရန် ခြစ်ပါသည်။ သင့်ေှာ ယာဉ်တစ်
စီးကုိ မဘးကင်းစွာ မောင်းနှင်နုိင်စွေ်း ရိှေရိှ စစ်မဆးရန်အတွက် BMV စစ်မဆးေှုမပးသူ အမနနှင့် စံနှုန်းသတ်ေှတ်ထားမသာ ပံုစံစာရွက်ကုိ အသံုးခပုပါလိေ့်ေည်။

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးရာတွင် မအာက်ပါသတ်ေှတ်ချက်ေျား အမပါ် အမခခခံ၍ သင့်ကုိစစ်မဆးပါလိေ့်ေည်။
• ယာဉ်မြကာအေှတ်အသားေျားကို လိုက်နာခခင်းခြင့် သင့်မလျာ်သည့် ယာဉ်မြကာအတွင်း မောင်းနှင်ခခင်း၊ ဂရုတစိုက်ြကည့်ရှုခခင်း၊ နှင့် ယာဉ်မြကာေ

မခပာင်းေီ သင့်မလျာ်စွာ အချက်ခပခခင်း
• သင့်မရှ့တွင်ရှိမသာယာဉ်နှင့် သင့်ယာဉ်အြကား လုံမလာက်သည့် အကွာအမဝးထားခခင်း
• အခခားယာဉ်တစ်စီးေှ မကျာ်တက်ခပီး သင့်ယာဉ်မြကာထဲခပန်ဝင်ခခင်းနှင့် မကျာ်တက်ခခင်းေျားတွင် သင့်အခေန်နှုန်းကို ထိန်းထားခခင်းနှင့် သင့်ကိုမကျာ်

တက်နိုင်ရန် လုံမလာက်သည့် အကွာအမဝး မပးခခင်းခြင့် သင့်မလျာ်စွာ တုံ့ ခပန်ခခင်း
• အေှတ်အသားခပထားသည့် အခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ေျားနှင့် ကွဲခပားသည့် ယာဉ်မြကာအမခခအမန အေျ ိုးေျ ိုးနှင့်အညီ သင့်အခေန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်

ခခင်း
• ကကိုတင်ကာကွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်မောင်းမသာ အမလ့အထမကာင်းေျားကို ြကည့်ရှုခခင်း
• ညွှန်ြကားချက်ေျားကို နားမထာင်ခခင်းနှင့် မယဘုယျယာဉ်မြကာစီးဆင်းေှုကို ြကည့်ရှုခခင်း
• သင့်မလျာ်သည့်အခေန်နှုန်းခြင့် လေ်းဆုံတစ်ခုခုကို ချဉ်းကပ်ခခင်း၊ အခခားယာဉ်ေျားကို ြကည့်ရှုခခင်းနှင့် လိုအပ်မသာအခါ အခပည့်အစုံရပ်တန့်ခခင်း
• မနာက်ဆုတ်သည့် ကျွေ်းကျင်ေှုေျားနှင့် ယာဉ်ရပ်နားသည့်မနရာေှ ေှန်ကန်စွာ မနာက်ဆုတ်၍ ထွက်ခွာခခင်း

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးသည့်အချိန်တွင် မအာက်ပါလုပ်ရပ်ေျားသည် သင်၏မနာက်ဆုံးအေှတ်အမပါ် အကျ ိုးသက်မရာက် နိုင်သည်၊ သိုေ့ဟုတ် 
လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းတွင် ဆုံးရှုံးေှုခြစ်မပါ်မစနိုင်သည်၊ 

• လိုအပ်မသာအခါ မရခဲအရည်မပျာ်မစမသာမဆးရည် သိုေ့ဟုတ် မရယက်တံေျားကို အသုံးခပုရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• လက်နှစ်ဘက်စလုံး လက်ကိုင်ဘီးကို ကိုင်ထားရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• ဂီယာေှားထိုးခခင်း
• အချက်ခပရန် ပျက်ကွက်ခခင်း
• အလွန်မနှးမကွးစွာ ယာဉ်မောင်းခခင်း သိုေ့ဟုတ် ေလိုအပ်ဘဲ ရပ်တန့်ခခင်း
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BMV စစ်မဆးေှုမပးသူေှ မဆာင်ရွက်မပးမသာ လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းသည် မအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ေျားအတွက် လိုအပ်မြကာင်း သတ်ေှတ်
ထားသည်။

• BMV လိုင်စင်ရ ယာဉ်မောင်းပညာမပးအစီအစဉ် တစ်ခုခုတွင် မအာင်ခေင်စွာခပီးစီးခဲ့ ခပီး ကျွေ်းကျင်ေှုေျားစစ်မဆးရန် ေလိုအပ်မသာ ခခွင်းချက်ရှိသူေျားေှ
လွဲ၍ အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့် ရှိမသာယာဉ်မောင်းေျား

• ရုပ်သိေ်းခခင်းေရှိဘဲ အခခားခပည်နယ်ေှ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်ခုခုကို ကိုင်မဆာင်ထားသည်ေှာ တစ်နှစ်မအာက်ရှိခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် အခခားခပည်နယ် 
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တေ်းကုန်ခဲ့သည်ေှာ သုံးနှစ်မကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူလူသစ်ေျား

• အခခားနိုင်ငံေှ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုင်မဆာင်မသာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူလူသစ်ေျား
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တေ်းကုန်ခဲ့သည်ေှာ သုံးနှစ်မကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူေျား
• စစ်မဆးေှုလိုအပ်မသာ BMV ကန့်သတ်ချက်ရှိသည့် ယာဉ်မောင်းေျား
• BMV ြိုင်တွဲတွင် ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ တိုင်ြကားချက်ရှိသည့် ယာဉ်မောင်းေျားနှင့် ယာဉ်မောင်းတတ်သည့် ကျွေ်းကျင်ေှုေျားစစ်မဆးရန် လိုအပ်မြကာင်း 

BMV ေှ ဆုံးခြတ်သည့် ယာဉ်မောင်းေျား
• BMV ၏ ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ ဘုတ်အြွဲ့ေှ ကျွေ်းကျင်ေှုေျား စစ်မဆးရန် အကကံခပုထားမသာအခါ ထိုယာဉ်မောင်းအား BMV ေှ လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း 

စစ်မဆးခခင်း လုပ်ခိုင်းနိုင်သည်
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တေ်းကုန်ခဲ့သည်ေှာ သုံးနှစ်မကျာ်ခဲ့ ခပီခြစ်သည့် လက်ရှိစစ်ေှုထေ်းေျား၊ သက်ဆိုင်လေင် 

စစ်ေှုထေ်း၏အိေ်မထာင်ြက်၊ နှင့်/သိုေ့ဟုတ် ေှီခိုေျား၊ ထိုအ့တူ လိုင်စင်သက်တေ်း တိုးရေည့်ရက်စွဲေတိုင်ေီ ရက် 90 အလိုတွင် တာဝန်ထေ်းမဆာင်ခခင်း
ေှ ခပန်မရာက်လာသည့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ေျား

• သက်တေ်းကုန်၍ သက်တေ်းတိုးရန် ခွင့်ခပုထားမသာ ရက် 90 ထက်မကျာ်လွန်ခဲ့ ခခင်းနှင့် သုံးနှစ်မကျာ် သက်တေ်းကုန်ခဲ့ ခပီးခြစ်သည့် အခခားခပည်နယ်ေှ 
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ကိုင်မဆာင်မသာ စစ်တပ်ေှထွက်ခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်ေျား

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးသည့်အချိန်တွင် BMV စစ်မဆးေှုမပးသူ(ေျား)၊ သ့ုိေဟုတ် အခခားမသာ အတည်ခပုချက်ရ BMV ဝန်ထေ်းေျားေှလဲွ၍ အခခားေည်သူ
ကုိေှ သင့်ယာဉ်ထဲတွင် လုိက်စီးခွင့်ေမပးပါ။ သင့်ယာဉ်ကုိ ဥပမဒသတ်ေှတ်ချက်နှင့်အညီ တပ်ဆင်ထားရေည်၊ အာေခံမြကးရိှရေည်၊ ထ့ုိအတူ မဘးကင်းခပီး သန့်ရှင်း
မနရေည်။ လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်း ေလုပ်ေီ ယာဉ်၏ လက်ရိှေှတ်ပံုတင်စာရွက်ကုိလည်း တင်ခပရေည်။ စစ်မဆးေှုေစေီ ယာဉ်အတွင်းဘက်ရိှ ကင်ေရာ
ေျားေှန်သေေအား ပိတ်ထားရေည်။

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းတွင် အသံုးခပုေည့်ယာဉ်ကုိ ခငင်းပယ်ေည်ဆုိပါက BMV စစ်မဆးေှုမပးသူ၏ ကုိယ်ပုိင်ဆံုးခြတ်ချက်အမပါ် ေူတည်သည်။

BMV စစ်မဆးေှုမပးသူေှ သင်လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းေစေီ မေးရန်လုိအပ်သည့် မေးခွန်းအနည်းငယ် မေးခေန်းပါလိေ့်ေည်။ စစ်မဆးေှုမပးသူ၏ တာဝန်
သည် ညွှန်ြကားချက်မပးရန် ေဟုတ်ပါ၊ သ့ုိမသာ် သူခေင်မတွ့ရသည့်အရာေျားအမပါ် ေေတစွာနှင့် ဓေ္မဓိဌာန်ကျကျ စစ်မဆးေှုမပးရန် ခြစ်ပါသည်။ သင့်ေှာ ယာဉ်တစ်
စီးကုိ မဘးကင်းစွာ မောင်းနှင်နုိင်စွေ်း ရိှေရိှ စစ်မဆးရန်အတွက် BMV စစ်မဆးေှုမပးသူ အမနနှင့် စံနှုန်းသတ်ေှတ်ထားမသာ ပံုစံစာရွက်ကုိ အသံုးခပုပါလိေ့်ေည်။

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးရာတွင် မအာက်ပါသတ်ေှတ်ချက်ေျား အမပါ် အမခခခံ၍ သင့်ကုိစစ်မဆးပါလိေ့်ေည်။
• ယာဉ်မြကာအေှတ်အသားေျားကို လိုက်နာခခင်းခြင့် သင့်မလျာ်သည့် ယာဉ်မြကာအတွင်း မောင်းနှင်ခခင်း၊ ဂရုတစိုက်ြကည့်ရှုခခင်း၊ နှင့် ယာဉ်မြကာေ

မခပာင်းေီ သင့်မလျာ်စွာ အချက်ခပခခင်း
• သင့်မရှ့တွင်ရှိမသာယာဉ်နှင့် သင့်ယာဉ်အြကား လုံမလာက်သည့် အကွာအမဝးထားခခင်း
• အခခားယာဉ်တစ်စီးေှ မကျာ်တက်ခပီး သင့်ယာဉ်မြကာထဲခပန်ဝင်ခခင်းနှင့် မကျာ်တက်ခခင်းေျားတွင် သင့်အခေန်နှုန်းကို ထိန်းထားခခင်းနှင့် သင့်ကိုမကျာ်

တက်နိုင်ရန် လုံမလာက်သည့် အကွာအမဝး မပးခခင်းခြင့် သင့်မလျာ်စွာ တုံ့ ခပန်ခခင်း
• အေှတ်အသားခပထားသည့် အခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ေျားနှင့် ကွဲခပားသည့် ယာဉ်မြကာအမခခအမန အေျ ိုးေျ ိုးနှင့်အညီ သင့်အခေန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်

ခခင်း
• ကကိုတင်ကာကွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်မောင်းမသာ အမလ့အထမကာင်းေျားကို ြကည့်ရှုခခင်း
• ညွှန်ြကားချက်ေျားကို နားမထာင်ခခင်းနှင့် မယဘုယျယာဉ်မြကာစီးဆင်းေှုကို ြကည့်ရှုခခင်း
• သင့်မလျာ်သည့်အခေန်နှုန်းခြင့် လေ်းဆုံတစ်ခုခုကို ချဉ်းကပ်ခခင်း၊ အခခားယာဉ်ေျားကို ြကည့်ရှုခခင်းနှင့် လိုအပ်မသာအခါ အခပည့်အစုံရပ်တန့်ခခင်း
• မနာက်ဆုတ်သည့် ကျွေ်းကျင်ေှုေျားနှင့် ယာဉ်ရပ်နားသည့်မနရာေှ ေှန်ကန်စွာ မနာက်ဆုတ်၍ ထွက်ခွာခခင်း

လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးသည့်အချိန်တွင် မအာက်ပါလုပ်ရပ်ေျားသည် သင်၏မနာက်ဆုံးအေှတ်အမပါ် အကျ ိုးသက်မရာက် နိုင်သည်၊ သိုေ့ဟုတ် 
လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးခခင်းတွင် ဆုံးရှုံးေှုခြစ်မပါ်မစနိုင်သည်၊ 

• လိုအပ်မသာအခါ မရခဲအရည်မပျာ်မစမသာမဆးရည် သိုေ့ဟုတ် မရယက်တံေျားကို အသုံးခပုရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• လက်နှစ်ဘက်စလုံး လက်ကိုင်ဘီးကို ကိုင်ထားရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• ဂီယာေှားထိုးခခင်း
• အချက်ခပရန် ပျက်ကွက်ခခင်း
• အလွန်မနှးမကွးစွာ ယာဉ်မောင်းခခင်း သိုေ့ဟုတ် ေလိုအပ်ဘဲ ရပ်တန့်ခခင်း
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အခန်း 1အခန်း 1 || သက်သသခံလက်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်း

• လမ်းကူးမျဉ်း၊ ရပ်ရန်မျဉ်း၊ သိုမ့ဟုတ် ရပ်ရန်သသကဂတ အမှတ်အသားကို သကျာ်သွားခခင်း
• မှန်ကန်သည့်ယာဉ်သြကာ ထဲသိုခ့ျ ိုးဝင်ရန် သိုမ့ဟုတ် မှန်ကန်သည့်ယာဉ်သြကာမှ ချ ိုးသကွ့ရန် ပျက်ကွက်ခခင်း
• ယာဉ်သမာင်းမျက်ကွယ်ရာ သနရာကို စစ်သဆးရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• ယာဉ်သြကာ သခပာင်းသည့်အခါတွင် အရှိန်သလော့ ခခင်း
• အလွန်လေင်ခမန်စွာ သနာက်ဆုတ်ခခင်း
• ယာဉ်သြကာသခပာင်းခပီးသနာက် သကွ့ရန်အချက်ခပမီးကို ဆက်လက်ြွင့်ထားခခင်း
• သရှ့ယာဉ်နှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ သနာက်မှလိုက်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ရပ်နားသနသည့် ယာဉ်နှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ သမာင်းနှင်ခခင်း

သအာက်ပါ သဆာင်ရွက်ချက်များသည် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို အလိုအသလျာက် ကျသစပါသည်။
• ဦးစားသပးခခင်း၊ ရပ်တန့်ခခင်း၊ သကျာင်းနယ်သခမဇုန်၊ သိုမ့ဟုတ် မီးနီသနလေင်ညာဘက်မသကွ့ရ၊ စသည့် အမှတ်အသားများကို မလိုက်နာခခင်း
• ယာဉ်သြကာထိန်း အချက်ခပကို မလိုက်နာခခင်း
• သနာက်ဆုတ်သသာအခါ လမ်းသဘးသဘာင်ကို သကျာ်တက်မိခခင်း
• ရပ်နားသနသည့်ယာဉ်ကို ဝင်တိုက်မိခခင်း
• ညွှန်ြကားချက်များကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• ထိုင်ခုံကကိုးသိုင်းခါးပတ်များ ပတ်ထားရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• အန္တရာယ်ရှိသည့် အသခခအသနများအသပါ် တုံ့ ခပန်ရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• အခမန်နှုန်းသကျာ်လွန်ခခင်း
• လမ်းအသခခအသနအတွက် အလွန်လေင်ခမန်စွာ သမာင်းနှင်ခခင်း
• ယာဉ်သြကာမှား၍ ချ ိုးဝင်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် အသုံးခပုခခင်း
• သကျာ်မတက်ရသည့်သနရာတွင် သကျာ်တက်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် တစ်နည်းအားခြင့် အခပည့်တားထားသသာ အဝါသရာင်မျဉ်းသြကာင်းကို ခြတ်သမာင်းခခင်း
• လမ်းအလယ်ယာဉ်သြကာ၏ ဘယ်ဘက်တွင် သမာင်းနှင်ခခင်း
• စည်းတားထားသသာ ယာဉ်သြကာများကို ခွထားခခင်း
• လမ်းသလောက်သွားသူများ သိုမ့ဟုတ် စက်ဘီးများနှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ သမာင်းနှင်ခခင်း
• အသရးသပါ်ယာဉ်များ သိုမ့ဟုတ် သကျာင်းဘတ်စကားများ အတွက် ရပ်သပးရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးသည့်အချိန်တွင် မသတာ်တဆခြစ်မှု ခြစ်သပါ်သစခခင်း
• တရားဝင် ဦးစွာသွားခွင့်ရှိသူအတွက် ဦးစားသပးရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
• ရထားလမ်းဆုံများနှင့် သက်ဆိုင်သသာ ဥပသဒသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခခင်း

လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်း ကျခပီးသနာက် ဆက်သွားရန်အတွက် ခငင်းပယ်မည်ဆိုပါက BMV စစ်သဆးမှုသပးသူ၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးခြတ်ချက် အသပါ်
မူတည်သည်။

လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းတွင် မသအာင်ပါက သနာက်တစ်ကကိမ်ထပ်မသခြနိုင်မီ 14 ရက်ြကာ သစာင့်ရမည်။လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းတွင် မသအာင်ပါက သနာက်တစ်ကကိမ်ထပ်မသခြနိုင်မီ 14 ရက်ြကာ သစာင့်ရမည်။ ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် ကိုင်သဆာင်သည့်
အချိန်တွင် တတိယအကကိမ် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်းကို မသအာင်ပါက ထိုရက်စွဲမှစ၍ သနာက်တစ်ကကိမ် လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်း စစ်သဆးခခင်း မ
လုပ်နိုင်မီ နှစ်လသစာင့်ရမည်။ 

ဒဏ်ရာရရှိမှု သိုမ့ဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အတွက် ဘဏ္ဍာသရးဆိုင်ရာတာဝန်ဒဏ်ရာရရှိမှု သိုမ့ဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အတွက် ဘဏ္ဍာသရးဆိုင်ရာတာဝန်
ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့် သလောက်ထားသူများ၊ သိုမ့ဟုတ် အသက် 18 နှစ်သအာက်ရှိသူအတွက် စမ်းသပ်ကာလ ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သလောက်ထားသူများ အသန
နှင့် သအာက်ပါအရွယ်သရာက်သူများ တဦးဦးမှ BMV ဌာနခွဲတခုခုတွင် သငွသရးသြကးသရး တာဝန်ရှိသြကာင်း ကျမ်းကျိန်ထွက်ဆိုချက် သိုမ့ဟုတ် ကတိသစ္စာခပု
သည့်ထွက်ဆိုချက် အတွက် လူကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးရပါမည်။ တရားဝင် (အင်ဒီယားနားဥပသဒ IC 9-24-9-3) သတ်မှတ်ချက်သည် သအာက်ပါအတိုင်း 
အစဉ်လိုက်ခြစ်သည်။
1. 1. အသက်မခပည့်သသးသည့် သလောက်ထားသူကို အုပ်ထိန်းခွင့်ရှိသသာမိဘ သိုမ့ဟုတ် အုပ်ထိန်းခွင့်ရှိသည့်မိဘမှ သတ်မှတ်ထားသသာ မိဘကိုယ်စားတစ်ဦး
2. 2. အသက်မခပည့်သသးသည့် သလောက်ထားသူကို (အင်ဒီယားနားဥပသဒ IC 31-9-2-83 တွင်သြာ်ခပသည့်အတိုင်း) အုပ်ထိန်းခွင့်မရှိသသာမိဘ သိုမ့ဟုတ် ထို

အုပ်ထိန်းခွင့်မရှိသသာမိဘမှ သတ်မှတ်ထားသည့် မိဘကိုယ်စားတစ်ဦး
3. 3. အသက်မခပည့်သသးသည့် သလောက်ထားသူ၏ အုပ်ထိန်းခွင့်ရ အုပ်ထိန်းသူ
4. 4. နံပါတ်တစ် (1) မှသုံး (3) အထိ သြာ်ခပထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး ပျက်ကွက်သည့်အခါတွင် ဥပသဒအပိုဒ်ခွဲ (IC 9-24-9) ၏ ခပဌာန်းချက်များအရ  

တာဝန်ယူရန်ဆန္ဒရှိသည့် အခခားသသာ အရွယ်သရာက်သူ တစ်ဦးဦး။

ဘဏ္ဍာသရးဆိုင်ရာတာဝန်အတွက် ပူးတွဲလက်မှတ်ထိုးသည့် အရွယ်သရာက်သူတစ်ဦး အသနနှင့် အသက်မခပည့်သသာ သလောက်ထားသူ တစ်ဦး၏ ဘဏ္ဍာသရး
တာဝန်အတွက် ကျမ်းကျိန်ခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် ကတိသစ္စာဆိုခခင်း ခြစ်ပါသည်၊ ထိုအ့တူ သမာ်သတာ်ယာဉ်သမာင်းနှင်ခခင်းသြကာင့် ခြစ်သပါ်လာနိုင်သည့် ထိခိုက်
ပျက်စီးမှုအားလုံး အတွက် အသက်မခပည့်သသာ သလောက်ထားသူနှင့်အတူ ပူးတွဲတာဝန်ယူရန်၊ သိုမ့ဟုတ် တစ်ဦးတည်းတာဝန်ယူရန် သသဘာတူခခင်း
ခြစ်ပါသည်။ အသက်မခပည့်သူအသနနှင့် ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်၊ သိုမ့ဟုတ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သလောက်ထားစဉ် ဘဏ္ဍာသရးဆိုင်ရာတာဝန်အတွက် ပူးတွဲ
လက်မှတ်ထိုးသည့် အရွယ်သရာက်သူအသနနှင့် BMV ၏ သက်သသခံလက်မှတ်စာရင်းထဲမှ BMV ထံသို ့တရားဝင် သက်သသခံလက်မှတ် အမျ ိုးအစားတစ်ခုခု 
တင်ခပရမည်။

မောနာကာ်ဆို�တိ်မော�ာအ�း လိုမာ်�မောဘဲ�မောဘဲာင့််ကာိ� မောကာိာ်တိကာ်မာိခြား�င့််�
ရဲ့�်နာ�မောန�ည်််ယ်ာဥ််အာ� ၀င့််တိိ�ကာ်မာိခြား�င့်�်
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ေည်သည့်အချိန်နှင့်အမြကာင်းရင်းေဆို ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်အတွက် ပူးတွဲလက်ေှတ်ထိုးသည့် အရွယ်မရာက်သူအမနနှင့် အသက်ေခပည့်သူအတွက် 
ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်ကို ရုပ်သိေ်းလိုပါက ခပည်နယ်အစိုးရပုံစံစာရွက် State Form 55834 – ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်ကို ြျက်သိေ်းရန် စာခြင့်မရးသား
မတာင်းဆိုခခင်းကို မလောက်လွှာတင်နိုင်သည်။ ၎င်းမလောက်လွှာကို BMV ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်ကို ရုပ်သိေ်းရန် 
စာမရးသားမတာင်းဆိုခခင်းသည် အသက်ေခပည့်သူ၏ ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်၊ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ပယ်ြျက်ပါလိေ့်ေည် [IC 9-24-9-4(b)]။

မလောက်ထားသူ အမနနှင့် အသက် 18 နှစ်မအာက်ရှိခပီး ကမလးဝန်မဆာင်ေှုဦးစီးဌာန (DCS) ၏ မစာင့်မရှာက်ေှုနှင့် ကကီးြကပ်ေှုမအာက်တွင် ရှိမနမြကာင်း 
သက်မသအမထာက်ထား တင်ခပနိုင်ပါက ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်အတွက် အသက်ေခပည့်သူ၏ မလောက်လွှာတွင် အရွယ်မရာက်
သူတစ်ဦး၏ လက်ေှတ်ေလိုအပ်ပါ။ DCS မလောက်ထားသူအမနနှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်အတွက် မလောက်လွှာတင်ပါက 
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒတွင် မြာ်ခပထားသည့် တာဝန်ရှိေှုအနည်းဆုံး စံနှုန်းသတ်ေှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် မော်မတာ်ယာဉ် အာေခံမြကးအစီအစဉ်
ရှိမြကာင်း အမထာက်အထားကိုလည်း တင်ခပရေည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ အခန်း 5 တွင် အာေခံမြကးဆိုင်ရာ သတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် အာေခံမြကးေရှိဘဲ 
မော်မတာ်ယာဉ်မောင်းနှင်သည့် ခပစ်ဒဏ်ေျားကို အမသးစိတ်မြာ်ခပထားပါသည်။

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် မလောက်လွှာတင်ခခင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် မလောက်လွှာတင်ခခင်း
မလောက်လွှာတင်နိုင်သည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် နှစ်ေျ ိုးရှိပါသည်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သိုေ့ဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်။

• သင့်အသက် 21 မအာက်ရှိလေင် သင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို “စေ်းသပ်ကာလ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တခုအခြစ် သတ်ေှတ်ထားသည်။ စေ်းသပ်ကာလ 
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ေျားနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ေျားကို ပိုေိုသိရှိလိုပါက စာေျက်နှာ 9 တွင် ြတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

• လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် CDL မလောက်လွှာတင်ရန်အတွက် အသက် 18 နှစ်ရှိရေည်ခြစ်ခပီး ခရီးသည် နှင့်/သိုေ့ဟုတ် အန္တရာယ်ရှိမသာပစ္စည်း 
သယ်မဆာင်ခွင့်မပးသည့် အတည်ခပုချက်ေျားရှိမသာ CDL အတွက် မလောက်လွှာတင်ရန် အသက် 21 နှစ်ရှိရေည်။

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အေျ ိုးအစားတစ်ခုစီနှင့် သတ်ေှတ်ချက်အေျ ိုးေျ ိုး၊ အတည်ခပုချက်ေျား၊ နှင့် ကန့်သတ်ချက်ေျား၊ စသည့်အမြကာင်းအရာေျား၏ မအာက်
ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်မြာ်ခပချက်ရှိပါသည်။ မခါင်းစဉ်တစ်ခုစီအတွက် ဤအခန်းနှင့် အခန်း 2 တွင်လည်း ပို၍အမသးစိတ်မြာ်ခပထားပါသည်။

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် မလောက်လွှာတင်ခခင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် မလောက်လွှာတင်ခခင်း
အေျားအားခြင့် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်ကို ေည်သည့် BMV ဌာနခွဲတွင်ေဆို မလောက်လွှာတင်နိုင်ပါသည်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူရန်အတွက် မအာက်ပါ 
သတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် ကိုက်ညီေှုရှိရေည်။

• ဤအခန်း၏မနာက်ပိုင်းတွင် မြာ်ခပသည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အသက်အရွယ် သတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် ကိုက်ညီေှုရှိရေည်
• အခခားမသာ အုပ်ချုပ်မရးနယ်မခေတစ်ခုေှ သက်တေ်းေကုန်သည့် လိုင်စင်ကို လတ်တမလာကိုင်မဆာင်ခခင်း ေှလွဲ၍ ဤအခန်း၏မနာက်ပိုင်းတွင် မြာ်ခပ

သည့် အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ တရားဝင် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်တစ်ခု ကိုင်မဆာင်ရေည်
• မနာက်ဆက်တွဲစာ A တွင် မြာ်ခပသည့်အတိုင်း သင် ေည်သူေည်ဝါခြစ်မြကာင်း မြာ်ခပသည့်အမထာက်အထား၊ တရားဝင်မနထိုင်ခွင့်၊ (အခခားမသာ 

စာရွက်စာတေ်း လိုအပ်နိုင်သည့် နိုင်ငံခခားသားတစ်ဦး ခြစ်မနခခင်းေှလွဲ၍) လူေှုြူလုံမရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်ခခင်း၊ စသည့်
စာရွက်စာတေ်းေျားကို တင်ခပရေည်

• စံနှုန်းအဆင့်ထားသည့် အခေင်အာရုံစစ်မဆးေှု မအာင်ရေည်
• သင် ရယူလိုမသာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် စာမတွ့စစ်မဆးခခင်းကို မအာင်ရေည်
• လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးေှုအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့် သတ်ေှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီခခင်း ေှလွဲ၍ BMV စစ် မဆးေှုမပးသူနှင့် လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း 

စစ်မဆးေှုကို မအာင်ရေည်

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် အသက်နှင့်အမတွ့အကကုံ သတ်ေှတ်ချက်ေျားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် အသက်နှင့်အမတွ့အကကုံ သတ်ေှတ်ချက်ေျား
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မလောက်လွှာတင်ရန်အတွက်၊

• BMV လိုင်စင်ရ ယာဉ်မောင်းပညာမပးအစီအစဉ် ခပီးဆုံး၍ အသက်အနည်းဆုံး 16 နှစ်နှင့် 90 ရက် အရွယ်ရှိရေည်
• BMV လိုင်စင်ရ ယာဉ်မောင်းပညာမပးအစီအစဉ် ေခပီးဆုံးဘဲ အသက်အနည်းဆုံး 16 နှစ်နှင့် 270 ရက် အရွယ်ရှိရေည်
• (သက်တေ်းကုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် ခပန်လည်ရုပ်သိေ်းခခင်းေျား ေရှိဘဲ) တရားဝင် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်ကို ရက်မပါင်းအနည်းဆုံး 180 

ရက်ြကာ ကိုင်မဆာင်ရေည်၊ သိုေ့ဟုတ်
• အမထာက်အထားရှိမသာ ေသန်စွေ်းေှုနှင့် အသက်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ရှိခပီး BMV အသိအေှတ်ခပုသည့် လက်ေှတ်ရ ယာဉ်မောင်း ခပန်လည်ပျ ိုးမထာင်

မရး ကျွေ်းကျင်သူတစ်ဦးေှ ပိုခ့ျမပးသည့် ယာဉ်မောင်း ခပန်လည်ပျ ိုးမထာင်မရး သင်တန်းတက်ခပီးသား ခြစ်ရေည်

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မလောက်လွှာတင်ခပီး အသက်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ခပည့်ပါက ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မလောက်လွှာတင်ခပီး အသက်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ခပည့်ပါက ကကီးြကပ်ေှုခြင့် အနည်းဆုံး နာရီမပါင်း 50 ြကာ မအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ေျားနှင့်အတူ 
ယာဉ်မောင်းမလ့ကျင့်ရေည်။

• (သက်တေ်းကုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် ခပန်လည်ရုပ်သိေ်းခခင်းေျား ေရှိဘဲ) တရားဝင် ယာဉ်မောင်းခွင့်ေျားရှိခပီး အသက်အနည်းဆုံး 25 နှစ်ရှိ
သည့် လိုင်စင်ရယာဉ်မောင်းတစ်ဦး၊ သိုေ့ဟုတ်
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ေည်သည့်အချိန်နှင့်အမြကာင်းရင်းေဆို ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်အတွက် ပူးတွဲလက်ေှတ်ထိုးသည့် အရွယ်မရာက်သူအမနနှင့် အသက်ေခပည့်သူအတွက် 
ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်ကို ရုပ်သိေ်းလိုပါက ခပည်နယ်အစိုးရပုံစံစာရွက် State Form 55834 – ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်ကို ြျက်သိေ်းရန် စာခြင့်မရးသား
မတာင်းဆိုခခင်းကို မလောက်လွှာတင်နိုင်သည်။ ၎င်းမလောက်လွှာကို BMV ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်ကို ရုပ်သိေ်းရန် 
စာမရးသားမတာင်းဆိုခခင်းသည် အသက်ေခပည့်သူ၏ ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်၊ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ပယ်ြျက်ပါလိေ့်ေည် [IC 9-24-9-4(b)]။

မလောက်ထားသူ အမနနှင့် အသက် 18 နှစ်မအာက်ရှိခပီး ကမလးဝန်မဆာင်ေှုဦးစီးဌာန (DCS) ၏ မစာင့်မရှာက်ေှုနှင့် ကကီးြကပ်ေှုမအာက်တွင် ရှိမနမြကာင်း 
သက်မသအမထာက်ထား တင်ခပနိုင်ပါက ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်အတွက် အသက်ေခပည့်သူ၏ မလောက်လွှာတွင် အရွယ်မရာက်
သူတစ်ဦး၏ လက်ေှတ်ေလိုအပ်ပါ။ DCS မလောက်ထားသူအမနနှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်အတွက် မလောက်လွှာတင်ပါက 
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒတွင် မြာ်ခပထားသည့် တာဝန်ရှိေှုအနည်းဆုံး စံနှုန်းသတ်ေှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် မော်မတာ်ယာဉ် အာေခံမြကးအစီအစဉ်
ရှိမြကာင်း အမထာက်အထားကိုလည်း တင်ခပရေည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ အခန်း 5 တွင် အာေခံမြကးဆိုင်ရာ သတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် အာေခံမြကးေရှိဘဲ 
မော်မတာ်ယာဉ်မောင်းနှင်သည့် ခပစ်ဒဏ်ေျားကို အမသးစိတ်မြာ်ခပထားပါသည်။

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် မလောက်လွှာတင်ခခင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် မလောက်လွှာတင်ခခင်း
မလောက်လွှာတင်နိုင်သည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် နှစ်ေျ ိုးရှိပါသည်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သိုေ့ဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်။

• သင့်အသက် 21 မအာက်ရှိလေင် သင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို “စေ်းသပ်ကာလ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တခုအခြစ် သတ်ေှတ်ထားသည်။ စေ်းသပ်ကာလ 
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ေျားနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ေျားကို ပိုေိုသိရှိလိုပါက စာေျက်နှာ 9 တွင် ြတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

• လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် CDL မလောက်လွှာတင်ရန်အတွက် အသက် 18 နှစ်ရှိရေည်ခြစ်ခပီး ခရီးသည် နှင့်/သိုေ့ဟုတ် အန္တရာယ်ရှိမသာပစ္စည်း 
သယ်မဆာင်ခွင့်မပးသည့် အတည်ခပုချက်ေျားရှိမသာ CDL အတွက် မလောက်လွှာတင်ရန် အသက် 21 နှစ်ရှိရေည်။

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အေျ ိုးအစားတစ်ခုစီနှင့် သတ်ေှတ်ချက်အေျ ိုးေျ ိုး၊ အတည်ခပုချက်ေျား၊ နှင့် ကန့်သတ်ချက်ေျား၊ စသည့်အမြကာင်းအရာေျား၏ မအာက်
ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်မြာ်ခပချက်ရှိပါသည်။ မခါင်းစဉ်တစ်ခုစီအတွက် ဤအခန်းနှင့် အခန်း 2 တွင်လည်း ပို၍အမသးစိတ်မြာ်ခပထားပါသည်။

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် မလောက်လွှာတင်ခခင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် မလောက်လွှာတင်ခခင်း
အေျားအားခြင့် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်ကို ေည်သည့် BMV ဌာနခွဲတွင်ေဆို မလောက်လွှာတင်နိုင်ပါသည်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူရန်အတွက် မအာက်ပါ 
သတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် ကိုက်ညီေှုရှိရေည်။

• ဤအခန်း၏မနာက်ပိုင်းတွင် မြာ်ခပသည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အသက်အရွယ် သတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် ကိုက်ညီေှုရှိရေည်
• အခခားမသာ အုပ်ချုပ်မရးနယ်မခေတစ်ခုေှ သက်တေ်းေကုန်သည့် လိုင်စင်ကို လတ်တမလာကိုင်မဆာင်ခခင်း ေှလွဲ၍ ဤအခန်း၏မနာက်ပိုင်းတွင် မြာ်ခပ

သည့် အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ တရားဝင် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်တစ်ခု ကိုင်မဆာင်ရေည်
• မနာက်ဆက်တွဲစာ A တွင် မြာ်ခပသည့်အတိုင်း သင် ေည်သူေည်ဝါခြစ်မြကာင်း မြာ်ခပသည့်အမထာက်အထား၊ တရားဝင်မနထိုင်ခွင့်၊ (အခခားမသာ 

စာရွက်စာတေ်း လိုအပ်နိုင်သည့် နိုင်ငံခခားသားတစ်ဦး ခြစ်မနခခင်းေှလွဲ၍) လူေှုြူလုံမရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်ခခင်း၊ စသည့်
စာရွက်စာတေ်းေျားကို တင်ခပရေည်

• စံနှုန်းအဆင့်ထားသည့် အခေင်အာရုံစစ်မဆးေှု မအာင်ရေည်
• သင် ရယူလိုမသာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် စာမတွ့စစ်မဆးခခင်းကို မအာင်ရေည်
• လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးေှုအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့် သတ်ေှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီခခင်း ေှလွဲ၍ BMV စစ် မဆးေှုမပးသူနှင့် လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း 

စစ်မဆးေှုကို မအာင်ရေည်

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် အသက်နှင့်အမတွ့အကကုံ သတ်ေှတ်ချက်ေျားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် အသက်နှင့်အမတွ့အကကုံ သတ်ေှတ်ချက်ေျား
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မလောက်လွှာတင်ရန်အတွက်၊

• BMV လိုင်စင်ရ ယာဉ်မောင်းပညာမပးအစီအစဉ် ခပီးဆုံး၍ အသက်အနည်းဆုံး 16 နှစ်နှင့် 90 ရက် အရွယ်ရှိရေည်
• BMV လိုင်စင်ရ ယာဉ်မောင်းပညာမပးအစီအစဉ် ေခပီးဆုံးဘဲ အသက်အနည်းဆုံး 16 နှစ်နှင့် 270 ရက် အရွယ်ရှိရေည်
• (သက်တေ်းကုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် ခပန်လည်ရုပ်သိေ်းခခင်းေျား ေရှိဘဲ) တရားဝင် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်ကို ရက်မပါင်းအနည်းဆုံး 180 

ရက်ြကာ ကိုင်မဆာင်ရေည်၊ သိုေ့ဟုတ်
• အမထာက်အထားရှိမသာ ေသန်စွေ်းေှုနှင့် အသက်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ရှိခပီး BMV အသိအေှတ်ခပုသည့် လက်ေှတ်ရ ယာဉ်မောင်း ခပန်လည်ပျ ိုးမထာင်

မရး ကျွေ်းကျင်သူတစ်ဦးေှ ပိုခ့ျမပးသည့် ယာဉ်မောင်း ခပန်လည်ပျ ိုးမထာင်မရး သင်တန်းတက်ခပီးသား ခြစ်ရေည်

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မလောက်လွှာတင်ခပီး အသက်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ခပည့်ပါက ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မလောက်လွှာတင်ခပီး အသက်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ခပည့်ပါက ကကီးြကပ်ေှုခြင့် အနည်းဆုံး နာရီမပါင်း 50 ြကာ မအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ေျားနှင့်အတူ 
ယာဉ်မောင်းမလ့ကျင့်ရေည်။

• (သက်တေ်းကုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် ခပန်လည်ရုပ်သိေ်းခခင်းေျား ေရှိဘဲ) တရားဝင် ယာဉ်မောင်းခွင့်ေျားရှိခပီး အသက်အနည်းဆုံး 25 နှစ်ရှိ
သည့် လိုင်စင်ရယာဉ်မောင်းတစ်ဦး၊ သိုေ့ဟုတ်
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ေည်သည့်အချိန်နှင့်အမြကာင်းရင်းေဆို ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်အတွက် ပူးတွဲလက်ေှတ်ထိုးသည့် အရွယ်မရာက်သူအမနနှင့် အသက်ေခပည့်သူအတွက် 
ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်ကို ရုပ်သိေ်းလိုပါက ခပည်နယ်အစိုးရပုံစံစာရွက် State Form 55834 – ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်ကို ြျက်သိေ်းရန် စာခြင့်မရးသား
မတာင်းဆိုခခင်းကို မလောက်လွှာတင်နိုင်သည်။ ၎င်းမလောက်လွှာကို BMV ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်ကို ရုပ်သိေ်းရန် 
စာမရးသားမတာင်းဆိုခခင်းသည် အသက်ေခပည့်သူ၏ ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်၊ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ပယ်ြျက်ပါလိေ့်ေည် [IC 9-24-9-4(b)]။

မလောက်ထားသူ အမနနှင့် အသက် 18 နှစ်မအာက်ရှိခပီး ကမလးဝန်မဆာင်ေှုဦးစီးဌာန (DCS) ၏ မစာင့်မရှာက်ေှုနှင့် ကကီးြကပ်ေှုမအာက်တွင် ရှိမနမြကာင်း 
သက်မသအမထာက်ထား တင်ခပနိုင်ပါက ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်အတွက် အသက်ေခပည့်သူ၏ မလောက်လွှာတွင် အရွယ်မရာက်
သူတစ်ဦး၏ လက်ေှတ်ေလိုအပ်ပါ။ DCS မလောက်ထားသူအမနနှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်အတွက် မလောက်လွှာတင်ပါက 
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒတွင် မြာ်ခပထားသည့် တာဝန်ရှိေှုအနည်းဆုံး စံနှုန်းသတ်ေှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် မော်မတာ်ယာဉ် အာေခံမြကးအစီအစဉ်
ရှိမြကာင်း အမထာက်အထားကိုလည်း တင်ခပရေည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ အခန်း 5 တွင် အာေခံမြကးဆိုင်ရာ သတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် အာေခံမြကးေရှိဘဲ 
မော်မတာ်ယာဉ်မောင်းနှင်သည့် ခပစ်ဒဏ်ေျားကို အမသးစိတ်မြာ်ခပထားပါသည်။

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် မလောက်လွှာတင်ခခင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် မလောက်လွှာတင်ခခင်း
မလောက်လွှာတင်နိုင်သည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် နှစ်ေျ ိုးရှိပါသည်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သိုေ့ဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်။

• သင့်အသက် 21 မအာက်ရှိလေင် သင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို “စေ်းသပ်ကာလ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တခုအခြစ် သတ်ေှတ်ထားသည်။ စေ်းသပ်ကာလ 
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ေျားနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ေျားကို ပိုေိုသိရှိလိုပါက စာေျက်နှာ 9 တွင် ြတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

• လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် CDL မလောက်လွှာတင်ရန်အတွက် အသက် 18 နှစ်ရှိရေည်ခြစ်ခပီး ခရီးသည် နှင့်/သိုေ့ဟုတ် အန္တရာယ်ရှိမသာပစ္စည်း 
သယ်မဆာင်ခွင့်မပးသည့် အတည်ခပုချက်ေျားရှိမသာ CDL အတွက် မလောက်လွှာတင်ရန် အသက် 21 နှစ်ရှိရေည်။

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အေျ ိုးအစားတစ်ခုစီနှင့် သတ်ေှတ်ချက်အေျ ိုးေျ ိုး၊ အတည်ခပုချက်ေျား၊ နှင့် ကန့်သတ်ချက်ေျား၊ စသည့်အမြကာင်းအရာေျား၏ မအာက်
ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်မြာ်ခပချက်ရှိပါသည်။ မခါင်းစဉ်တစ်ခုစီအတွက် ဤအခန်းနှင့် အခန်း 2 တွင်လည်း ပို၍အမသးစိတ်မြာ်ခပထားပါသည်။

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် မလောက်လွှာတင်ခခင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် မလောက်လွှာတင်ခခင်း
အေျားအားခြင့် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်ကို ေည်သည့် BMV ဌာနခွဲတွင်ေဆို မလောက်လွှာတင်နိုင်ပါသည်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူရန်အတွက် မအာက်ပါ 
သတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် ကိုက်ညီေှုရှိရေည်။

• ဤအခန်း၏မနာက်ပိုင်းတွင် မြာ်ခပသည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အသက်အရွယ် သတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် ကိုက်ညီေှုရှိရေည်
• အခခားမသာ အုပ်ချုပ်မရးနယ်မခေတစ်ခုေှ သက်တေ်းေကုန်သည့် လိုင်စင်ကို လတ်တမလာကိုင်မဆာင်ခခင်း ေှလွဲ၍ ဤအခန်း၏မနာက်ပိုင်းတွင် မြာ်ခပ

သည့် အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ တရားဝင် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်တစ်ခု ကိုင်မဆာင်ရေည်
• မနာက်ဆက်တွဲစာ A တွင် မြာ်ခပသည့်အတိုင်း သင် ေည်သူေည်ဝါခြစ်မြကာင်း မြာ်ခပသည့်အမထာက်အထား၊ တရားဝင်မနထိုင်ခွင့်၊ (အခခားမသာ 

စာရွက်စာတေ်း လိုအပ်နိုင်သည့် နိုင်ငံခခားသားတစ်ဦး ခြစ်မနခခင်းေှလွဲ၍) လူေှုြူလုံမရးနံပါတ်၊ နှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်ခခင်း၊ စသည့်
စာရွက်စာတေ်းေျားကို တင်ခပရေည်

• စံနှုန်းအဆင့်ထားသည့် အခေင်အာရုံစစ်မဆးေှု မအာင်ရေည်
• သင် ရယူလိုမသာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် စာမတွ့စစ်မဆးခခင်းကို မအာင်ရေည်
• လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း စစ်မဆးေှုအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့် သတ်ေှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီခခင်း ေှလွဲ၍ BMV စစ် မဆးေှုမပးသူနှင့် လက်မတွ့ယာဉ်မောင်း 

စစ်မဆးေှုကို မအာင်ရေည်

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် အသက်နှင့်အမတွ့အကကုံ သတ်ေှတ်ချက်ေျားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် အသက်နှင့်အမတွ့အကကုံ သတ်ေှတ်ချက်ေျား
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မလောက်လွှာတင်ရန်အတွက်၊

• BMV လိုင်စင်ရ ယာဉ်မောင်းပညာမပးအစီအစဉ် ခပီးဆုံး၍ အသက်အနည်းဆုံး 16 နှစ်နှင့် 90 ရက် အရွယ်ရှိရေည်
• BMV လိုင်စင်ရ ယာဉ်မောင်းပညာမပးအစီအစဉ် ေခပီးဆုံးဘဲ အသက်အနည်းဆုံး 16 နှစ်နှင့် 270 ရက် အရွယ်ရှိရေည်
• (သက်တေ်းကုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် ခပန်လည်ရုပ်သိေ်းခခင်းေျား ေရှိဘဲ) တရားဝင် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့်ကို ရက်မပါင်းအနည်းဆုံး 180 

ရက်ြကာ ကိုင်မဆာင်ရေည်၊ သိုေ့ဟုတ်
• အမထာက်အထားရှိမသာ ေသန်စွေ်းေှုနှင့် အသက်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ရှိခပီး BMV အသိအေှတ်ခပုသည့် လက်ေှတ်ရ ယာဉ်မောင်း ခပန်လည်ပျ ိုးမထာင်

မရး ကျွေ်းကျင်သူတစ်ဦးေှ ပိုခ့ျမပးသည့် ယာဉ်မောင်း ခပန်လည်ပျ ိုးမထာင်မရး သင်တန်းတက်ခပီးသား ခြစ်ရေည်

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မလောက်လွှာတင်ခပီး အသက်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ခပည့်ပါက ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မလောက်လွှာတင်ခပီး အသက်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ခပည့်ပါက ကကီးြကပ်ေှုခြင့် အနည်းဆုံး နာရီမပါင်း 50 ြကာ မအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ေျားနှင့်အတူ 
ယာဉ်မောင်းမလ့ကျင့်ရေည်။

• (သက်တေ်းကုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် ခပန်လည်ရုပ်သိေ်းခခင်းေျား ေရှိဘဲ) တရားဝင် ယာဉ်မောင်းခွင့်ေျားရှိခပီး အသက်အနည်းဆုံး 25 နှစ်ရှိ
သည့် လိုင်စင်ရယာဉ်မောင်းတစ်ဦး၊ သိုေ့ဟုတ်

(အရဲ့ည််အ�ိင့််�စစ်စာမောမာ��ွ့မာတိိ�င့််�င့််တိွင့်် ပြီး�း�မောခြားမာာကာ်ရဲ့�းမာည််။)
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• တရားဝင် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များနှင့် အသေ်အနည်းဆုံး 21 နှစ်ရှိသည့် သင့်အိမ်မထာင်ြေ် 

အမခခအမနနှစ်ခုစလုံးတွင် ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်ေို မန့ဘေ်အတွေ်သာ ေန့်သတ်ထားခခင်း (ေန့်သတ်ချေ် G) ရှိမနခခင်းမှလွဲ၍ ကေီးြေပ်မှုခြင့် ညဘေ် 
ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်သည့် အချိန်အနည်းဆုံး 10 နာရီရှိရမည်။ သင့်ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်တွင် မန့ဘေ်အတွေ်သာ ေန့်သတ်ချေ်ရှိလေင် ေန့်သတ်ထား
မသာ်လည်း ကေီးြေပ်မှုခြင့် နာရီ 50 အခပည့် ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်ရပါမသးသည်။

ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် မလောေ်လွှာတင်သည့်အချိန်တွင် နာရီ 50 ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့မ်ြောင်း သေ်မသအမထာေ်အထား ခပသည့် ခြည့်စွေ်ခပီးမသာ 
ခပည်နယ်အစိုးရပုံစံစာရွေ် State Form 54706 – ကေီးြေပ်မှုခြင့် ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်မှု မှတ်တမ်းေို တင်ခပရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် နာရီအချိန်
များေို မှတ်သားရန်အတွေ် လိုအပ်လေင် မှတ်တမ်းစာရွေ် တစ်ခုထေ်ပိခုပီး အသုံးခပုနိုင်သည်။ မလောေ်ထားသူအမနနှင့် အသေ် 18 နှစ်မအာေ်ရှိပါေ 
အဆိုပါမှတ်တမ်းေို မိဘ သိုမ့ဟုတ် တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူ တစ်ဦးဦးမှ လေ်မှတ်ထိုးမပးရမည်။

ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်၏ တရားဝင်မှုယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်၏ တရားဝင်မှု
ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်တခု၏ တရားဝင်မှုသေ်တမ်း။

• သင့်အသေ်သည် 75 နှစ်မအာေ်ရှိပါေ မခခာေ်နှစ်
• သင့်အသေ်သည် 75 နှစ်မှ 84 နှစ်အထိ ရှိပါေ သုံးနှစ်
• သင့်အသေ်သည် အနည်းဆုံး 85 နှစ်ရှိပါေ နှစ်နှစ်

ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်သည် မအာေ်ပါအမခခအမနတွင် သာမန်တရားဝင်မှု သေ်တမ်းောလနှင့် ထပ်တူခြစ်ချင်မှခြစ်မည်။
• တရားဝင်ယာယီမနထိုင်သူများ

စမ်းသပ်ောလယာဉ်မမာင်းခခင်းအတွေ် သတ်မှတ်ချေ်များစမ်းသပ်ောလယာဉ်မမာင်းခခင်းအတွေ် သတ်မှတ်ချေ်များ
စမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် မလောေ်လွှာတင်ခပီး အသေ်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ခပည့်ပါေ စမ်းသပေ်ာလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် မလောေ်လွှာတငခ်ပီး အသေ်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ခပည့်ပါေ ကေီးြေပ်မှုခြင့် အနည်းဆုံး နာရမီပါင်း 50 ေို မအာေ်ပါ
ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ ယာဉ်မမာင်းမလ့ေျင့်ရမည်။

• (သေ်တမ်းေုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံထားခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းခခင်းများ မရှိဘဲ) တရားဝင် ယာဉ်မမာင်းခွင့်ရှိသူ၊ အသေ်အနည်းဆုံး 25 နှစ်ရှိခပီး 
မသွးသားအရ၊ အိမ်မထာင်အရ၊ သိုမ့ဟုတ် တရားဝင်နည်းခြင့် သင်နှင့်မတာ်စပ်သည့် လိုင်စင်ရ ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦး

• တရားဝင် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များနှင့် အသေ်အနည်းဆုံး 21 နှစ်ရှိသည့် သင့်အိမ်မထာင်ြေ်
• ယာဉ်မမာင်းသင်တန်းမေျာင်း သင်တန်းပိုခ့ျသူအခြစ် လိုင်စင်ရရှိထားခပီး ယာဉ်မမာင်းသင်တန်းမေျာင်း၏ ညွှနြ်ေားမှုမအာေ်တွင် အလုပ်လုပ်

သည့် တရားဝင် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး
• BMV အသိအမှတခ်ပုသည့် ယာဉ်မမာင်း ခပန်လည်ပျ ိုးမထာငမ်ရး ေျွမ်းေျင်သူအခြစ် လေ်မှတ်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြစ်ခပီး ယာဉ်မမာင်း ခပန်လည်

ပျ ိုးမထာင်မရး အစီအစဉ် တစ်ခုခုမှ အလုပ်ခန့်အပ်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး

စမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်၏ တရားဝင်မှုစမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်၏ တရားဝင်မှု
ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ရရှိချိန်တွင် သင့်အသေ် 21 နှစ်မအာေ်ရှိပါေယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ရရှိချိန်တွင် သင့်အသေ် 21 နှစမ်အာေ်ရှိပါေ သင့်အသေ် 21 နှစ်မခပည့်ခင်အထိ စမ်းသပေ်ာလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အခြစ် 
သတ်မှတ်သည်။ စမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်သည် သင့်အသေ် 21 နှစ်နှင့် 30 ရေ်မခပည့်ခင်အထိ တရားဝင်သေ်တမ်းရှိမနမည်။ စမ်းသပ်ောလ 
ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်ေို သင့်အသေ် 21 နှစ်နှင့် တစ်ရေ် မခပည့်ခင်အထိ သေ်တမ်းတိုး၍မရပါ။

စမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အတွေ် ခရီးသည်ေန့်သတ်ချေ်များစမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အတွေ် ခရီးသည်ေန့်သတ်ချေ်များ
စမ်းသပေ်ာလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ရရှိခပီးမနာေ် ပထမရေ်မပါင်း 180 အတွင်း ယာဉ်၏အမရှ့ခန်းရှိ ခရီးသည်ထိုင်ခုံတွင် မအာေ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး 
ထိုင်မနခခင်းမှလွဲ၍ မည်သည့်ခရီးသည်မဆို တင်ခွင့်မရှိပါ။

• (သေ်တမ်းေုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းခခင်းများ မရှိဘဲ) တရားဝင် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များရှခိပီး အသေ် 25 နှစ်သိုမ့ဟုတ်
အထေ်ရှိသည့် လိုင်စင်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ သိုမ့ဟုတ်

• အသေ် 21 နှစ်သိုမ့ဟုတ်အထေ်ရှိခပီး တရားဝင် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များ ရှိသည့်သင့်အိမမ်ထာင်ြေ်
• ယာဉ်မမာင်းသင်တန်းမေျာင်း သင်ြေားပိုခ့ျသူ လိုင်စင် ေိုင်မဆာင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး

သိုမ့သာ်ခငားလည်း စမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ရရှိခပီးမနာေ် ပထမရေ်မပါင်း 180 အတွင်း အခခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ လိေု်စီးစရာမလိုဘဲ သင့်
ေမလး၊ သင့်အိမ်မထာင်ြေ်နှင့်ပါလာသည့်ေမလး၊ ညီအေိုမမာင်နှမ အရင်း၊ ြမအတူမမအေွဲ သိုမ့ဟုတ် မမအတြူမအေွဲ ညီအေိုမမာင်နှမများ၊ 
သိုမ့ဟုတ် အိမ်မထာင်ြေ်၊ စသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ ယာဉ်မမာင်းနိုင်သည်။

စမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အတွေ် အချိန်ေန့်သတ်ချေ်များစမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အတွေ် အချိန်ေန့်သတ်ချေ်များ
စမ်းသပေ်ာလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ရရှိခပီးမနာေ် ပထမရေ်မပါင်း 180 အတွင်း ည 10 နာရီနှင့် နံနေ် 5 နာရီအြေား ယာဉ်မမမာင်းရ။
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စမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလုိင်စင်ေုိ ေုိင်မဆာင်ခ့ဲသည်မှာ ရေ်မပါင်း 180 ခပည့်ခပီးမနာေ် မအာေ်ပါနာရီအချိန်များတွင် ယာဉ်မမမာင်းရ။
• တနင်္ဂမနွမန့မှ ြောသပမတးမန့အထိ ည 11 နာရီမနာေ်ပိုင်း
• တနင်္ဂာမန့မှ မသာြောမန့အထိ နံနေ် 5 နာရီမတိုင်ခင်
• စမနမန့နှင့် တနင်္ဂမနွမန့ နံနေ် 1 နာရီနှင့်နံနေ် 5 နာရီအြေား

မအာေ်ပါအမခခအမနများတွင် ပါဝင်ခခင်း၊ သွားလာမဆာင်ရွေ်ခခင်းရှိပါေ အထေ်ပါမြာ်ခပထားသည့် အချိန်အပိုင်းအခခားများတွင် ယာဉ်မမာင်းနိုင်သည်။
• တရားဝင်အလုပ်အေိုင်
• မေျာင်းမှခွင့်ခပုသည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခု
• ဘာသာမရးဆိုင်ရာ ပွဲတစ်ခုခု၊ သိုမ့ဟုတ်
• (သေ်တမ်းေုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းခခင်းများ မရှိဘဲ) ယာဉ်မမာင်းခွင့်များနှင့် အသေ်အနည်းဆုံး 25 နှစ်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ 

သိုမ့ဟုတ် တရားဝင် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များနှင့် အသေ်အနည်းဆုံး 21 နှစ်ရှိသည့် သင့်အိမမ်ထာင်ြေ်၊ စသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးလိေု်ပါလာခဲ့လေင်

စမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အတွေ် ဆေ်သွယ်မရးေိရိယာေို တားခမစ်ခခင်းစမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အတွေ် ဆေ်သွယ်မရးေိရိယာေို တားခမစ်ခခင်း
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒသည် စမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ေိုင်မဆာင်သူများအား ကေိုးမဲ့ြုန်း၊ တေိုယ်မရသုံး ဒီဂျီတယ်အေူေိရိယာ၊ မပဂျာ၊ 
သိုမ့ဟုတ် တေ်စ် သတင်းပိုသ့ည့်ေိရိယာ၊ စသည့်ေိရိယာေဲ့သို ့မည်သည့်ဆေ်သွယ်မရးေိရိယာ အမျ ိုးအစားမဆို အသုံးခပုမနစဉ် မမာ်မတာ်ယာဉ်မမာင်း
နှင်ခခင်းေို တားခမစ်ထားသည်။ သိုရ့ာတွင် အဆိုပါ ေိရိယာများေို 911 သို ့အမရးမပါ်ဆေ်သွယ်ရန် အသုံးခပုခခင်းအတွေ် ခွင့ခ်ပုပါသည်။

မေျာင်းထွေ်ခခင်း၊ မေျာင်းမှ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် မေျာင်းထုတ်ခံရခခင်းမေျာင်းထွေ်ခခင်း၊ မေျာင်းမှ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် မေျာင်းထုတ်ခံရခခင်း
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒသည် အသေ်မခပည့်သူလူငယ်၏ မေျာင်းအုပ်ချုပမ်ရးမှူး သိုမ့ဟုတ် မေျာင်းအုပ်ထံမှ မအာေ်ပါအမြောင်းရင်း တစ်ခုခု
မြောင့် အမြောင်းြေားလာမသာအခါ BMV အား အသေ်မခပည့်သူလူငယ်၏ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ထားရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။

• အသေ်မခပည့်သူလူငယ်အမနနှင့် မေျာင်းတေ်ချိန်တစ်နှစ်အတွင်း မေျာင်းမှ မေျာင်းထုတ်ခခင်း၊ ပယြ်ျေ်ခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် ဒုတိယအကေိမ် သိုမ့ဟုတ် 
မနာေ်ဆေ်တွဲ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများ ခံရခခင်း

• အသေ်မခပည့်သူလူငယ်ေို မေျာင်းမခပးသည့်အမလ့အထ ရှမိြောင်းဆုံးခြတ်ခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ်
• အသေ်မခပည့်သူလူငယ်အမနနှင့် မေျာင်းမှနှုတ်ထွေ်ခခင်း

စမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်မှ ေန့်သတ်ချေ်မရှိသည့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်သို ့သေ်တမ်းတိုးခခင်းစမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်မှ ေန့်သတ်ချေ်မရှိသည့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်သို ့သေ်တမ်းတိုးခခင်း
သင့်အသေ် 21 နှစ်ခပည့်ခပီးမနာေ် စမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်ေို သေ်တမ်းတိုးသည့်အခါ ေန့်သတ်ချေ်မရှိသည့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် တခုရရှိ
ပါလိမ့်မည်။ ေန့်သတ်ချေ်မရှိသည့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်သည် ဤအပိုင်း၏မရှ့ဘေ်တွင် မြာ်ခပသည့်အတိုင်း စမ်းသပေ်ာလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အတွေ် 
ခပဌာန်းထားသည့် ေန့်သတ်ချေ်များေို ြျေ်သိမ်းပါသည်။ ေန့်သတ်ချေ်မရှိသည့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ေိုင်မဆာင်သူများ အမနနှင့် စာမျေ်နှာ 11 တွင် 
မြာ်ခပထားသည့် လိုင်စင်အမျ ိုးအစားမမရွး မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်သူများ အားလုံးနှင့်သေ်ဆိုင်သည့် အများခပည်သူမဘးေင်းမှုဆိုင်ရာ ေန့်သတ်ချေ်
များနှင့် ပိတ်ပင်တားခမစ်ခခင်းများေို အခမဲတမ်းသိထားသင့်သည်။

လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်
လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့် (CLP) သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် (CDL) မလောေ်လွှာတင်ရန် အသေ်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ရှိရမည်။ အသေ် 
21 နှစ်မအာေ်ရှိသည့် ယာဉ်မမာင်းများအမနနှင့် ခပည်နယ်တစ်ခုအတွင်း ေုန်သွယမ်ရးလုပ်ငန်း အတေွ်သာ လုပ်ငန်းသုံး မမာ်မတာ်ယာဉ်ေို မမာင်းနှင်နိုင်ခပီး 
ခရီးသည်များ၊ မေျာင်းဘတ်စေား၊ သိုမ့ဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသည့်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပိုမ့ဆာင်ခွင့မ်ပးသည့် အတည်ခပုချေ်များ မရရှိနိုင်ပါ။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် (CDL) သည် လုပ်ငန်းသုံး မမာ်မတာ်ယာဉ်များေို မမာင်းနှင်ခွင့်မပးသည်၊ သိုမ့ဟုတ် မြေညာ
ထားသည့် အမလးချိန်နှုန်းစုစမုပါင်း 26,000 မပါင်မေျာ်ရှိသည့် ေုန်တင်ယာဉ်ေိုမသာ်၎င်း၊ ယာဉ်မမာင်းအပါအဝင် လူ 16 ဦးသိုမ့ဟုတ်အထေ် သယ်ယူ
ပိုမ့ဆာင်ရန် တီထွင်ထားမသာ သိုမ့ဟုတ် အသုံးခပုမသာ ယာဉ်များေိုမသာ်၎င်း၊ ေိုင်မဆာင်သူ၏လိုင်စင်တွင် သင့မ်လျာ်သည့် အမျ ိုးအစားသတ်မှတ်ချေ်နှင့် 
အတည်ခပုချေ်(များ) ရှိသ၍ အန္တရာယ်ရှိမသာပစ္စည်းများ သယ်ယူပိုမ့ဆာင်ရန် အသုံးခပုမသာယာဉ်များေိုမသာ်၎င်း၊ စသည့်မမာ်မတာ်ယာဉ်အမျ ိုးအမျ ိုးေို 
မပါင်းစပ်၍ မမာင်းနှင်ခွင့မ်ပးသည်။

 Î CLP သိုမ့ဟုတ် CDL ရယူရန် အချေ်အလေ် ပိုမိုသိရှိလိုပါေ IN.gov/BMV တွင်ြေည့်ရှုနိုင်သည်၊ သိုမ့ဟုတ် BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုသိုသ့ွားနိုင်သည်။

https://www.in.gov/bmv/
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အခန်း 1အခန်း 1 || သက်သသခံလက်မှတ် အသစ်တစ်ခုရယူခခင်း

ဓာတ်ပုံမလိုသည့်ခခွင်းချေ်ရှိမသာ သေ်မသခံလေ်မှတ်များဓာတ်ပုံမလိုသည့်ခခွင်းချေ်ရှမိသာ သေ်မသခံလေ်မှတ်များ
ေျန်းမာမရးနှင့်ဘာသာမရး အမြောင်းရင်းများမြောင့် ဓာတ်ပံုမလုိသည့်ခခွင်းချေ်ရိှမသာ ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်များနှင့် ယာဉ်မမာင်းလုိင်စင်များ ရိှပါသည်။ ဓာတ်ပံု
မလုိသည့်ခခွင်းချေ်ရိှမသာ သေ်မသခံေတ်ခပားများသည် ဘာသာမရးအမြောင်းရင်းများ အတွေ်သာ ရယူနုိင်သည်။ သင့်လုိအပ်ချေ်များနှင့် ေုိေ်ညီမည့် 
ဓာတ်ပံုမလုိသည့်ခခွင်းချေ်ရိှမသာ သေ်မသခံလေ်မှတ်တစ်ခု ရယူရန်အတွေ် လုိအပ်သည့် စာရွေ်စာတမ်း အတိအေျ သိရိှလုိပါေ IN.gov/BMV တွင် ြတ်ရှု
နုိင်သည်။ ဓာတ်ပံုမလုိသည့်ခခွင်းချေ်ေုိ ြျေ်သိမ်းရန် သေ်တမ်းတုိးမည့် သ့ုိမဟုတ် ခပင်ဆင်မွမ်းမံမည့် သေ်မသခံလေ်မှတ်အတွေ် ဓာတ်ပံုရုိေ်ရန် BMV ဌာနခဲွ
သ့ုိ သွားရမည်။

သေ်မသခံလေ်မှတ်ေို စာတိုေ်မှတစ်ဆင့် လေ်ခံရရှိခခင်းသေ်မသခံလေ်မှတ်ေို စာတိုေ်မှတစ်ဆင့် လေ်ခံရရှိခခင်း
သေ်မသခံလေ်မှတ် အသစ်၊ သေ်တမ်းတိုးသည့် လေ်မှတ်၊ ခပင်ဆင်မွမ်းမံသည့် လေ်မှတ်၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးသည့် လေ်မှတ်၊ စသည့် သေ်မသခံ
လေ်မှတ်များအတွေ် မလောေ်လွှာတငခ်ပီးမနာေ် အတည်တေျခြစ်သည့် သင့်သေ်မသခံလေ်မှတ်ေို လုံခခုံသည့်ဗဟိုဌာန တစ်မနရာမှ စာတိုေ်ခြင့်ပို ့
မပးပါလိမ့်မည်။ သင့်သေ်မသခံလေ်မှတေ်ို BMV ဌာနြိုင်တွဲတွင်ရှိသည့် စာပိုရ့န်လိပ်စာခြင့် ပိုမ့ပးမည်ခြစ်ခပီး ခပေ္ခဒိန်ရေ် 14 ရေ်အတွင်း သင့်လိပ်စာ
သို ့မရာေ်လာပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချေ်၊ သေ်မသခံလေ်မှတ်များေို BMV ြိုင်တွဲရှိ လိပ်စာနှင့်သာ စာတိေု်ခြင့်ပိုမ့ပးမည်ခြစ်ခပီး မနာေ်တစ်ဆင့်ဆေ်ပိုမ့ပးခခင်း မရှိပါ။ United 
States Postal Service စာတိေု်နှင့် သင့်လိပ်စာ ယာယီ သိုမ့ဟုတ် အတည်အခမဲမခပာင်းလဲလေင် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် BMV နှင့်လည်း သင့်လိပ်စာ
အသစ်သို ့မခပာင်းလဲရမည်။ ထိုေဲ့သိုမ့ဆာင်ရွေ်ရန် ပျေ်ေွေ်ပါေ သင့်သေ်မသခံလေ်မှတ်ေို ပိုမ့ပးရန်အဟန့်အတား ခြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ အင်ဒီ
ယားနားခပည်နယ် BMV ထံသို ့လိပ်စာအသစ် မခပာင်းရန်အတွေ် BMV ဌာနခွဲတွငခ်ြစ်မစ၊ IN.gov/BMV, တွင်ခြစ်မစ၊ သိုမ့ဟုတ် BMV Connect kiosk 
ဝန်မဆာင်မှုစနစ်တွင်ခြစ်မစ၊ လိပ်စာမခပာင်းနိုင်သည်။

ခပည်သူ့မဘးေင်းလုံခခုံမှုဆိုင်ရာ ေန့်သတ်ချေ်များနှင့် တားခမစ်ချေ်များခပည်သူ့မဘးေင်းလုံခခုံမှုဆိုင်ရာ ေန့်သတ်ချေ်များနှင့် တားခမစ်ချေ်များ

ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များ
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒသည် ေုန်ထုတ်လုပ်သူမှ တပ်ဆင်ထားသည့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချေ် ပစ္စည်းေိရိယာခြစ်သည့် ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်ပါသည့် 
မမာ်မတာ်ယာဉ်စီးသူများအားလုံးေို မမာ်မတာ်ယာဉ် မရွှ့လျားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတေ်ို ပတ်ရမည်။

ဆေ်သွယ်မရးေိရိယာ ပိတ်ပင်တားခမစ်ခခင်းဆေ်သွယ်မရးေိရိယာ ပိတ်ပင်တားခမစ်ခခင်း
ေန့်သတ်ချေ်မရှိသည့်လိုင်စင် ေိုင်မဆာင်သူများအမနနှင့် မရွှ့လျားမနသည့်ယာဉ်ေို မမာင်းနှင်ရင်း တေ်စ် သိုမ့ဟုတ် အီးမမးလ် သတင်းအချေ်အလေ်
ေို စာလုံးနှိပ်ရန်၊ စာပိုရ့န်၊ သိုမ့ဟုတ် ြတ်ရှုရန်အတေွ် ဆေ်သွယ်မရးေိရိယာေို အသုံးခပု၍မရပါ။ သိုရ့ာတွင် ထိေုိရိယာေို လေ်လွှတ်ထားနိုင်ခခင်း၊ 
သိုမ့ဟုတ် အသံနှင့်အသုံးခပုနိုင်သည့် နည်းပညာနှင့် တွဲသုံးခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် ထိေုိရိယာေို 911 အမရးမပါ်ြုန်းဆေ်ရန် အသုံးခပုခခင်းမှလွဲ၍ မသုံးရ။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒသည် ဆေ်သွယ်မရးေိရိယာ တစ်ခုေို ကေိုးမဲ့တယ်လီြုန်း၊ တေိုယ်မရသုံး ဒီဂျီတယ်အေူေိရိယာ၊ မပဂျာ၊ သိုမ့ဟုတ် 
တေ်စ် သတင်းပိုသ့ည့်ေိရိယာ၊ စသည့်ေိရိယာေဲ့သို ့အီလေ်ထရွန်နစ် သိုမ့ဟုတ် ဒီဂျီတယ် ေိရိယာတစ်ခုအခြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ထိုသတ်မှတ်
ချေ်တွင် ြယ်ဒရယ်ဆေ်သွယ်မရးမော်မရှင် Federal Communications Commission မှ CB မရဒီယိုအသုံးခပုသူအခြစ် လိုင်စင်မပးထားသည့်
ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးအမနနှင့် အသုံးခပုသည့် citizen band (CB) မရဒီယိုဆေ်သွယ်မရး ေိရိယာ၊ သိုမ့ဟုတ် မပါင် 10,000 ထေ်ပိုမလးသည့် လုပ်ငန်းသုံး
မမာ်မတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားမသာ ဆေ်သွယ်မရးစနစ်များ မပါဝင်ပါ။ မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်မနစဉ် ဆေ်သွယမ်ရးေိရိယာ တခုခေုို အသုံးခပု
မသာအခါ သင့်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်းထဲတွင် ဒဏ်ခတ်ပွိုင့်များ မပးနိုင်သည်။

https://www.in.gov/bmv/
https://www.in.gov/bmv/
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အခန်း နှစ် | အခန်း နှစ် | ေန့်သတ်ချေ်များနှင့် အတည်ခပုချေ်များေန့်သတ်ချေ်များနှင့် အတည်ခပုချေ်များ

ေန့်သတ်ချေ်များနှင့် အတည်ခပုချေ်များေန့်သတ်ချေ်များနှင့် အတည်ခပုချေ်များ
သေ်မသခံလေ်မှတ်တွင် ေန့်သတ်ချေ်များနှင့် အတည်ခပုချေ်များ သတ်မှတ်ရသည့် အမြောင်းရင်းများ အမျ ိုးမျ ိုးရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်သေ်မသခံ
လေ်မှတ်၏ မအာေ်ပိုင်း ဘယ်ဘေ်မထာင့်တွင် ခပထားခပီး သေ်မသခံလေ်မှတ်၏ မေျာဘေ်တွင် မြာ်ခပထားပါသည်။ သေ်ဆိုင်ရာ ေန့်သတ်ချေ်များ
နှင့် အတညခ်ပုချေ်များ အမြောင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ အချေ်အလေ်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါေ IN.gov/BMV တွင် ြတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

ေန့်သတ်ချေ်အများစုတွင် အခမင်အာရုံစစမ်ဆးခခင်းမြောင့် ခြစ်မလ့ရှိသည်။ အခမင်အာရုံမြောင့် ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်များနှင့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်များတွင် 
သတ်မှတမ်လ့ရှိသည့် အချ ို့မသာ ေန့်သတ်ချေ်များတွင် ပါဝင်သည့်အချေ်များ။

• ေန့်သတ်ချေ် B ၊ေန့်သတ်ချေ် B ၊ ယာဉ်မမာင်းသည့်အချိန်တွင် မျေ်မှန်များ သိုမ့ဟုတ် မျေ်ေပ်မှန်များ လိုအပ်သည်
• ေန့်သတ်ချေ် F ၊ေန့်သတ်ချေ် F ၊ ယာဉ်မမာင်းသည့်အချိန်တွင် အခပင်ဘေ်မနာေ်ြေည့်မှန်များ လိုအပ်သည်
• ေန့်သတ်ချေ် G ၊ေန့်သတ်ချေ် G ၊ မန့ဘေ် ယာဉ်မမာင်းရန်အတွေ်သာ

မျေ်မှန်မလိုဘဲ စာြတ်သည့် ယာဉ်မမာင်းများအတွေ် ေန့်သတ်ချေ်များမျေ်မှန်မလိုဘဲ စာြတ်သည့် ယာဉ်မမာင်းများအတွေ် ေန့်သတ်ချေ်များ

NoneNone မျေ်လုံးနှစ်ဘေ်စလုံးတွင် 20/20 နှုန်းမှ 20/40 နှုန်းအထိ

FF မျေ်လုံးတစ်ဘေ်တွင် 20/20 နှုန်းမှ 20/40 နှုန်းအထိနှင့် အခခားတစ်ဘေ်တွင် 20/50 နှုန်းမှ မခမင်နိုင်သည့်အဆင့်အထိ

မျေ်မှန်ခြင့်စာြတ်သည့် ယာဉ်မမာင်းများအတွေ် ေန့်သတ်ချေ်များမျေ်မှန်ခြင့်စာြတ်သည့် ယာဉ်မမာင်းများအတွေ် ေန့်သတ်ချေ်များ

BFBF မျေ်လုံးတစ်ဘေ်တွင် 20/20 နှုန်းမှ 20/40 နှုန်းအထိနှင့် အခခားတစ်ဘေ်တွင် 20/50 နှုန်းမှ မခမင်နိုင်သည့်နှုန်းအထိ

BB မျေ်လုံးနှစ်ဘေ်စလုံးတွင် 20/40 နှုန်းရှိခခင်း

BFGBFG မျေ်လုံးတစ်ဘေ်တွင် 20/50 နှုန်းရှခိပီး အခခားတစ်ဘေ်တွင် 20/70 နှုန်းမှ မခမင်နိုင်သည့်နှုန်းအထိ

BFGBFG မျေ်လုံးနှစ်ဘေ်စလုံးတွင် 20/70 နှုန်းရှိခခင်း

အခခားမသာ ေန့်သတ်ချေ်များတွင် ပါဝင်မသာအရာများ။အခခားမသာ ေန့်သတ်ချေ်များတွင် ပါဝင်မသာအရာများ။

ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အတွေ် အမခခခံေန့်သတ်ချေ်များယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အတွေ် အမခခခံေန့်သတ်ချေ်များ

B မျေ်မှန်များ သိုမ့ဟုတ် မျေ်ေပ်မှန်များ

C စေ်ေိရိယာ အေူ သိုမ့ဟုတ် ေူညီပံ့ပိုးမှု ေိရိယာ

D မခခလေ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းအတုခြင့် ပံ့ပိုးမှု

F အခပင်ဘေ်ရှိ မနာေ်ြေည့်မှန်

G မန့ဘေ် ယာဉ်မမာင်းရန်အတွေ်သာ

H သုံးဘီး မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ် M/ ဆိုင်ေယ် C အတွေ်သာ

J တိေျမသာ ေန့်သတ်ချေ်များ

S မဘးတွဲပါ မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ် M/ ဆိုင်ေယ် C အတွေ်သာ

2 HTV ယာဉ်စည်းေမ်း ချ ိုးမြာေ်မလ့ရှိသူအတွေ် ယာယီသတ်မှတ်ချေ်

3 ဓာတ်ပုံမလိုသည့် ခခွင်းချေ်

5 ယာယီသတ်မှတ်ချေ်။ တိေျမသာ သတ်မှတ်ချေ်များအရ မမာင်းနှင်ရန်

6 အရေ်နှုန်းတိုင်းေိရိယာ

7 ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်အတွေ် ခခွင်းချေ်

8 ေျန်းမာမရးအမခခအမန

9 တရားဝင်ယာယီမနထိုင်သူ

အင်ဒီယားနား ယာဉ်မမာင်းအတွေ် လေ်စွဲစာအုပ် || IN.gov/BMV IN.gov/BMV
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အခန်း 2 အခန်း 2 || ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အတည်ပြုချက်များ

ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အတွက် အမပခခံအတည်ပြုချက်များယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အတွက် အမပခခံအတည်ပြုချက်များ

L မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်

2 အငှားယာဉ်မမာင်း – CMV လုြ်ငန်းသုံးယာဉ်မြါ

ID ကတ်ပြားကန့်သတ်ချက်များID ကတ်ပြားကန့်သတ်ချက်များ

B စက်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုင်ကယ်

ID ကန့်သတ်ချက်များID ကန့်သတ်ချက်များ

3 ဓာတ်ြုံမလိုသည့် ခခွင်းချက်

7 ထိုင်ခုံကကိုးသိုင်းခါးြတ်အတွက် ခခွင်းချက်

သက်မသခံလက်မှတ်အတွက် အထူးလိုအြ်ချက်များအရ ကန့်သတ်ချက်များသက်မသခံလက်မှတ်အတွက် အထူးလိုအြ်ချက်များအရ ကန့်သတ်ချက်များ
BMV စစ်မဆးမှုမြးသူများ အမနနှင့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တြ်ဆင်ထားမသာ မမာ်မတာ်ယာဉ်ကို ြုံမှန်မမာင်းနှင်ပခင်းအမြါ် အကျ ိုးသက်မရာက်
မည့် မသန်စွမ်းမှုများရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ကန့်သတ်ချက်များရှိသည့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် မြးမမြး ဆုံးပြတ်ြါသည်။ ကန့်သတ်ထားသည့် 
ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်သည် ယာဉ်တစ်စီးကို မမာင်းနှင်မနစဉ် ယာဉ်မမာင်းအတွက် လိုအြ်သည့်ကိရိယာကို အတိအကျမြာ်ပြနိုင်သည်၊ သိုမ့ဟုတ် အဆိုြါ
ြုဂ္ဂိုလ်အတွက် တိကျသည့်လိုအြ်ချက်များအမြါ် ကူညီမဆာင်ြကဉ်းရန် အပခားမသာ ကန့်သတ်ချက်များကို မြာ်ပြနိုင်သည်။

မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် မမာင်းသင်ခွင့်မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် မမာင်းသင်ခွင့်
မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် မမာင်းသင်ခွင့်သည် အင်ဒီယားနားပြည်နယ်တွင် မနထိုင်သူများကို မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်အတွက် 
မလောက်လွှာမတင်မီ မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်ကို အမမာင်းမလ့ကျင့်ခွင့် မြးြါသည်။ မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် မမာင်းသင်ခွင့်ကို မည်သည့် BMV ဌာနခွဲတွင်မဆို 
မလောက်လွှာတင်နိုင်ြါသည်။ မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် မမာင်းသင်ခွင့်ကို ရယူရန်အတွက် လိုအြ်ချက်များ။

• တရားဝင် အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်တစ်ခု ကိုင်မဆာင်ထားရမည်
• မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် မမာင်းနှင်သူအတွက် လက်စွဲစာအုြ်အမြါ် အမပခခံသည့် စာမတွ့စစ်မဆးပခင်းကို မအာင်ရမည်

မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် မမာင်းသင်ခွင့်၏ မမာင်းနှင်ရန်အခွင့်အမရးများမမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် မမာင်းသင်ခွင့်၏ မမာင်းနှင်ရန်အခွင့်အမရးများ
မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်  မမာင်းသင်ခွင့်တခု ကိုင်မဆာင်ခြီး မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်ကိုမမာင်းနှင်မည်ဆိုြါက ထိုယာဉ်ကိုမမာင်းနှင်မနစဉ် မခါင်းမဆာင်းအမာတခု 
မဆာင်းရမည်ပြစ်ခြီး ခရီးသည်မြါဘဲ မနမထွက်ခင် နာရီဝက်နှင့် မနဝင်ခြီးမနာက်နာရီဝက် အချိန်အတွင်းသာ မမာင်းနှင်ခွင့်ရှိသည်။

မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် မမာင်းသင်ခွင့်၏ တရားဝင်မှုမမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် မမာင်းသင်ခွင့်၏ တရားဝင်မှု
မမာ်မတာ်ဆုိင်ကယ် မမာင်းသင်ခွင့်သည် ထုတ်မြးသည့် ရက်စဲွမှစ၍ တရားဝင်သက်တမ်း နှစ်နှစ်ရိှြါသည်။ မမာ်မတာ်ဆုိင်ကယ် မမာင်းသင်ခွင့်တစ်ခုကုိ အချိန်
ကာလတစ်နှစ်စာအတွက် သက်တမ်းတစ်ကကိမ်တုိးနုိင်သည်။ သက်တမ်းတုိးထားသည့် အမမာင်းသင်ခွင့်၏ သက်တမ်းမကုန်ခင် မမာ်မတာ်ဆုိင်ကယ်မမာင်း
နှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်တစ်ခု မရရိှြါက မမာ်မတာ်ဆုိင်ကယ် မမာင်းသင်ခွင့် အသစ်တစ်ခုထြ်မလောက်ရန်အတွက် တစ်နှစ်မစာင့်ရမည်၊ သ့ုိမဟုတ် ခွင့်ပြုထား
မသာ RideSafeIndiana.com သင်တန်းမြးအြဲွ့ တစ်ခုခုထံမှ မမာ်မတာ်ဆုိင်ကယ် မဘးကင်းမှုသင်တန်းတစ်ခုကုိ မအာင်ပမင်စွာခြီးစီးရမည်။ ခွင့်ပြုထားမသာ 
သင်တန်းမြးအြဲွ့များ စာရင်းကုိ RideSafeIndiana.com တွင်မတွ့ရိှနုိင်ြါသည်။

မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်
အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်တစ်ခု ကိုင်မဆာင်ထားသည့် အင်ဒီယားနားပြည်နယ်တွင် မနထိုင်သူများအတွက် မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်မမာင်း
နှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်တစ်ခု ထုတ်မြးနိုင်သည်။ ြထမဆုံးအကကိမ် အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ရရှိမည်ဆိုြါက သင့်အသက် 16 နှစ်နှင့် 90 
ရက် သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိခြီး မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် မဘးကင်းမှုသင်တန်းတစ်ခု ခြီးဆုံးမှသာလေင် မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်ကို တစ်
ကကိမ်တည်းရယူနိုင်သည်။

မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်တစ်ခု ရယူရန်အတွက် အသက်အရွယ်မမရွး မမာင်းနှင်သူများအမနနှင့် ခွင့်ပြုထားမသာ Ride Safe 
Indiana သင်တန်းမြးအြွဲ့ တစ်ခုခုထံမှ မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် မဘးကင်းမှုသင်တန်းတစ်ခုကို မအာင်ပမင်စွာခြီးစီးရမည်၊ သိုမ့ဟုတ် မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်
အတွက် စာမတွ့နှင့်လက်မတွ့ စစ်မဆးမှုနှစ်မျ ိုးစလုံးကို မအာင်ရမည်။

အပခားပြည်နယ်တခုခုမှ မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက် သိုမ့ဟုတ် မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် မမာင်းနှင်သူလိုင်စင် ကိုင်မဆာင်မသာ အင်ဒီယား
နားပြည်နယ်တွင် မနထိုင်သူလူသစ်များအမနနှင့် မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်အတွက် စာမတွ့စစ်မဆးပခင်းကို မအာင်ခြီးမနာက် ၎င်းတို၏့ တရားဝင် အင်ဒီယားနား
ပြည်နယ် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်တွင် မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်တခု ထြ်မြါင်းမြးနိုင်သည်။

အင်ဒီယားနားပြည်နယ် မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်သည် အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်၏ တရားဝင်သက်တမ်းကာလ
နှင့် ထြ်တူပြစ်ြါသည်။ သင့်ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်ကို လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်မီ နှစ်နှစ်အထိ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုတွင်ပြစ်မစ၊ အွ
န်လိုင်းတွင်ပြစ်မစ၊ မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်နှင့်အတူ သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်
အြါအဝင် သက်တမ်းမကုန်သည့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်တစ်ခုကို လက်ရှိကိုင်မဆာင်ြါက သင့်လိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးသည့်အခါ အတည်ပြုချက်အတွက် 
ကုန်ကျစရိတ် မမြးရြါ။

အင်ဒီယားနားပြည်နယ် BMV အမနနှင့် သင့်အား Ride Safe Indiana သင်တန်းမြးအြွဲ့ တစ်ခုခုမှတစ်ဆင့် စီစဉ်မဆာင်ရွက်မသာ မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ် 
မဘးကင်းမှုသင်တန်း တက်မရာက်ရန်အတွက် အမလးအနက် တိုက်တွန်းြါသည်။ မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်ကို မည်သိုရ့ယူနိုင်ြုံ၊ 

မောမာာ်မောတိာဆ်ိုိ�င့််ကာယ်် အမောမာာင့််��င့််�ွင့်််�ည်် အင့််ဒီးး�ယ်ာ�နာ�ခြား�ည််�ူမာိာ�အာ� မောမာာ်မောတိာ်ဆိုိ�င့််ကာယ််မောမာာင့််�နှှင့််�ွင့်််တိစ်��အာ� မောလိုိာက်ာထာ�ခြား�င့််�မာခြား�ု�င့််တိွင့်် 
မောမာာ်မောတိာဆ်ိုိ�င့််ကာယ်် အမောမာာင့််�ကာိင့်််ခြား�င့်�်ကာိ� �ွင့်််ခြား�ုမော���း�ည််၊ �င့််�ည်် မာည််�ည််် BMV ဌာာန�ွ့တိွင့်် မာဆိုိ� မောမာာ်မောတိာ်ဆိို�င့််ကာယ်် အမောမာာင့််��င့််�ွင့်််တိစ်��အာ� 
မောလိုိာကာ်ထာ�နှိ�င့််�း�ည််။ မောမာာ်မောတိာဆ်ိုိ�င့််ကာယ်် အမောမာာင့််��င့််�ွင့်််တိစ်��ရဲ့ရဲ့ှိရဲ့န် �င့််�ည််

https://www.in.gov/rsi/
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Ride Safe Indiana မဘးေင်းစွာဆိုင်ေယ်စီးခခင်း အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သေ်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါေ www.in.gov/bmv/rsi/ တွင်ြတ်ရှုပါ။Ride Safe Indiana မဘးေင်းစွာဆိုင်ေယ်စီးခခင်း အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သေ်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါေ www.in.gov/bmv/rsi/ တွငြ်တ်ရှုပါ။

မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ် မဘးေင်းမှုနှင့် သင်တန်းများ၊ သိုမ့ဟုတ် လေ်မတွ့မမာင်းနှင်သည့်စစ်မဆးမှုများ နှင့်ပတ်သေ်ခပီး အချေ်အလေ်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါေ 
RideSafeIndiana.com တွင်ြတ်ရှုပါ။

စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုင်ေယ်များ (MDC)စေ်နှင့်မမာင်းနှငမ်သာဆိုင်ေယ်များ (MDC)

MDC – စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုင်ေယ် (Motor Driven Cycle)MDC – စေ်နှင့်မမာင်းနှငမ်သာဆိုင်ေယ် (Motor Driven Cycle)

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒအရ MDC ဆိုင်ေယ်အမျ ိုးအစားေို သတ်မှတ်သည့် အချေ်များ။
• စီးနင်းသူ အသုံးခပုရန်အတွေ် ထိုင်ခုံတစ်ခုရှိသည်။
• မခမမပါ်နှင့်ထိမတွ့ သည့်ဘီး သုံးဘီးထေ်မပိုဘဲ သွားလာရန် တီထွင်ထားသည်။
• သေ်ဆိုင်ရာ ခပည်နယ်နှင့်ြယ်ဒရယ် မမာ်မတာ်ယာဉ် ပစ္စည်းေိရိယာ သတ်မှတ်ချေ်များနှင့် ေိုေ်ညီသည်။
• 50 ေုဗစင်တီမီတာထေ် မများမသာ ဆလင်ဒါစွမ်းအားရှိခပီး၊
• MDC သိုမ့ဟုတ် MDC – Class B ဆိုင်ေယ်အမျ ိုးအစားအခြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသည်။

MDC ဆိုင်ေယ်အမျ ိုးအစားအတွေ် စာမတွ့စစမ်ဆးခခင်းေို မအာင်ခမင်စွာမခြြေားခဲ့ပါေ သင့်သေ်မသခံေတ်ခပားတွင် MDC ဆိုငေ်ယ်အမျ ိုးအစား 
မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ခပုချေ် ရရှိရန်အတွေ် မလောေ်လွှာတင်နိုင်သည်။ MDC ဆိုငေ်ယ်အမျ ိုးအစား မမာင်းနှင်ခွင့်အတည်ခပုချေ်ေို သေ်မသခံ
ေတ်ခပား မနာေ်တကေိမ်ထုတ်မပးမသာအခါ ေတ်ခပားမပါ်တွင် ထပ်မခံြည့်စွေ်မပးပါလိမ့်မည်။ တရားဝငခ်ပီး (သေ်တမ်းေုန်ခခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း၊ 
သိုမ့ဟုတ် ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းခခင်းများ မရှိဘဲ) အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့် သိုမ့ဟုတ် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ေိုင်မဆာင်လေင် MDC ဆိုင်
ေယ်အမျ ိုးအစား မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ခပုချေ်မလိုပါ။

MDC ဆိုင်ေယ်အမျ ိုးအစား မမာင်းနှင်ရာတွင် မအာေ်ပါ ေန့်သတ်ချေ်များ၏ သေ်မရာေ်မှုရှိသည်။
• အသေ်အနည်းဆုံး 15 နှစ်ရှိရမည်။
• အသေ် 18 နှစမ်အာေ်အရွယ် ခြစ်ပါေ မခါင်းမဆာင်းအမာ မဆာင်းရမည်။
• အသေ် 18 နှစမ်အာေ်အရွယ် ခြစ်ပါေ အောအေွယ်မပးမသာ မျေ်မှန်များ သိုမ့ဟုတ် မျေ်နှာောအြေည်များ တပ်ဆင်ရမည်။
• ထိုင်ခုံ၏ တစ်ြေ်စီတွင် (မခခမထာေ်တစြ်ေ်စီထား၍) ခွထားသည့်အမနအထားခြင့် မမာင်းနှင်ရမည်။
• မမာင်းနှင်သည့်အချိန်တွင် မရှ့မီးများေို ြွင့်ထားရမည်။
• လေ်ထဲတွင် အထုပ်အပိုး မေိုင်တွယ်ထားရ
• အခခားယာဉ်ေို မေျာ်တေ်ရန် သိုမ့ဟုတ် ဘယ်ဘေ်မေွ့ရန် ခပန်ဆင်ခခင်းမှလွဲ၍ လမ်းမြောင်း၏ ညာဘေ်အစွန်နှင့် နီးရာတွင် မမာင်းနှင်ရမည်။
• တစ်နာရီ 35 မိုင်နှုန်းထေ်ပိုခပီး မမမာင်းရပါ။
• ခရီးသည်များ မတင်ရပါ။
• ခပည်နယ်ေူး အမဝးမခပးလမ်းမကေီး သိုမ့ဟုတ် လမ်းမဘးပလေ်မြာင်းမပါ်တွင် မမမာင်းနှင်ရပါ။

https://www.in.gov/rsi/
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အခန်း 2 အခန်း 2 || ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အတည်ပြုချက်များ

မအာ်တိုဆိုင်ကယ်များမအာ်တိုဆိုင်ကယ်များ

မအာ်တိုဆိုင်ကယ်မမာင်းနှင်ပခင်းမအာ်တိုဆိုင်ကယ်မမာင်းနှင်ပခင်း
အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ဥြမဒအရ မအာ်တိုဆိုင်ကယ် (autocycle) ကို မမာင်းနှင်သူနှင့်ခရီးသည် အမနနှင့် အပြည့်အစုံ သိုမ့ဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း အုြ်
ထားမသာ ထိုင်ခုံဧရိယာတွင် ထိုင်စီး၍ မအာက်ြါြစ္စည်းကိရိယာများနှင့် တြ်ဆင်ထားမသာ သုံးဘီးမမာ်မတာ်ယာဉ် တစ်ခုအပြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။

• ယာဉ်မမှာက်လေင် ကာကွယ်မှုမြးရန် မလှာင်အိမ် သိုမ့ဟုတ် အဝိုင်းများ
• ထိုင်စီးသူတစ်ဦးစီအတွက် မဘးကင်းမှုကကိုးသိုင်းခါးြတ်၊
• အလိုအမလျာက် ဘရိတ်မကျမစမသာစနစ်များနှင့်
• လက်ကိုင်ဘီးနှင့်မပခနင်းများပြင့် ထိန်းချုြ်ရန်အတွက် တည်မဆာက်ထားပခင်းပြစ်သည်

တရားဝင်ခြီး (သက်တမ်းကုန်ပခင်း၊ ဆုိင်းင့ံထားပခင်း၊ သ့ုိမဟုတ် ပြန်လည်ရုြ်သိမ်းပခင်းများ မရိှဘဲ) အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ယာဉ်မမာင်းလုိင်စင် ရိှမနသ၍ အင်ဒီ
ယားနားပြည်နယ် လမ်းမများမြါ်တွင် မအာ်တုိဆုိင်ကယ်ကုိ မမာင်းနှင်နုိင်သည်။ မမာ်မတာ်ဆုိင်ကယ်မမာင်းနှင်ခွင့် သ့ုိမဟုတ် မမာ်မတာ်ဆုိင်ကယ်မမာင်းနှင်ခွင့် 
အတည်ပြုချက် မလုိအြ်ြါ။

မအာ်တိုဆိုင်ကယ်ကို မမာင်းနှင်ရာတွင် မအာက်ြါ ကန့်သတ်ချက်များ၏ သက်မရာက်မှုရှိသည်။
• ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်မနလျက် မမာင်းနှင်ရမည်
• လက်ထဲတွင် အထုြ်အြိုး မကိုင်တွယ်ထားရ
• ယာဉ်မြကာတစ်မြကာတည်းတွင် မအာ်တိုဆိုင်ကယ် တစ်စီးထက်ြိုခြီး ယှဉ်မမမာင်းရ
• မမာင်းနှင်သူနှင့် လိုက်ြါသူတစ်ဦးစီ ထိုင်ခုံကကိုးသိုင်းခါးြတ် ြတ်ရမည်
• ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်ရရှိရန် လက်မတွ့ယာဉ်မမာင်းစစ်မဆးမှု အတွက် အသုံးပြု၍မရြါ

အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့ ် အတည်ပြုချက်အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့ ် အတည်ပြုချက်
အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်သည် ထိုသက်မသခံလက်မှတ် ကိုင်မဆာင်သူအား မအာက်ြါမမာ်မတာ်ယာဉ်အမျ ိုးအစားကို မမာင်းနှင်ခွင့်များ 
မြးအြ်ြါသည်။

• အမလးချိန်စုစုမြါင်း အနည်းဆုံး 16,000 မြါင်ရှိခြီး 26,000 မြါင်ထက်မြိုမြကာင်း မှတ်ြုံတင်ထားပခင်းနှင့် ကုန်ြစ္စည်းသယ်ယူြိုမ့ဆာင်ရန်အတွက် 
ရည်ရွယ်သည့်အငှားယာဉ်၊ သိုမ့ဟုတ်

• ယာဉ်မမာင်းအြါအဝင် 16 ဦးမအာက်ရှိမသာ ခရီးသည်များကို သယ်ယူြိုမ့ဆာင်ရန် တည်မဆာက်ထားခြီး ခရီးသည်များကို သယ်ယူြိုမ့ဆာင်ရန်
အတွက် မမာင်းနှင်သည့် အငှားယာဉ်။

အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်သည် ထိုသက်မသခံလက်မှတ် ကိုင်မဆာင်သူအား လုြ်ငန်းသုံး မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်ရန် ခွင့်မပြုြါ။ 
လုြ်ငန်းသုံး ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် (CDL) ကိုင်မဆာင်သည့် အင်ဒီယားနားပြည်နယ်တွင် မနထိုင်သူများအမနနှင့် (ဇိမ်ခံမှန်လုံကားကကီး မမာင်းနှင်သူ၊ တက္ကစီ
ယာဉ်မမာင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အငှားယာဉ်မေစီးပခင်း ကဲ့သို)့ “အငှားယာဉ်မမာင်း” အပြစ် မမာင်းနှင်လိုြါက အငှားယာဉ်မမာင်း စာမတွ့စစ်မဆးပခင်းကို မအာင်ရ
မည်ပြစ်ခြီး အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက် မလောက်လွှာတင်ရမည်။

အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်ကို အသက်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ရှိခြီး တရားဝင် အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်ကို အနည်းဆုံးတစ်
နှစ် ကိုင်မဆာင်ခဲ့ ခြီပြစ်သည့် အင်ဒီယားနားပြည်နယ်တွင် မနထိုင်သူများအတွက် ထုတ်မြးနိုင်ြါသည်။ အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်ြါသည့် 
ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ရယူလိုြါက မမာင်းနှင်သူအတွက် စာမတွ့စစ်မဆးပခင်းနှင့် အငှားယာဉ်မမာင်းအတွက် စာမတွ့စစ်မဆးပခင်း နှစ်ခုစလုံးကို  မအာင်ရမည်။ 
လက်ရှိသက်တမ်းမကုန်သည့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်ကိုင်မဆာင်ြါက အငှားယာဉ်မမာင်းအတွက် စစ်မဆးမှုကိုသာ မအာင်ရန် လိုအြ်ြါလိမ့်မည်။

အသက်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ရှိခြီး အပခားပြည်နယ်မှ တရားဝင် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်၊ အငှားယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်၊ အများပြည်သူခရီးသည်အတွက် အငှား
ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်၊ သိုမ့ဟုတ် အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်ြါသည့် CDL လုြ်ငန်းသုံးလိုင်စင်များကို ကိုင်မဆာင်သည့် အင်ဒီယားနား
ပြည်နယ်တွင် မနထိုင်သူလူသစ်များအမနနှင့် အငှားယာဉ်မမာင်းအတွက် စာမတွ့စစ်မဆးပခင်းကို မအာင်ခြီးမနာက် ထိုြုဂ္ဂိုလ်များ၏ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် 
ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်တွင် အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်ကို ထြ် မြါင်းမြးနိုင်ြါသည်။

ဇန်နဝါရီလ 1 ရက်မန့၊ 2017 မှစ၍ သက်တမ်းမကုန်သည့် အများပြည်သူအတွက် အငှားယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် သိုမ့ဟုတ် အငှားယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်ကို လက်ရှိ
ကိုင်မဆာင်သည့် မလောက်ထားသူများအားလုံး၏ လိုင်စင်အမျ ိုးအစားကို မနာက်တကကိမ် သက်မသခံလက်မှတ်ကိစ္စမဆာင်ရွက်စဉ် အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်
ခွင့် အတည်ပြုချက်ြါသည့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် အပြစ်လွှဲမပြာင်းြါလိမ့်မည်။ သင့်ကိစ္စမဆာင်ရွက်စဉ်တွင် စစ်မဆးမှုလုြ်ရန် သတ်မှတ်ချက်များမရှိဘဲ အ
ငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက် စရိတ်အတွက် ကင်းလွတ်ခွင့်မြးမည်။ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် အငှားယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် သိုမ့ဟုတ် အများပြည်သူ
ခရီးသည်အတွက် အငှားယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် တစ်ခုခုကို လတ်တမလာကိုင်မဆာင်ပခင်းမရှိြါက သက်ဆိုင်သည့်စစ်မဆးမှုများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ ရှိြါ 
သည်။

အင်ဒီယားနားပြည်နယ် အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်သည် အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်၏ တရားဝင်သက်တမ်းကာလနှင့် 
ထြ်တူပြစ်ြါသည်။ သင့်ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်ကို လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်မီ တနှစ်အထိ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် BMV ဌာနခွဲတခုခုတွင်ပြစ်မစ၊ အွန်လိုင်းတွင်
ပြစ်မစ၊ အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်နှင့်အတူ သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။

အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ပြုချက်ြါသည့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ထုတ်မြးရန်အတွက် BMV အမနနှင့် ကျန်းမာမရးဆိုင်ရာစစ်မဆးမှု အစီရင်ခံစာ မ
လိုအြ်ြါ။ သင်မမာင်းနှင်သည့်ယာဉ်အတွက် အခြီးပြင်ဆင်ထားမသာ ကျန်းမာမရးဆိုင်ရာ စစ်မဆးမှုအစီရင်ခံစာလိုအြ်ချက်နှင့် ြတ်သက်ခြီး မမသမချာပြစ်
မနြါက အင်ဒီယားနားပြည်နယ် သယ်ယူြိုမ့ဆာင်မရးဌာန Indiana Department of Transportation ကို ဆက်သွယ်ြါ။

အလိို�အမောလိုိာကာ် ဘဲရဲ့ိတိ်မာကာိမောစမော�ာ စနစ်မာိာ�

အင့််ဒီးး�ယ်ာ�နာ�ခြား�ည််နယ်် အင့်ှာ�ယ်ာဥ််မောမာာင့််�နှှင့််�ွင့််် အတိည််ခြား�ု�ိကာ်�ည်် အင့််ဒီးး�ယ်ာ�နာ�ခြား�ည််နယ််  ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိို�င့််စင့််ရဲ့့� တိရဲ့ာ�၀င့််�ကာ်တိမာ်�ကာာလိုနှှင့်််
ထ�်တူိခြား�စ်�း�ည််။ �င့်််ယ်ာဥ််မောမာာင့်�်လိုိ�င့််စင့််ကာိ� �ကာ်တိမာ်�မာကာ�န်မား 24 လို အထိအင့််ဒီးး�ယ်ာ�နာ�ခြား�ည််နယ်် BMV ဌာာန�ွ့တိစ်����တွိင့််ခြား�စ်မောစ အွန်လိုိ�င့််�တိွင့််ခြား�စ်မောစ 
အင့်ှာ�ယ်ာဥ််မောမာာင့််�နှှင့််�ွင့််် အတိည််ခြား�ု�ိကာ်နှှင့်််အတိူ �ကာ်တိမာ်�တိိ��နှိ�င့််�ည််။  
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အငှားယာဉ် ဘတ်စကားဟူသည်ေှာ ငှားရေ်းေှု သိုေ့ဟုတ် အခမြကးခြင့် ခရီးသည်ေျားကို သယ်မဆာင်ရန်အတွက် အသုံးခပုသည့် ဘတ်စကားဟု သတ်ေှတ်
ပါသည်။

မအာက်ပါအမခခအမနေျားတွင် ငှားရေ်းေှုခြင့် သယ်ယူပိုမ့ဆာင်ခခင်းအခြစ် ေသတ်ေှတ်ပါ။
• ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ ဝန်မဆာင်ေှုေျားအတွက် ယာဉ်ကိုမောင်းနှင်ခခင်း
• အပန်းမခြယာဉ်တစ်စီးကို ပထေအကကိေ် လက်လီအမရာင်းအဝယ်ေလုပ်ေီ သယ်ယူပို ့မဆာင်ခခင်း၊
• ထိုအပန်းမခြယာဉ်၏ အမလးချိန်စုစုမပါင်း 26,000 မပါင်ထက်ေပိုခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ်
• အပန်းမခြယာဉ်၏စုစုမပါင်းအမလးချိန် အပါအဝင် အပန်းမခြယာဉ်နှင့် ဆွဲယူသည့်ယာဉ်၏ မပါင်းစပ်အမလးချိန် စုစုမပါင်း 26,000 မပါင်ထက်ေပို

ခခင်း၊ ထိုအ့တူ ဆွဲယူခခင်းခံရသည့် အပန်းမခြယာဉ်၏ အမလးချိန်သည် 10,000 မပါင်ထက်ေပိုခခင်း
• အမလးချိန်စုစုမပါင်း 16,000 မအာက်ရှိမြကာင်း ေှတ်ပုံတင်ထားသည့် မော်မတာ်ယာဉ်ကို မောင်းနှင်ခခင်းနှင့် ငှားရေ်းေှုခြင့် ပစ္စည်းသယ်ယူပိုမ့ဆာင်ရန် 

အတွက် အသုံးခပုခခင်း

အငှားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် အေျားခပည်သူခရီးသည်အတွက် အငှားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ေျားအငှားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် အေျားခပည်သူခရီးသည်အတွက် အငှားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ေျား
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် အငှားယာဉ်မောင်းလုိင်စင် (chauffeur’s) သ့ုိေဟုတ် အေျားခပည်သူခရီးသည်အတွက် အငှားယာဉ်မောင်းလုိင်စင် (public passenger 
chauffeur’s) သက်တေ်းကုန်ခပီးမနာက် သ့ုိေဟုတ် သက်တေ်းကုန်ခါနီးအချိန်တွင် ထုိလုိင်စင်ကုိ ထိန်းသိေ်းထားချင်ပါက အငှားယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့် အတည်ခပု
ချက်ပါသည့် ယာဉ်မောင်းလုိင်စင်တခုအတွက် မလောက်လွှာတင်ရေည်။ အငှားယာဉ်မောင်းလုိင်စင် သ့ုိေဟုတ် အေျားခပည်သူခရီးသည်အတွက် အငှားယာဉ်မောင်း
လုိင်စင်ကုိ အွန်လုိင်းေှတစ်ဆင့် အစားထုိးခခင်း၊ ခပင်ဆင်ေွေ်းေံခခင်း၊ သ့ုိေဟုတ် သက်တေ်းတုိးခခင်း လုပ်၍ေရပါ။ အငှားယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့် အတည်ခပုချက် 
(for-hire endorsement) ပါသည့် ယာဉ်မောင်းလုိင်စင်သ့ုိ လွှမဲခပာင်းရန်အတွက် BMV ဌာနခဲွတခုခုသ့ုိ သွားရေည်။ လုိင်စင်အေျ ိုးအစား(ေျား) မခပာင်းရန်
အတွက် BMV ဌာနခဲွတစ်ခုခုသ့ုိ သွားရခခင်းမြကာင့် BMV အမနနှင့် စစ်ေှန်သည့်သက်မသခံကတ်ခပား Real ID သတ်ေှတ်ချက်နှင့်ကုိက်ညီေည့် သက်မသခံ
လက်ေှတ်သ့ုိ ခပင်ဆင်ေွေ်းေံရန် အမလးအနက် တုိက်တွန်းပါသည်။ Real ID သတ်ေှတ်ချက်နှင့်ကုိက်ညီမသာ သက်မသခံလက်ေှတ် ရယူရန်အတွက် လုိအပ်မသာ 
စာရွက်စာတေ်းေျား၏ စာရင်းအခပည့်အစံုကုိ ဤလက်စဲွစာအုပ်၏ မနာက်ဆက်တဲွစာ A (စာေျက်နှာ 66) တွင် ြတ်ရှုပါ၊ သ့ုိေဟုတ် REALID.IN.gov တွင်ြတ်
ရှုပါ။ သင့်စာရွက်စာတေ်းေျားကုိ မတာင်းခံခခင်းနှင့်ပတ်သက်ခပီး မေးခွန်းေျားရိှပါက သံုးစဲွသူဝန်မဆာင်ေှု ကုိယ်စားလှယ် တဦးဦးနှင့် မဆွးမနွးရန်အတွက် အင်ဒီ
ယားနားခပည်နယ်မော်မတာ်ယာဉ်ဌာန BMV အား 888-692-6841 သ့ုိ အခေ့ဲြုန်းဆက်နုိင်သည်၊ သ့ုိေဟုတ် အကူအညီရရိှရန်အတွက် ဌာနခဲွတခုခုသ့ုိ သွားပါ။ 
ထပ်မဆာင်းကုန်ကျစရိတ်ေျား ေရိှပါ။

အင့်ှာ�ယ်ာဥ််ဘဲတ်ိစကာာ�ဟုူ�ည််မာှာ င့်ှာ�ရဲ့မာ်�မာု �ိ��မာဟု�တ်ိ အ�မော�ကာ�မောင့်ွခြား�င့််် �ရဲ့း��ည််မာိာ�ကာိ� �ယ်မ်ောဆိုာင့််ရဲ့န်အတွိကာ် အ����ခြား�ု�ည််် ဘဲတိ်စကာာ�ဟု� �တိ်မာှတိ်
�း�ည််။ 
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အခန်း 3 အခန်း 3 || အမှတ်အသားများ၊ ရေယာဉ်များနှင့် ယာဉေ်ပ်နားခွင့်ကတ်ပပားများ

အခန်း သုံး | အခန်း သုံး | အမှတ်အသားများ၊ မရယာဉ်များနှင့် ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ေတ်ခပားများအမှတ်အသားများ၊ မရယာဉ်များနှင့် ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ေတ်ခပားများ

ခန္ဓာေိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခခင်းခန္ဓာေိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခခင်း
ခန္ဓာေိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းသူတစ်ဦး ခြစ်ရနမ်ရွးချယ်ပါေ သင့်သေ်မသခံလေ်မှတ်မပါ်တွင် မသးငယ်သည့်နှလုံးပုံ တစ်ပုံမြာ်ခပထားမည်။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် လှူဒါန်းသူ၏ဆုံးခြတ်ပိုင်ခွင့် ဥမပမဒ Donor 
Choice Law အရ အသေ် 18 နှစ်နှင့်အထေ်ရှိမသာ ပုဂ္ဂိုလ်များအမနနှင့် 
ခန္ဓာေိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းသူများ ခြစ်ချင်သည့်ရည်ရွယ်ချေ်
ေို မြေညာထားနိုင်ခပီး မသဆုံးသည့်အချိန်တွင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ၏ မိသားစု
အြဲွ့ဝင်များမှ ပယ်ြျေ်၍မရပါ။ အသေ် 18 နှစမ်အာေ်ရှိမသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ
နှင့်ပတ်သေ်ခပီး အသေ်မခပည့်မသးသူ မသဆုံးမည့်အချိန်တွင် သ မဘာတူ
ခွင့်ခပုချေ်မပးရမည့် မိဘ သိုမ့ဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ တစ်ဦးဦး၏ ခွင့်ခပုချေ်
ခြင့် သူတို၏့ရည်ရွယ်ချေ်ေို မြေညာထားနိုင်သည်။

ခန္ဓာေိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခခင်းနှင့်ပတ်သေ်ခပီး အချေ်အလေ်
များ ပိုမိုသိရှိလိုပါေ  
https://www.donatelifeindiana.org/ တွင်ြေည့်ရှုပါ။

လေ်ရှိစစ်မှုထမ်းနှင့် စစ်မှုထမ်းမဟာင်း အမှတ်အသားလေ်ရှိစစ်မှုထမ်းနှင့် စစ်မှုထမ်းမဟာင်း အမှတ်အသား
အမမရိေန်စစ်တပ် United States Armed Forces တွင် လေ်ရှိတာဝန်ထမ်း
မဆာင်ပါေ သင့်သေ်မသခံလေ်မှတ်မပါ်တွင် လေ်ရှိစစ်မှုထမ်းမဆာင်မြောင်း 
အမှတ်အသားတစ်ခု မြာ်ခပထားနိုင်သည်။ ထိုအမှတ်အသားရယူရန်အတွေ် 
BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုသိုသ့ွားခပီး ေတခ်ပားအသစ်ထုတ်ရန် သိုမ့ဟုတ် သေ်တမ်း
တိုးရန်အတွေ် မလောေ်လွှာတင်သည့်အချိန်တွင် သင့်လေ်ရှိ စစ်မှုထမ်း 
သေ်မသခံေတ်ခပား Common Access Card (CAC) ေို တင်ခပရမည်။

အမမရိေန်စစ်တပ်၏ စစ်မှုထမ်းမဟာင်းတစ်ဦးခြစ်ပါေ (ဂုဏ်သမရပျေ်ခပား
မှုမြောင့် စစ်တပ်မှ အထုတ်ခံရခခင်း မဟုတ်သ၍) သင့်သေ်မသခံလေ်မှတ်
မပါ်တွင် စစ်မှုထမ်းမဟာင်း အမှတ်အသားတစ်ခု မြာ်ခပထားနိုင်သည်။ ထို
အမှတ်အသားေို ရယူရန်အတွေ် အမမရိေန် ောေွယ်မရးဦးစီးဌာန United 
States Department of Defense မှ သင်၏စစ်တပ်ထေွ်ခွင့်ေို စစ်မဆး
အတည်ခပုခပီး ထုတ်မပးသည့် DD214 ေို တင်ခပရမည်။ အသေ်ဆုံးရှုံးသွားသည့် 
စစ်မှုထမ်းမဟာင်း၏ အိမ်မထာငြ်ေ်တစ်ဦးခြစ်ပါေ သင့်သေ်မသခံလေ်မှတ်
မပါ်တွင် အမှတ်အသားတစ်ခု မြာ်ခပထားနိုင်သည်။

မရယာဉ်မရယာဉ်

မရယာဉ်တစ်စီးမမာင်းနှင်ခခင်းမရယာဉ်တစ်စီးမမာင်းနှင်ခခင်း
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒအရ ခမင်းမောင်မရအား 10 အထေ်ရှိမသာ အင်ဂျင်တပ်ထားသည့် မရယာဉ်မမာင်းနှင်သူေို တရားဝင်ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်တစ်ခု 
ေိုင်မဆာင်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။

သင့်အသေ် 15 နှစ်သိုမ့ဟုတ်အထေ် ရှိခပီး ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်မရှိလေင် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် သဘာဝအရင်းအခမစ်များဌာန Indiana Department of 
Natural Resources ခွင့်ခပုမသာ မလှသမားပညာမပးသင်တန်းေို မအာင်ခမင်စွာ တေ်မရာေ်ခပီးမှသာ မရယာဉ်ေိုမမာင်းနှင်နိုင်မည်။

မရယာဉ်တစ်စီး မမာင်းနှင်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ တရားဝင် သေ်မသခံေတ်ခပားေို အခမဲတမ်းေိုင်မဆာင်ရမည်။ ခွင့်ခပုထားမသာ မလှ
သမားပညာမပးသင်တန်းများ အမြောင်းနှင့်ပတ်သေ်ခပီး အချေ်အလေ်များေို ပိုမိုသိရှိလိုပါေ Indiana Department of Natural Resources ေိုဆေ်သွယ်
ပါ။

အသေ် 15 နှစ်မအာေ်ရှိပါေ ခမင်းမောင်မရအား 10 ထေ်ပိုသည့် အင်ဂျင်အားရှိသည့မ်ရယာဉ်ေို မမာင်းနှင်၍မရပါ။

သင့်ယာဉ်မမာင်းလိုင်စငေ်ို ဆိုင်းငံ့ထားလေင် မရယာဉ်ေို မမာင်းနှင်၍မရပါ။

https://www.donatelifeindiana.org/
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အင်ဒီယားနား ယာဉ်မောင်းအတွက် လက်စွဲစာအုပ် || IN.gov/BMV IN.gov/BMV

မူးယစ်မနစဉ် မရယာဉေ်ိုမဆင်မခခင် မမာင်းနှင်ပါေ၊ သိုမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂလိေပိုင်မရယာဉ်အတွေ် ဥပမဒများေို ချ ိုးမြာေ်ပါေ သင်၏ ယာဉ်မမာင်း
မှတ်တမ်းတွင် အခပစ်မပးစနစ် ပွိုင့်များမပးနိုင်သည်။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မရပိုင်နေ်များတွင် မရယာဉ်မမာင်းနှင်မသာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူများ အမနနှင့် အင်ဒီယား
နားခပည်နယ် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စငေ်ို ေိုင်မဆာင်ရမည်။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်ရှိ ေမ်းစပ်၊ ခမစ်၊ သိုမ့ဟုတ် မချာင်းထဲတွင် မရယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်းမှလွဲ၍ 

အခခားခပည်နယ်များတွင် မနထိုင်သူများေို ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ေိုင်မဆာင်ရမည်ဟု မသတ်မှတ်ထားပါ။

ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ေတ်ခပားများယာဉ်ရပ်နားခွင့ေ်တ်ခပားများ
ယာဉ်ရပ်နားခွင့ေ်တ်ခပား တစ်ခုသည် မသန်စွမ်းမှုများရှိမသာ ပုဂ္ဂိုလ်များအတေွ် သတ်မှတ်ထားသည့် ယာဉ်ရပ်နားရန် မနရာများေို အသုံးခပု
ခွင့်မပးသည်။ အခမဲတမ်း သိုမ့ဟုတ် ယာယီ မသန်စွမ်းမှုရှိမသာ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ မသန်စွမ်းမှုရှိသည့် အင်ဒီယားနားစစ်မှုထမ်းမဟာင်း Disabled 
Hoosier Veteran (DHV) လိုင်စင်နံပါတ်ခပား ထုတ်မပးထားမသာ သိုမ့ဟုတ် ရရှိနိုငမ်သာ ပုဂ္ဂိုလ်အတေွ် အဆိုပါယာဉ်ရပ်နားခွင့် ေတ်ခပားရှိပါသည်။ 
ထိုအ့တူ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းမှုရှိသူများအတွေ် သယ်ယူပိုမ့ဆာင်မရးနှင့် ဝန်မဆာင်မှုများ မဆာင်ရွေ်မပးခခင်း အပါအဝင်၊ စသည့်အစီအစဉ်များ
ေို မဆာင်ရွေ်ရန်အတွေ် ခပည်နယ်အစိုးရ သိုမ့ဟုတ် အစိုးရဌာနခွဲမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်မပးထားသည့် ေုမ္ပဏီတစ်ခုခုအမနနှင့် ယာဉ်ရပ်နားခွင့ေ်တ်ခပား တစ်ခု
အတွေ် မလောေ်လွှာတင်နိုင်သည်။

ယာဉ်ရပ်နားခွင့ေ်တ်ခပား မလောေ်လွှာတင်ရန်အတေွ် ထိုယာဉ်ရပ်နားခွင့ေ်တ်ခပား ရရှိသင့မ်ြောင်း အတညခ်ပုသည့် ေျန်းမာမရး ေုသမစာင့်မရှာေ်
သူ (ဥပမာ၊ ဆရာဝန်၊ မေျာရိုးအထူးေု၊ မခခြဝါးနာအထူးေု၊ အဆင့်ခမင့်သူနာခပု၊ ဆရာဝန်လေ်မထာေ်၊ မျေ်လုံးဆရာဝန် သိုမ့ဟုတ် မျေ်လုံးအထူးေု) 
ထံမှ မသန်းစွမ်းမှုအတွေ် ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ေတ်ခပား သိုမ့ဟုတ် မသန်စွမ်းမှုအတွေ် လိုင်စင်နံပါတခ်ပား မလောေ်လွှာခြစ်သည့် ခပည်နယ်အစိုးရ ပုံစံစာရွေ် 
State Form 42070 ေို ခြည့်စွေ်မပးရမည်။

ခပည်နယ်အစိုးရပုံစံစာရွေ် State Form 42070 ေိုခြည့်စွေ်ခပီးမနာေ် ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ေတ်ခပားေို BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုတွင် သိုမ့ဟုတ် ပုံစံစာရွေ်တွင်ပါ
သည့် လိပ်စာသို ့ပိုမ့ပးခခင်းခြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။

မသန်စွမ်းမှုရှိသည့် အင်ဒီယားနားစစ်မှုထမ်းမဟာင်း Disabled Hoosier Veteran လိုင်စင်နံပါတခ်ပား ရရှိထားမသာ သိုမ့ဟုတ် ရရှိနိုင်မသာ ပုဂ္ဂိုလ်
အတွေ် ေျန်းမာမရး ေုသမစာင့်မရှာေ်သူထံမှ မထာေ်ခံစာမလိုပါ။

ေျန်းမာမရး ေုသမစာင့်မရှာေ်သူမှ မသန်စွမ်းမှုေို အခမဲတမ်းအခြစ် မသတ်မှတ်မတာ့မြောင်း မထာေ်ခံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် 
စစ်မှုထမ်းမဟာင်းမရးရာဌာန Indiana Department of Veteran Affairs (IDVA) မှ သင့်အား မသန်စွမ်းမှုရှိသည့် အင်ဒီယားနားစစ်မှုထမ်းမဟာင်း 
Disabled Hoosier Veteran မခြစ်မတာ့သည့်အမြောင်း မထာေ်ခံခခင်းမှလွဲ၍ သင့်မှာ အခမဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုရှိပါေ ယာဉ်ရပ်နားခွင့ေ်တ်ခပား 
သေ်တမ်းမေုန်ပါ။ အခမဲတမ်းယာဉ်ရပ်နားခွင့်ေတ်ခပားအတွေ် ေုန်ေျစရိတ်မရှိပါ။

သင့်မှာ ယာယီမသန်စွမ်းမှုရှိပါေ ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ေတ်ခပားတွင် ေျန်းမာမရး ေုသမစာင့်မရှာေ်သူမှ မြာ်ခပထားသည့်ရေ်စွဲ၊ သိုမ့ဟုတ် ေတခ်ပား
ထုတ်မပးခပီး တစ်နှစခ်ပည့်မသာရေ်စွဲ၊ ထိုနှစ်ရေ်ထဲမှ ဦးစွာတစ်ရေ်တွင် သေ်တမ်းေုန်မည်။ ယာယီယာဉ်ရပ်နားခွင့ေ်တ်ခပားအတွေ် ေုနေ်ျစရိတ်ရှိ
သည်။ အချေ်အလေ်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါေ IN.gov/BMV တွင်ြတ်ရှုပါ။

ေုမ္ပဏီတစ်ခုခုေို ထုတ်မပးသည့် ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ေတခ်ပားသည် ထုတမ်ပးသည့်ရေ်စွဲမှစ၍ မလးနှစ်မခမာေ် ဇန်နဝါရီလ 1 ရေ်မန့၊ သိုမ့ဟုတ် မသန်စွမ်း
မှုများရရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ် အစီအစဉ်များ သိုမ့ဟုတ် ဝန်မဆာင်မှုများ မဆာင်ရွေ်ခခင်းေို ရပ်တံ့သည့်ရေ်၊ ထိုနှစ်ရေ်ထဲမှ ဦးသည့်တစ်ရေ်တွင် 
သေ်တမ်းေုန်မည်။

 Î သေ်တမ်းေုန်သည့် ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ေတ်ခပားေို အသုံးခပုလေင် ဒဏမ်ငွမပးရနိုင်သည်။

တရားဝင် ယာဉ်ရပ်နားခွင့ေ်တ်ခပားရှိသည့်တိုင် ယာဉ်ရပ်နားရန် သီးသန့်ထားမပးသည့မ်နရာအနားရှိ မျဉ်းမစာင်းအေျား အမှတ်အသားများရှိရာတွင် 
ရပ်နားခခင်းေို အချိန်ခပည့်တားခမစ်ထားသည်။

https://www.in.gov/bmv/
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အခန်း 4 အခန်း 4 || သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်း

အခန်း သလး | အခန်း သလး | သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်းသက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်း

အခန်း 1 တွင် သြာ်ခြသည့်အတိုင်း BMV အသနနှင့် သက်သသခံလက်မှတ် သုံးမျ ိုးထုတ်သြးသည်။ ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်များ၊ ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်များ၊ နှင့် သက်သသခံ
ကတ်ခြားများ။ သက်သသခံလက်မှတ် ထုတ်သြးခြီးသနာက် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း တရားဝင်မှုရှိခြီး သင့်အသခခအသနများအသြါ် မူတည်၍ 
သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်း လုြ်နိုင်သည်။ အငှားယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် (chauffeur’s) သိုမ့ဟုတ် အများခြည်သူခရီးသည်
အတွက် အငှားယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်းနှင့် ြတ်သက်သသာ အချက်အလက်များ ြိုမိုသိရှိလိုြါက 
အခန်း 2 တွင် အငှားယာဉ်သမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ခြုချက် (For-Hire Endorsement) ဟု သခါင်းစဉ်တြ်ထားသည့်အြိုင်းကို ြတ်ရှုြါ။

အင်ဒီယားနားခြည်နယ်၏ ခြင်ြဘက်တွင် ယာယီသနထိုင်စဉ် သက်သသခံလက်မှတ် သြျာက်ဆုံးြါက သတ်မှတ်ချက်အချ ို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိအသြါ်မူတည်၍ 
ြကားကာလအတွက် သက်သသခံလက်မှတ်တစ်ခု ရယူနိုင်သည်။ သင့်သနရြ်လိြ်စာ၊ အမည်၊ သိုမ့ဟုတ် ကျား၊ မ၊ အသခြာင်းအလဲများ မရှိြါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်
ကိုက်ညီလေင် သင်၏ သက်သသခံလက်မှတ်ကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် IN.gov/BMV တွင် အစားထိုးနိုင်သည် သိုမ့ဟုတ် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ သသက်သသခံလက်မှတ်
ကို သက်တမ်းတိုးချိန် တကကိမ်ခခားတိုင်း အွန်လိုင်းမှတဆင့် သိုမ့ဟုတ် BMV Connect kiosk စက်ကိရိယာခြင့် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် 
သက်သသခံလက်မှတ်များကို သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ အစားထိုးခခင်း၊ နှင့် ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ၏ အသြကာင်းစုံကို သိရှိလိုြါက ဆက်ြတ်ြါ၊ 
သိုမ့ဟုတ် IN.gov/BMV တွင်ြတ်ရှုြါ။

သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်းသက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း
စမ်းသြ်ကာလ ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်သည် ကိုင်သဆာင်သူ၏အသက် 21 နှစ်နှင့် 30 ရက် ခြည့်သွားသည့်အခါ သက်တမ်းကုန်ြါမည်။ စမ်းသြ်ကာလယာဉ်သမာင်း
လိုင်စင်ကို ကိုင်သဆာင်သူအသနနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီြါက အွန်လိုင်းမှတဆင့် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ အခခားသသာ သက်သသခံလက်မှတ်အားလုံးသည် 
သင့်သမွးသန့ ညသန်းသခါင်တွင် သက်တမ်းကုန်ြါမည်။

သင့်သမွးသန့သည် BMV ဌာနခွဲြိတ်ရက်များနှင့် တိုက်ြါက ရုံးြွင့်ရက်သနာက်တစ်ရက် ညသန်းသခါင်တွင် သင့်သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်မည်။သင့်သမွးသန့သည် BMV ဌာနခွဲြိတ်ရက်များနှင့် တိုက်ြါက ရုံးြွင့်ရက်သနာက်တစ်ရက် ညသန်းသခါင်တွင် သင့်သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်မည်။ တရားဝင်
ယာယီသနထိုင်ခွင့်ခြင့် သနထိုင်သူများအတွက် သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်မည့်ရက်စွဲများ အမျ ိုးမျ ိုးကွဲခြားြကြါသည်။ လူတိုင်းတွင် သက်သသခံလက်မှတ်ကို 
သက်တမ်းကုန်သည့်ရက်စွဲ သနာက်ြိုင်းမှ သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါက သင့်အား စီမံခန့်ခွဲသရးဆိုင်ရာ ဒဏ်သငွသဆာင်ခိုင်းမည်။

သက်တမ်းကုန်သည့် ရက်သြါင်းအနည်းဆုံး 180 ရှိခြီး သုံးနှစ်ထက်မသကျာ်သည့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါကသက်တမ်းကုန်သည့် ရက်သြါင်းအနည်းဆုံး 180 ရှိခြီး သုံးနှစ်ထက်မသကျာ်သည့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါက စီမံခန့်ခွဲသရးဆိုင်ရာ ဒဏ်သငွ
သဆာင်ခိုင်းမည်၊ စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်၊ ထိုအ့တူ စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည့် အခမင်အာရုံစစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်။

သက်တမ်းကုန်သည့်အချိန် သုံးနှစ်သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိသည့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါကသက်တမ်းကုန်သည့်အချိန် သုံးနှစ်သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိသည့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါက စီမံခန့်ခွဲသရးဆိုင်ရာ ဒဏ်သငွသဆာင်ရမည်။ ထိုအ့ခြင် 
ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်၊ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်းစစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်ခြစ်ခြီး စံနှုန်းသတ်မှတ်
ထားသည့် အခမင်အာရုံစစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်။

အသမရိကန်နိုင်ငံသား သိုမ့ဟုတ် တရားဝင် အခမဲတမ်းသနထိုင်ခွင့်ရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ်များအသနနှင့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သိုမ့ဟုတ် သက်သသခံကတ်ခြားကို သက်တမ်းတိုး
နိုင်ခြီး အဆိုြါသက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းမကုန်ခင် 24 လအထိ ကကို ခြီးသက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။

တရားဝင်ယာယီသနထိုင်ခွင့်ရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ်များအသနနှင့် ၎င်းတို၏့လက်ရှိ သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းမကုန်ခင် ရက် 30 အထိသာ ကကိုတင်သက်တမ်းတိုး
နိုင်သည်။ ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်ကို သက်တမ်းမကုန်ခင် 31 ရက်အထိ ကကိုတင် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။

 Î သင့်အသက်အနည်းဆုံး 21 နှစ်ရှိခြီး သင့်ယာဉ်သမာင်းမှတ်တမ်းတွင် လက်ရှိ ြွိုင့်သခခာက်ခု သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိသနြါက ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုး
ရန်အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းကို ခံယူရမည်။

အသမရိကန်စစ်တြ်၏ စစ်မှုထမ်းများအတွက် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခခင်းအသမရိကန်စစ်တြ်၏ စစ်မှုထမ်းများအတွက် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခခင်း
အသမရိကန်စစ်တြ်တွင် စစ်မှုထမ်းသဆာင်ရန်အတွက် အင်ဒီယားနားခြည်နယ် ခြင်ြဘက်တွင် ယာယီသနထိုင်ြါက စစ်မှုတာဝန်မှ နားခွင့်ခြုသသာအခါ သိုမ့ဟုတ် 
စစ်မှုထမ်းသဆာင်ရာမှ ခြန်လာခြီးသနာက် သင့်ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်သည် ရက်သြါင်း 90 စာ တရားဝင်မှုရှိြါမည်။ အချ ို့သသာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိြါက 
သင့်ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် IN.gov/BMV တွင် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ ထိုသတ်မှတ်ချက်များ၏ သြာ်ခြချက်ကို IN.gov/BMV တွင် ြတ်ရှုနိုင်
ြါသည်။

အင်ဒီယားနားခြည်နယ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ခြီး သင့်ကိုစစ်မှုတာဝန်မှ နားခွင့်ခြု ခြီးသနာက် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးချင်ြါက သင့်ကိုတာဝန်မှ နားခွင့်
ခြုသြကာင်း သိုမ့ဟုတ် စစ်မှုတာဝန်ထမ်းသဆာင်ခြီးသနာက် အသခခအသနကို သက်သသခြသည့် အသမရိကန် ကာကွယ်သရးဦးစီးဌာန၏ စာရွက်စာတမ်းကို တင်ခြရန်
အတွက် BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုသိုသ့ွားရမည်။ သင့်ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးရန် သိုမ့ဟုတ် ခြင်ဆင်မွမ်းမံရန်အတွက် ြုံစံစာရွက် DD-214 ကို BMV ဌာနခွဲ
သို ့သင်နှင့်အတူယူသဆာင်သွားမည်ဆိုြါက ထိုအချိန်တွင် သင်၏ သက်သသခံလက်မှတ်သြါ်တွင် စစ်မှုထမ်းသဟာင်း အမှတ်အသားတခု ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

�ကာ်တိမာ်�ကာ�န်�ည််် ရဲ့ကာ်မော�းင့််� အနည််�ဆို��� �ကာ်တိမာ�်ကာ�န်�ည််် ရဲ့ကာ်မော�းင့််� အနည််�ဆို��� 180180 ရဲ့ှိကာာ င့်း�နှှစ်ထကာ် မာမောကာိာ်�ည််် ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိုိ�င့််စင့််ကာိ� �ကာ်တိမာ်�တိိ��မာည််ဆိုိ��းကာ ရဲ့ှိကာာ င့်း�နှှစ်ထကာ် မာမောကာိာ်�ည််် ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိုိ�င့််စင့််ကာိ� �ကာ်တိမာ်�တိိ��မာည််ဆိို��းကာ စးမာ��န�်�ွ့မောရဲ့�ဆိို�င့််ရဲ့ာ ဒီးဏ််မောင့်ွ
မောဆိုာင့််�ိ�င့််�မာည််၊ စာမောတိွ�စစ်မောဆို�ခြား�င့််�ကာိ�မောအာင့််ရဲ့မာည်် ထိ��အခြား�င့်် စ�နုှန်��တိ်မာှတ်ိထာ��ည််် အခြားမာင့််အာရုံ��စစ်မောဆို�ခြား�င့််�ကာိ� မောအာင့််ရဲ့�းမာည််။ 

�ကာ်တိမာ်�ကာ�န်�ည်််အ�ိိန် င့်း�နှှစ် �ိ��မာဟု�တိ် အထကာ်ရဲ့ှိ�ည််် ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိုိ�င့််စင့််ကာိ� �ကာ်တိမာ်�တိိ��မာည််ဆိုိ��းကာ�ကာ်တိမာ�်ကာ�န်�ည်််အ�ိိန် င့်း�နှှစ် �ိ��မာဟု�တ်ိ အထကာ်ရဲ့ှိ�ည််် ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိုိ�င့််စင့််ကာိ� �ကာ်တိမာ်�တိိ��မာည််ဆိို��းကာ စးမာ��န�်�ွ့မောရဲ့�ဆိို�င့််ရဲ့ာ ဒီးဏ််မောင့်ွမောဆိုာင့််ရဲ့မာည််၊ စာမောတိွ�
စစ်မောဆို�ခြား�င့်�်ကာိ�မောအာင့််ရဲ့မာည်် ထိ��အခြား�င့်် စ�နုှန်��တိ်မာှတ်ိထာ��ည််် အခြားမာင့််အာရုံ��စစ်မောဆို�ခြား�င့််�ကာိ� မောအာင့််ရဲ့�းမာည််။

�ကာ်တိမာ�်ကာ�န်�ည်််အ�ိိန် င့်း�နှှစ် �ိ��မာဟု�တ်ိ အထကာ်ရဲ့ှိ�ည််် ယ်ာဥ််မောမာာင့််�လိုိ�င့််စင့််ကာိ� �ကာ်တိမာ်�တိိ��မာည််ဆိို��းကာ စးမာ��န�်�ွ့မောရဲ့�ဆိုိ�င့််ရဲ့ာ ဒီးဏ်မ်ောင့်ွမောဆိုာင့််ရဲ့မာည််၊ စာမောတိွ�
စစ်မောဆို�ခြား�င့််�ကာိ�မောအာင့််ရဲ့မာည်် ထိ��အခြား�င့်် စ�နုှန်��တိ်မာှတိ်ထာ��ည််် အခြားမာင့််အာရုံ��စစ်မောဆို�ခြား�င့််�ကာိ� မောအာင့််ရဲ့�းမာည််။ 
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အခန်း 4 အခန်း 4 || သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်း

အခန်း သလး | အခန်း သလး | သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်းသက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်း

အခန်း 1 တွင် သြာ်ခြသည့်အတိုင်း BMV အသနနှင့် သက်သသခံလက်မှတ် သုံးမျ ိုးထုတ်သြးသည်။ ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်များ၊ ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်များ၊ နှင့် သက်သသခံ
ကတ်ခြားများ။ သက်သသခံလက်မှတ် ထုတ်သြးခြီးသနာက် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း တရားဝင်မှုရှိခြီး သင့်အသခခအသနများအသြါ် မူတည်၍ 
သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်း လုြ်နိုင်သည်။ အငှားယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် (chauffeur’s) သိုမ့ဟုတ် အများခြည်သူခရီးသည်
အတွက် အငှားယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်းနှင့် ြတ်သက်သသာ အချက်အလက်များ ြိုမိုသိရှိလိုြါက 
အခန်း 2 တွင် အငှားယာဉ်သမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ခြုချက် (For-Hire Endorsement) ဟု သခါင်းစဉ်တြ်ထားသည့်အြိုင်းကို ြတ်ရှုြါ။

အင်ဒီယားနားခြည်နယ်၏ ခြင်ြဘက်တွင် ယာယီသနထိုင်စဉ် သက်သသခံလက်မှတ် သြျာက်ဆုံးြါက သတ်မှတ်ချက်အချ ို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိအသြါ်မူတည်၍ 
ြကားကာလအတွက် သက်သသခံလက်မှတ်တစ်ခု ရယူနိုင်သည်။ သင့်သနရြ်လိြ်စာ၊ အမည်၊ သိုမ့ဟုတ် ကျား၊ မ၊ အသခြာင်းအလဲများ မရှိြါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်
ကိုက်ညီလေင် သင်၏ သက်သသခံလက်မှတ်ကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် IN.gov/BMV တွင် အစားထိုးနိုင်သည် သိုမ့ဟုတ် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ သသက်သသခံလက်မှတ်
ကို သက်တမ်းတိုးချိန် တကကိမ်ခခားတိုင်း အွန်လိုင်းမှတဆင့် သိုမ့ဟုတ် BMV Connect kiosk စက်ကိရိယာခြင့် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် 
သက်သသခံလက်မှတ်များကို သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ အစားထိုးခခင်း၊ နှင့် ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ၏ အသြကာင်းစုံကို သိရှိလိုြါက ဆက်ြတ်ြါ၊ 
သိုမ့ဟုတ် IN.gov/BMV တွင်ြတ်ရှုြါ။

သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်းသက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း
စမ်းသြ်ကာလ ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်သည် ကိုင်သဆာင်သူ၏အသက် 21 နှစ်နှင့် 30 ရက် ခြည့်သွားသည့်အခါ သက်တမ်းကုန်ြါမည်။ စမ်းသြ်ကာလယာဉ်သမာင်း
လိုင်စင်ကို ကိုင်သဆာင်သူအသနနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီြါက အွန်လိုင်းမှတဆင့် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ အခခားသသာ သက်သသခံလက်မှတ်အားလုံးသည် 
သင့်သမွးသန့ ညသန်းသခါင်တွင် သက်တမ်းကုန်ြါမည်။

သင့်သမွးသန့သည် BMV ဌာနခွဲြိတ်ရက်များနှင့် တိုက်ြါက ရုံးြွင့်ရက်သနာက်တစ်ရက် ညသန်းသခါင်တွင် သင့်သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်မည်။သင့်သမွးသန့သည် BMV ဌာနခွဲြိတ်ရက်များနှင့် တိုက်ြါက ရုံးြွင့်ရက်သနာက်တစ်ရက် ညသန်းသခါင်တွင် သင့်သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်မည်။ တရားဝင်
ယာယီသနထိုင်ခွင့်ခြင့် သနထိုင်သူများအတွက် သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်မည့်ရက်စွဲများ အမျ ိုးမျ ိုးကွဲခြားြကြါသည်။ လူတိုင်းတွင် သက်သသခံလက်မှတ်ကို 
သက်တမ်းကုန်သည့်ရက်စွဲ သနာက်ြိုင်းမှ သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါက သင့်အား စီမံခန့်ခွဲသရးဆိုင်ရာ ဒဏ်သငွသဆာင်ခိုင်းမည်။

သက်တမ်းကုန်သည့် ရက်သြါင်းအနည်းဆုံး 180 ရှိခြီး သုံးနှစ်ထက်မသကျာ်သည့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါကသက်တမ်းကုန်သည့် ရက်သြါင်းအနည်းဆုံး 180 ရှိခြီး သုံးနှစ်ထက်မသကျာ်သည့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါက စီမံခန့်ခွဲသရးဆိုင်ရာ ဒဏ်သငွ
သဆာင်ခိုင်းမည်၊ စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်၊ ထိုအ့တူ စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည့် အခမင်အာရုံစစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်။

သက်တမ်းကုန်သည့်အချိန် သုံးနှစ်သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိသည့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါကသက်တမ်းကုန်သည့်အချိန် သုံးနှစ်သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိသည့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါက စီမံခန့်ခွဲသရးဆိုင်ရာ ဒဏ်သငွသဆာင်ရမည်။ ထိုအ့ခြင် 
ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်၊ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်းစစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်ခြစ်ခြီး စံနှုန်းသတ်မှတ်
ထားသည့် အခမင်အာရုံစစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်။

အသမရိကန်နိုင်ငံသား သိုမ့ဟုတ် တရားဝင် အခမဲတမ်းသနထိုင်ခွင့်ရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ်များအသနနှင့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သိုမ့ဟုတ် သက်သသခံကတ်ခြားကို သက်တမ်းတိုး
နိုင်ခြီး အဆိုြါသက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းမကုန်ခင် 24 လအထိ ကကို ခြီးသက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။

တရားဝင်ယာယီသနထိုင်ခွင့်ရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ်များအသနနှင့် ၎င်းတို၏့လက်ရှိ သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းမကုန်ခင် ရက် 30 အထိသာ ကကိုတင်သက်တမ်းတိုး
နိုင်သည်။ ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်ကို သက်တမ်းမကုန်ခင် 31 ရက်အထိ ကကိုတင် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။

 Î သင့်အသက်အနည်းဆုံး 21 နှစ်ရှိခြီး သင့်ယာဉ်သမာင်းမှတ်တမ်းတွင် လက်ရှိ ြွိုင့်သခခာက်ခု သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိသနြါက ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုး
ရန်အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းကို ခံယူရမည်။

အသမရိကန်စစ်တြ်၏ စစ်မှုထမ်းများအတွက် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခခင်းအသမရိကန်စစ်တြ်၏ စစ်မှုထမ်းများအတွက် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခခင်း
အသမရိကန်စစ်တြ်တွင် စစ်မှုထမ်းသဆာင်ရန်အတွက် အင်ဒီယားနားခြည်နယ် ခြင်ြဘက်တွင် ယာယီသနထိုင်ြါက စစ်မှုတာဝန်မှ နားခွင့်ခြုသသာအခါ သိုမ့ဟုတ် 
စစ်မှုထမ်းသဆာင်ရာမှ ခြန်လာခြီးသနာက် သင့်ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်သည် ရက်သြါင်း 90 စာ တရားဝင်မှုရှိြါမည်။ အချ ို့သသာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိြါက 
သင့်ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် IN.gov/BMV တွင် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ ထိုသတ်မှတ်ချက်များ၏ သြာ်ခြချက်ကို IN.gov/BMV တွင် ြတ်ရှုနိုင်
ြါသည်။

အင်ဒီယားနားခြည်နယ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ခြီး သင့်ကိုစစ်မှုတာဝန်မှ နားခွင့်ခြု ခြီးသနာက် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးချင်ြါက သင့်ကိုတာဝန်မှ နားခွင့်
ခြုသြကာင်း သိုမ့ဟုတ် စစ်မှုတာဝန်ထမ်းသဆာင်ခြီးသနာက် အသခခအသနကို သက်သသခြသည့် အသမရိကန် ကာကွယ်သရးဦးစီးဌာန၏ စာရွက်စာတမ်းကို တင်ခြရန်
အတွက် BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုသိုသ့ွားရမည်။ သင့်ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးရန် သိုမ့ဟုတ် ခြင်ဆင်မွမ်းမံရန်အတွက် ြုံစံစာရွက် DD-214 ကို BMV ဌာနခွဲ
သို ့သင်နှင့်အတူယူသဆာင်သွားမည်ဆိုြါက ထိုအချိန်တွင် သင်၏ သက်သသခံလက်မှတ်သြါ်တွင် စစ်မှုထမ်းသဟာင်း အမှတ်အသားတခု ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
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အခန်း 4 အခန်း 4 || သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်း

အခန်း သလး | အခန်း သလး | သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်းသက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်း

အခန်း 1 တွင် သြာ်ခြသည့်အတိုင်း BMV အသနနှင့် သက်သသခံလက်မှတ် သုံးမျ ိုးထုတ်သြးသည်။ ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်များ၊ ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်များ၊ နှင့် သက်သသခံ
ကတ်ခြားများ။ သက်သသခံလက်မှတ် ထုတ်သြးခြီးသနာက် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း တရားဝင်မှုရှိခြီး သင့်အသခခအသနများအသြါ် မူတည်၍ 
သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်း လုြ်နိုင်သည်။ အငှားယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် (chauffeur’s) သိုမ့ဟုတ် အများခြည်သူခရီးသည်
အတွက် အငှားယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးခခင်းနှင့် ြတ်သက်သသာ အချက်အလက်များ ြိုမိုသိရှိလိုြါက 
အခန်း 2 တွင် အငှားယာဉ်သမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ခြုချက် (For-Hire Endorsement) ဟု သခါင်းစဉ်တြ်ထားသည့်အြိုင်းကို ြတ်ရှုြါ။

အင်ဒီယားနားခြည်နယ်၏ ခြင်ြဘက်တွင် ယာယီသနထိုင်စဉ် သက်သသခံလက်မှတ် သြျာက်ဆုံးြါက သတ်မှတ်ချက်အချ ို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိအသြါ်မူတည်၍ 
ြကားကာလအတွက် သက်သသခံလက်မှတ်တစ်ခု ရယူနိုင်သည်။ သင့်သနရြ်လိြ်စာ၊ အမည်၊ သိုမ့ဟုတ် ကျား၊ မ၊ အသခြာင်းအလဲများ မရှိြါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်
ကိုက်ညီလေင် သင်၏ သက်သသခံလက်မှတ်ကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် IN.gov/BMV တွင် အစားထိုးနိုင်သည် သိုမ့ဟုတ် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ သသက်သသခံလက်မှတ်
ကို သက်တမ်းတိုးချိန် တကကိမ်ခခားတိုင်း အွန်လိုင်းမှတဆင့် သိုမ့ဟုတ် BMV Connect kiosk စက်ကိရိယာခြင့် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် 
သက်သသခံလက်မှတ်များကို သက်တမ်းတိုးခခင်း၊ အစားထိုးခခင်း၊ နှင့် ခြင်ဆင်မွမ်းမံခခင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ၏ အသြကာင်းစုံကို သိရှိလိုြါက ဆက်ြတ်ြါ၊ 
သိုမ့ဟုတ် IN.gov/BMV တွင်ြတ်ရှုြါ။

သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်းသက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခခင်း
စမ်းသြ်ကာလ ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်သည် ကိုင်သဆာင်သူ၏အသက် 21 နှစ်နှင့် 30 ရက် ခြည့်သွားသည့်အခါ သက်တမ်းကုန်ြါမည်။ စမ်းသြ်ကာလယာဉ်သမာင်း
လိုင်စင်ကို ကိုင်သဆာင်သူအသနနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီြါက အွန်လိုင်းမှတဆင့် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ အခခားသသာ သက်သသခံလက်မှတ်အားလုံးသည် 
သင့်သမွးသန့ ညသန်းသခါင်တွင် သက်တမ်းကုန်ြါမည်။

သင့်သမွးသန့သည် BMV ဌာနခွဲြိတ်ရက်များနှင့် တိုက်ြါက ရုံးြွင့်ရက်သနာက်တစ်ရက် ညသန်းသခါင်တွင် သင့်သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်မည်။သင့်သမွးသန့သည် BMV ဌာနခွဲြိတ်ရက်များနှင့် တိုက်ြါက ရုံးြွင့်ရက်သနာက်တစ်ရက် ညသန်းသခါင်တွင် သင့်သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်မည်။ တရားဝင်
ယာယီသနထိုင်ခွင့်ခြင့် သနထိုင်သူများအတွက် သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်မည့်ရက်စွဲများ အမျ ိုးမျ ိုးကွဲခြားြကြါသည်။ လူတိုင်းတွင် သက်သသခံလက်မှတ်ကို 
သက်တမ်းကုန်သည့်ရက်စွဲ သနာက်ြိုင်းမှ သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါက သင့်အား စီမံခန့်ခွဲသရးဆိုင်ရာ ဒဏ်သငွသဆာင်ခိုင်းမည်။

သက်တမ်းကုန်သည့် ရက်သြါင်းအနည်းဆုံး 180 ရှိခြီး သုံးနှစ်ထက်မသကျာ်သည့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါကသက်တမ်းကုန်သည့် ရက်သြါင်းအနည်းဆုံး 180 ရှိခြီး သုံးနှစ်ထက်မသကျာ်သည့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါက စီမံခန့်ခွဲသရးဆိုင်ရာ ဒဏ်သငွ
သဆာင်ခိုင်းမည်၊ စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်၊ ထိုအ့တူ စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည့် အခမင်အာရုံစစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်။

သက်တမ်းကုန်သည့်အချိန် သုံးနှစ်သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိသည့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါကသက်တမ်းကုန်သည့်အချိန် သုံးနှစ်သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိသည့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုြါက စီမံခန့်ခွဲသရးဆိုင်ရာ ဒဏ်သငွသဆာင်ရမည်။ ထိုအ့ခြင် 
ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်၊ လက်သတွ့ယာဉ်သမာင်းစစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်ခြစ်ခြီး စံနှုန်းသတ်မှတ်
ထားသည့် အခမင်အာရုံစစ်သဆးခခင်းကို သအာင်ရမည်။

အသမရိကန်နိုင်ငံသား သိုမ့ဟုတ် တရားဝင် အခမဲတမ်းသနထိုင်ခွင့်ရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ်များအသနနှင့် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သိုမ့ဟုတ် သက်သသခံကတ်ခြားကို သက်တမ်းတိုး
နိုင်ခြီး အဆိုြါသက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းမကုန်ခင် 24 လအထိ ကကို ခြီးသက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။

တရားဝင်ယာယီသနထိုင်ခွင့်ရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ်များအသနနှင့် ၎င်းတို၏့လက်ရှိ သက်သသခံလက်မှတ် သက်တမ်းမကုန်ခင် ရက် 30 အထိသာ ကကိုတင်သက်တမ်းတိုး
နိုင်သည်။ ယာဉ်သမာင်းသင်ခွင့်ကို သက်တမ်းမကုန်ခင် 31 ရက်အထိ ကကိုတင် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။

 Î သင့်အသက်အနည်းဆုံး 21 နှစ်ရှိခြီး သင့်ယာဉ်သမာင်းမှတ်တမ်းတွင် လက်ရှိ ြွိုင့်သခခာက်ခု သိုမ့ဟုတ်အထက် ရှိသနြါက ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုး
ရန်အတွက် စာသတွ့စစ်သဆးခခင်းကို ခံယူရမည်။

အသမရိကန်စစ်တြ်၏ စစ်မှုထမ်းများအတွက် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခခင်းအသမရိကန်စစ်တြ်၏ စစ်မှုထမ်းများအတွက် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခခင်း
အသမရိကန်စစ်တြ်တွင် စစ်မှုထမ်းသဆာင်ရန်အတွက် အင်ဒီယားနားခြည်နယ် ခြင်ြဘက်တွင် ယာယီသနထိုင်ြါက စစ်မှုတာဝန်မှ နားခွင့်ခြုသသာအခါ သိုမ့ဟုတ် 
စစ်မှုထမ်းသဆာင်ရာမှ ခြန်လာခြီးသနာက် သင့်ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်သည် ရက်သြါင်း 90 စာ တရားဝင်မှုရှိြါမည်။ အချ ို့သသာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိြါက 
သင့်ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် IN.gov/BMV တွင် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ ထိုသတ်မှတ်ချက်များ၏ သြာ်ခြချက်ကို IN.gov/BMV တွင် ြတ်ရှုနိုင်
ြါသည်။

အင်ဒီယားနားခြည်နယ် ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ခြီး သင့်ကိုစစ်မှုတာဝန်မှ နားခွင့်ခြု ခြီးသနာက် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးချင်ြါက သင့်ကိုတာဝန်မှ နားခွင့်
ခြုသြကာင်း သိုမ့ဟုတ် စစ်မှုတာဝန်ထမ်းသဆာင်ခြီးသနာက် အသခခအသနကို သက်သသခြသည့် အသမရိကန် ကာကွယ်သရးဦးစီးဌာန၏ စာရွက်စာတမ်းကို တင်ခြရန်
အတွက် BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုသိုသ့ွားရမည်။ သင့်ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးရန် သိုမ့ဟုတ် ခြင်ဆင်မွမ်းမံရန်အတွက် ြုံစံစာရွက် DD-214 ကို BMV ဌာနခွဲ
သို ့သင်နှင့်အတူယူသဆာင်သွားမည်ဆိုြါက ထိုအချိန်တွင် သင်၏ သက်သသခံလက်မှတ်သြါ်တွင် စစ်မှုထမ်းသဟာင်း အမှတ်အသားတခု ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

https://www.in.gov/bmv/
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သေ်မသခံလေ်မှတ် ခပင်ဆင်မွမ်းမံခခင်းသေ်မသခံလေ်မှတ် ခပင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း
ေိုယ်မရးေိုယ်တာ အချေ်အလေ်တစ်ခုခေုို တရားဝင်မခပာင်းလဲခပီးမနာေ် သင့်သေ်မသခံလေ်မှတ်မပါ်တွင် မြာ်ခပထားသည့်အချေ်အလေ်ေို 
ခပင်ဆင်မွမ်းမံရမည်။ သင့်သေ်မသခံလေ်မှတ်ေို BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုတွင် ခပင်ဆင်မွမ်းမံနိုင်သည်။ မအာေ်ပါအမခခအမနများသည် သင့်သေ်မသခံ
လေ်မှတ်ေို ခပင်ဆင်မွမ်းမံရန် လိုအပ်မလ့ရှိသည့် အမြောင်းရင်းအနည်းငယ် ခြစ်ပါသည်။

လိပ်စာ မခပာင်းလဲခခင်းလိပ်စာ မခပာင်းလဲခခင်း
သင့်မှာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ် သေ်မသခံလေ်မှတ်ရှိပါေ အဓိေ (တရားဝင်) လိပ်စာမခပာင်းလေင် BMV ေို အမြောင်းြေားရမညခ်ြစ်ခပီး လိပ်စာ
မခပာင်းခပီးမနာေ် ရေ် 30 အတွင်း ခပင်ဆင်မွမ်းမံသည့် သေ်မသခံလေ်မှတ် တစ်ခုအတွေ် မလောေ်လွှာတင်ရမည်။

သေ်မသခံလေ်မှတ်မပါ်ရှိ အဓိေ (တရားဝင်) လိပ်စာ မခပာင်းရန်အတေွ် မနာေ်ဆေ်တွဲစာ A တွင်မြာ်ခပထားသည့် စာရွေ်စာတမ်းများေို တငခ်ပရန်
အတွေ် BMV ဌာနခွဲသိုသ့ွားရမည်။

 Î သင်၏ စာပိုရ့န်လိပ်စာေို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် IN.gov/BMV တွင်၎င်း၊ BMV Connect kiosk စေ်ေိရိယာတခုခုတွင်၎င်း၊ သိုမ့ဟုတ် လိုင်စင်
ဌာနတခုခုတွင်၎င်း၊ စသည်တိုတ့ွင် မခပာင်းလဲနိုင်သည်။

အမည်မခပာင်းလဲခခင်းအမည်မခပာင်းလဲခခင်း
လူမှုြူလုံ မရး Social Security စာရွေ်စာတမ်းထဲတွင် သင့်အမည်ေို တရားဝငမ်ခပာင်းလဲရန်အတေွ် လူမှုြူလုံမရး စီမံအုပ်ချုပ်မရးဌာန Social Security 
Administration ရုံးသို ့သွားရမည်ခြစ်ခပီး သင့်အမည်မခပာင်းသည့် မဆာင်ရွေ်မှုခပီးမနာေ် သေ်မသခံလေ်မှတ် ခပင်ဆင်မွမ်းမံရန်အတေွ် BMV ဌာန
ခွဲသိုမ့သွားမီ ရုံးြွင့်ရေ်အနည်းဆုံး တစ်ရေ်အချိန်မပးပါ။ အမည်မခပာင်းလဲခပီးမနာေ် ရေ် 30 အတွင်း ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားသည့် သေ်မသခံလေ်မှတ် 
မလောေ်ရန်အတေ်ွ BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုသို ့သွားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ မနာေ်ဆေ်တွဲစာ A တွင်မြာ်ခပသည့်အတိုင်း စာရွေ်စာတမ်းများေို တင်ခပရ
မည်။ သင့် SSA ေတခ်ပားေို အစားထိုးရန် လိုအပ်ခပီး သင်၏လေ်ရှိ အင်ဒီယားနားလိုင်စင်၊ ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့် သိုမ့ဟုတ် သေ်မသခံေတ်ခပားသည် 
သေ်တမ်းမေုန်မသးပါေ အွန်လိုင်းမှတဆင့် အခမဲ့ အစားထိုးနိုင်သည်။

ေျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစားမခပာင်းလဲခခင်း*ေျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစားမခပာင်းလဲခခင်း*
သင့်မှာ ေျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစား မခပာင်းလဲသည့် ခွဲစိတ်ေုသမှုလုပ်ထုံး ခံယူခဲ့ ခပီး အင်ဒီယားနားခပည်နယ် သေ်မသခံလေ်မှတ် ေိုင်မဆာင်ထားပါေ ထို
အမခပာင်းအလဲေို မြာ်ခပသည့် ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားမသာ သေ်မသခံလေ်မှတ်တစ်ခု မလောေ်လွှာတင်ရန်အတေွ် BMV ဌာနခွဲသိုသ့ွားနိုင်သည်။ ဟုတ်မှန်
မြောင်းမထာေ်ခံချေ်ရှိသည့် ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားမသာ မမွးစာရင်းလေ်မှတ်တစ်မစာင်ေို လည်းမောင်း၊ လုပ်ငန်းသုံးမခါင်းစီးစာရွေ်ခြင့် အုပ်ချုပမ်ရး
ဆိုင်ရာဥပမဒ 140 IAC 7-1.1-3 အရ “<ဝန်မဆာင်မှုရရှိသူ၏ အမည်ထည့်မရးရန်> သည် <ဝနမ်ဆာင်မှုရရှိသူ၏ အမည်ထည့မ်ရးရန်> ၏ ေျား၊ မ၊ 
အမျ ိုးအစားေို <ယခင် ေျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစားထည့်မရးရန်> မှ <ေျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစားအသစ်ထည့မ်ရးရန်> သို ့အခပီးအပိုင် မခပာင်းလဲရန်အတေွ် လိုအပ်
သည့် ေုသမစာင့်မရှာေ်မှုအားလုံးေို မအာင်ခမင်စွာ ခံယူခဲ့ ခပီခြစ်မြောင်း” ဆိုသည့် ဘာသာစေား အသုံးအနှုန်းပါမသာ ဆရာဝန်၏လေ်မှတ်နှင့်ရေ်စွဲ 
မရးထိုးထားသည့် ထွေ်ဆိုချေ်စာေို လည်းမောင်း၊ သိုမ့ဟုတ် မလောေ်ထားသူနှင့်ဆရာဝန် နှစ်ဦးနှစ်ြေ်စလုံး အခပည့်အစုံခြည့်စွေ်ထားသည့် ေျား၊ မ၊ 
မခပာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဆရာဝန်၏ ထွေ်ဆိုချေ်စာ – ခပည်နယ်အစိုးရပုံစံစာရွေ် State Form 55617 ေိုလည်းမောင်း၊ တငခ်ပရမည်။

*ဤလေ်စွဲစာအုပ် ထုတ်မဝသည့်အချိန်တွင် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် သိုမ့ဟုတ် သေ်မသခံေတ်ခပားမပါ်ရှိ ေျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစား အချေ်အလေ်ေို မခပာင်း
မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ခပင်ဆင်ခြည့်စွေ်ရန်အတွေ် အဆိုတင်သွင်းထားမသာ အုပ်ချုပမ်ရးစည်းမျဉ်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရှမိနဆဲခြစ်ပါသည်။ 
လေ်ရှိသတ်မှတ်ချေ်များေို သိရှိရန်အတွေ် IN.gov/BMV တွင် ြတ်ရှုပါ။

သေ်မသခံလေ်မှတ်ေို အစားထိုးခခင်းသေ်မသခံလေ်မှတ်ေို အစားထိုးခခင်း
သေ်မသခံလေ်မှတ် မပျာေ်ဆုံးသွားပါေ၊ သိုမ့ဟုတ် အခိုးခံရပါေ သင့်အမည်၊ ေျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစား၊ သိုမ့ဟုတ် မနရပ်လိပ်စာ အချေ်အလေ်များ 
မခပာင်းလဲမှုမရှိသ၍ သင်၏ IN.gov/BMV အမည်စာရင်းတွင် ြေည့်ရှုခခင်းခြင့် အစားထိုးနိုင်သည်၊ သိုမ့ဟုတ် အသစ်တစ်ခုမှာယူရန်အတေွ် BMV 
Conect ဝန်မဆာင်မှုစနစ် တစ်ခုခုရှိရာသို ့သွားပါ။ သင့်သေ်မသခံလေ်မှတ်ေို အစားထိုးရန်အတေွ် BMV ဌာနခွဲသိုသ့ွားရန် မလိုအပ်မီ အွန်လိုင်းမှ
တစ်ဆင့် အကေိမမ်ပါင်းအများဆုံး 10 ကေိမ်အထိ ခပန်လည်အစားထိုးနိုင်သည်။

စာပိုရ့န်လိပ်စာေို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် မခပာင်းလဲနိုင်သည်။ သိုမ့သာ်ခငားလည်း အခခားမသာ အချေ်အလေ်များတွင် အမခပာင်းအလဲတစ်ခုခုရှိပါေ 
အစားထိုးရန်အတွေ် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် မှာယူ၍မရပါ၊ ထိုအ့တူ အမခပာင်းအလခဲြစ်သည့် ရေ်မပါင်း 30 အတွင်း သေ်မသခံလေ်မှတ်ေို ခပင်ဆင်မွမ်းမံ
ရန်အတွေ် BMV ဌာနခွဲသိုသ့ွားရမည်ခြစခ်ပီး မနာေ်ဆေ်တွဲစာ A တွငမ်ြာ်ခပထားသည့်အတိုင်း စာရွေ်စာတမ်းများေို တင်ခပရမည်။

Real ID သတ်မှတ်ချေ်နှင့ေ်ိုေ်ညီမသာ သေ်မသခံလေ်မှတ် ရယူရန်အတေွ် လိုအပ်မသာ စာရွေ်စာတမ်းများ၏ စာရင်းအခပည့်အစုံေို ဤလေ်စွဲစာ
အုပ်၏ မနာေ်ဆေ်တွဲစာ A (စာမျေ်နှာ 66) တွင် ြတ်ရှုပါ၊ သိုမ့ဟုတ် REALID.IN.gov တွငြ်တ်ရှုပါ။ သင့်စာရွေ်စာတမ်းများေို မတာင်းခံခခင်းနှင့်
ပတ်သေ်ခပီး မမးခွန်းများရှိပါေ သုံးစွဲသူဝန်မဆာင်မှု ေိုယ်စားလှယ် တဦးဦးနှင့် မဆးွမနွးရန်အတွေ် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်မမာ်မတာ်ယာဉ်ဌာန BMV 
အား 888-692-6841 သို ့အခမဲ့ြုန်းဆေ်ပါ၊ သိုမ့ဟုတ် အေူအညီရရှိရန်အတေွ် ဌာနခွဲတခုခုသို ့သွားပါ။

https://www.in.gov/bmv/
https://www.in.gov/bmv/


2121

အခန်း 5အခန်း 5 || ပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများနှင့် အာမခံကြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များ

အခန်း ငါး | အခန်း ငါး | ပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများနှင့် အာမခံကြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများနှင့် အာမခံကြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များ

အခပစ်ကပးစနစ် ပွိုင့်ကလ့လာကရးကော်မတီအကနနှင့် ယာဉ်စည်းေမ်းချ ိုးကြာေ်မှုများအတွေ် ပွိုင့်တန်ြိုးေို အေဲခြတ်ပါသည်။ ပွိုင့်တန်ြိုးများသည် ချ ိုး
ကြာေ်မှု သိုမ့ဟုတ် မကတာ်တဆခြစ်မှု၏ ခပင်းထန်မှုနှင့် သမိုင်းကြောင်းများနှင့် သေ်ဆိုင်ပါသည်။

လေ်ရှိပွိုင့်များသည် စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်ကြောင်း စီရင်ချေ်ချသည့်ရေ်မှစ၍ သင့်ယာဉ်ကမာင်းမှတ်တမ်းထဲတွင် နှစ်နှစ်ြောရှိကနမည်။

ပွိုင့်တန်ြိုးများပွိုင့်တန်ြိုးများ
အခမန်နှုန်း စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအကပါ်မူတည်ခပီး ပွိုင့်အမျ ိုးမျ ိုးရှိသည်။ အခမန်နှုန်း စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအတွေ် စုစုကပါင်းပွိုင့်များ၏ နမူနာများတွင် အခမန်နှုန်း စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအကပါ်မူတည်ခပီး ပွိုင့်အမျ ိုးမျ ိုးရှိသည်။ အခမန်နှုန်း စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအတွေ် စုစုကပါင်းပွိုင့်များ၏ နမူနာများတွင် 
ပါဝင်ကသာအချေ်များ။ပါဝင်ကသာအချေ်များ။

တစ်နာရီလေင် 1 မိုင်မှ 15 မိုင်အထိ အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ထေ် ကေျာ်လွန်ခခင်း 2 ပွိုင့်2 ပွိုင့်

တစ်နာရီလေင် 16 မိုင်မှ 25 မိုင်အထိ အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ထေ် ကေျာ်လွန်ခခင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

တစ်နာရီလေင် 26 မိုင်အထေ်အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ထေ် ကေျာ်လွန်ခခင်း 6 ပွိုင့်6 ပွိုင့်

အခခားကသာ စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအတွေ် စုစုကပါင်းပွိုင့်များ၏ နမူနာများတွင် ပါဝင်ကသာအချေ်များ။အခခားကသာ စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအတွေ် စုစုကပါင်းပွိုင့်များ၏ နမူနာများတွင် ပါဝင်ကသာအချေ်များ။

ကရှ့မီးများြွင့်ရန် ပျေ်ေွေ်ခခင်း 2 ပွိုင့်2 ပွိုင့်

ဘရိတ်မီး သိုမ့ဟုတ် အချေ်ခပမီး မရှိခခင်း 2 ပွိုင့်2 ပွိုင့်

ကမာ်ကတာ်ဆိုင်ေယ်အတွေ် မသင့်ကလျာ်ကသာ ကခါင်းကဆာင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

မသင့်ကလျာ်စွာ ကမာ်ကတာ်ဆိုင်ေယ် ခရီးသည်တင်ခခင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

လေ်ေိုင်စေ်ေိရိယာ ဆိုင်ရာချ ိုးကြာေ်မှု 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

ကဘးမေင်းစွာခြင့် ယာဉ်ကြောကခပာင်းခခင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

ရပ်ရန်အမှတ်အသား သိုမ့ဟုတ် ဦးစားကပးရန်အမှတ်အသားေို ဂရုမစိုေ်ခခင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

အကရးကပါ်ယာဉ်အတွေ် ဦးစားကပးရန် ပျေ်ေွေ်ခခင်း 6 ပွိုင့်6 ပွိုင့်

အခခားယာဉ်တစ်စီး၏ ကနာေ်မှ နီးေပ်လွန်းစွာလိုေ်ခခင်း 6 ပွိုင့်6 ပွိုင့်

ဆိုင်းငံ့ထားစဉ် ယာဉ်ကမာင်းခခင်း 8 ပွိုင့်8 ပွိုင့်

လမ်းကပါ်တွင် အခမန်နှုန်းခပိုင်ခခင်း 8 ပွိုင့်8 ပွိုင့်

လေ်ရှိပွိုင့်များသည် စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်ကြောင်း စီရင်ချေ်ချသည့်ရေ်မှစ၍ သင့်ယာဉ်ကမာင်းမှတ်တမ်းထဲတွင် နှစ်နှစ်ြောရှိကနမည်။

ယာဉ်ကမာင်းအတွေ် ကဘးေင်းမှု အစီအစဉ်ယာဉ်ကမာင်းအတွေ် ကဘးေင်းမှု အစီအစဉ်
BMV အကနနှင့် ယာဉ်ကမာင်းအတွေ် ကဘးေင်းမှု အစီအစဉ် (DSP) ကဆာင်ရွေ်ကပးသူအချ ို့ေို ခွင့်ခပုထားသည်။ BMV ခွင့်ခပုချေ်ရရှိထားကသာ 
DSP သည် စာသင်ခန်း၊ အွန်လိုင်း၊ သိုမ့ဟုတ် DVD၊ စသည့်သင်ြေားမှု နည်းများခြင့် ရယူနိုင်သည့် ကေိုတင်ောေွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်ကမာင်းကသာ 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ခြစ်ပါသည်။ BMV ခွင့်ခပုချေ်ရရှိထားကသာ DSP သင်တန်းသည် ကေိုတင်ောေွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်ကမာင်းကသာ နည်းများေိုတင်ခပခပီး 
ယာဉ်ကမာင်းများအတွေ် အေျ ိုးရှိကသာ ခပန်လည်သတိကပးသည့် သင်တန်းတစ်ခု ခြစ်နိုင်ပါသည်။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်ကမာင်းများမှန်သမေ DSP သင်တန်းေို BMV ခွင့်ခပုချေ်ရရှိထားကသာ သင်တန်းကပးသူထံမှ သင်တန်းတေ်ကရာေ်နိုင်ခပီး ပွိုင့်
ကလးခုစာအတွေ် ကေိုတင်အမှတ်ကပးထားခခင်းေို ရရှိနိုင်သည်။ သိုက့သာ်ခငားလည်း DSP သင်တန်းတေ်ရမည်ဟု BMV မှ သတ်မှတ်ထားကသာ အင်ဒီယား
နားခပည်နယ် ယာဉ်ကမာင်းများအကနနှင့် စာတိုေ်မှတစ်ဆင့် အကြောင်းြေားစာ လေ်ခံရရှိသည့်ရေ်မှစ၍ ရေ် 90 အတွင်း BMV ခွင့်ခပုချေ်ရရှိထားကသာ 
DSP သင်တန်းေို ကအာင်ခမင်စွာ တေ်ကရာေ်ရန်ညွှန်ြေားထားကသာ အကြောင်းြေားစာတစ်ကစာင် ရရှိပါလိမ့်မည်။ ယာဉ်ကမာင်းတစ်ဦးချင်းေို သုံးနှစ်
ောလအတွင်း ပွိုင့်ကလးခုစာအတွေ် ကေိုတင်အမှတ်ကပးထားမည်။

BMV အကနနှင့် 12 လအတွင်း ယာဉ်စည်းေမ်း နှစ်ခုသိုမ့ဟုတ်အထေ် ေျူးလွန်ကြောင်း စီရင်ခဲ့သည့် အသေ် 21 နှစ်နှင့်အထေ်ရှိသူ ယာဉ်ကမာင်းများ
ေို BMV ခွင့်ခပုထားသည့် DSP သင်တန်း တေ်ကရာေ်ခိုင်းနိုင်သည်။ အသေ် 21 ကအာေ်ရှိကသာပုဂ္ဂိုလ်များ အကနနှင့် ယာဉ်စည်းေမ်း နှစ်ကေိမ်/နှစ်မျ ိုး 
သိုမ့ဟုတ် ထိုထေ်ပို၍ ချ ိုးကြာေ်ခဲ့လေင် BMV အတည်ခပုထားကသာ DSP သင်တန်းတေ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။

DSP သင်တန်းေို BMV ထံမှပိုက့ပးလိုေ်ကသာ အကြောင်းြေားစာေို လေ်ခံရရှိသည့်ရေ်မှစ၍ ရေ် 90 အတွင်း အခပီးတေ်ကရာေ်ရန် ပျေ်ေွေ်ပါေ 
သင့်ယာဉ်ကမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ ခခင်း ခြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းသည် DSP သင်တန်းေို ကအာင်ခမင်စွာတေ်ကရာေ်ခပီး BMV မှထိုသင်တန်း တေ်
ကရာေ်ခပီးကြောင်း စီစဉ်ကဆာင်ရွေ် မကပးခင်အထိ သင့်ယာဉ်ကမာင်းမှတ်တမ်းထဲတွင် ရှိကနမည်။
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အခန်း 5အခန်း 5 || ပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများနှင့် အာမခံကြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များ

အခန်း ငါး | အခန်း ငါး | ပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများနှင့် အာမခံကြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများနှင့် အာမခံကြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များ

အခပစ်ကပးစနစ် ပွိုင့်ကလ့လာကရးကော်မတီအကနနှင့် ယာဉ်စည်းေမ်းချ ိုးကြာေ်မှုများအတွေ် ပွိုင့်တန်ြိုးေို အေဲခြတ်ပါသည်။ ပွိုင့်တန်ြိုးများသည် ချ ိုး
ကြာေ်မှု သိုမ့ဟုတ် မကတာ်တဆခြစ်မှု၏ ခပင်းထန်မှုနှင့် သမိုင်းကြောင်းများနှင့် သေ်ဆိုင်ပါသည်။

လေ်ရှိပွိုင့်များသည် စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်ကြောင်း စီရင်ချေ်ချသည့်ရေ်မှစ၍ သင့်ယာဉ်ကမာင်းမှတ်တမ်းထဲတွင် နှစ်နှစ်ြောရှိကနမည်။

ပွိုင့်တန်ြိုးများပွိုင့်တန်ြိုးများ
အခမန်နှုန်း စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအကပါ်မူတည်ခပီး ပွိုင့်အမျ ိုးမျ ိုးရှိသည်။ အခမန်နှုန်း စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအတွေ် စုစုကပါင်းပွိုင့်များ၏ နမူနာများတွင် အခမန်နှုန်း စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအကပါ်မူတည်ခပီး ပွိုင့်အမျ ိုးမျ ိုးရှိသည်။ အခမန်နှုန်း စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအတွေ် စုစုကပါင်းပွိုင့်များ၏ နမူနာများတွင် 
ပါဝင်ကသာအချေ်များ။ပါဝင်ကသာအချေ်များ။

တစ်နာရီလေင် 1 မိုင်မှ 15 မိုင်အထိ အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ထေ် ကေျာ်လွန်ခခင်း 2 ပွိုင့်2 ပွိုင့်

တစ်နာရီလေင် 16 မိုင်မှ 25 မိုင်အထိ အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ထေ် ကေျာ်လွန်ခခင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

တစ်နာရီလေင် 26 မိုင်အထေ်အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ထေ် ကေျာ်လွန်ခခင်း 6 ပွိုင့်6 ပွိုင့်

အခခားကသာ စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအတွေ် စုစုကပါင်းပွိုင့်များ၏ နမူနာများတွင် ပါဝင်ကသာအချေ်များ။အခခားကသာ စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအတွေ် စုစုကပါင်းပွိုင့်များ၏ နမူနာများတွင် ပါဝင်ကသာအချေ်များ။

ကရှ့မီးများြွင့်ရန် ပျေ်ေွေ်ခခင်း 2 ပွိုင့်2 ပွိုင့်

ဘရိတ်မီး သိုမ့ဟုတ် အချေ်ခပမီး မရှိခခင်း 2 ပွိုင့်2 ပွိုင့်

ကမာ်ကတာ်ဆိုင်ေယ်အတွေ် မသင့်ကလျာ်ကသာ ကခါင်းကဆာင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

မသင့်ကလျာ်စွာ ကမာ်ကတာ်ဆိုင်ေယ် ခရီးသည်တင်ခခင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

လေ်ေိုင်စေ်ေိရိယာ ဆိုင်ရာချ ိုးကြာေ်မှု 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

ကဘးမေင်းစွာခြင့် ယာဉ်ကြောကခပာင်းခခင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

ရပ်ရန်အမှတ်အသား သိုမ့ဟုတ် ဦးစားကပးရန်အမှတ်အသားေို ဂရုမစိုေ်ခခင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

အကရးကပါ်ယာဉ်အတွေ် ဦးစားကပးရန် ပျေ်ေွေ်ခခင်း 6 ပွိုင့်6 ပွိုင့်

အခခားယာဉ်တစ်စီး၏ ကနာေ်မှ နီးေပ်လွန်းစွာလိုေ်ခခင်း 6 ပွိုင့်6 ပွိုင့်

ဆိုင်းငံ့ထားစဉ် ယာဉ်ကမာင်းခခင်း 8 ပွိုင့်8 ပွိုင့်

လမ်းကပါ်တွင် အခမန်နှုန်းခပိုင်ခခင်း 8 ပွိုင့်8 ပွိုင့်

လေ်ရှိပွိုင့်များသည် စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်ကြောင်း စီရင်ချေ်ချသည့်ရေ်မှစ၍ သင့်ယာဉ်ကမာင်းမှတ်တမ်းထဲတွင် နှစ်နှစ်ြောရှိကနမည်။

ယာဉ်ကမာင်းအတွေ် ကဘးေင်းမှု အစီအစဉ်ယာဉ်ကမာင်းအတွေ် ကဘးေင်းမှု အစီအစဉ်
BMV အကနနှင့် ယာဉ်ကမာင်းအတွေ် ကဘးေင်းမှု အစီအစဉ် (DSP) ကဆာင်ရွေ်ကပးသူအချ ို့ေို ခွင့်ခပုထားသည်။ BMV ခွင့်ခပုချေ်ရရှိထားကသာ 
DSP သည် စာသင်ခန်း၊ အွန်လိုင်း၊ သိုမ့ဟုတ် DVD၊ စသည့်သင်ြေားမှု နည်းများခြင့် ရယူနိုင်သည့် ကေိုတင်ောေွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်ကမာင်းကသာ 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ခြစ်ပါသည်။ BMV ခွင့်ခပုချေ်ရရှိထားကသာ DSP သင်တန်းသည် ကေိုတင်ောေွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်ကမာင်းကသာ နည်းများေိုတင်ခပခပီး 
ယာဉ်ကမာင်းများအတွေ် အေျ ိုးရှိကသာ ခပန်လည်သတိကပးသည့် သင်တန်းတစ်ခု ခြစ်နိုင်ပါသည်။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်ကမာင်းများမှန်သမေ DSP သင်တန်းေို BMV ခွင့်ခပုချေ်ရရှိထားကသာ သင်တန်းကပးသူထံမှ သင်တန်းတေ်ကရာေ်နိုင်ခပီး ပွိုင့်
ကလးခုစာအတွေ် ကေိုတင်အမှတ်ကပးထားခခင်းေို ရရှိနိုင်သည်။ သိုက့သာ်ခငားလည်း DSP သင်တန်းတေ်ရမည်ဟု BMV မှ သတ်မှတ်ထားကသာ အင်ဒီယား
နားခပည်နယ် ယာဉ်ကမာင်းများအကနနှင့် စာတိုေ်မှတစ်ဆင့် အကြောင်းြေားစာ လေ်ခံရရှိသည့်ရေ်မှစ၍ ရေ် 90 အတွင်း BMV ခွင့်ခပုချေ်ရရှိထားကသာ 
DSP သင်တန်းေို ကအာင်ခမင်စွာ တေ်ကရာေ်ရန်ညွှန်ြေားထားကသာ အကြောင်းြေားစာတစ်ကစာင် ရရှိပါလိမ့်မည်။ ယာဉ်ကမာင်းတစ်ဦးချင်းေို သုံးနှစ်
ောလအတွင်း ပွိုင့်ကလးခုစာအတွေ် ကေိုတင်အမှတ်ကပးထားမည်။

BMV အကနနှင့် 12 လအတွင်း ယာဉ်စည်းေမ်း နှစ်ခုသိုမ့ဟုတ်အထေ် ေျူးလွန်ကြောင်း စီရင်ခဲ့သည့် အသေ် 21 နှစ်နှင့်အထေ်ရှိသူ ယာဉ်ကမာင်းများ
ေို BMV ခွင့်ခပုထားသည့် DSP သင်တန်း တေ်ကရာေ်ခိုင်းနိုင်သည်။ အသေ် 21 ကအာေ်ရှိကသာပုဂ္ဂိုလ်များ အကနနှင့် ယာဉ်စည်းေမ်း နှစ်ကေိမ်/နှစ်မျ ိုး 
သိုမ့ဟုတ် ထိုထေ်ပို၍ ချ ိုးကြာေ်ခဲ့လေင် BMV အတည်ခပုထားကသာ DSP သင်တန်းတေ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။

DSP သင်တန်းေို BMV ထံမှပိုက့ပးလိုေ်ကသာ အကြောင်းြေားစာေို လေ်ခံရရှိသည့်ရေ်မှစ၍ ရေ် 90 အတွင်း အခပီးတေ်ကရာေ်ရန် ပျေ်ေွေ်ပါေ 
သင့်ယာဉ်ကမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ ခခင်း ခြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းသည် DSP သင်တန်းေို ကအာင်ခမင်စွာတေ်ကရာေ်ခပီး BMV မှထိုသင်တန်း တေ်
ကရာေ်ခပီးကြောင်း စီစဉ်ကဆာင်ရွေ် မကပးခင်အထိ သင့်ယာဉ်ကမာင်းမှတ်တမ်းထဲတွင် ရှိကနမည်။
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အခန်း 5အခန်း 5 || ပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများနှင့် အာမခံကြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များ

အခန်း ငါး | အခန်း ငါး | ပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများနှင့် အာမခံကြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများနှင့် အာမခံကြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များ

အခပစ်ကပးစနစ် ပွိုင့်ကလ့လာကရးကော်မတီအကနနှင့် ယာဉ်စည်းေမ်းချ ိုးကြာေ်မှုများအတွေ် ပွိုင့်တန်ြိုးေို အေဲခြတ်ပါသည်။ ပွိုင့်တန်ြိုးများသည် ချ ိုး
ကြာေ်မှု သိုမ့ဟုတ် မကတာ်တဆခြစ်မှု၏ ခပင်းထန်မှုနှင့် သမိုင်းကြောင်းများနှင့် သေ်ဆိုင်ပါသည်။

လေ်ရှိပွိုင့်များသည် စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်ကြောင်း စီရင်ချေ်ချသည့်ရေ်မှစ၍ သင့်ယာဉ်ကမာင်းမှတ်တမ်းထဲတွင် နှစ်နှစ်ြောရှိကနမည်။

ပွိုင့်တန်ြိုးများပွိုင့်တန်ြိုးများ
အခမန်နှုန်း စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအကပါ်မူတည်ခပီး ပွိုင့်အမျ ိုးမျ ိုးရှိသည်။ အခမန်နှုန်း စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအတွေ် စုစုကပါင်းပွိုင့်များ၏ နမူနာများတွင် အခမန်နှုန်း စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအကပါ်မူတည်ခပီး ပွိုင့်အမျ ိုးမျ ိုးရှိသည်။ အခမန်နှုန်း စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအတွေ် စုစုကပါင်းပွိုင့်များ၏ နမူနာများတွင် 
ပါဝင်ကသာအချေ်များ။ပါဝင်ကသာအချေ်များ။

တစ်နာရီလေင် 1 မိုင်မှ 15 မိုင်အထိ အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ထေ် ကေျာ်လွန်ခခင်း 2 ပွိုင့်2 ပွိုင့်

တစ်နာရီလေင် 16 မိုင်မှ 25 မိုင်အထိ အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ထေ် ကေျာ်လွန်ခခင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

တစ်နာရီလေင် 26 မိုင်အထေ်အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ထေ် ကေျာ်လွန်ခခင်း 6 ပွိုင့်6 ပွိုင့်

အခခားကသာ စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအတွေ် စုစုကပါင်းပွိုင့်များ၏ နမူနာများတွင် ပါဝင်ကသာအချေ်များ။အခခားကသာ စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်မှုအတွေ် စုစုကပါင်းပွိုင့်များ၏ နမူနာများတွင် ပါဝင်ကသာအချေ်များ။

ကရှ့မီးများြွင့်ရန် ပျေ်ေွေ်ခခင်း 2 ပွိုင့်2 ပွိုင့်

ဘရိတ်မီး သိုမ့ဟုတ် အချေ်ခပမီး မရှိခခင်း 2 ပွိုင့်2 ပွိုင့်

ကမာ်ကတာ်ဆိုင်ေယ်အတွေ် မသင့်ကလျာ်ကသာ ကခါင်းကဆာင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

မသင့်ကလျာ်စွာ ကမာ်ကတာ်ဆိုင်ေယ် ခရီးသည်တင်ခခင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

လေ်ေိုင်စေ်ေိရိယာ ဆိုင်ရာချ ိုးကြာေ်မှု 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

ကဘးမေင်းစွာခြင့် ယာဉ်ကြောကခပာင်းခခင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

ရပ်ရန်အမှတ်အသား သိုမ့ဟုတ် ဦးစားကပးရန်အမှတ်အသားေို ဂရုမစိုေ်ခခင်း 4 ပွိုင့်4 ပွိုင့်

အကရးကပါ်ယာဉ်အတွေ် ဦးစားကပးရန် ပျေ်ေွေ်ခခင်း 6 ပွိုင့်6 ပွိုင့်

အခခားယာဉ်တစ်စီး၏ ကနာေ်မှ နီးေပ်လွန်းစွာလိုေ်ခခင်း 6 ပွိုင့်6 ပွိုင့်

ဆိုင်းငံ့ထားစဉ် ယာဉ်ကမာင်းခခင်း 8 ပွိုင့်8 ပွိုင့်

လမ်းကပါ်တွင် အခမန်နှုန်းခပိုင်ခခင်း 8 ပွိုင့်8 ပွိုင့်

လေ်ရှိပွိုင့်များသည် စည်းမျဉ်းချ ိုးကြာေ်ကြောင်း စီရင်ချေ်ချသည့်ရေ်မှစ၍ သင့်ယာဉ်ကမာင်းမှတ်တမ်းထဲတွင် နှစ်နှစ်ြောရှိကနမည်။

ယာဉ်ကမာင်းအတွေ် ကဘးေင်းမှု အစီအစဉ်ယာဉ်ကမာင်းအတွေ် ကဘးေင်းမှု အစီအစဉ်
BMV အကနနှင့် ယာဉ်ကမာင်းအတွေ် ကဘးေင်းမှု အစီအစဉ် (DSP) ကဆာင်ရွေ်ကပးသူအချ ို့ေို ခွင့်ခပုထားသည်။ BMV ခွင့်ခပုချေ်ရရှိထားကသာ 
DSP သည် စာသင်ခန်း၊ အွန်လိုင်း၊ သိုမ့ဟုတ် DVD၊ စသည့်သင်ြေားမှု နည်းများခြင့် ရယူနိုင်သည့် ကေိုတင်ောေွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်ကမာင်းကသာ 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ခြစ်ပါသည်။ BMV ခွင့်ခပုချေ်ရရှိထားကသာ DSP သင်တန်းသည် ကေိုတင်ောေွယ်ခခင်းခြင့် ယာဉ်ကမာင်းကသာ နည်းများေိုတင်ခပခပီး 
ယာဉ်ကမာင်းများအတွေ် အေျ ိုးရှိကသာ ခပန်လည်သတိကပးသည့် သင်တန်းတစ်ခု ခြစ်နိုင်ပါသည်။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်ကမာင်းများမှန်သမေ DSP သင်တန်းေို BMV ခွင့်ခပုချေ်ရရှိထားကသာ သင်တန်းကပးသူထံမှ သင်တန်းတေ်ကရာေ်နိုင်ခပီး ပွိုင့်
ကလးခုစာအတွေ် ကေိုတင်အမှတ်ကပးထားခခင်းေို ရရှိနိုင်သည်။ သိုက့သာ်ခငားလည်း DSP သင်တန်းတေ်ရမည်ဟု BMV မှ သတ်မှတ်ထားကသာ အင်ဒီယား
နားခပည်နယ် ယာဉ်ကမာင်းများအကနနှင့် စာတိုေ်မှတစ်ဆင့် အကြောင်းြေားစာ လေ်ခံရရှိသည့်ရေ်မှစ၍ ရေ် 90 အတွင်း BMV ခွင့်ခပုချေ်ရရှိထားကသာ 
DSP သင်တန်းေို ကအာင်ခမင်စွာ တေ်ကရာေ်ရန်ညွှန်ြေားထားကသာ အကြောင်းြေားစာတစ်ကစာင် ရရှိပါလိမ့်မည်။ ယာဉ်ကမာင်းတစ်ဦးချင်းေို သုံးနှစ်
ောလအတွင်း ပွိုင့်ကလးခုစာအတွေ် ကေိုတင်အမှတ်ကပးထားမည်။

BMV အကနနှင့် 12 လအတွင်း ယာဉ်စည်းေမ်း နှစ်ခုသိုမ့ဟုတ်အထေ် ေျူးလွန်ကြောင်း စီရင်ခဲ့သည့် အသေ် 21 နှစ်နှင့်အထေ်ရှိသူ ယာဉ်ကမာင်းများ
ေို BMV ခွင့်ခပုထားသည့် DSP သင်တန်း တေ်ကရာေ်ခိုင်းနိုင်သည်။ အသေ် 21 ကအာေ်ရှိကသာပုဂ္ဂိုလ်များ အကနနှင့် ယာဉ်စည်းေမ်း နှစ်ကေိမ်/နှစ်မျ ိုး 
သိုမ့ဟုတ် ထိုထေ်ပို၍ ချ ိုးကြာေ်ခဲ့လေင် BMV အတည်ခပုထားကသာ DSP သင်တန်းတေ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။

DSP သင်တန်းေို BMV ထံမှပိုက့ပးလိုေ်ကသာ အကြောင်းြေားစာေို လေ်ခံရရှိသည့်ရေ်မှစ၍ ရေ် 90 အတွင်း အခပီးတေ်ကရာေ်ရန် ပျေ်ေွေ်ပါေ 
သင့်ယာဉ်ကမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ ခခင်း ခြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းသည် DSP သင်တန်းေို ကအာင်ခမင်စွာတေ်ကရာေ်ခပီး BMV မှထိုသင်တန်း တေ်
ကရာေ်ခပီးကြောင်း စီစဉ်ကဆာင်ရွေ် မကပးခင်အထိ သင့်ယာဉ်ကမာင်းမှတ်တမ်းထဲတွင် ရှိကနမည်။

https://www.in.gov/bmv/
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ယာဉ်စည်းေမ်းချ ိုးမြာေ်မသာ ယာဉ်မမာင်းေုိ တရားသူကေီးမှ DSP သင်တန်းတေ်ရန်လည်း အမိန့်ချမှတ်နုိင်သည်။ တရားရံုးမှ သင့်ေုိ DSP သင်တန်း
တေ်ခုိင်းပါေ သင်တေ်မရာေ်ရမည့် DSP သင်တန်းအမျ ိုးအစားသတ်မှတ်ရာတွင် တရားသူကေီး၏ ေုိယ်ပုိင်ဆံုးခြတ်ချေ်အမပါ် မူတည်သည်။ 
သ့ုိမသာ်ခငားလည်း BMV ခွင့်ခပုသည့် DSP သင်တန်း တေ်မရာေ်မှသာ ပိွုင့်မလးခုစာ ကေိုတင်အမှတ်မပးခခင်းေုိ ရရိှလိမ့်မည်။

BMV ခွင့်ခပုသည့် DSP သင်တန်းတစ်ခုခု၏ အများဆံုးအခမြေးမငွသည် $55 ခြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတေ်ခပီးမနာေ် ရလဒ်များေုိ BMV မှ စီစဉ်မဆာင်ရွေ်
မပးရန်အတွေ် ရံုးြွင့်ရေ် 7 ရေ်မှ 10 ရေ်အထိ အချိန်မပးပါ။ သင့်ချေ်လေ်မှတ် သ့ုိမဟုတ် မငွလွှစဲာေုိ DSP သင်တန်းမပးသူအမည်တပ်၍ သင်တန်းမပး
သူထံ မပးရမည်။

 Î DSP သင်တန်းမပးသူများ စာရင်းတစ်ခုေို IN.gov/BMV တွင်ရယူနိုင်သည်၊ သိုမ့ဟုတ် 888-692-6841 သိုြ့ုန်းဆေ်ခခင်းခြင့် ရယူနိုင်သည်။

အာမခံမြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များအာမခမံြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များ
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒအရ မမာ်မတာ်ယာဉ်နှင့်သေ်ဆိုင်သည့် ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု မရှိခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အဆိုပါမမာ်မတာ်ယာဉ်ေို မမာင်းနှင်
ရန် အာမခံမြေးမရှိမသာသူေို အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် ယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့်မရှမိြောင်း မြာ်ခပထားပါသည်။ ခပည်နယ်အစိုးရ၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်
ချေ် အနည်းဆုံးအဆင့်နှင့် ေိုေ်ညီမည့် လေ်ရှိတာဝန်ယူမှု အာမခမံြေးမပါ်လစီ မရှိဘဲယာဉ်မမာင်းခခင်းသည် ဥပမဒနှင့်မညီပါ။ ခပည်နယ်အစိုးရ၏ 
စံနှုန်းသတ်မှတ်ချေ် အနည်းဆုံးသည် လူဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ထိခိုေ်ဒဏ်ရာရရှမိစခခင်း သိုမ့ဟုတ် မသဆုံးမစခခင်းအတေွ် $25,000၊ မမတာ်တဆခြစ်မှု 
တစ်ကေိမ်တွင် လူနှစ်ဦး သိုမ့ဟုတ်အထေ်အား ထိခိုေ်ဒဏ်ရာရရှိမစခခင်း သိုမ့ဟုတ် မသဆုံးမစခခင်းအတွေ် $50,000၊ နှင့် မမတာ်တဆခြစ်မှု တစ်ကေိမ်
တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်း ထိခိုေ်ပျေ်စီးမှုများအတွေ် $25,000၊ ရှိရမည်။ အများအားခြင့် 25/50/25 liability insurance တာဝန်ယူရသည့်အာမခံမြေး
ဟု ရည်ညွှန်းမလ့ရှိသည်။ အာမခံမြေးမရှိမသာ ယာဉ်မမာင်းများေို တားခမစ်ရန်အတွေ် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် အာမခမံြေးမရှိဘဲ ယာဉ်မမာင်း
နှင်မြောင်း မတွ့ရှိရမသာ ယာဉ်မမာင်းများေို ယာဉ်မမာင်းခွင့်များ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းနှင့် မငဒွဏ်မပးခခင်းများ အမရးယူမဆာင်ရွေ်ရမည်ဟု အင်ဒီယားနား
ခပည်နယ် ဥပမဒအရ BMV ေိုခပဌာန်းထားသည်။ ခပစ်ဒဏ်များတွင် ခပန်လည်အသေ်သွင်းရန် အခမြေးများနှင့် ရေ် 90 မှတစ်နှစ်အထိ ခြစ်နိုင်သည့် 
ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများ ပါဝင်သည်။

ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု သေ်မသအမထာေ်အထားဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု သေ်မသအမထာေ်အထား
BMV ထံမှ ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု သေ်မသအမထာေ်အထား (အာမခံမြေးရှမိြောင်း သေ်မသအမထာေ်အထား) တငခ်ပရန်အတွေ် အမြောင်းြေား
စာတစ်မစာင် လေ်ခံရရှိမသာအခါ အချိန်မဆွဲပါနှင့်။ သင့်မမာ်မတာ်ယာဉ် အာမခံမြေးေုမ္ပဏီေို ချေ်ချင်းဆေ်သွယ်ခပီး ေုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးအား 
BMV ထံသို ့စည်းေမ်းလိုေ်နာမြောင်း အီလေ်ထရွန်နစ်နည်းခြင့် မထာေ်ခံစာ Certificate of Compliance (COC) တစမ်စာင် ပိုမ့ပးရန်အတေွ် 
မတာင်းဆိုပါ။ မအာေ်ပါအမခခအမန တစ်ခုခမုြောင့် ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု ရှိမရှိစိစစ်ရန်အတွေ် BMV ထံမှ အမြောင်းြေားစာတစ်မစာင်ရရှိနိုင်သည်။

• ယာဉ်မမတာ်တဆခြစ်မှု
• ပွိုင့်မပးသည့် အခခားမသာ ယာဉ်စည်းေမ်းချ ိုးမြာေ်မှု နှစ်ခုခြစ်ခပီး တစ်နှစ်အတွင်း ပွိုင့်ရရှိသည့် ယာဉ်စည်းေမ်းချ ိုးမြာေ်မှုတစ်ခု
• ခပစ်မှုငယ် သိုမ့ဟုတ် ခပစ်မှုကေီး ေဲ့သိုမ့သာ ကေီး မလးသည့်  ယာဉ်စည်းေမ်းချ ိုးမြာေ်မှု
• ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု သေ်မသအမထာေ်အထား တင်ခပရန်ပျေ်ေွေ်ခခင်းမြောင့် ယခငေ် လိုင်စင်ဆိုင်းငံ့ခံရသည့် ယာဉ်မမာင်းအတေွ် ပွိုင့်မပး

နိုင်သည့် ယာဉ်စည်းေမ်းချ ိုးမြာေ်မှုတစ်ခု

သင့်မလျာ်စွာတငခ်ပသည့် COC သည် ခြစ်ရပ် သိုမ့ဟုတ် မမတာ်တဆ ခြစ်သည့်အချိန်တွင် သင်မမာင်းနှင်ခဲ့သည့်ယာဉ်အတွေ် ခပည်နယ်အစိုးရ၏ စံနှုန်း
သတ်မှတ်ချေ် အနည်းဆုံးနှင့်ညီ တာဝန်ယူမှု အာမခံမြေး (25/50/25) ရှိမြောင်း မြာ်ခပပါလိမ့်မည်။ ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှုေို စိစစ်ရန်အတွေ် စာတိုေ်
မှပိုလ့ိုေ်မသာ BMV ၏မတာင်းဆိုချေ်ေို လေ်ခံရရှိခပီး ရေ် 90 အတွင်း BMV အမနနှင့် COC ေို အီလေ်ထရွန်နစ်နည်းခြင့် လေ်ခံရရှခိပီး စီစဉ်
မဆာင်ရွေ်ရမည်၊ သိုမ့ဟုတ် သင်၏ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ထားပါလိမ့်မည်။

သင့်ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ထားမသာအခါ သင့်အာမခံမြေးေုမ္ပဏီေို ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု သေ်မသအမထာေ်အထား တငခ်ပခိုင်းခခင်း
ခြင့် BMV ချမှတမ်သာ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းေို သင့်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်းထဲမှ ြျေ်သိမ်းမစနိုင်သည်။ ထိုသိုမ့ဆာင်ရွေ်ရန်အတွေ် သင့်အာမခမံြေးေုမ္ပဏီ
ေို ပုံမှန်အားခြင့် ခြစ်ပွားမှု သိုမ့ဟုတ် မမတာ်တဆမှု ခြစ်သည့်ရေ်စွဲတွင် သင်နှင့် ရုံးတေ်ရန်ဆင့်စာ သိုမ့ဟုတ် မမတာ်တဆခြစ်မှု အစီရင်ခံစာထဲတွင် 
မြာ်ခပထားသည့်ယာဉ်အတွေ် အာမခံမြေးရှိမြောင်း COC တစ်မစာင်ပိုမ့ပးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ေုမ္ပဏီပိုင်ယာဉ် သိုမ့ဟုတ် အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ပါေ 
သင့်အလုပ်ရှင် သိုမ့ဟုတ် အငှားေုမ္ပဏီမှ ေျမ်းေျိန်လွှာတစ်ခု – ဝန်ထမ်းအတေွ် သိုမ့ဟုတ် အငှားယာဉ်အတေွ် ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု သေ်မသ
အမထာေ်အထား ခြစ်သည့် ခပည်နယ်အစိုးရပုံစံစာရွေ် State Form 55434 ေို ခြည့်စွေ်ရမည်။

အာမခံမြေးမရှိဘဲ ယာဉ်မမာင်းသည့်အတွေ် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် တရားရုံးမှ၊ သိုမ့ဟုတ် အခခားခပည်နယ်တရားရုံးမှ၊ ခပစ်မှုေျူးလွနမ်ြောင်း 
စီရင်ချေ်ချခဲ့ပါေ သင့်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်းမှ ခပစ်မှုအမြောင်းေို ြယ်ရှားမပးရန်အတေွ် အာမခမံြေး သေ်မသအမထာေ်အထား တငခ်ပ၍ရမရ 
ဆုံးခြတ်ရန် တရားရုံးေိုဆေ်သွယ်ရမည်။

ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု မရှိဘဲယာဉ်မမာင်းခခင်း သိုမ့ဟုတ် BMV ထံသို ့အာမခံမြေးတငခ်ပရန် ပျေ်ေွေ်ခခင်းမြောင့် ခပစ်မှုေျူးလွနမ်ြောင်း တရားရုံး
စီရင်ချေ်ခြင့် သင့်ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ထားလေင် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒအရ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များ ခပန်လည်အသေ်သွင်းချင်ပါေ သင့်
အာမခံမြေးေုမ္ပဏီေို SR22 ပုံစံစာရွေ်ခြင့် အနာဂတ်အတွေ် ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု သေ်မသအမထာေ်အထားေို အီလေ်ထရွန်နစ်နည်းနှင့် တငခ်ပ
ရန်အတွေ် သတ်မှတ်ထားသည်။ SR22 ေိုတင်ခပရန်ပျေ်ေွေ်ပါေ သင့်အာမခမံြေးေုမ္ပဏီမှ လေ်ရှိ SR22 တစ်မစာင် မပိုမ့ချင်း သင့်ယာဉ်မမာင်း
မှတ်တမ်းတွင် ဆိုင်းငံ့ ခခင်းဆေ်ရှိမနမည်။

SR22 လိုအပ်သည့်အချိန်ောလSR22 လိုအပ်သည့်အချိနေ်ာလ
SR22 ပုံစံစာရွေ်သည် သင့်မှာ ခပည်နယ်အစိုးရ၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချေ် အနည်းဆုံးအဆင့်နှင့ေ်ိုေ်ညီခပီး BMV ေို ကေိုတင်အမြောင်းြေားခခင်းမရှိဘဲ 
ြျေ်သိမ်း၍မရသည့် မမာ်မတာ်ယာဉ်အတေွ် အာမခံမြေးမပါ်လစီတစ်ခု ရှိမနမြောင်းမြာ်ခပပါသည်။ SR22 သတ်မှတ်ချေ်တခုခုရှိပါေ သင့်အမနနှင့် 
SR22 အာမခံမြေးမပါ်လစီေို ထိန်းသိမ်းထားမြောင်း BMV ထံသို ့တငခ်ပရမည်။ 

https://www.in.gov/bmv/
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အခန်း 5အခန်း 5 | ပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများနှင့် အာမခံကြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များ

အာမခံမြေးမရှိမသာမြောင့် ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများသည် 12/31/2021 ရေ်မန့တွင် သိုမ့ဟုတ် ထိုရေ်မနာေ်မှစ၍ အချိန်ောလေန့်သတ်ချေ်မရှိမသာ ဆိုင်းငံ့
ခခင်းများ ခြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ SR22 လေ်ခံရရှိမသာအခါ အာမခံမြေးမရှမိသာမြောင့် ောလေန့်သတ်ချေ်မရှိမသာ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများေို ရပ်ဆိုင်းထား
နိုင်ခပီး SR22 အာမခံမြေးေို ရေ်မပါင်း 180 ြော ဆေ်လေ်ထိန်းသိမ်းထားလေင် ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများေို ြျေ်သိမ်းနိုင်သည်။

သင့်အတေွ် SR22 သတ်မှတ်ချေ်တခုခုရှိမနခပီး BMV အမနနှင့် သင့်အာမခံမြေးေုမ္ပဏီထံမှ SR26 (SR22 အာမခံမြေးြျေ်သိမ်းခခင်း) အမြောင်းြေား
စာ ရရှိပါေ အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒအရ SR22 အာမခံမြေးရှမိနမြောင်း အမထာေ်အထားလေ်ခံရရှိသည့်အထိ သိုမ့ဟုတ် SR22 သတ်မှတ်ချေ်
ောလ ခပီးဆုံးသည့်အထိ BMV အမနနှင့် သင့်ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အာမခမံြေးမရှိမသာမြောင့် ောလေန့်သတ်ချေ်မရှိ
မသာ ယာဉ်မမာင်းခွင့်ဆိုင်းငံ့ ခခင်းေို ယာယီရပ်ဆိုင်းမည့် ရေ်မပါင်း 180 အချိန်အတွင်း BMV အမနနှင့် SR26 အမြောင်းြေားစာေို လေ်ခံရရှိပါေ အင်
ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒအရ ယာယီရပ်ဆိုင်းမှုေို ြျေ်သိမ်းခပီး ယာဉ်မမာင်းခွင့ေ်ို ခပန်လည်ဆိုင်းငံ့ထားပါလိမ့်မည်။

အာမခံမြေးမရှိ၍ လိုင်စင်ေိုခပန်လည်အသေ်သွင်းရန် အခမြေးများအာမခံမြေးမရှိ၍ လိုင်စင်ေိုခပန်လည်အသေ်သွင်းရန် အခမြေးများ
ခပည်နယ်အစိုးရ၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချေ် အနည်းဆုံးအဆင့်နှင့် ေိုေ်ညီမည့် တာဝန်ယူမှု အာမခံမြေးမပါ်လစီ မရှိဘဲ မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင့်သူတစ်
ဦးအမနနှင့် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ ခခင်းခံရမည်။ ထိုအ့ခပင် အာမခမံြေးဆိုင်ရာ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းသေ်တမ်းေုန်သည့်အခါ အင်ဒီယားနားခပည်နယ် 
ဥပမဒအရ သင့်ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ခပန်လည်အသေ်သွင်းရန်အတွေ် အခမြေးမပးရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်၊ ယင်းသည် SR22 သတ်မှတ်
ချေ်များအခပင် ထပ်မဆာင်းသတ်မှတ်ချေ်ခြစ်သည်။ ခပန်လည်အသေ်သွင်းရန် အခမြေးသည် ဇန်နဝါရီလ 1 ရေ်မန့ 2015 မနာေ်ပိုင်းတွငခ်ြစ်
သည့် အာမခမံြေးမရှိ၍ ပထမအကေိမ် ဆိုင်းငံ့ ခခင်းအတွေ် $250၊ အာမခံမြေးမရှိ၍ ဒုတိယအကေိမ် ဆိုင်းငံ့ ခခင်းအတွေ် $500၊ တတိယအကေိမ်နှင့် 
မနာေ်ဆေ်တွဲအကေိမ်(များ) အတွေ် $1,000၊ စသည်တို့ ခြစ်ပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ 1 ရေ်မန့ 2015 မတိုင်မီ အာမခံမြေးမရှိ၍ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းအတွေ် 
ခပန်လည်အသေ်သွင်းရန် အခမြေးသည် အာမခံမြေးမရှိ၍ ပထမအကေိမ် ဆိုင်းငံ့ ခခင်းအတွေ် $150၊ အာမခံမြေးမရှိ၍ ဒုတိယအကေိမ် ဆိုင်းငံ့ ခခင်း
အတွေ် $225၊ တတိယအကေိမ်နှင့် မနာေ်ဆေ်တွဲအကေိမ်(များ) အတွေ် $300၊ စသည်တို့ ခြစ်ပါသည်။ အာမခမံြေးမရှိမသာမြောင့် ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း
ခံခဲ့ရသည့် ယာဉ်မမာင်းတဦးဦးအမနနှင့် ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု ဆေ်လေ်ထားရှမိသာ အမထာေ်အထား (SR22 ပုံစံ) ေို ၎င်း၏အာမခမံြေးေုမ္ပဏီ
အား အီလေ်ထရွန်နစ်နည်းခြင့် တင်ခပခိုင်းခခင်း နှင့် SR22 အာမခံမြေးေို ရေ်မပါင်း 180 ြော ဆေ်လေ်ထိန်းသိမ်းထားခခင်းခြင့် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို 
အခမြေးမပးမဆာင်ရန်မလိုပဲ ခပန်လည်အသေ်သွင်းနိုင်သည်။ SR22 လေ်ခံရရှခိပီး ယာဉ်မမာင်းခွင့်ဆိုင်းငံ့ ခခင်းေို ယာယီရပ်ဆိုင်းသည့် ရေ်မပါင်း 180 
အတွင်း BMV အမနနှင့် SR26 စာ လေ်ခံရရှိပါေ မငွမပးမချမှု သိုမ့ဟုတ် SR22 လေ်ခံရရှိသည့်အထိ အခမြေးများေို မပးမချရမည့် အမနအထားတွင် 
ထားရှိမည်။

ခပန်လည်အသေ်သွင်းရန် အခမြေးေို IN.gov/BMV တွင်၎င်း၊ 888-692-6841 သိုြ့ုန်းဆေ်ခခင်းခြင့်၎င်း၊ စာတိေု်မှတစ်ဆင့် BMV ထံမှလေ်ခံရရှိမသာ 
ခပန်လည်အသေ်သွင်းခခင်း အခမြေးမပးရန် ေူပွန်ခြတ်ပိုင်းေုိ အသုံးခပုခခင်းခြင့်၎င်း၊ စသည့်နည်းများခြင့် မပးမဆာင်နိုင်ပါသည်။

ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများဆိုင်းငံ့ ခခင်းများ
အချ ို့မသာ ယာဉ်စည်းေမ်းချ ိုးမြာေ်မှုများေို ေျူးလွန်မြောင်း စီရင်ခခင်း အပါအဝင် အချ ို့မသာအမခခအမနများတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ယာဉ်မမာင်း
ခွင့်များေို BMV မှဆိုင်းငံ့ရန်အတေွ် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒအရ တရားရုံးများေို အမိန့်ထုတ်ခွင့် အာဏာမပးအပ်ထားသည်။

တရားရုံးတေ်မရာေ်ရန် ပျေ်ေွေ်ခခင်းသိုမ့ဟုတ်ယာဉ်စည်းေမ်း ချ ိုး မြာေ်မှုများအတွေ် ဒဏ်မငွမပးရန်ပျေ်ေွေ်ခခင်းတရားရုံးတေ်မရာေ်ရန် ပျေ်ေွေ်ခခင်းသိုမ့ဟုတ်ယာဉ်စည်းေမ်း ချ ိုး မြာေ်မှုများအတေွ် ဒဏ်မငွမပးရန်ပျေ်ေွေ်ခခင်း
ရဲအရာရှိမှထုတမ်ပးမသာ ရုံးတေ်ရန်ဆင့်စာနှင့် ပတ်သေ်ခပီး တရားရုံးတေ်မရာေ်ရန် ပျေ်ေွေ်ပါေ၊ သိုမ့ဟုတ် စီရင်ချေ်ေျခပီးမနာေ် ဒဏမ်ငွ
မဆာင်ရန် ပျေ်ေွေ်ပါေ၊ သင့်ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ ခခင်းအဆင့်ထိ ခြစ်သွားနိုင်သည်။ သင့်အမနနှင့် တရားရုံးတေ်မရာေ်ခပီးမနာေ် သိုမ့ဟုတ် 
ဒဏ်မငွမဆာင်ခပီးမနာေ် တရားရုံးမှ BMV အား ဆိုင်းငံ့ ခခင်းေို ြျေ်သိမ်းရန် အမြောင်းြေားပါလိမ့်မည်။ ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု ဆေ်လေ်ထားရှိမသာ 
အမထာေ်အထား (SR22 ပုံစံ) ေို သင့်အာမခံမြေးေုမ္ပဏီအား အီလေ်ထရွန်နစ်နည်းခြင့် တင်ခပခိုင်းခခင်း နှင့် ဆိုင်းငံ့ ခခင်းေို ယာယီြျေ်သိမ်းသည့်
ောလအတွင်း SR22 အာမခံမြေးေို ဆေ်လေ်ထိန်းသိမ်းထားခခင်းခြင့် ယာဉ်မမာင်းခွင့်ဆိုင်းငံ့ ခခင်းေို ယာယီြျေ်သိမ်းထားနိုင်သည်။

ဆိုင်းငံ့ထားစဉ် ယာဉ်မမာင်းခခင်းဆိုင်းငံ့ထားစဉ် ယာဉ်မမာင်းခခင်း
ဆိုင်းငံ့ထားစဉ် ယာဉ်မမာင်းခခင်းသည် ကေီးမားသည့် ယာဉ်စည်းေမ်းချ ိုးမြာေ်မှု တစ်ခခုြစ်သည်။ ယခင်ချ ိုးမြာေ်မှု တစ်ခုခုခြင့် ဆိုင်းငံ့ထားစဉ် 
ယာဉ်မမာင်းခခင်းသည် သင့်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်းတွင် ခပစ်မှုငယ် သိုမ့ဟုတ် ခပစ်မှုကေီး မှတ်တမ်းတစ်ခုခု ေျနမ်နနိုင်သည်။ တရားရုံးမှ ချမှတ်သည့် 
ခပစ်ဒဏ်များသည် ကေီးမလးနိုင်ခပီး ခပစ်မှုရှိမြောင်း စီရင်ချေ်ချပါေ အာမခမံြေးစရိတ် ပိုများလာနိုင်သည်။ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်ေို ဆိုင်းငံ့ထားစဉ် 
မမာ်မတာ်ယာဉ်မမမာင်းရန် BMV အမနနှင့် အမလးအနေ် တိုေ်တွန်းပါသည်။

မူးမနချိန်ယာဉ်မမာင်းခခင်းမူးမနချိန်ယာဉ်မမာင်းခခင်း
မူးမနချိန်ယာဉ်မမာင်းခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် မသွးထဲအရေ်ပါဝင်နှုန်း (BAC) သည် တရားဝင်ခွင့ခ်ပုထားသည့် ေန့်သတ်ချေ် (.08) ထေ်မေျာ်မနသည့်အချိန် 
ယာဉ်မမာင်းခခင်းသည် ရာဇဝတ်မှုတစ်ခု ေျူးလွန်ခခင်းခြစ်ခပီး သင့်ယာဉ်မမာင်းခွင့်အမပါ် ချေ်ချင်း အေျ ိုးသေ်မရာေ်သည်။ လူတစ်ဦး၏ BAC နှုန်း
ေို ဆုံးခြတ်ရာတွင် အဓိေေျသည့် အမြောင်းရင်းများသည် မသာေ်သုံးထားသည့် အရေ်ပမာဏ၊ အခမန်နှုန်းမည်မေခြင့် မသာေ်သုံးခခင်းနှင့် လူတစ်
ဦး၏ ခန္ဓာေိုယ်အမလးချိန်၊ စသည့် အမြောင်းရင်းများအမပါ် မူတည်သည်။ ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးသည် အင်ဒီယားနားဥပမဒ IC 9-30-5 ၊  IC 9-30-6 ၊ IC 
9-30-9 ၊ သိုမ့ဟုတ် IC 9-30-15 အရ ခပစ်မှုေျူးလွန်မြောင်း ရဲအရာရှိတစ်ဦးမှ ယူဆရသည့် ခြစ်နိုင်မခခအမြောင်းရင်း ရှိပါေ ထိုရဲအရာရှိအမနနှင့် လူ့
ခန္ဓာေိုယ်ထဲ အရေ်ပမာဏမည်မေရှိမြောင်း ဆုံးခြတ်ရန်အတွေ် ထိုယာဉ်မမာင်းေို ဓာတုစစ်မဆးမှုတစ်ခု လုပ်ခိုင်းနိုင်သည်။ တရားသူကေီးတစ်ဦးမှ လူ
တစ်ဦးအား မူးမနချိန်ယာဉ်မမာင်းခခင်း ေဲ့သိုမ့သာ ခြစ်နိုငမ်ခခအမြောင်းရင်း ရှမိြောင်း စီရင်ပါေ ထိုပုဂ္ဂိုလ်အမနနှင့် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းခံရ
နိုင်သည်။

• ဓာတုစစ်မဆးမှု မမအာင်သည့် ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးအမနနှင့် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ရေ်မပါင်း 180 ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း ခံရလိမ့်မည်။

https://www.in.gov/bmv/
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• ဓာတုစစ်မဆးမှုေို ခငင်းပယ်သည့် ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးအမနနှင့် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို တစ်နှစ် ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း ခံရလိမ့်မည်။
• မူးမနချိန်ယာဉ်မမာင်းသည့်အတွေ် ယခင်ခပစ်ဒဏ်ခံမနရသူခြစ်ခပီး ဓာတုစစ်မဆးမှုေို ခငင်းပယ်သည့် ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးအမနနှင့် ယာဉ်မမာင်းခွင့်

များေို နှစ်နှစ် ဆိုင်းငံ့ထားခခင်း ခံရလိမ့်မည်။

ခြစ်နိုငမ်ခခအမြောင်းရင်းမြောင့် ဆိုင်းငံ့ ခခင်းအခပင် မူးမနချိန်ယာဉ်မမာင်းခခင်းမြောင့် ခပစ်မှုေျူးလွနမ်ြောင်း စီရင်ချေ်ေျခပီးမနာေ် ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ 
ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို တရားရုံးမှ ဆိုင်းငံ့နိုင်သည်။ ခပစ်မှုထပ်မံေျူးလွန်သူများအတေွ် ယာဉ်မမာင်းခွင့်ဆိုင်းငံ့သည့် အချိနေ်ာလပိုြောရှည်နိုင်သည်။ ထို
ခပစ်မှုအတေွ် ခပစ်ဒဏ်များသည် ယာဉ်မမာင်းခွင့်များအမပါ် သတ်မှတ်ချေ်များ ပါဝင်နိုင်သည်။

ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် သတ်မှတ်ချေ်နှင့ေ်ိုေ်ညီလေင် အထူးခွင့် ခပုထားမသာ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များအခြစ် တရားရုံးမှ အမိန့်ထုတ်နိုင်သည်။ ေားစေ်မနိုး
မီ ယာဉ်မမာင်း၏ အရေ်ပမာဏနှုန်းေို စေ်စနစခ်ြင့်စစမ်ဆးသည့် စေ်နိုးမသာ့ေိရိယာတစ်ခု တပ်ဆင်ရန်အတေွ်လည်း တရားရုံးအမနနှင့် သတ်မှတ်
နိုင်သည်။

အသေ် 18 နှစ်မအာေ်ရှိမသာ ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးေို မူးမနချိန်ယာဉ်မမာင်းခခင်းမြောင့် ရုံးတေ်ရန်ဆင့်စာမပးပါေ လူငယ်တရားရုံးအမနနှင့် ထို
ပုဂ္ဂိုလ်၏ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ရန်အတွေ်လည်း အကေံခပုနိုင်သည်။

မူးမနချိန်မရယာဉ်မမာင်းခခင်းမူးမနချိန်မရယာဉ်မမာင်းခခင်း
မူးမနချိန်မရယာဉ်မမာင်းခခင်းမြောင့် ခပစ်မှုစီရင်ပါေ သင့်ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်သူတစ်ဦးေဲ့သိုပ့င် ကေုံရမည့် ခပစ်ဒဏ်ချင်းတူ
ပါသည်။

မူးမနချိန်မရယာဉ်မမာင်းခခင်း အတွေ် ခပစ်မှုစီရင်ချေ်ေို BMV ထံသိုပ့ိုမ့ပးမညခ်ြစ်ခပီး ထိုခပစ်မှုသည် သင့်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်း အစိတ်အပိုင်း ခြစ်လာ
မည်။

မဆင်မခခင်မမာင်းနှင်ခခင်းမြောင့် အခခားသူများ၏မဘးေင်းမှုေို အန္တရာယ်ခပုခခင်း သိုမ့ဟုတ် သင့်ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ထားစဉ် မရယာဉ်
မမာင်းနှင်ခခင်း ေဲ့သိုမ့သာ မရယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်းနှင့် သေ်ဆိုင်သည့် အခခားမသာ ခပစ်မှုေျူးလွန်ခခင်းများေိုလည်း သင့်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်းထဲတွင် 
ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။

ေမလးမထာေ်ပံ့မြေး မပးရန်ပျေ်ေွေ်ခခင်းေမလးမထာေ်ပံ့မြေး မပးရန်ပျေ်ေွေ်ခခင်း
ေမလးမထာေ်ပံ့မြေး မပးရမည့်တာဝန် ပျေ်ေွေ်သည့် မိဘတစ်ဦးခြစ်မြောင်း ဆုံးခြတ်သည့်တရားရုံးအမနနှင့် တာဝန်ပျေ်ေွေ်သည့် 
မိဘ၏ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ချေ်ချင်းဆိုင်းငံထားရန် BMV ေို အမိန့်ထုတ်နိုင်သည်၊ တရားရုံးထံမှ ထိုတာဝန်ပျေ်ေွေ်သည့်မိဘ၏ ယာဉ်မမာင်းခွင့်
များေို ခပန်လည်အသေ်သွင်းရန် အမိန့်မရမချင်း ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။

မိဘတစ်ဦးအမနခြင့် တရားရုံးတေ်မရာေ်ရန် ပျေ်ေွေ်မြောင်းနှင့် တရားရုံးတေ်မရာေ်ခပီး တာဝန်မမေျမြောင်း ေမလးမထာေ်ပံ့မြေး မပးမချမှု
များေို ခပဌာန်းရန်တာဝန်ရှိသည့် မဒသခံမအဂျင်စီအြွဲ့အစည်းမှ ဆုံးခြတ်ပါေ ထိမုအဂျင်စီအမနနှင့် အဆိုပါမိဘ၏ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ထား
ရန်လည်း BMV ေိုအမိန့်ထုတ်နိုငခ်ပီး ထိုမိဘအမနနှင့် မငွမပးမချခပီခြစ်မြောင်း သိုမ့ဟုတ် မငွမပးမချရန်စီမံချေ် ချမှတ်ထားခပီခြစ်မြောင်း BMV ေို 
အမြောင်းမြေားခင်အထိ ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။

မငွစာရင်းထဲမငွမလုံမလာေ်ဘဲ BMV ထံသို ့အခမြေးမပးပို့ ခခင်းမငွစာရင်းထဲမငွမလုံမလာေ်ဘဲ BMV ထံသို ့အခမြေးမပးပို့ ခခင်း
BMV ထံသို ့ဝန်မဆာင်မှုများ သိုမ့ဟုတ် ေုန်ေျစရိတ်တစ်ခုခုအတေွ် အခမြေးမပးမချမှု တင်သွင်းခပီး ထိမုပးမချမှုအတွေ် မငွထုတ်၍မရပါေ သင့်
ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို အချိန်ေန့်သတ်ချေ်မရှိ ဆိုင်းငံ့ထားပါလိမ့်မည်။ သင့်ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ခပန်လည်အသေ်သွင်းရန်အတေွ် သင့်မှာ တာဝန်ရှိ
သည့မ်ငွပမာဏနှင့်အတူ သေ်ဆိုင်ရာ ဝန် မဆာင်မှု၊ အမြေွးမတာင်းခံမှုနှင့် ခပန်လည်အသေ်သွင်းခများ အားလုံးေို မငွမပးမချရမည်။

သင့်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်းေို စစ်မဆးခခင်းနှင့် ခပန်လည်အသေ်သွင်းခခင်းသင့်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်းေုိ စစ်မဆးခခင်းနှင့် ခပန်လည်အသေ်သွင်းခခင်း
သင့်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်းတွင် ရှိမသာခပဿနာများေို မခြရှင်းခပီးမနာေ် တရားဝင် သေ်မသခံလေ်မှတ်ရယူရန်နှင့် လမ်းမမပါ်ယာဉ်ခပန်မမာင်းရန် 
စိတ်ထေ်သန်နိုင်သည်။ သင့်အတွေ် ပထမဦးဆုံးေိစ္စသည် ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်း စစ် မဆးခခင်း ခြစ်သင့်ခပီး IN.gov/BMV တွင် အချိန်မမရွး အခမဲ့
ြေည့်ရှုနိုင်သည်။ ပထမဦးဆုံးအကေိမ် ြေည့်ရှုခခင်းခြစ်ပါေ IN.gov/BMV တွင် အမည်စာရင်းတစ်ခု စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ myBMV.com 
တွင်ရှိသည့် ြေည့်ရှုနိုငမ်သာ ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်း “Viewable Driver Record” သည် သင့်ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် အမခခအမနနှင့်အတူ ရုံးတေ်ရန်
ဆင့်စာ အချေ်အလေ်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများ၊ နှင့် သင့်ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို မည်သို့ ခပန်လည်အသေ်သွင်းမည်၊ စသည့်အမြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်။

IN.gov/BMV တွင်စာရင်းမပးခပီး ဝင်ြေည့်မသာအခါ စာမျေ်နှာ၏ဘယ်ဘေ်ရှိ ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်း ”Driver Record” ေိုမရွးပါ၊ ထိုမ့နာေ် သင့်
ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်းေို ြေည့်ရှုရန်အတွေ် “Viewable Driver Record” ေို မရွးပါ။

တရားဝင်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်း “Official Driver Record” တစ်ခုေိုလည်း $4 ခြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ခပန်လည်အသေ်သွင်းနိုင်မသာ ရေ်စွဲနှင့်အတူ 
ခပန်လည်အသေ်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချေ်များ တစ်ခုခုေျန်မနမသးပါေ ြေည့်ရှုနိုင်မသာ ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်း၏ ထိပ်ဘေ်အနီးရှိ “Reinstatement 
Requirements” အေွေ်ထဲတွင်၊ သိုမ့ဟုတ် သင်၏ တရားဝင်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်း ထဲတွင် မြာ်ခပထားမည်။

သင့်ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို တရားရုံးမှ ဆိုင်းငံ့ထားမနမသးပါေ တရားရုံး၏ြုန်းနံပါတေ်ို သေ်ဆိုင်ရာ တရားရုံးအမိန့် ခြင့် ဆိုင်းငံ့ ခခင်းနှင့်အတူ မြာ်ခပ
ထားမည်။ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းတစ်ခုခုအတွေ် သတ်မှတ်ချေ်များေို မည်သို့ ခြည့်ဆည်းရမြောင်း သိရှိရန်အတေွ် တရားရုံးေို ဆေ်သွယ်နိုင်သည်။ 

https://www.in.gov/bmv/
https://www.in.gov/bmv/
https://www.in.gov/bmv/
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အခန်း 5အခန်း 5 | ပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများနှင့် အာမခံကြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များ

တရားရုံး၏ သတ်မှတ်ချေ်များေို ခြည့်ဆည်းခပီးမသာအခါ တရားရုံးမှ ခပန်လည်အသေ်သွင်းရန် အချေ်အလေ်များေို ဆေ်လေ်မဆာင်ရွေ်ရန်
အတွေ် BMV ထံသို ့တိုေ်ရိုေ်ပိုမ့ပးမည်။ တရားရုံးထံမှ အချေ်အလေ် လေ်ခံရရှမိသာအခါ BMV အမနနှင့် စီစဉ်မဆာင်ရွေ်ရန်အတွေ် ရုံးြွင့်ရေ် 10 
ရေ်အထိ ြောနိုင်သည်။

 Î မှတ်ချေ်။ ြေည့်ရှုနိုင်မသာ ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်းေို စာထုတ်၍မရပါ၊ ထိုအ့တူ သင့်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်း၏ တရားဝင်မှတ်တမ်း စာရွေ်စာတမ်း 
တစ်ခုအခြစ် အသုံးမခပုသင့်ပါ။ တရားဝင်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်းသည် သင့်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်း၏ တရားဝင်မှတ်တမ်း စာရွေ်စာတမ်း တစ်ခုခြစ်
ခပီး တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တရားရုံးများ၊ ခပည်နယ်အစိုးရ မအဂျင်စီများ၊ နှင့် အလုပ်ရှင်များမှ အသုံးခပုနိုင်သည်။ သင်၏ တရားဝင်ယာဉ်မမာင်း
မှတ်တမ်းေို ဝယ်ယူခပီးမနာေ် စာထုတ်ရန်အတွေ် ရေ် 30 အထိရှိမနမည်။ IN.gov/BMV တွင် ဝယ်ယမူသာအခါ အီလေ်ထရွန်နစခ်ြင့် တရားဝင်
ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်း ေိုလည်း ရယူနိုင်ပါသည်။ လူတစ်ဦးချင်းအမနနှင့်လည်း မိမိ၏ တရားဝင်ယာဉ်မမာင်းမှတ်တမ်းေို BMV Connect 
ဝန်မဆာင်မှုစနစ် တစ်ခုခုတွင် ဝယ်ယူနိုငခ်ပီး စာထုတ်ယူနိုင်သည်။

ယာဉ်စည်းေမ်း ချ ိုးမြာေ်မလ့ရှိသူများယာဉ်စည်းေမ်း ချ ိုးမြာေ်မလ့ရှိသူများ
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒသည် 10 နှစ်ောလအတွင်း  ယာဉ်စည်းေမ်းဆိုင်ရာ ခပစ်မှုများေို ထပ်ခါတလဲလေဲျူးလွနမ်သာ ယာဉ်မမာင်းများအတေွ် 
ကေီးမလးသည့် ခပစ်ဒဏ်များမပးပါသည်။ ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးအမနနှင့် ယာဉ်စည်းေမ်း ချ ိုးမြာေ်မလ့ရှိသူ (HTV) သတ်မှတ်ချေ်နှင့် ေိုေ်ညီမှုရှိမရှိ 
ဆုံးခြတ်ရန်အတွေ် BMV မှ မအာေ်ပါအပိုင်းများတွင် အေျဉ်းချုပ် မြာ်ခပထားသည့် ဥပမဒခပဌာန်းချေ်အရ သတ်မှတ်ချေ်များေို အသုံးခပုပါသည်။

အပိုင်း A (10 နှစ်ြော သိုမ့ဟုတ် တစ်သေ်လုံး ဆိုင်းငံ့ ခခင်း)။ ကေီးမလးသည့် ခပစ်မှုနှစ်ခု  အပိုင်း A (10 နှစ်ြော သိုမ့ဟုတ် တစ်သေ်လုံး ဆိုင်းငံ့ ခခင်း)။ ကေီးမလးသည့် ခပစ်မှုနှစ်ခု  
ထိခိုေ်ဒဏ်ရာရရှိမှု သိုမ့ဟုတ် မသဆုံးမှု ခြစ်သွားခခင်းထိခိုေ်ဒဏ်ရာရရှိမှု သိုမ့ဟုတ် မသဆုံးမှု ခြစ်သွားခခင်း
HTV သည် 10 နှစ်ောလအတွင်း ဒဏ်ရာရရှိမှု သိုမ့ဟုတ် မသဆုံးမှု ခြစ်သွားခခင်းအမပါ် ကေီးမလးသည့် စီရင်ချေ်နှစ်ခု ချမှတ်ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြစ်
ပါသည်။ သင့်ယာဉ်မမာင်းခွင့်များတွင် HTV အဆင့် သတ်မှတ်ခခင်း ခံရမည့် ရာဇဝတ်မှုအချ ို့ေို မအာေ်ပါအတိုင်း တငခ်ပထားပါသည်။

• မမာ်မတာ်ယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်းခြင့် သတိမထားဘဲလူသတ်မှု ခြစ်သွားခခင်း
• မမာ်မတာ်ယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်းမြောင့် ဆန္ဒအမလျာေ်ခြစ်မစ၊ ဆန္ဒမပါသညခ်ြစ်မစ လမူသမှု ခြစ်သွားခခင်း
• မသဆုံးမှု သိုမ့ဟုတ် ဒဏ်ရာရရှိမှု ခြစ်သွားသည့် မမတာ်တဆခြစ်မှုတစ်ခုတွင် ပါဝင်ခပီး အချေ်အလေ်နှင့် အေူအညီမပးရန်အတေွ် မမတာ်တဆ

ခြစ်မှု ခြစ်ပွားရာမနရာတွင် ရပ်နားရန် ပျေ်ေွေ်မသာ ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦး
• မသဆုံးမှုခြစ်သွားမစသည့် မူးမနချိန် မမာ်မတာ်ယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်း
• မသွးထဲအရေ်ပါဝင်နှုန်းသည် .08 သိုမ့ဟုတ်အထေ်ရှိခပီး မသဆုံးမှုခြစ်သွားသည့် မမာ်မတာ်ယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်း

အထေ်ပါစာရင်းတွင် 10 နှစေ်ာလအတွင်း စီရင်ချေ်နှစ်ခု ချမှတ်ခံရသည့် ယာဉ်မမာင်းများ၏ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို 10 နှစ်ြော ဆိုင်းငံ့ ခခင်းခံရ
လိမ့်မည်။

မူးမနချိန် မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်ခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် မသွးထဲအရေ်ပါဝင်နှုန်း .08 ရာခိုင်နှုန်း သိုမ့ဟုတ်အထေ်ရှိခပီး မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်ခခင်း
မြောင့် မသဆုံးမှုခြစ်သွားသည့်အတွေ် 10 နှစေ်ာလအတွင်း စီရင်ချေ်နှစ်ခု ချမှတ်ခံရသည့် ယာဉ်မမာင်းများ၏ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို တစ်သေ်လုံး
ဆိုင်းငံ့ထားမည်။

ဇွန်လ 30 ရေ်မန့၊ 2001 မတိုင်ခင်တွင် မူးမနချိန် မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်ခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် မသွးထဲနှင့် 210 လီတာအသေ်ရှူနှုန်းထဲတွင် အရေ်ပါဝင်
မှု .10 ရာခိုင်နှုန်း သိုမ့ဟုတ်အထေ် ရှိခပီး မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်ခခင်းမြောင့် မသဆုံးမှုခြစ်သွားသည့်အတွေ် 10 နှစ်ောလအတွင်း စီရင်ချေ်နှစ်ခု 
ချမှတ်ခခင်းခံရသည့် ယာဉ်မမာင်းများ၏ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေုိ တစ်သေ်လုံးဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။

အပိုင်း B (10 နှစ်ြော ဆိုင်းငံ့ ခခင်း)။ ကေီးမလးသည့် ခပစ်မှုသုံးခုအပိုင်း B (10 နှစ်ြော ဆိုင်းငံ့ ခခင်း)။ ကေီးမလးသည့် ခပစ်မှုသုံးခု
10 နှစ်ောလအတွင်း မအာေ်ပါစာရင်းမှ စီရင်ချေ်သုံးခု ချမှတ်ခခင်းခံရမသာ ယာဉ်မမာင်းများ၏ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို 10 နှစ်ြော ဆိုင်းငံ့ ခခင်းခံရမည်။

• မူးမနချိန်ယာဉ်မမာင်းခခင်း သိုမ့ဟုတ် မသွးထဲအရေ်ပါဝင်နှုန်း .08 ရာခိုင်နှုန်းသိုမ့ဟုတ်အထေ်ရှိခပီး ယာဉ်မမာင်းခခင်း
• ဇွန်လ 30 ရေ်မန့၊ 2001 မတိုင်ခင်တွင် မသွးထဲနှင့် 210 လီတာအသေ်ရှူနှုန်းထဲတွင် အရေ်ပါဝင်မှု .10 ရာခိုင်နှုန်း သိုမ့ဟုတ်အထေ် ရှိခပီး 

မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်ခခင်းမြောင့် ခပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခခင်းခံရသည့် ယာဉ်မမာင်းများ
• ဂျူလိုင်လ 1 ရေ်မန့၊ 1997 မတိုင်ခင်တွင် မူးမနချိန် မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်ခခင်းမြောင့် မသဆုံးမှုခြစ်သွားခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် 210 လီတာ

အသေ်ရှူနှုန်းထဲတွင် အရေ်ပါဝင်မှု .10 ရာခိုင်နှုန်း သိုမ့ဟုတ်အထေ် ရှခိပီး မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်ခခင်းမြောင့် ခပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခခင်းခံရသည့် 
ယာဉ်မမာင်းများ

• မဆင်မခခင်ယာဉ်မမာင်းခခင်း
• မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်ခခင်းပါဝင်သည့် ခပစ်မှုကေီးတစ်ခု ေဲ့သိုမ့သာ မဆင်ခခင်၍အန္တရာယ်ခြစ်မစမှု
• ဥပမဒေိုချ ိုးမြာေ်သည့် တာတိုယာဉ်မမာင်းခပိုင်ပွဲ သိုမ့ဟုတ် အခမန်နှုန်းယှဉ်ခပိုင်မှုတွင် ပါဝင်ခခင်း

https://www.in.gov/bmv/
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• မမတာ်တဆခြစ်မှု ခြစ်ပွားရာမနရာမှ ထွေ်သွားခခင်း သိုမ့ဟုတ် လိုအပ်သည့်အခါ အာဏာပိုင်များေို အမြောင်းြေားရန် ပျေ်ေွေ်ခခင်း
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒ IC 35-44.1-3-1 အရ ဥပမဒထိန်းသိမ်းမရးအရာရှိေို ခုခံခခင်း
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် မမာ်မတာ်ယာဉ်ဥပမဒအရ မည်သည့်ခပစ်မှုကေီးမဆို၊ သိုမ့ဟုတ် ယာဉ်မမာင်းခခင်းသည် ခပစ်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ခြစ်သည့်

မည်သည့်ခပစ်မှုကေီးမဆို
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ်ဥပမဒ IC 9-24-1-1(b) ေိုချ ိုးမြာေ်သည့် စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုင်ေယ် – Class B အမျ ိုးအစားေို မမာင်းနှင်ခခင်း
• အပိုင်း A တွင် တင်ခပထားမသာ မည်သည့်ခပစ်မှုမဆို

အပိုင်း C ။ ဆယ်နှစ်ောလအတွင်း ယာဉ်စည်းေမ်းဆိုင်ရာ ခပစ်မှုဆယ်ခုအပိုင်း C ။ ဆယ်နှစ်ောလအတွင်း ယာဉ်စည်းေမ်းဆိုင်ရာ ခပစ်မှုဆယ်ခု
ဤအပိုင်းတွင် 10 နှစ်အတွင်း အပိုင်း A အပိုင်း B တွင် မြာ်ခပထားသည့်အတိုင်း ခပစ်မှုကေီးတစ်ခု သိုမ့ဟုတ် မအာေ်ပါခပစ်မှုတစ်ခုခု ပါဝင်သည့် ယာဉ်
စည်းေမ်းချ ိုးမြာေ်မှု 10 ခုသိုမ့ဟုတ်အထေ် ရှိသူ HTV တစ်ဦးသည် ငါးနှစ်ြော ယာဉ်မမာင်းခွင့် ဆိုင်းငံ့ ခခင်းခံရမည်။

• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒ IC 9-1-4-52 (ဂျူလိုင် 1 ရေ်မန့၊ 1991 တွင်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်)၊ IC 9-24-18-5(b) (ဂျူလိုင် 1 ရေ်မန့၊ 2000 တွင်
ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်)၊ IC 9-24-19-2 ၊ သိုမ့ဟုတ် IC 9-24-19-3 အရ ခပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခခင်းမြောင့် လူတစ်ဦး၏ လိုင်စင်ဆိုင်းငံ့ ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ခပန်လည်
ရုပ်သိမ်းခခင်း ခံရစဉ် မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်ခခင်း

• ယာဉ်မမာင်းလိုင်စငေ်ို တခါမှ ရယူခခင်းမရှိဘဲ မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်ခခင်း

ဥပမာအခြစ် 10 နှစ်ောလအတွင်း အခမန်နှုန်းလွန်၍ တရားဝင်ဆင့်စာေိုးခုနှင့် မဆင်မခခင်ယာဉ်မမာင်းခခင်းမြောင့် ခပစ်ဒဏ်တစ်ခု ချမှတ်ခခင်းခံရသည့်
ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးအမနနှင့် HTV အခြစ် ငါးနှစ်ဆိုင်းငံ့ ခခင်း ခံရလိမ့်မည်။

HTV တစ်ဦးအခြစ် ဆိုင်းငံ့ ခခင်းခံရစဉ် ယာဉ်မမာင်းခခင်းHTV တစ်ဦးအခြစ် ဆိုင်းငံ့ ခခင်းခံရစဉ် ယာဉ်မမာင်းခခင်း
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒအရ HTV တစ်ဦးအခြစ် ဆိုင်းငံ့ ခခင်းခံရစဉ် ယာဉ်မမာင်းခခင်းမြောင့် ခပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခခင်း ခံရမသာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး အမနနှင့် 
တရားရုံးမှ ချမှတ်ထားမသာ ောလတစ်ခုအတွင်း အခခားမသာ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။

ေန့်သတ်ချေ် 5။ စမ်းသပ်ောလ သိုမ့ဟုတ် အထူးခွင့် ခပုထားမသာ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များေန့်သတ်ချေ် 5။ စမ်းသပ်ောလ သိုမ့ဟုတ် အထူးခွင့် ခပုထားမသာ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များ
ေန့်သတ်ချေ် “Restriction 5” ေို အခေ်အခဲမြောင့် မမာင်းနှင်ခွင့်၊ စမ်းသပေ်ာလအတွင်း မမာင်းနှင်ခွင့်၊ သတ်မှတ်ချေ်အရ မမာင်းနှင်ခွင့်၊ 
သိုမ့ဟုတ် အထူးခွင့် ခပုထားမသာ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များ မပးထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အမပါ် တရားရုံးအမိန့ခ်ြင့် ချမှတ်ပါသည်။

HTV ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများ/ ဇန်နဝါရီလ 1 ရေ်မန့၊ 2015 သိုမ့ဟုတ် မနာေ်ပိုင်းတွင် သေ်တမ်းေုန်မသာ HTV စမ်းသပေ်ာလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်များ၏ 
မှတ်တမ်းများတွင် ေန့်သတ်ချေ် 2 ေို မထည့်သွင်းမတာ့ပါ။

SR22 အာမခံမြေးနှင့် အထူးခွင့် ခပုထားမသာ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များSR22 အာမခမံြေးနှင့် အထူးခွင့် ခပုထားမသာ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များ
တရားရုံးမှ အထူးခွင့် ခပုထားမသာ ယာဉ်မမာင်းခွင့်များ ရရှိသူတစ်ဦးအမနနှင့် မဆာင်ရွေ်ရန်။

• အထူးယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ခွင့် ခပုထားမသာ ောလအတွင်း BMV တွင် အေျုံးဝငမ်သာ SR22 ထိန်းသိမ်းခခင်း
• အထူးယာဉ်မမာင်းခွင့်များေို ခွင့်ခပုမသာ တရားရုံးအမိန့် မိတ္တူတစ်မစာငေ်ိုင်မဆာင်ခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် ထိုပုဂ္ဂိုလ်မမာင်းနှင်မည့် ယာဉ်ထဲတွင် ထည့်

ထားခခင်း
• ဥပမဒထိန်းသိမ်းမရးအရာရှိမှ မတာင်းဆိုမသာအခါ အထူးခွင့် ခပုထားမသာ ယာဉ်မမာင်းခွင့် မိတ္တူေိုထုတ်ခပခခင်း
• မမာ်မတာ်ယာဉ်မမာင်းနှင်ချိန်အတွင်း တရားဝင်ထုတ်မပးထားမသာ သေ်မသခံလေ်မှတ်ေို ေိုင်မဆာင်ခခင်း
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အခန်း မခခာေ်အခန်း မခခာေ် |  | ယာဉ်မြောထိန်းသည့် အမှတ်အသားများနှင့် အချေ်ခပများယာဉ်မြောထိန်းသည့် အမှတ်အသားများနှင့် အချေ်ခပများ

ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများသည် ယာဉ်သွားလာမှုေို ထိန်းချုပခ်ပီး လမ်းများနှင့် အမဝးမခပးလမ်းမကေီးေို ယာဉ်မမာင်းများ၊ စေ်ဘီးစီးသူများ
နှင့် လမ်းမလောေ်သွားသူများအတွေ် မဘးေင်းမအာင် မဆာင်ရွေ်မပးသည်။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ် သယ်ယူပိုမ့ဆာင်မရးဌာနနှင့် မဒသခံအစိုးရများ
မှ ချထားမသာ သမကဂတ အမှတ်အသားများသည် အမရာင်များ၊ ပုံသဏ္ဌာန်များ၊ စာမရးသားခခင်းများနှင့် သမကဂတများေို အသုံးခပုခခင်းခြင့် ယာဉ်မမာင်း
များအား လေင်ခမန်စွာ နားလည်မစပါသည်။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ရယူရန်အတေွ် ဤအမှတ်အသားများေို နားလည်သမဘာမပါေ်
ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ယာဉ်မြောထိန်းသည့် အမှတ်အသား အမရာင်များယာဉ်မြောထိန်းသည့် အမှတ်အသား အမရာင်များ
ယာဉ်မြောထိန်းသည့် အမှတ်အသား၏ မနာေ်ခံအမရာင်သည် တင်ခပထားမသာ အချေ်အလေ်အမျ ိုးအစားေို မှတ်မိမစပါသည်။ သမကဂတ 
အမှတ်အသားများတွင် အများအားခြင့် အမရာင်ခုနှစ်မျ ိုးေို အသုံးခပုမလ့ရှိသည်။

အညိုမရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများအညိုမရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများ 
အညိုမရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများသည် အနီးအနားတွင် အပန်းမခြအနားယူ
ရန်နှင့် ယာဉ်မေျးမှုဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားြွယ်မနရာများရှမိြောင်း မြာ်ခပပါသည်။ ခပည်နယ်ဥယျာဉ်
 အနီးအနားတွင်ရှိမြောင်း မြာ်ခပထားမသာ အမှတ်အသားသည် အညိုမရာင်မနာေ်ခံရှိသည့် 
ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသား ဥပမာတစ်ခခုြစ်သည်။

အခပာမရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများအခပာမရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများ 
အခပာမရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများသည် လမ်းအတေွ် ဝန်မဆာင်မှုများနှင့် 
လမ်းမြောင်း အချေ်အလေ်ေို မြာ်ခပပါသည်။ အဆငမ်ခပမစမည့်ဝန်မဆာင်မှုများနှင့် ပတ်သေ်သည့် 
အချေ်အလေ်ေို မြာ်ခပထားမသာ အမှတ်အသားသည် အခပာမရာင်မနာေ်ခံရှိသည့် ယာဉ်မြောထိန်း 
အမှတ်အသား ဥပမာတစ်ခုခြစ်သည်။

အစိမ်းမရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများအစိမ်းမရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများ 
အစိမ်းမရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများသည် အမဝးမခပးလမ်းမကေီး အဝင်အထေွ်
များ သိုမ့ဟုတ် မရှ့တွင် မရာေ်မည့်မနရာများ၏ အေွာအမဝးေဲ့သို ့ခွင့ခ်ပုထားသည့် မရွ့လေားသွားလာ
မှုများနှင့် လမ်းညွှန်ချေ်များေို မြာ်ခပထားပါသည်။ အေွာအမဝးေို မြာ်ခပထားမသာ အမှတ်အသား
သည် အစိမ်းမရာင်မနာေ်ခံရှိသည့် ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသား ဥပမာတစ်ခခုြစ်သည်။

လိမမ္မာ်မရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများလိမမ္မာ်မရာင်ရှမိသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများ 
လိမမ္မာ်မရာင် ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများသည် ယာဉမ်ြော၏ ယာယီအမခခအမနများ ရှမိနမြောင်း 
ယာဉ်မမာင်းများေို သတိမပးပါသည်။ ဤအမှတ်အသားများသည် အမဝးမခပးလမ်းမကေီး မဆာေ်လုပ်မရးနှင့်  
ထိန်းသိမ်းမရး လုပ်ငန်းများမြောင့် မရှ့တွင်ကေုံရမည့် လမ်းအမခခအမနများနှင့် ပတ်သေ်ခပီး ယာဉ်မမာင်း
များေုိ သတိမပးရန်အတွေ် အသုံးခပုပါသည်။ မရှ့တွင်အလံေိုင်သူရှိသည် “Flagger Ahead” ဟူသည့် 
အမှတ်အသားသည် လိမမ္မာမ်ရာင်မနာေ်ခံခြင့် မြာ်ခပထားမသာ အမှတ်အသား ဥပမာတစ်ခခုြစ်သည်။

အခြူမရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများအခြူမရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများ 
အခြူမရာင် ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများသည် အမထာေ်အေူခြစ်မစသည့် အမဝးမခပးလမ်းမ
ကေီး အေွာအမဝးမှတ်တိုင် အချေ်အလေ်များနှင့်အတူ ယာဉ်မမာင်းများ လိေု်နာရမည့် အခမန်နှုန်း
ေန့်သတ်ချေ်ေဲ့သိုမ့သာ ယာဉ်စည်းေမ်းများေို မြာ်ခပထားပါသည်။ မီးနီလေင်မမေွ့ရ “No Turn On 
Red” ဟူသည့် အမှတ်အသားသည် အခြူမရာင်မနာေ်ခံခြင့် မြာ်ခပထားမသာ အမှတ်အသား ဥပမာ
တစ်ခခုြစ်သည်။

အဝါမရာင် သိုမ့ဟုတ် စိမ်းဝါမရာင် မီးမရာင်ခပန်သည့် ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများအဝါမရာင် သိုမ့ဟုတ် စိမ်းဝါမရာင် မီးမရာင်ခပန်သည့် ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများ 
အဝါမရာင် သိုမ့ဟုတ် စိမ်းဝါမရာင် မီးမရာငခ်ပန်သည့် ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများသည် မရှ့တွင် ကေုံ
ရမည့် လမ်းအမခခအမန အတိအေျနှင့် အန္တရာယ်များရှမိြောင်း ကေိုတင်ခပင်ဆင်ရန် သတိမပးခပီး အနီးအနား
တွင် မေျာင်းနယ်မခမဇုန် ခြစ်မြောင်း ယာဉ်မမာင်းများေို သတိမပးပါသည်။ စိုစွတမ်သာအခါ လမ်းမချာ်
မြောင်း “Slippery When Wet” ဟူသည့် အမှတ်အသားသည် အဝါမရာငမ်နာေ်ခံရှိမသာ အမှတ်အသား 
ဥပမာတစ်ခုခြစ်သည်။ မီးမရာငခ်ပန်သည့် စိမ်းဝါမရာင် အမှတ်အသားများသည် ထိမုနရာအနီးအနားတွင် 
မေျာင်းများ၊ လမ်းမလောေ်သွားသူများ၊ စေ်ဘီးများနှင့် မေျာင်းဘတ်စေား လမ်းမြောင်း ရှိမနမြောင်း 
ယာဉ်မမာင်းများေို သတိမပးပါသည်။ မေျာင်းနယ်မခမရှိ လူခြတ်ေူးရန်လမ်းများအတွေ် လမ်းမလောေ်သူ 
ခြတေ်ူးရန် “Pedestrian Crossing” ဟူသည့် အမှတ်အသားသည် မီးမရာင်ခပန်သည့် စိမ်းဝါမရာင် မနာေ်ခံ
ရှိနိုင်သည့် ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသား ဥပမာတစ်ခခုြစ်သည်။

အနီမရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများအနီမရာင်ရှိမသာ ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများ  
အနီမရာင် ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများသည် မဘးအန္တရာယ်ေို မရှာင်ြေဉ်ရန်အတွေ် 
ချေ်ချင်းမဆာင်ရွေ်ရမည့် အရာေို ယာဉ်မမာင်းများအတေွ် မြာ်ခပမပးမသာ ယာဉ်စည်းေမ်း
များ ခြစ်ပါသည်။ လမ်းမြောင်းမှားမနမြောင်း “Wrong Way” ဟူသည့် အမှတ်အသားသည် အနီ
မရာင်မနာေ်ခံခြင့် မြာ်ခပထားမသာ အမှတ်အသား ဥပမာတစ်ခုခြစ်သည်။
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ယာဉ်မြကာထိန်းသည့် အေှတ်အသား ပုံသဏ္ဌာန်ေျားယာဉ်မြကာထိန်းသည့် အေှတ်အသား ပုံသဏ္ဌာန်ေျား
ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသား၏ ပုံသဏ္ဌာန်လည်း တင်ခပထားမသာ အချက်အလက် အေျ ိုးအစားကို မြာ်ခပထားသည်။ ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသား
ေျားအတွက် အေျားအားခြင့် အသုံးခပုသည့် ပုံသဏ္ဌာန် ခုနှစ်ေျ ိုးရှိပါသည်။

စက်ဝိုင်းပုံ ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားစက်ဝိုင်းပုံ ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျား 
စက်ဝိုင်းပုံ ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားသည် မရှ့တွင် ရထားလေ်းဆုံေျားရှိမြကာင်း သတိမပး
ပါသည်။

သုံးနားညီကတိဂံပုံ ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားသုံးနားညီကတိဂံပုံ ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျား 
အနားသုံးဘက်ညီသည့် ကတိဂံပုံယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားသည် လေ်းဆုံကို ချဉ်းကပ်
မသာအခါ ယာဉ်မောင်းအမနခြင့် အရှိန်မလော့ရန်နှင့် အခခားယာဉ်မောင်းေျား သိုေ့ဟုတ် လေ်းမလောက်
သွားသူေျားကို ဦးစားမပး၍ အခပည့်အစုံရပ် မပးရန်အတွက် အဆင်သင့်ခြစ်မနမအာင် ယာဉ်မောင်းေျား
ကို သတိမပးပါသည်။

ြကက်လောအလံပုံ ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားြကက်လောအလံပုံ ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျား 
ြကက်လောအလံပုံ ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားသည် နှစ်လေ်းမောင်း၏ ဘယ်ဘက်အခခေ်းတွင် 
တင်ခပထားခပီး အခခားယာဉ်ေျားကို ဘယ်ဘက်ေှ မကျာ်ေတက်ရန်အတွက် ယာဉ်မောင်းကို သတိမပး
ပါသည်။

စတုဂံပုံ ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားစတုဂံပုံ ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျား 
စတုဂံပုံ ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားသည် အချက်အလက် သုံးေျ ိုးအနက် တစ်ေျ ိုးကို မြာ်ခပ
ထားပါသည်။ ယာဉ်မောင်းေျား လိုက်နာရေည့် အခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ေျားနှင့် ဥပောအခြစ် ဘယ်
ဘက်ေမကွ့ရ “No Left Turn” ဟူသည့် တားခေစ်ထားမသာ ချ ိုးမကွ့ေှု ကဲ့သို ့ယာဉ်စည်းကေ်းေျားကို 
မြာ်ခပထားနိုင်သည်။

ခပည်နယ် အမဝးမခပးလေ်းေကကီးကို မြာ်ခပမသာ လေ်းမြကာင်း သမကဂတ အေှတ်အသား  
ေျား၊ သိုေ့ဟုတ် မရှ့ခေို့ရှိရာသို ့လေ်းညွှန်မသာ မရာက်ရှိေည့်မနရာ အေှတ်အသားေျား ကဲ့သို ့
အမထာက်အကူခြစ်မသာ အချက်အလက်ေျားကို မြာ်ခပနိုင်သည်။

လေ်းမြကာင်းတွင် အလွန်မကွ့မကာက်သည့် အချ ိုးအမကွ့ရှိမြကာင်း အကကံခပုထားသည့် အခေန်နှုန်း
ကဲ့သို ့အန္တရာယ် အမခခအမနေျား ရှိမြကာင်းလည်း ယာဉ်မောင်းေျားကို သတိမပးနိုင်သည်။

အကကံခပုထားသည့် အခေန်နှုန်း အေှတ်အသားသည် အေျားအားခြင့် သတိမပးမသာ စွန်ပုံစံ
အေှတ်အသား နှင့်အတူ တင်ခပမလ့ရှိသည်။

စွန်ပုံသဏ္ဌာန် ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားစွန်ပုံသဏ္ဌာန် ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျား 
စွန်ပုံသဏ္ဌာန် ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားသည် မရှ့တွင်ကကုံရေည့် လေ်းအမခခအမနေျားနှင့် 
အန္တရာယ်ေျားရှိမြကာင်း ယာဉ်မောင်းေျားကို သတိမပးပါသည်။ ခခားထားမသာ အမဝးမခပးလေ်းေ
ကကီး လေ်းဆုံး ဟူသည့် “Divided Highway Ends” အေှတ်အသားသည် စွန်ပုံသဏ္ဌာန် ယာဉ်မြကာ
ထိန်း အေှတ်အသားေျား၏ ဥပောတစ်ခုခြစ်ပါသည်။

အနားငါးဘက်ရှိ ပဉ္စဂံပုံသဏ္ဌာန် ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားအနားငါးဘက်ရှိ ပဉ္စဂံပုံသဏ္ဌာန် ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျား 
အနားငါးဘက်ရှိ ပဉ္စဂံပုံသဏ္ဌာန် ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားသည် ကမလးေျား လေ်းကူးနိုင်
ေည့် မကျာင်းအနီးအနား ဧရိယာတွင် ဝင်မရာက်မနမြကာင်း ယာဉ်မောင်းေျားကို သတိမပးပါသည်။

အနားရှစ်ဘက်ရှိ အဌဂံ ပုံသဏ္ဌာန်ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားအနားရှစ်ဘက်ရှိ အဌဂံ ပုံသဏ္ဌာန်ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျား 
အနားရှစ်ဘက်ရှိ အဌဂံ ပုံသဏ္ဌာန် ယာဉ်မြကာထိန်း အေှတ်အသားေျားသည် လေ်းဆုံတွင် ရပ်ရန်နှင့် 
ဦးစွာသွားခွင့်ရှိသူကို ဦးစားမပးရန်အတွက် ယာဉ်မောင်းေျားကို သတိမပးပါသည်။

စိ�စွတိ်�ည်််အ�း မော�ိာလို့တိတ်ိ�ည်််ဆိုိ�
မော�ာ �မောကေေတိမာှာ စိန်���စ� ယ်ာဥ််မော�ကာာဆိို�င့််�ဘဲ�တိ်ရဲ့့� ဥ်�မာာတိစ်��ခြား�စ်�း�ည််။
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BE
PREPARED

TO STOP

WATCH

FOR ICE ON
BRIDGES

သတိမပးချေ် အမှတ်အသားများသတမိပးချေ် အမှတ်အသားများ
သတမိပးချေ် အမှတ်အသားများသည် မရှ့တွင်ကေုံရမည့် လမ်းအမခခအမနများနှင့် အန္တရာယ်များရှိမြောင်း ယာဉ်မမာင်းများေို ကေိုတင်ခပင်ဆငမ်ပး
ပါသည်။ မအာေ်ပါ အမှတ်အသားများသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ သတမိပးချေ် ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားဥပမာများ ခြစ်ပါသည်။

ယာဉ်မြောထပ်မပါင်းယာဉ်မြောထပ်မပါင်း
ထားသည်ထားသည်

စေ်ဘီးစေ်ဘီး ခမင်းဆွဲယာဉ်သတိမပးချေ်ခမင်းဆွဲယာဉ်သတိမပးချေ် ေျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ေျွဲနွားတိရစ္ဆာန် ေျဉ်းမခမာင်းမသာတံတားေျဉ်းမခမာင်းမသာတံတား အရာဝတ္ထု အရာဝတ္ထု 
အမှတ်အသားများအမှတ်အသားများ

မရှ့တွင်လမ်းဆုံရှိသည်မရှ့တွင်လမ်းဆုံရှိသည် မရှ့တွင်အချ ိုးအမေွ့မရှ့တွင်အချ ိုးအမေွ့
ရှိသည်ရှိသည်

သမင်သမင် မဂါေ်ေွင်းယာဉ်မဂါေ်ေွင်းယာဉ် ရပ်ရန်အသင့်ခပင်ထားပါရပ်ရန်အသင့်ခပင်ထားပါ ရုတ်တရေ်ချ ိုးရမသာရုတ်တရေ်ချ ိုးရမသာ
အမေွ့ အရှိန်မလော့ပါအမေွ့ အရှိန်မလော့ပါ

ခခားထားမသာ အမဝးမခပးခခားထားမသာ အမဝးမခပး
လမ်းမကေီးအစလမ်းမကေီးအစ

စိုေ်ပျ ိုးမရးသုံး စိုေ်ပျ ိုးမရးသုံး 
စေ်ေိရိယာစေ်ေိရိယာ

မီးသတ်ဌာနမီးသတ်ဌာန ယာဉ်မြောဆုံးမည်ယာဉမ်ြောဆုံးမည် မတ်မစာေ်မသာမတမ်စာေ်မသာ
ေုန်းဆင်းေုန်းဆင်း

မရှ့တွင်ရပ်ရမည်မရှ့တွင်ရပ်ရမည်

ယာဉ်မြောမရွှ့ထားသည်ယာဉ်မြောမရွှ့ထားသည် အခမင့်ေန့်သတ်အခမင့်ေန့်သတ်
ထားသည်ထားသည်

လမ်းမဘး မျေ်နှာခပင်လမ်းမဘး မျေ်နှာခပင်
နိမ့်သည်နိမ့်သည်

ယာဉ်မြောဆုံမည်ယာဉမ်ြောဆုံမည် နှစ်လမ်းမမာင်းနှစ်လမ်းမမာင်း မေွ့မောေ်မသာလမ်းမေွ့မောေ်မသာလမ်း

လမ်းမလောေ်သူလမ်းမလောေ်သူ ေစားေွင်း သတိမပးချေ်ေစားေွင်း သတိမပးချေ် မဘးတိုေ်လမ်းဆုံမဘးတိုေ်လမ်းဆုံ စိုစွတ်မသာအခါ စိုစွတမ်သာအခါ 
လမ်းမချာ်သည်လမ်းမချာ်သည်

“T”ပုံစံ လမ်းဆုံ“T”ပုံစံ လမ်းဆုံ ယာဉ်မြောထိန်းယာဉမ်ြောထိန်း
အချေ်ခပအချေ်ခပ

တံတားများမပါ်တွင်တံတားများမပါ်တွင်
မရခဲေိုသတိခပုပါမရခဲေိုသတိခပုပါ

မရှ့တွင်ဦးစားမပး၍မရှ့တွင်ဦးစားမပး၍
ရပ်မပးရမည်ရပ်မပးရမည်
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အမဝးမခပးလမ်းမကေီး မဆာေ်လုပ်မရးနှင့် ထိန်းသိမ်းမရး အမှတ်အသားများအမဝးမခပးလမ်းမကေီး မဆာေ်လုပ်မရးနှင့် ထိန်းသိမ်းမရး အမှတ်အသားများ
မဆာေ်လုပ်မရး လုပ်ငန်းဇုန်များသည် ယာဉ်မမာင်းများနှင့် မဆာေ်လုပ်မရးဝန်ထမ်းများ နှစ်ဦးနှစ်ြေ်စလုံး အတေွ် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ အမဝးမခပး
လမ်းမကေီး မဆာေ်လုပ်မရးသုံး လိမမ္မာ်မရာင် ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများသည် မဆာေ်လုပ်မရးဇုန်များေို ချဉ်းေပ်မသာအခါ သတခိပုရန်
အတွေ် ယာဉ်မမာင်းများေို သတိမပးပါသည်။ အချ ို့မသာ မဆာေ်လုပ်မရး သမကဂတအမှတ်အသားများသည် လမ်းမြောင်းလွှမဲခပာင်းသည့် သမကဂတ
အမှတ်အသားေဲ့သို ့လမ်းညွှန်ချေ်မပးပါသည်၊ သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်အတွေ် ထည့ ်မပါင်းသည့ခ်ပစ်ဒဏ်များ သမကဂတအမှတ်အသား ေဲ့သိုမ့သာ 
စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများေို မြာ်ခပပါသည်။

FLAGGER
AHEAD

2 TRACKS

SCHOOL
BUS STOP

AHEAD

ရထားလမ်း အမှတ်အသားများရထားလမ်း အမှတ်အသားများ
ရထားလမ်း ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသားများသည် မရှ့တွင် ရထားလမ်းဆုံများရှမိြောင်း ယာဉ်မမာင်းများေို သတိမပးပါသည်။

မေျာင်းနယ်မခမဇုန် အမှတ်အသားများမေျာင်းနယ်မခမဇုန် အမှတ်အသားများ
အဝါမရာင် သိုမ့ဟုတ် မရာင်ခပန်ဟပ်မသာ စိမ်းဝါမရာင် အမှတ်အသားများသည် ေမလးများ လမ်းေူးနိုင်မည့် မေျာင်းအနီးအနား ဧရိယာတွင် ဝငမ်ရာေ်
မနမြောင်း ယာဉ်မမာင်းများေို သတိမပးပါသည်။

လမ်းလွှဲထားသည်လမ်းလွှဲထားသည် မရှ့တွင်လမ်းလွှဲထားသည်မရှ့တွင်လမ်းလွှဲထားသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွေ် ထည့် လုပ်ငန်းခွင်အတေွ် ထည့် 
မပါင်းမည့်ခပစ်ဒဏ်များမပါင်းမည့်ခပစ်ဒဏ်များ

မရှ့တွင်အလံေိုင်သူမရှ့တွင်အလေံိုင်သူ
ရှိသည်ရှိသည်

မရှ့တွင်အလံေိုင်သူမရှ့တွင်အလေံိုင်သူ
ရှိသည်ရှိသည်

ညာဘေ်ယာဉ်မြောေို ညာဘေ်ယာဉမ်ြောေို 
ပိတ်ထားသည်ပိတ်ထားသည်

မရှ့တွင်လမ်းခပင်သည်မရှ့တွင်လမ်းခပင်သည် မရှ့တွင်လုပ်ငန်းအြွဲ့မရှ့တွင်လုပ်ငန်းအြွဲ့
ရှိသည်ရှိသည်

လုပ်ငန်းခွင် အခမန်နှုန်းလုပ်ငန်းခွင် အခမန်နှုန်း
ေန့်သတ်ချေ်ေန့်သတ်ချေ်

ရထားလမ်းဆုံရထားလမ်းဆုံ ရထားလမ်းဆုံရထားလမ်းဆုံ ရထားလမ်းဆုံရထားလမ်းဆုံ

ရထားလမ်းဆုံရထားလမ်းဆုံ

မေျာင်းဝန်းမေျာင်းဝန်း
လမ်းေူးရာမနရာလမ်းေူးရာမနရာ

မေျာင်းဝန်းမေျာင်းဝန်း
လမ်းေူးရာမနရာလမ်းေူးရာမနရာ

မရှ့တွင်မေျာင်းဘတ်စေား မရှ့တွင်မေျာင်းဘတ်စေား 
ရပ်ရန်ရှိသည်ရပ်ရန်ရှိသည်

မရှ့တွင်မေျာင်းဘတ်မရှ့တွင်မေျာင်းဘတ်
စေား ရပ်ရန်ရှိသည်စေား ရပ်ရန်ရှိသည်



3131

အခန်း 6အခန်း 6 | ယာဉ်ကြောထိန်းသည့် အမှတ်အသားများနှင့် အချေ်ပြများ

မနှးမေွးစွာ သွားမသာယာဉ်အတွေ် သမကဂတမနှးမေွးစွာ သွားမသာယာဉ်အတွေ် သမကဂတ
မနှးမေွးစွာ သွားမသာယာဉ်အတေွ် သမကဂတသည် အလယ်တွင် မရာင်ခပန်သည့်လိမမ္မာ်မရာင်နှင့် မရာင်ခပန်ဟပ်သည့် အနီမရာင် အနားေွပ်များရှခိပီး 
တစ်နာရီ 25 မိုင်နှုန်းထေ်ပို၍ မသွားရသည့် မနှးမေွးမသာယာဉ် ရှိမြောင်း မြာ်ခပပါသည်။

45
M.P.H.

RAMP

35
M.P.H.

EXIT

15
MPH

ယာဉ်စည်းေမ်း အမှတ်အသားများယာဉ်စည်းေမ်း အမှတ်အသားများ
ယာဉ်စည်းေမ်း အမှတ်အသားများသည် ယာဉ်သွားလာသည့် အခမန်နှုန်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုအတေွ် စည်းေမ်းချမှခပီး ယာဉ်မမာင်းများ လိေု်နာရမည့် စည်းမျဉ်း
များေို မြာခ်ပထားပါသည်။ မအာေ်ပါ အမှတ်အသားများသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ ယာဉ်စည်းေမ်း အမှတ်အသား ဥပမာများခြစ်ပါသည်။

LEFT TURN
YIELD

ON GREEN

MINIMUM
SPEED

40
2 HR

PARKING
8:30 AM

TO 5:30 PM

LEFT LANE

MUST
TURN LEFT

LEFT ON
GREEN
ARROW

ONLY

LEFT
TURN

SIGNAL

DO  NOT
BLOCK
INTERSECTION

EMERGENCY
STOPPING

ONLY

အခမန်နှုန်း အကေံခပုချေ် အမှတ်အသားများအခမန်နှုန်း အကေံခပုချေ် အမှတ်အသားများ
အခမန်နှုန်း အကေံခပုချေ် အမှတ်အသားများသည် သတိမပးချေ် အမှတ်အသားများနှင့် တွဲထားနိုင်သည်။

မနှးမေွးစွာသွားမသာယာဉ်မနှးမေွးစွာသွားမသာယာဉ်

ထွေ်မပါေ်တွင် အခမန်ထွေ်မပါေ်တွင် အခမန်
နှုန်းအကေံခပုထားသည်နှုန်းအကေံခပုထားသည်

အဝိုင်းလမ်းဆုံတွင် အခမန်အဝိုင်းလမ်းဆုံတွင် အခမန်
နှုန်းအကေံခပုထားသည်နှုန်းအကေံခပုထားသည်

ဝင်ထွေ်ရန် ဆင်မခခမလောဝင်ထေွ်ရန် ဆင်မခခမလော
လမ်းများတွင် အခမန်နှုန်းလမ်းများတွင် အခမန်နှုန်း

အကေံခပုထားသည်အကေံခပုထားသည်

မရှ့တွင် အခမန်နှုန်း မရှ့တွင် အခမန်နှုန်း 
ေန့်သတ်ချေ်ေန့်သတ်ချေ်

လမ်းဆုံေိုမပိတ်ရလမ်းဆုေံိုမပိတ်ရ မဝင်ရမဝင်ရ မေျာ်မတေ်ရမေျာ်မတေ်ရ အမရးမပါ်အမခခအမန အမရးမပါ်အမခခအမန 
အတွေ်ရပ်တန့်ရန်အတွေ်ရပ်တန့်ရန်

ညာဘေ်တွင်ညာဘေ်တွင်
ေပ်မမာင်းပါေပ်မမာင်းပါ

ဘယ်ဘေ်ယာဉ်မြောဘယ်ဘေ်ယာဉမ်ြော
သည် ဘယ်ဘေ်သည် ဘယ်ဘေ်

မေွ့ရမည်မေွ့ရမည်

အစိမ်းမရာင်ခမှားခပမှသာ အစိမ်းမရာင်ခမှားခပမှသာ 
ဘယ်ဘေ်မေွ့ရမည်ဘယ်ဘေ်မေွ့ရမည်

ဘယ်ဘေ်မေွ့ရန် ဘယ်ဘေ်မေွ့ ရန် 
အချေ်ခပမီးအချေ်ခပမီး

မီးစိမ်းလေင် အခခားယာဉ်ေို မီးစိမ်းလေင် အခခားယာဉေ်ို 
ဦးစားမပးခပီးမှ ဘယ်ဘေ်ဦးစားမပးခပီးမှ ဘယ်ဘေ်

မေွ့ပါမေွ့ပါ

ရပ်နားရန်မနရာရပ်နားရနမ်နရာ
ေန့်သတ်ထားသည်ေန့်သတ်ထားသည်

အနည်းဆုံးအခမန်နှုန်းအနည်းဆုံးအခမန်နှုန်း မေွ့မည့်ယာဉ်မြောများမေွ့မည့်ယာဉမ်ြောများ
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RIGHT LANE

MUST
TURN RIGHT

SPEED
ZONE

AHEAD

SLOWER
TRAFFIC

KEEP
RIGHT

1  HOUR
PAY

PARKING

P
RESERVED
PARKINGONE

WAY

HERE

ON

ခြည့်စွေ်အစားထိုးမသာ သမကဂတအမှတ်အသားများခြည့်စွေ်အစားထိုးမသာ သမကဂတအမှတ်အသားများ
လမ်းဆုံ၏ မည်သည့်ယာဉ်မြောဘေ်တွင် ရပ်ရမည်ခြစမ်ြောင်း မြာ်ခပရန်အတွေ် ခြည့်စွေ်အစားထိုးမသာ သမကဂတ အမှတ်အသားများေို  ရပ်ရန် 
အမှတ်အသားများ၏ မအာေ်ပိုင်းတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ထပ်မံခြည့်စွေ်ထားသည်။

CROSS TRAFFIC 
DOES NOT STOP ALL WAY

NO
PARKING

ANY
TIME

ဘယ်ဘေ်မမေွ့ရဘယ်ဘေ်မမေွ့ရ မရပ်နားရမရပ်နားရ မည်သည့်အချိန်မဆိုမည်သည့်အချိန်မဆို
မရပ်နားရမရပ်နားရ

ညာဘေ်မမေွ့ရညာဘေ်မမေွ့ရ ေုန်တင်ယာဉ်များေုန်တင်ယာဉ်များ
မသွားရမသွားရ

မီးနီလေင်မမေွ့ရမီးနီလေင်မမေွ့ ရ

ဂငယ်မေွ့မမေွ့ရဂငယ်မေွ့မမေွ့ရ တစ်လမ်းမမာင်းတစ်လမ်းမမာင်း တစ်လမ်းမမာင်းတစ်လမ်းမမာင်း သီးသန့်ထားမပးမသာ သီးသန့်ထားမပးမသာ 
ရပ်နားခွင့်ရပ်နားခွင့်

အခမြေးခြင့်ရပ်နားခွင့်အခမြေးခြင့်ရပ်နားခွင့် သီးသန့်ထားမပးမသာ ရပ်နားသီးသန့်ထားမပးမသာ ရပ်နား
ခွင့် ဗင်ေားရပ်နားနိုင်သည်ခွင့် ဗင်ေားရပ်နားနိုင်သည်

ထိန်းချုပ်ထားမသာထိန်းချုပ်ထားမသာ
ယာဉ်မြောယာဉ်မြော

ညာဘေ်ယာဉ်မြောသည် ညာဘေ်ယာဉ်မြောသည် 
ညာဘေ်မေွ့ရမည်ညာဘေ်မေွ့ရမည်

ညာဘေ်ယာဉ်မြောသာညာဘေ်ယာဉမ်ြောသာ ပိုမနှးသည့်ယာဉ်များ ပိုမနှးသည့်ယာဉ်များ 
ညာဘေ်ယာဉ်မြောတွင်ညာဘေ်ယာဉမ်ြောတွင်

မမာင်းပါမမာင်းပါ

မရှ့တွင် အခမန်နှုန်း မရှ့တွင် အခမန်နှုန်း 
ေန့်သတ်ထားမသာဇုန်ေန့်သတ်ထားမသာဇုန်

ရှိသည်ရှိသည်

ရပ်ရပ်

မီးနီလေင်ဤမနရာတွင်မီးနီလေင်ဤမနရာတွင်
ရပ်ပါရပ်ပါ

ဆွဲတင်မရွှ့မခပာင်းဇုန်ဆွဲတင်မရွှ့မခပာင်းဇုန် ဘယ်ဘေ်မေွ့ သိုမ့ဟုတ် ဘယ်ဘေ်မေွ့ သိုမ့ဟုတ် 
ဆေ်သွားပါဆေ်သွားပါ

ညာဘေ်မေွ့ သိုမ့ဟုတ် ညာဘေ်မေွ့ သိုမ့ဟုတ် 
ဆေ်သွားပါဆေ်သွားပါ

အသွားအခပန်နှစ်ဘေ်လုံး အသွားအခပန်နှစ်ဘေ်လုံး 
ဘယ်မေွ့နိုင်သည်ဘယ်မေွ့နိုင်သည်

လမ်းမြောင်းမှားလမ်းမြောင်းမှား
မနသည်မနသည်

ဦးစားမပးပါဦးစားမပးပါ

လမ်းဆုံခြတ်သည့်ယာဉ်မြောလမ်းဆုခံြတ်သည့်ယာဉ်မြော ယာဉ်မြောအားလုံးယာဉ်မြောအားလုံး
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Brookston
Lafayette
Indianapolis

10
19
82

INTERSTATE

4070

1 MILE

INDIANA

39 40 70

ယာဉ်မြောထိန်း လမ်းညွှန်ချေ် အမှတ်အသားများယာဉ်မြောထိန်း လမ်းညွှန်ချေ် အမှတ်အသားများ
ယာဉ်မြောထိန်း လမ်းညွှန်ချေ် အမှတ်အသားများသည် ယာဉ်မမာင်းများ သွားမနသည့်လမ်း အမျ ိုးအစား၊ မရှ့တွင်ရှိသည့် အမဝးမခပးလမ်းမကေီး၏ 
ဝင်မပါေ်ထွေ်မပါေ်များနှင့် မနရာအသီးသီးသို ့သွားမည့်ခရီး အေွာအမဝး၊ စသည့် အချေ်အလေ်များေို မြာ်ခပပါသည်။ မအာေ်ပါ အမှတ်အသား
များသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ ယာဉ်မြောထိန်း လမ်းညွှန်ချေ် အမှတ်အသား ဥပမာများခြစ်ပါသည်။

ယာဉ်မမာင်းအတွေ် ဝန်မဆာင်မှုများနှင့် အနားယူမှု အမှတ်အသားများယာဉ်မမာင်းအတွေ် ဝန်မဆာင်မှုများနှင့် အနားယူမှု အမှတ်အသားများ
ယာဉ်မမာင်းအတွေ် ဝန်မဆာင်မှုများနှင့် အနားယူမှု အမှတ်အသားများသည် ယာဉ်မမာင်းများအတေွ် အဆငမ်ခပမစမည့် ဝန်မဆာင်မှုများ၊ ဥယျာဉ်များ
နှင့် အပန်းမခြရန်မနရာများ အမြောင်းေို မြာ်ခပထားပါသည်။

မလယာဉ်ေွင်းမလယာဉ်ေွင်း ဘတ်စေားဂိတ်ဘတ်စေားဂိတ် မြာ်ခပထားမသာ အေွာမြာ်ခပထားမသာ အေွာ
အမဝးများအမဝးများ

အမဝးမခပးလမ်းမကေီး အမဝးမခပးလမ်းမကေီး 
ထွေ်မပါေ်များထွေ်မပါေ်များ

ကေိုတင်လမ်းညွှန်မသာ ကေိုတင်လမ်းညွှန်မသာ 
သမကဂတသမကဂတ

ခရီးမိုင်မှတ်တိုင်ခရီးမိုင်မှတ်တိုင်
မြာ်ခပချေ်မြာခ်ပချေ်

ခပည်နယ်လမ်းမကေီးခပည်နယ်လမ်းမကေီး US အမဝးမခပးလမ်းမကေီးUS အမဝးမခပးလမ်းမကေီး ခပည်နယ်ေူးလမ်းမကေီးခပည်နယ်ေူးလမ်းမကေီး

တည်းခိုခန်းများရှိသည်တည်းခိုခန်းများရှိသည် အဆင်မခပမစမည့် အဆင်မခပမစမည့် 
ဝန်မဆာင်မှုများရှိသည်ဝနမ်ဆာင်မှုများရှိသည်

စေ်ဘီးစီးရန်လမ်းစေ်ဘီးစီးရန်လမ်း မလှတင်မလှချရန် မလှတင်မလှချရန် 
ဆင်မခခမလောဆင်မခခမလော

အမပျာ်ခရီး အမပျာ်ခရီး 
စခန်းချရန်မနရာစခန်းချရန်မနရာ

အစားအမသာေ် အစားအမသာေ် 
ဝန်မဆာင်မှုများရှိသည်ဝနမ်ဆာင်မှုများရှိသည်

ဓာတ်ဆီဝန်မဆာင်မှုများဓာတ်ဆီဝန်မဆာင်မှုများ
ရှိသည်ရှိသည်

မသန်စွမ်းမှုရှိသူအတွေ် မသန်စွမ်းမှုရှိသူအတေွ် 
ရပ်နားရာမနရာရပ်နားရာမနရာ

မသန်စွမ်းမှုရှိသူအတွေ် မသန်စွမ်းမှုရှိသူအတွေ် 
ရပ်နားရာမနရာရပ်နားရာမနရာ

သမိုင်းမှတ်တိုင်သမိုင်းမှတ်တိုင် မဆးရုံမဆးရုံ ေစားေွင်းေစားေွင်း

အနားယူရန်မနရာအနားယူရန်မနရာ လမ်း / မိုးမလဝသလမ်း / မိုးမလဝသ
သတင်းအချေ်အလေ်သတင်းအချေ်အလေ်

ခပည်နယ်ဥယျာဉ်ခပည်နယ်ဥယျာဉ် တယ်လီြုန်းရှိသည်တယ်လီြုန်းရှိသည်
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ယာဉ်မြောထိန်းအချေ်ခပများယာဉ်မြောထိန်းအချေ်ခပများ
ရပ်ရန်မီးများနှင့် အမှတ်အသားများေဲ့သို ့ယာဉ်မြောထိန်းချုပ်မသာ ေိရိယာများသည် ယာဉ်အသွားအလာ ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် လမ်းဆုံများ၊ လမ်းမလောေ်
သူ ခြတေ်ူးရာမနရာများတွင် ဦးစွာသွားခွင့်ရှိသူေို မြာခ်ပရန်အတွေ် အသုံးခပုပါသည်။

လမ်းဆုံတွင် ခြတ်မမာင်းသွားခခင်းလမ်းဆုံတွင် ခြတ်မမာင်းသွားခခင်း
မီးစိမ်းသည် သွားပါဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ သင့်ဘေ်တွင် မီးစိမ်းပါေ သွားခွင့်ရှခိပီး လမ်းဆုံတွင် အခခားယာဉ်များနှင့် လမ်းမလောေ်သွားသူများ ရှင်းလင်း
မနသ၍ လမ်းဆုံေို ခြတ်မမာင်းသွားနိုင်သည်။

ပုံမှန်လင်းမနသည့် မီးဝါသည် မီးစိမ်းအချိန်ေုန်ဆုံးမြောင်းနှင့် အချေ်ခပမီးသည် အနီသိုမ့ခပာင်းလဲမည့်ဆဲဆခဲြစ်မြောင်း အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ သင့်ဘေ်
တွင် ပုံမှန်လင်းမနသည့် မီးဝါခြစ်ပါေ လမ်းသွားခွင့် အချိန်ေုန်ဆုံးမတာ့မည် ခြစ်ပါသည်။ လမ်းဆုေံို ချဉ်းေပ်စဉ် အလွန်နီးေပ်၍ မဘးေင်းစွာ မရပ်နိုင်
ပါေ အခပီးဆေ်သွားနိုင်ပါသည်။

မီးနီသည် ရပ်ရမည့် အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ အခခားဘေ်မှ လမ်းဆုံေိုခြတ်သွားမည့် ယာဉမ်ြောများအမနနှင့် သွားလာခွင့်ရှိသည်။ သင့်ဘေ်တွင် မီးနီပါေ မီး
စိမ်းသို ့မမခပာင်းလဲမီနှင့် လမ်းဆုံတွင် မေင်းရှင်းမီ လမ်းဆုံထဲသိုမ့ဝင်ရပါ။

လမ်းဆုံတွင် ချ ိုးမေွ့ ခခင်းလမ်းဆုံတွင် ချ ိုးမေွ့ ခခင်း
သင့်ဘေ်တွင် မီးနီ သိုမ့ဟုတ် မီးစိမ်းနှင့်အတူ အစိမ်းမရာင်ခမှားပုံ မတွ့ရပါေ လမ်းဆုံတွင် ေင်းရှင်းမနသ၍ သင့်အမနနှင့် ဦးစွာသွားခွင့်ရှိခပီး လမ်းဆုံတွင် 
ချ ိုးမေွ့နိုင်သည်။

သင့်ဘေ်တွင် ခမှားမပါသည့်မီးစိမ်း ခပထားပါေ လမ်းဆုံတွင် ရှင်းလင်းမနသ၍ ချ ိုးမေွ့နိုင်သည်။ အခခားတစ်ဘေ်မှ သွားလာသင့်ဘေ်တွင် ခမှားမပါသည့်မီးစိမ်း ခပထားပါေ လမ်းဆုံတွင် ရှင်းလင်းမနသ၍ ချ ိုးမေွ့နိုင်သည်။ အခခားတစ်ဘေ်မှ သွားလာ
ခွင့်ရှိခပီး လာမနသည့်ယာဉ်များေို ဦးစားမပးရမည်။ ဘယ်ဘေ်မေွ့ရန်အတွေ် လမ်းဆုံထဲသို ့တစ်ကေိမ်လေင်ယာဉ်တစ်စီးသာ ဝင်ခွင့်ရှိခပီး လာမနသည့်ယာဉ်များေို ဦးစားမပးရမည်။ ဘယ်ဘေ်မေွ့ ရန်အတွေ် လမ်းဆုံထဲသို ့တစ်ကေိမ်လေင်ယာဉ်တစ်စီးသာ ဝင်
သွားနိုင်သည်။သွားနိုင်သည်။

ဘယ်ဘေ်ချ ိုးမေွ့ရန် မှိတ်တုတ်အချေ်ခပသည့် ခမှားပုံမီးဝါများဘယ်ဘေ်ချ ိုးမေွ့ရန် မှိတ်တုတ်အချေ်ခပသည့် ခမှားပုံမီးဝါများ
ဘယ်ဘေ်ချ ိုးမေွ့ရန် မှိတ်တုတ်အချေ်ခပသည့် ခမှားပုံမီးဝါသည် လမ်းမလောေ်သွားသူများနှင့် အခခာတစ်ဘေ်မှ လာမနသည့်ယာဉ်
များ၏ သွားလာခွင့်ေို ဦးစားမပးခပီးမှသာ ချ ိုးမေွ့နိုင်သည့် အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။

သင့်ဘေ်တွင် ပုံမှန်လင်းမနသည့် မီးဝါ သိုမ့ဟုတ် ခမှားပုံမီးဝါ ခြစ်ပါေ လမ်းသွားခွင့် အချိနေ်ုန်ဆုံးမတာ့မည် ခြစ်ပါသည်။

မီးနီစဉ် ချ ိုးမေွ့ ခခင်းမီးနီစဉ် ချ ိုးမေွ့ ခခင်း
သင့်ဘေ်တွင် မီးနီ သိုမ့ဟုတ် ခမှားပုံမီးနီ ခြစ်ပါေ လမ်းသွားခွင့် အချိန်ေုန်ဆုံးပါခပီ။ လမ်းဆုံအလယ်တွင် မရာေ်မနပါေ အခခားတစ်
ဘေ်မှ လာမနသည့်ယာဉ်များ ရပ်တန့်မသာအခါ သင့်အမနနှင့် ချ ိုးမေွ့နိုင်သည်။ သင့်ဘေ်တွင် မီးနီ သိုမ့ဟုတ် ခမှားပုံမီးနီ ခြစ်ပါေ မီး
စိမ်းသို ့မမခပာင်းလဲမီနှင့် လမ်းဆုံတွင် မရှင်းလင်းမီ လမ်းဆုံထဲသိုမ့ဝင်ရပါ။
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အခန်း 6အခန်း 6 | ယာဉ်ကြောထိန်းသည့် အမှတ်အသားများနှင့် အချေ်ပြများ

လမ်းဆုံတွင် မီးနီ သိုမ့ဟုတ် ခမှားပုံမီးနီ ခြစ်မနခပီး ခွင့်ခပုထားမသာအခါ ညာဘေ်မေွ့မည်ဆိုပါေ အခပည့်အစုံရပ်ရမည်၊ သင်မေွ့မည့်မနရာတွင် အခခား
ယာဉ်များနှင့် လမ်းမလောေ်သွားသူများရှိမရှိ သိုမ့ဟုတ် သင်မေွ့ မည့် လမ်းမြောင်းထဲသို ့ဝင်မည့်ပုံရှိမရှိ မသချာမအာင် ြေည့်ရှုစစ်မဆးရမည်၊ မီးနီလေင်မ
မေွ့ရ “No Turn on Red” အမှတ်အသားရှိမရှိ မသချာမအာင်စစ်မဆးခပီး ယာဉမ်ြောအမှန်များေို အသုံးခပုရမည်။

တစ်လမ်းမမာင်းယာဉ်မြောမှ အခခားမသာတစ်လမ်းမမာင်း ယာဉ်မြောထဲသို ့ချ ိုးမေွ့မည်ဆိုပါေ မီးနီ သိုမ့ဟုတ် ခမှားပုံမီးနီခြင့် လမ်းဆုံတွင် ဘယ်ဘေ်
မေွ့နိုင်သည်။ ထိုအ့တူ အခပည့်အစုံရပ်ရမည်၊ သင်မေွ့မည့်မနရာတွင် အခခားယာဉ်များနှင့် လမ်းမလောေ်သွားသူများရှိမရှိ သိုမ့ဟုတ် သငမ်ေွ့မည့် 
လမ်းမြောင်းထဲသို ့ဝင်မည့်ပုံရှိမရှိ မသချာမအာင် ြေည့်ရှုစစမ်ဆးရမည်၊ မီးနီလေင်မမေွ့ရ “No Turn on Red” အမှတ်အသားရှိမရှိ မသချာမအာင်
စစ်မဆးခပီး ယာဉ်မြောအမှန်များေို အသုံးခပုရမည်။

မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးဝါများမှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးဝါများ
လမ်းဆုံတွင် ခမှားပုံမပါဘဲ ခပထားမသာ မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးဝါသည် အရှိနမ်လော့သင့်ခပီး လမ်းဆုခံြတ်မမာင်းမသာအခါ သတိထား
သင့်မြောင်း အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ ဘယ်ဘေ်မေွ့မည်ဆိုပါေ အခခားတစ်ဘေ်မှ လာမနသည့်ယာဉ်နှင့် လမ်းမလောေ်သွား
သူများေို ဦးစားမပးရမည်။ သင့်လမ်းေိုခြတ်သည့် အခခားယာဉ်မြောများရှိ ယာဉ်များအားလုံးသည် သင့ေ်ိုသွားခွင့မ်ပးရမည်။ 
သိုမ့သာ်ခငားလည်း လမ်းဆုံေို ခြတ်ရန်ကေိုးစားမနသည့် အခခားယာဉ်များ သိုမ့ဟုတ် လမ်းမလောေ်သွားသူများေို သတိထားသင့်
သည်။

မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးဝါ မနာေ်တမျ ိုးမှာ စတုဂံပုံရှိမသာ လေင်ခမန်သည့် မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီး ခြစ်သည်။ စတုဂံပုံရှိမသာ လေင်ခမန်
သည့်မိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးများေို လမ်းေူးမျဉ်းများတွင် အသုံးခပုခပီး လမ်းမလောေ်သူတဦးဦးမှ ြွင့်လိုေ်မှသာ မိတ်တုတ်လင်းမည်
ခြစ်ပါသည်။

မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးနီများမှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးနီများ
လမ်းဆုံတွင် မှိတ်တုတ်အချေ်ခပ မီးနီသည် ရပ်ရန်အမှတ်အသားနှင့် ညီမေခပီး လမ်းဆုံထဲသို ့သတိထား၍ မဝင်မီ အခပည့်အစုံ ရပ်ရ
မည့်အဓိပ္ပါယ် ခြစ်ပါသည်။

လမ်းဆုံတွင် မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးနီ ခြစ်မနခပီး သင့်လမ်းေိုခြတ်သည့် ယာဉ်မြောများတွင် ရပ်ရန် မလိုအပမ်သာအခါ လမ်းဆုံရှင်း
မနခပီး သင့်လမ်းေိုခြတ်သည့် ယာဉ်မြောတွင် သွားလာခွင့်ရှိမသာ ယာဉ်များအတွေ် မနှာင့်ယှေ်မှု မခြစ်မစမှသာ ခြတ်သွားနိုင်
မည်။

ယာဉ်များအားလုံး ရပ်ရမည့် လမ်းဆုံတွင် သင့်အတွေ် မှိတ်တုတ်အချေ်ခပ မီးနခီြစ်မနပါေ အခပည့်အစုံရပ်ခပီး သင့်ထေ်ကေို
မရာေ်ခပီး ဦးစွာသွားခွင့်ရှိမသာယာဉ်များ သိုမ့ဟုတ် လမ်းဆုံထဲဝင်မနခပီ ခြစ်မသာယာဉ်များနှင့် သင်နှင့်အတူ တစ်ခပိုင်တည်းမရာေ်
ရှိခပီး သင့်၏ညာဘေ်တွင် ရှိမသာယာဉ်များေို ဦးစားမပးခပီးမှသာ ဆေ်သွားနိုင်မည်။

စေ်ဘီးသမကဂတများစေ်ဘီးသမကဂတများ
စေ်ဘီးသမကဂတများေိုသာ မြာ်ခပမသာ အချေ်ခပမီးသည် စေ်ဘီးလမ်းမြောင်း သိုမ့ဟုတ် စေ်ဘီးအတွေ် သီးသန့်သတ်မှတ်ထား
မသာ လမ်းမြောင်းေို ထိန်းချုပ်ခပီး စေ်ဘီးစီးသူများနှင့်သာ  သေ်ဆိုင်မှုရှိသည်။ ယာဉ်မြောထိန်းအချေ်ခပများ ေဲ့သိုပ့င် မီးနီလေင် ရပ်
ပါ၊ မီးဝါလေင် လမ်းသွားခွင့်အချိန်ေုန်မတာ့မည်ခြစခ်ပီး မီးစိမ်းလေင် သွားပါ ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။

ဘတ်စ်ေား သိုမ့ဟုတ် ခမို့ပတ်ယာဉ် အတွေ် အချေ်ခပများဘတ်စ်ေား သိုမ့ဟုတ် ခမို့ပတ်ယာဉ် အတွေ် အချေ်ခပများ
အခြူမရာင်စတုဂံပုံများေို မြာ်ခပမသာ အချေ်ခပမီးများသည် ဘတ်စ်ေား သိုမ့ဟုတ် ခမို့ပတ်ယာဉ်အတွေ် ယာဉ်မြောေို ထိန်းချုပခ်ပီး 
ဘတ်စေ်ား သိုမ့ဟုတ် ခမို့ပတ်ယာဉ် မမာင်းနှင်သူများနှင့်သာ သေ်ဆိုင်မှုရှိသည်။

မီးနီ သိုမ့ဟုတ် ရပ်ရန်အမှတ်အသားေို ချဉ်းေပ်ခခင်းမီးနီ သိုမ့ဟုတ် ရပ်ရန်အမှတ်အသားေို ချဉ်းေပ်ခခင်း
မီးနီ သိုမ့ဟုတ် ရပ်ရန်အမှတ်အသားေို ချဉ်းေပ်ပါေ ရပ်ရန်အတွေ် အခပည့်တားထားသည့် မျဉ်း
ခြူတွင် ရပ်ရမည်။ ရပ်ရန်မျဉ်းခြူမတားထားပါေ ရပ်ရန်အမှတ်အသားနှင့် မျေ်နှာမူလျေ် တစ်
မနရာတွင် သိုမ့ဟုတ် လမ်းဆုံ၏ သင့်ဘေ်ခခမ်းရှိ လမ်းေူးမျဉ်းသို ့မမရာေ်မီ အခပည့်အစုံရပ်သင့်သည်။ လမ်းေူးမျဉ်းမရှိပါေ လမ်းဆုံထဲသို ့မဝင်မီ 
အခပည့်အစုံရပ်သင့်သည်။

မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ် မမာင်းနှင်သူများ၊ စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာ ဆိုငေ်ယ်များ၊ နှင့် စေ်ဘီးများသည် မီးနီတွင် မြောခဏခငိမနမလ့ရှိခပီး အချေ်ခပစနစ်
သည် မီးစိမ်းသိုမ့ခပာင်းလဲရန် ပျေ်ေွေ်တတ်သည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များအမနနှင့် မအာေ်ပါအမခခအမနခြင့် မီးနီများတွင် ြောရှည်စွာမစာင့မ်နရခခင်းေို မရှာင်
နိုင်သည်။

• ယာဉ်မြောထိန်း အချေ်ခပစနစခ်ြင့် ထိန်းချုပ်ထားမသာ လမ်းဆုေံို ချဉ်းေပ်သည့် မမာ်မတာ်ဆိုငေ်ယ် မမာင်းနှင်သူသည် အခပည့်အစုံရပ်ထားခပီး 
အနည်းဆုံး နှစ်မိနစ်ြောမသာအခါ ပုံမှန်လင်းမနမသာမီးနေီို သတိခြင့် ခြတ်သွားနိုင်ပါသည်။

• ဤစည်းေမ်းချေ်သည် မအာ်တိုဆိုင်ေယ်များ နှင့်မသေ်ဆိုင်ပါ။

ဦးစားမပးရန်အမှတ်အသားေို ချဉ်းေပ်ခခင်းဦးစားမပးရန်အမှတ်အသားေို ချဉ်းေပ်ခခင်း
ဦးစားမပးရန်အမှတ်အသားသည် ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် လမ်းဆုံေိုချဉ်းေပ်မသာအခါ အရှိန်သတ်ရန်နှင့် အခခားတစ်ဘေ်မှ ဦးစွာသွားလာခွင့်ရှခိပီး 
ချဉ်းေပ်လာမသာယာဉ် သိုမ့ဟုတ် လမ်းမလောေ်သွားသူ ရှိမသာအခါ အခပည့်အစုံရပ်မပးရန် ကေို ခပင်ထားရမည်ဟု မြာ်ခပထားပါသည်။
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ဦးစားမပးရန်အမှတ်အသားေို ချဉ်းေပ်ပါေ အခခားတစ်ဘေ်မှ ဦးစွာသွားလာခွင့်ရှခိပီး ချဉ်းေပ်လာမသာယာဉ်သည် သင်နှင့်ယာဉ်တိုေ်မှု မခြစ်မအာင် 

မရှာငြ်ေဉ်ရန်အတွေ် ဘရိတ်အုပ်ရခခင်း မခြစ်သင့်ပါ။

အချေ်ခပစနစ်ပျေ်မနမသာ လမ်းဆုံေို ချဉ်းေပ်ခခင်းအချေ်ခပစနစ်ပျေ်မနမသာ လမ်းဆုံေို ချဉ်းေပ်ခခင်း
အချေ်ခပစနစ်ပျေ်မနမသာ လမ်းဆုံေို ချဉ်းေပ်ပါေ လမ်းဆုံထဲသိုမ့ဝင်မီ ရပ်သင့်သည်။ ရပခ်ပီးမနာေ် ဦးစွာသွားလာခွင့်ရှမိသာ မအာေ်ပါ ယာဉ်
အသွားအလာများေို ဦးစားမပးခပီးမှသာ ဆေ်သွားနိုင်မည်။

• လမ်းဆုံထဲသိုဝ့င်မနခပီခြစမ်သာ သင့်လမ်းေို ခြတ်သည့်ယာဉ်မြောများ
• သင့်ထေ်ဦးစွာ ရပ်ခဲ့ ခပီးလမ်းဆုံထဲသို ့ဝင်သွားမသာယာဉ်များ
• သင်နှင့်တစခ်ပိုင်နေ်မရာေ်ရှိခပီး သင့်ညာဘေ်မှ အခခားယာဉ်များ
• လမ်းမလောေ်သွားလာသူများ

ယာဉ်မြောထိန်းအမှတ်အသား သိုမ့ဟုတ် အချေ်ခပစနစ် မရှိမသာလမ်းဆုံေို ချဉ်းေပ်ခခင်းယာဉ်မြောထိန်းအမှတ်အသား သိုမ့ဟုတ် အချေ်ခပစနစ် မရှိမသာလမ်းဆုံေို ချဉ်းေပ်ခခင်း
လမ်းကေိုလမ်းြေား သိုမ့ဟုတ် ခခံတွင်းလမ်းမှ လမ်းမမပါ်ဝင်မသွားမီ ရပ်ခပီး သွားလာခွင့်ရှမိသာ အခခားယာဉ်များေို ဦးစားမပးသင့်သည်။

လမ်းမလောေ်သွားသူအတွေ် အချေ်ခပစနစ်များလမ်းမလောေ်သွားသူအတွေ် အချေ်ခပစနစ်များ
လမ်းမလောေ်သွားသူအတွေ် အချေ်ခပစနစ်သည် လမ်း သိုမ့ဟုတ်လမ်းဆုေံို မဘးေင်းစွာခြတ်ေူးနိုင်မသာအခါ လမ်းမလောေ်သွားသူများေို သတိမပး
ပါသည်။

လမ်းမလောေ်သူ အချေ်ခပစနစ်များသည် လမ်း သိုမ့ဟုတ်လမ်းဆုံေို မဘးေင်းစွာ ခြတ်ေူးနိုင် မသာအခါ လမ်းမလောေ်ပါ ဟူသည့် “WALK” စာလုံး 
သိုမ့ဟုတ် လူတစ်ဦး လမ်းမလောေ်ပုံ သမကဂတေို မြာ်ခပပါသည်။ အချ ို့မသာလမ်းဆုံများတွင် လမ်းမလောေ်သူအချေ်ခပ သိုမ့ဟုတ် ရပ်ရန်အမှတ်အသား 
မအာေ်မခခနှင့် နီးသည့်အပိုင်းတွင် လမ်းေူးရန် အချေ်ခပစနစ်ေို စတင်ရန်နှိပ်နိုင်သည့် ခလုတ်တစ်ခု ရှိပါသည်။

လမ်းမလောေ်သူ အချေ်ခပစနစ်များသည် လမ်း သိုမ့ဟုတ်လမ်းဆုံေို ခြတ်ေူးရန် မဘးအန္တရာယ်ရှိမသာအခါ လမ်း မမလောေ်ရ ဟူသည့် “DON’T WALK” 
စာလုံး သိုမ့ဟုတ် လေ်မထာင်ခပသည့် သမကဂတေို မြာခ်ပပါသည်။ မှိတ်တုတ်မီးအချေ်ခပမသာ စာလုံးများ သိုမ့ဟုတ် သမကဂတများသည် လမ်း သိုမ့ဟုတ် 
လမ်းဆုံေို မဘးေင်းစွာ ခြတ်ေူးနိုင်သည့်အချိန် ေုနမ်တာ့မည်ခြစ်မြောင်း လမ်းမလောေ်သွားသူများေို သတိမပးပါသည်။

လမ်းမလောေ်သူအတွေ် မရာသုံးမသာအချေ်ခပမီးများလမ်းမလောေ်သူအတွေ် မရာသုံးမသာအချေ်ခပမီးများ
အမဆာေ်အအံုတစ်ေွေ်စာ၏ အလယ်ပုိင်းရိှ လူခြတ်ေူးရန်လမ်းတွင် မတွ့ရိှနုိင်မသာ လမ်းမလောေ်သူအတွေ် မရာသံုးသည့် အချေ်ခပမီးသည် လမ်းခြတ်
ေူးသူေုိ ေူညီရန်အတွေ် အသံုးခပုပါသည်။ လမ်းမလောေ်သူအတွေ် မရာသံုးမသာအချေ်ခပမီးသည် လမ်းမလောေ်သူမှ မြွင့်ပါေ အနေ်မရာင် ခြစ်မန 
မည်။

လမ်းမလောေ်သူမှ ြွင့်လုိေ်မသာအခါ မရာသံုးမသာ အချေ်ခပမီးများသည် ယာဉ်မမာင်းများရှင်းသွားမအာင် မီးဝါခြင့် မိှတ်တုတ်အချေ်ခပပါလိမ့်မည်။ 
မိှတ်တုတ်အချေ်ခပမသာ မီးဝါခပီးမနာေ် ယာဉ်မြောသွားလာခွင့် မပးထားမသာအချိန် ေုန်ဆံုးမည့်အမြောင်း ယာဉ်မမာင်းများေုိ သတိမပးရန် ပံုမှန်
လင်းမနသည့် မီးဝါမပါ်လာပါလိမ့်မည်။ ထ့ုိမနာေ် လမ်းမလောေ်သွားသူများ လမ်းခြတ်ေူးမနစဉ် ပံုမှန်လင်းမနသည့်မီးနီနှစ်ခု ခပထားပါလိမ့်မည်၊ ထ့ုိမနာေ် 
လမ်းမလောေ်သွားသူများ ရှင်းသွားလေင် သတိခြင့်ဆေ်မမာင်းနုိင်ရန်အတွေ် မီးနီေုိ မိှတ်တုတ်အချေ်ခပပါလိမ့်မည်။ ထ့ုိမနာေ် လမ်းမလောေ်သူအတွေ် 
မရာသံုးမသာအချေ်ခပမီးသည် လမ်းမလောေ်သွားသူတစ်ဦးဦးမှ မနာေ်တစ်ကေိမ်ထပ်မြွင့်မီ အနေ်မရာင်သ့ုိ မခပာင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်။

1. မြွင့်မီအနေ်မရာင်ခြစ်မနမည်1. မြွင့်မီအနေ်မရာင်ခြစ်မနမည်

5. အလှည့်ေျ လမ်းခြတ်ေူးသူရှင်းမနစဉ် တစ်လှည့်စီ မှိတ်တုတ်5. အလှည့ေ်ျ လမ်းခြတ်ေူးသူရှင်းမနစဉ် တစ်လှည့်စီ မှိတ်တုတ်
အချေ်ခပမသာ မီးနီအချေ်ခပမသာ မီးနီ

2. မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးဝါ2. မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးဝါ 3. ပုံမှန်လင်းမနမသာမီးဝါ3. ပုံမှန်လင်းမနမသာမီးဝါ

6. မြွင့်မီအနေ်မရာင်ခြစ်မနမည်6. မြွင့်မီအနေ်မရာင်ခြစ်မနမည်

4. လမ်းမလောေ်သူ ခြတ်ေူးစဉ် 4. လမ်းမလောေ်သူ ခြတ်ေူးစဉ် 
အလှည့်ေျ ပုံမှန်လင်းမနမသာမီးနီအလှည့်ေျ ပုံမှန်လင်းမနမသာမီးနီ
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R
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Y

အညွှန်းအညွှန်း 
SYSY ပုံမှန်လင်းမနမသာမီးဝါ 
FYFY မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးဝါ 
SRSR ပုံမှန်လင်းမနမသာမီးနီ 
FRFR မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးနီ

မလောေ်မလောေ် မလောေ်မလောေ် မမလောေ်ရမမလောေ်ရ မမလောေ်ရမမလောေ်ရ
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အခန်း ခုနှစ် | အခန်း ခုနှစ် | မဘးေင်းစွာ ယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်းမဘးေင်းစွာ ယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်း

အမတွ့ အကေုံအများဆုံးရှိသည့် ယာဉ်မမာင်းများပင်လေင် ယာဉ်မမာင်းမနစဉ် အာရုံလွတ်သွားနိုင်သည်။ ကေိုတင်ောေွယ်နည်းခြင့် ယာဉ်မမာင်းသူတစ်ဦး
သည် အခခားယာဉ်မမာင်းများ၏ အမခခအမနေုိ ြေည့်ရှုအေဲခြတ်ခပီး ခြစ်နိုင်မခခရှိမသာ ခပဿနာများေို ကေိုတင်စဉ်းစားပါသည်။

ယာဉ်မြော အမှတ်အသားများယာဉ်မြော အမှတ်အသားများ
ယာဉ်မြောအမှတ်အသားများသည် ယာဉ်မြောေိုစည်းခခားထားခပီး အခခားယာဉ်များေို မေျာ်တေ်ရန် ခွင့ခ်ပုနိုင်မသာအခါ သတမိပးသည်။

အဝါမရာင် ယာဉ်မြောအမှတ်အသားများအဝါမရာင် ယာဉမ်ြောအမှတ်အသားများ
အဝါမရာင် ယာဉ်မြောအမှတ်အသားများသည် အခခားတစ်ြေ်မှ ဦးတည်လာမသာ ယာဉ်မြောများေို စည်းခခားထားသည်။ အခခားယာဉ်တစ်စီးေို မေျာ်
တေ်ရန်အတွေ် မဘးေင်းမသာအခါ အဝါမရာင်မျဉ်းမြောင်းခပတ်ေို ခြတ်သွားနိုင်သည်၊ သိုမ့သာ် မေွ့ဝင်ရန်မှလွဲ၍ အခပည့်တားထားမသာ အဝါမရာင်
မျဉ်းမြောင်းေို မခြတ်သွားသင့်ပါ။

အခြူမရာင် ယာဉ်မြောအမှတ်အသားများအခြူမရာင် ယာဉ်မြောအမှတ်အသားများ
အခြူမရာင် ယာဉမ်ြောအမှတ်အသားများသည် တစ်ြေ်တည်းအတူ ဦးတည်သွားမသာ ယာဉ်မြောများေို စည်းခခားထားသည်။ ယာဉမ်ြောနှစ်ခုထေ်
ပိုမသာ လမ်းမကေီးအများစုတွင် ယာဉ်မြောများေို စည်းခခားထားရန်အတေွ် အခြူမရာင်မျဉ်းမြောင်းခပတ်များ ရှိပါသည်။ ယာဉမ်ြောမခပာင်းရန် မဘး
ေင်းမသာအခါ အခြူမရာင်မျဉ်းမြောင်းခပတ်ေို ခြတ်သွားနိုင်သည်၊ သိုမ့သာ် အခပည့်တားထားမသာ အခြူမရာင်မျဉ်းမြောင်းေို မခြတ်သွားသင့်ပါ။

ယာဉ်မြောမခပာင်းခခင်းနှင့် အခခားယာဉ်များေို မေျာ်တေ်ခခင်းယာဉ်မြောမခပာင်းခခင်းနှင့် အခခားယာဉ်များေို မေျာ်တေ်ခခင်း
တစ်ကေိမ်တွင် ယာဉ်မြောတစ်ခုသာ မခပာင်းပါ။ မေွ့ဝင်ရန် ခပင်ဆင်သည့်အမနခြင့် ယာဉ်မြောမခပာင်းမသာအခါ ယာဉ်မြောမမခပာင်းမီ သိုမ့ဟုတ် မမေွ့
မီ သင်ခပုလိုမသာအရာေို အနည်းဆုံး မပ 200 ကေို၍ အချေ်ခပရမည်။ တစ်နာရီမိုင်မပါင်း အနည်းဆုံး 50 အခမန်နှုန်းရှိသည့်မနရာတွင် ယာဉ်မမာင်းမန
ပါေ သင်အချေ်ခပသည့် အေွာအမဝးသည် မမေွ့မီ အနည်းဆုံးမပ 300 ရှိရမည်။ မမတာ်တဆခြစ်မှု အန္တရာယ်တိုးခမှင့်မစမည့် ယာဉ်မြောများအြေား
မေွ့ပတ်မရှာင်ေွင်း ဝင်ထွေ်ခခင်းေို မလုပ်ပါနှင့်။ အမဝးမခပးလမ်းမကေီးမပါ်တွင် ပိုမိုမနှးမေွးမသာ ယာဉ်များသည် ညာဘေ်ယာဉ်မြောေို အသုံးခပု
သင့်သည်။ ဘယ်ဘေ်ယာဉ်မြောေို ပိုခမန်သည့်ယာဉ်များ သိုမ့ဟုတ် မေျာ်တေ်မည့်ယာဉ်များအတွေ် ထားမပးပါ။

ယာဉ်မြောမခပာင်းမသာအခါ မအာေ်ပါစည်းေမ်းချေ်များေုိ လိုေ်နာပါ။
• သင်ဝင်သွားချင်သည့် ယာဉ်မြောထဲတွင် မရှ့ဘေ်မှသွားမနသည့်ယာဉ် ရှင်းမရှင်း မသချာမအာင် ြေည့်ရှုစစ်မဆးပါ။
• သင့်ေိုမေျာ်တေ်ရန် ခပင်ဆင်မနသည့်ယာဉ် ရှိမရှိ မနာေ်ြေည့်မှန်များေို ြေည့်ရှုစစ်မဆးပါ။
• သင့်မျေ်ေွယ်တွင် ယာဉ်ရှိမရှိ၊ သင့်မဘးချင်းေပ်ယာဉ်မြောထဲသို ့ဝင်သွားမည့် မနရာလွတ်မလွတ် မသချာမစရန်အတေွ် သင်ဝင်သွားမည့် 

ယာဉ်မြောဘေ်သို ့တစ်ချေ်လှည့်ြေည့်ပါ။
• သင်ယာဉ်မြောမခပာင်းလိုမြောင်း အခခားယာဉ်မမာင်းများေို အသမိပးရန်အတေွ် မေွ့ရန်အချေ်ခပမီးေို အသုံးခပုပါ။
• ယာဉ်မြော မနာေ်တစ်ခုထဲသို ့မချာမမွ့စွာဝင်သွားပါ။

အခပည့်တားထားမသာ အဝါမရာင်မျဉ်းမြောင်းပါ
သည့် ယာဉမ်ြောနှစ်ခုရှမိသာလမ်း

မေျာ်မတေ်ရသည့မ်နရာအတွေ် လမ်း
တြေ်စီတွင် အဝါမရာင်မျဉ်းခပတ်များ ပါသည့်

ယာဉ်မြောနှစ်ခု ရှိမသာလမ်း

အခပည့်တားထားမသာ အဝါမရာင်မျဉ်းမြောင်း
ပါသည့် ယာဉမ်ြောမလးခုရှမိသာလမ်း

အခြူမရာင်မျဉ်းခပတ်ပါသည့် ယာဉ်မြော
သုံးခု
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အခခားယာဉ်များေို မေျာ်တေ်ခခင်းအခခားယာဉ်များေို မေျာ်တေ်ခခင်း
အခခားယာဉ်များေို မေျာ်တေ်မသာအခါ မအာေ်ပါစည်းေမ်းချေ်များေို လိေု်နာပါ။

• အခခားတစ်ြေ်မှ လာမနသည့်ယာဉ်နှင့် အေွာအမဝးအနည်းဆုံး မပ 100 မမရာေ်မီ ညာဘေ်ယာဉ်မြောသို ့သငခ်ပန်ဝင်ရမည် ခြစ်သည့်အတွေ် 
မေျာ်တေ်ရန်ယာဉ်မြော ရှင်းမရှင်းမသချာမအာင် ြေည့်ရှုစစ်မဆးပါ။

• အခခားမသာယာဉ်တစ်စီးမှ သင့ေ်ိုမေျာ်တေ်ရန် ကေိုးစားမနခခင်းရှိမရှိ မသချာမအာင် သင့်ယာဉ်၏ အမနာေ်ဘေ်နှင့်ဘယ်ဘေ်ေို ြေည့်ရှုစစမ်ဆး
ပါ။

• အခခားယာဉ်မမာင်းများေို သင်ယာဉ်မြောမခပာင်းလိုမြောင်း အသမိပးရန် မေွ့ဝင်မည့်အချေ်ခပမီးများေို အသုံးခပုပါ။
• မေျာ်တေ်ရန်ယာဉ်မြောထဲသိုဝ့င်ပါ၊ အရှိန်ခမှင့်တငခ်ပီး သငမ်ေျာ်တေ်မည့်ယာဉ်ေို မနာေ်ြေည့်မှန်ထဲ မတွ့ရသည့်အထိ ဆေ်သွားပါ။
• သင်ယာဉ်မမာင်းခဲ့သည့် မူလယာဉ်မြောသို ့ခပန်မဝင်မီ သင့်မလျာ်သည့် မေွ့ဝင်ရန်အချေ်ခပမီးေို သုံးပါ။

မေျာ်တေ်ရန် တားခမစ်ခခင်းမေျာ်တေ်ရန် တားခမစ်ခခင်း
မအာေ်ပါအမခခအမနများတွင် အခခားယာဉ်များေို မေျာ်တေ်ရန်ကေိုးစားခခင်းသည် အန္တရာယ်ကေီးခပီး တရားမဝင်ပါ။

• လမ်းမ၏အလယ်မျဉ်းမြောင်းတွင် ယာဉ်မမာင်းဘေ်မှ အခပည့်တားထားမသာ အဝါမရာင်မျဉ်းမြောင်းတစ်မြောင်း မှတ်သားထားခခင်း။
• လမ်း၏ဘယ်ဘေ်တွင် အဝါမရာင် ြေေ်လောအလံပုံခြင့် မေျာ်မတေ်ရသည့် မနရာဝန်းေျင် “No Passing Zone” ေို မြာ်ခပထားသည်၊ သိုမ့ဟုတ် 

လမ်း၏ညာဘေ်တွင် ခပထားသည့် အခြူမရာင်စတုဂံပုံခြင့် မေျာ်မတေ်ရ “Do Not Pass” သမကဂတေို မြာ်ခပထားသည်။
• လမ်းအမေွ့အမောေ်တွင် မမာင်းမနမသာအခါ သိုမ့ဟုတ် နီးလာမသာအခါ
• မတာင်ထိပ်နှင့ေ်ုန်းဆင်းနှင့် နီးလာမသာအခါ
• လမ်းဆုံ၊ ရထားလမ်းဆုံ၊ တံတား၊ မတာငြ်ေားခြတ်တံတား၊ သိုမ့ဟုတ် လိုဏမ်ခါင်း မမရာေ်မီ မပ 100 အတွင်း

မေျာ်တေ်ခံရခခင်းမေျာ်တေ်ခံရခခင်း
အခခားယာဉ်တစ်စီးမှ သင့်ေို လမ်း၏ဘယ်ဘေ်ခခမ်းမှ မေျာ်တေ်လေင် ထိုယာဉ်ေို မဘးေင်းစွာ မေျာ်တေ်ခွင့်မပးခပီး သင့်အခမန်နှုန်းေို မခမှင့်တင်ပါနှင့်။

မဘးေင်းစွာမေွ့ဝင်ရန်နှင့် တရားဝင်မေွ့ဝင်ရန်အတွေ် စည်းမျဉ်းများမဘးေင်းစွာမေွ့ဝင်ရန်နှင့် တရားဝငမ်ေွ့ဝင်ရန်အတွေ် စည်းမျဉ်းများ
မဘးေင်းစွာနှင့် တရားဝင်မေွ့ ဝင်ရန်အတွေ် ပထမဆုံး စည်းေမ်းချေ်သည် မမေွ့မီ သင့မ်လျာ်သည့် ယာဉ်မြောထဲသို ့မစာမစာ ကေိုဝင်ထားရနခ်ြစ်
ပါသည်။ ဘယ်ဘေ်မေွ့ဝင်မည်ဆိုပါေ သင်သွားမနသည့်ဘေ်၏ ဘယ်ဘေ်အစွန်ဆုံး ယာဉ်မြောထဲတွင် ရှမိနပါ။ ညာဘေ်မေွ့ဝင်မည်ဆိုပါေ သင်သွား

မနသည့်ဘေ်၏ ညာဘေ်အစွန်ဆုံး ယာဉ်မြောထဲတွင် ရှိမနပါ။

တစ်လမ်းမမာင်းမှ အခခားတစ်လမ်းမမာင်း 
လမ်းထဲသိုခ့ျ ိုးမေွ့ ခခင်း

နှစ်လမ်းမမာင်းလမ်းမှ တစ်လမ်းမမာင်း 
လမ်းထဲသိုခ့ျ ိုးမေွ့ ခခင်း

တစ်လမ်းမမာင်းမှ နှစ်လမ်းမမာင်း လမ်းထဲ
သိုခ့ျ ိုးမေွ့ ခခင်း

နှစ်လမ်းမမာင်းလမ်းမှ အခခားနှစ်လမ်း
မမာင်း လမ်းထဲသိုခ့ျ ိုးမေွ့ ခခင်း
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ဘကွ့ဝင်လိုဘြကာင်း အချက်ခပခခင်းဘကွ့ဝင်လိုဘြကာင်း အချက်ခပခခင်း
ေဘကွ့ဝင်ေီ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်ဘြကာေဘခပာင်းေီ အနည်းဆုံးဘပ 200 တွင် သင့်ဘလျာ်သည့် ဘကွ့ဝင်ရန်အချက်ခပေီးကို ကကို ခပရေည်။ ခပထားသည့် အခေန်နှုန်း 
ကန့်သတ်ချက်တွင် တစ်နာရီ ေိုင် 50 နှုန်းသိုေ့ဟုတ်အထက် ရှိပါက ေဘကွ့ဝင်ေီ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်ဘြကာေဘခပာင်းေီ သင့်ဘလျာ်သည့် ဘကွ့ဝင်ရန်အချက်ခပေီး
ကို အနည်းဆုံးဘပ 300 တွင် ကကို ခပရေည်။

ဘေးအကင်းဆုံးခြစ်သည့် အချက်ခပ အေျ ိုးအစားသည် ယာဉ်အေျားစုတွင် အသုံးခပုသည့် အချက်ခပေီးေျားကို အသုံးခပုခခင်းခြစ်ပါသည်။ 
သိုဘ့သာ်ခငားလည်း ထိုအချက်ခပေျား တစ်ခုခုသိုေ့ဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုခပီး ချ ို့ယွင်းဘနပါက လက်ခြင့်အချက်ခပခခင်းေျားကို အသုံးခပုနိုင်သည်။ လက်ဘတွ့
ယာဉ် ဘောင်း စစ်ဘဆးေှုတွင် လက်ခြင့်အချက်ခပခခင်းကို အသုံးေခပုရ။

အထူးသတ်ေှတ်ထားသည့် အလယ်ယာဉ်ဘြကာေျားေှ ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ခခင်းအထူးသတ်ေှတ်ထားသည့် အလယ်ယာဉ်ဘြကာေျားေှ ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ခခင်း
ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ရန် ဘနရာေျားစွာရှိသည့် ယာဉ်အသွားအလာေျားဘသာ လေ်းေျားတွင် ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ေည့် ယာဉ်ေျားအတွက်သာ အလယ်
ယာဉ်ဘြကာတစ်ခုသီးသန့် သတ်ေှတ်ထားဘလ့ရှိသည်။

အခခားတစ်ြက်ေှ လာသည့်ယာဉ်ေျားသည် ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ရန်အတွက် သင့်ယာဉ်၏ 
အဘရှ့ေက်တွင် ဝင်လာနိုင်ဘြကာင်း အခေဲတေ်းသတိထားပါ။ အခခားယာဉ်ေျားကို ဘကျာ်
တက်ရန်အတွက် ထိုကဲ့သိုဘ့သာ အလယ်ယာဉ်ဘြကာကို ေယ်ဘသာအခါေှ ေသုံးပါနှင့်။

ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ရန် သတ်ေှတ်ထားသည့် အလယ်ယာဉ်ဘြကာေျားကို “CENTER LANE 
ONLY” ဟု ခေားထိပ်တစ်ြက်စီ လှည့်ထားဘသာ သဘကဂတအေှတ်အသား တစ်ခုခြင့် 
၎င်း၊ သိုေ့ဟုတ် လေ်းေျက်နှာခပင်ဘပါ် ခေှားေျားခြင့်၎င်း၊ ေှတ်သားနိုင်သည်၊ သိုဘ့သာ် အချ ို့ 
အလယ်ယာဉ်ဘြကာေျားတွင် အေှတ်အသားေျား သိုေ့ဟုတ် လေ်းေျက်နှာခပင်ဘပါ် ခေှားေျားေ
ရှိပါ။

ဂငယ်ဘကွ့ေျားဂငယ်ဘကွ့ေျား
ဂငယ်ဘကွ့သည် ယာဉ်ဘောင်းတစ်ဦးအဘနနှင့် 180 ဒီကရီလှည့်၍ ဦးတည်ရာလေ်းဘြကာင်း 
ဘခပာင်းသည့် ကျွေ်းကျင်ေှုနှင့်သတိရိှစွာ ဘောင်းနှင်ခခင်းတစ်ခုခြစ်သည်။ အန္တရာယ်ခြစ်နုိင်ဘခခ
ေျားခပီး ဥပဘဒအရ တားခေစ်ထားခခင်းေရိှေှသာ ထုိက့ဲသ့ုိဘောင်းနှင်သင့်သည်။ ဂငယ်ဘကွ့ ဘကွ့
ဝင်ဘသာအခါ ဘအာက်ပါစည်းကေ်းေျားကုိ လုိက်နာပါ။

• အခခားတစ်ြက်ေှ လာဘနသည့်ယာဉ်ေျားနှင့် လေ်းဘလောက်သွားသူေျားကို အခေဲတေ်း
ဦးစားဘပးပါ။

• ဂငယ်ဘကွ့ကို လေ်းအဘကွ့အဘကာက်ေျား သိုေ့ဟုတ် ဘတာင်ထိပ် သိုေ့ဟုတ် ကုန်း
အဆင်းေျားတွင် ေယ်ဘသာအခါေှ ေဘကွ့ပါနှင့်။

• ခပည်နယ်ကူး အဘဝးဘခပးလေ်းေကကီးဘပါ်တွင် ဂငယ်ဘကွ့ကို ေယ်ဘသာအခါေှ ေဘကွ့
ပါနှင့်။ ထိုအစား အဘဝးဘခပးလေ်းေကကီးေှ ထွက်သွားခပီး အခခားတစ်ြက်ေှ ခပန်ဝင်ပါ။

ဂငယ်ဘကွ့ေျားကို ခွင့်ခပု ခပီး လိုအပ်သည့်ဘနရာတစ်ခုသည် လေ်းဆုံတွင် ေယ်ေက်ေဘကွ့ရန် တားခေစ်ထားခပီး လေ်းဆုံဘကျာ်သွားေှ ြွင့်ထားသည့် လေ်း
လယ်ကျွန်းတစ်ခုခုတွင် ဂငယ်ဘကွ့ ဘကွ့ဝင်ခခင်းခြစ်ပါသည်။ ထိုဘနရာေျားကို လေ်းလယ်ကျွန်း ဂငယ်ဘကွ့ (U-turn) သိုေ့ဟုတ် ဘဂျဘကွ့ (J-turn) လေ်းဆုံ
ေျားဟု သိရခပီး ယာဉ်ဘောင်းေျားကို လေ်းညွှန်ရန် သဘကဂတအေှတ်အသားေျား ခပထားပါသည်။

ယာဉ်ဘြကာအားလုံးရပ်ရန်ဘနရာေျားယာဉ်ဘြကာအားလုံးရပ်ရန်ဘနရာေျား
ယာဉ်ဘြကာအားလုံးရပ်ရန်ဘနရာအတွက် စည်းကေ်းချက်ေျားသည် နှစ်ေက်ရပ်ရန်ဘနရာ စည်းကေ်းချက်နှင့်တူပါသည်၊ ရပ်ခပီး အခခားြက်ေျားေှ လာဘသာ
ယာဉ်ရှိေရှိ ြကည့်ပါ၊ ထိုဘ့နာက် ဆက်သွားရန် ဘေးကင်းဘသာအခါ ဆက်သွားပါ။

ရပ် သိုေ့ဟုတ် ခြည်းခြည်းဘောင်း ညာဘကွ့ ေယ်ဘကွ့

လေ်းေျက်နှာခပင်ဘပါ် ခေှားေျားရှိဘသာ လေ်းအလယ်
ယာဉ်ဘြကာ

လေ်းလယ်ကျွန်း ဂငယ်ဘကွ့ လေ်းဆုံ

ယ်ာဥ််မော�ကာာမာမောခြား�ာင့််�မား �င့်််မောလိုိာ်�ည််် မောကာွ�၀င့််ရဲ့န် အ�ိကာ်ခြား�မား�ကာိ� ကြိုကာို ခြား�ရဲ့�းမာည််။ 
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ဘကွ့ဝင်လိုဘြကာင်း အချက်ခပခခင်းဘကွ့ဝင်လိုဘြကာင်း အချက်ခပခခင်း
ေဘကွ့ဝင်ေီ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်ဘြကာေဘခပာင်းေီ အနည်းဆုံးဘပ 200 တွင် သင့်ဘလျာ်သည့် ဘကွ့ဝင်ရန်အချက်ခပေီးကို ကကို ခပရေည်။ ခပထားသည့် အခေန်နှုန်း 
ကန့်သတ်ချက်တွင် တစ်နာရီ ေိုင် 50 နှုန်းသိုေ့ဟုတ်အထက် ရှိပါက ေဘကွ့ဝင်ေီ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်ဘြကာေဘခပာင်းေီ သင့်ဘလျာ်သည့် ဘကွ့ဝင်ရန်အချက်ခပေီး
ကို အနည်းဆုံးဘပ 300 တွင် ကကို ခပရေည်။

ဘေးအကင်းဆုံးခြစ်သည့် အချက်ခပ အေျ ိုးအစားသည် ယာဉ်အေျားစုတွင် အသုံးခပုသည့် အချက်ခပေီးေျားကို အသုံးခပုခခင်းခြစ်ပါသည်။ 
သိုဘ့သာ်ခငားလည်း ထိုအချက်ခပေျား တစ်ခုခုသိုေ့ဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုခပီး ချ ို့ယွင်းဘနပါက လက်ခြင့်အချက်ခပခခင်းေျားကို အသုံးခပုနိုင်သည်။ လက်ဘတွ့
ယာဉ် ဘောင်း စစ်ဘဆးေှုတွင် လက်ခြင့်အချက်ခပခခင်းကို အသုံးေခပုရ။

အထူးသတ်ေှတ်ထားသည့် အလယ်ယာဉ်ဘြကာေျားေှ ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ခခင်းအထူးသတ်ေှတ်ထားသည့် အလယ်ယာဉ်ဘြကာေျားေှ ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ခခင်း
ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ရန် ဘနရာေျားစွာရှိသည့် ယာဉ်အသွားအလာေျားဘသာ လေ်းေျားတွင် ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ေည့် ယာဉ်ေျားအတွက်သာ အလယ်
ယာဉ်ဘြကာတစ်ခုသီးသန့် သတ်ေှတ်ထားဘလ့ရှိသည်။

အခခားတစ်ြက်ေှ လာသည့်ယာဉ်ေျားသည် ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ရန်အတွက် သင့်ယာဉ်၏ 
အဘရှ့ေက်တွင် ဝင်လာနိုင်ဘြကာင်း အခေဲတေ်းသတိထားပါ။ အခခားယာဉ်ေျားကို ဘကျာ်
တက်ရန်အတွက် ထိုကဲ့သိုဘ့သာ အလယ်ယာဉ်ဘြကာကို ေယ်ဘသာအခါေှ ေသုံးပါနှင့်။

ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ရန် သတ်ေှတ်ထားသည့် အလယ်ယာဉ်ဘြကာေျားကို “CENTER LANE 
ONLY” ဟု ခေားထိပ်တစ်ြက်စီ လှည့်ထားဘသာ သဘကဂတအေှတ်အသား တစ်ခုခြင့် 
၎င်း၊ သိုေ့ဟုတ် လေ်းေျက်နှာခပင်ဘပါ် ခေှားေျားခြင့်၎င်း၊ ေှတ်သားနိုင်သည်၊ သိုဘ့သာ် အချ ို့ 
အလယ်ယာဉ်ဘြကာေျားတွင် အေှတ်အသားေျား သိုေ့ဟုတ် လေ်းေျက်နှာခပင်ဘပါ် ခေှားေျားေ
ရှိပါ။

ဂငယ်ဘကွ့ေျားဂငယ်ဘကွ့ေျား
ဂငယ်ဘကွ့သည် ယာဉ်ဘောင်းတစ်ဦးအဘနနှင့် 180 ဒီကရီလှည့်၍ ဦးတည်ရာလေ်းဘြကာင်း 
ဘခပာင်းသည့် ကျွေ်းကျင်ေှုနှင့်သတိရိှစွာ ဘောင်းနှင်ခခင်းတစ်ခုခြစ်သည်။ အန္တရာယ်ခြစ်နုိင်ဘခခ
ေျားခပီး ဥပဘဒအရ တားခေစ်ထားခခင်းေရိှေှသာ ထုိက့ဲသ့ုိဘောင်းနှင်သင့်သည်။ ဂငယ်ဘကွ့ ဘကွ့
ဝင်ဘသာအခါ ဘအာက်ပါစည်းကေ်းေျားကုိ လုိက်နာပါ။

• အခခားတစ်ြက်ေှ လာဘနသည့်ယာဉ်ေျားနှင့် လေ်းဘလောက်သွားသူေျားကို အခေဲတေ်း
ဦးစားဘပးပါ။

• ဂငယ်ဘကွ့ကို လေ်းအဘကွ့အဘကာက်ေျား သိုေ့ဟုတ် ဘတာင်ထိပ် သိုေ့ဟုတ် ကုန်း
အဆင်းေျားတွင် ေယ်ဘသာအခါေှ ေဘကွ့ပါနှင့်။

• ခပည်နယ်ကူး အဘဝးဘခပးလေ်းေကကီးဘပါ်တွင် ဂငယ်ဘကွ့ကို ေယ်ဘသာအခါေှ ေဘကွ့
ပါနှင့်။ ထိုအစား အဘဝးဘခပးလေ်းေကကီးေှ ထွက်သွားခပီး အခခားတစ်ြက်ေှ ခပန်ဝင်ပါ။

ဂငယ်ဘကွ့ေျားကို ခွင့်ခပု ခပီး လိုအပ်သည့်ဘနရာတစ်ခုသည် လေ်းဆုံတွင် ေယ်ေက်ေဘကွ့ရန် တားခေစ်ထားခပီး လေ်းဆုံဘကျာ်သွားေှ ြွင့်ထားသည့် လေ်း
လယ်ကျွန်းတစ်ခုခုတွင် ဂငယ်ဘကွ့ ဘကွ့ဝင်ခခင်းခြစ်ပါသည်။ ထိုဘနရာေျားကို လေ်းလယ်ကျွန်း ဂငယ်ဘကွ့ (U-turn) သိုေ့ဟုတ် ဘဂျဘကွ့ (J-turn) လေ်းဆုံ
ေျားဟု သိရခပီး ယာဉ်ဘောင်းေျားကို လေ်းညွှန်ရန် သဘကဂတအေှတ်အသားေျား ခပထားပါသည်။

ယာဉ်ဘြကာအားလုံးရပ်ရန်ဘနရာေျားယာဉ်ဘြကာအားလုံးရပ်ရန်ဘနရာေျား
ယာဉ်ဘြကာအားလုံးရပ်ရန်ဘနရာအတွက် စည်းကေ်းချက်ေျားသည် နှစ်ေက်ရပ်ရန်ဘနရာ စည်းကေ်းချက်နှင့်တူပါသည်၊ ရပ်ခပီး အခခားြက်ေျားေှ လာဘသာ
ယာဉ်ရှိေရှိ ြကည့်ပါ၊ ထိုဘ့နာက် ဆက်သွားရန် ဘေးကင်းဘသာအခါ ဆက်သွားပါ။

ရပ် သိုေ့ဟုတ် ခြည်းခြည်းဘောင်း ညာဘကွ့ ေယ်ဘကွ့

လေ်းေျက်နှာခပင်ဘပါ် ခေှားေျားရှိဘသာ လေ်းအလယ်
ယာဉ်ဘြကာ

လေ်းလယ်ကျွန်း ဂငယ်ဘကွ့ လေ်းဆုံ
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အခန်း 7အခန်း 7 || ဘေးကင်းစွာ ယာဉ်ဘောင်းနှင်ခခင်း

ဘကွ့ဝင်လိုဘြကာင်း အချက်ခပခခင်းဘကွ့ဝင်လိုဘြကာင်း အချက်ခပခခင်း
ေဘကွ့ဝင်ေီ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်ဘြကာေဘခပာင်းေီ အနည်းဆုံးဘပ 200 တွင် သင့်ဘလျာ်သည့် ဘကွ့ဝင်ရန်အချက်ခပေီးကို ကကို ခပရေည်။ ခပထားသည့် အခေန်နှုန်း 
ကန့်သတ်ချက်တွင် တစ်နာရီ ေိုင် 50 နှုန်းသိုေ့ဟုတ်အထက် ရှိပါက ေဘကွ့ဝင်ေီ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်ဘြကာေဘခပာင်းေီ သင့်ဘလျာ်သည့် ဘကွ့ဝင်ရန်အချက်ခပေီး
ကို အနည်းဆုံးဘပ 300 တွင် ကကို ခပရေည်။

ဘေးအကင်းဆုံးခြစ်သည့် အချက်ခပ အေျ ိုးအစားသည် ယာဉ်အေျားစုတွင် အသုံးခပုသည့် အချက်ခပေီးေျားကို အသုံးခပုခခင်းခြစ်ပါသည်။ 
သိုဘ့သာ်ခငားလည်း ထိုအချက်ခပေျား တစ်ခုခုသိုေ့ဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုခပီး ချ ို့ယွင်းဘနပါက လက်ခြင့်အချက်ခပခခင်းေျားကို အသုံးခပုနိုင်သည်။ လက်ဘတွ့
ယာဉ် ဘောင်း စစ်ဘဆးေှုတွင် လက်ခြင့်အချက်ခပခခင်းကို အသုံးေခပုရ။

အထူးသတ်ေှတ်ထားသည့် အလယ်ယာဉ်ဘြကာေျားေှ ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ခခင်းအထူးသတ်ေှတ်ထားသည့် အလယ်ယာဉ်ဘြကာေျားေှ ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ခခင်း
ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ရန် ဘနရာေျားစွာရှိသည့် ယာဉ်အသွားအလာေျားဘသာ လေ်းေျားတွင် ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ေည့် ယာဉ်ေျားအတွက်သာ အလယ်
ယာဉ်ဘြကာတစ်ခုသီးသန့် သတ်ေှတ်ထားဘလ့ရှိသည်။

အခခားတစ်ြက်ေှ လာသည့်ယာဉ်ေျားသည် ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ရန်အတွက် သင့်ယာဉ်၏ 
အဘရှ့ေက်တွင် ဝင်လာနိုင်ဘြကာင်း အခေဲတေ်းသတိထားပါ။ အခခားယာဉ်ေျားကို ဘကျာ်
တက်ရန်အတွက် ထိုကဲ့သိုဘ့သာ အလယ်ယာဉ်ဘြကာကို ေယ်ဘသာအခါေှ ေသုံးပါနှင့်။

ေယ်ေက်ဘကွ့ဝင်ရန် သတ်ေှတ်ထားသည့် အလယ်ယာဉ်ဘြကာေျားကို “CENTER LANE 
ONLY” ဟု ခေားထိပ်တစ်ြက်စီ လှည့်ထားဘသာ သဘကဂတအေှတ်အသား တစ်ခုခြင့် 
၎င်း၊ သိုေ့ဟုတ် လေ်းေျက်နှာခပင်ဘပါ် ခေှားေျားခြင့်၎င်း၊ ေှတ်သားနိုင်သည်၊ သိုဘ့သာ် အချ ို့ 
အလယ်ယာဉ်ဘြကာေျားတွင် အေှတ်အသားေျား သိုေ့ဟုတ် လေ်းေျက်နှာခပင်ဘပါ် ခေှားေျားေ
ရှိပါ။

ဂငယ်ဘကွ့ေျားဂငယ်ဘကွ့ေျား
ဂငယ်ဘကွ့သည် ယာဉ်ဘောင်းတစ်ဦးအဘနနှင့် 180 ဒီကရီလှည့်၍ ဦးတည်ရာလေ်းဘြကာင်း 
ဘခပာင်းသည့် ကျွေ်းကျင်ေှုနှင့်သတိရိှစွာ ဘောင်းနှင်ခခင်းတစ်ခုခြစ်သည်။ အန္တရာယ်ခြစ်နုိင်ဘခခ
ေျားခပီး ဥပဘဒအရ တားခေစ်ထားခခင်းေရိှေှသာ ထုိက့ဲသ့ုိဘောင်းနှင်သင့်သည်။ ဂငယ်ဘကွ့ ဘကွ့
ဝင်ဘသာအခါ ဘအာက်ပါစည်းကေ်းေျားကုိ လုိက်နာပါ။

• အခခားတစ်ြက်ေှ လာဘနသည့်ယာဉ်ေျားနှင့် လေ်းဘလောက်သွားသူေျားကို အခေဲတေ်း
ဦးစားဘပးပါ။

• ဂငယ်ဘကွ့ကို လေ်းအဘကွ့အဘကာက်ေျား သိုေ့ဟုတ် ဘတာင်ထိပ် သိုေ့ဟုတ် ကုန်း
အဆင်းေျားတွင် ေယ်ဘသာအခါေှ ေဘကွ့ပါနှင့်။

• ခပည်နယ်ကူး အဘဝးဘခပးလေ်းေကကီးဘပါ်တွင် ဂငယ်ဘကွ့ကို ေယ်ဘသာအခါေှ ေဘကွ့
ပါနှင့်။ ထိုအစား အဘဝးဘခပးလေ်းေကကီးေှ ထွက်သွားခပီး အခခားတစ်ြက်ေှ ခပန်ဝင်ပါ။

ဂငယ်ဘကွ့ေျားကို ခွင့်ခပု ခပီး လိုအပ်သည့်ဘနရာတစ်ခုသည် လေ်းဆုံတွင် ေယ်ေက်ေဘကွ့ရန် တားခေစ်ထားခပီး လေ်းဆုံဘကျာ်သွားေှ ြွင့်ထားသည့် လေ်း
လယ်ကျွန်းတစ်ခုခုတွင် ဂငယ်ဘကွ့ ဘကွ့ဝင်ခခင်းခြစ်ပါသည်။ ထိုဘနရာေျားကို လေ်းလယ်ကျွန်း ဂငယ်ဘကွ့ (U-turn) သိုေ့ဟုတ် ဘဂျဘကွ့ (J-turn) လေ်းဆုံ
ေျားဟု သိရခပီး ယာဉ်ဘောင်းေျားကို လေ်းညွှန်ရန် သဘကဂတအေှတ်အသားေျား ခပထားပါသည်။

ယာဉ်ဘြကာအားလုံးရပ်ရန်ဘနရာေျားယာဉ်ဘြကာအားလုံးရပ်ရန်ဘနရာေျား
ယာဉ်ဘြကာအားလုံးရပ်ရန်ဘနရာအတွက် စည်းကေ်းချက်ေျားသည် နှစ်ေက်ရပ်ရန်ဘနရာ စည်းကေ်းချက်နှင့်တူပါသည်၊ ရပ်ခပီး အခခားြက်ေျားေှ လာဘသာ
ယာဉ်ရှိေရှိ ြကည့်ပါ၊ ထိုဘ့နာက် ဆက်သွားရန် ဘေးကင်းဘသာအခါ ဆက်သွားပါ။

ရပ် သိုေ့ဟုတ် ခြည်းခြည်းဘောင်း ညာဘကွ့ ေယ်ဘကွ့

လေ်းေျက်နှာခပင်ဘပါ် ခေှားေျားရှိဘသာ လေ်းအလယ်
ယာဉ်ဘြကာ

လေ်းလယ်ကျွန်း ဂငယ်ဘကွ့ လေ်းဆုံ
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ယာဉ်မြကာအားလုံးရပ်ရန်မနရာတွင် စည်းကေ်းချက်အရ လေ်းဆုံတွင် ပထေဦးဆုံးရပ်သည့်ယာဉ်သည် လေ်းဆုံကိုဦးစွာခြတ်သွားရန်ခြစ်သည်။ 
သိုမ့သာ်ခငားလည်း တခါတရံတွင် ယာဉ်မြကာအားလုံးရပ်ရန်မနရာေျား၌ အခခားယာဉ်မောင်းနှင့်အတူ တခပိုင်နက်မရာက်ရှိနိုင်သည်။ ထိုအမခခအမနတွင် 
ညာဘက်ယာဉ်မောင်းအမနနှင့် ဦးစွာသွားခွင့်ရှိသည်။ သိုမ့သာ်ခငားလည်း ေည်သည့်ယာဉ်မောင်းတွင် ဦးစွာသွားခွင့်ရှိမြကာင်း ေမသချာပါက၊ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်
တိုက်ေှုခြစ်နိုင်မခခရှိပါက၊ အခခားယာဉ်မောင်းကို ဦးစားမပးလေင် ပိုမကာင်းပါသည်။

အဝိုင်းလေ်းဆုံေျားအဝိုင်းလေ်းဆုံေျား
အဝိုင်းလေ်းဆုံတစ်ခုသည် ညာဘက်ကိုသာမကွ့ဝင်ခပီး လက်ဝဲရစ်အတိုင်းဆက်အဝိုင်းလေ်းဆုံတစ်ခုသည် ညာဘက်ကိုသာမကွ့ဝင်ခပီး လက်ဝဲရစ်အတိုင်းဆက်
သွားခခင်း သိုေ့ဟုတ် အဝိုင်းထဲေှညာဘက်ကိုသာ မကွ့၍ထွက်သွားသည့် စက်ဝိုင်းသွားခခင်း သိုေ့ဟုတ် အဝိုင်းထဲေှညာဘက်ကိုသာ မကွ့၍ထွက်သွားသည့် စက်ဝိုင်း
ပုံရှိမသာ လေ်းဆုံတစ်ခုခြစ်သည်။ပုံရှိမသာ လေ်းဆုံတစ်ခုခြစ်သည်။ အဝိုင်းလေ်းဆုံအနား မရာက်ရှိမသာအခါတွင် 
အဝိုင်းထဲ လှည့်ပတ်မနမသာယာဉ်ကို အခေဲတေ်းဦးစားမပးရေည်။

ယာဉ်မြကာတစ်ခုထက်ပိုမသာ အဝိုင်းလေ်းဆုံေျားတွင် ယာဉ်မောင်းအမန
နှင့် အဝိုင်းလေ်းဆုံထဲသိုေ့ဝင်ေီ ေည်သည့်ယာဉ်မြကာ ယူရေည်ကို ကကိုသိထား
သင့်သည်။ ယာဉ်မောင်းေျားအမနနှင့် အဝိုင်းထဲရှိလေ်းမြကာင်းေျားအထဲေှ 
ယာဉ်မြကာေျား ေမခပာင်းသင့်ပါ။

ယာဉ်မောင်းေျားကို အဝိုင်းထဲရှိလေ်းမြကာင်းတွင် သင့်မလျာ်သည့်ယာဉ်မြကာ
ကို ကကိုတင်လေ်းညွှန်ရန်အတွက် သမကဂတအေှတ်အသားေျား၊ လေ်းေျက်နှာခပင်
မပါ် အေှတ်အသားေျား၊ သိုေ့ဟုတ် နှစ်ေျ ိုးစလုံးမြာ်ခပထားပါသည်။

အဝိုင်းလေ်းဆုံတစ်ခုတွင် သွားလာသည့်ယာဉ်ေျားသည် ညာဘက်လှည့်ပတ်ခခင်း
နှင့် ဘယ်ဘက်လှည့်ပတ်ခခင်း အသွားအလာေျားခြင့် ကွဲခပားမနနိုင်သည်။ အဝိုင်း
လေ်းဆုံ၏ လေ်းမြကာင်းေျားကို ဦးစားမပးရန်အေှတ်အသားေျားအစား ရပ်ရန်
အေှတ်အသားေျားခြင့်လည်း ယာဉ်မြကာကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။

အချ ို့မသာအဝိုင်းလေ်းဆုံေျားတွင် ယာဉ်မြကာတစ်ခုထက် ပိုရှိ၍ မသးငယ်မသာ
ယာဉ်ေျား အမနနှင့် မနာက်တွဲယာဉ်ပါ ကုန်တင်ကားကကီးနှင့် ဘတ်စကားကဲ့သို ့ပို
ကကီးသည့်ယာဉ်ေျား၏ မဘးချင်းယှဉ်လျက် မောင်းသွားမသာအခါ ယာဉ်မြကာ
အန္တရာယ် ခြစ်နိုင်သည်။

ယာဉ်မြကာတစ်ခုထက်ပိုသည့် အဝိုင်းလေ်းဆုံမရာက်ခါနီး သိုေ့ဟုတ် အထဲသို့
မရာက်မနမသာအခါ အဝိုင်းထဲတွင် တစ်ခပိုင်နက်မောင်းသွားလေင် ယာဉ်မောင်း
ေျားအမနနှင့် ပိုကကီးမသာယာဉ်ေျားကို ဦးစားမပးရေည်။ ထိုသိုမ့ဆာင်ရွက်ခခင်းသည် အဝိုင်းလေ်းဆုံထဲေှ ကကီးမလးမသာယာဉ်ေျား မဘးကင်းစွာခြတ်သွားနိုင်
ရန်အတွက် အရှိန်မလော့ ခခင်း သိုေ့ဟုတ် ရပ်မပးခခင်းေျား ပါဝင်သည်။

အဝိုင်းလေ်းဆုံတွင် ကကီးေားမသာကုန်တင်ယာဉ်နှစ်စီးအတူ တခပိုင်နက် မရာက်သွားပါက၊ သိုေ့ဟုတ် အဝိုင်းထဲမရာက်မနပါက ညာဘက်ယာဉ်မြကာရှိ 
ယာဉ်မောင်းအမနနှင့် ဘယ်ဘက်ယာဉ်မြကာရှိ ယာဉ်မောင်းကို ဦးစားမပးရေည်။ ထိုသိုမ့ဆာင်ရွက်ရာတွင် အဝိုင်းလေ်းဆုံ၏ ဘယ်ဘက်ယာဉ်မြကာထဲရှိ 
ကကီးေားမသာကုန်တင်ယာဉ်အမနနှင့် မဘးကင်းစွာ ခြတ်သွားနိုင်ရန်အတွက် အရှိန်မလော့ ခခင်း သိုေ့ဟုတ် ရပ်မပးခခင်းေျား ပါဝင်သည်။

မကွ့ဝင်ေည့်ယာဉ်ေျား၏မနာက်ေှ လိုက်သွားခခင်းမကွ့ဝင်ေည့်ယာဉ်ေျား၏မနာက်ေှ လိုက်သွားခခင်း
မကွ့ဝင်လိုမြကာင်း အချက်ခပမသာ၊ သိုေ့ဟုတ် မကွ့ဝင်ရန်ရည်ရွယ်၍အရှိန်မလော့မသာ ယာဉ်မောင်း၏မနာက်ေှ လိုက်သွားမသာအခါ သင့်အရှိန်ကိုမလော့သင့်
ခပီး ရပ်ရန်အတွက် အဆင်သင့်ခပင်ထားပါ။

အခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ေျားအခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ေျား
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒအရ ယာဉ်မောင်းေျားကို မြာ်ခပထားသည့် အခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်အတိုင်း မောင်းနှင်ရန် သတ်ေှတ်ထားသည်။

မြာ်ခပထားသည့် အခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ကို မကျာ်သွားလေင် လေ်းအမကွ့အမကာက်ေျား သိုေ့ဟုတ် လေ်းမပါ်ရှိအရာဝတ္ထုေျားကို မရှာင်ခပီး မဘးကင်းစွာ 
ယာဉ်မောင်းနှင်နိုင်စွေ်းကို မလျာ့နည်းမစပါသည်။ အမရးမပါ် အမခခအမနေျားတွင် ယာဉ်ကိုရပ်ရန် လိုအပ်သည့် အကွာအမဝးကိုလည်း ေျားလာမစပါသည်။ 
ယာဉ်တိုက်ေှုခြစ်လေင် အခေန်နှုန်းနှင့်အတူ ထိခိုက်ေှု၏ ခပင်းထန်ေှုနှုန်း ပိုေျားလာပါသည်။ အခေန်နှုန်းေျားလာသည့်အေေ ယာဉ်တည်မဆာက်ပုံေျားနှင့်အတူ မလ
အိတ်ေျားနှင့် မဘးကင်းေှုခါးပါတ်ေျား ကဲ့သိုမ့သာ ထိန်းချုပ်ေှုကိရိယာေျား၏ ထိမရာက်ေှုေျား မလျာ့နည်းလာပါသည်။

မကျးလက်မဒသရှိ ခပည်နယ်ကူး အမဝးမခပးလေ်းေကကီးအတွက် အခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ေျားမကျးလက်မဒသရှိ ခပည်နယ်ကူး အမဝးမခပးလေ်းေကကီးအတွက် အခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ေျား
မကျးလက်မဒသရှိ ခပည်နယ်ကူး အမဝးမခပးလေ်းေကကီးေျားသည် လူဦးမရအနည်းဆုံး 50,000 ရှိမသာ ခေို့၏ အခပင်ဘက်ဧရိယာေျားတွင် ရှိပါသည်။ ထို
ဧရိယာေျားတွင် မအာက်ပါအခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက် စည်းေျဉ်းစည်းကေ်းေျား အကျုံးဝင်ပါသည်။

• ခရီးသည်ကားေျားတွင် တစ်နာရီေိုင် 70 နှုန်း သိုေ့ဟုတ် မြာ်ခပထားသည့် အခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ထက်ေမကျာ်ရ။

Truck apron

LEFT LANE RIGHT LANE

YIELD
YIELD

Typical lane control sign

YI
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D
YI
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YIELD YIELD

YIELDYIELD

Approaching vehicles 
must yield to pedestrians
in the crosswalk and to
traffic in the roundabout.

Never walk across the 
circulating lane(s) in a 
roundabout to the 
center island. 

A
B
C
D

Yield line markings
Center island
Raised splitter island
Crosswalk
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C

D

ယာဉ်မြကာနှစ်ခုပါမသာ အဝိုင်းလေ်းဆုံ
(အဝိုင်းလေ်းဆုံ ပုံစံေျားအားလုံး၏ ပုံတူေဟုတ်ပါ)

ယ်ာဉ််မော�ကာာအာ�လို���ရဲ့�်ရဲ့န်မောနရဲ့ာတိွင့်် စည််�ကာမာ်��ိကာ်အရဲ့ လိုမာ်�ဆို��တိွင့်် �ထမာဦး�ဆို���ရဲ့�်�ည်််ယ်ာဉ််�ည်် လိုမာ်�ဆို��ကာိ�ဦး�စွာခြား�တိ်�ွာ�ရဲ့န်ခြား�စ်�ည််။ 
�ိ��မော�ာ်ခြားင့်ာ�လိုည်�် တိ�းတိရဲ့�တိွင့်် ယ်ာဉ််မော�ကာာအာ�လို���ရဲ့�်ရဲ့န်မောနရဲ့ာမာိာ�၌ အခြား�ာ�ယ်ာဉ််မောမာာင့််�နှှင့်််အတိူ တိပြီး�ိုင့််နကာ်မောရဲ့ာကာ်ရဲ့ှိနှိ�င့််�ည််။ လိုကာ်ဝါ့ဘဲကာ်တိွင့််ရဲ့ှိ�ည််် 
ယ်ာဥ််အာ� ဦး�စာ�မော��ရဲ့မာည််ခြား�စ်�း�ည််။ �ိ��မော�ာ်ခြားင့်ာ�လိုည််� မာည််�ည်််ယ်ာဉ််မောမာာင့််�တိွင့်် ဦး�စွာ�ွာ��ွင့်််ရဲ့ှိမော�ကာာင့််� မာမော��ိာ�းကာ၊ �ိ��မာဟု�တိ် ယ်ာဉ်် တိိ�ကာ်မာုခြား�စ်
နှိ�င့််မောခြား�ရဲ့ှိ�းကာ၊ အခြား�ာ�ယ်ာဉ််မောမာာင့််�ကာိ� ဦး�စာ�မော��လိုှင့်် �ိ�မောကာာင့််��း�ည််။
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• မြေညာထားသည့် အမလးချိန်နှုန်းစုစမုပါင်း 26,000 မပါင်ထေ်ပိုများသည့် ေုန်တင်ယာဉ်များအမနနှင့် တစ်နာရီ 65 မိုင်နှုန်း သိုမ့ဟုတ် မြာ်ခပထား
သည့်အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ထေ် မမေျာ်ရ။

မေျးလေ်မဒသရှိ နှစြ်ေ်ခွဲထားမသာ ခပည်နယ်အမဝးမခပးလမ်းမကေီးမပါ်တွင် ယာဉ်များသည် တစ်နာရီမိုင် 60 သိုမ့ဟုတ် မြာ်ခပထားသည့် အခမန်နှုန်း 
ေန့်သတ်ချေ်ထေ်မမေျာ်ရ။

ခမို့ ခပ အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်များခမို့ ခပ အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်များ
ခမို့ ခပဧရိယာများသည် လူဦးမရအနည်းဆံုး 50,000 ရိှပါသည်။ ထုိဧရိယာများတွင် မအာေ်ပါအခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ် စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများ အေျုံးဝင်ပါသည်။

• ခမို့ ခပမဒသ၏ ခပည်နယ်ေူး အမဝးမခပးလမ်းမကေီးမပါ်တွင် ယာဉ်များသည် တစ်နာရီ 55 မိုင်နှုန်း သိုမ့ဟုတ် မြာ်ခပထားသည့် အခမန်နှုန်း 
ေန့်သတ်ချေ်ထေ်မမေျာ်ရ။

• နှစ်ြေ်ြေားခံခွဲထားခခင်းမရှိမသာ ခပည်နယ်အမဝးမခပးလမ်းမကေီးမပါ်တွင် ယာဉ်များသည် တစ်နာရီ 55 မိုင်နှုန်း သိုမ့ဟုတ် မြာ်ခပထားသည့် အခမန်
နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ထေ်မမေျာ်ရ။

• မေျးလေ်မဒသလမ်းမကေီးမပါ်တွင် ယာဉ်များသည် တစ်နာရီ 55 မိုင်နှုန်း သိုမ့ဟုတ် မြာ်ခပထားသည့် အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ထေ်မမေျာ်ရ။
• ခမို့ ခပမဒသ၏ လူမနထိုင်သည့်ဧရိယာ အများစုတွင် ယာဉ်များသည် တစ်နာရီမိုင် 30 နှုန်း သိုမ့ဟုတ် မြာ်ခပထားသည့် အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်

ထေ်မမေျာ်ရ။
• လမ်းကေိုလမ်းြေားများတွင် ယာဉ်များသည် တစ်နာရီ 15 မိုင်နှုန်း သိုမ့ဟုတ် မြာ်ခပထားသည့် အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ထေ်မမေျာ်ရ။

မေျာင်းနယ်မခမ အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်များမေျာင်းနယ်မခမ အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်များ
မေျာင်းအနီးအနားတွင် ယာဉ်မမာင်းပါေ မေျာင်းနယ်မခမအတွေ် မြာ်ခပထားသည့်အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်မအာေ်သ့ုိ အရိှန်မလော့ရမည်။ မေျာင်း
နယ်မခမအခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်များ ခပဌာန်းမလ့ရိှသည့် နာရီအချိန်များသည် နံနေ် 7 နာရီမှ ညမန 4:30 နာရီအထိ၊ တနင်္ဂာမန့များမှ မသာြောမန့
များအထိ၊ သ့ုိမဟုတ် မေျာင်းနယ်မခမအခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်အတွေ် အချေ်ခပမီးများ မိှတ်တုတ်မိှတ်တုတ် လင်းမနမသာအချိန်များတွင် ခြစ်ပါသည်။ 
သ့ုိမသာ်ခငားလည်း မဒသခံအစုိးရများအမနနှင့် ေမလးများ မေျာင်းနယ်မခမထဲ သွားလာမနသည့်အချိန်များတွင် အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်များေုိလည်း 
ပုိ၍မလော့ထားနုိင်သည်။

အမဝးမခပးလမ်းမကေီး၏ လုပ်ငန်းဇုန်တွင် အခမန်နှုန်းမလော့ထားမသာ ေန့်သတ်ချေ်များအမဝးမခပးလမ်းမကေီး၏ လုပ်ငန်းဇုန်တွင် အခမန်နှုန်းမလော့ထားမသာ ေန့်သတ်ချေ်များ
အလုပ်ခွင်အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်များသည် ထိုဧရိယာအတွေ် ချမှတ်ထားမသာ အများဆုံးအခမန်နှုန်းေန့်သတ်ချေ်၏ တစ်နာရီအနည်းဆုံး 10 မိုင်
မအာေ် အခမဲတမ်းမလျာ့နည်းပါသည်။ ယာဉ်မမာင်းများသည် အလုပ်ခွင်တွင် မြာ်ခပထားမသာ အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ေို လိုေ်နာရမည်။ အချ ို့
မသာလုပ်ငန်းခွင် အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်များသည် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် အချေ်ခပမနမှသာ သေ်မရာေ်မှုရှိခပီး အချ ို့မသာမနရာများတွင် အချိန်တိုင်း 
သေ်မရာေ်မှုရှိသည်။

မေျာင်းဘတ်စေား အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်များမေျာင်းဘတ်စေား အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်များ
ခပည်နယ်ေူးအမဝးမခပးလမ်းမကေီး သိုမ့ဟုတ် ခပည်နယ်အမဝးမခပးလမ်းမကေီးမပါ် မမမာင်းနှင်မသာအခါ ပိမုလျာ့နည်းသည့် အခမန်နှုန်း မြာခ်ပထားသည်
မှလွဲ၍ မေျာင်းဘတ်စေား၏ အများဆုံးအခမန်နှုန်း သတ်မှတ်ချေ်သည် တစ်နာရီမိုင် 40 နှုန်းခြစ်သည်။ ခပည်နယ်ေူးအမဝးမခပးလမ်းမကေီး သိုမ့ဟုတ် 
ခပည်နယ်အမဝးမခပးလမ်းမကေီးမပါ် မမာင်းနှင်မနမသာ မေျာင်းဘတ်စေား၏ အများဆုံးအခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်သည် တစ်နာရီမိုင် 60 နှုန်း၊ သိုမ့ဟုတ် 
မြာ်ခပထားသည့် အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်အတိုင်းခြစ်သည်။

အန္တရာယ်များမသာ အမခခအမနများတွင် အခမန်နှုန်းေိုမလော့ပါအန္တရာယ်များမသာ အမခခအမနများတွင် အခမန်နှုန်းေိုမလော့ပါ
လမ်းအမခခအမနမောင်းမနသည့်တိုင် အခမန်နှုန်းများလွန်းခခင်းသည် အန္တရာယ်ကေီးခပီး မမတာ်တဆခြစ်နိုင်မခခေုိ တိုးခမှင့်မစသည်။ မအာေ်ပါ
လမ်းမြောင်း အမခခအမနများတွင် မြာ်ခပထားမသာ အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ် သိုမ့ဟုတ် ထိုထေ်ပို၍ မမာင်းနှင်ခခင်းသည် အန္တရာယ်ပိုများမစပါသည်။

ဘရိတ်အုပ်ခခင်းနှင့် မနာေ်မှလိုေ်ရန် အေွာအမဝးများဘရိတ်အုပ်ခခင်းနှင့် မနာေ်မှလိုေ်ရန် အေွာအမဝးများ
မအာေ်ပါပုံေားချပ်သည် တနာရီလေင် 35 မိုင်နှုန်း၊ 55 မိုင်နှုန်းနှင့် 70 မိုင်နှုန်း သွားမနမသာယာဉ်တစီးသည် မည်မေခမန်မနသည် သိုမ့ဟုတ် အေွာအမဝး
မည်မေမရာေ်ရှိမနသည်ေို မြာ်ခပခခင်းခြစ်ပါသည်။

• မိုးမလဝသမမောင်းခခင်းနှင့် ခမင်ေွင်းမထင်ရှားခခင်း
• မချာမသာ သိုမ့ဟုတ် မရခဲမနမသာလမ်းများ
• ပန်းတုံးမနမသာတာယာများခြင့် မမာင်းနှင်ခခင်း

• မဘးအန္တရာယ်ရှိမသာ ယာဉ်အမခခအမနများ
• ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာ့မသာ အမခခအမန
• လမ်းမျေ်နှာခပင်မပါ်တွင် အန္တရာယ်ရှိမသာ အမခခအမနများ

ယာဉ်မမာင်းများအတွေ် နည်းလမ်းမောင်းတစ်ခုသည် မရှ့ေား၏မနာေ်မှ အနည်းဆုံးနှစ်စေ္ကန့် သုံးစေ္ကန့်ခခား၍ လိုေ်ရနခ်ြစ်ပါသည်။ ယာဉ်တစ်
စီး၏မနာေ်မှ လိေု်မနမသာအခါ ထိုယာဉ်မှ တည်မနသည့် အရာဝတ္ထုတစ်ခုခု ခြတ်သွားခခင်းေိုြေည့်ခပီး ထိုအရာဝတ္ထုေို သင်မခြတ်မီအချိန်မည်မေမေျာ်
ခဲ့မြောင်း ခန့်မှန်းြေည့်ပါ။

အခမန်နှုန်းအခမန်နှုန်း တစ်နာရီ 35 မိုင်နှုန်းတစ်နာရီ 35 မိုင်နှုန်း တစ်နာရီ 55 မိုင်နှုန်းတစ်နာရီ 55 မိုင်နှုန်း တစ်နာရီ 65 မိုင်နှုန်းတစ်နာရီ 65 မိုင်နှုန်း

တစ်စေ္ကန့်တွင် သွားသည့်မပမပါင်း 51.3 80.7 95.3
တစ်စေ္ကန့်တွင် ခြတ်သွားနိုင်မည့်ယာဉ်မြောများ 2.6 4 4.7
မဘာ်လုံးေွင်းတစေွ်င်း ခြတ်သွားရန်စေ္ကန့်မပါင်း 5.8 3.7 3.1

ယာဉ်တစ်စီး၏ရပ်တန့်နိုင်စွမ်းေို သေ်မရာေ်မစမသာအမြောင်း အမျ ိုးမျ ိုးရှိပါသည်။
• ယာဉ်၏အမလးချိန်
• ဘရိတ်အမျ ိုးအစားနှင့် အမခခအမန
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• တာယာအေျ ိုးအစားနှင့် အမခခအမန
• လေ်းေျက်နှာခပင်၏ အမခခအမန
• လေ်းေျက်နှာခပင်၏ မချာမခပာင်မနခခင်း
• လေ်း၏မစာင်းမနေှု

ဘီးမချာ်ခခင်းဘီးမချာ်ခခင်း
ရုတ်တရက်မကွ့ ခခင်း၊ ယာဉ်မြကာမခပာင်းခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် ဘရိတ်အုပ်ခခင်းသည် ယာဉ်ကိုဘီးမချာ်မစသည်။ ဘီးမချာ်ခခင်းကို ခပန်ခပင်ရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
သည် မရှ့ဘီးဆွဲယာဉ်ေျားနှင့် မနာက်ဘီးဆွဲယာဉ်ေျား နှစ်ေျ ိုးစလုံးနှင့်တူပါသည်။

သင့်ယာဉ်တွင် တာယာကုပ်အားမလျာ့သွားပါက သိုေ့ဟုတ် မနာက်ဘီးေျား မဘးဘက်သို ့မချာ်ထွက်ပါက လီဗာကိုမလော့လိုက်ပါ။ ဘီးမချာ်မနသည့်ဘက်ေှ 
အခခားတစ်ဘက်သို ့လေင်ခေန်စွာေ မကွ့ပါနှင့်၊ ထိုအ့တူ အလွန်ေချ ိုးမကွ့ပါနှင့်၊ လှည်သွားနိုင်သည်။

သင့်ယာဉ်တွင် သေားရိုးကျဘရိတ်ေျားသုံးပါက ကားအမနာက် မချာ်ထွက်သည့်ဘက်သို ့လက်ကိုင်ဘီးကို ထိန်းခပီးလှည့်ပါ။ တာယာကုပ်အားခပန်ရ
မသာအခါ ယာဉ်ကိုခပန်တည့်မပးခပီး ခြည်းခြည်းချင်း ဆက်မောင်းသွားပါ။

သင့်ယာဉ်တွင် အလိုအမလျာက် ဘရိတ်ေကျမစမသာစနစ် (ABS) ပါလေင် ဘရိတ်ကိုနင်းထားပါ၊ လက်ကိုင်ဘီးကို ပုံေှန်လှည့်ရင်း ဘရိတ်ကို 
မကာင်းမကာင်းြိခပီး ဆက်နင်းထားပါ။ ဘရိတ်ေျားကို မတာ့နင်းခခင်းေလုပ်ပါနှင့်။ စက်သံ သိုေ့ဟုတ် ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါေှု သိုေ့ဟုတ် ဘရိတ်တွင် တွန်းအား
ေျားလာလေင် သင့် ABS ဘရိတ်စနစ် အလုပ်လုပ်မြကာင်း မြာ်ခပပါသည်။

လူးလှိေ့်မေှာက်ခခင်းလူးလှိေ့်မေှာက်ခခင်း
ခရီးသည်ကားခြင့်မသဆုံးေှုအားလုံးထဲတွင် လူးလှိေ့်မေှာက်မသာယာဉ်တိုက်ေှုေျား သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးရှိပါသည်။ သင်ယာဉ်မောင်းမနစဉ် လူးလိေ့်မေှာက်ေည့် 
အန္တရာယ်ကိုမလော့နိုင်သည်။

• ထိတ်လန့်၍ လက်ကိုင်ဘီး လှည့်ခခင်းကိုမရှာင်ပါ –ထိတ်လန့်၍ လက်ကိုင်ဘီး လှည့်ခခင်းကိုမရှာင်ပါ – ေျားစွာမသာ ယာဉ်လူးလှိေ့်မေှာက်ေှုေျားသည် ယာဉ်မောင်းေျားအမနနှင့် အမရးမပါ်အမခခအမန
ကို အထိတ်တလန့် တုံ့ ခပန်သည့်အမနခြင့် လက်ကိုင်ဘီးကို ခပန်တည့်မအာင် လှည့်လွန်းသည့်အခါ ခြစ်ပါသည်။ အမဝးမခပးလေ်းေကကီး၏ အခေန်နှုန်း
ခြင့် လက်ကိုင်ဘီးခပန်တည့်မအာင် လှည့်လွန်းခခင်း သိုေ့ဟုတ် အလွန်လှည့်ခခင်းမြကာင့် ယာဉ်မောင်းအမနနှင့် ေထိန်းနိုင်မတာ့ဘဲ ယာဉ်ကိုမဘးတိုက် 
မချာ်ထွက်သွားမစခပီး လူးလိေ့်မေှာက်မစနိုင်သည်။

• သင့်မလျာ်သည့် ကျွေ်းကျင်ေှုနှင့်သတိရှိစွာ မောင်းနှင်ခခင်းကို သိထားပါ –သင့်မလျာ်သည့် ကျွေ်းကျင်ေှုနှင့်သတိရှိစွာ မောင်းနှင်ခခင်းကို သိထားပါ – သင့်ယာဉ်သည် လေ်းမြကာင်းအခပင်ဘက် ထွက်သွားလေင် လေ်းေမပါ်သို ့
ချက်ချင်းခပန်ေမကွ့ပါနှင့်။ လီဗာမခခနင်းကိုမလော့ပါ။ မဘးကင်းမသာအခါ လေ်းေမပါ်သို ့ညင်သာစွာခပန်မကွ့ဝင်ပါ။

• သင့်တာယာေျားကို ထိန်းသိေ်းပါ –သင့်တာယာေျားကို ထိန်းသိေ်းပါ – သင့်မလျာ်စွာ မလေထိုးထားမသာတာယာနှင့် ပါးသွားမသာတာယာေျားသည် လူးလှိေ့်မေှာက်နိုင်မခခကို 
မလျာ့နည်းမစရန်အတွက် အမရးအကကီးဆုံးအရာခြစ်သည့် ယာဉ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွေ်းကို အဟန့်အတား ခြစ်မစသည်။

• ယာဉ်ေျားမပါ်တွင် သင့်မလျာ်သည့်အမလးချိန်ကို တင်ပါ –ယာဉ်ေျားမပါ်တွင် သင့်မလျာ်သည့်အမလးချိန်ကို တင်ပါ – ယာဉ်ပိုင်ရှင်လက်စွဲစာအုပ်တွင် သင့်ယာဉ်အတွက် မဘးကင်းမစေည့် အေျားဆုံးမသာ 
အမလးချိန်နှင့်အတူ သင့်မလျာ်မသာ အမလးချိန်ခြန့်ကျက်ေှု အမြကာင်းကို ြတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

• မကျးလက်မဒသ လေ်းေကကီးေျားတွင် သတိခပုပါ –မကျးလက်မဒသ လေ်းေကကီးေျားတွင် သတိခပုပါ – အလယ်တွင်ေခခားထားမသာ လေ်းေျား၊ နှစ်လေ်းမောင်း လေ်းေျား သိုေ့ဟုတ် ခွဲထားမသာ်လည်း 
အတားအဆီးေျား ေကာထားမသာ လေ်းေျားတွင် လူးလှိေ့်မေှာက်ေှုေျား ခြစ်နိုင်မခခပိုေျားသည်။ ယာဉ်တစ်စီးသည် မကျးလက်မဒသ လေ်းေကကီးမပါ်ေှ 
မချာ်ထွက်သွားခပီး မခောင်း၊ သိုေ့ဟုတ် တာမဘာင်၊ သိုေ့ဟုတ် မခေမပျာ့ ခြင့် မချာ်ထွက်သွားလေင် လူးလှိေ့်မေှာက်သွားနိုင်သည်။

• • လေ်းအချ ိုးအမကွ့ေျား နှင့် လေ်းေကကီးမပါ်ဝင်ထွက်ရန် ဆင်မခခမလောလေ်းေျားတွင် အရှိန်မလော့ပါ – လေ်းအချ ိုးအမကွ့ေျား နှင့် လေ်းေကကီးမပါ်ဝင်ထွက်ရန် ဆင်မခခမလောလေ်းေျားတွင် အရှိန်မလော့ပါ – ထိုမနရာေျားတွင် ေြကာခဏခပဌာန်းမသာ အ
ခေန်နှုန်းေျားကို ထားရှိခပီး ယင်းခပဌာန်းထားသည့် အခေန်နှုန်းေျားထက် ေမကျာ်လွန်သင့်ပါ။

ခရီးသည် 15 ဦးဆန့်သည့်ဗင်ကားသည် ခရီးသည်ဦးမရ ေျားလာသည်နှင့်အေေ လူးလှိေ့်မေှာက်နိုင်မခခအန္တရာယ် ေျားစွာတိုးခေှင့်လာပါသည်။ အခခားမသာ 
အန္တရာယ်ေျားတွင် အမတွ့အကကုံေရှိမသာ ယာဉ်မောင်းေျား၊ ေသင့်မလျာ်သည့် တာယာအရွယ်အစားနှင့်/သိုေ့ဟုတ် သင့်မလျာ်စွာ မလေထိုးထားခခင်း၊ နှင့် 
ယာဉ်၏အလယ်ဗဟို ဆွဲငင်အားအမပါ် အကျ ိုးသက်မရာက်မစနိုင်သည့် ပစ္စည်းနှင့်/သိုေ့ဟုတ် ခရီးသည် အမလးချိန်ေှားတင်ခခင်း၊ စသည့်အရာေျားပါဝင်
သည်။

ဓာတ်ဆီကုန်ကျစရိတ် သက်သာခခင်းဓာတ်ဆီကုန်ကျစရိတ် သက်သာခခင်း
တစ်နာရီ 45 ေိုင်နှုန်းထက်မကျာ်လေင် ဓာတ်ဆီစားနှုန်း တစ်ခြည်းခြည်း တိုးခေှင့်လာခပီး တစ်နာရီ 55 ေိုင်နှုန်းထက် တစ်နာရီ 75 ေိုင်နှုန်းသွားသည့် ခရီးသည်
ကားေျားနှင့် ကုန်တင်ကား အငယ်စားေျားသည် 50 ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဓာတ်ဆီပိုသုံးရသည်။
ဓာတ်ဆီကုန်ကျစရိတ် သက်သာမစရန် အမကာင်းဆုံးအသုံးချနိုင်သည်။

• စဉ်းစားချင့်ချိန်ခပီးယာဉ်မောင်းခခင်း၊ အခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ကို လိုက်နာခခင်း၊ ယာဉ်၏အေိုးမပါ်တွင် ပစ္စည်းတင်ခခင်းေျားကို မရှာင်ြကဉ်ခခင်းနှင့် 
အမလးချိန်အပိုေျားကို ြယ်ရှားခခင်း၊ စသည့်လုပ်ရပ်ေျားခြင့် အကျ ိုးပိုရှိစွာယာဉ်မောင်းပါ။

• လေင်ခေန်စွာအရှိန်ခေှင့်တင်ခခင်း သိုေ့ဟုတ် ရုတ်တရက် ရပ်ခခင်းေျားကို မရှာင်ပါ။
• အင်ဂျင်ကို သင့်မလျာ်စွာထိန်းသိေ်းခခင်း၊ တာယာေျားကို သင့်မလျာ်စွာ မလထိုးထားခခင်းနှင့် အကကံခပုထားသည့် အင်ဂျင်ဆီစံနှုန်းကို အသုံးခပုခခင်း

ခြင့် သင့်ယာဉ်ကို မကာင်းေွန်စွာထိန်းသိေ်းပါ။
• ခရီးစဉ်ေျားကို အစီအစဉ်ချခပီး တွဲသွားပါ။ သင့်အင်ဂျင်မအးမနလေင် ဓာတ်ဆီကုန်နှုန်းသည် မနွးမနသည့်အင်ဂျင်ထက် ပိုဆိုးသည်။ မအးမနသည့်

အင်ဂျင်ကိုစက်နိုး၍ ခရီးတိုသုံးမလးမခါက် သွားခခင်းသည် ခရီးတစ်မခါက်တည်းမပါင်း၍ သွားခခင်းထက် အကွာအမဝးချင်းတူသည့်တိုင် ဓာတ်ဆီနှစ်
ဆပိုကုန်နိုင်သည်။
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အခန်း 7အခန်း 7 | ဘေးကင်းစွာ ယာဉဘ်ောင်းနှင်ခခင်း

တာယာမလြိအားနှင့် တာယာပန်းအထူနှုန်းတာယာမလြိအားနှင့် တာယာပန်းအထူနှုန်း

တာယာမလြိအားတာယာမလြိအား
တာယာများသည် တစ်လချင်းစီတွင် တစ်လေ်မ 1 မပါင်ြိအား (psi) နှုန်းအထိ မလမလျာ့နိုင်မြောင်း သိရသည်၊ ထိုမ့ြောင့် တာယာအရန်အပါအဝင် 
တာယာအားလုံးေို တစ်လတစ်ကေိမ် သိုမ့ဟုတ် ခရီးရှည်မသွားမီ စစ်မဆးပါ။ မည်သိုမ့ဆာင်ရွေ်နည်း။

• ယုံြေည်စိတ်ချရသည့် မလြိအားတိုင်းေိရိယာတစ်ခု ဝယ်ယူပါ။
• သင့်ယာဉ်တံခါးေိုြွင့်ခပီး တံခါးအတွင်းမဘာင်မပါ်တွင် သင့်ယာဉ်အတွေ် အကေံခပုထားသည့် မလြိအားနှုန်း psi စတစ်ောတစ်ခုရှိသင့်သည်။
• သင့်တာယာများေို “မအး”မနမှစစမ်ဆးပါ – ယာဉ်မမမာင်းမီ သိုမ့ဟုတ် ယာဉ်မမာင်းခပီး အနည်းဆုံး သုံးနာရမီနာေ်ပိုင်း။
• မလြိအားတိုင်းေိရိယာေို သင့်တာယာ၏ အဆိုရ့ှင်အတံမပါ်စွပ်ထည့်ပါ။
• မလြိအားတိုင်းေိရိယာ “ထွေ်မပါ်လာ” ခပီး တိုင်းတာသည့်နံပါတ်ေို မြာ်ခပပါလိမ့်မည်။
• တိုင်းလိုေ်သည့် psi ေို သင့်ယာဉ်၏ ယာဉ်မမာင်းတံခါး အတွင်းဘေ်ရှိ စတစ်ော သိုမ့ဟုတ် ပိုင်ရှင်လေ်စွဲစာအုပ်တွင် မြာ်ခပထားသည့် psi နှင့်

နှိုင်းယှဉ်ပါ – သင့်တာယာ၏မဘးနံရံမပါ်ရှိ psi နှင့် မနှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်မနှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်။
• သင့် psi နံပါတ်သည် နှုန်းမေျာ်လေင် ေိုေ်ညီသည့်အထိ မလမလော့ပါ၊ မလျာ့မနလေင် သင့မ်လျာ်သည့်နံပါတ်နှုန်း မရာေ်သည့်အထိ မလသွင်းပါ  

(သိုမ့ဟုတ် ဆိုင်ေိုေူညီခိုင်းပါ)။

တာယာပန်းအထူနှုန်းတာယာပန်းအထူနှုန်း
သင့်ေားတာယာများေို တစ်လတစ်ကေိမ် သိုမ့ဟုတ် ခရီးရှည်မသွားမီ အထူအပါးနှင့်ထိခိုေ်ပျေ်စီးမှုများေို စစ်မဆးပါ။ တာယာ၏အထူအပါးေိုစစ်ရန် 
လွယ်သည့်နည်းတစ်နည်းသည် ခပားမစ့ သုံးခခင်းခြင့် စစမ်ဆးနိုင်သည်။
1. 1. ခပားမစ့ေို မအဘရာဟင် လင်ေွန်း၏ ခန္ဓာေိုယ်တွင် သင့်လေ်မနှင့်လေ်ညှိုးြေား ေိုင်ထားပါ။
2. 2. တာယာပန်းအပါးဆုံး တစ်မနရာေိုမရွးခပီး ခပားမစ့ခြင့်လင်ေွန်း၏မခါင်းေို တာယာပန်းအမခမာင်းထဲထည့်လိေု်ပါ။

လငေ်ွန်း၏မခါင်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုေို တာယာပန်းနှင့်ြုံးေွယ်မနပါေ တရားဝငခ်ပီး မဘးေင်းသည့် တာယာပန်းအထူနှုန်းခြင့် မမာင်းနှင်ခခင်း
ခြစ်သည်။ သင့်တာယာပန်းသည် (ခန့်မှန်းချိန်အားခြင့် 1/16 လေ်မ) မအာေ်မရာေ်ပါေ အန္တရာယ်ရှိမသာ လမ်းအမခခအမနများတွင် လမ်းေို သင့်
ေား၏ဆုပ်ေိုင်နိုင်အား များစွာမလျာ့နည်းသွားပါမည်။

မမသချာသည့် ရာသီဥတု အမခခအမနများတွင် ယာဉ်မမာင်းခခင်းမမသချာသည့် ရာသီဥတု အမခခအမနများတွင် ယာဉ်မမာင်းခခင်း

မဆာင်းရာသီတွင် ယာဉ်မမာင်းခခင်းမဆာင်းရာသီတွင် ယာဉ်မမာင်းခခင်း
မဆာင်းတွင်း ရာသီဥတုတွင် ယာဉ်မမာင်းခခင်းသည် မရခဲ၊ နှင်းခဲနှင့် မအးစေ်မသာ ရာသီဥတုများမြောင့် အန္တရာယ်များစွာ ရှိပါသည်။ ယာဉ်မမမာင်းမီ 
သင့်ေားမှန်များေို အခမဲတမ်းရှင်းလင်းပါ။

လမ်းမမပါ်ရှိမသာ မရခဲများသည် ေားတာယာ၏ေုပ်အားေို လွတ်သွားမစမသာ ခြစ်နိုင်မခခအန္တရာယ် အမခခအမနတစ်ခု ခြစ်ပါသည်။

နှင်းခဲသည် အထူးသခြင့် ခပင်းထန်မသာမလနှင့မ်ရာလေင် ယာဉ်မမာင်းများအတေွ် ခပဿနာအမျ ိုးမျ ိုးခြစ်မစသည်။ ခမင်နိုင်စွမ်းေို များစွာမလျာ့နည်းမစ
နိုင်သည်။ မနရာမရွ့မသာနှင်းခဲများေို သတိထားပါ၊ အထူးသခြင့် မေျးလေ်မဒသများတွင် လေ်မ အနည်းငယ်မေသာထမူသာ နှင်းခဲများသည် လမ်းများ
ေို ခြတ်သွား၍မရမအာင် ခြစ်မစနိုင်သည်။ မခမမပါ်တွင် နှင်းခဲများရှမိသာအခါ မရခဲခြစ်သည့် အမခခအမနများေိုလည်း အထူးသခြင့် လမ်းဆုံများတွင် 
အခမဲတမ်းသတိထားပါ၊ ထိုအ့တူ အခခားယာဉ်မမာင်းများမတွ့မအာင် သင့ေ်ား၏မရှ့မီးများေို ြွင့်ထားပါ။ လမ်းမကေီးမပါ်ဝင်ထွေ်ရန် ဆငမ်ခခမလော
လမ်းများ၊ တံတားများနှင့် မိုးပျံလမ်းများမပါ်တွင် အခခားမသာ ယာဉ်သွားလမ်း အစိတ်အပိုင်းများသို ့မမရာေ်မီ ရြံန်ရံခါမရခမဲနနိုင်သည့် စိုစွတ်မှုေို
သတိထားပါ။ ဆီးနှင်းရှင်းယာဉ်များ၏မနာေ်မှ မဘးေင်းမည့်အေွာအမဝးတွင် လိေု်ပါ။

အလွန်မအးသည့် အမခခအမနများတွင် ယာဉ်မမမာင်းမီ သင့်ယာဉ်၏ အင်ဂျင်စေ်ေို မနွးလာ မအာင် အခမဲတမ်း အချိန်များစွာမပးပါ။ ဓာတ်ဆီပုံးေို 
အခပည့်ခြည့်ထား၍ယာဉ်မမာင်းပါ၊ ထိုမှသာ တစ်မနရာတွင် မသာင်တင်မနလေင် အပူမပးစေ်ေို ြောနိုင်သမေြောမအာင် အသုံးခပုနိုင်မည်။ သင့်ေားမရှ့
မီးများနှင့် မနာေ်မီးများတွင် နှင်းခဲများေို မြောခဏသုတ်ပါ။

သင့်ယာဉ်ထဲတွင် တာယာေုပ်အားအတွေ် သဲများ သိုမ့ဟုတ်မော်မဇာအစများ၊ ဘယ်ထရီအားသွင်းကေိုးများ၊ မစာင်များ၊ မဂါ်၊ ဓာတ်မီး၊ အဝတ်အစား
အပိုများ၊ ြမယာင်းတိုင်များ၊ မီးခခစ်ဆံများ၊ မသိုးနိုင်မသာအစားအစာနှင့် မရဘူးများပါဝငမ်သာ မဆာင်းရာသီအတွင်း မဘးအန္တရာယ် လွတ်မခမာေ်မရး 
အထုပ်အပိုးတစ်ခု သယ်မဆာင်ရန် စဉ်းစားပါ။

မိုးမရမိုးမရ
စိုစွတ်မသာ လမ်းမျေ်နှာခပင်များသည် အထူးသခြင့် မိုးရွာခပီးခပီးချင်းအချိန်တွင် အန္တရာယ်ကေီးစွာမချာမနနိုင်သည်။ စိုစွတ်မသာလမ်းမများမပါ်တွင် 
ယာဉ်မမာင်းမသာအခါ သင့်ေားသည် ဆီ၊ ြုန်မှုန့်နှင့မ်ရ အလွှာပါးပါးမပါ်တွင် သွားမနရခပီး မရမပါ်ရှပ်မခပးခခင်း (hydroplaning) ခြစ်သွားနိုင်သည်။
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မရမပါ်ရှပမ်ခပးခခင်းသည် အခမန်နှုန်းများလာလေင် ပိုခြစ်ခပီး သင့်တာယာများသည် အချိန်မမရွး ဆီ၊ ြုန်မှုန့်နှင့်မရ ေိုသာထိမိနိုင်သည်။ ထိုသို့ ခြစ်သွား
လေင် ဘရိတ်အုပ်ရန်၊ အခမန်နှုန်းခမှင့်တင်ရန်၊ သိုမ့ဟုတ် မေွ့ရန်အတွေ် တာယာေုပ်အား မရှိပါ၊ ထိုအ့တူ မလခပင်းတစ်ချေ်တိုေ်ခခင်း၊ လမ်းအခမင့်အနိမ့်
မခပာင်းလဲခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အနည်းငယ်မေွ့မိခခင်းခြင့် သင့်ယာဉ်ေို ထိန်းချုပ်၍ မရမတာ့သည့်အထိ ခြစ်သွားနိုင်သည်။

တုံးမနမသာ သိုမ့ဟုတ် ပါးလွန်းမသာ တာယာများခြင့် ယာဉ်မမမာင်းပါနှင့်။ လမ်းမမပါ်တွင် မိုးရွာလွန်းခခင်း၊ မရရှိမနခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် နှင်းမပျာ်ဝင်မနမသာရွှံ့
များ ရှိမနလေင် အရှိနေ်ိုမလော့ပါ။ မရအိုင်များေို ခြတ်မမာင်းခပီးမနာေ် သင့်ဘရိတ်ေို မတာ့နင်းခခင်းခြင့် စမ်းသပ်ပါ။ ထိုသိုလ့ုပမ်ပးခခင်းခြင့် ဘရိတ်များေို 
မခခာေ်သွားမစသည်။ သင့်ေားတာယာပန်းများထေ် မရပိုများမနပါေ အရှိနေ်ိုမလော့ပါ။ အခခားယာဉ်မမာင်းများမတွ့မအာင် သင့ေ်ား၏မရှ့မီးများေို ြွင့်
ထားပါ။

ခမူခိုးခမူခိုး
ခမူခုိးများသည် အခခားယာဉ်များ၊ လမ်းမလောေ်သွားသူများနှင့် ယာဉ်မြောအချေ်ခပမီးများေုိ ခမင်နုိင်မှုမလျာ့နည်းမစသည်။ သတိထားခြင့် အရိှန်မလော့ခပီး 
မမာင်းနှင်ပါ။ အမပါ်မရှ့မီးကေီးများေုိ မသံုးပါနှင့်။ မအာေ်မရှ့မီး အလင်းမရာင်များသည် လမ်းမနှင့် မရှ့ဘေ်ရိှမသာ အရာဝတ္ုတ များေုိ ပုိခမင်ရမစသည်။ ခမူခုိး
များ လံုးဝြံုးအုပ်သွားခပီး မခမင်ရမတာ့ခါနီး အမခခအမနတွင် လမ်းမဘးသ့ုိ မသချာစွာထွေ်သွားခပီး တတ်နုိင်သမေ အမဝးတစ်မနရာတွင် ရပ်ပါ။ ခမူခုိးြေားတွင် 
ယာဉ်မမာင်းမနလေင် မရှ့မီးများနှင့် အမရးမပါ်အချေ်မခပမီးများေုိ အသံုးခပုသင့်သည်။

ခပင်းထန်မသာမလများခပင်းထန်မသာမလများ
အားခပင်းမသာမလများသည် ေိုယ်ထည်ခမင့်မသာ ယာဉ်များ (ဥပမာ ဗင်ေားနှင့် ဘေ်စုံသုံးယာဉ်များ)အတေွ် ကေီးမားသည့် အေျ ိုးသေ်မရာေ်မှုရှိပါသည်။ 
ထိုေဲ့သိုမ့သာ အမခခအမနများေို သတိခပုခပီး သင်၏မဘးေင်းမှုအတွေ် သင့်မလျာ်စွာမဆာင်ရွေ်ပါ။

ရုတ်တရေ်မရကေီးခခင်းရုတ်တရေ်မရကေီးခခင်း
နှစ်စဉ်တိုင်းတွင် အခခားမသာ လမ်းမပါ်ရာသီဥတု အမခခအမနမြောင့်ထေ် ရုတ်တရေ် မရကေီးခခင်းမြောင့် မသဆုံးသူဦးမရေ ပိုများသည်။ ညဘေ်တွင် 
သိုမ့ဟုတ် သွားမနေျမဟုတ်မသာ လမ်းများတွင် ယာဉ်မမာင်းမသာအခါ အထူးသတိထားပါ။ မုန်တိုင်းမိပါေ သိုမ့ဟုတ် အန္တရာယ်ရှိမသာ အမခခအမနကေုံရ
ပါေ မအာေ်ပါ စည်းေမ်းချေ်များေို လိုေ်နာပါ။

• ယာဉ်အသွားအလာ ပိတ်ဆိုမ့ှုများေို မရှာင်ခပီး လမ်းပိတ်ထားမသာ မှတ်အသားများေို မေျာ်၍ ယာဉ်မမမာင်းရပါ။
• မရကေီးခခင်းမြောင့် မမျာပါသွားနိုင်မသာ သိုမ့ဟုတ် တည်ခငိမ်မှုမလျာ့ပါးနိုငမ်သာ တံတားများ၊ မခမမအာေ်မခမာင်းများနှင့် လမ်းအခင်းများေို သတိခပု

ပါ။
• မရလေံမနမသာလမ်းမမပါ်တွင် ခြတ်မမမာင်းပါနှင့်၊ အဘယ်မြောင့်ဆိုမသာ် မရအနေ်သည် အခမဲတမ်း သိသာထင်ရှားမမနဘဲ မရတိုေ်စားထားသည့်

မနရာေို ြံုးေွယ်ထားနိုင်သည်။
• မရကေီးမသာမနရာတွင် သင့်ယာဉ်ရပ်သွားပါေ တတ်နိုင်သမေမစာမစာ ထားပစ်ခဲ့ပါ၊ အဘယမ်ြောင့်ဆိုမသာ် မရကေီးခခင်းမြောင့် ခမန်ဆန်စွာမရတေ်

နိုင်ခပီး ေားနှင့်ခရီးသည်များေို တိုေ်ချနိုင်သည်။

ညဘေ်တွင် ယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်းညဘေ်တွင် ယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်း
ညဘေ်တွင်ယာဉ်မမာင်းခခင်းသည် ခြစ်နိုင်မခခခပဿနာ များစွာရှိခပီး ညဘေ်တွင် သိုမ့ဟုတ် အန္တရာယ်ကေီးမသာ အမခခအမနများတွင် ယာဉ်မမာင်းသည့် 
အ မတွ့ အကေုံမရှိလေင် ပိုဆိုးမစနိုင်သည်။ ညဘေ်တွင်ယာဉ်မမာင်းမနစဉ် ယာဉ်မမာင်းများသည် မမာပန်းနိုငမ်ခခ ပိုရှိခပီး မမတာ်တဆမှုများ ခြစ်ရန်အန္တရာယ်ပို
များသည်။ စာမျေ်နှာ 45 တွင် မြာ်ခပထားသည့် အိပ်ငိုေ်ခခင်း လေ္ခဏာတစ်ခုခု ကေုံမတွ့ ရပါေ ယာဉ်မမာင်းခခင်းေို ရပ်ရန်အဆင်သင့ခ်ပင်ထားပါ။

ခမင်နိုင်မှုခမင်နိုင်မှု
လမ်းမလောေ်သွားသူများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများနှင့် အခခားမသာ ယာဉ်များေို ညဘေ်တွင် မှတ်သားရန်နှင့် မှတ်မိရန် ပိုမိုခေ်ခဲသည်။ ညအချိန်
ယာဉ်မမာင်းရန် အမခခအမနများတွင် အထူးသခြင့် သွားမနေျမဟုတ်သည့် လမ်းများတွင် ပုံမှန်အခမန်နှုန်းထေ် မလော့ချသင့်ပါသည်။

အခခားတစ်ြေ်မှ လာမသာယာဉ်၏ စူးရှမတာေ်ပမသာ မရှ့မီးကေီးများလည်း အခမင်အာရုံေို မလျာ့နည်းမစသည်။ အလင်းမရာင်စူးရှမှုေို မရှာင်ြေဉ်ရန်
အတွေ် အခခားတစြ်ေ်မှ လာမနသည့်ယာဉ်၏ မီးများေို တိုေ်ရိုေ်မြေည့်ပါနှင့်၊ ထိုအစား လမ်း၏ညာဘေ်ေို အာရုံစိုေ်ပါ။

မရှ့မီးများမရှ့မီးများ
ယာဉ်မမာင်းများသည် မနဝင်ချိန်နှင့် မနထွေ်ချိန်အြေားနှင့် မပ 500 မအာေ်သာခမင်ရမသာ အခခားအချိန်များတွင် မရှ့မီးများေို အသုံးခပုရမည်။ မရှ့မီးများ
ြွင့်ထားမသာအခါ အခခားတစြ်ေ်မှ လာမနသည့်ယာဉ်များနှင့် မပ 500 အတွင်း သိုမ့ဟုတ် အခခားယာဉ်၏မနာေ်မှ လိုေ်မနလေင် မပ 200 အတွင်း အေွာ
အမဝးရှမိသာအခါ မအာေ်မရှ့မီးများေို အသုံးခပုရမည်။

ယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာ့မနစဉ်နှင့် အန္တရာယ်ကေီးစွာ ယာဉ်မမာင်းခခင်းယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာ့မနစဉ်နှင့် အန္တရာယ်ကေီးစွာ ယာဉ်မမာင်းခခင်း

အိပ်ငိုေ်ခပီး ယာဉ်မမာင်းခခင်းအိပ်ငိုေ်ခပီး ယာဉ်မမာင်းခခင်း
အိပ်ငုိေ်ခပီး ယာဉ်မမာင်းခခင်းသည် မမတာ်တဆခြစ်မှုများ၏ အန္တရာယ်ပုိများလာနုိင်သည်။ အိပ်ငုိေ်ခပီး ယာဉ်မမာင်းခခင်းနှင့် ပတ်သေ်သည့် မမတာ်တဆ ခြစ်
မှုများသည် အလွန်ပင် ခပင်းထန်နုိင်ခပီး ဆုိးဝါးသည့် ဒဏ်ရာရရိှမှုများ သ့ုိမဟုတ် မသဆံုးမှုအထိ ခြစ်သွားနုိင်သည်။ တစ်နုိင်ငံလံုးတွင် မသဆံုးမှုခြစ်မစသည့် ယာဉ်
တုိေ်မှုများ အားလံုးအနေ် ခန့်မှန်းချိန်အရ 16.5 ရာခုိင်နှုန်းသည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မသာ ယာဉ်မမာင်းမြောင့် ခြစ်ပါသည်။ သုမတသနမလ့လာမှုများအရ မအိပ်ဘဲ 
18 နာရီြော ယာဉ်မမာင်းနှင်မသာ ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးသည် တရားဝင်အရေ် ေန့်သတ်နှုန်းခြစ်သည့် မသွးထဲအရေ်ပါဝင်နှုန်း (BAC) .08 ရိှသည့် ယာဉ်မမာင်း
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အခန်း 7အခန်း 7 | ဘေးကင်းစွာ ယာဉဘ်ောင်းနှင်ခခင်း

တစ်ဦးေ့ဲသ့ုိပင် နည်းတူ ယာဉ်မမာင်းနုိင်စွမ်း အားမလျာ့နည်းပါသည်။

အလွန်အမင်း မမာပန်းမနစဉ် ယာဉ်မမာင်းနုိင်မခခရိှသည့် လူအများစုတွင် အလုပ်ဆုိင်းခြင့် အလုပ်လုပ်သူများ၊ မိဘများ၊ စိတ်ခငိမ်မဆးမသာေ်မသာ ပုဂ္ဂို လ်
များနှင့် ေုသမှုမရိှဘဲ အိပ်စေ်ခခင်းဆုိင်ရာ ချ ို့ယွင်းမှု ရိှသူများ ပါဝင်သည်။ လံုမလာေ်စွာအနားမယူဘဲ ယာဉ်မမာင်းခခင်းမြောင့် မသဆံုးနုိင်မလာေ်သည့် 
မှားယွင်းမှုေုိ မည်သူမဆုိ လုပ်မိနုိင်မသာ်လည်း အသေ် 16 နှစ်မှ 29 နှစ်အထိရိှမသာ လူငယ်များအတွေ် အန္တရာယ်ပုိများခပီး မမာပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် သေ်ဆုိင်
သည့် မမတာ်တဆခြစ်မှုများထဲမှ 64 ရာခုိင်နှုန်း ပါဝင်သည်။

နိုးြေားမမနနိုင်ပါေ၊ သိုမ့ဟုတ် မအာေ်ပါအိပ်ငိုေ်သည့် လေ္ခဏာတစ်ခုခုရှိပါေ ယာဉ်မမာင်းခခင်းေိုရပ်ရန်အတေွ် အသင့်ခပင်ဆင်ထားပါ။
• ယာဉ်အချေ်ခပမီးနီများတွင် အိပ်ငိုေ်သွားခခင်း
• သမ်းခခင်း၊ မျေ်လုံးပွတ်ခခင်း၊ မျေ်ရည်ဝဲခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် မျေ်ခွံမလးခခင်း
• လွန်ခဲ့သည့် မိုင်မပါင်းအနည်းငယ် သိုမ့ဟုတ် ယာဉ်မမာင်းသည့် မိနစ်မပါင်းအနည်းငယေ်ို သတိရရန်ခေ်ခဲခခင်း
• လမ်းအမှတ်အသားများ သိုမ့ဟုတ် ထွေ်မပါေ်များေို မမတွ့မိခခင်း
• သတိမထားမိဘဲ ယာဉ်မြောမခပာင်းခခင်း
• မခါင်းညိမ့်မိခခင်း သိုမ့ဟုတ် မခါင်းစိုေ်ေျခခင်း
• လမ်းမဘးသိုထ့ွေ်သွားခပီး အြုအထစ်များေို ထိမိခခင်း
• ပုံမှန်အခမန်နှုန်းေို ထိန်းသိမ်း၍မရခခင်း

အိပ်ချင်မူးတူးခြစ်မနစဉ် ယာဉ်မမာင်းလေင် လမ်းနှင့်ယာဉ်မြော အမခခအမနများအမပါ် အချိန်မီတ့ံု ခပန်ရန် မနှးမေွးလာနုိင်သည်။ မနရာအသီးသီး
မှ ရုတ်တရေ်ဝင်လာမသာ ရှုပ်မထွးသည့် အချေ်အလေ်များေုိ နားလည်ရန်အတွေ် အခေ်အခဲကေုံရနုိင်ပါသည်။ ယာဉ်မမာင်းခခင်းနှင့်ဆုိင်မသာ 
ဆံုးခြတ်ချေ်များ ချရာတွင်လည်း သတိလေ်လွတ် ခြစ်ခခင်း၊ အာရံုစုိေ်ရခေ်ခခင်း၊ သ့ုိမဟုတ် ယာဉ်မမာင်းမနစဉ် အိပ်မပျာ်သွားခခင်းအထိ ခြစ်နုိင်သည်။

အိပ်ငိုေ်မနစဉ် ယာဉ်မမာင်းခခင်းေို မည်သိုေ့ာေွယ်မည်နည်းအိပ်ငိုေ်မနစဉ် ယာဉ်မမာင်းခခင်းေုိ မည်သိုေ့ာေွယ်မည်နည်း
ပင်ပန်းမနလေင် ယာဉ်မမမာင်းပါနှင့်။ အိပ်ချင်မူးတူးခြစ်ခခင်းေို မလျာ့နည်းမစရန်အတေွ် ထပ်အိပ်ခခင်းသည် အမောင်းဆုံး နည်းလမ်းခြစ်သည်။ တတ်နိုင်
သမေ မဘးေင်းလုံခခုံမည့် တစ်မနရာတွင်ရပ်ခပီး ခဏအိပ်မပးပါ။

ခြစ်နိုင်လေင် အိပ်ချင်သလို ခံစားမနရသည့်အချိန်အတွင်း ယာဉ်မမာင်းခခင်းေို မရှာင်ပါ။ မောင်းမွန်စွာ အနားယူထားသည့်သေူို မမာင်းခွင့မ်ပးပါ။ ေားေို
စုသုံးခခင်း၊ အများခပည်သူ သယ်ယူပိုမ့ဆာင်မရးေို သုံးခခင်း၊ တေ္ကစီအငှားယာဉ် သုံးခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် မိသားစုဝင် သိုမ့ဟုတ် မိတမ်ဆွေုိ လိုေ်ပိုခ့ိုင်းခခင်း၊ စ
သည့်နည်းလမ်းများေိုသုံးရန် စဉ်းစားပါ။

အာရုံမစိုေ်ဘဲ ယာဉ်မမာင်းခခင်းအာရုံမစိုေ်ဘဲ ယာဉ်မမာင်းခခင်း
ယာဉ်မမာင်း၏အာရုံမစိုေ်မှုသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် များခပားလာသည့် ခပဿနာတရပခ်ြစ်ခပီး ယာဉ်တိေု်မှုများစွာေို ခြစ်မစသည့် အဓိေ
အမြောင်းအရင်းတခု ခြစ်လာသည်။ အာရုံမစိုေ်ဘဲ ယာဉ်မမာင်းခခင်းဟူသည် လမ်းေိုမြေည့်ခခင်း၊ လေ်ေိုင်ဘီးေို လွှတ်ထားခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် 
ယာဉ်မမာင်းခခင်းေို အာရုံမထားခခင်း၊ စသည့်လုပ်ရပ်များ ခြစ်ပါသည်။ အာရုံမစိုေ်ဘဲ ယာဉ်မမာင်းသည့် လုပ်ရပ်များတွင် ဆဲလြ်ုန်းသုံးခခင်း၊ တေ်စ်ပို့ ခခင်း
နှင့် အစားအစာစားခခင်း၊ စသည့်အရာများ ပါဝင်သည်။

အင်ဒီယားနားဥပမဒအရ ယာဉ်မမာင်းမနစဉ် ဆေ်သွယ်မရးေိရိယာ တခုခုအသုံးခပုခခင်းေို အတိအေျ တားခမစ်ထားပါသည်။ ယင်းတားခမစ်ချေ်နှင့်
ပတ်သေ်ခပီး လေ်ခြင့်ေိုင်ထားစရာ မလိုအပ်မသာ ဆေ်သွယ်မရးစနစ်ေို အသုံးခပုခခင်း သိုမ့ဟုတ် အမှန်တေယ်ခြစ်မသာ အမရးမပါ်အမခခအမန
အတွေ် 911 နှင့်ဆေ်သွယ်ရန် အဆိုပါဆေ်သွယ်မရးေိရိယာေို အသုံးခပုခခင်း၊ စသည်တိုအ့တွေ်သာ ခခွင်းချေ်မပးထားသည်။

တေ်စ်ပို့ ခခင်းသည် စိုးရိမ်ြွယ်ရာအများဆုံး အာရုံမနှာင့်ယှေ်မှုခြစ်သည်။ တေ်စ်ပို့ ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ြတ်ရှုခခင်းသည် လမ်းေို မြေည့်သည့်အချိန် 5 စေ္ကန့် 
ြောသည်။ တစ်နာရီ 55 မိုင်နှုန်းခြင့် သွားမနလေင် မဘာ်လုံးေွင်းတစ်ေွင်းစာ ရှိသည့်အေွာအမဝးေို မျေ်လုံးပိတ်ခပီး ယာဉ်မမာင်းခခင်းနှင့် တူပါသည်။ 
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် ယာဉ်မမာင်းမနစဉ် တေ်စ်ပို့ ခခင်း၊ ြုန်းဆေ်ခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် တနည်းအားခြင့် ယာဉ်မမာင်းမနစဉ် ဆဲလ်ြုန်းများေဲ့သို ့ဆေ်
သွယ်မရးေိရိယာများေို အသုံးခပုခခင်းသည် လေ်လွတ်ထားနိုင်သည်မှလွဲ၍ တရားမဝင်ပါ။

မဒါသစိတ်ခြင့် ယာဉ်မမာင်းခခင်းမဒါသစိတခ်ြင့် ယာဉ်မမာင်းခခင်း
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် ယာဉမ်ြောင့် မသမပျာေ်မှုများ အားလုံးအနေ် သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သည် “အန္တရာယ်များစွာခြင့် မမာင်းနှင်ခခင်း” မြောင့် ခြစ်
ပါသည်။ အန္တရာယ်များစွာခြင့် ယာဉ်မမာင်းခခင်းမှ မမတာ်တဆခြစ်မှုသည် ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် မဒါသစိတ်ခြင့် ယာဉ်မမာင်းခခင်း၊ အချေ်ခပတစ်ခုခုေုိ 
လျစ်လျူရှုခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အခမန်နှုန်းတိုးခမှင့်ခခင်း၊ စသည့်လုပ်ရပ် တစ်ခုသိုမ့ဟုတ် ထိုထေ်ပိုခပီး လုပ်မိခခင်းမြောင့် ခြစ်မပါ်မသာ ယာဉ်တိုေ်မှုများ ခြစ်
ပါသည်။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒအရ လူတစ်ဦးအမနနှင့် ယာဉ်မမာင်းမနချိန်အတွင်း မအာေ်ပါအချေ်များထဲမှ အနည်းဆုံးသုံးချေ်ေို တစ်ကေိမ် လုပ်မိလေင် 
သိုမ့ဟုတ်ေျူးလွန်မိလေင် မဒါသစိတ်ခြင့် ယာဉ်မမာင်းခခင်းခြစ်သည်။

• ယာဉ်တစ်စီး၏မနာေ်မှ နီးေပ်လွန်းစွာလိေု်ခခင်း
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• မဘးမေင်းစွာခြင့် ယာဉ်မမာင်းခခင်း
• ယာဉ်သွားလမ်းအခပင်ဘေ် ထွေ်သွား၍ ညာဘေ်မှ အခခားယာဉ်တစ်စီးေို မေျာ်တေ်ခပီးမနရာယူခခင်း
• မဘးမေင်းစွာခြင့် ယာဉ်ရပ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် အရှိန်သတ်ခခင်း
• မလိုအပ်ဘဲ ဟွန်းတီးခခင်း
• အခခားယာဉ်ေို ဦးစားမပးရန်ပျေ်ေွေ်ခခင်း
• ယာဉ်မြောထိန်းေိရိယာ တစ်ခုခုေို လိုေ်နာရန်ပျေ်ေွေ်ခခင်း
• မဘးမေင်းမသာ အခမန်နှုန်းခြင့် မမာင်းနှင်ခခင်း
• ယာဉ်၏မရှ့မီးများခြင့် ထပ်ခါတလဲလဲ အချေ်ခပခခင်း

မေျးလေ်မဒသ လမ်းများတွင် ယာဉ်မမာင်းခခင်းမေျးလေ်မဒသ လမ်းများတွင် ယာဉ်မမာင်းခခင်း
မေျးလေ်မဒသ လမ်းများတွင် ယာဉ်မမာင်းခခင်းသည် မေျာေ်ခင်းထားမသာ ခပည်နယ်ေူးလမ်းမကေီး သိုမ့ဟုတ် ခမို့တွင်းလမ်းများထေ် အန္တရာယ်
ပိုများနိုင်သည်။ မေျးလေ် မဒသ လမ်းများသည် ပိုေျဉ်းနိုင်ခပီး လမ်းမျေ်နှာခပင်မပါ်တွင် ခင်းထားမသာ နိုင်လွနေ်တ္တရာများ၊ မခမမှုန့်များ၊ သိုမ့ဟုတ် 
မေျာေ်စရစ်များ ပါဝင်နိုင်သည်။

မေျာေ်စရစ်။မေျာေ်စရစ်။ မေျာေ်စရစ်များရှိမနလေင် ယာဉ်ရပ်ရန်နှင့် မေွ့ရန်အတွေ် ပိုမိုခေ်ခဲပါသည်၊ အဘယမ်ြောင့်ဆိုမသာ် တာယာေုပ်အား မလျာ့နည်း
ခခင်းမြောင့် ခြစ်ပါသည်။ တာယာေုပ်အား မလျာ့နည်းမသာအခါ ဘီးမချာ်နိုင်သည်။ အမေွ့ သိုမ့ဟုတ် ရပ်ရနမ်နရာတွင် ဘီးမချာ်မည့်အန္တရာယ် 
မလျာ့နည်းမစရန်အတွေ် ကေို ခပီးအရှိန်သတ်ရမည်။

မခမမှုန့်ြုန်မှုန့်။မခမမှုန့်ြုန်မှုန့်။ မခခာေ်မသွ့သည့်အချိန်များတွင် မခမကေီးလမ်းများသည် အလွန်ပင် ြုန်ထနိုင်သည်။ ြုန်မှုန့မ်ြောင့် ခမင်နိုင်မှုေို မလျာ့နည်းမစနိုင် 
သည်။ အခခားယာဉ်မမာင်းများ သင့်ေိုပိုခမင်နိုငမ်စရန်အတွေ် မအာေ်မရှ့မီးများေို အသုံးခပုပါ။

ေျဉ်းမခမာင်းမသာ တံတားများနှင့်လမ်းများ။ေျဉ်းမခမာင်းမသာ တံတားများနှင့်လမ်းများ။ အချ ို့မသာ တံတားများနှင့် လမ်းများသည် ေျဉ်းမခမာင်းနိုင်သည်။ ေျဉ်းမခမာင်းမသာ လမ်းများ 
သိုမ့ဟုတ် တံတားများတွင် အခခားယာဉ်များနှင့် နီးလာမသာအခါ သိုမ့ဟုတ် အခခားယာဉ်များေို မေျာ်တေ်မသာအခါ သတိထားသင့်သည်။ အခခား
ယာဉ်များေို ရပ်မပးရန်အတွေ် အဆင်သင့်ခြစ်မအာင် ေျဉ်းမခမာင်းမသာ တံတားများ၏ အမှတ်အသားများေို အခမဲတမ်းသတခိပုပါ။

မတ်မစာေ် မသာမတာင်များ သိုမ့ဟုတ် မတာင်ထိပ်များ။မတ်မစာေ် မသာမတာင်များ သိုမ့ဟုတ် မတာင်ထိပ်များ။ မတမ်စာေ်မသာမတာင်၏ မတာင်ထိပ်မမရာေ်မီ အရှိန်မလော့ပါ၊ လမ်း၏ညာဘေ်သိုမ့ရွှ့
ခပီး အခခားတစ်ြေ်မှ လာမသာယာဉ်များေို သတိခပုပါ။ မတ်မစာေ်မသာမတာင် သိုမ့ဟုတ် မတာင်ထိပ် မမရာေ်မီ အခခားယာဉ်ေို မေျာ်တေ်ရန် 
ဘယ်မတာ့မှ မကေိုးစားပါနှင့်။

ခမင်ေွင်းမလျာ့နည်းခခင်း။ခမင်ေွင်းမလျာ့နည်းခခင်း။ မခပာင်းြူးေဲ့သို ့စိေု်ပျ ိုးထားမသာ အပင်များသည် လမ်းဆုံများအနီးသို ့ချဉ်းေပ်လာမသာ ယာဉ်များနှင့် မေွ့မောေ်မသာ
လမ်းများတွင် အခခားတစ်ြေ်မှ လာမနသည့်ယာဉ်များေုိ ခမင်နိုင်စွမ်း မလျာ့နည်းမစပါသည်။

ခပည်နယ်ေူး အမဝးမခပးလမ်းမကေီးများ မပါ်တွင် ယာဉ်မမာင်းခခင်းခပည်နယ်ေူး အမဝးမခပးလမ်းမကေီးများ မပါ်တွင် ယာဉ်မမာင်းခခင်း
အမဝးမခပးလမ်းမကေီးများတွင် အခမနမ်ရွ့လျားမနသည့် ယာဉ်များနှင့် မချာမမွ့ စွာ ဝင်မရာေ်ပူးမပါင်းနိုင်ရန်အတေွ် မောင်းမသာ ဆုံးခြတ်ချေ်နှင့် အချိန်
မှန်းဆမှု လိုအပ်ပါသည်။ ဆင်မခခမလောလမ်းမှ ခပည်နယ်ေူး အမဝးမခပးလမ်းမကေီးထဲသို ့ဝင်ရန်အတေွ် ညာဘေ်ေပ်ထားခပီး ယာဉ်မြောရှင်းမသာအခါ 
ဝင်မရာေ်ပူးမပါင်းနိုင်ရန်အတွေ် အရှိန်ခမှင့်တင်ရန်ယာဉ်မြောထဲတွင် အခမန်နှုန်းေိုခမှင့်တင်ပါ။ အမဝးမခပးလမ်မကေီးမပါ်ရှိ ယာဉ်မမာင်းများအမနနှင့် ဝင်
မရာေ်ပူးမပါင်းမည့် ယာဉ်များေို ဝင်ခွင့်မပးသင့်သည်။ သိုမ့သာ် အမဝးမခပးလမ်းမကေီးထဲသို ့ဝင်မည့်ယာဉ်မမာင်းသည် လမ်းမကေီးမပါ်ရှိမနသည့် ယာဉ်
များ၏ တရားဝင် သွားလာခွင့်ေို ဦးစားမပးရမည်။

မေျာ်သွားမိမသာ ထွေ်မပါေ်ေို ခပန်သွားရန်အတွေ် ခပည်နယ်ေူး အမဝးမခပးလမ်းမကေီးမပါ်တွင် မနာေ်ဆုတ်ရန် မဘးအန္တရာယ်ရှိသည်။ ထေွ်မပါေ်
ေိုမေျာ်သွားလေင် မနာေ်ထပ်ထွေ်မပါေ်တစ်ခု မရာေ်သည့်အထိ ဆေ်မမာင်းရမည်။ အမရးမပါ်ယာဉ် သိုမ့ဟုတ် အမဝးမခပးလမ်းမကေီး ထိန်းသိမ်းမရး
ယာဉ် မှအပ ခပည်နယ်ေူး အမဝးမခပးလမ်းမကေီး မပါ်တွင် လမ်းလယေ်ျွန်းေို ခြတ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် လမ်းေူးခခင်းခြင့် ဂငယ်မေွ့ မေွ့၍ အခခားတစြ်ေ်
သို့ ခပန်သွားခခင်းသည် တရားမဝင်ပါ။

အမရးမပါ်အမခခအမန သိုမ့ဟုတ် ယာဉ်ပျေ်စီးမှုမှလွဲ၍ ခပည်နယ်ေူး အမဝးမခပးလမ်းမကေီး၏ လမ်းမဘးတွင် ယာဉ်ရပ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ရပ်နားခခင်းမခပုပါ
နှင့်။

ေုန်တင်ယာဉ်များေို ဦးတည်ရာလမ်းမြောင်းချင်းတူသည့် ယာဉ်မြောနှစ်ခုရှိမသာ အမဝး မခပးလမ်းမကေီး အပိုင်းများတွင် ညာဘေ်ယာဉ်မြောေို
သာ သုံးရနေ်န့်သတ်ထားခပီး ဦးတည်ရာလမ်းမြောင်းချင်းတူသည့် ယာဉ်မြောသုံးခု သိုမ့ဟုတ် အထေ်ရှိမသာ အမဝး မခပးလမ်းမကေီးတွင် ညာဘေ်
ယာဉ်မြော နှစ်ခုေိုသာ သုံးရန်ေန့်သတ်ထားသည်။
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လုပ်ငန်းဇုန်များလုပ်ငန်းဇုန်များ
မီးအချေ်ခပ ဘုတခ်ပားများေို ယာဉ်မြောပိတ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် “လမ်းမြောင်းေူးမခပာင်းခခင်း” ေို မြာ်ခပရန်အတေွ် ခမှားပုံခြင့်  အသုံးခပုမလ့ရှိသည်။ ထို
အမခခအမနများတွင် လမ်းမပါ်ရှိ ယာဉ်မြောအမှတ်အသားများ၊ လမ်းတား ေမတာ့များ၊ စည်ပိုင်းများ သိုမ့ဟုတ် အတားအဆီးများမှ ယာဉ်သွားရမည်
လမ်းမြောင်းေို အြေမ်းြျင်းမြာ်ခပ ထားလိမ့်မည်။ ခမှားပုံခြင့် မည်သည့်ဘေ်ေိုမှ မီးအချေ်မခပထားမသာ ဘုတ်ခပားတစ်ခုသည် သတခိပုရန် အချေ်ခပ
တစ်ခုခြစ်မသာ်လည်း ယာဉ်မမာင်းေို အခခားယာဉ်မြောသို ့မခပာင်းရမည်ဟု မသတ်မှတ်ပါ။

အလံေိုင်သူ၏ အချေ်ခပများအလံေိုင်သူ၏ အချေ်ခပများ
အချ ို့မသာ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အလံေိုင်သူတစ်ဦး သိုမ့ဟုတ် တစ်ဦးထေ်ပိုခပီး လုပ်ငန်းဇုန်အဆုံး တစ်ဘေ်စီတွင် မနရာချထားသည်။

အလံေိုင်သူမှ လိမမ္မာ်မရာင်/အနီမရာင် မီးမရာင်ခပန်အလေံို ယာဉ်မြောထဲတွင် အလျားလိေု် ထုတ်၍တားထားလေင် သင်ရပမ်ပးရမည်။ အလံေိုင်သူမှ 
ညွှန်ြေားမသာအခါမှသာ အခမန်နှုန်းေိုမလော့ ခပီး ဆေ်သွားနိုင်မည်။

အလံေိုင်သူအမနနှင့် အချေ်ခပ အခပားေို အသုံးခပုပါေ ရပ်ရန် “STOP” သိုမ့ဟုတ် ခြည်းခြည်းသွားရန် “SLOW” ေို မြာ်ခပသည့်အတိုင်း ရပ်ရမည်၊ 
သိုမ့ဟုတ် ခြည်းခြည်းချင်း ဆေ်သွားရမည်။

အချ ို့အမခခအမနများတွင် အလံေိုင်သူများေို ယာဉ်မြောအခပင်ဘေ်တွင် ရှိမနနိုင်ရန်အတွေ် အလိုအမလျာေ် အလေံိုင်သူ အေူေိရိယာများေို 
အသုံးခပုသည်။ ထိုေိရိယာများသည် အလံေိုင်သူမှ လေ်ခြင့်ေုိင်ထားမသာ အချေ်ခပအခပား ေဲ့သိုပ့င် ရပ်ရန် “STOP” သိုမ့ဟုတ် ခြည်းခြည်းသွားရန် 
“SLOW” အမှတ်အသားေို မြာ်ခပမပးသည်၊ သိုမ့ဟုတ် မီးနီ နှင့် မီးဝါ အချေ်ခပများေို အသုံးခပုသည်။

လုပ်ငန်းဇုန်မဘးေင်းမှု အတွေ် ယာဉ်မမာင်းရန် အကေံခပုချေ်များလုပ်ငန်းဇုန်မဘးေင်းမှု အတွေ် ယာဉ်မမာင်းရန် အကေံခပုချေ်များ
လုပ်ငန်းဇုန်များသည် ယာဉ်မမာင်းများနှင့် အလုပ်လုပ်သူများ နှစ်ဦးနှစ်ြေ်စလုံးအတေွ် အန္တရာယ်ရှိသည်။ ထိုအန္တရာယ်များေို အမလးအနေ်ထားခပီး 
လုပ်ငန်းဇုန်တွင် ယာဉ်မမာင်းမသာ အခါတိုင်း သတိခပုပါ။

• နိုးြေားမနပါ။ အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်များ မလော့ထားခခင်း၊ ယာဉမ်ြောေျဉ်းများနှင့် အမဝးမခပးလမ်းမကေီးေို ခပု ခပင်မဆာေ်လုပ်သူများ ရှိမရှိ 
ြေည့်ရှုစစ်မဆးပါ။

• အာရုံစိုေ်ပါ။ လုပ်ငန်းဇုန် အမှတ်အသားများသည် မရှ့တွင်ကေုံမတွ့မည့်အရာေို အတိအေျ မြာ်ခပထားပါလိမ့်မည်။
• မစာမစာ ဝငမ်ရာေ်ပူးမပါင်းပါ။ အမှတ်အသားများေို မတွ့မတွ့ချင်း ဝငမ်ရာေ်ပူးမပါင်းလေင် မယဘုယျအားခြင့် ယာဉ်စီးဆင်းမှု ပိုခပီးမချာမမွ့ပါ

မည်။ အချ ို့မသာမနရာများတွင် ယာဉ်မြောများေို လမ်းမြောင်းပိတ်သည့်မနရာနှင့်နီးမှ ယာဉ်မြောထဲပူးတွဲဝင်ရန် အားမပးပါသည်၊ ထိုနည်းေို 

ညာဘေ်ယာဉမ်ြောထဲသို ့ဝင်ပါ 
သိုမ့ဟုတ် ပူးမပါင်းပါ

ညာဘေ် သိုမ့ဟုတ် ဘယ်ဘေ် 
ယာဉ်မြောထဲသို ့ဝင်ပါ သိုမ့ဟုတ် 

ပူးမပါင်းပါ

ညာဘေ်ယာဉ်မြောထဲသို ့ဝင်ပါ 
သိုမ့ဟုတ် ပူးမပါင်းပါ

သတခိပုပါ

ရပ် ရပ် ခြည်းခြည်းသွား ဆေ်သွား

အလံေိုင်သူအတွေ် အလိုအမလျာေ်ေူညီမှုမပးမသာေိရိယာ
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မနာေ်ေျမှပူးတွဲဝင်ခခင်း (late merging) သိုမ့ဟုတ် ဇစ်ပိတ်နည်းခြင့် ပူးတွဲဝင်ခခင်း (zipper merging) ဟု သိရခပီး ယာဉ်မြော ခပည့်လေံမှုအေွာ
အမဝးေို မလော့ချရန်အတွေ် အသုံးခပုနိုင်သည်။ ထိုအမခခအမနများတွင် သမကဂတအမှတ်အသားများေို အသုံးခပုပါလိမ့်မည်။

• အရှိန်မလော့ပါ။ လုပ်ငန်းဇုန်ေို ချဉ်းေပ်မသာအခါ အခမန်နှုန်းခမှင့်တင်လေင် မနှးမေွးမသာ သိုမ့ဟုတ် ရပမ်နမသာယာဉ်များနှင့် စေ္ကန့်ပိုင်းအတွင်း 
ကေုံမတွ့ ရလိမ့်မည်။

• မနာေ်မှ ေပ်မလိုေ်ပါနှင့်။ ယာဉ်အနားပတ်လည်တွင် မဘးေင်းသည့် အေွာအမဝးထိန်းထားပါ။
• အာရုံမနှာင့်ယှေ်မှုများေို မလော့ထားပါ။
• ကေိုတင်စီမံခပီး မနှာင့်မနှးမှုများေို ကေိုတွေ်ထားပါ။
• အခခားလမ်းမြောင်းများ ရှိမနလေင် အသုံးခပုရန်စဉ်းစားပါ။

ရထားလမ်းဆုံများရထားလမ်းဆုံများ
ယာဉ်မမာင်းများေို သတိမပးရန်နှင့် စည်းေမ်း သတ်မှတ်ထားရန်အတွေ် အထူးအမှတ်အသားများ၊ အချေ်ခပများနှင့် လမ်းမျေ်နှာခပင် အမှတ်အသားများ
ေို အသုံးခပုပါသည်၊ သိုမ့သာ် ရထားလမ်းဆုံတိုင်းတွင် ဤေိရိယာများအားလုံး သုံးမည်ဟု မမှတ်ထားသင့်ပါ။ ဥပမဒအရ အချ ို့မသာယာဉ်များေို ရထား
လမ်းဆုံများတွင် ရထားနှင့် 15 မပ ထေ်မနီး သိုမ့ဟုတ် 50 မပထေ် မမဝးသည့မ်နရာ၌ အခမဲတမ်းရပ်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤသတ်မှတ်ချေ်သည် 
ပစ်ပယ်ထားမသာ ရထားလမ်းများတွင် အေျုံးမဝင်ပါ။ ဤသတ်မှတ်ချေ်သည် ပစ်ပယ်ထားမသာ ရထားလမ်းများအတေွ် အေျုံးမဝင်ပါ။ ထိုမနရာများတွင် 
သင့်မလျာ်သည့် သမကဂတအမှတ်အသားများေို ချထားသည်၊ သိုမ့ဟုတ် ရထားလမ်းေို ခြတ်မည့်လမ်းမြောင်းများေို ြျေ်သိမ်းထားသည်။

ရထားလမ်းဆုံများတွင် ရပ်ရမည့်ယာဉ်များ။
• ခရီးသည်များေို သယ်မဆာင်သည့် အငှားယာဉ်များအားလုံး
• မေျာင်းဘတ်စေားအားလုံး
• မပါေ်ေွဲတတ်မသာအရာများ သိုမ့ဟုတ် မီးမလာင်လွယမ်သာ အရည်များ သယမ်ဆာင်သည့် ယာဉ်များအားလုံး

ရထားလမ်းဆုံများ ရှိမနမြောင်း ယာဉ်မမာင်းများေို သတိမပးရန်အတေွ် အသုံးခပုမသာ သတမိပးချေ် အမှတ်အသား အမျ ိုးမျ ိုးရှိပါသည်။

ြေေ်မခခအမှတ်အသားများ (Crossbucks)ြေေ်မခခအမှတ်အသားများ (Crossbucks)
ရထားလမ်းဆုံ ြေေ်မခခအမှတ်အသားများသည် ရထားလမ်းများ၏ မနရာေို မှတ်သားခခင်းခြစ်ပါသည်။

ထိုြေေ်မခခအမှတ်အသားေို တစ်ခုတည်းသာ မြာ်ခပထားမသာအခါ ဦးစားမပးရန်အမှတ်အသား  (yield sign) အခြစ်သတ်မှတ်ခပီး ရပ်ရန် သိုမ့ဟုတ် 
ရထားလမ်းေူးရန် သင့်ဆုံးခြတ်ချေ် ခြစ်ပါသည်။ ချဉ်းေပ်လာသည့် ရထားရှိပါေ သင်ရပမ်ပးရမည်။

ြေေ်မခခအမှတ်အသားေို ရပ်ရန်အမှတ်အသား (stop sign) နှင့်အတူ မြာ်ခပထားမသာအခါ အခပည့်အစုံရပ်ရမည်ခြစ်ခပီး ချဉ်းေပ်လာသည့် ရထားမရှိ
မြောင်း မသချာမအာင် ြေည့်ရှုစစမ်ဆးခပီးမှသာ ရထားလမ်းများေို ေူးရမည်။ ရပ်ရန်အမှတ်အသား တစ်ခုရှိရုခံြင့် ရထားမလာမြောင်း ဘယ်မသာအခါမှ မ
ထင်မှတ်ပါနှင့်။

အသံခမည်မနသည့် သတိမပးမခါင်းမလာင်းများ၊ အချေ်ခပမီးများ၊ သိုမ့ဟုတ် မီးများနှင့် ဂိတ်တားထားခခင်းများ ရှမိသာအခါ ရပမ်ပးရမည်ခြစ်ခပီး 
သတမိပးချေ်များေို မြျေ်သိမ်းမီ သိုမ့ဟုတ် ရဲအရာရှိ သိုမ့ဟုတ် ရထားလမ်း အလေံိုင်သူမှ ဆေ်သွားရန် မညွှနြ်ေားခင်အထိ ဆေ်မသွားရပါ။

ရထားလမ်းဆုံ မဘးေင်းမှုရထားလမ်းဆုံ မဘးေင်းမှု
• ရထားလမ်း ခြတ်မေူးရန် တားထားသည့်ဂိတ်ေို ပတ်မမာင်းလေင် တရားမဝင်ပါ။
• သတမိပးမသာ အမှတ်အသားများနှင့် ေိရိယာများ အားလုံးေို လိုေ်နာပါ။ ရထားများ၏ အရွယ်အစားမြောင့် အခမန်နှုန်း

အမှန်ေို အထင်လွဲနိုင်သည်။ မည်သည့်အမခခအမန တွင်မဆို ရထားလမ်းဆုံ ခြတ်ေူးရန်အတေွ် ရထားနှင့်ခပိုင်မမာင်းခခင်း 
မလုပ်ရ။

ရထားလမ်းဆုံ ရထားလမ်းဆုံ ရထားလမ်းဆုံ ရထားလမ်းဆုံ
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အခန်း 7အခန်း 7 | ဘေးကင်းစွာ ယာဉဘ်ောင်းနှင်ခခင်း

• ရထားလမ်းများေို ခြတ်ေူးမသာအခါတွင် ေားရပ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ဂီယာမခပာင်းထိုးခခင်းေို မရှာင်ပါ။ ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦး
အမနနှင့် မရပ်ဘဲခြတ်ေူးနိုင်ရန်အတွေ် ရထားလမ်းမရှင်းခင်အထိ ဘယ်မသာအခါမှ ခြတ်မေူးရပါ။ ရထားလမ်းများမပါ်
တွင် သင့်ယာဉ်ပျေ်၍ရပ်သွားပါေ ေားစီးသူအားလုံး ချေ်ချင်းအခပင်ထေွ်ရမည်။

• ရထားလမ်းအြွဲ့ေို လမ်းပိတ်မိမြောင်း ြုန်းဆေ်ရန်အတွေ် ဆေ်သွယ်မရး အချေ်အလေ်ပါသည့် အမရးမပါ် 
အမြောင်းြေားရန် အမှတ်အသားေို ရှာပါ၊ သိုမ့ဟုတ် 911 ေို ဆေ်သွယ်ခပီး အေူအညီမတာင်းပါ။

• အခခားရထားများ ရှိမရှိြေည့်ရှုစစမ်ဆးပါ။ ရထားလမ်းတစ်ခုထေ် ပိုရှိမနမသာမနရာတွင် လမ်းရှင်းမအာင် မစာင့်မန
မသာ ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးအမနနှင့် မိမိမစာင့်မနသည့်ရထားလမ်း ရှင်းသွားခပီးမနာေ် ခြတ်မေူးမီ အခခားတစ်ြေ်တွင် လာ
မနသည့်ရထားမရှိမြောင်း မသချာမအာင် ြေည့်ရှုစစမ်ဆးရမည်။ ပထမ ရထား၏ အခခားတစ်ြေ်တွင် ဆန့ေ်ျင်ဘေ် 
ဦးတည်လာမနသည့် ရထားမရှိမြောင်း မသချာမအာင် သတိထားပါ။

• ဂိတ်တားထားသည့် ရထားလမ်းဆုံအချ ို့တွင် ချဉ်းေပ်လာမနသည့် ရထားများမှ ဟွန်းသံမမပးဘဲ ‘ဆိတခ်ငိမ်သည့်နယ်မခမ
ဇုန်များ’ ေို သတိခပုပါ။

• အချ ို့မသာ ရထားများသည် ယာဉ်သွားလမ်းများ၏ အလယ်တွင်ရှိမသာ ရထားလမ်းများတွင် ခြတ်သွားခြတ်လာရှိသည်
ေို သတခိပုပါ။ ထိုအမခခအမနများတွင် ချဉ်းေပ်လာသည့် ရထားရှမိနမြောင်း မြာ်ခပရန် ယာဉ်မြောအားလုံးအတေွ် မီး
နီများခြင့်အချေ်ခပ ပါသည်။ ယာဉ်မမာင်းများအမနနှင့် ထိုအချေ်ခပခခင်းေို အခခားမသာ ရထားလမ်းဆုံ သတမိပးချေ်
ေဲ့သိုပ့င် သတ်မှတ်သင့်သည်။

• ရထားလမ်းဆုံ မမရာေ်မီ မပ 100 အလိုတွင် အခခားယာဉ်ေို မမေျာ်တေ်ရပါ။

ရထားလမ်းဆုံများတွင် မဘးေင်းမှုရထားလမ်းဆုံများတွင် မဘးေင်းမှု
ရထားတစ်စီး ချဉ်းေပ်လာမနစဉ် ရထားလမ်းဆုံတွင် သိုမ့ဟုတ် ရထားလမ်းမပါ်တွင် သင့်ယာဉ်ပျေ်သွား
ပါေ၊ သိုမ့ဟုတ် ရထားလမ်းများမပါ်တွင် သိုမ့ဟုတ် ရထားလမ်းဆုံတွင် အဟန့်အတားတစ်ခုခု မတွ့ရ
ပါေ၊ သင်နှင့်အခခားယာဉ်မမာင်းများအတွေ် သိုမ့ဟုတ် ရထားမမာင်းသူများနှင့် ရထားမပါ်ရှိ ခရီးသည်
များအတွေ် အသေ်အန္တရာယ် ရှိနိုင်သည်။ ထိုမ့ြောင့် ယာဉ်တိုေ်မှုခြစ်နိုင်မခခေုိ နည်းနိုင်သမေ နည်း
မအာင် ချေ်ချင်းမဆာင်ရွေ်သင့်သည်။ ထိုသို့ ခြစ်လာခဲ့လေင် စဉ်းစားစရာအတွေ် အမထွမထလွမ်းညွှန်
ချေ် အချ ို့ရှိပါသည်။

• ရထားလမ်းဆုံတွင် မီးများအချေ်ခပမသာအခါနှင့် ဂိတ်စ၍ နိမ့်ေျလာမသာအခါတွင် ထိမုနရာမှ 
ထွေ်မခပးရန် စေ္ကန့် 20 ခန့်အချိန်ရှိသည်။

• သင် သိုမ့ဟုတ် အခခားယာဉ်မမာင်း အမနနှင့် ရထားလမ်းမပါ် သိုမ့ဟုတ် ရထားလမ်းဆုံတွင် ေား
ပျေ်၍ပိတ်မိမသာအခါ ထိုမနရာမှ မဝးရာသို ့ထွေ်မခပးတိမ်းမရှာင် သင့်သည်၊ အခခားသူများေို
လည်း ထေွ်မခပးတိမ်းမရှာင်ရန် အမြောင်းြေားခပီး ရထားလာမနသည့်ဘေ်မှ ရထားလမ်းနှင့် 45 
ဒီေရီမထာင့်ချ ိုး ဦးတည်ရာသို ့ထွေ်မခပးသင့်သည်။ ထိုမနရာမှ မရှာင်ထေွ်ခပီးမသာအခါ 911 သို့
ြုန်းဆေ်ခပီး ခပဿနာအမြောင်းေို တင်ခပပါ။

ရထားလမ်းဆံု မရာေ်မသာအခါ သင့်ယာဉ်ပျေ်သွားပါေ၊ သ့ုိမဟုတ် ရထားလမ်းမပါ်တွင် သ့ုိမဟုတ် ထုိ
လမ်းဆံုတွင် အဟန့်အတား တစ်ခုခုရိှမနသည်ေုိ မတွ့ရပါေ၊ ရထားတစ်စီးမှ မချဉ်းေပ်လေင် သ့ုိမဟုတ် မ
ရိှမနလေင်၊

• အမရးမပါ်အမြောင်းြေားခခင်းစနစ် (ENS) ထံသို ့ချေ်ချင်းြုန်းဆေ်ပါ။ ြုန်းနံပါတေ်ို ရထား
လမ်းဆုံ ဂိတ်တွင်တပ်ထားသည့် အခပာမရာင်ဆိုင်းဘုတ် မပါ်တွင် ရှိပါသည် (ညာဘေ်တွင် ပုံ
မြာ်ခပထားသည်၊ ဆိုင်းဘုတ်မပါ်ရှိ ြုန်းနံပါတ်များ ေွဲခပားနိုင်သည်)။ သူတိုေ့ို မည်သည့်
အဟန့်အတား ရှိမနမြောင်းနှင့် သင့်မနရာေို အတိအေျမခပာခပပါ။

• ENS ေိုအမြောင်းြေား ခပီးမသာအခါ 911 သိုြ့ုန်းဆေ်ခပီး ခပဿနာအမြောင်းေို တင်ခပပါ။

မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ယာဉ်များနှင့် လမ်းမြောင်း မေမဝအသုံးခပုခခင်းမနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ယာဉ်များနှင့် လမ်းမြောင်း မေမဝအသုံးခပုခခင်း
မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီးနှင့် မမတာ်တဆ ခြစ်နိုငမ်ခခေုိ မလျာ့နည်းမစရန်အတွေ် ထိုယာဉ်များ၏ ဘရိတ်စနစ်၊ ယာဉ်မမာင်းမျေ်ေွယ်များ
နှင့် ေျွမ်းေျင်မှုနှင့်သတိရှိစွာ မမာင်းနှင်နိုင်မှုေို သိထားပါ။ အထူးခွင့်ခပုချေ်မလိုဘဲ မမာင်းနှင်မသာယာဉ် မှန်သမေ၏ အေျယ်သည် အများဆုံး 8 မပ 6 
လေ်မ ရှိသည်။ အထူးခွင့်ခပုချေ်မလိုဘဲ မမာင်းနှင်မသာယာဉ် မှန်သမေ၏ အခမင့်သည် အများဆုံး 13 မပ 6 လေ်မ ရှိသည်။ အထူးခွင့ခ်ပုချေ် မလိုအပ်
သည့် မမာင်းနှင်နိုင်မသာယာဉ် မှန်သမေ၏ အများဆုံးအမလးချိန်သည် 80,000 မပါင်ခြစ်သည်။ အရွယ်အစားနှင့်/သိုမ့ဟုတ် အမလးချိန် ေန့်သတ်ချေ်
များ မေျာ်လွန်မသာ ယာဉ်တစ်စီးေို အများခပည်သူ အမဝးမခပးလမ်းမကေီးမပါ် မမမာင်းခင် အရွယ်အစားလွန်/အမလးချိန်လွန် ခွင့ခ်ပုချေ်တစ်ခု ရယူ
ထားရမည်။ သတ်မှတ်ချေ်များနှင့် ခွင့်ခပုချေ်များနှင့် ပတ်သေ်သည့် အချေ်အလေ် ပိုမိုလိုအပ်ပါေ https://www.in.gov/dor/mcs.htm တွငြ်တ်ရှု
ပါ။ မပ 80 ထေ်ရှည်လျားသည့် ယာဉ်များအားလုံးသည် ညဘေ်တွင် ထိုယာဉ်ေို အခခားယာဉ်မမာင်းများ ခမင်ရမအာင် အခမင့်ေိုမြာ်ခပသည့် မီးသီးများ၊ 
အမှတ်အသားများ၊ သိုမ့ဟုတ် မရာင်ခပန်ဟပ်မသာအရာများ ရှိရမည်။

2 TRACKS

ရထားလမ်းဆုံဂိတ်
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ဘရိတ်အုပ်ခခင်းဘရိတ်အုပ်ခခင်း
သာမန်ေားတစ်စီးနှင့် အခမန်နှုန်းချင်းအတူတူ သွားမနမသာ မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီးသည် ရပ်ရန်အတေွ် သာမန်ေားထေ် အချိန်ပိြုော
သည့်အတွေ် ထိုေုန်တငေ်ားကေီး၏ မရှ့ဘေ်တွင် ရုတ်တရေ် ယာဉ်မြောမခပာင်းခခင်း သိုမ့ဟုတ် ရပ်တန့်ခခင်းမလုပ်သင့်ပါ။ တစ်နာရီ 55 မိုင်နှုန်းခြင့် သွား
မနမသာ မယဘုယျ ခရီးသည်ေားသည် 130 မပမှ 140 မပခန့်၊ သိုမ့ဟုတ် မဘာ်လုံးေွင်းတစ်ဝေ်ရှိမသာ အေွာအမဝးတွင် ရပ်နိုင်သည်။ ပစ္စည်းအခပည့်
တင်ထားမသာ မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီး အမနနှင့် ဘရိတေ်ို အဆုံးထိဆေ်တိေု်နင်းထားလေင် အခပည့်အစုံရပ်ရန်အတွေ် မပမပါင်း 400 မေျာ်
ပါသည်၊ သိုမ့ဟုတ် မဘာ်လုံးေွင်းတစေ်ွင်းလုံး၏ အေွာအမဝးထေ် ပိုများသည်။

ချ ိုးမေွ့ ခခင်းချ ိုးမေွ့ ခခင်း
မည်သည့်ယာဉ်မဆို မေွ့မသာအခါ မနာေ်ဘီးများသည် မရှ့ဘီးများထေ် ပိုနီးသည့်လမ်းမြောင်းခြင့် လိေု်ပါသွားခပီး ပိုရှည်သည့်ယာဉ်အတွေ် ေွာခခားမှု
ပိုများသည်။ မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီး မမာင်းနှင်သူများ အမနနှင့် မေွ့ဝင်ရန်အတေွ် မထာင့်ေျဉ်းလေင် မေွ့မည့်မနရာေို ပထမအဆင့် မနရာ 
မြောခဏချဲမ့လ့ရှိသည်။

မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီး မနာေ်မှလိုေ်လေင် ထိုယာဉ်ေို အထူးသခြင့် ညာဘေ်မှ မေျာ်တေ်ရန် မကေိုးစားမီ ထိုယာဉ်၏ မေွ့ရန်အချေ်ခပ
မီးများေို ြေည့်ပါ။ မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ေားကေီးသည် ဘယ်ဘေ်သိုမ့ရွ့သွားပုံ မပါ်မနလေင် ခဏမစာင့်ပါ၊ ထိုယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် မည်သည့်ြေ်
သို ့မေွ့ရန် အချေ်အခပမနမြောင်းနှင့် ညာဘေ်မေွ့မမေွ့ မသချာမအာင် ြေည့်ပါ။ အဝိုင်းလမ်းဆုံ မရာေ်မသာအခါ သိုမ့ဟုတ် အဝိုင်းထဲဝငမ်သာအခါ 
မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီးနှင့် လမ်းမြောင်း မေမဝအသုံးခပုခခင်းဆိုင်ရာ စည်းေမ်းချေ်များေို သတိထားပါ။ ဤအခန်း၏ အဝိုင်းလမ်းဆုံ အပိုင်း
တွင် ထိုစည်းေမ်းချေ်များေို ခပန်လည်ြတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

ယာဉ်မမာင်းမျေ်ေွယ်ရာမနရာများယာဉ်မမာင်းမျေ်ေွယ်ရာမနရာများ
ယာဉ်မမာင်းအများစုသည် မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီး၏ ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် သာမန်ေားထေ်နှစ်ဆ အခမင့်တွင် ထိုငမ်နသည့်အတွေ် လမ်းေိုပို
ခမင်ရသည်ဟု ထငမ်ရာင်ထင်မှား ခြစ်ြေပါသည်။ မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ေားကေီး၏ ယာဉ်မမာင်းများသည် မရှ့ခမင်ေွင်းပိုမောင်းခပီး မဘးြေည့်မှန်များ 
ပိုကေီးမသာ်လည်း ေားတစ်စီးလုံးေို လုံးဝ မခမင်ရမတာ့သည့် ယာဉ်မမာင်းမျေ်ေွယ်ရာ မနရာများ ရှိပါသည်။ မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီး မမာင်းနှင်
သူ၏ ယာဉ်မမာင်းမျေ်ေွယ်ရာ မနရာများသည် ယာဉ်မမာင်းထိုင်ရာမှ မရှ့ဘေ်၊ ယာဉ်တွဲ၏မဘးနှစ်ြေ်၊ ယာဉ်မမာင်းထိုင်ရာ ၏မဘးဘေ်၊ စည့်မနရာများ
တွင် မပ 20 အထိရှိခပီး ယာဉ်၏မနာေ်ဘေ်တွင် မပ 200 အထိရှိသည်။

မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီး၏ မဘးဘေ် ယာဉ်မမာင်းမျေ်ေွယ်ရာ မနရာများနှင့် မနာေ်ဘေ်တွင် အချိန်ဆွခဲပီး မမာင်းနှင်သူများသည် ေုန်တင်
ယာဉ်မမာင်းနှင်သူအတွေ် အန္တရာယ်ကေီးမသာ အမခခအမနအား မရှာင်ြေဉ်နိုင်စွမ်းေို အဟန့်အတားခြစ်မစသည်။

ေျွမ်းေျင်မှုနှင့်သတိရှိစွာ မမာင်းနှင်နိုင်မှုေျွမ်းေျင်မှုနှင့်သတိရှိစွာ မမာင်းနှင်နိုင်မှု
မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီးများသည် ေုန်ပစ္စည်းများေုိ ခရီးမဝးသယမ်ဆာင်ရန်အတေွ် ခပင်ဆင်တည်မဆာေ်ထားခပီး ေားများေဲ့သို ့ေျွမ်းေျင်မှု
နှင့်သတိရှိစွာ မမာင်းနှင်ရန် လွယ်ေူမအာင် ခပင်ဆင်တည်မဆာေ်ထားခခင်း မဟုတ်ပါ။ မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီးများသည် အမလးချိန် ပိုများ 
သည်၊ ရပ်ရန်နှင့်အခမန်နှုန်းတင်ရန် အချိန်ပိုြောခပီး ချ ိုးမေွ့မည့်အချင်းဝေ် အေျယ်အဝန်း ပိုများသည်။ ယာဉမ်ြောများစွာရှိသည့် အမဝးမခပးလမ်းမကေီး
များမပါ်တွင် မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီးများသည် မဒသခံ၏ယာဉ်များ လမ်းမကေီးမပါ် ဝင်ထေွ်သွားလာနိုင်မစရန် အတေွ် အလယ်ယာဉ်မြော
တွင် မနမပးသည်။

အလယ်ယာဉ်မြောတွင် ရှိမနခခင်းသည် အန္တရာယ်ကေီးမသာ အမခခအမန သိုမ့ဟုတ် မမတာ်တဆခြစ်မှုေို မရှာင်ြေဉ်ရန် ယာဉ်မြောမခပာင်းလေင် မခပာင်းနိုင်
ရန်အတွေ် မရွးစရာနည်းလမ်းများလည်း ပိုရှိသည်။

မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ယာဉ်များနှင့် လမ်းမြောင်း မေမဝအသုံးခပုခခင်းအတွေ် အကေံခပုချေ်များမနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ယာဉ်များနှင့် လမ်းမြောင်း မေမဝအသုံးခပုခခင်းအတွေ် အကေံခပုချေ်များ
• ထွေ်မပါေ် သိုမ့ဟုတ် အချ ိုးအမေွ့သို ့မရာေ်ရှိရန်အတွေ် မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ေားကေီးမရှ့ေို မခြတ်ပါနှင့်။ထွေ်မပါေ် သိုမ့ဟုတ် အချ ိုးအမေွ့သို ့မရာေ်ရှိရန်အတွေ် မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ေားကေီးမရှ့ေို မခြတ်ပါနှင့်။ မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်

ေားကေီးမရှ့ရှိ မနရာအလွတ်တွင် ခြတ်ဝင်ခခင်းသည် ေုန်တင်ေားကေီး မမာင်းနှင်သူ၏ မဘးေင်းမှုအတွေ် ရာထားသည့်အောအေွယ်ေို ြျေ်သိမ်း
ရာေျပါသည်။ မဆာေ်လုပ်မရးဇုန်တွင် တစ်မြောင်းတည်းရှိသည့် ယာဉ်မြောသို ့မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ေားကေီးနှင့် ခပိုင်ခပီးလုတေ်ခခင်းသည် 
အထူးအန္တရာယ်ကေီးသည့် အမခခအမနတစ်ရပ် ခြစ်မစပါသည်။ အခမန်နှုန်းမလော့ရန် အချိနမ်ပးခပီး မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီး၏ မနာေ်ဘေ်
မှ ဝင်ပါ။ သင့်အတွေ် စေ္ကန့်အနည်းငယ်သာ အချိန်ပိုမပးရခပီး မမတာ်တဆခြစ်မှု အန္တရာယ်ေို များစွာမလျာ့နည်းမစပါသည်။

• မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ေားကေီးေို  မေျာ်တေ်သည့်အချိန်တွင် ေားကေီး၏မဘးဘေ်တွင် အချိန်ြောြော မမနပါနှင့်။မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီးေို  မေျာ်တေ်သည့်အချိန်တွင် ေားကေီး၏မဘးဘေ်တွင် အချိနြ်ောြော မမနပါနှင့်။ မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်
တငေ်ားကေီးေို မေျာ်တေ်လေင် အခပည့်အစုံ အခမဲတမ်းမေျာ်တေ်ခပီး ဘယ်ဘေ်မှ အခမဲတမ်းမေျာ်တေ်ပါ။ မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ေားကေီးေို 
မေျာ်တေ်မသာအခါ အချိန်ြောမနလေင် လမ်း၏မရှ့ဘေ်တွင် အဟန့်အတားတစ်ခုခု မပါ်လာခဲ့မည်ဆိုပါေ သင်ယူထားသည့် အမနအထားမြောင့် 
ေုန်တင်ေားယာဉ်မမာင်း အမနနှင့် မရှာငြ်ေဉ်ရန်အတွေ် မခြစ်နိုင်ပါ။

• မနာေ်မှနီးေပ်စွာ မလိုေ်ပါနှင့်၊ သိုမ့ဟုတ် မရှ့ေား၏မနာေ်ခမီးေို ေပ်၍မလိုေ်ပါနှင့်။မနာေ်မှနီးေပ်စွာ မလိုေ်ပါနှင့်၊ သိုမ့ဟုတ် မရှ့ေား၏မနာေ်ခမီးေို ေပ်၍မလိုေ်ပါနှင့်။ မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီး၏ မနာေ်မှလိုေ်
မသာအခါ ထိုယာဉ်မမာင်း၏ မနာေ်ြေည့်မှန်များေို မခမင်ရလေင် သင့်ေို သူမခမင်ရပါ။ မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ေားကေီး၏ မနာေ်မှ ေပ်လိုေ်
ခခင်းသည် အန္တရာယ်ကေီးသည်၊ အဘယ်မြောင့်ဆိုမသာ် ထိေုားကေီးအမနနှင့် လျင်ခမန်စွာရပ်လိုေ်မည်ဆိုပါေ မဘးေင်းမှုအတွေ် သငေ်ိုယ်တိုင် ရာ
ထားသည့်အောအေွယ် ရှိမတာ့မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုအ့ခပင် သင်မနာေ်မှ လိုေ်မနသည့် မရှ့ေားသည် လမ်းမပါ်ရှိ အရာဝတ္ထု တစ်ခုခေုို တိေု်မိလေင် 
သင့်ေားမရှ့ေို မထိခိုေ်မီ သင့်ဘေ်မှ တုံ့ ခပန်နိုင်မည့်အချိန် မရှိပါ။

• နီးစပ်လာသည့် ေုန်တင်ေားကေီး၏ အရွယ်အစားနှင့် အခမန်နှုန်းေို ဘယ်မသာအခါမှ မလော့မတွေ်ပါနှင့်။နီးစပ်လာသည့် ေုန်တငေ်ားကေီး၏ အရွယ်အစားနှင့် အခမန်နှုန်းေို ဘယ်မသာအခါမှ မလော့မတွေ်ပါနှင့်။ မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ေားကေီးသည် 
ကေီးမားသည့် အရွယ်အစားမြောင့် သွားမနသည့်အခမန်နှုန်းထေ် မနှးသည့်ပုံမပါ်မလ့ရှိသည်။ ေားနှင့် မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ေားကေီးများ ပါဝင်
သည့်ယာဉ်တိေု်မှု အများအခပားသည် လမ်းဆုံများတွင်ခြစ်ပါသည်၊ အဘယ်မြောင့်ဆိမုသာ် ေားမမာင်းသူများအမနနှင့် ေုန်တင်ေားကေီး နီးမနမှန်းမ
သိခခင်း သိုမ့ဟုတ် နီးေပ်လာသည့် အခမန်နှုန်းေို မသိခခင်းမြောင့် ခြစ်ပါသည်။
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STOP

အခခားယာဉ်များနှင့် လမ်းမြောင်းမေမဝအသုံးခပုခခင်းအခခားယာဉ်များနှင့် လမ်းမြောင်းမေမဝအသုံးခပုခခင်း

အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ လမ်းြယ်မပးရန် ဥပမဒအင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ လမ်းြယမ်ပးရန် ဥပမဒ
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် ယာဉ်မမာင်းများအမနနှင့် မှိတ်တုတ်မီးအချေ်ခပမနမသာ အမရးမပါ်ယာဉ်ေို ဦးစားမပးရန်၊ ညာဘေ်သိုမ့ရွှ့ ခပီး အခပည့်အစုံ
ရပမ်ပးရန်၊ သိုမ့ဟုတ် ထိုအမရးမပါ်ယာဉ်ေို ချဉ်းေပ်မသာအခါ ယာဉမ်ြောမခပာင်းမပးရန်၊ စသည့် လမ်းြယ်မပးရန် ဥပမဒ Move Over law (IC 9-21-
8-35) သတ်မှတ်ချေ်ရှိသည်။

အမရးမပါ်ယာဉ်များအမရးမပါ်ယာဉ်များ
မီးနီ၊ မီးနီနှင့်မီးခြူ၊ သိုမ့ဟုတ် မီးနီနှင့်မီးခပာ၊ စသည့်မီးများခြင့် မီးလုံးတစ်လုံး တစ်လှည့်စီ မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမသာ အမရးမပါ်ယာဉ်တစ်စီးေို ချဉ်းေပမ်န
သည့် ယာဉ်မမာင်းများ အမနနှင့် တရားဝင် ခွင့်ခပုထားမသာ ယာဉ်အတွေ် ယာဉ်မြောမခပာင်းမပးရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ လမ်းြယ်မပး၍မရပါေ 
ယာဉ်မမာင်းများ အမနနှင့် မြာ်ခပထားသည့် အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်မအာေ် တစ်နာရီ 10 မိုင်နှုန်းခြင့် အခမန်နှုန်းမလော့ ခပီး သတခိြင့်ဆေ်သွားရမည်။ 
လိုေ်နာရန်ပျေ်ေွေ်ပါေ Class A Infraction အမျ ိုးအစား စည်းမျဉ်းချ ိုးမြာေ်မှု ခြစ်ပါသည်။

ဥပမဒ IC 9-13-2-6 အရ တရားဝင်ခွင့်ခပုထားမသာ အမရးမပါ်ယာဉ်များတွင် ပါဝငမ်သာယာဉ်များ။
1. 1. မီးသတ်ဌာနယာဉ်များ
2. 2. ရဲဌာနယာဉ်များ
3. 3. လူနာတင်ယာဉ်များ
4. 4. မဆးရုံများ သိုမ့ဟုတ် ေျန်းမာမရးနှင့်မဆးရုံ အြွဲ့အစည်းများမှ သိုမ့ဟုတ် ထိမုဆးရုံ အြွဲ့အစည်းများအတွေ် မမာင်းနှင်မသာ အမရးမပါ်ယာဉ်များ
5. 5. အင်ဒီယားနားခပည်နယ် သယ်ယူပိုမ့ဆာင်မရးဌာနမှ အမရးမပါ်ယာဉ်များအခြစ် သတ်မှတ်ထားမသာ ယာဉ်များ
6. 6. အင်ဒီယားနားခပည်နယ် အမရးမပါ်ေျန်းမာမရး ဝန်မဆာင်မှုမော်မရှင်အြွဲ့မှ အတည်ခပုထားမသာ မမာ်မတာ်ယာဉ်များ။ (A) မဆးရုံများမှအပ 

ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စီးပွားမရးလုပ်ငန်းများ၊ ပုဂ္ဂလိေပိုင်ေုမ္ပဏီများ၊ သိုမ့ဟုတ် အစုရှယ်ယာရှငေ်ုမ္ပဏီများ ပိုင်ဆိုငမ်သာ လူနာတင်ယာဉ်များ၊ သိုမ့ဟုတ် 
(B) လူနာတင်ယာဉ်များ မဟုတ်ဘဲ ေယ်ထုတ်ခခင်းနှင့် ေယ်ဆယ်မရး ဝန်မဆာင်မှုများ အပါအဝင် အမရးမပါ်ေျန်းမာမရး ဝန်မဆာင်မှုများေို 
မဆာင်ရွေ်မပးမသာ မမာ်မတာ်ယာဉ်များ။

7. 7. အမရးမပါ်ယာဉ်များေဲ့သို ့သတ်မှတ်ထားခပီး အမရးမပါ် အမခခအမနေို တုံ့ ခပန်မသာ ခပုခပင်မရးဌာန၏ယာဉ်များ

ရပ်နားထားမသာ တရားဝင်ခွင့်ခပုထားသည့်ယာဉ်များရပ်နားထားမသာ တရားဝင်ခွင့်ခပုထားသည့်ယာဉ်များ
ထိုအ့ခပင် ပယင်းမရာင် (amber) မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးများ ြွင့်ထားခပီး ရပ်နားထားမသာ တရားဝင် ခွင့ခ်ပုထားသည့်ယာဉ်ေို ချဉ်းေပ်မနသည့် 
ယာဉ်မမာင်းများ အမနနှင့် ထိုယာဉ်ေိုမရှာငမ်ပးခပီး ယာဉ်မြောမခပာင်းရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ လမ်းြယ်မပး၍မရပါေ ယာဉ်မမာင်းများ အမနနှင့် 
မြာ်ခပထားသည့် အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်မအာေ် တစ်နာရီ 10 မိုင်နှုန်းခြင့် အခမန်နှုန်းမလော့ ခပီး သတခိြင့်ဆေ်သွားရမည်။ လိေု်နာရန်ပျေ်ေွေ်ပါေ 
Class B Infraction အမျ ိုးအစား စည်းမျဉ်းချ ိုးမြာေ်မှု ခြစ်ပါသည်။

ပယင်းမရာင် မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးများရှိမသာ တရားဝင် ခွင့်ခပုချေ်ရသည့် ယာဉ်များတွင် ပါဝငမ်သာယာဉ်များ။
1. 1. ဆွဲတင်မရွှ့မခပာင်းမရးယာဉ်များ
2. 2. အမဝးမခပးလမ်းမကေီး ထိန်းသိမ်းမရးယာဉ်များ
3. 3. မရမီးဝန်မဆာင်မှုယာဉ်များ
4. 4. အမှိုေ်သိမ်းယာဉ်များ
5. 5. မခမတိုင်း/မဆာေ်လုပ်မရး ယာဉ်များ

မေျာင်းဘတ်စေားများမေျာင်းဘတ်စေားများ
မေျာင်းဘတ်စေားများတွင် ပယင်းမရာင်နှင့်အနမီရာင် မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမီးနှစ်မျ ိုးစလုံး တပ်
ဆင်ထားသည်။ မေျာင်းဘတ်စေားမှ ပယင်းမရာင် အချေ်ခပမီးြွင့်ထားမသာအခါ မေျာင်း
ဘတ်စေားေို ခြည်းခြည်းချင်း အရှိန်သတ်ခပီး ေမလးများေို ဘတ်စေားမပါ် တင်ရန် သိုမ့ဟုတ် 
ဘတ်စေားမပါ်မှ ချရန်အတွေ် အခခားယာဉ်မမာင်းများေို သတိမပးပါသည်။ ဘတ်စေားရပ်
မသာအခါ အနမီရာင်မှိတ်တုတ်မီးများေို ြွင့်ထားခပီး ရပ်ရန်အမှတ်အသားေို ဆန့်ထုတ်ထားပါ
လိမ့်မည်။

အနီမရာင်မီးခြင့် အချေ်ခပမနခပီး ရပ်ရန်အမှတ်အသား ဆန့်ထုတ်ထားမသာ မေျာင်းဘတ်စေား
ေို ချဉ်းေပ်မသာအခါ သင့်အမနနှင့် ရပ်မပးရမည်။ အတားအဆီး သိုမ့ဟုတ် သဘာဝ လမ်းလယ်
ေျွန်းခြင့် အလယ်တွင် ခခားထားမသာ လမ်းမ မပါ်တွင် မမာင်းနှင်ပါေ မေျာင်းဘတ်စေားနှင့် 
ဦးတည်ရာလမ်းမြောင်းချင်း တူမှသာ ရပ်မပးရမည်။
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မေျာင်းသို ့မေျာင်းဘတ်စေားစီးသည့် ေမလးများအတွေ် အကေီးဆုံးအန္တရာယ်သည် ဘတ်စေားစီးမန
ခခင်း မဟုတ်ဘဲ ဘတ်စေားေို ချဉ်းေပ်စဉ် သိုမ့ဟုတ် ဘတ်စေားမှ ထွေ်ခွာသွားချိန် ခြစ်ပါသည်။ ဘတ်
စေားမှတ်တိုငေ်ို ချဉ်းေပ်မသာအခါ။

• ဘတ်စေားမှတ်တိုင် အနီးအနားတွင် ေစားမနမသာ ေမလးများ သိုမ့ဟုတ် စုရုံးမနမသာ ေမလး
များေို သတိခြင့်ြေည့်ရှုမပးပါ။

• ဘတ်စေားမပါ်တေ်ရန် မနာေ်ေျမနသည့် ေမလးများအမနနှင့် အခခားယာဉ်ေိုမြေည့်ဘဲ ဘတ်
စေားရှိရာသို ့လမ်းေူး၍တန်းမခပးသည့် ေမလးများရှိမရှိ ြေည့်ရှုမပးပါ။

• ဘတ်စေားအမနနှင့် ရပ်မတာ့မည်ခြစ်မြောင်း အခခားယာဉ်မမာင်းများေို သတမိပးမသာ အဝါ
မရာင် အချေ်ခပမီးေို ြွင့်ထားမသာအခါ ရပ်ရန်အတွေ် အသင့်ခပင်ထားပါ။

မေျာင်းဘတ်စေားမှ ဆန့်ထုတ်ထားမသာ ရပ်ရန်အမှတ်အသားေို လျစ်လျူရှုခခင်းသည် Class A 
misdemeanor ခပစ်မှုငယ် အမျ ိုးအစား ေျူးလွန်ခခင်း၊ ခန္ဓာေိုယ် ဒဏ်ရာရရှိမှုခြစ်လေင် Level 6 felony 
ခပစ်မှုကေီး အမျ ိုးအစား ေျူးလွန်ခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် မသမပျာေ်မှုခြစ်လေင် Level 5 felony ခပစ်မှုကေီး အမျ ိုး
အစား ေျူးလွန်ခခင်း၊ စသည့်ခပစ်မှုများ ခြစ်သွားနိုင်သည်။

မေျာင်းဘတ်စေားများသည် ရထားလမ်းဆုံများတွင် ရပ်မပးမြောင်း သတိထားပါ။ မြောမသးခင်နှစ်များတွင် ရထားလမ်းဆုံများ၌ ရပမ်နမသာ မေျာင်း
ဘတ်စေားများေို မနာေ်မှဝင်တိေု်မသာ ယာဉ်တိုေ်မှုများ များလာပါသည်။

မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ်များနှင့် စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုင်ေယ်များ (Motor Driven Cycles)မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ်များနှင့် စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုင်ေယ်များ (Motor Driven Cycles)
မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ် နှင့် စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုင်ေယ် (MDC) မမာင်းနှင်သူများေို အခခားမသာ ခရီးသည်ယာဉ်မမာင်း ေဲ့သိုပ့င် တန်းတခူြစ်သည်
ေို အသိအမှတခ်ပုရမည်။ မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်သူများအားလုံးအတွေ် ယာဉ်မြောတခုအခပည့် အခမဲတမ်းခွင့ခ်ပုပါ။ ယာဉ်မြောတခုထဲတွင် 
မမာ်မတာ်ယာဉ်တစီးထေ် ဆန့်မနပုံမပါ်မသာ်လည်း မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ်မမာင်းနှင်သူများ နှင့် MDC မမာင်းနှင်သူများေို ေျွမ်းေျင်မှုခြင့် မဘးေင်းစွာ 
မမာင်းနှင်ရန် နှင့် အခခားမသာမမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်သူများအမနခြင့် မခမင်ရသည့် ခြစ်နိုင်မခခအန္တရာယ်များေို မရှာင်ြေဉ်ရန်အတွေ် ယာဉ်မြော
အခပည့် လိုအပ်နိုင်ပါသည်ေို အသိအမှတ်ခပုရန် အ မရးကေီးပါသည်။

မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ်များနှင့် စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုင်ေယ်များ၏ ေိုယ်ထည်သည် ပိမုသးငယ်၍ အခမန်နှုန်းနှင့် အေွာအမဝးေို ခန့်မှန်းရန် ပိုခေ်
ပါလိမ့်မည်။ ထိုယာဉ်များသည် အခခားယာဉ်များထေ် လျင်ခမန်စွာ ရပ်နိုင်သည်။ မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ်များနှင့် စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာ ဆိုင်ေယ်များ၏ 
အရွယ်အစားမြောင့် ယာဉ်မမာင်းမျေ်ေွယ်တွင် ေွယ်မနနိုင်သည်၊ သိုမ့ဟုတ် ပခုံးမှ တစ်ချေ်လှည့်ြေည့်သည့် အချိန်တွင် မမတွ့မိဘဲ ခြစ်နိုင်ပါသည်။ 
ယာဉ်မြောထဲ ဝင်ထွေ်ချိန်နှင့် လမ်းဆုံများတွင် သင့်မှန်များနှင့် မျေ်ေွယ်ရာမနရာများေို အခမဲတမ်းစစ်မဆးြေည့်ရှုပါ။ ယာဉ်မြောများ မမခပာင်းမီ 
သိုမ့ဟုတ် သွားမနသည့်ယာဉ်များနှင့် ဝင်မရာေ်ပူးမပါင်းခခင်း မလုပ်မီ သင်ခပုလိုမသာအရာေို အခမဲတမ်းအချေ်ခပပါ။ အခခားမသာယာဉ်မမာင်းများေို 
ယာဉ်မြောစီးဆင်းမှုနှင့် မဘးေင်းသည့် ယာဉ်မြောအမနအထားေို ကေိုတင်ခန့်မှန်းနိုငမ်စသည်။

မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ် သိုမ့ဟုတ် စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုင်ေယ်မှ မေွ့ရန် အချေ်ခပမီး ြွင့်ထားခခင်းမြောင့် မြောမီမေွ့မည်ဟု မယူဆပါနှင့်။ ထိုယာဉ်
များတွင် အလိုအမလျာေ် အချေ်ခပမီး ပိတ်မပးသည့် စနစ်တပ်ထားမလ့မရှိပါ၊ ထိုအ့တူ မမာင်းနှင်သူများ အမနနှင့် ထိုအချေ်ခပမီးများေို ခပန်ပိတ်ရန် 
တစ်ခါတစ်ရံ မမ့မနတတ်ပါသည်။ သင်ဆေ်မသွားမီ ထိုမမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ် သိုမ့ဟုတ် စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုငေ်ယ် မမာင်းနှင်သူမှ တစ်ခုခုလုပ်ရန် 
မသချာမအာင် မစာင့်မနမပးပါ။

အရွယ်ပိုကေီးမသာယာဉ်များအတွေ် အနည်းငယ်သာ စိတ်အမနှာင့်အယှေ်ခြစ်မည့် လမ်းအမခခအမနများသည် မမာ်မတာ်ဆိုငေ်ယ် မမာင်းနှင်သူများ
အတွေ် ကေီးမားမသာအန္တရာယ် ခြစ်နိုင်ပါသည်။ မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ်နှင့် စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုငေ်ယ် မမာင်းနှင်သူများ အမနနှင့် ချ ိုင့်များ၊ 
မေျာေ်စရစ်များ၊ စိုစွတမ်သာ သိုမ့ဟုတ် မချာ်ထွေ်နိုငမ်သာ မျေ်နှာခပင်များ၊ လမ်းမျေ်နှာခပင် အေ်မြောင်းများ၊ ရထားလမ်းဆုံများနှင့် မခမာင်းများရှိ
မသာ လမ်းမျေ်နှာခပင်များ၊ စသည့်လမ်းနှင့်ယာဉ်မြော အမခခအမနများမြောင့် အခမန်နှုန်းေို ရုတ်တရေ် မခပာင်းလဲနိုင်သည်၊ သိုမ့ဟုတ် ယာဉမ်ြောတစ်
ခုတည်းအတွင်း အမနအထားေို ရုတ်တရေ်မခပာင်းနိုင်သည်။ မမာ်မတာ်ဆိုငေ်ယ်မနာေ်မှ လိုေ်မသာအခါ အေွာအမဝးအနည်းဆုံး သုံး၊ မလးစေ္ကန့်
ခခား၍ လိုေ်ပါ၊ ထိုမှသာ မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ် မမာင်းနှင်သူအမနနှင့် အမရးမပါ်အမခခအမနတွင် ေျွမ်းေျင်မှုနှင့်သတိရှိစွာ မမာင်းနှင်ရန် သိုမ့ဟုတ် ရပ်ရန်
အချိန်လုံမလာေ်မည်။

စေ်ဘီးများစေ်ဘီးများ
ယာဉ်မမာင်းများသည် စေ်ဘီးစီးသူများနှင့် ပုံမှန် လမ်းမေမဝအသုံးခပုရမည်။ လမ်းမြောင်းအများစုတွင် စေ်ဘီးစီးသူများသည် အခခားမသာ လမ်းမြောင်း
အသုံးခပုသူများေဲ့သို ့အခွင့်အမရးများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများတူပါသည်။ ယာဉ်မမာင်းများအမနခြင့် စေ်ဘီးစီးသူများနှင့် လမ်းမေမဝအသုံးခပုမသာအခါ 
မအာေ်ပါ လမ်းညွှန်ချေ်များေို လိုေ်နာသင့်သည်။

• စေ်ဘီးစီးသူ၏မဘးဘေ်တွင် အန္တရာယ်ေင်းမည့် အေွာအမဝး (အနည်းဆုံးသုံးမပ) ရှိခပီး အခခားတစ်ဘေ်မှ လာမနသည့်ယာဉ်မြော၏ 
အန္တရာယ်မရှိမသာအခါ ယာဉ်မမာင်းများအမနနှင့် စေ်ဘီးစီးသေူို မေျာ်တေ်နိုင်သည်။

• ယာဉ်မမာင်းများသည် အခခားယာဉ်တစ်စီးေဲ့သိုပ့င် စေ်ဘီးစီးသေူို လမ်းအသုံးခပုခွင့်မပးရမည်။
• စေ်ဘီးများ အသုံးခပုရန်အတွေ် သီးသန့်သတ်မှတ်ထားမသာ လမ်းမြောင်းများ သိုမ့ဟုတ် လမ်းမြောင်း အစိတ်ပိုင်းများမှလွဲ၍ စေ်ဘီးစီးသူများ

သည် နှစ်(2)စီးထေ် ရင်မပါင်တန်း၍ မစီးရပါ။
• စေ်ဘီးစီးသူတစ်ဦးအမနနှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် စေ်ဘီးလမ်းမြောင်းတွင်သာ စီးရမည်ဟု သတ်မှတ်ချေ်မရှိပါ၊ အဘယ်မြောင့်ဆိမုသာ် စေ်ဘီး

လမ်းမြောင်း သိုမ့ဟုတ် သွားလာရန်လမ်းမြောင်း တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခေုို အသုံးခပုခွင့်ရှိသည်။
• စေ်ဘီးစီးသူ၏ လမ်းမြောင်းေို ခြတ်ခပီးမမေွ့မိရန် မရှာင်ြေဉ်ပါ။
• ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးသည် ဘယ်ဘေ်မေွ့မသာအခါ အခခားယာဉ်မြောတစ်ဘေ်မှ လမ်းဆုံထဲသို ့စေ်ဘီးစီးသူဝင်လာလေင် ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် မ

မေွ့မီ ထိုစေ်ဘီးမေျာ်သွားသည့်အထိ မစာင့်မနသင့်သည်။

STOP
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• ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးသည် စေ်ဘီးစီးသူနှင့် ဘယ်ဘေ်မေွ့ရန် ယာဉ်မြောချင်းတူပါေ စေ်ဘီးစီးသူအမနနှင့် ဘယ်ဘေ်သို ့မဘးေင်းစွာ ချ ိုးမေွ့
ခပီးသည့်အထိ ထိုစေ်ဘီး၏မနာေ်မှလိုေ်ပါ။

• ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးသည် ညာဘေ်မေွ့မည့်အခါ ညာဘေ်မှ စေ်ဘီးစီးသူ ချဉ်းေပ်လာမနလေင် ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် မမေွ့မီ ထိုစေ်ဘီးစီးသူေို 
ဦးစွာလမ်းဆုံ ခြတ်သွားခွင့် မပးပါ။

ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးအမနနှင့် ေားရပ်နားခပီး တံခါးများမြွင့်မီ စေ်ဘီးစီးသူများ ရှိမရှိ စစမ်ဆးသင့်သည်။

စေ်ဘီးလမ်းမြောများစေ်ဘီးလမ်းမြောများ
စေ်ဘီးလမ်းမြောင်းများနှင့် လမ်းမြောများေို မအာေ်ပါအချေ်များမှလွဲ၍ စေ်ဘီးများအတေွ်သာ သီးသန့်အသုံးခပုရမည်။

• လမ်းမလောေ်သွားသူများနှင့် တွဲသုံးရန်မြာ်ခပထားမသာ အမှတ်အသားများ
• စာပို့ ခခင်းေဲ့သို ့တရားဝင်တာဝန် ထမ်းမဆာငမ်သာ ယာဉ်မမာင်း

ယာဉ်မမာင်းများ သိုဟ့ုတ် ယာဉ်အမျ ိုးအစားတစ်ခုခု မမာင်းနှင်သူများအတေွ် အခခားမသာစည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများတွင် ပါဝငမ်သာအချေ်များ။
• စေ်ဘီးလမ်းမြောင်း သိုမ့ဟုတ် လမ်းမြောများတွင် ယာဉ်မမမာင်းရပါ၊ သိုမ့ဟုတ် စေ်ဘီးသွားလာရန် လမ်းမြောင်းေို ပိတ်မိနိုင်သည့် 

အမနအထားခြင့် ယာဉ်ရပ်နားခခင်းမခပုရပါ။
• သတ်မှတ်ထား မသာ စေ်ဘီးလမ်းမြောင်း သိုမ့ဟုတ် လမ်းမြောတွင် တရားဝင် သွားလာခွင့်ရှမိသာ စေ်ဘီးစီးသေူို ဦးစားမပးပါ။
• ချ ိုးမေွ့ရန်အတွေ် ခပင်ဆင်မသာအခါ စေ်ဘီးလမ်းမြောင်း သိုမ့ဟုတ် လမ်းမြောထဲ မဝင်ပါနှင့်။
• စေ်ဘီးလမ်းမြောင်း သိုမ့ဟုတ် လမ်းမြောေို ချ ိုးမေွ့မသာအခါမှသာ ခြတ်သွားပါ၊ သိုမ့ဟုတ် လမ်းကေိုလမ်းြေား၊ ခခံတွင်းလမ်း၊ သိုမ့ဟုတ် 

ေိုယ်ပိုင်လမ်း ဝင်ထွေ်မသာအခါမှသာ ခြတ်သွားပါ။
• လမ်းမဘးတွင်ရပ်နားမသာအခါ ေားတံခါးြွင့်ရန် သိုမ့ဟုတ် မနာေ်ဆုတ်ရန်အတေွ် သတိထားပါ။

မေမဝအသုံးခပုရန်ခမှားပုံများ (Sharrows)မေမဝအသုံးခပုရန်ခမှားပုံများ (Sharrows)
Sharrow အမှတ်အသားများသည် စေ်ဘီးနှင့်အမပါ်ဘေ် ခမှားနှစ်ထပ်ပုံ ခပထားမသာ လမ်းမျေ်နှာခပင် အမှတ်အသားများ
ခြစ်ခပီး ရပ်နားမနမသာ ေားများေိုမရှာင်၍ သွားလာနိုင်ရန်နှင့် စေ်ဘီးစီးသူများမှ လမ်းမြောများေို အသုံးခပုနိုင်မြောင်း 
အခခားမသာ လမ်းအသုံးခပုသူများေို သတိမပးရန်ခြစ်ပါသည်။

စေ်ဘီးလမ်းမြောင်း နှင့် ဘတ်စ်ေားလမ်းမြောင်း အမှတ်အသားများစေ်ဘီးလမ်းမြောင်း နှင့် ဘတ်စ်ေားလမ်းမြောင်း အမှတ်အသားများ
စေ်ဘီးလမ်းမြောင်းများေို ပိုမိုခမင်သာမစရန်အတွေ် အစိမ်းမရာင်ခခယ်ထားမသာ လမ်းမျေ်နှာခပင်ေို အသုံးခပုနိုင်သည်။ 
ဘတ်စေား၊ တေ္ကစေီား၊ သိုမ့ဟုတ် အခခားမသာ အများခပည်သူသုံးမသာ ခမို့ပတ်ယာဉ်လိုင်းများအတွေ် ခပင်ဆင်ထားမသာ 
ဘတ်စေ်ား သိုမ့ဟုတ် ခမို့ပတ်ယာဉ်လမ်းမြောင်းများေို ပိုမိုခမင်သာမစရန်အတေွ် အနီမရာင်ခခယ်ထားမသာ လမ်းမျေ်နှာခပင်ေို အသုံးခပုနိုင်သည်။

မနှးမေွးစွာသွားမသာယာဉ်များမနှးမေွးစွာသွားမသာယာဉ်များ
မနှးမေွးစွာသွားမသာ စိုေ်ပျ ိုးမမွးခမူမရးယာဉ်များ၊ မဆာေ်လုပ် မရး စေ်ေိရိယာနှင့် တိရစ္ဆာန်များခြင့် ဆွမဲသာယာဉ်များ၊ 
စသည့်ယာဉ်အချ ို့သည် လမ်းမြောင်းများေို မေမဝအသုံးခပုနိုင်သည်။ ထိုယာဉ်များေို ချဉ်းေပ်မသာအခါနှင့် မေျာ်တေ်
မသာအခါတွင် သတိထားသင့်သည်။ မနှးမေွးစွာသွားမသာယာဉ်၏ မနာေ်ဘေ်တွင် တပ်ထားရမည့် အထူးသမကဂတေို 
သတခိပုပါ။

အများခပည်သူ အမဝးမခပးလမ်းမကေီးမပါ်တွင် ခမင်းစီးသူ သိုမ့ဟုတ် ခမင်းဆွမဲသာယာဉ် မမာင်းနှင်သူအမနနှင့် အခခားမသာ 
မမာ်မတာ်ယာဉ်မမာင်းနှင်သေူဲ့သိုပ့င် အခွင့်အမရးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားချင်း တူပါသည်။ သတိထား၍ချဉ်းေပ်ခပီး ခမင်းစီးသူမှ 
သိုမ့ဟုတ် ခမင်းဆွဲယာဉ် မမာင်းနှင်သူမှ လေ်ခြင့် အချေ်ခပခခင်းများေို သတိထားပါ။

ရပ်နားထားမသာ မရမီးဝန်မဆာင်မှု၊ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းမရးနှင့် အမှိုေ်သိမ်းယာဉ်များရပ်နားထားမသာ မရမီးဝန်မဆာင်မှု၊ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းမရးနှင့် အမှိုေ်သိမ်းယာဉ်များ
ရပ်နားထားမသာ မရမီးဝန်မဆာင်မှုယာဉ်၊ မဆာေ်လုပ်မရးယာဉ်၊ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းမရးယာဉ်၊ ဆွဲတငမ်ရွှ့မခပာင်းမရးယာဉ်၊ မခမတိုင်းယာဉ်၊ သိုမ့ဟုတ် 
အမှိုေ်သိမ်းယာဉ်၊ စသည့်ပယင်းမရာင်းမီးလုံး တစ်လှည့်စီ မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမနမသာ ယာဉ်များေို ခမင်ရမသာအခါ အခမန်နှုန်းေိုမလော့သင့်ခပီး မဘး
ေင်းစွာမရှာင်ရန် ခြစ်နိုင်လေင် ထိုယာဉ်များနှင့်နီးစပ်ရာ မဟုတ်သည့် ယာဉ်မြောသို ့မခပာင်းပါ။ ယာဉ်မြောအနည်းဆုံးမလးခုပါမသာ အမဝးမခပးလမ်းမ
ကေီးခြစ်ခပီး သင်နှင့်ဦးတည်ရာ လမ်းမြောင်းချင်းတူသည့် ယာဉ်မြောနှစ်ခုထေ်မနည်းရှိမသာ အမဝးမခပးလမ်းမကေီးမပါ် သွားမနပါေ အခမန်နှုန်းေိုမလော့
ရမညခ်ြစ်ခပီး မဘးေင်းစွာမရှာင်ရန် ခြစ်နိုင်လေင် ထိုယာဉ်များနှင့်နီးစပ်ရာ မဟုတ်သည့် ယာဉ်မြောသို ့မခပာင်းပါ။ 

မနှးမေွးစွာသွားမသာ
ယာဉ်များ

မေမဝအသုံးခပုရန်ခမှားပုံ
များ (Sharrows)
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ယာဉ်မြကာကို မဘးကင်းစွာမခပာင်းရန် ေခြစ်နိုင်ပါက အခေန်နှုန်းကို သတ်ေှတ်ထားသည့် ကန့်သတ်ချက်၏ တစ်နာရီ 10 ေိုင်နှုန်းမအာက် မလော့ရေည်။

ယာဉ်မြကာထိန်း ရဲအရာရှိေျားနှင့် တရားဝင်ယာဉ်တန်းေျားယာဉ်မြကာထိန်း ရဲအရာရှိေျားနှင့် တရားဝင်ယာဉ်တန်းေျား
အထူးပွဲလေ်းသဘင်ေျား၊ ယာဉ်မြကာခပည့်ကျပ်ခခင်းေျား၊ သိုေ့ဟုတ် အခခားမသာ အမြကာင်းရင်းေျားမြကာင့် ရဲအရာရှိေှ လေ်းဆုံတွင် ယာဉ်မြကာညွှန်ြကား
နိုင်သည်။ ရဲအရာရှိ၏ညွှန်ြကားေှုသည် ယာဉ်မြကာထိန်း အချက်ခပ သိုေ့ဟုတ် အေှတ်အသားနှင့် ကွဲခပားမနနိုင်သည်။ ထိုအမခခအမနတွင် ရဲအရာရှိ၏ ညွှန်
ြကားေှုကို လိုက်နာရေည်။ အသုဘယာဉ်တန်းကဲ့သိုမ့သာ တရားဝင်ယာဉ်တန်းေျားသည် ယာဉ်မြကာထိန်းအချက်ခပေီးေှ ေည်ကဲ့သိုည့ွှန်ခပမနမသာ်လည်း 
တရားဝင်သွားခွင့်ရှိသည်။

ရပ်နားခခင်းနှင့် မနာက်ဆုတ်ခခင်းရပ်နားခခင်းနှင့် မနာက်ဆုတ်ခခင်း
မရှ့ဘက်နှင့်မနာက်ဘက် ကားရပ်နားထားမသာ မနရာအလွတ်တစ်ခုတွင် မရှ့ဘက်ယာဉ်နှင့်ယှဉ်လျက်ေှ မနာက်ဆုတ်ရပ်နားရန်အတွက် မအာက်ပါ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းေျားကို လိုက်နာပါ။
1. 1. သင်ရပ်နားလိုမြကာင်း အချက်ခပပါ။
2. 2. လွတ်မနသည့်မနရာ၏ မရှ့ဘက်တွင် ရပ်နားထားမသာ ယာဉ်နှင့်ယှဉ်လျက်နှင့် အနည်းဆုံး နှစ်မပခခားအကွာအမဝး ထိန်းသိေ်းထားပါ။ သင့်

ယာဉ်၏မနာက်ဘန်ပါကို မနရာလွတ်၏မရှ့ဘက်တွင် ရပ်ထားမသာယာဉ်၏ မနာက်ဘန်ပါနှင့် တစ်တန်းထဲအတူထားပါ (ရုပ်ပုံ A)။
3. 3. သင့်ယာဉ်၏မရှ့ဘက်ထိပ်ကို ယှဉ်လျက်ရပ်ထားသည့်ယာဉ်၏ မရှ့တံခါးနှင့် တန်းသည့်အထိ ခြည်းခြည်းချင်းမနာက်ဆုတ်ပါ။ ဘီးကို ညာဘက်သို ့

ရုတ်တရက် အစွေ်းကုန်ချ ိုးခပီး ယာဉ်ကို 45 ဒီကရီမစာင်းသည့် အမနအထားမရာက်သည့်အထိ ခြည်းခြည်းချင်း မနာက်ဆုတ်ပါ၊ ထိုမ့နာက် ဆက်ဆုတ်ပါ 
(ရုပ်ပုံ B)။

4. 4. သင်ယာဉ်၏မရှ့ဘီးေျားသည် ညာဘက်ေှ ယှဉ်လျက်ရပ်မနသည့် ကားမနာက်ကို မကျာ်လာမသာအခါ သင့်လက်ကိုင်ဘီးကို ဘယ်ဘက်သို ့ရုတ်တရက် 
အစွေ်းကုန်လှည့်မပးပါ၊ ထိုမ့နာက် မနရာလွတ်ထဲသို ့မနာက်ဆုတ်ရင်း ဘီးကို ခြည်းခြည်းချင်း လှည့်ပါ (ရုပ်ပုံ C)။

5. 5. သင့်ယာဉ်၏ဘီးေျားကို ခပန်တည့်မအာင် လှည့်ခပီး မနရာလွတ်၏မရှ့ဘက်သို ့မရွှ့မပးပါ (ရုပ်ပုံ D)။

ကုန်းဆင်းဘက်ေျက်နှာေူခပီး ရပ်နားလေင် ကားဘီးေျားကို လေ်းမဘာင် (curb) ဘက်သို ့လှည့်ထားပါ။ ကုန်းအတက်ဘက် ေျက်နှာေူခပီး ရပ်နားလေင် ကားဘီး
ေျားကို လေ်းမဘာင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် လှည့်ထားပါ။ လေ်းမဘာင်ေရှိလေင် ကားဘီးေျားကို လေ်းမဘးဘက်သို ့လှည့်ထားပါ။

ရပ်နားရာမနရာေှ ယာဉ်မြကာထဲ ဝင်ေည်ဆိုပါက မကွ့ရန်အချက်ခပေီးကို သုံးပါ။ ရပ်နားရာမနရာေှ မနာက်ဆုတ်ခပီး ထွက်မသာအခါ ကားေျားနှင့် 
လေ်းမလောက်သွားသူေျား ရှိေရှိ လေ်းနှစ်ဘက်စလုံး ြကည့်ခပီး မသချာမအာင် မနာက်တစ်မခါက် ထပ်ြကည့်ပါ။

ရပ်နားရန်တရားေဝင်မသာ မနရာေျားရပ်နားရန်တရားေဝင်မသာ မနရာေျား
မအာက်ပါ အေျားသုံးမနရာေျားတွင် ရပ်နားခခင်းကို ပိတ်ပင်တားခေစ်ထားသည်။

• အမဝးမခပးလေ်းေကကီး (ရပ်နားနိုင်မြကာင်း မြာ်ခပခခင်းေှလွဲ၍)
• လေ်းဆုံေျား သိုေ့ဟုတ် လေ်းခြတ်ကူးရန်မနရာေျားတွင်
• ပလက်မြာင်းမပါ်ေျားတွင် သိုေ့ဟုတ် ခခံတွင်းလေ်းမရှ့ဘက်
• ေီးသတ်အတွက် မရပိုက်မခါင်း နှင့် 15 မပအတွင်း သိုေ့ဟုတ် ေီးသတ်ယာဉ်မြကာေျားတွင်
• တံတားေျား၊ သိုေ့ဟုတ် အမဝးမခပးလေ်းေကကီး သိုေ့ဟုတ် လိုဏ်မခါင်းကဲ့သို ့အခေင့်မဆာက်ထားမသာမနရာေျား
• အဝါမရာင်လေ်းမဘာင်နှင့် ကပ်လျက်
• ရပ်နားထားမသာ အခခားယာဉ်၏ မဘးဘက်
• တရားဝင် ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ကတ်ခပားေျား ရှိမနခခင်းေှလွဲ၍ ေသန်စွေ်းေှုရှိသူေျားအတွက် သတ်ေှတ်ထားမသာ ရပ်နားရန်မနရာေျား
• ယာဉ်ရပ်နားရန် သီးသန့်ထားမပးသည့်မနရာအနားရှိ ေျဉ်းမစာင်းအကျား အေှတ်အသားေျား

ရုပ်ပုံ Aရုပ်ပုံ Bရုပ်ပုံ Cရုပ်ပုံ D
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ယာဉ်မြကာကို မဘးကင်းစွာမခပာင်းရန် ေခြစ်နိုင်ပါက အခေန်နှုန်းကို သတ်ေှတ်ထားသည့် ကန့်သတ်ချက်၏ တစ်နာရီ 10 ေိုင်နှုန်းမအာက် မလော့ရေည်။

ယာဉ်မြကာထိန်း ရဲအရာရှိေျားနှင့် တရားဝင်ယာဉ်တန်းေျားယာဉ်မြကာထိန်း ရဲအရာရှိေျားနှင့် တရားဝင်ယာဉ်တန်းေျား
အထူးပွဲလေ်းသဘင်ေျား၊ ယာဉ်မြကာခပည့်ကျပ်ခခင်းေျား၊ သိုေ့ဟုတ် အခခားမသာ အမြကာင်းရင်းေျားမြကာင့် ရဲအရာရှိေှ လေ်းဆုံတွင် ယာဉ်မြကာညွှန်ြကား
နိုင်သည်။ ရဲအရာရှိ၏ညွှန်ြကားေှုသည် ယာဉ်မြကာထိန်း အချက်ခပ သိုေ့ဟုတ် အေှတ်အသားနှင့် ကွဲခပားမနနိုင်သည်။ ထိုအမခခအမနတွင် ရဲအရာရှိ၏ ညွှန်
ြကားေှုကို လိုက်နာရေည်။ အသုဘယာဉ်တန်းကဲ့သိုမ့သာ တရားဝင်ယာဉ်တန်းေျားသည် ယာဉ်မြကာထိန်းအချက်ခပေီးေှ ေည်ကဲ့သိုည့ွှန်ခပမနမသာ်လည်း 
တရားဝင်သွားခွင့်ရှိသည်။

ရပ်နားခခင်းနှင့် မနာက်ဆုတ်ခခင်းရပ်နားခခင်းနှင့် မနာက်ဆုတ်ခခင်း
မရှ့ဘက်နှင့်မနာက်ဘက် ကားရပ်နားထားမသာ မနရာအလွတ်တစ်ခုတွင် မရှ့ဘက်ယာဉ်နှင့်ယှဉ်လျက်ေှ မနာက်ဆုတ်ရပ်နားရန်အတွက် မအာက်ပါ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းေျားကို လိုက်နာပါ။
1. 1. သင်ရပ်နားလိုမြကာင်း အချက်ခပပါ။
2. 2. လွတ်မနသည့်မနရာ၏ မရှ့ဘက်တွင် ရပ်နားထားမသာ ယာဉ်နှင့်ယှဉ်လျက်နှင့် အနည်းဆုံး နှစ်မပခခားအကွာအမဝး ထိန်းသိေ်းထားပါ။ သင့်

ယာဉ်၏မနာက်ဘန်ပါကို မနရာလွတ်၏မရှ့ဘက်တွင် ရပ်ထားမသာယာဉ်၏ မနာက်ဘန်ပါနှင့် တစ်တန်းထဲအတူထားပါ (ရုပ်ပုံ A)။
3. 3. သင့်ယာဉ်၏မရှ့ဘက်ထိပ်ကို ယှဉ်လျက်ရပ်ထားသည့်ယာဉ်၏ မရှ့တံခါးနှင့် တန်းသည့်အထိ ခြည်းခြည်းချင်းမနာက်ဆုတ်ပါ။ ဘီးကို ညာဘက်သို ့

ရုတ်တရက် အစွေ်းကုန်ချ ိုးခပီး ယာဉ်ကို 45 ဒီကရီမစာင်းသည့် အမနအထားမရာက်သည့်အထိ ခြည်းခြည်းချင်း မနာက်ဆုတ်ပါ၊ ထိုမ့နာက် ဆက်ဆုတ်ပါ 
(ရုပ်ပုံ B)။

4. 4. သင်ယာဉ်၏မရှ့ဘီးေျားသည် ညာဘက်ေှ ယှဉ်လျက်ရပ်မနသည့် ကားမနာက်ကို မကျာ်လာမသာအခါ သင့်လက်ကိုင်ဘီးကို ဘယ်ဘက်သို ့ရုတ်တရက် 
အစွေ်းကုန်လှည့်မပးပါ၊ ထိုမ့နာက် မနရာလွတ်ထဲသို ့မနာက်ဆုတ်ရင်း ဘီးကို ခြည်းခြည်းချင်း လှည့်ပါ (ရုပ်ပုံ C)။

5. 5. သင့်ယာဉ်၏ဘီးေျားကို ခပန်တည့်မအာင် လှည့်ခပီး မနရာလွတ်၏မရှ့ဘက်သို ့မရွှ့မပးပါ (ရုပ်ပုံ D)။

ကုန်းဆင်းဘက်ေျက်နှာေူခပီး ရပ်နားလေင် ကားဘီးေျားကို လေ်းမဘာင် (curb) ဘက်သို ့လှည့်ထားပါ။ ကုန်းအတက်ဘက် ေျက်နှာေူခပီး ရပ်နားလေင် ကားဘီး
ေျားကို လေ်းမဘာင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် လှည့်ထားပါ။ လေ်းမဘာင်ေရှိလေင် ကားဘီးေျားကို လေ်းမဘးဘက်သို ့လှည့်ထားပါ။

ရပ်နားရာမနရာေှ ယာဉ်မြကာထဲ ဝင်ေည်ဆိုပါက မကွ့ရန်အချက်ခပေီးကို သုံးပါ။ ရပ်နားရာမနရာေှ မနာက်ဆုတ်ခပီး ထွက်မသာအခါ ကားေျားနှင့် 
လေ်းမလောက်သွားသူေျား ရှိေရှိ လေ်းနှစ်ဘက်စလုံး ြကည့်ခပီး မသချာမအာင် မနာက်တစ်မခါက် ထပ်ြကည့်ပါ။

ရပ်နားရန်တရားေဝင်မသာ မနရာေျားရပ်နားရန်တရားေဝင်မသာ မနရာေျား
မအာက်ပါ အေျားသုံးမနရာေျားတွင် ရပ်နားခခင်းကို ပိတ်ပင်တားခေစ်ထားသည်။

• အမဝးမခပးလေ်းေကကီး (ရပ်နားနိုင်မြကာင်း မြာ်ခပခခင်းေှလွဲ၍)
• လေ်းဆုံေျား သိုေ့ဟုတ် လေ်းခြတ်ကူးရန်မနရာေျားတွင်
• ပလက်မြာင်းမပါ်ေျားတွင် သိုေ့ဟုတ် ခခံတွင်းလေ်းမရှ့ဘက်
• ေီးသတ်အတွက် မရပိုက်မခါင်း နှင့် 15 မပအတွင်း သိုေ့ဟုတ် ေီးသတ်ယာဉ်မြကာေျားတွင်
• တံတားေျား၊ သိုေ့ဟုတ် အမဝးမခပးလေ်းေကကီး သိုေ့ဟုတ် လိုဏ်မခါင်းကဲ့သို ့အခေင့်မဆာက်ထားမသာမနရာေျား
• အဝါမရာင်လေ်းမဘာင်နှင့် ကပ်လျက်
• ရပ်နားထားမသာ အခခားယာဉ်၏ မဘးဘက်
• တရားဝင် ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ကတ်ခပားေျား ရှိမနခခင်းေှလွဲ၍ ေသန်စွေ်းေှုရှိသူေျားအတွက် သတ်ေှတ်ထားမသာ ရပ်နားရန်မနရာေျား
• ယာဉ်ရပ်နားရန် သီးသန့်ထားမပးသည့်မနရာအနားရှိ ေျဉ်းမစာင်းအကျား အေှတ်အသားေျား

ရုပ်ပုံ Aရုပ်ပုံ Bရုပ်ပုံ Cရုပ်ပုံ D
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ယာဉ်မြကာကို မဘးကင်းစွာမခပာင်းရန် ေခြစ်နိုင်ပါက အခေန်နှုန်းကို သတ်ေှတ်ထားသည့် ကန့်သတ်ချက်၏ တစ်နာရီ 10 ေိုင်နှုန်းမအာက် မလော့ရေည်။

ယာဉ်မြကာထိန်း ရဲအရာရှိေျားနှင့် တရားဝင်ယာဉ်တန်းေျားယာဉ်မြကာထိန်း ရဲအရာရှိေျားနှင့် တရားဝင်ယာဉ်တန်းေျား
အထူးပွဲလေ်းသဘင်ေျား၊ ယာဉ်မြကာခပည့်ကျပ်ခခင်းေျား၊ သိုေ့ဟုတ် အခခားမသာ အမြကာင်းရင်းေျားမြကာင့် ရဲအရာရှိေှ လေ်းဆုံတွင် ယာဉ်မြကာညွှန်ြကား
နိုင်သည်။ ရဲအရာရှိ၏ညွှန်ြကားေှုသည် ယာဉ်မြကာထိန်း အချက်ခပ သိုေ့ဟုတ် အေှတ်အသားနှင့် ကွဲခပားမနနိုင်သည်။ ထိုအမခခအမနတွင် ရဲအရာရှိ၏ ညွှန်
ြကားေှုကို လိုက်နာရေည်။ အသုဘယာဉ်တန်းကဲ့သိုမ့သာ တရားဝင်ယာဉ်တန်းေျားသည် ယာဉ်မြကာထိန်းအချက်ခပေီးေှ ေည်ကဲ့သိုည့ွှန်ခပမနမသာ်လည်း 
တရားဝင်သွားခွင့်ရှိသည်။

ရပ်နားခခင်းနှင့် မနာက်ဆုတ်ခခင်းရပ်နားခခင်းနှင့် မနာက်ဆုတ်ခခင်း
မရှ့ဘက်နှင့်မနာက်ဘက် ကားရပ်နားထားမသာ မနရာအလွတ်တစ်ခုတွင် မရှ့ဘက်ယာဉ်နှင့်ယှဉ်လျက်ေှ မနာက်ဆုတ်ရပ်နားရန်အတွက် မအာက်ပါ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းေျားကို လိုက်နာပါ။
1. 1. သင်ရပ်နားလိုမြကာင်း အချက်ခပပါ။
2. 2. လွတ်မနသည့်မနရာ၏ မရှ့ဘက်တွင် ရပ်နားထားမသာ ယာဉ်နှင့်ယှဉ်လျက်နှင့် အနည်းဆုံး နှစ်မပခခားအကွာအမဝး ထိန်းသိေ်းထားပါ။ သင့်

ယာဉ်၏မနာက်ဘန်ပါကို မနရာလွတ်၏မရှ့ဘက်တွင် ရပ်ထားမသာယာဉ်၏ မနာက်ဘန်ပါနှင့် တစ်တန်းထဲအတူထားပါ (ရုပ်ပုံ A)။
3. 3. သင့်ယာဉ်၏မရှ့ဘက်ထိပ်ကို ယှဉ်လျက်ရပ်ထားသည့်ယာဉ်၏ မရှ့တံခါးနှင့် တန်းသည့်အထိ ခြည်းခြည်းချင်းမနာက်ဆုတ်ပါ။ ဘီးကို ညာဘက်သို ့

ရုတ်တရက် အစွေ်းကုန်ချ ိုးခပီး ယာဉ်ကို 45 ဒီကရီမစာင်းသည့် အမနအထားမရာက်သည့်အထိ ခြည်းခြည်းချင်း မနာက်ဆုတ်ပါ၊ ထိုမ့နာက် ဆက်ဆုတ်ပါ 
(ရုပ်ပုံ B)။

4. 4. သင်ယာဉ်၏မရှ့ဘီးေျားသည် ညာဘက်ေှ ယှဉ်လျက်ရပ်မနသည့် ကားမနာက်ကို မကျာ်လာမသာအခါ သင့်လက်ကိုင်ဘီးကို ဘယ်ဘက်သို ့ရုတ်တရက် 
အစွေ်းကုန်လှည့်မပးပါ၊ ထိုမ့နာက် မနရာလွတ်ထဲသို ့မနာက်ဆုတ်ရင်း ဘီးကို ခြည်းခြည်းချင်း လှည့်ပါ (ရုပ်ပုံ C)။

5. 5. သင့်ယာဉ်၏ဘီးေျားကို ခပန်တည့်မအာင် လှည့်ခပီး မနရာလွတ်၏မရှ့ဘက်သို ့မရွှ့မပးပါ (ရုပ်ပုံ D)။

ကုန်းဆင်းဘက်ေျက်နှာေူခပီး ရပ်နားလေင် ကားဘီးေျားကို လေ်းမဘာင် (curb) ဘက်သို ့လှည့်ထားပါ။ ကုန်းအတက်ဘက် ေျက်နှာေူခပီး ရပ်နားလေင် ကားဘီး
ေျားကို လေ်းမဘာင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် လှည့်ထားပါ။ လေ်းမဘာင်ေရှိလေင် ကားဘီးေျားကို လေ်းမဘးဘက်သို ့လှည့်ထားပါ။

ရပ်နားရာမနရာေှ ယာဉ်မြကာထဲ ဝင်ေည်ဆိုပါက မကွ့ရန်အချက်ခပေီးကို သုံးပါ။ ရပ်နားရာမနရာေှ မနာက်ဆုတ်ခပီး ထွက်မသာအခါ ကားေျားနှင့် 
လေ်းမလောက်သွားသူေျား ရှိေရှိ လေ်းနှစ်ဘက်စလုံး ြကည့်ခပီး မသချာမအာင် မနာက်တစ်မခါက် ထပ်ြကည့်ပါ။

ရပ်နားရန်တရားေဝင်မသာ မနရာေျားရပ်နားရန်တရားေဝင်မသာ မနရာေျား
မအာက်ပါ အေျားသုံးမနရာေျားတွင် ရပ်နားခခင်းကို ပိတ်ပင်တားခေစ်ထားသည်။

• အမဝးမခပးလေ်းေကကီး (ရပ်နားနိုင်မြကာင်း မြာ်ခပခခင်းေှလွဲ၍)
• လေ်းဆုံေျား သိုေ့ဟုတ် လေ်းခြတ်ကူးရန်မနရာေျားတွင်
• ပလက်မြာင်းမပါ်ေျားတွင် သိုေ့ဟုတ် ခခံတွင်းလေ်းမရှ့ဘက်
• ေီးသတ်အတွက် မရပိုက်မခါင်း နှင့် 15 မပအတွင်း သိုေ့ဟုတ် ေီးသတ်ယာဉ်မြကာေျားတွင်
• တံတားေျား၊ သိုေ့ဟုတ် အမဝးမခပးလေ်းေကကီး သိုေ့ဟုတ် လိုဏ်မခါင်းကဲ့သို ့အခေင့်မဆာက်ထားမသာမနရာေျား
• အဝါမရာင်လေ်းမဘာင်နှင့် ကပ်လျက်
• ရပ်နားထားမသာ အခခားယာဉ်၏ မဘးဘက်
• တရားဝင် ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ကတ်ခပားေျား ရှိမနခခင်းေှလွဲ၍ ေသန်စွေ်းေှုရှိသူေျားအတွက် သတ်ေှတ်ထားမသာ ရပ်နားရန်မနရာေျား
• ယာဉ်ရပ်နားရန် သီးသန့်ထားမပးသည့်မနရာအနားရှိ ေျဉ်းမစာင်းအကျား အေှတ်အသားေျား

ရုပ်ပုံ Aရုပ်ပုံ Bရုပ်ပုံ Cရုပ်ပုံ D
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အခန်း 7အခန်း 7 | ဘေးကင်းစွာ ယာဉဘ်ောင်းနှင်ခခင်း

မနာေ်ဆုတ်ခခင်းမနာေ်ဆုတ်ခခင်း
မနာေ်ဆုတ်ခခင်းသည် မရှ့သွားခခင်းထေ်ပိုခေ်သည်၊ အဘယ်မြောင့်ဆိုမသာ် သင်၏ခမင်ေွင်းေို ယာဉ်နှင့်ေွယ်မနခပီး အခမန်နှုန်းနှင့် ဦးတည်ရာ
လမ်းမြောင်းေို ထိန်းချုပ်ရန်ပိုခေ်သည်။

မနာေ်ဆုတ်ရန်အတွေ် ယာဉ်၏မနာေ်ခပတင်း မှတစ်ဆင့် ြေည့်ရန် သင့်ခန္ဓာေိုယ်ေို ညာဘေ်လှည့်ပါ။ မနာေ်ဆုတ်ရန်အတေွ် ဘယ်မသာအခါမှ 
မနာေ်ြေည့်မှန်ေိုသာ အသုံးခပုခခင်း မလုပ်ပါနှင့်။ အြေ်ြေ်ေို မသချာမအာင်ြေည့်ခပီး ခြည်းခြည်းချင်းဆုတ်ပါ။ ခပန်လှည့်မေွ့ရန်အတေွ် လမ်းဆုံထဲ
သို ့ဘယ်မသာအခါမှ မနာေ်မဆုတ်ပါနှင့်။

မသန်စွမ်းမှုရှိသူ အသုံးခပုနိုင်မသာမနရာတွင် ရပ်နားခခင်းမသန်စွမ်းမှုရှိသူ အသုံးခပုနိုင်မသာမနရာတွင် ရပ်နားခခင်း
မသန်စွမ်းမှုရှိသူများ အတွေ် သီးသန့်ထားမပးမသာ ယာဉ်ရပ်နားရနမ်နရာများေို သမကဂတ တစ်ခုနှင့် လမ်းမျေ်နှာခပင် အမှတ်အသားများခြင့် မှတ်သား
ထားသည်။

သီးသန့်ထားမပးမသာ ယာဉ်ရပ်နားရန်မနရာ အနားရှိ မျဉ်းမစာင်းအေျား 
အမှတ်အသားများရှိရာတွင် ရပ်နားခခင်းေို တားခမစ်ထားသည်။ ထိုမျဉ်းေျား
မနရာသည် ဘီးတပ်ထိုင်ခုံ အသုံးခပုသူေို မိမိယာဉ်ထဲသိုတ့ေ်ဆင်းနိုငမ်စ
ပါသည်။ ဘီးတပ်ထိုင်ခုံ တေ်ဆင်းနိုင်ရန် တပ်ဆင်ထားမသာယာဉ်ခြစ်ပါေ ဘီး
တပ်ထိုင်ခုံသုံးသူအမနနှင့် ေားမပါ်သို ့မဘးေင်းစွာ တေ်ဆင်းနိုင်ရန်အတွေ် 
ဆင်မခခမလောေိရိယာေိုသုံးရန် ထိုမနရာလိုအပ်ပါသည်။ သင့်မှာ တရားဝင် 
ယာဉ်ရပ်နားခွင့ေ်တ်ခပား ရှိသည့်တိုင် မျဉ်းေျားဧရိယာတွင် ရပ်နားခခင်းေို 
တားခမစ်ထားပါသည်။

လမ်းမလောေ်သွားသူများ၏ မဘးေင်းမှုလမ်းမလောေ်သွားသူများ၏ မဘးေင်းမှု
လူေူးလမ်းများ သိုမ့ဟုတ် လမ်းမလောေ်သွားသူများ အတွေ်အချေ်ခပမီးသည် 
ထိုမနရာအနီးအနားတွင် လမ်းမလောေ်သွားသူများ ရှိမနမြောင်း မြာ်ခပပါသည်။ ထိမုနရာအနီးအနားတွင် လမ်းမလောေ်သွားသူများ ရှမိနမသာအခါ 
မအာေ်ပါ စည်းမျဉ်းများေို လိုေ်နာပါ။

• လမ်းမလောေ်သွားသူများေို အခမဲတမ်းဦးစားမပးပါ။
• လမ်းမလောေ်သွားသူများမှ ရပ်မပးရသည့် ချ ိုးမေွ့မှု မလုပ်ပါနှင့်၊ ခြည်းခြည်းသွားပါ၊ သိုမ့ဟုတ် ထိတိေု်မှုမခြစ်မအာင် အခခားနည်းများခြင့် အထူး

မရှာငြ်ေဉ်ပါ။
• ထိုအနီးအနားပတ်ဝန်းေျင်တွင် ေမလးများရှိမနပါေ အထူးသတိထားပါ၊ အဘယမ်ြောင့်ဆိုမသာ် ေမလးများအမနနှင့် ယာဉ်မြောအန္တရာယ်များ

ေို အခပည့်အဝ မသိပါ။ ေမလးများ နှင့် အခခားမသာ လမ်းမလောေ်သွားသူများသည် မမမော်လင့်ထားသည့မ်နရာများတွင် လမ်းခြတ်ေူးနိုင်သည်။
• သေ်ကေီးရွယ်အိုများ သိုမ့ဟုတ် အခမင်အာရုံ မသန်စွမ်းမှုရှိသူေဲ့သို ့လမ်းခြတ်ေူးရန် အခေ်အခဲရှိမသာ အခခားသူများေို မလးစားပါ။
• လူတိုင်းသည် လမ်းမလောေ်သွားသူခြစ်ပါသည်။

အခမင်အာရုံချ ို့ယွင်းမသာ လမ်းမလောေ်သွားသူများအခမင်အာရုံချ ို့ယွင်းမသာ လမ်းမလောေ်သွားသူများ
အခမင်အာရုံ ချ ို့ယွင်းမသာသူအတွေ် သွားလာမရး အေူများသည် အများအားခြင့် အခြူမရာင်ကေိမ်တုတ် တစ်မချာင်း သိုမ့ဟုတ် သင်တန်းမပးထားသည့် 
လမ်းခပမခွးတစ်မောင် ခြစမ်လ့ရှိသည်။ ယာဉ်မမာင်းများအမနနှင့် အခြူမရာင်ကေိမ်တုတ် သိုမ့ဟုတ် လမ်းခပမခးွ အသုံးခပုခခင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်ေို နားလည်
ထားလေင် တစ်ဦးတည်း သွားလာမသာ အခမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူ အတေွ် အန္တရာယ်များစွာ မလျာ့နည်းမစပါသည်။ ယာဉ်မမာင်းများသည် အခမင်အာရုံ 
ချ ို့ယွင်းမသာသူများေို အခမဲတမ်းဦးစားမပး၍ သွားခွင့်မပးရမည်။

ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များနှင့် ေမလးမဘးေင်းမှုအတွေ် ထိန်းချုပ်မှုများထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များနှင့် ေမလးမဘးေင်းမှုအတွေ် ထိန်းချုပ်မှုများ
ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များနှင့် ေမလးထိုင်ခုံေဲ့သိုမ့သာ ေမလးမဘးေင်းမှုအတေွ် ထိန်းချုပ်မှုများသည် နှစ်စဉမ်ထာင်နှင့်ချီ၍ လူ့အသေ်ေယ်
ခပီး မမတာ်တဆခြစ်မှုတွင် အသေ်ရှင်နိုင်မခခ များစွာတိုးခမှင့်မစပါသည်။ ယာဉ်မမာင်းများနှင့် မရှ့ခရီးသည်များ၏ ထိုင်ခုံခါးပတ်များေို တပ်ဆင်ထား
မသာအခါ အသေ်ရှင်နိုင်မခခ 45 ရာခိုင်နှုန်းပိုများခပီး ကေီးမားခပင်းထန်သည့် ဒဏ်ရာရရှိမှုေို 50 ရာခိုင်နှုန်းမလျာ့နည်းမစသည်။

ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များ
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒအရ ယာဉ်လည်ပတ်မနမသာ အချိန်တိုင်းတွင် ယာဉ်မမာင်းနှင့် ခရီးသည်အားလုံးအမနခြင့် ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များေို 
တပ်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ဘတ်စေား မမာင်းနှင်သူများေိုလည်း ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ် သုံးရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။

မလအိတ်တစ်ခု သိုမ့ဟုတ် ထိုထေ်ပိုများမသာ မလအိတ်များ တပ်ထားသည့် ယာဉခ်ြစ်မနသည့်တိုင် ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတေ်ို သုံးရမည်။ မလအိတ်
များသည် ယာဉ်တိုေ်မှုခြစ်လာခဲ့လေင် ယာဉ်ထဲရှိမနသူများေို အရှိန်သတ်၍ ထိန်းချုပ်ရန် ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များနှင့်အတူ တွဲ၍အလုပ်လုပ်ရန်အတေွ် 
တီထွင်ထားသည်။ ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်ေို သုံးရန်ပျေ်ေွေ်ပါေ မလအိတ်မြောင့် ဒဏ်ရာရနိုင်သည်။
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မဘးေင်းမှုအမောင်းဆုံး ရရှိမစရန်အတွေ် သင်နှင့်သင့်ခရီးသည်များ အမနနှင့် ယာဉ်ထဲတွင် သင့်မလျာ်စွာထိုင်မနမြောင်း မသချာမစရန်အတေွ် မအာေ်
ပါအကေံခပုချေ်များေို လိုေ်နာပါ။

• လူတိုင်းတွင် ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များေို တင်ပါးအထေ်တွင် ပတခ်ပီး ညှပ်ရိုးေိုခြတ်၍ ပတ်ထားသင့်သည်။
• ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် လေ်ေိုင်ဘီးနှင့် အေွာအမဝး အနည်းဆုံး 12 လေ်မခခား၍ ထိုင်သင့်သည်။
• မခါင်းမှီများေို ယာဉ်မမာင်း၏ ဦးမခါင်းထေ် ခမင့်မနခပီး တတ်နိုင်သမေ ဦးမခါင်းနှင့်နီးေပ်မနမည့် အမနအထားတွင် ထားသင့်သည်။

ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်အတွေ် ခခွင်းချေ်များထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်အတွေ် ခခွင်းချေ်များ
မအာေ်ပါဥပမာများတွင် ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များ မလိုအပ်ပါ။

• ေျန်းမာမရး အမြောင်းရင်းများမြောင့် ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ် မတပ်သင့မ်ြောင်း ဆရာဝန်၏ မရးသားထားသည့် မထာေ်ခံစာရှိမသာ ယာဉ်မမာင်း
များ သိုမ့ဟုတ် ခရီးသည်များ

• ေမလးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ခြင့် ထိန်းချုပ်ထားရန် လိုအပ်သည့်ေမလး
• ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်မဆာင်မှုများေို လေ်ခံခခင်းနှင့် မပးပို့ ခခင်းအတေွ် မြောခဏရပ်ရသည့် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ် သိုမ့ဟုတ် အမမရေိန်ခပည်မထာင်စု 

စာတိုေ်ဝနမ်ဆာင်မှုယာဉ်ခြင့် သွားမနခခင်း
• မေျးလေ်မဒသ စာပိုစ့ာယူဝနမ်ဆာင်မှု မဆာင်ရွေ်မနစဉ် မမာင်းနှင်မသာ အမမရိေန်ခပည်မထာင်စု စာတိုေ်ဝန်မဆာင်မှုယာဉ်
• ယာဉ်ေိုရပခ်ပီး သတင်းစာပိုသ့ည့်ယာဉ် သိုမ့ဟုတ် သတင်းစာ အထုပ်လိုေ်သယ်ယူပိုမ့ဆာင်မသာ ေားကေီး
• အင်ဒီယားနားဥပမဒ IC 9-24-10 အရ ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့် သိုမ့ဟုတ် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အတွေ် မလောေ်ထားသေူို စစ်မဆးမနသည့် BMV 

မရွးချယ်ခန့်အပ်ထားမသာ ယာဉ်မမာင်း စစ်မဆးသူ
• စိုေ်ပျ ိုးမမွးခမူမရး လုပ်ငန်းများအတွေ် ပုံမှန်နှင့်သာမန် ခြစ်မသာ စိုေ်ပျ ိုးမရးအလုပ်တွင် အသုံးခပုမနမသာ စိုေ်ပျ ိုးမရးယာဉ်ေို မမာင်းနှင်သူ
• စီတန်းလှည့်လည်မနသည့် မမာ်မတာ်ယာဉ်ေို စီးနင်းလိုေ်ပါသူ
• အပန်းမခြယာဉ်၏ အနားယူမနထိုင်ရန်မနရာတွင် ရှိမနသူ
• လူနာတင်ယာဉ်၏ လူနာေုရန်မနရာတွင် ရှိမနသူ
• မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီး၏ အိပ်ရန်မနရာတွင် ရှိမနသူ
• အမှိုေ်သိမ်းခခင်းနှင့် သယ်ယူပိုမ့ဆာင်မရးအတွေ် စည်ပင်သာယာ၏ယာဉ်တွင် ယာဉ်မမာင်းမှလွဲ၍ စီးနင်းလိေု်ပါသူ
• မဆာေ်လုပ်မရးမနရာရှိ ေုန်တင်ယာဉ်၏ ယာဉ်မမာင်းမှလွဲ၍ စီးနင်းလိေု်ပါသူ
• ဆွဲတင်မရွှ့မခပာင်းမရးယာဉ်မှ ပျေ်မနသည့်ယာဉ်ေို သယ်ယူပိုမ့ဆာင်မနသည့်အတွေ် ထိုယာဉ်၏ပိုင်ရှင်ေို စီးနင်းလိေု်ပါခွင့် မပးမသာယာဉ်၏ 

ယာဉ်မမာင်းမှလွဲ၍ ခရီးသည်
• အမရးမပါ်အမခခအမနတွင် အများခပည်သူဆိုင်ရာ မရမီးဝန်မဆာင်မှုအတွေ် အသုံးခပုမသာ မမာ်မတာ်ယာဉ်၏ ယာဉ်မမာင်းမှလွဲ၍ စီးနင်းလိေ်ုပါသူ

ေမလးမဘးေင်းမှုအတွေ် ထိန်းချုပ်မှုများေမလးမဘးေင်းမှုအတွေ် ထိန်းချုပ်မှုများ
အသေ်ရှစ်နှစမ်အာေ်အရွယ် ခရီးသည်များေို ေမလးအတွေ်ေားထိုင်ခုံ သိုမ့ဟုတ် ခမှင့်တင်မပးသည့်ထိုင်ခုံ ေဲ့သိုမ့သာ ေမလးထိန်းချုပ်မှုစနစခ်ြင့် 
သင့်မလျာ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားမပးရမည်။

ခရီးသည်အတွေ် မလအိတ်များခရီးသည်အတွေ် မလအိတ်များ
မလအိတ်များ၏ မပါေ်ေွဲမှုအားသည် အရပ်ငါးမပမအာေ် ရှိမသာေမလးများနှင့် သေ်ကေီးရွယ်အိုများေို မသမပျာေ်မှုခြစ်မစပါသည်။ ေားတစ်စီးတွင် 
ခရီးသည်ဘေ်မှ မလအိတ်တပ်ဆင်ထားလေင် အသေ် 12 မအာေ်ရှိမသာ ေမလးများေို ေားမနာေ်ခုံတွင်ထားရန် အမျ ိုးသား မဘးေင်းမှု မောင်စီမှ 
အကေံခပုထားပါသည်။

သင့်ကားတွင် ဤပစ�ည်းကိရိယာများ ရှိသင့်သည်

အေပ�ေရှ�မီး�ှင့် 
ေအာက်ေရှ�မီးများ

ေကွ�ရန်အချက်ြပ
မီးများ

ဘန်ပါ

ေရယက်တံများ

ေလကာမှန်

ေနာက်�ကည့်
မှန်

ဟွန်း

ဘရိတ်ကို အသုံးြပ�ရန် 
နည်းလမ်း�ှစ်မျိ�း

စက်သံထိန်း
ပိုက် ထိုင်ခုံခါးပတ်

များ

လိုင်စင်ြပား�ှင့် 
မီးလုံး

ေကွ�ရန်အချက်ြပမီးများ

အနီေရာင် ေနာက်မီး၊ 
အနီေရာင် ေရာင်ြပန်
မီးလုံး�ှင့် ရပ်ရန်မီး

ဘန်ပါ
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ေုန်တင်ယာဉ်အတွေ် ပစ္စည်းေိရိယာ သတ်မှတ်ချေ်များေုန်တင်ယာဉ်အတွေ် ပစ္စည်းေိရိယာ သတ်မှတ်ချေ်များ
ေုန်တင်ယာဉ် သိုမ့ဟုတ် ဘတ်စေား များအတွေ် လိုအပ်မသာမီးများ။ မနာေ်ခမီးအတွေ် အနမီရာင်မီးလုံး (2) လုံး၊ မနာေ်လိုင်စင်ခပားအတေွ် အခြူ
မရာင်မီးလုံး (1) လုံးနှင့် ရပ်ရန်အတွေ် အနီမရာင် မီးလုံးအနည်းဆုံး (1) လုံး။

မမာ်မတာ်ယာဉ်မနာေ်မှ မလးမပမေျာ် ေျွံထွေ်မနသည့် ပစ္စည်းများေို သယ်ယူပိုမ့ဆာင်မသာ ယာဉ်များ၊ သိုမ့ဟုတ် ယာဉ်မနာေ်မှ မလးမပမေျာ်ေျွံ
ထွေ်မသာ ဘုတခ်ပားအောများ သိုမ့ဟုတ် မနာေ်မလောတံခါးများသည် မအာေ်ပါေိရိယာများေို ခမင်သာမအာင် ခပထားရမည်။

• မနဝင်ချိန်နှင့်မနထွေ်ချိန် အြေား ပစ္စည်းတင်သည့်ယာဉ်၏ မနာေ်ဘေ်အစွန်းတွင် အနီမရာင်မီးလံုးတစ်လံုး တပ်ထားရမည်။ ထုိအနီမရာင်မီးလံုးေုိ မဘးနှစ်
ဘေ်စလံုးနှင့် မနာေ်ဘေ် မပ 500 အေွာအမဝးအထိ ခမင်သာမအာင် တပ်ထားရမည်။

• မနထွေ်ချိန်နှင့်မနဝင်ချိန် အြေားတွင် ပစ္စည်းတင်သည့်ယာဉ်၏ မနာေ်ဘေ်အစွန်းတွင် အနီမရာင်အလံတစ်ခု တပ်ထားရမည်။ ထုိအနီမရာင်အလံေုိ 
အရွယ်အစား စတုရန်းပံု 12 လေ်မထေ်မနည်း ရိှရမည်ခြစ်ခပီး ယာဉ်၏ မဘးနှစ်ဘေ်စလံုးနှင့် မနာေ်ဘေ်မှ ခမင်သာမနရမည်။

ယာဉ်အန္တရာယ် သတိမပးမသာ အချေ်ခပမီးလုံးများယာဉ်အန္တရာယ် သတိမပးမသာ အချေ်ခပမီးလုံးများ
ဘတ်စေား၊ ေုန်တင်ေားနှင့် မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်ေားကေီး အားလုံးတွင် အချေ်ခပစနစ် တပ်ဆင်ထားရမည်။ ချ ိုးမေွ့ ရန်အတွေ် အချေ်ခပမီးများ
အခပင် ထိုယာဉ်များတွင် ချ ိုးမေွ့ရန်အတွေ် ယာဉ်မြောသတိမပးချေ်အခြစ် တစ်ခပိုင်နေ် မှိတ်တုတ်အချေ်ခပမည့် မရှ့မီးလုံးနှစ်လုံးနှင့် မနာေ်မီးလုံး
နှစ်လုံးေို ြွင့်ပိတမ်စသည့် မီးခလုတ်တစ်ခု သိုမ့ဟုတ် မပါင်းထားမသာ မီးခလုတ်များ ရှိရမည်။ အချေ်ခပမီးများသည် စေ်နိုးထားသညခ်ြစ်မစ၊ စေ်မနိုး
ထားသည်ခြစ်မစ၊ တစခ်ပိုင်နေ် မှိတ်တုတ်အချေ်ခပနိုင်ရမည်။

ရပ်မနသည့်ယာဉ်များအတွေ် သတိမပးေိရိယာများရပ်မနသည့်ယာဉ်များအတွေ် သတိမပးေိရိယာများ
သင့်ေားပျေ်ပါေ လမ်းမဘးသို ့မရွှ့ထားနိုင်သည့်တိုင် သင်နှင့်အခခားယာဉ်မမာင်းများ၏ မဘးေင်းမှုအတွေ် သင့ေ်ိုခမင်သာမအာင် လုပ်ရမည်။ ပျေ်မန
သည့်ယာဉ်၏ အန္တရာယ်အချေ်ခပမီးများ ရှိလေင် ြွင့်ထားပါ။

နှစ်ဘေ်ခခားထားမသာ အမဝးမခပးလမ်းမကေီးတွင် မရှ့မီးများြွင့်ရန် လိုအပမ်သာအခါတိုင်း မီးထွန်းထားမသာြျူးစ်၊ မီးထွန်းထားမသာ အနီမရာင်
လေပ်စစ်မီးလုံး၊ သိုမ့ဟုတ် သယ်မဆာင်နိုင်မသာ အမရးမပါ်အတွေ် အနမီရာင် မရာင်ခပန်ေိရိယာေို ေားရပ်ထားသည့်ယာဉမ်ြော၏ အလယ်တွင် သင့်
ေားမနာေ်ဘေ် မပ 100 နှင့် သင့်ေားမရှ့ဘေ် မပ 100 အေွာအမဝးတွင် ချထားရမည်။ ထိုအ့ခပင် ထိုအချေ်ခပေိရိယာများထဲမှ တစ်ခေုို ယာဉ်
သွားလာသည့်ဘေ်မှ ပျေ်မနသည့်ယာဉ်နှင့် ချဉ်းေပ်လာသည့် ယာဉ်များဘေ်သို ့(10) မပအေွာအမဝးတွင် ချထားရမည်။

မန့ခင်းဘေ်တွင် ပျေ်မနမသာေားများ၏ ယာဉ်မမာင်းများအမနနှင့် အနီမရာင်အလံနှစ်ခု ခပထားရမည်၊ ေားမရှ့ဘေ် မပ 100 ခန့်အေွာအမဝးနှင့် 
ေားမနာေ်ဘေ် မပ 100 ခန့် အေွာအမဝးတွင် တစ်ခုစီချထားရမည်။ သင့ေ်ားသည် လမ်းအချ ိုးအမေွ့၊ မတာင်ထိပ်၊ သိုမ့ဟုတ် အခခားမသာ ေွယ်မန
သည့်အရာ တစ်ခုခုနှင့် မပ 500 အတွင်း ရပ်သွားပါေ သင့်ေားရှိရာမှ အနည်းဆုံး မပ 500 အေွာအမဝးတွင် သတမိပးေိရိယာတစ်ခု ခပထားရမည်။

ယာဉ်သွားလာသည့်လမ်းမပါ် သိုမ့ဟုတ် လမ်းမဘးတွင် ပျေ်မနသည့် ေုန်တင်ေား၊ ဘတ်စေား၊ သိုမ့ဟုတ် မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တငေ်ားကေီး၏ 
ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦး အမနနှင့် ြယ်ဒရယ်မမာ်မတာ်ယာဉ် မဘးေင်းလုံခခုံမှု စံနှုန်းအမှတ် 125 အရ သတ်မှတ်ချေ်များနှင့် ေိုေ်ညီမည့် အမရးမပါ်အတွေ် 
နှစ်ဘေ်စလုံး မရာင်ခပန်ဟပ်မသာ ကတိဂံပုံေိရိယာ သုံးခု၊ သိုမ့ဟုတ် အနည်းဆုံး ြျူးစ်သုံးခု သိုမ့ဟုတ် မလာင်စာဆီသုံးမသာ မီးမတာေ်သုံးခေုို ခပထားရ
မည်။

မီးထွန်းထားမသာ မီးမတာေ် သိုမ့ဟုတ် ြျူးစ်၊ မီးထွန်းထားမသာ အနီမရာင်လေပ်စစ်မီးလုံး၊ သိုမ့ဟုတ် သယမ်ဆာင်နိုင်မသာ အမရးမပါ်အတွေ် အနီ
မရာင် မရာင်ခပန်ေိရိယာေို ယာဉ်သွားလာသည့်ဘေ်မှ ပျေ်မနသည့်ယာဉ်နှင့် ချဉ်းေပ်လာသည့် ယာဉ်များဘေ်တွင် ချထားပါ။

သင့်ယာဉ်ရှိရာနှင့် ချဉ်းေပ်လာသည့်ယာဉ်ဘေ်သို ့မပ 100 ခန့်အေွာအမဝးတွင် ေိရိယာတစ်ခု ချထားပါ။ သင့်ယာဉ်ရှိရာနှင့် အခခားတစ်ဘေ်သို ့မပ 
100 ခန့်အေွာအမဝးတွင် ေိရိယာတစ်ခု ချထားပါ။ ပျေ်မနသည့်ယာဉ် ရှိမနသည့်ယာဉ်မြော၏ လမ်းအလယ်တွင် ေိရိယာတစ်ခုစီ ချထားခပီး ယာဉ်
သွားလာသည့်ဘေ်တွင် တစ်ခုချထားပါ။

နှစ်ဘေ်ခခားထားမသာ အမဝးမခပးလမ်းမကေီးမပါ်တွင် သင့်ယာဉ်ပျေ်ပါေ ထိုေိရိယာသည် ယာဉ်နှင့် မပ 200 အေွာအမဝးတွင် ရှိရမည်။ သင့်ယာဉ်
သည် လမ်းအချ ိုးအမေွ့၊ မတာင်ထိပ်၊ သိုမ့ဟုတ် ယာဉ်မမာင်း၏ ခမင်ေွင်းေို ေွယ်မနနိုင်သည့် အခခားမနရာ တစ်ခုခုနှင့် မပ 500 အတွင်း ပျေ်မနပါေ 
သင့်ယာဉ်ရှိရာမှ အနည်းဆုံး မပ 500 အေွာအမဝးတွင် ထိုေိရိယာေို ချထားပါ။

မရှ့မီးများြွင့်စရာမလိုအပ်မသာ အချိန်များတွင် အမရးမပါ်အတွေ် နှစ်ဘေ်စလုံး မရာင်ခပန်ဟပ်မသာ ကတိဂံပုံေိရိယာသုံးခု၊ သိုမ့ဟုတ် မီးမတာေ်၊ 
မရာငခ်ပန်ေိရိယာနှင့် လေပ်စစ်မီးလုံးများအစား အနီမရာင်အလံများေို သတမိပးချေ်များအခြစ် အသုံးခပုပါ။ ထိေုဲ့သိုမ့သာ အမခခအမနများတွင် ပျေ်မန
သည့်ယာဉ်၏ ယာဉ်သွားလာသည့်ဘေ်တွင် မီးမတာေ်များေိုထွန်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အခန်း 7အခန်း 7 | မဘးေင်းစွာ ယာဉ်မမာင်းနှင်ခခင်း
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အခန်း ရှစ် | အခန်း ရှစ် | မမတာ်တဆခြစ်မှုများနှင့် အမရးမပါ်အမခခအမနများမမတာ်တဆခြစ်မှုများနှင့် အမရးမပါ်အမခခအမနများ

အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ယာဉ်တိေု်မှု အားလုံးအနေ် တရားဝင် ဦးစွာသွားလာခွင့်ရှိသေူို ဦးစားမပးရန် ပျေ်ေွေ်ခခင်းသည် ခြစ်မနေျအမြောင်းရင်း ခြစ်
ပါသည်။ မမတာ်တဆခြစ်မှုများသည် အမျာအားခြင့် ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် အာရုံမစိုေ်ခခင်း၊ လမ်းစည်းေမ်းများေို လိုေ်နာရန် ပျေ်ေွေ်ခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် 
နှစ်မျ ိုးစလုံးမြောင့် ခြစမ်လ့ရှိသည်။

မမတာ်တဆခြစ်မှု တစ်ခုခုခြစ်ပွားခပီးမနာေ် မဆာင်ရွေ်ရန်ေိစ္စများမမတာ်တဆခြစ်မှု တစ်ခုခုခြစ်ပွားခပီးမနာေ် မဆာင်ရွေ်ရန်ေိစ္စများ

မမတာ်တဆခြစ်မှုတွင် ပါဝင်သည့်ယာဉ်မမာင်းများ အမပါ်တရားဝင် သတ်မှတ်ချေ်များမမတာ်တဆခြစ်မှုတွင် ပါဝင်သည့်ယာဉ်မမာင်းများ အမပါ်တရားဝင် သတ်မှတ်ချေ်များ
ယာဉ်မမာင်းများ၊ ခရီးသည်များနှင့် လမ်းမလောေ်သွားသူများသည် လမ်းမပါ်တွင် သိုမ့ဟုတ် လမ်းမြောင်းတမလောေ်တွင် မမတာ်တဆခြစ်မှုမြောင့် 
အချိန်မ မရွး၊ မနရာမမရွး ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သည်။ မမတာ်တဆခြစ်မှု ခြစ်ပွားခပီးမနာေ် လုပ်ရမည့်အရာများေို သိထားခခင်းခြင့် ကေုံမတွ့ရမသာအခါ 
မြောေ်လန့်မှုမလျာ့နည်းခပီး မလိုအပ်မသာ ရှုပ်မထွးမှုများေို မလျာ့နည်းမစသည်။

သင့်ယာဉ်ေို မရွှ့ထားသင့်သလား။သင့်ယာဉ်ေို မရွှ့ထားသင့်သလား။
မမတာ်တဆခြစ်မှုတွင် ပါဝင်သည့်ယာဉ်မမာင်း အမနနှင့် ချေ်ချင်းရပ်ရမည်၊ သိုမ့ဟုတ် ယာဉမ်ြောေို လိုအပ်သည်ထေ်ပို၍ မပိတ်မိဘဲ ခြစ်ပွားရာ
မနရာနှင့် တတ်နိုင်သမေ အနီးဆုံးတွင် ရပ်ရမည်။ မမတာ်တဆခြစ်မှုသည် အမဝးမခပးလမ်းမကေီး၏ ယာဉ်သွားလာသည့် အစိတ်အပိုင်းတွင် ခြစ်ပွားလေင် 
ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် ထိုယာဉ်ေို ခြစ်ပွားရာမနရာနှင့် အနီးဆုံးခြစ်မည့် လမ်းမဘးသို ့ တတ်နိုင်သမေ မရွှ့ထားရမည်။ သိုမ့သာ်ခငားလည်း ထိုမမတာ်တဆ
ခြစ်မှုတွင် အန္တရာယ် ခြစမ်စမသာပစ္စည်းများ သယ်ယူပိုမ့ဆာင်ခခင်း ပါဝင်လေင်၊ သိုမ့ဟုတ် ဒဏ်ရာရရှိခခင်း၊ မသဆုံးခခင်း သိုမ့ဟုတ် ပိတ်မိခခင်း ခြစ်သွား
လေင်၊ ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် ထိုမမာ်မတာ်ယာဉ်ေို မမရွှ့သင့်ပါ။

ယာဉ်မမာင်းသည် မမတာ်တဆခြစ်မှု ခြစ်ပွားရာမနရာတွင် ရှိမနရမည်၊ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် ခပရသည့်အခပင် ပါဝင်သူအားလုံးထံသို ့အမည်၊ လိပ်စာနှင့် 
မမာ်မတာ်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များေို မပးရမည်။

အေျ ိုးအမြောင်း သင့်မလျာ်မသာ အေူအညီမပးပါအေျ ိုးအမြောင်း သင့်မလျာ်မသာ အေူအညီမပးပါ
အခခားသူတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခခင်း သိုမ့ဟုတ် မသဆုံးခခင်း ခြစ်သွားမသာ မမတာ်တဆခြစ်မှု အမခခအမနတွင် ရဲအရာရှိ၊ မဆးေုသမှုတာဝန်ရှိသူများ၊ 
သိုမ့ဟုတ် 911 ြုန်းလေ်ခံမခြဆိုသူ၏ ညွှန်ြေားချေ်ခြင့် ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ သိုမ့ဟုတ် ယာဉ်ထဲတွင် ပိတ်မိသေူို အေျ ိုးအမြောင်း 
သင့်မလျာမ်သာ အေူအညီမပးရမည်ဟု သတ်မှတ်ချေ်ရှိသည်။ ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် ရဲအရာရှိ (မဒသခံရဲ၊ sheriff ရဲ၊ သိုမ့ဟုတ် ခပည်နယ်ရဲ) ေို 
မမတာ်တဆခြစ်မှု အမြောင်းနှင့်ပတ်သေ်ခပီး မသချာစွာခြင့် တတ်နိုင်သမေမစာမစာ အမြောင်းြေားသင့်သည်။

ယာဉ်တိေု်မှုသည် လူမရှိသည့်ယာဉ် သိုမ့ဟုတ် အခခားမသာ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းနှင့် တိုေ်မိပါေ ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် ရပ်ခပီး မမတာ်တဆခြစ်မှု ခြစ်ပွားရာ
မနရာတွင် ရှမိနရမည်၊ ထိခိုေ်ပျေ်စီးသည့် ပစ္စည်း၏ပိုင်ရှင်ေို အမြောင်းြေားရန်အတွေ် အေျ ိုးအမြောင်း သင်မ့လျာ်စွာ မဆာင်ရွေ်ခပီး ပိုင်ရှငေ်ိုမ
မတွ့ ပါေ အချေ်အလေ် မပးရန်အတွေ် ရဲမအဂျင်စီအြွဲ့ေို ြုန်းဆေ်ပါ။

ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှုရှိမြောင်း သေ်မသအမထာေ်အထား တင်ခပပါ (စည်းေမ်းလိုေ်နာမြောင်း မထာေ်ခံစာ)ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှုရှမိြောင်း သေ်မသအမထာေ်အထား တင်ခပပါ (စည်းေမ်းလိေု်နာမြောင်း မထာေ်ခံစာ)
မမတာ်တဆခြစ်မှုခပီးမနာေ် BMV မှမတာင်းဆိုလာပါေ BMV ထံသို ့ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှုရှိမြောင်း သေ်မသအမထာေ်အထား တငခ်ပရန် လိုအပ်
ပါလိမ့်မည်။ သင့်အာမခံမြေး ေုမ္ပဏီမှ စည်းေမ်းလိုေ်နာမြောင်း မထာေ်ခံစာ (COC) ခြင့် ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု သေ်မသအမထာေ်အထားေို 
အီလေ်ထရွန်နစ်နည်းခြင့် တင်ခပရမည်။ COC မထာေ်ခံစာသည် မမတာ်တဆခြစ်မှု အချိန်တွင် ခပည်နယ်အစိုးရ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချေ်၏ အနည်းဆုံး
အဆင့်နှင့် ေိုေ်ညီသည့် အာမခံအစီအစဉ်တစ်ခု လေ်ဝယ်ထားရှမိြောင်း မြာ်ခပပါလိမ့်မည်။ BMV ထံမှ ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှု စိစစ်ရန်မတာင်းဆို
မသာ ပုံစံစာရွေ် လေ်ခံရရှိပါေ သင့်ေိုယ်စား BMV ထံသို ့COC မထာေ်ခံစာ ပိုမ့ပးရန်အတေွ် သင့်အာမခံေုမ္ပဏေီို မတာင်းဆိုရန် အချိန်မဆွဲပါနှင့်။ 
ဘဏ္ဍာမရးတာဝန်ယူမှုနှင့် ပတ်သေ်သည့် အချေ်အလေ်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါေ အခန်း 1 တွငြ်တ်ရှုပါ။

ယာဉ်တိုေ်မှုများေို မရှာင်ြေဉ်ခခင်းယာဉ်တိုေ်မှုများေို မရှာင်ြေဉ်ခခင်း
မဘးေင်းလုံခခုံစွာ ယာဉ်မမာင်းသည့်တိုင် အမရးမပါ်အမခခအမနများ မပါ်လာတတ်ပါသည်။ သင့ေ်ားသည် တစ်ခုခေုို တိေု်မိနိုင်သည့်ပုံ မပါ်ပါေ 
အမခခအမနအမပါ်မူတည်၍ သင်လုပ်နိုင်သည့်အရာ သုံးမျ ိုးရှိပါသည်။

လေင်ခမန်စွာ ရပ်ပါ။လေင်ခမန်စွာ ရပ်ပါ။

လေင်ခမန်စွာ ချ ိုးမေွ့ပါ။လေင်ခမန်စွာ ချ ိုးမေွ့ ပါ။ အချိန်မီ ရပ်နိုင်မည့်ပုံမရှိပါေ တိုေ်မိနိုင်သည့်အရာေို မရှာင်၍ သင့်ယာဉ်ေို ချ ိုးမေွ့ပါ။

အခမန်နှုန်း ခမှင့်တင်ပါ။အခမန်နှုန်း ခမှင့်တင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ယာဉ်တိေု်မှုေို မရှာင်ရန်အတေွ် အမောင်းဆုံးနည်းသည် အရှိနခ်မှင့်တင်ခခင်းတစ်ခုတည်းသာ ခြစ်သည်။

ယာဉ်တိေု်မှု ခြစ်နိုင်မခခရှိသည့်ပုံ မပါ်ပါေ လမ်းမဘးသို ့ထွေ်သွားရသည့်တိုင် အခခားတစ်ြေ်မှ လာမနသည့်ယာဉ်နှင့် မဝးရာသို ့ချ ိုးမေွ့လိုေ်ပါ။ ပိုမို
ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွေ် လမ်းမဘးသို ့မလောထွေ်မည့်အစား မမာင်းနှင်ပါ။ မာသည့်အရာ တစ်ခုခုအစား ချုံပင်၊ ချုံပုတေ်ဲ့သို ့လမ်းြယ်မပးမည့် အရာ
တစ်ခုခုေိုမရွးပါ။ မမရွ့သည့်အရာတစ်ခုခုအစား သင်နှင့် ဦးတည်ရာ လမ်းမြောင်းချင်းတူသည့် မရွ့မနမသာအရာတစ်ခုခေုို တိုေ်ပါ။ သိုမ့သာ်ခငားလည်း 
မခါင်းချင်းတိုေ်မည့် အရာတစ်ခုခုအစား မမရွ့ရှားသည့်အရာေို တိေု်ခခင်းသည် ပို၍မဘးေင်းပါသည်။ မဘးဘေ်ပွတ်တိုေ်ခခင်းခြင့် သင့်ေိုအရှိန်မလော့

ရန် အမထာေ်အေူ ခြစ်မစနိုင်သည်။

လမ်းမဘးဘေ်သို ့ေျွံထွေ်၍ မမာင်းနှင်ခခင်းလမ်းမဘးဘေ်သို ့ေျွံထွေ်၍ မမာင်းနှင်ခခင်း
သင့်ယာဉ်သည် လမ်းမဘးဘေ်သို ့ေျွံထွေ်သွားလေင် လမ်းမမပါ်သိုခ့ျ ိုးမေွ့၍ ချေ်ချင်းခပန်ဝင်ရန် မကေိုးစားပါနှင့်။ ထိုသိုလ့ုပ်ခခင်းခြင့် သင့်ယာဉ်၏ 
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အခန်း 8အခန်း 8 | မတော်ေဆဖြစ်မှုများနှင့် အတေးတေါ်အတဖခအတနများ

ဟန်ချေ်ညီမှုေို ပျေ်သွားမစနိုင်သည်။ ထိုအစား လမ်းမဘးတစ်မလောေ် ဆေ်မမာင်းခပီး လီဗာမခခနင်းေိုမလော့ပါ။ အရှိန်သတခ်ပီးမနာေ် လမ်းမပါ်သို ့
မခြးမခြးချင်း ခပန်မေွ့ဝင်ပါ။

မရထဲထိုးဆင်းသွားခခင်းမရထဲထိုးဆင်းသွားခခင်း
သင့်ယာဉ်သည် မရထဲသိုထ့ိုးဆင်းသွားလေင် ြွင့်ထားမသာ ခပတင်းမပါေ်များ မှတစ်ဆင့် ယာဉ်မမာင်းနှင့် စီးနင်းလိေု်ပါသူများ ထေွ်မခပးရန်အတေွ် ပုံမှန်
အားခြင့် မရမပါ်တွင် မိနစ်အနည်းငယ်မပါ်မနပါလိမ့်မည်။

သင့်ယာဉ်သည် မရထဲသိုထ့ိုးဆင်းသွားလေင် တံခါးများေိုြွင့်ရန် မကေိုးစားပါနှင့်။ မရြိအားမြောင့် တံခါးေိုြွင့်ရန် မခြစ်နိုင်လုနီးပါး ရှခိပီး ြွင့်လိုေ်သည့်တံခါး 
မှတစ်ဆင့် ခရီးသည်မနရာများေို မရလေံသွားပါလိမ့်မည်။

သင့်ယာဉ်သည် မရထဲသိုထ့ိုးဆင်းသွားလေင် မအာေ်ပါလမ်းညွှန်ချေ်များေို လိုေ်နာပါ။
• သင့်ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်ေို ခြုတ်ပါ။
• ခပတင်းမပါေ်မှန်ေိုြွင့်ပါ။ ထိခိုေ်မှု များလွန်း၍ လေပ်စစ်စနစ် ပျေ်စီးသွားခခင်းမှလွဲ၍ အလိုအမလျာေ် ြွင့်ပိတ်နိုင်မသာ ခပတင်းမှန်များေို ြွင့်နိုင်ပါ

လိမ့်မည်။
• ေမလးများေို မနာေ်ထိုင်ခုံ ကေိုးသိုင်းခါးပတ်များနှင့် ေမလးထိန်းချုပ်မှုများမှ ထုတ်လိေု်ပါ၊ အသေ်ပိုငယ်သည့် ေမလးများအတေွ် အရွယ်ပို

ကေီးမသာ ေမလးများေို ေူညီခိုင်းပါ။ ခရီးသည်များေို မရှ့ထိုင်ခုံရှိရာသို ့တတ်နိုင်သမေ ညင်သာစွာ မရွှ့မပးပါ။
• ယာဉ်၏အခပင်သို ့ထွေ်ခပီး အမိုးမပါ်သို ့တေ်သွားပါ။ ဤသို့ ခြင့် သင့်ေို ခြစ်နိုင်သမေ မရမစိုမစဘဲ မရထဲမမျာမနသည့်တိုင် ထိုယာဉေ်ို မလှေဲ့သို ့မခတ္တ

စီးနိုင်သည်။ အမိုးမပါ်မရာေ်မသာအခါ 911 သိုြ့ုန်းဆေ်ခပီး အနီးစပ်ဆုံး မခခာေ်မနမသာမခမ ရှိရာေိုရှာပါ။
• မတတ်နိုင်သည့်အဆုံးမှသာ ေုန်းရှိရာသို ့မရေူးသွားပါ။ သင့်ယာဉ်သည် မရမျေ်နှာခပင်မအာေ် မရာေ်သွားမသာအခါ အမရးမပါ်တာဝန်ရှိသူ 

သိုမ့ဟုတ် အခခားမသာ အေူအညီများ မရာေ်မလာမသးပါေ မရမေူးမခြစ် ေူးရနိုင်သည်။
• ေိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများ ခပန်ယူရန်အတေွ် ယာဉ်ထဲသို ့ဘယ်မသာအခါမှ ခပန်မဝင်ပါနှင့်။

ယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာ့မနစဉ် ယာဉ်မမာင်းခခင်းယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာ့မနစဉ် ယာဉ်မမာင်းခခင်း
ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးသည် မူးယစ်မဆးဝါးများနှင့် အရေ်များ မသာေ်သုံးထားလေင် မမတာ်တဆခြစ်မှု ခြစ်နိုင်မခခအလားအလာ ပိုများလာပါသည်။

အရေ်သည် ရှင်းလင်းစွာ စဉ်းစားနိုင်စွမ်းနှင့် ခန္ဓာေိုယ်ဟန်ချေ်ေို ဆိုးေျ ိုးခြစ်မစခပီး တစ်ခုခေုိုတုံ့ ခပန်ရန်အတေွ် အချိန်ပိြုောမစသည်။ လူတစ်ဦး၏ မသွး
ထဲအရေ်ပါဝင်နှုန်း (BAC) ေို ဆုံးခြတ်ရာတွင် အဓိေေျသည့် အမြောင်းရင်းများသည် မသာေ်သုံးထားသည့် အရေ်ပမာဏ၊ အခမန်နှုန်းမည်မေခြင့် မသာေ်
သုံးခခင်းနှင့် လူတစ်ဦး၏ ခန္ဓာေိုယ်အမလးချိန်၊ စသည့် အမြောင်းရင်းများအမပါ် မူတည်သည်။

ဆရာဝန်မဆးညွှန်း လိုသည့်မဆးများ၊ ဆရာဝန်မဆးညွှန်း မလိုသည့်မဆးများနှင့် အမပျာ်မသာေ်သုံးသည့် အခခားမဆးဝါးများသည်လည်း စဉ်းစားဆင်ခခင်
ခခင်းနှင့် ဟန်ချေ်ညီမှုေို ထိခိုေ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုမဆးဝါးများေို အသုံးခပုခခင်းသည် မဘးေင်းစွာ မမာ်မတာ်ယာဉ် မမာင်းနှင်နိုင်စွမ်းအမပါ် ဆိုးေျ ိုး ခြစမ်စ
နိုင်သည်။ ယာဉ်မမမာင်းမီ မဆးဘူးတံဆိပ်ေို ြတ်ရှုခပီး သင့်ဆရာဝန် သိုမ့ဟုတ် မဆးဆိုင်ဆရာဆရာမများနှင့် မဘးထွေ်ဆိုးေျ ိုး အမြောင်းေို တိုင်ပင်ပါ။

မူးမနချိန်ယာဉ်မမာင်းခခင်း အမြောင်းပါဝင်မသာ မမာ်မတာ်ယာဉ် ဥပမဒဆိုင်ရာ အချေ်အလေ်များေို ပိုမိုသိရှိလိုပါေ အခန်း 5 ဆိုင်းငံ့ ခခင်းများဆိုင်ရာ 
အပိုင်းတွင် ြတ်ရှုပါ။

ယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာ့မသာ ယာဉ်မမာင်းေို ခမင်နိုင်သည့်နည်းများယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာ့မသာ ယာဉ်မမာင်းေို ခမင်နိုင်သည့်နည်းများ
မဆးဝါးများ သိုမ့ဟုတ် အရေ်မြောင့် ယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာ့မသာသူ တစ်ဦးမှ မမာင်းနှင်မသာအခါ ေားတစ်စီးသည် မသမပျာေ်မှု ခြစ်မစသည့် 
လေ်နေ်တစ်ခု ခြစ်လာနိုင်သည်။ ယာဉ်ေို မအာေ်ပါအတိုင်းမမာင်းနှင်မသာ ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးသည် ယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာ့မနနိုင်သည်။

• မနရာေျယ်ခပန့်စွာယခူပီး ချ ိုးမေွ့ ခခင်း
• အလယ်မျဉ်းမြောင်းေို ခွထားခခင်း သိုမ့ဟုတ် ဝင်လိုေ်ထွေ်လိုေ် မေွ့ပတ်မမာင်းနှင်ခခင်း
• အခမန်နှုန်း ေန့်သတ်ချေ်ေို မေျာ်သွားခခင်း သိုမ့ဟုတ် တမူထူးခခားစွာ မနှးမေွးခခင်း
• အခခားယာဉ် သိုမ့ဟုတ် အရာဝတ္တုတစ်ခုခုေို တိုေ်လုနီးပါးခြစ်ခခင်း
• ရုတ်တရေ်မေွ့ပတ်ခခင်း၊ မလောဆွဲခခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် မနာေ်မှ အလွန်အေျွံေပ်လိုေ်ခခင်း
• အမြောင်းမရှိဘဲ ရပ်တန့်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ရုတ်တရေ်၊ တရားမဝင် ချ ိုးမေွ့ ခခင်း
• အချေ်ခပရာတွင် ပုံမှန်မဟုတ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ညပိုင်းတွင် မရှ့မီးများမြွင့်ဘဲ မမာင်းနှင်ခခင်း

လမ်းမဘး အမရးမပါ်အမခခအမနများလမ်းမဘး အမရးမပါ်အမခခအမနများ
လမ်းမဘး အမရးမပါ်အမခခအမနသည် သင်နှင့်အခခားမသာ ယာဉ်မမာင်းများေို အငိေု်ြမ်းမည့် ဆိုးဝါးမသာအမခခအမန ခြစ်ပါသည်။ မအာေ်ပါ မဘးေင်း
မှု လမ်းညွှန်ချေ်များသည် ဥပမဒအရ လိုအပ်မြောင်း မသတ်မှတ်ထားမသာ်လည်း ခရီးဆေ်သွားရန်အတေွ် အေျ ိုးရှိခပီး လမ်းမဘး အမရးမပါ်အမခခအမန
အတွေ် မခြရှင်းမဆာင်ရွေ်မြောင်း အခခားယာဉ်မမာင်းများေို သတမိပးပါလိမ့်မည်။



6060

အင်ဒီယားနား ယာဉ်မောင်းအတွက် လက်စွဲစာအုပ်| myBMV.commyBMV.com

• ခြစ်နိုင်လေင် သင့်ယာဉ်ေို လမ်းမဘးဘေ်တွင် အခမဲတမ်းထေွ်ရပ်ပါ။
• အန္တရာယ်အချေ်ခပမီးများေို ြွင့်ပါ။
• ဓာတ်ခဲအသစ် ထည့်ထားသည့် ဓာတ်မီးေို ယာဉ်မမာင်း၏ လေ်လှမ်းမီရာတွင် ထားပါ။
• သင့်အနားခြတ်သွားမည့် ယာဉ်မမာင်းများအမနနှင့် သင့်ေိုခမင်သာမစရန်အတွေ် သင့်ယာဉ်ထဲတွင် မရာင်ခပန်ဟပ်မှုရှိမသာ လေ်ခပတ်အကကျီ တစ်

ထည်နှင့် အမရးမပါ်အတွေ် မရာင်ခပန်ဟပ်သည့် အနီမရာင်ကတိဂံပုေံိရိယာ သိုမလှာင်ထားပါ။
• အမရးမပါ်အတွေ် မရာင်ခပန်ဟပ်သည့် အနီမရာင်ကတိဂံပုံေိရိယာေို သင့်ယာဉ်မနာေ်ဘေ် မပ 200 အေွာအမဝးတွင် ချထားသင့်သည်၊ သိုမ့ဟုတ် 

သင့်ယာဉ်သည် မတာင်မပါ် သိုမ့ဟုတ် အချ ိုးအမေွ့ တွင် ရှိမနပါေ မပ 500 အေွာအမဝးတွင် ချထားသင့်သည်။
• မဆာင်းရာသီ လများတွင် အမရးမပါ်အမခခအမနတွင် တာဝန်ရှိသူများ သိုမ့ဟုတ် သင့်ယာဉေ်ို ဆွဲတင်မရွှ့မခပာင်းရန် မစာင့်မနရမည့် အမခခအမန

အတွေ် မစာင်များ၊ လေ်အိတ်အပိုများနှင့် မနွးမသာမခါင်းစွပ်များေို ယာဉ်ထဲတွင် ထုပ်ပိုးထားပါ။
• လမ်းမဘးအခပင်ဘေ်တွင် ရှိမနစဉ် ယာဉ်ထဲမှ ထွေ်သွားရမည်ဆိုပါေ သင်ရှိရာမနရာ အနီးအနားတွင် အခခားမသာယာဉ်များ၊ ေွယ်မနသည့်အရာ

များ၊ သိုမ့ဟုတ် အန္တရာယ်ရှိမသာ ချ ိုင့်နေ်များ သိုမ့ဟုတ် ဆင်မခခမလောများ ရှိမရှိ စစမ်ဆးခပီးမှသာ ခရီးသည်ဘေ်ခခမ်းမှ ထွေ်သွားပါ။

ယာဉ်စေ်ေိရိယာ ပျေ်စီးခခင်းများယာဉ်စေ်ေိရိယာ ပျေ်စီးခခင်းများ

တာယာမပါေ်ေွဲခခင်းတာယာမပါေ်ေွဲခခင်း
တာယာခပားခခင်း သိုမ့ဟုတ် ေွဲခခင်း ခြစ်မပါ်သည့် အမခခအမနတွင် လေ်ေိုင်ဘီးေို ြေပ်ြေပ်ေိုင်ထားခပီး ေားေို တည့်တည့်သွားမနမအာင် ထိန်းပါ။ 
ခြည်းခြည်းချင်း အရှိန်မလော့ပါ။ သင့်မခခမထာေ်ေို လီဗာမပါ်မှ ြယ်ပါ၊ သိုမ့သာ် ဘရိတေ်ို မနင်းပါနှင့်။ ေားေို အရှိနမ်လျာ့သွားမအာင် ထိန်းထားော 
လမ်း မဘးသို ့ထွေ်သွားခပီး အရှိန်ေုန်မည့်အချိန်တွင် ဘရိတ်ေိုနင်းပါ။

ဘရိတ်ပျေ်ခခင်းဘရိတ်ပျေ်ခခင်း
သင့်ယာဉ်၏ သမားရုိးေျ ဘရိတ်ခပား သ့ုိမဟုတ် ဘရိတ်စည်များ ရုတ်တရေ်ပျေ်သွားပါေ ခြစ်နုိင်လေင် ဂီယာအကေီးသ့ုိ မခပာင်းသင့်ခပီး ဘရိတ်မခခနင်းေုိ လေင်
ခမန်စွာနှင့် ခပင်းထန်စွာ မလးငါးကေိမ် မတာ့နင်းပါ။ ထုိေ့ဲသ့ုိလုပ်ခခင်းခြင့် သင့်ယာဉ်ေုိရပ်ရန်အတွေ် ဘရိတ်ြိအား လံုမလာေ်စွာရရိှမစနုိင်သည်။ လေ်ေုိင်
ဘရိတ်ေုိ အသံုးခပုနုိင်သည်၊ သ့ုိမသာ် မနာေ်ဘီးများ ေပ်မိသွားလေင် ဘီးမမချာ်မအာင် မရှာင်ရန်အတွေ် လေ်ေုိင်ဘရိတ် ခြုတ်ရန်ခလုတ်ေုိ ေုိင်ထားပါ။ 
ယာဉ်၏ဂီယာကေီးခြင့် လမ်းမဘးမှထွေ်ရပ်ရန် မနရာေုိစခပီး ြေည့်ရှုထားပါ။ သင့်ယာဉ်ရပ်သွားခပီးမနာေ် အေူအညီမတာင်းရန် ြုန်းဆေ်ပါ၊ သ့ုိမသာ် မနရာ
တစ်ခုခုသ့ုိ မမာင်းသွားရန် မကေိုးစားပါနှင့်။

စေ်နိုးမသာ့ခြင့် မလာ့ခ်ချခခင်းစေ်နိုးမသာ့ခြင့် မလာ့ခ်ချခခင်း
အမဝးမခပးလမ်းမကေီးမပါ်တွင် အမရးမပါ်အမခခအမန ကေုံရမသာ ယာဉ်မမာင်းများအမနနှင့် ယာဉ်မရွှ့လျားမနစဉ် စေ်ေို ကေိုးစားခပီးမပိတ်သင့်ပါ။ 
လေ်ေိုင်ဘီး မသာ့ခတ်စနစ် ပါသည့်ယာဉ်ေို မမာင်းနှငမ်သာအခါ ယာဉ်မရွှ့လျားမနစဉ် စေ်နိုးမသာ့ေို မသာ့ခတ်သည့် အမနအထားသို ့ဘယမ်သာအခါ
မှ မလှည့်ပါနှင့်။ လေ်ေိုင်ဘီးေို လှည့်မသာအခါ မလာ့ခ်ေျသွားနိုင်ခပီး ယာဉ်ေိုထိန်းနိုငမ်တာ့မည်မဟုတ်ပါ။

ယာဉ်ခိုးမှုေို မရှာင်ြေဉ်ခခင်းယာဉ်ခိုးမှုေို မရှာင်ြေဉ်ခခင်း
မအာေ်ပါ ကေိုတင်ောေွယ်မှုများခြင့် ယာဉ်အခိုးခံရမည့် အလားအလာေို မလျာ့နည်းမစနိုင်သည်။

• မသာ့များေို ခြုတ်ထားပါ။
• ယာဉ်တံခါးမသာ့များေို အခမဲတမ်းမသာ့ခတ်ပါ။
• ယာဉ်အနီးအနားတွင် မသာ့အပိုတစ်စုံ မဝှေ်ထားပါနှင့်။
• မရှ့ဘီးများေုိ ညာဘေ်သို ့များစွာလှည့်ထားခခင်းခြင့် ရပ်နားခပီး အမရးမပါ်ဘရိတ်ေို သုံးပါ။
• စေ်နိုးထားခပီး ဘယ်မသာအခါမှ ယာဉ်ေိုမထားခဲ့ပါနှင့်။
• ခိုးမှုောေွယ်မရး ေိရိယာ တပ်ဆင်ထားရန် စဉ်းစားပါ။
• ခြစ်နိုင်သမေ အလင်းမရာင် မောင်းမသာမနရာနှင့် ေင်းလှည့်မသာမနရာများတွင် ရပ်ထားပါ။

ဥပမဒထိန်းသိမ်းမရးအရာရှိမှ ယာဉ်ေိုရပ်ခိုင်းခခင်းများဥပမဒထိန်းသိမ်းမရးအရာရှိမှ ယာဉေ်ိုရပ်ခိုင်းခခင်းများ
ယာဉ်သွားလာမှု ရပ်ခိုင်းခခင်းများသည် မသိရမသာအန္တရာယ် ခြစ်မပါ်နိုင်ခပီး ရဲအရာရှိနှင့် ယာဉ်မမာင်း နှစ်ဦးနှစ်ဘေ်စလုံးအတွေ် စိတ်ြိစီးမှုခြစ်မစ
နိုင်သည်။ ယာဉေုိ်ရပ်ခိုင်းခခင်း၏ ရည်ရွယ်ချေ်သည် ယာဉ်မမာင်းအတွေ် မဘးေင်းမှုနှင့် ဥပမဒနှင့်ေိုေ်ညီမှု ရှိမရှိ မသချာမအာင် ြေည့်ရှုစစ်မဆးရန် 
ခြစ်ပါသည်။ ယာဉ်မမာင်း၊ ခရီးသည်များနှင့် ရဲအရာရှိများ၏ မဘးေင်းလုံခခုံမှု ရှိမစရန်အတွေ် မအာေ်ပါအကေံခပုချေ်များေို လိုေ်နာသင့်သည်။

• ရဲအရာရှိ ရှိမနသည်ေို သိရှိမြောင်း ညာဘေ်မေွ့ရန် အချေ်ခပမီးေို ြွင့်ခခင်းခြင့် အသိမပးပါ။ရဲအရာရှိ ရှမိနသည်ေို သိရှိမြောင်း ညာဘေ်မေွ့ရန် အချေ်ခပမီးေို ြွင့်ခခင်းခြင့် အသမိပးပါ။ အချေ်ခပမီးေို ြွင့်သည့်အတွေ် ရဲအရာရှိများ ရှိမန
ခခင်းေို အသိအမှတ်ခပုမြောင်း အသိမပးပါသည်။ ရဲသင်တန်းအရ အချေ်ခပမီး ြွင့်ခခင်းခြင့် အသိမပးရန်ပျေ်ေွေ်ပါေ သင့်အမနနှင့် အမိန့်အာခံ
ရန် အမြောင်းရင်း တစ်ခုခုရှိမြောင်း သိုမ့ဟုတ် ယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာ့မနမြောင်း ရဲအရာရှိမှ ယူဆနိုင်သည်။
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အခန်း 8အခန်း 8 || မတော်ေဆဖြစ်မှုများနှင့် အတေးတေါ်အတဖခအတနများ

• သင့်ယာဉ်ေို လမ်း၏ညာဘေ် လမ်းတဘးသို ့တေွှ့ထားေါ။ ေဲအောေှိ၏ ေင်းလှည့်ယာဉ်ဖြင့် သင့်ေိုလမ်းညွှန် ေါလိမ့်မည်။သင့်ယာဉ်ေို လမ်း၏ညာဘေ် လမ်းတဘးသို ့တေွှ့ထားေါ။ ေဲအောေှိ၏ ေင်းလှည့်ယာဉ်ဖြင့် သင့်ေိုလမ်းညွှန် ေါလိမ့်မည်။ လမ်းလယ်ေျွန်းသို ့မ
တေွှ့ထားေါနှင့်။ အတဝးတဖေးလမ်းမကေီး၏ လမ်းလယ်ေျွန်း သိုမ့ဟုေ် နှစ်လမ်းတမာင်း၏ ဆန့်ေျင်ဘေ်အဖခမ်းေွင် မေေ်ေါနှင့်။ ထိုသိုေ့ေ်ဖခင်းဖြင့် 
ယာဉ်တမာင်းနှင့် ေဲအောေှိ နှစ်ဦးစလုံးေို အဖခားေစ်ဘေ်မှ လာတနတသာယာဉ်များနှင့် ေိုေ်မိမည့် အန္တောယ်ဖြစ်တစနိုင်သည်။ လမ်းတဘးဘေ်ေွင် 
တနောမေှိဖခင်း သိုမ့ဟုေ် ေေ်ေန်အေွေ် တနောေျဉ်းလွန်းလေင် တဘးေင်းမည့်တနော တနာေ်ေစ်ခုေှာခေီး ေေ်ေါ။

• ဖြစ်နိုင်တသာအခါ အလင်းတောင်တောင်းသည့် တနောေွင်ေေ်ေါ။ဖြစ်နိုင်တသာအခါ အလင်းတောင်တောင်းသည့် တနောေွင်ေေ်ေါ။ သင့်ယာဉ်ေို ယာဉ်သွားလာသည့် လမ်းတြောင်းနှင့် တဝးနိုင်သမေတဝးသည့်တနောေွင် 
ေေ်ေါ။ တမှာင်တနတသာအခါ လမ်းတဘးမီး သိုမ့ဟုေ် အတဝးတဖေးလမ်း၏ လမ်းတဘးမီး၊ အနီးအနားေှိ စားတသာေ်ဆိုင်များ၊ သိုမ့ဟုေ် ဓာေ်ဆီဆိုင်
များ ေဲ့သို ့မီးေိုလင်းသည့် တနောများေို ေှာေါ။ သင့်ေို ညဘေ်ေွင် ေေ်ခိုင်းေါေ ယာဉ်၏အေွင်းမီးေို ြွင့်တေးေန် ေိုေ်ေွန်းေါသည်။

• တဘးေင်းလုံခခုံမည့်တနောေို ချေ်ချင်းမတေွ့ေေါေ အဖမန်နှုန်းတလော့ ခေီး အန္တောယ် အချေ်ဖေမီးများေိုြွင့်ေါ။တဘးေင်းလုံခခုံမည့်တနောေို ချေ်ချင်းမတေွ့ေေါေ အဖမန်နှုန်းတလော့ ခေီး အန္တောယ် အချေ်ဖေမီးများေိုြွင့်ေါ။ ထိုသို့ ဖြင့် ေဲအောေှိများေှိတနသည်ေို 
တေွ့ေတြောင်း အသိတေးခေီး တဘးေင်းလုံခခုံမည့်တနောေို ကေိုးစား၍ေှာတြွတနတြောင်း တြာ်ဖေေါသည်။

• ဆဲလ်ြုန်းတဖောတနလေင် ေေ်ခေီး တေဒီယိုေို ေိေ်ေါ။ဆဲလ်ြုန်းတဖောတနလေင် ေေ်ခေီး တေဒီယိုေို ေိေ်ေါ။ ေဲအောေှိသည် ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေး အေွေ် ေေ်ခိုင်းဖခင်းေို အချိန်အနည်းငယ်အေွင်း ခေီးဆုံး
တအာင် သင်နှင့်တဖောဆိုဆေ်ဆံေန်အေွေ် သင့်အာရုံစိုေ်မှုအဖေည့်အဝ လိုအေ်ေါသည်။

• ေဲအောေှိမှ အဖခားတသာ ညွှန်ြေားချေ်များ မတေးေါေ ယာဉ်ထဲေွင် ေှိတနေါ။ေဲအောေှိမှ အဖခားတသာ ညွှန်ြေားချေ်များ မတေးေါေ ယာဉ်ထဲေွင် ေှိတနေါ။ ေဲအောေှိမှ သင့်ေိုအဖေင်မထွေ်ခိုင်းလေင် သင့်ယာဉ်၏အဖေင်ဘေ်သို ့
ဘယ်တသာအခါမှ မထွေ်ေါနှင့်။ ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေး အေွေ် ေေ်ခိုင်းသည့်အချိန်ေွင် ေဲအောေှိ၏ ဦးစားတေးမှုများသည် သင့်အေွေ် တဘးေင်း
မှု၊ ခေီးသည်များအေွေ် တဘးေင်းမှုနှင့် ေဲအောေှိေိုယ်ေိုင်အေွေ် တဘးေင်းမှုများ ဖြစ်ေါသည်။ အတဖခအတနအများစုေွင် သင်နှင့်ခေီးသည်များ
အေွေ် တဘးအေင်းဆုံးတနောသည် သင့်ယာဉ်ထဲေွင်ဖြစ်ေါသည်။ ေဲအောေှိ၏ ညွှန်ြေားချေ်မေှိဘဲ အဖေင်ထွေ်ေါေ ဖြေ်သွားသည့်ယာဉ်နှင့် 
ေိုေ်မိမည့်အန္တောယ် များတစခေီး/သိုမ့ဟုေ် ေဲအောေှိအေွေ် ခခိမ်းတဖခာေ်မှု ဖြစ်တစနိုင်သည်။

• ယာဉ်တမာင်းနှင့် ခေီးသည်အားလုံး၏ လေ်များေို ဖမင်သာသည့်တနောေွင် ထားသင့်သည်။ယာဉ်တမာင်းနှင့် ခေီးသည်အားလုံး၏ လေ်များေို ဖမင်သာသည့်တနောေွင် ထားသင့်သည်။ ယာဉ်တမာင်း၏လေ်များေို လေ်ေိုင်ဘီးတေါ် ထားသင့်
ခေီး ခေီးသည်၏လေ်များေို ဖမင်သာစွာ တဖခတထာေ်တေါ် ေင်ထားသင့်သည်။ ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေးအေွေ် ေေ်ခိုင်းသည့်အချိန်အေွင်း ယာဉ်ထဲေှိ 
ယာဉ်တမာင်းနှင့် ခေီးသည်အားလုံး၏ လေ်များေိုမဖမင်ေေါေ ေဲအောေှိအေွေ် ခခိမ်းတဖခာေ်မှု ဖြစ်တစနိုင်သည်။ သင့်ဖေေင်းမှန်များသည် အနေ်
တောင်ဖြစ်ေါေ ညာဘေ်လမ်းတဘးေွင် ယာဉ်ေေ်ခေီး ေဲအောေှိနှင့် မတေွ့ဆုံမီ ဖေေင်းမှန်များ အားလုံးေိုြွင့်တေးေန် အကေံဖေုေါသည်။

• စာေွေ်စာေမ်း ြေည့်ရှုေန်အေွေ် ေဲအောေှိ၏ တောင်းဆိုချေ်ေို လိုေ်နာေါ။စာေွေ်စာေမ်း ြေည့်ရှုေန်အေွေ် ေဲအောေှိ၏ တောင်းဆိုချေ်ေို လိုေ်နာေါ။ ယာဉ်တမာင်းနှင်သူများသည် ေေားဝင် ယာဉ်တမာင်းလိုင်စင်၊ ယာဉ်
မှေ်ေုံေင်နှင့် အာမခံတြေး ေှိေမည်။ ထိုအောများသည် အံခွေ်ထဲ သိုမ့ဟုေ် ထိုင်ခုံတအာေ်ေွင် ေှိတနေါေ၊ သိုမ့ဟုေ် အာမခံတြေး သေ်တသ
အတထာေ်အထားေို ဆဲလ်ြုန်းထဲသိမ်းဆည်းထားေါေ ထိုအတြောင်းနှင့်ေေ်သေ်ခေီး ေဲအောေှိေို ဦးစွာအတြောင်းြေားသင့်ခေီး အချေ်အလေ်
များေို လမ်း၍မယူမီ ေဲအောေှိ၏ လမ်းညွှန်ချေ်များေို လိုေ်နာေါ။

• ယာဉ်ေေ်ခိုင်းဖခင်းသည် ေေားဝင်ဆင့်စာ သိုမ့ဟုေ် ြမ်းဆီးမှုဖြစ်ေါေ၊ သင့်အတနနှင့်၊ယာဉ်ေေ်ခိုင်းဖခင်းသည် ေေားဝင်ဆင့်စာ သိုမ့ဟုေ် ြမ်းဆီးမှုဖြစ်ေါေ၊ သင့်အတနနှင့်၊
  »» ယာဉ်ေေ်ခိုင်းသည့် အတြောင်းေင်းနှင့်ေေ်သေ်၍ စေားအတချအေင် မတဖောသင့်ေါ၊ သိုမ့ဟုေ် ေဲအောေှိနှင့် မဖငင်းခုံသင့်ေါ။
  »» ေေားဝင်ဆင့်စာေို ထုေ်တေးလေင် လေ်မှေ်ထိုးေန် မဖငင်းေယ်သင့်ေါ။ ေေားဝင်ဆင့်စာသည် ယာဉ်တမာင်း၏ လေ်မှေ်လိုအေ်ေါသည်။ 

ေေားဝင်ဆင့်စာေို လေ်မှေ်ထိုးဖခင်းသည် ဖေစ်မှုေျူးလွန်တြောင်း ဝန်ခံဖခင်းမဟုေ်ေါ၊ ဆင့်စာလေ်ခံေေှိတြောင်း အသိတေးအေည်ဖေုဖခင်း
သာ ဖြစ်ေါသည်။

  »» အခင်းဖြစ်ေွားောတနော၌ ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေးအောေှိနှင့် ေူးတေါင်းတဆာင်ေွေ်မှု မလုေ်ဖခင်းသည် မဖြစ်သင့်ေါ။ မူးခေီးယာဉ်တမာင်းတြောင်း 
သကဂာမေင်းဖြစ်လေင် အသေ်ေှူစစ်တဆးဖခင်း၊ ဆီးစစ်ဖခင်း၊ တသွးစစ်ဖခင်း၊ သိုမ့ဟုေ် စွမ်းတဆာင်မှု စမ်းသေ်ဖခင်းများေို ဖငင်းေယ်ေါေ 
ယာဉ်တမာင်းခွင့်များ ဆုံးရှုံးနိုင်ေါသည်။

  »» ေေားဝင်ဆင့်စာ ထုေ်တေးသည့်အချိန်ေွင် ဆင့်စာနှင့်ေေ်သေ်ခေီး စေားအတချအေင် မတဖောသင့်ေါ။ ယာဉ်တမာင်းေစ်ဦးအတနနှင့် ဖေစ်မှုမ
ေျူးလွန်တြောင်း သိုမ့ဟုေ် ေေားဝင်ဆင့်စာ ထုေ်တေးောေွင် ေေားမေေမှုမေှိတြောင်း ယုံြေည်ေါေ ယာဉ်တမာင်းအတနနှင့် ယာဉ်စည်းေမ်း
ဆိုင်ော ေေားရုံးေွင် အတြောင်းအော ေင်ဖေေန် အခွင့်အလမ်း ေေှိေါလိမ့်မည်။

  »» ေဲြမ်းသွားမည်ဆိုေါေ အြမ်းမခံဘဲ အေိုေ်အခံမလုေ်သင့်ေါ။
  »» ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေး အောေှိများသည် ယာဉ်တမာင်းေို ဂုဏ်သိေ္ခာနှင့် တလးစားမှုဖြင့် ဆေ်ဆံေါလိမ့်မည်။ ယာဉ်ေေ်ခိုင်းသည့် အချိန်အေွင်း 

သိုမ့ဟုေ် အဖခားတသာတေွ့ဆုံချိန်များေွင် ေဲအောေှိမှ သင့်တလျာ်မှုေင်းမဲ့စွာ ဖေုမူတြောင်း ယုံြေည်ေါေ ထိုေဲအောေှိ၏ အထေ်အောေှိများ
ေို ေေ်နိုင်သမေ တစာတစာ အတြောင်းြေားသင့်သည်။ အမည်များနှင့် ေဲေံဆိေ်နံေါေ်များေို တောင်းဆိုလေင် ေဲအောေှိများမှ တဖောဖေေမည်။ 
စာတေးသား၍ ေိုင်ြေားချေ်များေို ေဲတအဂျင်စီအြွဲ့၏ အေွင်းတေးဌာန သိုမ့ဟုေ် ဖေည်သူ့ေိုင်ြေားချေ် ဘုေ်အြွဲ့ထံသို ့ေင်ဖေနိုင်ေါ 
သည်။ မည်ေဲ့သို ့တဆာင်ေွေ်ချေ်မျ ိုးမဆို ေဲအောေှိများအတနနှင့် တဒောအချေ်အလေ် တောေ်ခံေန်အေွေ် ယာဉ်တမာင်း၏အမည်နှင့် 
လိေ်စာ ေယူဖခင်းအေါအဝင် ယာဉ်ေေ်ခိုင်းဖခင်းများ အားလုံးေို မှေ်သားေန် လိုအေ်တြောင်း ဥေတဒအေ သေ်မှေ်ထားေါသည်။

မောဘဲ�ကာင့််�လို��ပြီး�ု�မော�ာ အခြား�ုအမာူခြား�င့််် �ိကာ်�ိင့််� ရဲ့�်တိန�်ခြား�င့််� ခြား�စ်နှိ�င့််မော�ာအ�း အလိုင့််�မောရဲ့ာင့််မောကာာင့််��ည််် မောနရဲ့ာတိွင့််ရဲ့�်�း။မောဘဲ�ကာင့််�လို��ပြီး�ု�မော�ာ အခြား�ုအမာူခြား�င့််် �ိကာ်�ိင့််� ရဲ့�်တိန�်ခြား�င့်�် ခြား�စ်နှိ�င့််မော�ာအ�း အလိုင့််�မောရဲ့ာင့််မောကာာင့််��ည််် မောနရဲ့ာတိွင့််ရဲ့�်�း။ �င့်််ယ်ာဉ််ကာိ� ယ်ာဉ််
�ွာ�လိုာ�ည််် လိုမာ်�မော�ကာာင့််�နှှင့််် မောဝါ�နှိ�င့််�မာှမောဝါ��ည်််မောနရဲ့ာတိွင့်် ရဲ့�်�း။ မောမာှာင့််မောနမော�ာအ�း လိုမာ်�မောဘဲ�မား� �ိ��မာဟု�တိ် အမောဝါ�မောခြား��လိုမာ်�၏ လိုမာ်�မောဘဲ�
မား�၊ အနး�အနာ�ရဲ့ှိ စာ�မော�ာကာ်ဆိုိ�င့််မာိာ�၊ �ိ��မာဟု�တိ် ဓာာတိ်ဆိုးဆိုိ�င့်် မာိာ� ကာ့်�ိ�� မား��ိ�လိုင့်�်�ည််် မောနရဲ့ာမာိာ�ကာိ� ရဲ့ှာ�း။ �င့်််ကာိ� ည်ဘဲကာ်တိွင့်် ရဲ့�်�ိ�င့််��းကာ 
ယ်ာဉ််၏အတွိင့််�မား�ကာိ� �ွင့်််မော��ရဲ့န် တိိ�ကာ်တိွန်��း�ည််။
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အခန်း 8အခန်း 8 || မတော်ေဆဖြစ်မှုများနှင့် အတေးတေါ်အတဖခအတနများ

• သင့်ယာဉ်ေို လမ်း၏ညာဘေ် လမ်းတဘးသို ့တေွှ့ထားေါ။ ေဲအောေှိ၏ ေင်းလှည့်ယာဉ်ဖြင့် သင့်ေိုလမ်းညွှန် ေါလိမ့်မည်။သင့်ယာဉ်ေို လမ်း၏ညာဘေ် လမ်းတဘးသို ့တေွှ့ထားေါ။ ေဲအောေှိ၏ ေင်းလှည့်ယာဉ်ဖြင့် သင့်ေိုလမ်းညွှန် ေါလိမ့်မည်။ လမ်းလယ်ေျွန်းသို ့မ
တေွှ့ထားေါနှင့်။ အတဝးတဖေးလမ်းမကေီး၏ လမ်းလယ်ေျွန်း သိုမ့ဟုေ် နှစ်လမ်းတမာင်း၏ ဆန့်ေျင်ဘေ်အဖခမ်းေွင် မေေ်ေါနှင့်။ ထိုသိုေ့ေ်ဖခင်းဖြင့် 
ယာဉ်တမာင်းနှင့် ေဲအောေှိ နှစ်ဦးစလုံးေို အဖခားေစ်ဘေ်မှ လာတနတသာယာဉ်များနှင့် ေိုေ်မိမည့် အန္တောယ်ဖြစ်တစနိုင်သည်။ လမ်းတဘးဘေ်ေွင် 
တနောမေှိဖခင်း သိုမ့ဟုေ် ေေ်ေန်အေွေ် တနောေျဉ်းလွန်းလေင် တဘးေင်းမည့်တနော တနာေ်ေစ်ခုေှာခေီး ေေ်ေါ။

• ဖြစ်နိုင်တသာအခါ အလင်းတောင်တောင်းသည့် တနောေွင်ေေ်ေါ။ဖြစ်နိုင်တသာအခါ အလင်းတောင်တောင်းသည့် တနောေွင်ေေ်ေါ။ သင့်ယာဉ်ေို ယာဉ်သွားလာသည့် လမ်းတြောင်းနှင့် တဝးနိုင်သမေတဝးသည့်တနောေွင် 
ေေ်ေါ။ တမှာင်တနတသာအခါ လမ်းတဘးမီး သိုမ့ဟုေ် အတဝးတဖေးလမ်း၏ လမ်းတဘးမီး၊ အနီးအနားေှိ စားတသာေ်ဆိုင်များ၊ သိုမ့ဟုေ် ဓာေ်ဆီဆိုင်
များ ေဲ့သို ့မီးေိုလင်းသည့် တနောများေို ေှာေါ။ သင့်ေို ညဘေ်ေွင် ေေ်ခိုင်းေါေ ယာဉ်၏အေွင်းမီးေို ြွင့်တေးေန် ေိုေ်ေွန်းေါသည်။

• တဘးေင်းလုံခခုံမည့်တနောေို ချေ်ချင်းမတေွ့ေေါေ အဖမန်နှုန်းတလော့ ခေီး အန္တောယ် အချေ်ဖေမီးများေိုြွင့်ေါ။တဘးေင်းလုံခခုံမည့်တနောေို ချေ်ချင်းမတေွ့ေေါေ အဖမန်နှုန်းတလော့ ခေီး အန္တောယ် အချေ်ဖေမီးများေိုြွင့်ေါ။ ထိုသို့ ဖြင့် ေဲအောေှိများေှိတနသည်ေို 
တေွ့ေတြောင်း အသိတေးခေီး တဘးေင်းလုံခခုံမည့်တနောေို ကေိုးစား၍ေှာတြွတနတြောင်း တြာ်ဖေေါသည်။

• ဆဲလ်ြုန်းတဖောတနလေင် ေေ်ခေီး တေဒီယိုေို ေိေ်ေါ။ဆဲလ်ြုန်းတဖောတနလေင် ေေ်ခေီး တေဒီယိုေို ေိေ်ေါ။ ေဲအောေှိသည် ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေး အေွေ် ေေ်ခိုင်းဖခင်းေို အချိန်အနည်းငယ်အေွင်း ခေီးဆုံး
တအာင် သင်နှင့်တဖောဆိုဆေ်ဆံေန်အေွေ် သင့်အာရုံစိုေ်မှုအဖေည့်အဝ လိုအေ်ေါသည်။

• ေဲအောေှိမှ အဖခားတသာ ညွှန်ြေားချေ်များ မတေးေါေ ယာဉ်ထဲေွင် ေှိတနေါ။ေဲအောေှိမှ အဖခားတသာ ညွှန်ြေားချေ်များ မတေးေါေ ယာဉ်ထဲေွင် ေှိတနေါ။ ေဲအောေှိမှ သင့်ေိုအဖေင်မထွေ်ခိုင်းလေင် သင့်ယာဉ်၏အဖေင်ဘေ်သို ့
ဘယ်တသာအခါမှ မထွေ်ေါနှင့်။ ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေး အေွေ် ေေ်ခိုင်းသည့်အချိန်ေွင် ေဲအောေှိ၏ ဦးစားတေးမှုများသည် သင့်အေွေ် တဘးေင်း
မှု၊ ခေီးသည်များအေွေ် တဘးေင်းမှုနှင့် ေဲအောေှိေိုယ်ေိုင်အေွေ် တဘးေင်းမှုများ ဖြစ်ေါသည်။ အတဖခအတနအများစုေွင် သင်နှင့်ခေီးသည်များ
အေွေ် တဘးအေင်းဆုံးတနောသည် သင့်ယာဉ်ထဲေွင်ဖြစ်ေါသည်။ ေဲအောေှိ၏ ညွှန်ြေားချေ်မေှိဘဲ အဖေင်ထွေ်ေါေ ဖြေ်သွားသည့်ယာဉ်နှင့် 
ေိုေ်မိမည့်အန္တောယ် များတစခေီး/သိုမ့ဟုေ် ေဲအောေှိအေွေ် ခခိမ်းတဖခာေ်မှု ဖြစ်တစနိုင်သည်။

• ယာဉ်တမာင်းနှင့် ခေီးသည်အားလုံး၏ လေ်များေို ဖမင်သာသည့်တနောေွင် ထားသင့်သည်။ယာဉ်တမာင်းနှင့် ခေီးသည်အားလုံး၏ လေ်များေို ဖမင်သာသည့်တနောေွင် ထားသင့်သည်။ ယာဉ်တမာင်း၏လေ်များေို လေ်ေိုင်ဘီးတေါ် ထားသင့်
ခေီး ခေီးသည်၏လေ်များေို ဖမင်သာစွာ တဖခတထာေ်တေါ် ေင်ထားသင့်သည်။ ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေးအေွေ် ေေ်ခိုင်းသည့်အချိန်အေွင်း ယာဉ်ထဲေှိ 
ယာဉ်တမာင်းနှင့် ခေီးသည်အားလုံး၏ လေ်များေိုမဖမင်ေေါေ ေဲအောေှိအေွေ် ခခိမ်းတဖခာေ်မှု ဖြစ်တစနိုင်သည်။ သင့်ဖေေင်းမှန်များသည် အနေ်
တောင်ဖြစ်ေါေ ညာဘေ်လမ်းတဘးေွင် ယာဉ်ေေ်ခေီး ေဲအောေှိနှင့် မတေွ့ဆုံမီ ဖေေင်းမှန်များ အားလုံးေိုြွင့်တေးေန် အကေံဖေုေါသည်။

• စာေွေ်စာေမ်း ြေည့်ရှုေန်အေွေ် ေဲအောေှိ၏ တောင်းဆိုချေ်ေို လိုေ်နာေါ။စာေွေ်စာေမ်း ြေည့်ရှုေန်အေွေ် ေဲအောေှိ၏ တောင်းဆိုချေ်ေို လိုေ်နာေါ။ ယာဉ်တမာင်းနှင်သူများသည် ေေားဝင် ယာဉ်တမာင်းလိုင်စင်၊ ယာဉ်
မှေ်ေုံေင်နှင့် အာမခံတြေး ေှိေမည်။ ထိုအောများသည် အံခွေ်ထဲ သိုမ့ဟုေ် ထိုင်ခုံတအာေ်ေွင် ေှိတနေါေ၊ သိုမ့ဟုေ် အာမခံတြေး သေ်တသ
အတထာေ်အထားေို ဆဲလ်ြုန်းထဲသိမ်းဆည်းထားေါေ ထိုအတြောင်းနှင့်ေေ်သေ်ခေီး ေဲအောေှိေို ဦးစွာအတြောင်းြေားသင့်ခေီး အချေ်အလေ်
များေို လမ်း၍မယူမီ ေဲအောေှိ၏ လမ်းညွှန်ချေ်များေို လိုေ်နာေါ။

• ယာဉ်ေေ်ခိုင်းဖခင်းသည် ေေားဝင်ဆင့်စာ သိုမ့ဟုေ် ြမ်းဆီးမှုဖြစ်ေါေ၊ သင့်အတနနှင့်၊ယာဉ်ေေ်ခိုင်းဖခင်းသည် ေေားဝင်ဆင့်စာ သိုမ့ဟုေ် ြမ်းဆီးမှုဖြစ်ေါေ၊ သင့်အတနနှင့်၊
  »» ယာဉ်ေေ်ခိုင်းသည့် အတြောင်းေင်းနှင့်ေေ်သေ်၍ စေားအတချအေင် မတဖောသင့်ေါ၊ သိုမ့ဟုေ် ေဲအောေှိနှင့် မဖငင်းခုံသင့်ေါ။
  »» ေေားဝင်ဆင့်စာေို ထုေ်တေးလေင် လေ်မှေ်ထိုးေန် မဖငင်းေယ်သင့်ေါ။ ေေားဝင်ဆင့်စာသည် ယာဉ်တမာင်း၏ လေ်မှေ်လိုအေ်ေါသည်။ 

ေေားဝင်ဆင့်စာေို လေ်မှေ်ထိုးဖခင်းသည် ဖေစ်မှုေျူးလွန်တြောင်း ဝန်ခံဖခင်းမဟုေ်ေါ၊ ဆင့်စာလေ်ခံေေှိတြောင်း အသိတေးအေည်ဖေုဖခင်း
သာ ဖြစ်ေါသည်။

  »» အခင်းဖြစ်ေွားောတနော၌ ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေးအောေှိနှင့် ေူးတေါင်းတဆာင်ေွေ်မှု မလုေ်ဖခင်းသည် မဖြစ်သင့်ေါ။ မူးခေီးယာဉ်တမာင်းတြောင်း 
သကဂာမေင်းဖြစ်လေင် အသေ်ေှူစစ်တဆးဖခင်း၊ ဆီးစစ်ဖခင်း၊ တသွးစစ်ဖခင်း၊ သိုမ့ဟုေ် စွမ်းတဆာင်မှု စမ်းသေ်ဖခင်းများေို ဖငင်းေယ်ေါေ 
ယာဉ်တမာင်းခွင့်များ ဆုံးရှုံးနိုင်ေါသည်။

  »» ေေားဝင်ဆင့်စာ ထုေ်တေးသည့်အချိန်ေွင် ဆင့်စာနှင့်ေေ်သေ်ခေီး စေားအတချအေင် မတဖောသင့်ေါ။ ယာဉ်တမာင်းေစ်ဦးအတနနှင့် ဖေစ်မှုမ
ေျူးလွန်တြောင်း သိုမ့ဟုေ် ေေားဝင်ဆင့်စာ ထုေ်တေးောေွင် ေေားမေေမှုမေှိတြောင်း ယုံြေည်ေါေ ယာဉ်တမာင်းအတနနှင့် ယာဉ်စည်းေမ်း
ဆိုင်ော ေေားရုံးေွင် အတြောင်းအော ေင်ဖေေန် အခွင့်အလမ်း ေေှိေါလိမ့်မည်။

  »» ေဲြမ်းသွားမည်ဆိုေါေ အြမ်းမခံဘဲ အေိုေ်အခံမလုေ်သင့်ေါ။
  »» ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေး အောေှိများသည် ယာဉ်တမာင်းေို ဂုဏ်သိေ္ခာနှင့် တလးစားမှုဖြင့် ဆေ်ဆံေါလိမ့်မည်။ ယာဉ်ေေ်ခိုင်းသည့် အချိန်အေွင်း 

သိုမ့ဟုေ် အဖခားတသာတေွ့ဆုံချိန်များေွင် ေဲအောေှိမှ သင့်တလျာ်မှုေင်းမဲ့စွာ ဖေုမူတြောင်း ယုံြေည်ေါေ ထိုေဲအောေှိ၏ အထေ်အောေှိများ
ေို ေေ်နိုင်သမေ တစာတစာ အတြောင်းြေားသင့်သည်။ အမည်များနှင့် ေဲေံဆိေ်နံေါေ်များေို တောင်းဆိုလေင် ေဲအောေှိများမှ တဖောဖေေမည်။ 
စာတေးသား၍ ေိုင်ြေားချေ်များေို ေဲတအဂျင်စီအြွဲ့၏ အေွင်းတေးဌာန သိုမ့ဟုေ် ဖေည်သူ့ေိုင်ြေားချေ် ဘုေ်အြွဲ့ထံသို ့ေင်ဖေနိုင်ေါ 
သည်။ မည်ေဲ့သို ့တဆာင်ေွေ်ချေ်မျ ိုးမဆို ေဲအောေှိများအတနနှင့် တဒောအချေ်အလေ် တောေ်ခံေန်အေွေ် ယာဉ်တမာင်း၏အမည်နှင့် 
လိေ်စာ ေယူဖခင်းအေါအဝင် ယာဉ်ေေ်ခိုင်းဖခင်းများ အားလုံးေို မှေ်သားေန် လိုအေ်တြောင်း ဥေတဒအေ သေ်မှေ်ထားေါသည်။

6161

အခန်း 8အခန်း 8 || မတော်ေဆဖြစ်မှုများနှင့် အတေးတေါ်အတဖခအတနများ

• သင့်ယာဉ်ေို လမ်း၏ညာဘေ် လမ်းတဘးသို ့တေွှ့ထားေါ။ ေဲအောေှိ၏ ေင်းလှည့်ယာဉ်ဖြင့် သင့်ေိုလမ်းညွှန် ေါလိမ့်မည်။သင့်ယာဉ်ေို လမ်း၏ညာဘေ် လမ်းတဘးသို ့တေွှ့ထားေါ။ ေဲအောေှိ၏ ေင်းလှည့်ယာဉ်ဖြင့် သင့်ေိုလမ်းညွှန် ေါလိမ့်မည်။ လမ်းလယ်ေျွန်းသို ့မ
တေွှ့ထားေါနှင့်။ အတဝးတဖေးလမ်းမကေီး၏ လမ်းလယ်ေျွန်း သိုမ့ဟုေ် နှစ်လမ်းတမာင်း၏ ဆန့်ေျင်ဘေ်အဖခမ်းေွင် မေေ်ေါနှင့်။ ထိုသိုေ့ေ်ဖခင်းဖြင့် 
ယာဉ်တမာင်းနှင့် ေဲအောေှိ နှစ်ဦးစလုံးေို အဖခားေစ်ဘေ်မှ လာတနတသာယာဉ်များနှင့် ေိုေ်မိမည့် အန္တောယ်ဖြစ်တစနိုင်သည်။ လမ်းတဘးဘေ်ေွင် 
တနောမေှိဖခင်း သိုမ့ဟုေ် ေေ်ေန်အေွေ် တနောေျဉ်းလွန်းလေင် တဘးေင်းမည့်တနော တနာေ်ေစ်ခုေှာခေီး ေေ်ေါ။

• ဖြစ်နိုင်တသာအခါ အလင်းတောင်တောင်းသည့် တနောေွင်ေေ်ေါ။ဖြစ်နိုင်တသာအခါ အလင်းတောင်တောင်းသည့် တနောေွင်ေေ်ေါ။ သင့်ယာဉ်ေို ယာဉ်သွားလာသည့် လမ်းတြောင်းနှင့် တဝးနိုင်သမေတဝးသည့်တနောေွင် 
ေေ်ေါ။ တမှာင်တနတသာအခါ လမ်းတဘးမီး သိုမ့ဟုေ် အတဝးတဖေးလမ်း၏ လမ်းတဘးမီး၊ အနီးအနားေှိ စားတသာေ်ဆိုင်များ၊ သိုမ့ဟုေ် ဓာေ်ဆီဆိုင်
များ ေဲ့သို ့မီးေိုလင်းသည့် တနောများေို ေှာေါ။ သင့်ေို ညဘေ်ေွင် ေေ်ခိုင်းေါေ ယာဉ်၏အေွင်းမီးေို ြွင့်တေးေန် ေိုေ်ေွန်းေါသည်။

• တဘးေင်းလုံခခုံမည့်တနောေို ချေ်ချင်းမတေွ့ေေါေ အဖမန်နှုန်းတလော့ ခေီး အန္တောယ် အချေ်ဖေမီးများေိုြွင့်ေါ။တဘးေင်းလုံခခုံမည့်တနောေို ချေ်ချင်းမတေွ့ေေါေ အဖမန်နှုန်းတလော့ ခေီး အန္တောယ် အချေ်ဖေမီးများေိုြွင့်ေါ။ ထိုသို့ ဖြင့် ေဲအောေှိများေှိတနသည်ေို 
တေွ့ေတြောင်း အသိတေးခေီး တဘးေင်းလုံခခုံမည့်တနောေို ကေိုးစား၍ေှာတြွတနတြောင်း တြာ်ဖေေါသည်။

• ဆဲလ်ြုန်းတဖောတနလေင် ေေ်ခေီး တေဒီယိုေို ေိေ်ေါ။ဆဲလ်ြုန်းတဖောတနလေင် ေေ်ခေီး တေဒီယိုေို ေိေ်ေါ။ ေဲအောေှိသည် ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေး အေွေ် ေေ်ခိုင်းဖခင်းေို အချိန်အနည်းငယ်အေွင်း ခေီးဆုံး
တအာင် သင်နှင့်တဖောဆိုဆေ်ဆံေန်အေွေ် သင့်အာရုံစိုေ်မှုအဖေည့်အဝ လိုအေ်ေါသည်။

• ေဲအောေှိမှ အဖခားတသာ ညွှန်ြေားချေ်များ မတေးေါေ ယာဉ်ထဲေွင် ေှိတနေါ။ေဲအောေှိမှ အဖခားတသာ ညွှန်ြေားချေ်များ မတေးေါေ ယာဉ်ထဲေွင် ေှိတနေါ။ ေဲအောေှိမှ သင့်ေိုအဖေင်မထွေ်ခိုင်းလေင် သင့်ယာဉ်၏အဖေင်ဘေ်သို ့
ဘယ်တသာအခါမှ မထွေ်ေါနှင့်။ ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေး အေွေ် ေေ်ခိုင်းသည့်အချိန်ေွင် ေဲအောေှိ၏ ဦးစားတေးမှုများသည် သင့်အေွေ် တဘးေင်း
မှု၊ ခေီးသည်များအေွေ် တဘးေင်းမှုနှင့် ေဲအောေှိေိုယ်ေိုင်အေွေ် တဘးေင်းမှုများ ဖြစ်ေါသည်။ အတဖခအတနအများစုေွင် သင်နှင့်ခေီးသည်များ
အေွေ် တဘးအေင်းဆုံးတနောသည် သင့်ယာဉ်ထဲေွင်ဖြစ်ေါသည်။ ေဲအောေှိ၏ ညွှန်ြေားချေ်မေှိဘဲ အဖေင်ထွေ်ေါေ ဖြေ်သွားသည့်ယာဉ်နှင့် 
ေိုေ်မိမည့်အန္တောယ် များတစခေီး/သိုမ့ဟုေ် ေဲအောေှိအေွေ် ခခိမ်းတဖခာေ်မှု ဖြစ်တစနိုင်သည်။

• ယာဉ်တမာင်းနှင့် ခေီးသည်အားလုံး၏ လေ်များေို ဖမင်သာသည့်တနောေွင် ထားသင့်သည်။ယာဉ်တမာင်းနှင့် ခေီးသည်အားလုံး၏ လေ်များေို ဖမင်သာသည့်တနောေွင် ထားသင့်သည်။ ယာဉ်တမာင်း၏လေ်များေို လေ်ေိုင်ဘီးတေါ် ထားသင့်
ခေီး ခေီးသည်၏လေ်များေို ဖမင်သာစွာ တဖခတထာေ်တေါ် ေင်ထားသင့်သည်။ ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေးအေွေ် ေေ်ခိုင်းသည့်အချိန်အေွင်း ယာဉ်ထဲေှိ 
ယာဉ်တမာင်းနှင့် ခေီးသည်အားလုံး၏ လေ်များေိုမဖမင်ေေါေ ေဲအောေှိအေွေ် ခခိမ်းတဖခာေ်မှု ဖြစ်တစနိုင်သည်။ သင့်ဖေေင်းမှန်များသည် အနေ်
တောင်ဖြစ်ေါေ ညာဘေ်လမ်းတဘးေွင် ယာဉ်ေေ်ခေီး ေဲအောေှိနှင့် မတေွ့ဆုံမီ ဖေေင်းမှန်များ အားလုံးေိုြွင့်တေးေန် အကေံဖေုေါသည်။

• စာေွေ်စာေမ်း ြေည့်ရှုေန်အေွေ် ေဲအောေှိ၏ တောင်းဆိုချေ်ေို လိုေ်နာေါ။စာေွေ်စာေမ်း ြေည့်ရှုေန်အေွေ် ေဲအောေှိ၏ တောင်းဆိုချေ်ေို လိုေ်နာေါ။ ယာဉ်တမာင်းနှင်သူများသည် ေေားဝင် ယာဉ်တမာင်းလိုင်စင်၊ ယာဉ်
မှေ်ေုံေင်နှင့် အာမခံတြေး ေှိေမည်။ ထိုအောများသည် အံခွေ်ထဲ သိုမ့ဟုေ် ထိုင်ခုံတအာေ်ေွင် ေှိတနေါေ၊ သိုမ့ဟုေ် အာမခံတြေး သေ်တသ
အတထာေ်အထားေို ဆဲလ်ြုန်းထဲသိမ်းဆည်းထားေါေ ထိုအတြောင်းနှင့်ေေ်သေ်ခေီး ေဲအောေှိေို ဦးစွာအတြောင်းြေားသင့်ခေီး အချေ်အလေ်
များေို လမ်း၍မယူမီ ေဲအောေှိ၏ လမ်းညွှန်ချေ်များေို လိုေ်နာေါ။

• ယာဉ်ေေ်ခိုင်းဖခင်းသည် ေေားဝင်ဆင့်စာ သိုမ့ဟုေ် ြမ်းဆီးမှုဖြစ်ေါေ၊ သင့်အတနနှင့်၊ယာဉ်ေေ်ခိုင်းဖခင်းသည် ေေားဝင်ဆင့်စာ သိုမ့ဟုေ် ြမ်းဆီးမှုဖြစ်ေါေ၊ သင့်အတနနှင့်၊
  »» ယာဉ်ေေ်ခိုင်းသည့် အတြောင်းေင်းနှင့်ေေ်သေ်၍ စေားအတချအေင် မတဖောသင့်ေါ၊ သိုမ့ဟုေ် ေဲအောေှိနှင့် မဖငင်းခုံသင့်ေါ။
  »» ေေားဝင်ဆင့်စာေို ထုေ်တေးလေင် လေ်မှေ်ထိုးေန် မဖငင်းေယ်သင့်ေါ။ ေေားဝင်ဆင့်စာသည် ယာဉ်တမာင်း၏ လေ်မှေ်လိုအေ်ေါသည်။ 

ေေားဝင်ဆင့်စာေို လေ်မှေ်ထိုးဖခင်းသည် ဖေစ်မှုေျူးလွန်တြောင်း ဝန်ခံဖခင်းမဟုေ်ေါ၊ ဆင့်စာလေ်ခံေေှိတြောင်း အသိတေးအေည်ဖေုဖခင်း
သာ ဖြစ်ေါသည်။

  »» အခင်းဖြစ်ေွားောတနော၌ ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေးအောေှိနှင့် ေူးတေါင်းတဆာင်ေွေ်မှု မလုေ်ဖခင်းသည် မဖြစ်သင့်ေါ။ မူးခေီးယာဉ်တမာင်းတြောင်း 
သကဂာမေင်းဖြစ်လေင် အသေ်ေှူစစ်တဆးဖခင်း၊ ဆီးစစ်ဖခင်း၊ တသွးစစ်ဖခင်း၊ သိုမ့ဟုေ် စွမ်းတဆာင်မှု စမ်းသေ်ဖခင်းများေို ဖငင်းေယ်ေါေ 
ယာဉ်တမာင်းခွင့်များ ဆုံးရှုံးနိုင်ေါသည်။

  »» ေေားဝင်ဆင့်စာ ထုေ်တေးသည့်အချိန်ေွင် ဆင့်စာနှင့်ေေ်သေ်ခေီး စေားအတချအေင် မတဖောသင့်ေါ။ ယာဉ်တမာင်းေစ်ဦးအတနနှင့် ဖေစ်မှုမ
ေျူးလွန်တြောင်း သိုမ့ဟုေ် ေေားဝင်ဆင့်စာ ထုေ်တေးောေွင် ေေားမေေမှုမေှိတြောင်း ယုံြေည်ေါေ ယာဉ်တမာင်းအတနနှင့် ယာဉ်စည်းေမ်း
ဆိုင်ော ေေားရုံးေွင် အတြောင်းအော ေင်ဖေေန် အခွင့်အလမ်း ေေှိေါလိမ့်မည်။

  »» ေဲြမ်းသွားမည်ဆိုေါေ အြမ်းမခံဘဲ အေိုေ်အခံမလုေ်သင့်ေါ။
  »» ဥေတဒထိန်းသိမ်းတေး အောေှိများသည် ယာဉ်တမာင်းေို ဂုဏ်သိေ္ခာနှင့် တလးစားမှုဖြင့် ဆေ်ဆံေါလိမ့်မည်။ ယာဉ်ေေ်ခိုင်းသည့် အချိန်အေွင်း 

သိုမ့ဟုေ် အဖခားတသာတေွ့ဆုံချိန်များေွင် ေဲအောေှိမှ သင့်တလျာ်မှုေင်းမဲ့စွာ ဖေုမူတြောင်း ယုံြေည်ေါေ ထိုေဲအောေှိ၏ အထေ်အောေှိများ
ေို ေေ်နိုင်သမေ တစာတစာ အတြောင်းြေားသင့်သည်။ အမည်များနှင့် ေဲေံဆိေ်နံေါေ်များေို တောင်းဆိုလေင် ေဲအောေှိများမှ တဖောဖေေမည်။ 
စာတေးသား၍ ေိုင်ြေားချေ်များေို ေဲတအဂျင်စီအြွဲ့၏ အေွင်းတေးဌာန သိုမ့ဟုေ် ဖေည်သူ့ေိုင်ြေားချေ် ဘုေ်အြွဲ့ထံသို ့ေင်ဖေနိုင်ေါ 
သည်။ မည်ေဲ့သို ့တဆာင်ေွေ်ချေ်မျ ိုးမဆို ေဲအောေှိများအတနနှင့် တဒောအချေ်အလေ် တောေ်ခံေန်အေွေ် ယာဉ်တမာင်း၏အမည်နှင့် 
လိေ်စာ ေယူဖခင်းအေါအဝင် ယာဉ်ေေ်ခိုင်းဖခင်းများ အားလုံးေို မှေ်သားေန် လိုအေ်တြောင်း ဥေတဒအေ သေ်မှေ်ထားေါသည်။
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ောဗွန်မို မနာေ်ဆိုေ် အဆိပ်ခြစ်ခခင်းောဗွန်မိ ုမနာေ်ဆိုေ် အဆိပ်ခြစ်ခခင်း
ယာဉ်၏အင်ဂျင်မှထွေ်လာမသာ ောဗွန်မို မနာေ်ဆိုေ် ဓာတ်မငွ့သည် သင် သိုမ့ဟုတ် ခရီးသည်မျာေို ထိခိေု်မစနိုင်သည်၊ သိုမ့ဟုတ် အသေ်ဆုံးရှုံး
မစနိုင်သည်။ ယာဉ်၏အတွင်းဘေ်သို ့ောဗွန်မို မနာေ်ဆိုေ် ယိုစိမ့်နိုင်မည့် အမခခအမနသည် အပမူပးစေ် ြွင့်ထားမသာအခါ၊ အိပမ်ဇာပိုေ်စနစ် ပျေ်
မသာအခါ၊ သိုမ့ဟုတ် ယာဉ်အသွားအလာ များမသာမနရာတွင် အခခားယာဉ်များမှ အိပမ်ဇာမငွ့များ ရှူသွင်းမမိသာအခါတွင် ခြစ်နိုင်မခခ အများဆုံးရှိ
ပါသည်။ ချ ို့ယွင်းမနမသာ အိပ်မဇာစနစ်သည် ယာဉ်၏မနာေ်ထိုင်ခုံဘေ်သို ့အဆိပ်ရှမိသာအမငွ့များ ယိုစိမ့်နိုင်သည်။

ောဗွန်မို မနာေ်ဆိုေ်ေို မခမင်နိုင်ပါ၊ အနှံ့ခံ၍မရပါ၊ သိုမ့ဟုတ် အရသာခံ၍မရပါ။ ောဗွန်မို မနာေ်ဆိေု် အဆိပခ်ြစ်သည့် လေ္ခဏာများတွင် အိပ်ငိေု်ခခင်း 
သိုမ့ဟုတ် မခါင်းမူးခခင်း၊ သင့်အမရခပား သိုမ့ဟုတ် နှုတ်ခမ်းတွင် အခပာမရာင်သန်းခခင်း၊ မခါင်းေိုေ်ခခင်းနှင့် အလင်းမရာင် မခံနိုင်ခခင်းများ ပါဝင်သည်။

ောဗွန်မို မနာေ်ဆိုေ် အဆိပ်ခြစ်ခခင်းေို မည်သိုေ့ာေွယ်မည်နည်း။ောဗွန်မို မနာေ်ဆိေု် အဆိပ်ခြစ်ခခင်းေို မည်သိုေ့ာေွယ်မည်နည်း။
• သင့်ယာဉ်၏ အိပ်မဇာစနစေ်ို ပုံမှန်စစမ်ဆးပါ။
• ယာဉ်၏မအာေ်ဘေ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ေျယ်မလာင်မသာအသံများေို သတိထားပါ။
• ပိတ်ထားမသာ ေားဂိုမဒါင်ထဲတွင် မည်သည့်အခါမှ စေ်မနိုးပါနှင့်။
• ယာဉ်မြောြေပ်မနလေင် မလမပါေ်ေို ပိတ်ပါ။
• ရာသီဥတမုအးမသာအခါ အမဝးမခပးလမ်းမကေီးမပါ်တွင် မလမပါေ်ေိုြွင့်ပါ။
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ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်နှင့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် အမြောင်းစစ်မဆးရန် နမူနာမမးခွန်းများယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်နှင့် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင် အမြောင်းစစ်မဆးရန် နမူနာမမးခွန်းများ
စာမတွ့ စစ်မဆးခခင်းတွင် သမကဂတ အမှတ်အသားများ 16 ခုနှင့် မမးခွန်း 34 ပုဒ်ပါဝင်သည်၊ သိုရ့ာတွင် မအာင်မှတ် ရရှိရန်အတေွ် သမကဂတ အမှတ်အသား 
နှစ်ခုနှင့် မမးခွန်းမခခာေ်ပုဒ်သာ မှားနိုင်သည်။ စာမတွ့စစမ်ဆးမှုေို မမအာင်ပါေ မနာေ်တစ်ကေိမ် ထပ်မခြရန်အတေွ် မနာေ်တစ်ရေ်အထိ မစာင့်ရမည်။
1. 1. ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦးအမနနှင့် အခခားယာဉ်တစ်စီးေို မဘးေင်းစွာနှင့် တရားဝင် မေျာ်တေ်ရန်အတေွ် လုပ်မဆာင်ရန် လိုအပ်သည့်အရာသည်၊

a. မေျာ်တေ်မည့် ယာဉ်မြောရှင်းမနမြောင်း မသချာမအာင် ြေည့်ရှုစစ်မဆးခပီး အခခားေားတစ်စီးစီးမှ မေျာ်တေ်ရန် ကေိုးစားမမနမြောင်း 
မနာေ်ဘေ်နှင့် ဘယ်ဘေ်တွင် ြေည့်ရှုစစမ်ဆးပါ။

b. ဘရိတ်နင်းခပီး အရှိန်မလော့ပါ။

c. ယာဉ်မြောအမှတ်အသားတွင် အခပည့်တားထားမသာ မျဉ်းမြောင်းခြစ်မသာအခါ မေျာ်တေ်ပါ။

d. အမခြများအားလုံး မှန်ပါသည်။
2. 2. ခမူခိုးများသည် အခခားယာဉ်များ၊ လမ်းမလောေ်သွားသူများနှင့် ယာဉ်မြောအချေ်ခပမီးများေို ခမင်နိုင်မှု အလွန်မလျာ့နည်းမစနိုင်သည့်အတွေ် လုပ်

သင့်သည့်အရာသည်၊
a. သတိထားခပီးအရှိန်မလော့၍ မမာင်းနှင်ပါ။

b. အမပါ်မရှ့မီးများေို မသုံးရပါ။

c. လမ်းမနှင့် မရှ့ဘေ်ရှိမသာ အရာဝတ္တုများေို ပိုခမင်ရမစရန်အတေွ် မအာေ်မရှ့မီးများေို သုံးပါ။

d. အမခြများအားလုံး မှန်ပါသည်။
3. 3. မောင်းမွန်စွာ ကေိုတင်ောေွယ်မှုရှိမသာ ယာဉ်မမာင်းတစ်ဦး လုပ်သင့်မသာအရာသည်၊

a. အချိန်တိုင်းတွင် ခြည်းခြည်းချင်း ယာဉ်မမာင်းပါ။

b. အခခားယာဉ်မမာင်းများ၏ အခပုအမူများေို သတိထားပါ။

c. ပုံမှန်အခမန်နှုန်းအတိုင်း သွားပါ။

d. ရင်းနီးသည့် မနရာများတွင်သာ မမာင်းပါ။
4. 4. မီးနီမနသည့်မနရာတွင် ညာဘေ်မေွ့မသာအခါ သင့်အမနနှင့်၊

a. အရှိန်မလော့ ခပီး အခခားယာဉ်မြောတွင် လာမနသည့် ယာဉ်မရှိလေင် ချ ိုးဝင်လိေု်ပါ။

b. တရားဝင် ဦးစွာသွားခွင့်ရှိသူအတွေ် ဦးစားမမပးပါနှင့်။

c. အားလုံးအခပည့်အစုံရပ်ခပီး သင်ချ ိုးမေွ့မည့် မနရာတွင် ဦးစွာသွားခွင့်ရှိ၍ သွားလာမနသည့် ယာဉ်များ သိုမ့ဟုတ် လမ်းမလောေ်သွားသူများေို 
အမနှာေ်အယှေ် မမပးပါနှင့်။

d. မီးနီမနလေင်မမေွ့ရဟူသည့် “No Turn on Red” သမကဂတ အမှတ်အသားေို ဂရုမစိုေ်ပါနှင့်။
5. 5. စိုမနမသာလမ်းမြောင်းများတွင် ယာဉ်မမာင်းမသာအခါ သတိထားသင့်သည့်အရာသည်၊

a. မိုးရွာခပီးခပီးချင်း လမ်းမျေ်နှာခပင်သည် မချာမနသည်။

b. စိုမနမသာလမ်းများသည် မရမပါ်ရှပ်မခပးခခင်း (hydroplaning) ခြစ်မစနိုင်သည်။

c. ရပ်ရန်အတွေ် မိမိေိုယ်မိမိ အချိန်ပိုမပးပါ။

d. အမခြများအားလုံး မှန်ပါသည်။
6. 6. အနီမရာင်မီးမှိတ်တုတ်အချေ်ခပခခင်း၏ အဓိပ္ပါယ်သည်၊

a. အရှိန်မလော့ရမည့် အမြောင်းရင်းတစ်ခုခြစ်သည်။

b. ရပ်ရန်အမှတ်အသား (stop sign) နှင့်ညီမေ (တူညီ) ခပီး ယာဉ်မမာင်းအမနနှင့် အခပည့်အစုံ ရပ်ရမည့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။

c. သတိထားပါ၊ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။

d. လမ်းနှစ်ဘေ်စလုံးေို ြေည့်ခပီး ဆေ်သွားရန် အချေ်ခပပါသည်။
7. 7. ချ ိုးမေွ့လိမုြောင်း အချေ်ခပသင့်သည့် အနည်းဆုံး အေွာအမဝးသည်၊

a. မမေွ့မီ မပ 200။

b. မမေွ့မီ မပ 150။

c. မမေွ့မီ မပ 100။

d. မမေွ့မီ မပ 50။
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အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ခပုချေ်ဆိုင်ရာ နမူနာမမးခွန်းများအငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ခပုချေ်ဆိုင်ရာ နမူနာမမးခွန်းများ
ဤစစ်မဆးမှုသည် မမးခွန်း 25 ပုဒ်ပါဝင်သည်၊ သိုရ့ာတွင် မအာင်မှတ် ရရှိရန်အတေွ် မမးခွန်း ငါးပုဒ်သာ မှားနိုင်သည်။

1. 1. အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ခပုချေ်ခြင့် ပစ္စည်းများ သယ်ယူပိုမ့ဆာင်ပါေ ယာဉ်၏စုစုမပါင်း အမလးချိနေ်န့်သတ်ချေ် မည်မေရှိသနည်း။
a. ယာဉ်၏ စုစမုပါင်းအမလးချိန်သည် (26,000) နှစ်မသာင်းမခခာေ်မထာင် မပါင်ထေ် မမေျာ်ရပါ။

b. ယာဉ်၏ စုစမုပါင်းအမလးချိန်သည် (16,000) တစ်မသာင်းမခခာေ်မထာင် မပါင်ထေ် မမေျာ်ရပါ။

c. ယာဉ်၏ စုစမုပါင်းအမလးချိန်သည် (26,000) နှစ်မသာင်းမခခာေ်မထာင် မပါင်ထေ် မေျာ်ရမည်။

d. ယာဉ်၏ စုစမုပါင်းအမလးချိန်သည် (28,000) နှစ်မသာင်းရှစ်မထာင် မပါင်ထေ် မေျာ်ရမည်။
2. 2. ခရီးသည်များေို သယ်ယူပိုမ့ဆာင်မသာ အငှားယာဉ်များသည် ရထားလမ်းဆုံများတွင် ရပ်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ချေ်ရှိသည်။ ထိုယာဉ်များသည် ရထား

လမ်းများနှင့် အေွာအမဝး မပမပါင်းမည်မေတွင် ရပ်ရသနည်း။
a. 5 မပမှ 45 မပအထိ

b. 10 မပမှ 40 မပအထိ

c. 15 မပမှ 50 မပအထိ

d. 20 မပမှ 60 မပအထိ
3. 3. အထူးခွင့်ခပုချေ်မလိုဘဲ မမာင်းနှင်နိုငမ်သာယာဉ် မှန်သမေ၏ အခမင့်သည် အများဆုံးမည်မေရှိသနည်း။

a. 13 မပ 6 လေ်မ

b. 12 မပ 7 လေ်မ

c. 11 မပ 8 လေ်မ

d. 10 မပ 9 လေ်မ
4. 4. ယာဉ်သွားလာသည့် လမ်းမြောင်းမပါ် သိုမ့ဟုတ် လမ်းမဘးတွင် ပျေ်မနမသာ ေုန်တင်ယာဉ်၊ ဘတ်စေား၊ သိုမ့ဟုတ် မနာေ်တွဲယာဉ်ပါ ေုန်တင်

ေားကေီး အတေွ် မအာေ်ပါ သတိမပးေိရိယာများအနေ် မည်သည့်ေိရိယာများေို လေ်ခြံွယ်အခြစ် သတ်မှတ်သနည်း။
a. ြယ်ဒရယ်သတ်မှတ်ချေ်နှင့် ေိုေ်ညီသည့် အမရးမပါ်အတွေ် နှစ်ဘေ်စလုံး မရာင်ခပန်ဟပ်မသာ ကတိဂံပုံေိရိယာ သုံး (3) ခု

b. မလာင်စာဆီသုံးမသာ မီးမတာေ် သုံး (3) ခု

c. အမခြများအားလုံး မှန်ပါသည်။

d. အနည်းဆုံး ြျူးစ် မခခာေ် (6) ခု
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စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုင်ေယ် မမာင်းနှင်ခွင့်မပးမသာ အတည်ခပုချေ် အမြောင်းစစ်မဆးရန် နမူနာမမးခွန်းများစေ်နှင့်မမာင်းနှငမ်သာဆိုင်ေယ် မမာင်းနှင်ခွင့မ်ပးမသာ အတညခ်ပုချေ် အမြောင်းစစ်မဆးရန် နမူနာမမးခွန်းများ
ဤစစ်မဆးမှုသည် မမးခွန်း 25 ပုဒ်ပါဝင်သည်၊ သိုရ့ာတွင် မအာင်မှတ် ရရှိရန်အတေွ် မမးခွန်း ငါးပုဒ်သာ မှားနိုင်သည်။
1. 1. ရထားလမ်းဆုံ သမကဂတ အမှတ်အသားေို ချဉ်းေပ်မသာအခါ သင်လုပ်သင့်သည့်အရာသည်၊

a. ရပ်တန့်ရန်အတေွ် အသင့်ခပင်ထားပါ။

b. ရထားလမ်းဆုံ တားထားသည့်ဂိတ်ေို ပတ်၍ဆေ်သွားပါ။

c. ရထားလမ်းများေို လေင်ခမန်စွာ ခြတ်သွားပါ။

d. ရထားလမ်းများမပါ်တွင် ရပ်ခပီး နှစ်ဘေ်စလုံး လှည့်ြေည့်ပါ။
2. 2. ရပ်ရန်သမကဂတ အမှတ်အသားေို ချဉ်းေပ်မသာအခါ သင်လုပ်သင့်သည့်အရာသည်၊

a. အခပည့်တားထားမသာ အခြူမရာင်မျဉ်းမြောင်း သိုမ့ဟုတ် လမ်းေူးမျဉ်းများသို ့မမရာေ်မီ အားလုံးအခပည့်အစုံရပ်ပါ။

b. ရပ်ရန်အမှတ်အသားေို မေျာ်ခြတ်သွားပါ။

c. သွားလာမနသည့် အခခားယာဉ်များ ချဉ်းေပ်လာမှသာ ရပ်ပါ။

d. သင့်ဘယ်ဘေ်မှ ယာဉ်ေို ဦးစားမပးပါ။
3. 3. ယာဉ်မြောထိန်း အချေ်ခပစနစ် သင့မ်လျာ်စွာ အလုပ်မလုပ်သည့် လမ်းဆုေံို ချဉ်းေပ်မသာ ယာဉ်မမာင်းများအမနနှင့် လုပ်သင့်မသာအရာသည်၊

a. ဦးစွာရပ်ပါ၊ ထိုမ့နာေ် လမ်းဆုံေို သတိထား၍ ခြတ်သွားပါ။

b. မရပ်ဘဲ လမ်းဆုံေိုခြတ်သွားပါ။

c. မီးစိမ်းသည့်အထိ မစာင့်ပါ။

d. အမခြများအားလုံး မှန်ပါသည်။
4. 4. ဥပမဒထိန်းသိမ်းမရးအရာရှိ၏ ညွှန်ြေားချေ်သည် ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသား သိုမ့ဟုတ် အချေ်ခပမီးနှင့် ေွဲခပားမနမသာအခါ သင်လုပ်သင့်

သည့်အရာသည်၊
a. အရာရှိ၏ ညွှန်ြေားချေ်ေို လျစ်လျူရှုပါ။

b. ဥပမဒထိန်းသိမ်းမရးအရာရှိ၏ ညွှန်ြေားချေ်ေို လိုေ်နာပါ။

c. ယာဉ်မြောထိန်း အမှတ်အသား သိုမ့ဟုတ် အချေ်ခပခခင်းေို လိုေ်နာပါ။

d. အရှိန်သတ်ခပီး သတိထား၍ ဆေ်သွားပါ။

အခန်း 9အခန်း 9 | | စာမတွ့စစမ်ဆးရန် နမူနာမမးခွန်းများ
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မနာေ်ဆေ်တွဲစာ A | မနာေ်ဆေ်တွဲစာ A | လိုအပ်မသာ စာရွေ်စာတမ်းများလိုအပ်မသာ စာရွေ်စာတမ်းများ

မအာေ်ပါစာရင်းတွင် ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်၊ ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်၊ သိုမ့ဟုတ် သေ်မသခံေတခ်ပားများေို အသစ်မလောေ်ရန်၊ သေ်တမ်းတိုးရန်၊ 
ခပင်ဆင်မွမ်းမံရန်၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးရန် အတွေ် လိုအပ်မသာ စာရွေ်စာတမ်းများ ပါဝင်သည်။ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်၊ ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်၊ သိုမ့ဟုတ် 
သေ်မသခံေတ်ခပား အသစ်တစ်ခု မလောေ်လေင် မအာေ်ပါ မူလစာရွေ်စာတမ်းများ သိုမ့ဟုတ် အတည်ခပုထားမသာ မိတ္တူအမှန်များေို ခပရမည်။

• သင် မည်သူမည်ဝါခြစ်မြောင်း သေ်မသခပသည့် စာရွေ်စာတမ်းတစ်ခုတစ်ခု
• အမမရိေန်ခပည်မထာင်စုတွင် တရားဝင်မနထိုင်ခွင့်ေို သေ်မသခပသည့် စာရွေ်စာတမ်းတစ်ခတစ်ခု
• သင့်လူမှုြူလုံမရးဆိုရှယ်နံပါတ်အခပည့်အစုံေို သေ်မသခပသည့် စာရွေ်စာတမ်းတစ်ခတစ်ခု
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူခြစ်မြောင်း သေ်မသခပသည့် စာရွေ်စာတမ်း နှစ်ခနှစ်ခု

ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်၊ ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်၊ သိုမ့ဟုတ် သေ်မသခံေတ်ခပား အသစမ်လောေ်ရန်၊ ခပင်ဆင်မွမ်းမံရန်၊ သိုမ့ဟုတ် အစားထိုးရန် ရှိလေင် စစ်မှန်
သည့် သေ်မသခံေတ်ခပား Real ID သတ်မှတ်ချေ်နှင့် ေိုေ်ညီမသာ သေ်မသခံလေ်မှတ် ရရှိလိုပါေ BMV ဌာနခွဲသို ့အချ ို့မသာ မူလစာရွေ်စာတမ်း
များ သိုမ့ဟုတ် အတည်ခပုထားမသာ မိတ္တူအမှန်များေို ယူမဆာင်သွားသင့်သည်။

လေ်ခံြွယ် သေ်မသခံလေ်မှတ် စာရွေ်စာတမ်းများနှင့် ပတ်သေ်မသာ မနာေ်ဆုံး သတင်းအချေ်အလေ်များေို REALID.IN.gov တွင် ြတ်ရှုပါ။ 
သင့်စာရွေ်စာတမ်း များနှင့်ပတ်သေ်ခပီး မမးခွန်းများရှိပါေ သုံးစွဲသူဝနမ်ဆာင်မှု ေိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦးနှင့် မဆွးမနွးရန် BMV အား 888-692-6841 သို ့
ြုန်းဆေ်နိုင်ပါသည်၊ သိုမ့ဟုတ် BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုသို ့သွားပါ။

မည်သူမည်ဝါခြစ်မြောင်း သေ်မသခပသည့် စာရွေ်စာတမ်းများမည်သူမည်ဝါခြစ်မြောင်း သေ်မသခပသည့် စာရွေ်စာတမ်းများ
သင် မည်သူမည်ဝါခြစ်မြောင်း သေ်မသခပရန် အသုံးခပုနိုင်မသာ စာရွေ်စာတမ်းများတွင် ပါဝငမ်သာအရာများ၊

• အမမရိေန်ခပည်မထာင်စု (U.S.) မမွးစာရင်းလေ်မှတ်။ မမွးစာရင်းလေ်မှတ်သည် မူလစာရွေ်စာတမ်း သိုမ့ဟုတ် အစိုးရမအဂျင်စီတစ်ခုခုမှ 
အတည်ခပုထားမသာ မိတ္တူအမှန်တစ်ခု ခြစ်ရမည်။ အစိုးရဌာနမဟုတ်ဘဲ မဆးရုံများမှ ထုတမ်ပးမသာ မမွးစာရင်းလေ်မှတ်များေို လေ်မခံပါ။

• U.S. နိုင်ငံေူးလေ်မှတ် သိုမ့ဟုတ် နိုင်ငံေူးေတ်ခပား။ နိုင်ငံေူးလေ်မှတ်သည် သေ်တမ်းေုန်၍မရပါ။
• U.S. နိုင်ငံခခားမရးရာဌာနမှ ထုတ်မပးမသာ မောင်စစ်ဝန်ရုံး၏ နိုင်ငံခခားတွင် မမွးြွားမှုအစီရင်ခံစာ
• တရားဝင် မခပာင်းထားသည့်အမည်၊ မမွးြွားသည့်ရေ်စွဲ၊ သိုမ့ဟုတ် လိင်အမျ ိုးအစားေို မြာ်ခပမသာ ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားသည့် မမွးစာရင်းလေ်မှတ်။ 

ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားသည့် မမွးစာရင်းလေ်မှတ်သည် ဟုတ်မှန်မြောင်း အတည်ခပုချေ် ရှိရမည်ခြစ်ခပီး သင်မမွးသည့်ခပည်နယ်၏ မမွးစာရင်းခပုစုသည့်
ရုံးတွင် တငခ်ပထားရမည်။

• နိုင်ငံခခားမှ နိုင်ငံေူးလေ်မှတ်။ မလောေ်လွှာတင်သူ၏ လေ်ရှိ U.S. ထဲသို ့ခပည်ဝင်ခွင့်မပးသညေ်ို သေ်မသခပမသာ၊ သိုမ့ဟုတ် လေ်ရှိမနထိုင်ခွင့်
ေို သေ်မသခပမသာ အတည်ခပုထားသည့် I-94 ပုံစံစာရွေ်နှင့်အတူ သေ်တမ်းမေုန်သည့် နိုင်ငံေူးလေ်မှတ် နှင့် U.S. ခပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ။

• ခပည်တွင်းလုံခခုံမရးဌာန (DHS) မှ တရားဝင်မနထိုင်ခွင့် စိစစ်ခပီး ထုတမ်ပးထားမသာ နိုင်ငံသားခံယူသည့်လေ်မှတ်။
• DHS မှ တရားဝင်မနထိုင်ခွင့် စိစစခ်ပီး ထုတ်မပးထားမသာ နိုင်ငံသားသေ်မသခံလေ်မှတ်။
• DHS သိုမ့ဟုတ် အမမရိေန် လူဝင်မှုကေီးြေပ်မရးနှင့် နိုင်ငံသားခံယူခခင်းဆိုင်ရာ ဝနမ်ဆာင်မှု (INS) မှ တရားဝင်မနထိုင်ခွင့် စိစစခ်ပီး ထုတမ်ပးထား

မသာ အခမဲတမ်းမနထိုင်ခွင့်ေတ်ခပား။ အခမဲတမ်းမနထိုင်ခွင်ေ့တခ်ပားသည် သေ်တမ်းမေုန်ရပါ။
• DHS မှ တရားဝင်မနထိုင်ခွင့် စိစစခ်ပီး ထုတ်မပးထားမသာ အလုပ်လုပ်ခွင့ေ်တ်ခပား။ အလုပ်လုပ်ခွင့ေ်တ်ခပားသည် သေ်တမ်းမေုန်ရပါ။
• သေ်တမ်းမေုန်သည့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ Real ID သတ်မှတ်ချေ်နှင့် ေိုေ်ညီမသာ သေ်မသခံလေ်မှတ်။
• DHS သိုမ့ဟုတ် BMV စုံစမ်းစစ်မဆးမရးအရာရှိ (Commissioner) မှ ဆုံးခြတ်သည့် အခခားစာရွေ်စာတမ်းများ။

U.S. ခပင်ပမှ မမွးြွားလေင် သင် မည်သူမည်ဝါခြစ်မြောင်း သေ်မသခပရန်အတွေ် အချိနမ်နာေ်ေျ၍ ထုတမ်ပးထားမသာ မမွးစာရင်းလေ်မှတ်ေို 
အသုံးခပုနိုင်သည်၊ သိုမ့သာ် တရားဝင်မနထိုင်ခွင့်အတွေ် သေ်မသခပ၍မရပါ။

ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် စာရွေ်စာတမ်းတစ်ခုခုေို တင်ခပခပီးမနာေ် Real ID နှင့်ေိုေ်ညီသည့် သေ်မသခံလေ်မှတ် ရရှိထားမသာ U.S. နိုင်ငံသား
မဟုတ်သူများ အမနနှင့် မနာေ်ပိုင်း ဝန်မဆာင်မှုများတွင် မည်သူမည်ဝါခြစ်မြောင်း သေ်မသခပရန်အတွေ် ထိုသေ်မသခံလေ်မှတ်ေို အသုံးခပုနိုင်သည်။

အမည်၊ မမွးမန့သေ္ကရာဇ်၊ သိုမ့ဟုတ် လိင်အမျ ိုးအစား မခပာင်းလဲမြောင်း သေ်မသခပခခင်းအမည်၊ မမွးမန့သေ္ကရာဇ်၊ သိုမ့ဟုတ် လိင်အမျ ိုးအစား မခပာင်းလမဲြောင်း သေ်မသခပခခင်း
သင်၏ လေ်ရှိတရားဝင်အမည်၊ မမွးမန့သေ္ကရာဇ်၊ သိုမ့ဟုတ် လိင်အမျ ိုးအစားသည် မမွးစာရင်းလေ်မှတ် သိုမ့ဟုတ် အခခားမသာ သေ်မသခံ 
စာရွေ်စာတမ်းများထဲတွင် မြာ်ခပထားသည့် အချေ်အလေ်နှင့် မတူပါေ တရားဝင် အမခပာင်းအလဲများေို သေ်မသခပရမည်။

မခပာင်းလဲမှုေို သေ်မသခပရန် လေ်ခံြွယ် စာရွေ်စာတမ်းများတွင် ပါဝင်မသာစာများ။
• လေ်ထပ်စာချုပ်။
• ေွာရှင်းစာ။

အင်ဒီယားနား ယာဉ်မမာင်းအတွေ် လေ်စွဲစာအုပ် | myBMV.commyBMV.com

https://www.in.gov/bmv/2577.htm
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• တရားဝင်အမည် သိုမ့ဟုတ် နမွးနေ့သက္ကရာဇ် နခပာင်းလဲမှုကို အတည်ခပုနသာ တရားရုံးအမိေ့်စာ။
• လိင်အမျ ိုးအစား နခပာင်းလဲခခင်းကို ဟုတ်မှေ်နြကာင်း နထာက်ခံချက်ရှိသည့် ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားနသာ နမွးစာရင်းလက်မှတ်၊ သိုမ့ဟုတ် “(သင့်အမည်) 

သည် (သင့်အမည်) ၏ ကျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစားကို (နမွးရာပါ ကျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစား) မှ (အတည်ခပုသည့် ကျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစား) သို ့အခပီးအပိုင် 
နခပာင်းလဲရေ်အတွက် လိုအပ်သည့် ကုသနစာင့်နရှာက်မှု အားလုံးကို နအာင်ခမင်စွာ ခံယူခဲ့ ခပီခြစ်နြကာင်း” ဆိုသည့် ဆရာဝေ်၏လက်မှတ်နှင့်ရက်စွဲ 
နရးထိုးထားသည့် ထွက်ဆိုချက်စာ။*

• ကျား၊ မ၊ နခပာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဆရာဝေ်၏ ထွက်ဆိုချက်စာ – ခပည်ေယ်အစိုးရပုံစံစာရွက် State Form 55617။

*ဤလက်စွဲစာအုပ် ထုတ်နဝသည့်အချိေ်တွင် ယာဉ်နမာင်းလိုင်စင် သိုမ့ဟုတ် သက်နသခံကတ်ခပားနပါ်ရှိ ကျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစား အချက်အလက်ကို နခပာင်း
မည့် လုပ်ထုံးလုပ်ေည်းများ ခပင်ဆင်ခြည့်စွက်ရေ်အတွက် အဆိုတင်သွင်းထားနသာ အုပ်ချုပ်နရးစည်းမျဉ်းသည် လုပ်ငေ်းစဉ်အတွင်းရှိနေဆဲခြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ
သတ်မှတ်ချက်များကို သိရှိရေ်အတွက် IN.gov/BMV တွင် ြတ်ရှုပါ။

တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စာရွက်စာတမ်းများတရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စာရွက်စာတမ်းများ
U.S. နိုင်ငံသားများအနေနှင့် မည်သူမည်ဝါခြစ်နြကာင်း သက်နသခပရေ် တင်ခပသည့် စာရွက်စာတမ်းသည် U.S. တွင် တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် ကိုလည်း သက်နသခပ
ပါလိမ့်မည်။ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ကို သက်နသခပရေ် အသုံးခပုနသာ အနထာက်အထားများတွင် ပါဝင်နသာ စာရွက်စာတမ်းများ။

• အနမရိကေ်ခပည်နထာင်စု (U.S.) နမွးစာရင်းလက်မှတ်။ နမွးစာရင်းလက်မှတ်သည် မူလစာရွက်စာတမ်း သိုမ့ဟုတ် အစိုးရနအဂျင်စီတစ်ခုခုမှ အတည်ခပု
ထားနသာ မိတ္တူအမှေ်တစ်ခု ခြစ်ရမည်။ အစိုးရဌာေမဟုတ်ဘဲ နဆးရုံများမှ ထုတ်နပးနသာ နမွးစာရင်းလက်မှတ်များကို လက်မခံပါ။

• U.S. နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သိုမ့ဟုတ် နိုင်ငံကူးကတ်ခပား။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည် သက်တမ်းကုေ်၍မရပါ။
• U.S. နိုင်ငံခခားနရးရာဌာေမှ ထုတ်နပးနသာ နကာင်စစ်ဝေ်ရုံး၏ နိုင်ငံခခားတွင် နမွးြွားမှုအစီရင်ခံစာ
• တရားဝင် နခပာင်းထားသည့်အမည်၊ နမွးြွားသည့်ရက်စွဲ၊ သိုမ့ဟုတ် လိင်အမျ ိုးအစားကို နြာ်ခပနသာ ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားသည့် နမွးစာရင်းလက်မှတ်။ 

ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားသည့် နမွးစာရင်းလက်မှတ်သည် ဟုတ်မှေ်နြကာင်း အတည်ခပုချက် ရှိရမည်ခြစ်ခပီး သင်နမွးသည့်ခပည်ေယ်၏ နမွးစာရင်းခပုစုသည့်ရုံး
တွင် တင်ခပထားရမည်။

• နိုင်ငံခခားမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ နလောက်လွှာတင်သူ၏ လက်ရှိ U.S. ထဲသို ့ခပည်ဝင်ခွင့်နပးသည်ကို သက်နသခပနသာ သိုမ့ဟုတ် လက်ရှိနေထိုင်ခွင့်ကို 
သက်နသခပနသာ အတည်ခပုထားသည့် I-94 ပုံစံစာရွက်နှင့်အတူ သက်တမ်းကုေ်သည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် နှင့် U.S. ခပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ။

• ခပည်တွင်းလုံခခုံနရးဌာေ (DHS) မှ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စိစစ်ခပီး ထုတ်နပးထားနသာ နိုင်ငံသားခံယူသည့်လက်မှတ်။
• DHS မှ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စိစစ်ခပီး ထုတ်နပးထားနသာ နိုင်ငံသားသက်နသခံလက်မှတ်။
• DHS သိုမ့ဟုတ် အနမရိကေ် လူဝင်မှုကကီးြကပ်နရးနှင့် နိုင်ငံသားခံယူခခင်းဆိုင်ရာ ဝေ်နဆာင်မှု (INS) မှ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စိစစ်ခပီး ထုတ်နပးထားနသာ 

အခမဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကတ်ခပား။ အခမဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကတ်ခပားသည် သက်တမ်းမကုေ်ရပါ။
• DHS မှ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စိစစ်ခပီး ထုတ်နပးထားနသာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကတ်ခပား။ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကတ်ခပားသည် သက်တမ်းမကုေ်ရပါ။
• မည်သူမည်ဝါခြစ်နြကာင်းနှင့် တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ကို သက်နသခပရေ် U.S. ြယ်ဒရယ် နအဂျင်စီအြွဲ့အစည်းမှ ထုတ်နပးထားနသာ အခခား

စာရွက်စာတမ်းများ။ စာရွက်စာတမ်းပါ အနြကာင်းအရာများ မှေ်ကေ်နြကာင်း BMV မှ စိစစ်နိုင်ရမည်။
• DHS မှ သက်နသခံစာရွက်စာတမ်း လက်ခံရရှိခပီး မခငင်းပယ်ထားနြကာင်းနှင့် နလောက်ထားသူထံပိုန့ပးသည့် ဆုံးခြတ်ချက် အနြကာင်းြကားစာနှင့် 

သက်ဆိုင်၍ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ကို သက်နသခပရေ် U.S. ြယ်ဒရယ် နအဂျင်စီတစ်ခုခုမှ ထုတ်နပးနသာ စာရွက်စာတမ်းများကို BMV အနေနှင့် စိစစ်နိုင်
မည်ဆိုပါက ဆုံးခြတ်ချက် အနြကာင်းြကားစာ (Form I-797) စာရွက်စာတမ်း။

• U.S. တွင် နိုင်ငံနရးခိုလှုံခွင့် နလောက်လွှာ တင်ထားနြကာင်း DHS မှ စိစစ်ခဲ့နသာ သက်နသအနထာက်အထား။

လူမှုြူလုံနရး၊ ဆိုရှယ်ေံပါတ် စာရွက်စာတမ်းများလူမှုြူလုံနရး၊ ဆိုရှယ်ေံပါတ် စာရွက်စာတမ်းများ
သင့်လူမှုြူလုံနရး၊ ဆိုရှယ်ေံပါတ်ကို သက်နသခပနိုင်သည့် သင့်အမည်နှင့် ဆိုရှယ်ေံပါတ်ပါနသာ စာရွက်စာတမ်းများ။

• သင့်လူမှုြူလုံနရး၊ ဆိုရှယ်ကတ်ခပား။
• W-2 ပုံစံစာရွက်။
• 1099 ပုံစံစာရွက်။
• SSA မဟုတ်နသာ 1099 ပုံစံစာရွက်။
• သင့်အမည်နှင့် ဆိုရှယ်ေံပါတ်ကို နြာ်ခပသည့် စာရွက်ကကိုတင်ထုတ်ထားနသာလခ စာရင်းရှင်းတမ်း။ ဆိုရှယ်ေံပါတ် မရရှိနိုင်ပါက လူမှုြူလုံနရးစီမံအုပ် 

ချုပ်နရးဌာေ ထံမှ ဆိုရှယ်ေံပါတ် မရရှိနိုင်နြကာင်း နြာ်ခပထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို တင်ခပရမည်။ ထိုအ့ခပင် ဆိုရှယ်ေံပါတ် မရရှိနိုင်ပါက ထိုအ 
စား တရားဝင် I-94 ပုံစံစာရွက်ကို တင်ခပခိုင်းနိုင်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကို သင်နလောက်လွှာတင်သည့်ရက်မှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားရမည်။

အင်ဒီယားေားခပည်ေယ်တွင် နေထိုင်သူအတွက် စာရွက်စာတမ်းများအင်ဒီယားေားခပည်ေယ်တွင် နေထိုင်သူအတွက် စာရွက်စာတမ်းများ
နလောက်ထားသူအနေနှင့် အင်ဒီယားေားခပည်ေယ် နရှ့နေချုပ်၏ လိပ်စာလေ ို့ဝှက်မှု အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သူမှလွဲ၍ စာတိုက်နသတ္တာများကို နေရပ်လိပ်စာအခြစ် 
အသုံးခပု၍မရပါ။ အင်ဒီယားေားခပည်ေယ်တွင် နေထိုင်သူ ခြစ်နြကာင်း သက်နသခပရေ် အသုံးခပုနိုင်နသာ အရာများတွင် ပါဝင်နသာ စာရွက်စာတမ်းများ။

• နရမီးကုမ္ပဏီ၊ ခရက်ဒစ်ကတ် ကုမ္ပဏီ၊ ဆရာဝေ်၊ သိုမ့ဟုတ် နဆးရုံထံမှ သင့်အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာပါရှိခပီး ကွေ်ပျူတာခြင့် နလောက်လွှာတင်သည့်ရက်
မှ 60 ရက်အတွင်း ထုတ်နပးသည့် ကျသင့်နငွနတာင်းခံလွှာ။
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• တရားဝင်အမည် သိုမ့ဟုတ် နမွးနေ့သက္ကရာဇ် နခပာင်းလဲမှုကို အတည်ခပုနသာ တရားရုံးအမိေ့်စာ။
• လိင်အမျ ိုးအစား နခပာင်းလဲခခင်းကို ဟုတ်မှေ်နြကာင်း နထာက်ခံချက်ရှိသည့် ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားနသာ နမွးစာရင်းလက်မှတ်၊ သိုမ့ဟုတ် “(သင့်အမည်) 

သည် (သင့်အမည်) ၏ ကျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစားကို (နမွးရာပါ ကျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစား) မှ (အတည်ခပုသည့် ကျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစား) သို ့အခပီးအပိုင် 
နခပာင်းလဲရေ်အတွက် လိုအပ်သည့် ကုသနစာင့်နရှာက်မှု အားလုံးကို နအာင်ခမင်စွာ ခံယူခဲ့ ခပီခြစ်နြကာင်း” ဆိုသည့် ဆရာဝေ်၏လက်မှတ်နှင့်ရက်စွဲ 
နရးထိုးထားသည့် ထွက်ဆိုချက်စာ။*

• ကျား၊ မ၊ နခပာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဆရာဝေ်၏ ထွက်ဆိုချက်စာ – ခပည်ေယ်အစိုးရပုံစံစာရွက် State Form 55617။

*ဤလက်စွဲစာအုပ် ထုတ်နဝသည့်အချိေ်တွင် ယာဉ်နမာင်းလိုင်စင် သိုမ့ဟုတ် သက်နသခံကတ်ခပားနပါ်ရှိ ကျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစား အချက်အလက်ကို နခပာင်း
မည့် လုပ်ထုံးလုပ်ေည်းများ ခပင်ဆင်ခြည့်စွက်ရေ်အတွက် အဆိုတင်သွင်းထားနသာ အုပ်ချုပ်နရးစည်းမျဉ်းသည် လုပ်ငေ်းစဉ်အတွင်းရှိနေဆဲခြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ
သတ်မှတ်ချက်များကို သိရှိရေ်အတွက် IN.gov/BMV တွင် ြတ်ရှုပါ။

တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စာရွက်စာတမ်းများတရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စာရွက်စာတမ်းများ
U.S. နိုင်ငံသားများအနေနှင့် မည်သူမည်ဝါခြစ်နြကာင်း သက်နသခပရေ် တင်ခပသည့် စာရွက်စာတမ်းသည် U.S. တွင် တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် ကိုလည်း သက်နသခပ
ပါလိမ့်မည်။ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ကို သက်နသခပရေ် အသုံးခပုနသာ အနထာက်အထားများတွင် ပါဝင်နသာ စာရွက်စာတမ်းများ။

• အနမရိကေ်ခပည်နထာင်စု (U.S.) နမွးစာရင်းလက်မှတ်။ နမွးစာရင်းလက်မှတ်သည် မူလစာရွက်စာတမ်း သိုမ့ဟုတ် အစိုးရနအဂျင်စီတစ်ခုခုမှ အတည်ခပု
ထားနသာ မိတ္တူအမှေ်တစ်ခု ခြစ်ရမည်။ အစိုးရဌာေမဟုတ်ဘဲ နဆးရုံများမှ ထုတ်နပးနသာ နမွးစာရင်းလက်မှတ်များကို လက်မခံပါ။

• U.S. နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သိုမ့ဟုတ် နိုင်ငံကူးကတ်ခပား။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည် သက်တမ်းကုေ်၍မရပါ။
• U.S. နိုင်ငံခခားနရးရာဌာေမှ ထုတ်နပးနသာ နကာင်စစ်ဝေ်ရုံး၏ နိုင်ငံခခားတွင် နမွးြွားမှုအစီရင်ခံစာ
• တရားဝင် နခပာင်းထားသည့်အမည်၊ နမွးြွားသည့်ရက်စွဲ၊ သိုမ့ဟုတ် လိင်အမျ ိုးအစားကို နြာ်ခပနသာ ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားသည့် နမွးစာရင်းလက်မှတ်။ 

ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားသည့် နမွးစာရင်းလက်မှတ်သည် ဟုတ်မှေ်နြကာင်း အတည်ခပုချက် ရှိရမည်ခြစ်ခပီး သင်နမွးသည့်ခပည်ေယ်၏ နမွးစာရင်းခပုစုသည့်ရုံး
တွင် တင်ခပထားရမည်။

• နိုင်ငံခခားမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ နလောက်လွှာတင်သူ၏ လက်ရှိ U.S. ထဲသို ့ခပည်ဝင်ခွင့်နပးသည်ကို သက်နသခပနသာ သိုမ့ဟုတ် လက်ရှိနေထိုင်ခွင့်ကို 
သက်နသခပနသာ အတည်ခပုထားသည့် I-94 ပုံစံစာရွက်နှင့်အတူ သက်တမ်းကုေ်သည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် နှင့် U.S. ခပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ။

• ခပည်တွင်းလုံခခုံနရးဌာေ (DHS) မှ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စိစစ်ခပီး ထုတ်နပးထားနသာ နိုင်ငံသားခံယူသည့်လက်မှတ်။
• DHS မှ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စိစစ်ခပီး ထုတ်နပးထားနသာ နိုင်ငံသားသက်နသခံလက်မှတ်။
• DHS သိုမ့ဟုတ် အနမရိကေ် လူဝင်မှုကကီးြကပ်နရးနှင့် နိုင်ငံသားခံယူခခင်းဆိုင်ရာ ဝေ်နဆာင်မှု (INS) မှ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စိစစ်ခပီး ထုတ်နပးထားနသာ 

အခမဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကတ်ခပား။ အခမဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကတ်ခပားသည် သက်တမ်းမကုေ်ရပါ။
• DHS မှ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စိစစ်ခပီး ထုတ်နပးထားနသာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကတ်ခပား။ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကတ်ခပားသည် သက်တမ်းမကုေ်ရပါ။
• မည်သူမည်ဝါခြစ်နြကာင်းနှင့် တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ကို သက်နသခပရေ် U.S. ြယ်ဒရယ် နအဂျင်စီအြွဲ့အစည်းမှ ထုတ်နပးထားနသာ အခခား

စာရွက်စာတမ်းများ။ စာရွက်စာတမ်းပါ အနြကာင်းအရာများ မှေ်ကေ်နြကာင်း BMV မှ စိစစ်နိုင်ရမည်။
• DHS မှ သက်နသခံစာရွက်စာတမ်း လက်ခံရရှိခပီး မခငင်းပယ်ထားနြကာင်းနှင့် နလောက်ထားသူထံပိုန့ပးသည့် ဆုံးခြတ်ချက် အနြကာင်းြကားစာနှင့် 

သက်ဆိုင်၍ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ကို သက်နသခပရေ် U.S. ြယ်ဒရယ် နအဂျင်စီတစ်ခုခုမှ ထုတ်နပးနသာ စာရွက်စာတမ်းများကို BMV အနေနှင့် စိစစ်နိုင်
မည်ဆိုပါက ဆုံးခြတ်ချက် အနြကာင်းြကားစာ (Form I-797) စာရွက်စာတမ်း။

• U.S. တွင် နိုင်ငံနရးခိုလှုံခွင့် နလောက်လွှာ တင်ထားနြကာင်း DHS မှ စိစစ်ခဲ့နသာ သက်နသအနထာက်အထား။

လူမှုြူလုံနရး၊ ဆိုရှယ်ေံပါတ် စာရွက်စာတမ်းများလူမှုြူလုံနရး၊ ဆိုရှယ်ေံပါတ် စာရွက်စာတမ်းများ
သင့်လူမှုြူလုံနရး၊ ဆိုရှယ်ေံပါတ်ကို သက်နသခပနိုင်သည့် သင့်အမည်နှင့် ဆိုရှယ်ေံပါတ်ပါနသာ စာရွက်စာတမ်းများ။

• သင့်လူမှုြူလုံနရး၊ ဆိုရှယ်ကတ်ခပား။
• W-2 ပုံစံစာရွက်။
• 1099 ပုံစံစာရွက်။
• SSA မဟုတ်နသာ 1099 ပုံစံစာရွက်။
• သင့်အမည်နှင့် ဆိုရှယ်ေံပါတ်ကို နြာ်ခပသည့် စာရွက်ကကိုတင်ထုတ်ထားနသာလခ စာရင်းရှင်းတမ်း။ ဆိုရှယ်ေံပါတ် မရရှိနိုင်ပါက လူမှုြူလုံနရးစီမံအုပ် 

ချုပ်နရးဌာေ ထံမှ ဆိုရှယ်ေံပါတ် မရရှိနိုင်နြကာင်း နြာ်ခပထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို တင်ခပရမည်။ ထိုအ့ခပင် ဆိုရှယ်ေံပါတ် မရရှိနိုင်ပါက ထိုအ 
စား တရားဝင် I-94 ပုံစံစာရွက်ကို တင်ခပခိုင်းနိုင်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကို သင်နလောက်လွှာတင်သည့်ရက်မှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားရမည်။

အင်ဒီယားေားခပည်ေယ်တွင် နေထိုင်သူအတွက် စာရွက်စာတမ်းများအင်ဒီယားေားခပည်ေယ်တွင် နေထိုင်သူအတွက် စာရွက်စာတမ်းများ
နလောက်ထားသူအနေနှင့် အင်ဒီယားေားခပည်ေယ် နရှ့နေချုပ်၏ လိပ်စာလေ ို့ဝှက်မှု အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သူမှလွဲ၍ စာတိုက်နသတ္တာများကို နေရပ်လိပ်စာအခြစ် 
အသုံးခပု၍မရပါ။ အင်ဒီယားေားခပည်ေယ်တွင် နေထိုင်သူ ခြစ်နြကာင်း သက်နသခပရေ် အသုံးခပုနိုင်နသာ အရာများတွင် ပါဝင်နသာ စာရွက်စာတမ်းများ။

• နရမီးကုမ္ပဏီ၊ ခရက်ဒစ်ကတ် ကုမ္ပဏီ၊ ဆရာဝေ်၊ သိုမ့ဟုတ် နဆးရုံထံမှ သင့်အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာပါရှိခပီး ကွေ်ပျူတာခြင့် နလောက်လွှာတင်သည့်ရက်
မှ 60 ရက်အတွင်း ထုတ်နပးသည့် ကျသင့်နငွနတာင်းခံလွှာ။
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နောက်ဆက်တွဲစာနောက်ဆက်တွဲစာ

• တရားဝင်အမည် သိုမ့ဟုတ် နမွးနေ့သက္ကရာဇ် နခပာင်းလဲမှုကို အတည်ခပုနသာ တရားရုံးအမိေ့်စာ။
• လိင်အမျ ိုးအစား နခပာင်းလဲခခင်းကို ဟုတ်မှေ်နြကာင်း နထာက်ခံချက်ရှိသည့် ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားနသာ နမွးစာရင်းလက်မှတ်၊ သိုမ့ဟုတ် “(သင့်အမည်) 

သည် (သင့်အမည်) ၏ ကျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစားကို (နမွးရာပါ ကျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစား) မှ (အတည်ခပုသည့် ကျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစား) သို ့အခပီးအပိုင် 
နခပာင်းလဲရေ်အတွက် လိုအပ်သည့် ကုသနစာင့်နရှာက်မှု အားလုံးကို နအာင်ခမင်စွာ ခံယူခဲ့ ခပီခြစ်နြကာင်း” ဆိုသည့် ဆရာဝေ်၏လက်မှတ်နှင့်ရက်စွဲ 
နရးထိုးထားသည့် ထွက်ဆိုချက်စာ။*

• ကျား၊ မ၊ နခပာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဆရာဝေ်၏ ထွက်ဆိုချက်စာ – ခပည်ေယ်အစိုးရပုံစံစာရွက် State Form 55617။

*ဤလက်စွဲစာအုပ် ထုတ်နဝသည့်အချိေ်တွင် ယာဉ်နမာင်းလိုင်စင် သိုမ့ဟုတ် သက်နသခံကတ်ခပားနပါ်ရှိ ကျား၊ မ၊ အမျ ိုးအစား အချက်အလက်ကို နခပာင်း
မည့် လုပ်ထုံးလုပ်ေည်းများ ခပင်ဆင်ခြည့်စွက်ရေ်အတွက် အဆိုတင်သွင်းထားနသာ အုပ်ချုပ်နရးစည်းမျဉ်းသည် လုပ်ငေ်းစဉ်အတွင်းရှိနေဆဲခြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ
သတ်မှတ်ချက်များကို သိရှိရေ်အတွက် IN.gov/BMV တွင် ြတ်ရှုပါ။

တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စာရွက်စာတမ်းများတရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စာရွက်စာတမ်းများ
U.S. နိုင်ငံသားများအနေနှင့် မည်သူမည်ဝါခြစ်နြကာင်း သက်နသခပရေ် တင်ခပသည့် စာရွက်စာတမ်းသည် U.S. တွင် တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် ကိုလည်း သက်နသခပ
ပါလိမ့်မည်။ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ကို သက်နသခပရေ် အသုံးခပုနသာ အနထာက်အထားများတွင် ပါဝင်နသာ စာရွက်စာတမ်းများ။

• အနမရိကေ်ခပည်နထာင်စု (U.S.) နမွးစာရင်းလက်မှတ်။ နမွးစာရင်းလက်မှတ်သည် မူလစာရွက်စာတမ်း သိုမ့ဟုတ် အစိုးရနအဂျင်စီတစ်ခုခုမှ အတည်ခပု
ထားနသာ မိတ္တူအမှေ်တစ်ခု ခြစ်ရမည်။ အစိုးရဌာေမဟုတ်ဘဲ နဆးရုံများမှ ထုတ်နပးနသာ နမွးစာရင်းလက်မှတ်များကို လက်မခံပါ။

• U.S. နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သိုမ့ဟုတ် နိုင်ငံကူးကတ်ခပား။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည် သက်တမ်းကုေ်၍မရပါ။
• U.S. နိုင်ငံခခားနရးရာဌာေမှ ထုတ်နပးနသာ နကာင်စစ်ဝေ်ရုံး၏ နိုင်ငံခခားတွင် နမွးြွားမှုအစီရင်ခံစာ
• တရားဝင် နခပာင်းထားသည့်အမည်၊ နမွးြွားသည့်ရက်စွဲ၊ သိုမ့ဟုတ် လိင်အမျ ိုးအစားကို နြာ်ခပနသာ ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားသည့် နမွးစာရင်းလက်မှတ်။ 

ခပင်ဆင်မွမ်းမံထားသည့် နမွးစာရင်းလက်မှတ်သည် ဟုတ်မှေ်နြကာင်း အတည်ခပုချက် ရှိရမည်ခြစ်ခပီး သင်နမွးသည့်ခပည်ေယ်၏ နမွးစာရင်းခပုစုသည့်ရုံး
တွင် တင်ခပထားရမည်။

• နိုင်ငံခခားမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ နလောက်လွှာတင်သူ၏ လက်ရှိ U.S. ထဲသို ့ခပည်ဝင်ခွင့်နပးသည်ကို သက်နသခပနသာ သိုမ့ဟုတ် လက်ရှိနေထိုင်ခွင့်ကို 
သက်နသခပနသာ အတည်ခပုထားသည့် I-94 ပုံစံစာရွက်နှင့်အတူ သက်တမ်းကုေ်သည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် နှင့် U.S. ခပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ။

• ခပည်တွင်းလုံခခုံနရးဌာေ (DHS) မှ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စိစစ်ခပီး ထုတ်နပးထားနသာ နိုင်ငံသားခံယူသည့်လက်မှတ်။
• DHS မှ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စိစစ်ခပီး ထုတ်နပးထားနသာ နိုင်ငံသားသက်နသခံလက်မှတ်။
• DHS သိုမ့ဟုတ် အနမရိကေ် လူဝင်မှုကကီးြကပ်နရးနှင့် နိုင်ငံသားခံယူခခင်းဆိုင်ရာ ဝေ်နဆာင်မှု (INS) မှ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စိစစ်ခပီး ထုတ်နပးထားနသာ 

အခမဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကတ်ခပား။ အခမဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကတ်ခပားသည် သက်တမ်းမကုေ်ရပါ။
• DHS မှ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် စိစစ်ခပီး ထုတ်နပးထားနသာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကတ်ခပား။ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကတ်ခပားသည် သက်တမ်းမကုေ်ရပါ။
• မည်သူမည်ဝါခြစ်နြကာင်းနှင့် တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ကို သက်နသခပရေ် U.S. ြယ်ဒရယ် နအဂျင်စီအြွဲ့အစည်းမှ ထုတ်နပးထားနသာ အခခား

စာရွက်စာတမ်းများ။ စာရွက်စာတမ်းပါ အနြကာင်းအရာများ မှေ်ကေ်နြကာင်း BMV မှ စိစစ်နိုင်ရမည်။
• DHS မှ သက်နသခံစာရွက်စာတမ်း လက်ခံရရှိခပီး မခငင်းပယ်ထားနြကာင်းနှင့် နလောက်ထားသူထံပိုန့ပးသည့် ဆုံးခြတ်ချက် အနြကာင်းြကားစာနှင့် 

သက်ဆိုင်၍ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ကို သက်နသခပရေ် U.S. ြယ်ဒရယ် နအဂျင်စီတစ်ခုခုမှ ထုတ်နပးနသာ စာရွက်စာတမ်းများကို BMV အနေနှင့် စိစစ်နိုင်
မည်ဆိုပါက ဆုံးခြတ်ချက် အနြကာင်းြကားစာ (Form I-797) စာရွက်စာတမ်း။

• U.S. တွင် နိုင်ငံနရးခိုလှုံခွင့် နလောက်လွှာ တင်ထားနြကာင်း DHS မှ စိစစ်ခဲ့နသာ သက်နသအနထာက်အထား။

လူမှုြူလုံနရး၊ ဆိုရှယ်ေံပါတ် စာရွက်စာတမ်းများလူမှုြူလုံနရး၊ ဆိုရှယ်ေံပါတ် စာရွက်စာတမ်းများ
သင့်လူမှုြူလုံနရး၊ ဆိုရှယ်ေံပါတ်ကို သက်နသခပနိုင်သည့် သင့်အမည်နှင့် ဆိုရှယ်ေံပါတ်ပါနသာ စာရွက်စာတမ်းများ။

• သင့်လူမှုြူလုံနရး၊ ဆိုရှယ်ကတ်ခပား။
• W-2 ပုံစံစာရွက်။
• 1099 ပုံစံစာရွက်။
• SSA မဟုတ်နသာ 1099 ပုံစံစာရွက်။
• သင့်အမည်နှင့် ဆိုရှယ်ေံပါတ်ကို နြာ်ခပသည့် စာရွက်ကကိုတင်ထုတ်ထားနသာလခ စာရင်းရှင်းတမ်း။ ဆိုရှယ်ေံပါတ် မရရှိနိုင်ပါက လူမှုြူလုံနရးစီမံအုပ် 

ချုပ်နရးဌာေ ထံမှ ဆိုရှယ်ေံပါတ် မရရှိနိုင်နြကာင်း နြာ်ခပထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို တင်ခပရမည်။ ထိုအ့ခပင် ဆိုရှယ်ေံပါတ် မရရှိနိုင်ပါက ထိုအ 
စား တရားဝင် I-94 ပုံစံစာရွက်ကို တင်ခပခိုင်းနိုင်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကို သင်နလောက်လွှာတင်သည့်ရက်မှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားရမည်။

အင်ဒီယားေားခပည်ေယ်တွင် နေထိုင်သူအတွက် စာရွက်စာတမ်းများအင်ဒီယားေားခပည်ေယ်တွင် နေထိုင်သူအတွက် စာရွက်စာတမ်းများ
နလောက်ထားသူအနေနှင့် အင်ဒီယားေားခပည်ေယ် နရှ့နေချုပ်၏ လိပ်စာလေ ို့ဝှက်မှု အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သူမှလွဲ၍ စာတိုက်နသတ္တာများကို နေရပ်လိပ်စာအခြစ် 
အသုံးခပု၍မရပါ။ အင်ဒီယားေားခပည်ေယ်တွင် နေထိုင်သူ ခြစ်နြကာင်း သက်နသခပရေ် အသုံးခပုနိုင်နသာ အရာများတွင် ပါဝင်နသာ စာရွက်စာတမ်းများ။

• နရမီးကုမ္ပဏီ၊ ခရက်ဒစ်ကတ် ကုမ္ပဏီ၊ ဆရာဝေ်၊ သိုမ့ဟုတ် နဆးရုံထံမှ သင့်အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာပါရှိခပီး ကွေ်ပျူတာခြင့် နလောက်လွှာတင်သည့်ရက်
မှ 60 ရက်အတွင်း ထုတ်နပးသည့် ကျသင့်နငွနတာင်းခံလွှာ။

�င့်််နာမာည််နှှင့််် လိုူမာု�ူလို��မောရဲ့�န��းတိ်အခြား�ည်််အစ��ကာိ� ခြား��ထာ��ည််် ကြိုကာိုတိင့််ရုံိ�ကာ်နှှိ�်ထာ��ည််် မော��မောဆိုာင့််ခြား�င့််� ခြား�တိ်�ိ�င့််�၊ အကာယ််၍ �င့််�ည်် 
လိုူမာု�ူလို��မောရဲ့�န��းတိ်တိစ်��အတိွကာ် အရဲ့ည််အ�ိင့််�ခြား�ည်််မားခြား�င့််�မာရဲ့ှိ�းကာ၊ �င့််�ည်် အမောမာရဲ့ိကာန်ခြား�ည််မောထာင့််စ�တိွင့်် အလို��်လို��်ရဲ့န် အ�ွင့်််မာရဲ့ှိမော�ကာာင့််� 
�ကာ်မော�အမောထာကာ်အထာ� စာရွဲ့ကာ်စာတိမာ်�ကာိ� တိင့််ခြား�ရဲ့�းမာည််။ ထိ��အခြား�င့်် �င့််�ည်် အမောမာရဲ့ိကာန်ခြား�ည််မောထာင့််စ�တိွင့်် အလို��်လို��်�ွင့်််မာရဲ့ှိ�းကာ လိုူမာု�ူလို��မောရဲ့�
န��းတိ်တိစ်��အစာ� တိရဲ့ာ�၀င့်် I94- တိစ်��အာ� မော��အ�်ရဲ့န်အတွိင့်် မောတိာင့််�ဆိို�ရဲ့�းမာည််။ 
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• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာ ပါဝင်ခပီး မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားသည့် ဘဏ်စာရင်းရှင်းတေ်း သိုေ့ဟုတ် ဘဏ်
ေှတ်တေ်းစာ ခြတ်ပိုင်း။

• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာ ပါဝင်ခပီး မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲခြင့် ထုတ်မပးထားသည့် လခ စာရင်းရှင်းတေ်း စာရွက်။
• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ W-2 ပုံစံစာရွက်၊ ပိုင်ဆိုင်ေှု သိုေ့ဟုတ် အမရာင်းအဝယ်ဆိုင်ရာ အခွန်မတာင်းခံလွှာ၊ သိုေ့ဟုတ် 

လူေှုြူလုံမရး စီေံအုပ်ချုပ်မရးဌာနေှ သိုေ့ဟုတ် အခခားမသာ ပင်စင်၊ အခငိေ်းစားဌာနေှ နှစ်စဉ်အကျ ိုးခံစားခွင့် အကျဉ်းချုပ် စာရင်းရှင်းတေ်း။ ပုံစံ
စာရွက်၊ ကျင်သင့်မငွမတာင်းခံလွှာ၊ သိုေ့ဟုတ် စာရင်းရှင်းတေ်းကို ယခုနှစ်အတွင်း သိုေ့ဟုတ် ယခင်နှစ်နှင့်အနီးစပ်ဆုံး ရက်စွဲတပ်ထားရေည်။

• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ အိေ်ပိုင်ရှင်၊ ငှားရေ်းသူ၊ သိုေ့ဟုတ် မောမတာ်ယာဉ် အတွက် လက်ရှိတရားဝင် အာေခံမြကး အစီအစဉ်။ 
အာေခံမြကးအစီအစဉ်ကို မလောက်လွှာတင်သည့် ရက်စွဲနှင့် တစ်နှစ်ထဲအတွင်း ရက်စွဲတပ်ရေည်။

• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပခပီး သင့်အေည်ခြင့် ေှတ်ပုံတင်ထားမသာ မော်မတာ်ယာဉ်အတွက် လက်ရှိအမြကွးမပးသည့် စာရင်းစာအုပ်
• သမဘာတူညီချက် စာချုပ်ချုပ်ရန်အတွက် သင့်အေည်၊ မနရပ်လိပ်စာနှင့် အားလုံးေှ ထိုးထားမသာ လက်ေှတ်ေျားကို မြာ်ခပသည့် မနထိုင်ရာအိေ်

အမြကွး သိုေ့ဟုတ် အလားတူ အမြကွးစာချုပ်၊ သိုေ့ဟုတ် ငှားရေ်းေှုစာချုပ်။
• အင်ဒီယားနား ေိသားစုနှင့်လူေှုမရးဆိုင်ရာ ဝန်မဆာင်ေှုေျား စီေံခန့်ခွဲမရးေှ ထုတ်မပးမသာ ကမလးမထာက်ပံ့မြကး ချက်လက်ေှတ် စာရင်းစာရွက်။ 

ချက်လက်ေှတ် စာရင်းစာရွက်ကို မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားရေည်။
• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာ မြာ်ခပမသာ ြယ်ဒရယ် သိုေ့ဟုတ် ခပည်နယ် တရားရုံး သိုေ့ဟုတ် မအဂျင်စီအြွဲ့အစည်းထံေှ အခေန်ဆုံးစာပိုစ့နစ်ခြင့် ပို့

မပးမသာစာ။ စာကို မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားရေည်။
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဆန္ဒေဲမပးသူ ေှတ်ပုံတင်ကတ်ခပား။
• သင်၏ ယခင်လိပ်စာနှင့် လက်ရှိလိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ အမေရိကန်ခပည်မထာင်စု စာတိုက်ဝန်မဆာင်ေှုထံေှ လိပ်စာမခပာင်းလဲမြကာင်း အတည်ခပုစာ 

(Form CNL107)။
• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပသည့် အင်ဒီယားနားရှိ သင့်အိေ်ရာပစ္စည်းအတွက် လိုင်စင်ရ မခေတိုင်းအရာရှိေှ ထုတ်မပးမသာ မခေတိုင်းစာ။
• သင့်အေည်၊ လက်ေှတ်၊ မနရပ်လိပ်စာနှင့် မေွးမန့သက္ကရာဇ်ကို မြာ်ခပမသာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ တရားဝင် မသနတ်တိုကိုင်မဆာင်ခွင့်။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာအင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာ
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူခြစ်မြကာင်း စာရွက်စာတေ်း နှစ်ခုခြင့် သက်မသေခပနိုင်လေင် မအာက်ပါသတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် ကိုက်ညီပါက အင်ဒီ
ယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာ တင်ခပနိုင်ပါသည်။

• သင့်အမနနှင့် ေသန်စွေ်းေှုရှိခခင်း။သင့်အမနနှင့် ေသန်စွေ်းေှုရှိခခင်း။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူခြစ်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို အနည်းဆုံးအသက် 18 နှစ်အရွယ်ရှိ
ခပီး တစ်အိေ်တည်းအတူမနထိုင်သည့် တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ သိုေ့ဟုတ် မစာင့်မရှာက်ေှုမပးသူေှ BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခု၌ လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ 
တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ သိုေ့ဟုတ် မစာင့်မရှာက်ေှုမပးသူသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ တရားဝင် သက်မသခံလက်ေှတ်၊ ေည်သူေည်ဝါခြစ်မြကာင်း 
သက်မသခပသည့် စာရွက်စာတေ်းတခု၊ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူခြစ်မြကာင်း သက်မသခပသည့် စာရွက်စာတေ်းနှစ်ခု၊ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ 
တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ သိုေ့ဟုတ် အုပ်ထိန်းေှုစာရွက်စာတေ်းေျား၊ စသည်တိုက့ို တင်ခပရေည်။

• မနရပ်လိပ်စာေရှိဘဲ မလောက်လွှာတင်သည့် အိုးအိေ်ေဲ့သူေျား။မနရပ်လိပ်စာေရှိဘဲ မလောက်လွှာတင်သည့် အိုးအိေ်ေဲ့သူေျား။ ဝန်မဆာင်ေှုနှင့်စာ လက်ခံရရှိသည့်မနရာခြစ်မသာ အစိုးရအြွဲ့အစည်း သိုေ့ဟုတ် 
အကျ ိုးအခေတ်ေယူမသာ အြွဲ့အစည်း၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ေှ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို သင့်အတွက် 
လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ အြွဲ့အစည်းအေည်၊ မနရပ်လိပ်စာ၊ တယ်လီြုန်းနံပါတ်၊ စသည့်အချက်အလက်ေျား ပါဝင်မသာ လုပ်ငန်းသုံးမခါင်းစီး
စာရွက်နှင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်၏ အေည်၊ လက်ေှတ်နှင့် လက်ေှတ်မရးထိုးသည့် ရက်စွဲ၊ စသည့်အချက်အလက်ေျား ပါဝင်မသာ အစိုးရအြွဲ့
အစည်း သိုေ့ဟုတ် အကျ ိုးအခေတ်ေယူမသာ အြွဲ့အစည်းထံေှ စာတစ်မစာင်ကိုလည်း တင်ခပရေည်။ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် အမနနှင့် စာထဲတွင် 
သင့်အတွက် ဝန်မဆာင်ေှုေျား မဆာင်ရွက်မပးမြကာင်းနှင့် သင့်ကိုယ်စား စာေျားကို လက်ခံရရှိေည်ခြစ်မြကာင်း မြာ်ခပရေည်။

• မဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွနှင့် မနထိုင်ခခင်း။မဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွနှင့် မနထိုင်ခခင်း။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို သင်မနထိုင်သည့်အိေ်ရှင်ခြစ်သူ 
အဆိုပါမဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွေှ BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုတွင် လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ ထိုမဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွသည် အနည်းဆုံးအသက် 
18 နှစ်ရှိခပီး သူသည် ေည်သူေည်ဝါခြစ်မြကာင်း သက်မသခပသည့် စာရွက်စာတေ်းတစ်ခုနှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ 
စာရွက်စာတေ်းနှစ်ခု၊ စသည့်တရားဝင် သက်မသခံ စာရွက်စာတေ်းေျားကို တင်ခပရေည်။

• မနရာမရွှ့မခပာင်းနိုင်မသာ ေိုဘိုင်းအိေ် သိုေ့ဟုတ် မော်မတာ်အိေ် အပါအဝင်ခြစ်ခပီး ထိုမနအိေ် အေျ ိုးအစားကိုသာ ကန့်သတ်ေထားဘဲ၊ 
မော်မတာ်ယာဉ်တစ်ခုခုတွင် မနထိုင်ခခင်း။မော်မတာ်ယာဉ်တစ်ခုခုတွင် မနထိုင်ခခင်း။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မသာ အခခားပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦး၏ မနရပ်လိပ်စာကို ေှတ်တေ်းအတွက် 
အသုံးခပုနိုင်မြကာင်း အတည်ခပုေည့်ပုဂ္ဂိုလ်အမနနှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို လိုင်စင်ရုံးတစ်ခုခု၌ သင့်
အတွက် လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ ကျေ်းကျိန်လွှာကို လက်ေှတ်ထိုးေည့်ပုဂ္ဂိုလ် အမနနှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် မနရပ်လိပ်စာအတွက် သက်မသခပ
ေည့် စာရွက်စာတေ်းနှစ်ခု တင်ခပရေည်။

သင့်အမနနှင့် ယခုနှစ်အတွက် သိုေ့ဟုတ် အနီးစပ်ဆုံး ယခင်နှစ်အတွက် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် အခွန်မဆာင်ထားမြကာင်း သက်မသအမထာက်အထား 
တင်ခပရေည်ခြစ်ခပီး BMV တွင် လက်ရှိမော်မတာ်ယာဉ် ပိုင်ရှင်နှင့် ေှတ်ပုံတင် ေှတ်တေ်းေျား ရှိမနရေည်။
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• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာ ပါဝင်ခပီး မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားသည့် ဘဏ်စာရင်းရှင်းတေ်း သိုေ့ဟုတ် ဘဏ်
ေှတ်တေ်းစာ ခြတ်ပိုင်း။

• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာ ပါဝင်ခပီး မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲခြင့် ထုတ်မပးထားသည့် လခ စာရင်းရှင်းတေ်း စာရွက်။
• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ W-2 ပုံစံစာရွက်၊ ပိုင်ဆိုင်ေှု သိုေ့ဟုတ် အမရာင်းအဝယ်ဆိုင်ရာ အခွန်မတာင်းခံလွှာ၊ သိုေ့ဟုတ် 

လူေှုြူလုံမရး စီေံအုပ်ချုပ်မရးဌာနေှ သိုေ့ဟုတ် အခခားမသာ ပင်စင်၊ အခငိေ်းစားဌာနေှ နှစ်စဉ်အကျ ိုးခံစားခွင့် အကျဉ်းချုပ် စာရင်းရှင်းတေ်း။ ပုံစံ
စာရွက်၊ ကျင်သင့်မငွမတာင်းခံလွှာ၊ သိုေ့ဟုတ် စာရင်းရှင်းတေ်းကို ယခုနှစ်အတွင်း သိုေ့ဟုတ် ယခင်နှစ်နှင့်အနီးစပ်ဆုံး ရက်စွဲတပ်ထားရေည်။

• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ အိေ်ပိုင်ရှင်၊ ငှားရေ်းသူ၊ သိုေ့ဟုတ် မောမတာ်ယာဉ် အတွက် လက်ရှိတရားဝင် အာေခံမြကး အစီအစဉ်။ 
အာေခံမြကးအစီအစဉ်ကို မလောက်လွှာတင်သည့် ရက်စွဲနှင့် တစ်နှစ်ထဲအတွင်း ရက်စွဲတပ်ရေည်။

• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပခပီး သင့်အေည်ခြင့် ေှတ်ပုံတင်ထားမသာ မော်မတာ်ယာဉ်အတွက် လက်ရှိအမြကွးမပးသည့် စာရင်းစာအုပ်
• သမဘာတူညီချက် စာချုပ်ချုပ်ရန်အတွက် သင့်အေည်၊ မနရပ်လိပ်စာနှင့် အားလုံးေှ ထိုးထားမသာ လက်ေှတ်ေျားကို မြာ်ခပသည့် မနထိုင်ရာအိေ်

အမြကွး သိုေ့ဟုတ် အလားတူ အမြကွးစာချုပ်၊ သိုေ့ဟုတ် ငှားရေ်းေှုစာချုပ်။
• အင်ဒီယားနား ေိသားစုနှင့်လူေှုမရးဆိုင်ရာ ဝန်မဆာင်ေှုေျား စီေံခန့်ခွဲမရးေှ ထုတ်မပးမသာ ကမလးမထာက်ပံ့မြကး ချက်လက်ေှတ် စာရင်းစာရွက်။ 

ချက်လက်ေှတ် စာရင်းစာရွက်ကို မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားရေည်။
• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာ မြာ်ခပမသာ ြယ်ဒရယ် သိုေ့ဟုတ် ခပည်နယ် တရားရုံး သိုေ့ဟုတ် မအဂျင်စီအြွဲ့အစည်းထံေှ အခေန်ဆုံးစာပိုစ့နစ်ခြင့် ပို့

မပးမသာစာ။ စာကို မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားရေည်။
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဆန္ဒေဲမပးသူ ေှတ်ပုံတင်ကတ်ခပား။
• သင်၏ ယခင်လိပ်စာနှင့် လက်ရှိလိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ အမေရိကန်ခပည်မထာင်စု စာတိုက်ဝန်မဆာင်ေှုထံေှ လိပ်စာမခပာင်းလဲမြကာင်း အတည်ခပုစာ 

(Form CNL107)။
• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပသည့် အင်ဒီယားနားရှိ သင့်အိေ်ရာပစ္စည်းအတွက် လိုင်စင်ရ မခေတိုင်းအရာရှိေှ ထုတ်မပးမသာ မခေတိုင်းစာ။
• သင့်အေည်၊ လက်ေှတ်၊ မနရပ်လိပ်စာနှင့် မေွးမန့သက္ကရာဇ်ကို မြာ်ခပမသာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ တရားဝင် မသနတ်တိုကိုင်မဆာင်ခွင့်။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာအင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာ
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူခြစ်မြကာင်း စာရွက်စာတေ်း နှစ်ခုခြင့် သက်မသေခပနိုင်လေင် မအာက်ပါသတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် ကိုက်ညီပါက အင်ဒီ
ယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာ တင်ခပနိုင်ပါသည်။

• သင့်အမနနှင့် ေသန်စွေ်းေှုရှိခခင်း။သင့်အမနနှင့် ေသန်စွေ်းေှုရှိခခင်း။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူခြစ်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို အနည်းဆုံးအသက် 18 နှစ်အရွယ်ရှိ
ခပီး တစ်အိေ်တည်းအတူမနထိုင်သည့် တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ သိုေ့ဟုတ် မစာင့်မရှာက်ေှုမပးသူေှ BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခု၌ လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ 
တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ သိုေ့ဟုတ် မစာင့်မရှာက်ေှုမပးသူသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ တရားဝင် သက်မသခံလက်ေှတ်၊ ေည်သူေည်ဝါခြစ်မြကာင်း 
သက်မသခပသည့် စာရွက်စာတေ်းတခု၊ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူခြစ်မြကာင်း သက်မသခပသည့် စာရွက်စာတေ်းနှစ်ခု၊ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ 
တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ သိုေ့ဟုတ် အုပ်ထိန်းေှုစာရွက်စာတေ်းေျား၊ စသည်တိုက့ို တင်ခပရေည်။

• မနရပ်လိပ်စာေရှိဘဲ မလောက်လွှာတင်သည့် အိုးအိေ်ေဲ့သူေျား။မနရပ်လိပ်စာေရှိဘဲ မလောက်လွှာတင်သည့် အိုးအိေ်ေဲ့သူေျား။ ဝန်မဆာင်ေှုနှင့်စာ လက်ခံရရှိသည့်မနရာခြစ်မသာ အစိုးရအြွဲ့အစည်း သိုေ့ဟုတ် 
အကျ ိုးအခေတ်ေယူမသာ အြွဲ့အစည်း၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ေှ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို သင့်အတွက် 
လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ အြွဲ့အစည်းအေည်၊ မနရပ်လိပ်စာ၊ တယ်လီြုန်းနံပါတ်၊ စသည့်အချက်အလက်ေျား ပါဝင်မသာ လုပ်ငန်းသုံးမခါင်းစီး
စာရွက်နှင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်၏ အေည်၊ လက်ေှတ်နှင့် လက်ေှတ်မရးထိုးသည့် ရက်စွဲ၊ စသည့်အချက်အလက်ေျား ပါဝင်မသာ အစိုးရအြွဲ့
အစည်း သိုေ့ဟုတ် အကျ ိုးအခေတ်ေယူမသာ အြွဲ့အစည်းထံေှ စာတစ်မစာင်ကိုလည်း တင်ခပရေည်။ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် အမနနှင့် စာထဲတွင် 
သင့်အတွက် ဝန်မဆာင်ေှုေျား မဆာင်ရွက်မပးမြကာင်းနှင့် သင့်ကိုယ်စား စာေျားကို လက်ခံရရှိေည်ခြစ်မြကာင်း မြာ်ခပရေည်။

• မဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွနှင့် မနထိုင်ခခင်း။မဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွနှင့် မနထိုင်ခခင်း။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို သင်မနထိုင်သည့်အိေ်ရှင်ခြစ်သူ 
အဆိုပါမဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွေှ BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုတွင် လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ ထိုမဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွသည် အနည်းဆုံးအသက် 
18 နှစ်ရှိခပီး သူသည် ေည်သူေည်ဝါခြစ်မြကာင်း သက်မသခပသည့် စာရွက်စာတေ်းတစ်ခုနှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ 
စာရွက်စာတေ်းနှစ်ခု၊ စသည့်တရားဝင် သက်မသခံ စာရွက်စာတေ်းေျားကို တင်ခပရေည်။

• မနရာမရွှ့မခပာင်းနိုင်မသာ ေိုဘိုင်းအိေ် သိုေ့ဟုတ် မော်မတာ်အိေ် အပါအဝင်ခြစ်ခပီး ထိုမနအိေ် အေျ ိုးအစားကိုသာ ကန့်သတ်ေထားဘဲ၊ 
မော်မတာ်ယာဉ်တစ်ခုခုတွင် မနထိုင်ခခင်း။မော်မတာ်ယာဉ်တစ်ခုခုတွင် မနထိုင်ခခင်း။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မသာ အခခားပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦး၏ မနရပ်လိပ်စာကို ေှတ်တေ်းအတွက် 
အသုံးခပုနိုင်မြကာင်း အတည်ခပုေည့်ပုဂ္ဂိုလ်အမနနှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို လိုင်စင်ရုံးတစ်ခုခု၌ သင့်
အတွက် လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ ကျေ်းကျိန်လွှာကို လက်ေှတ်ထိုးေည့်ပုဂ္ဂိုလ် အမနနှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် မနရပ်လိပ်စာအတွက် သက်မသခပ
ေည့် စာရွက်စာတေ်းနှစ်ခု တင်ခပရေည်။

သင့်အမနနှင့် ယခုနှစ်အတွက် သိုေ့ဟုတ် အနီးစပ်ဆုံး ယခင်နှစ်အတွက် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် အခွန်မဆာင်ထားမြကာင်း သက်မသအမထာက်အထား 
တင်ခပရေည်ခြစ်ခပီး BMV တွင် လက်ရှိမော်မတာ်ယာဉ် ပိုင်ရှင်နှင့် ေှတ်ပုံတင် ေှတ်တေ်းေျား ရှိမနရေည်။
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• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာ ပါဝင်ခပီး မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားသည့် ဘဏ်စာရင်းရှင်းတေ်း သိုေ့ဟုတ် ဘဏ်
ေှတ်တေ်းစာ ခြတ်ပိုင်း။

• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာ ပါဝင်ခပီး မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲခြင့် ထုတ်မပးထားသည့် လခ စာရင်းရှင်းတေ်း စာရွက်။
• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ W-2 ပုံစံစာရွက်၊ ပိုင်ဆိုင်ေှု သိုေ့ဟုတ် အမရာင်းအဝယ်ဆိုင်ရာ အခွန်မတာင်းခံလွှာ၊ သိုေ့ဟုတ် 

လူေှုြူလုံမရး စီေံအုပ်ချုပ်မရးဌာနေှ သိုေ့ဟုတ် အခခားမသာ ပင်စင်၊ အခငိေ်းစားဌာနေှ နှစ်စဉ်အကျ ိုးခံစားခွင့် အကျဉ်းချုပ် စာရင်းရှင်းတေ်း။ ပုံစံ
စာရွက်၊ ကျင်သင့်မငွမတာင်းခံလွှာ၊ သိုေ့ဟုတ် စာရင်းရှင်းတေ်းကို ယခုနှစ်အတွင်း သိုေ့ဟုတ် ယခင်နှစ်နှင့်အနီးစပ်ဆုံး ရက်စွဲတပ်ထားရေည်။

• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ အိေ်ပိုင်ရှင်၊ ငှားရေ်းသူ၊ သိုေ့ဟုတ် မောမတာ်ယာဉ် အတွက် လက်ရှိတရားဝင် အာေခံမြကး အစီအစဉ်။ 
အာေခံမြကးအစီအစဉ်ကို မလောက်လွှာတင်သည့် ရက်စွဲနှင့် တစ်နှစ်ထဲအတွင်း ရက်စွဲတပ်ရေည်။

• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပခပီး သင့်အေည်ခြင့် ေှတ်ပုံတင်ထားမသာ မော်မတာ်ယာဉ်အတွက် လက်ရှိအမြကွးမပးသည့် စာရင်းစာအုပ်
• သမဘာတူညီချက် စာချုပ်ချုပ်ရန်အတွက် သင့်အေည်၊ မနရပ်လိပ်စာနှင့် အားလုံးေှ ထိုးထားမသာ လက်ေှတ်ေျားကို မြာ်ခပသည့် မနထိုင်ရာအိေ်

အမြကွး သိုေ့ဟုတ် အလားတူ အမြကွးစာချုပ်၊ သိုေ့ဟုတ် ငှားရေ်းေှုစာချုပ်။
• အင်ဒီယားနား ေိသားစုနှင့်လူေှုမရးဆိုင်ရာ ဝန်မဆာင်ေှုေျား စီေံခန့်ခွဲမရးေှ ထုတ်မပးမသာ ကမလးမထာက်ပံ့မြကး ချက်လက်ေှတ် စာရင်းစာရွက်။ 

ချက်လက်ေှတ် စာရင်းစာရွက်ကို မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားရေည်။
• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာ မြာ်ခပမသာ ြယ်ဒရယ် သိုေ့ဟုတ် ခပည်နယ် တရားရုံး သိုေ့ဟုတ် မအဂျင်စီအြွဲ့အစည်းထံေှ အခေန်ဆုံးစာပိုစ့နစ်ခြင့် ပို့

မပးမသာစာ။ စာကို မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားရေည်။
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဆန္ဒေဲမပးသူ ေှတ်ပုံတင်ကတ်ခပား။
• သင်၏ ယခင်လိပ်စာနှင့် လက်ရှိလိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ အမေရိကန်ခပည်မထာင်စု စာတိုက်ဝန်မဆာင်ေှုထံေှ လိပ်စာမခပာင်းလဲမြကာင်း အတည်ခပုစာ 

(Form CNL107)။
• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပသည့် အင်ဒီယားနားရှိ သင့်အိေ်ရာပစ္စည်းအတွက် လိုင်စင်ရ မခေတိုင်းအရာရှိေှ ထုတ်မပးမသာ မခေတိုင်းစာ။
• သင့်အေည်၊ လက်ေှတ်၊ မနရပ်လိပ်စာနှင့် မေွးမန့သက္ကရာဇ်ကို မြာ်ခပမသာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ တရားဝင် မသနတ်တိုကိုင်မဆာင်ခွင့်။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာအင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာ
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူခြစ်မြကာင်း စာရွက်စာတေ်း နှစ်ခုခြင့် သက်မသေခပနိုင်လေင် မအာက်ပါသတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် ကိုက်ညီပါက အင်ဒီ
ယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာ တင်ခပနိုင်ပါသည်။

• သင့်အမနနှင့် ေသန်စွေ်းေှုရှိခခင်း။သင့်အမနနှင့် ေသန်စွေ်းေှုရှိခခင်း။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူခြစ်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို အနည်းဆုံးအသက် 18 နှစ်အရွယ်ရှိ
ခပီး တစ်အိေ်တည်းအတူမနထိုင်သည့် တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ သိုေ့ဟုတ် မစာင့်မရှာက်ေှုမပးသူေှ BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခု၌ လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ 
တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ သိုေ့ဟုတ် မစာင့်မရှာက်ေှုမပးသူသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ တရားဝင် သက်မသခံလက်ေှတ်၊ ေည်သူေည်ဝါခြစ်မြကာင်း 
သက်မသခပသည့် စာရွက်စာတေ်းတခု၊ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူခြစ်မြကာင်း သက်မသခပသည့် စာရွက်စာတေ်းနှစ်ခု၊ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ 
တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ သိုေ့ဟုတ် အုပ်ထိန်းေှုစာရွက်စာတေ်းေျား၊ စသည်တိုက့ို တင်ခပရေည်။

• မနရပ်လိပ်စာေရှိဘဲ မလောက်လွှာတင်သည့် အိုးအိေ်ေဲ့သူေျား။မနရပ်လိပ်စာေရှိဘဲ မလောက်လွှာတင်သည့် အိုးအိေ်ေဲ့သူေျား။ ဝန်မဆာင်ေှုနှင့်စာ လက်ခံရရှိသည့်မနရာခြစ်မသာ အစိုးရအြွဲ့အစည်း သိုေ့ဟုတ် 
အကျ ိုးအခေတ်ေယူမသာ အြွဲ့အစည်း၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ေှ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို သင့်အတွက် 
လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ အြွဲ့အစည်းအေည်၊ မနရပ်လိပ်စာ၊ တယ်လီြုန်းနံပါတ်၊ စသည့်အချက်အလက်ေျား ပါဝင်မသာ လုပ်ငန်းသုံးမခါင်းစီး
စာရွက်နှင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်၏ အေည်၊ လက်ေှတ်နှင့် လက်ေှတ်မရးထိုးသည့် ရက်စွဲ၊ စသည့်အချက်အလက်ေျား ပါဝင်မသာ အစိုးရအြွဲ့
အစည်း သိုေ့ဟုတ် အကျ ိုးအခေတ်ေယူမသာ အြွဲ့အစည်းထံေှ စာတစ်မစာင်ကိုလည်း တင်ခပရေည်။ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် အမနနှင့် စာထဲတွင် 
သင့်အတွက် ဝန်မဆာင်ေှုေျား မဆာင်ရွက်မပးမြကာင်းနှင့် သင့်ကိုယ်စား စာေျားကို လက်ခံရရှိေည်ခြစ်မြကာင်း မြာ်ခပရေည်။

• မဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွနှင့် မနထိုင်ခခင်း။မဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွနှင့် မနထိုင်ခခင်း။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို သင်မနထိုင်သည့်အိေ်ရှင်ခြစ်သူ 
အဆိုပါမဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွေှ BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုတွင် လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ ထိုမဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွသည် အနည်းဆုံးအသက် 
18 နှစ်ရှိခပီး သူသည် ေည်သူေည်ဝါခြစ်မြကာင်း သက်မသခပသည့် စာရွက်စာတေ်းတစ်ခုနှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ 
စာရွက်စာတေ်းနှစ်ခု၊ စသည့်တရားဝင် သက်မသခံ စာရွက်စာတေ်းေျားကို တင်ခပရေည်။

• မနရာမရွှ့မခပာင်းနိုင်မသာ ေိုဘိုင်းအိေ် သိုေ့ဟုတ် မော်မတာ်အိေ် အပါအဝင်ခြစ်ခပီး ထိုမနအိေ် အေျ ိုးအစားကိုသာ ကန့်သတ်ေထားဘဲ၊ 
မော်မတာ်ယာဉ်တစ်ခုခုတွင် မနထိုင်ခခင်း။မော်မတာ်ယာဉ်တစ်ခုခုတွင် မနထိုင်ခခင်း။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မသာ အခခားပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦး၏ မနရပ်လိပ်စာကို ေှတ်တေ်းအတွက် 
အသုံးခပုနိုင်မြကာင်း အတည်ခပုေည့်ပုဂ္ဂိုလ်အမနနှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို လိုင်စင်ရုံးတစ်ခုခု၌ သင့်
အတွက် လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ ကျေ်းကျိန်လွှာကို လက်ေှတ်ထိုးေည့်ပုဂ္ဂိုလ် အမနနှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် မနရပ်လိပ်စာအတွက် သက်မသခပ
ေည့် စာရွက်စာတေ်းနှစ်ခု တင်ခပရေည်။

သင့်အမနနှင့် ယခုနှစ်အတွက် သိုေ့ဟုတ် အနီးစပ်ဆုံး ယခင်နှစ်အတွက် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် အခွန်မဆာင်ထားမြကာင်း သက်မသအမထာက်အထား 
တင်ခပရေည်ခြစ်ခပီး BMV တွင် လက်ရှိမော်မတာ်ယာဉ် ပိုင်ရှင်နှင့် ေှတ်ပုံတင် ေှတ်တေ်းေျား ရှိမနရေည်။
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• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာ ပါဝင်ခပီး မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားသည့် ဘဏ်စာရင်းရှင်းတေ်း သိုေ့ဟုတ် ဘဏ်
ေှတ်တေ်းစာ ခြတ်ပိုင်း။

• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာ ပါဝင်ခပီး မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲခြင့် ထုတ်မပးထားသည့် လခ စာရင်းရှင်းတေ်း စာရွက်။
• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ W-2 ပုံစံစာရွက်၊ ပိုင်ဆိုင်ေှု သိုေ့ဟုတ် အမရာင်းအဝယ်ဆိုင်ရာ အခွန်မတာင်းခံလွှာ၊ သိုေ့ဟုတ် 

လူေှုြူလုံမရး စီေံအုပ်ချုပ်မရးဌာနေှ သိုေ့ဟုတ် အခခားမသာ ပင်စင်၊ အခငိေ်းစားဌာနေှ နှစ်စဉ်အကျ ိုးခံစားခွင့် အကျဉ်းချုပ် စာရင်းရှင်းတေ်း။ ပုံစံ
စာရွက်၊ ကျင်သင့်မငွမတာင်းခံလွှာ၊ သိုေ့ဟုတ် စာရင်းရှင်းတေ်းကို ယခုနှစ်အတွင်း သိုေ့ဟုတ် ယခင်နှစ်နှင့်အနီးစပ်ဆုံး ရက်စွဲတပ်ထားရေည်။

• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ အိေ်ပိုင်ရှင်၊ ငှားရေ်းသူ၊ သိုေ့ဟုတ် မောမတာ်ယာဉ် အတွက် လက်ရှိတရားဝင် အာေခံမြကး အစီအစဉ်။ 
အာေခံမြကးအစီအစဉ်ကို မလောက်လွှာတင်သည့် ရက်စွဲနှင့် တစ်နှစ်ထဲအတွင်း ရက်စွဲတပ်ရေည်။

• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပခပီး သင့်အေည်ခြင့် ေှတ်ပုံတင်ထားမသာ မော်မတာ်ယာဉ်အတွက် လက်ရှိအမြကွးမပးသည့် စာရင်းစာအုပ်
• သမဘာတူညီချက် စာချုပ်ချုပ်ရန်အတွက် သင့်အေည်၊ မနရပ်လိပ်စာနှင့် အားလုံးေှ ထိုးထားမသာ လက်ေှတ်ေျားကို မြာ်ခပသည့် မနထိုင်ရာအိေ်

အမြကွး သိုေ့ဟုတ် အလားတူ အမြကွးစာချုပ်၊ သိုေ့ဟုတ် ငှားရေ်းေှုစာချုပ်။
• အင်ဒီယားနား ေိသားစုနှင့်လူေှုမရးဆိုင်ရာ ဝန်မဆာင်ေှုေျား စီေံခန့်ခွဲမရးေှ ထုတ်မပးမသာ ကမလးမထာက်ပံ့မြကး ချက်လက်ေှတ် စာရင်းစာရွက်။ 

ချက်လက်ေှတ် စာရင်းစာရွက်ကို မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားရေည်။
• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာ မြာ်ခပမသာ ြယ်ဒရယ် သိုေ့ဟုတ် ခပည်နယ် တရားရုံး သိုေ့ဟုတ် မအဂျင်စီအြွဲ့အစည်းထံေှ အခေန်ဆုံးစာပိုစ့နစ်ခြင့် ပို့

မပးမသာစာ။ စာကို မလောက်လွှာတင်သည့်ရက်ေှ 60 ရက်အတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားရေည်။
• အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဆန္ဒေဲမပးသူ ေှတ်ပုံတင်ကတ်ခပား။
• သင်၏ ယခင်လိပ်စာနှင့် လက်ရှိလိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ အမေရိကန်ခပည်မထာင်စု စာတိုက်ဝန်မဆာင်ေှုထံေှ လိပ်စာမခပာင်းလဲမြကာင်း အတည်ခပုစာ 

(Form CNL107)။
• သင့်အေည်နှင့် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပသည့် အင်ဒီယားနားရှိ သင့်အိေ်ရာပစ္စည်းအတွက် လိုင်စင်ရ မခေတိုင်းအရာရှိေှ ထုတ်မပးမသာ မခေတိုင်းစာ။
• သင့်အေည်၊ လက်ေှတ်၊ မနရပ်လိပ်စာနှင့် မေွးမန့သက္ကရာဇ်ကို မြာ်ခပမသာ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ တရားဝင် မသနတ်တိုကိုင်မဆာင်ခွင့်။

အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာအင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာ
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူခြစ်မြကာင်း စာရွက်စာတေ်း နှစ်ခုခြင့် သက်မသေခပနိုင်လေင် မအာက်ပါသတ်ေှတ်ချက်ေျားနှင့် ကိုက်ညီပါက အင်ဒီ
ယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာ တင်ခပနိုင်ပါသည်။

• သင့်အမနနှင့် ေသန်စွေ်းေှုရှိခခင်း။သင့်အမနနှင့် ေသန်စွေ်းေှုရှိခခင်း။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူခြစ်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို အနည်းဆုံးအသက် 18 နှစ်အရွယ်ရှိ
ခပီး တစ်အိေ်တည်းအတူမနထိုင်သည့် တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ သိုေ့ဟုတ် မစာင့်မရှာက်ေှုမပးသူေှ BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခု၌ လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ 
တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ သိုေ့ဟုတ် မစာင့်မရှာက်ေှုမပးသူသည် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်၏ တရားဝင် သက်မသခံလက်ေှတ်၊ ေည်သူေည်ဝါခြစ်မြကာင်း 
သက်မသခပသည့် စာရွက်စာတေ်းတခု၊ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူခြစ်မြကာင်း သက်မသခပသည့် စာရွက်စာတေ်းနှစ်ခု၊ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ 
တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ သိုေ့ဟုတ် အုပ်ထိန်းေှုစာရွက်စာတေ်းေျား၊ စသည်တိုက့ို တင်ခပရေည်။

• မနရပ်လိပ်စာေရှိဘဲ မလောက်လွှာတင်သည့် အိုးအိေ်ေဲ့သူေျား။မနရပ်လိပ်စာေရှိဘဲ မလောက်လွှာတင်သည့် အိုးအိေ်ေဲ့သူေျား။ ဝန်မဆာင်ေှုနှင့်စာ လက်ခံရရှိသည့်မနရာခြစ်မသာ အစိုးရအြွဲ့အစည်း သိုေ့ဟုတ် 
အကျ ိုးအခေတ်ေယူမသာ အြွဲ့အစည်း၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ေှ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို သင့်အတွက် 
လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ အြွဲ့အစည်းအေည်၊ မနရပ်လိပ်စာ၊ တယ်လီြုန်းနံပါတ်၊ စသည့်အချက်အလက်ေျား ပါဝင်မသာ လုပ်ငန်းသုံးမခါင်းစီး
စာရွက်နှင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်၏ အေည်၊ လက်ေှတ်နှင့် လက်ေှတ်မရးထိုးသည့် ရက်စွဲ၊ စသည့်အချက်အလက်ေျား ပါဝင်မသာ အစိုးရအြွဲ့
အစည်း သိုေ့ဟုတ် အကျ ိုးအခေတ်ေယူမသာ အြွဲ့အစည်းထံေှ စာတစ်မစာင်ကိုလည်း တင်ခပရေည်။ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် အမနနှင့် စာထဲတွင် 
သင့်အတွက် ဝန်မဆာင်ေှုေျား မဆာင်ရွက်မပးမြကာင်းနှင့် သင့်ကိုယ်စား စာေျားကို လက်ခံရရှိေည်ခြစ်မြကာင်း မြာ်ခပရေည်။

• မဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွနှင့် မနထိုင်ခခင်း။မဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွနှင့် မနထိုင်ခခင်း။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို သင်မနထိုင်သည့်အိေ်ရှင်ခြစ်သူ 
အဆိုပါမဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွေှ BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုတွင် လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ ထိုမဆွေျ ိုး သိုေ့ဟုတ် ေိတ်မဆွသည် အနည်းဆုံးအသက် 
18 နှစ်ရှိခပီး သူသည် ေည်သူေည်ဝါခြစ်မြကာင်း သက်မသခပသည့် စာရွက်စာတေ်းတစ်ခုနှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် မနရပ်လိပ်စာကို မြာ်ခပမသာ 
စာရွက်စာတေ်းနှစ်ခု၊ စသည့်တရားဝင် သက်မသခံ စာရွက်စာတေ်းေျားကို တင်ခပရေည်။

• မနရာမရွှ့မခပာင်းနိုင်မသာ ေိုဘိုင်းအိေ် သိုေ့ဟုတ် မော်မတာ်အိေ် အပါအဝင်ခြစ်ခပီး ထိုမနအိေ် အေျ ိုးအစားကိုသာ ကန့်သတ်ေထားဘဲ၊ 
မော်မတာ်ယာဉ်တစ်ခုခုတွင် မနထိုင်ခခင်း။မော်မတာ်ယာဉ်တစ်ခုခုတွင် မနထိုင်ခခင်း။ အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မသာ အခခားပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦး၏ မနရပ်လိပ်စာကို ေှတ်တေ်းအတွက် 
အသုံးခပုနိုင်မြကာင်း အတည်ခပုေည့်ပုဂ္ဂိုလ်အမနနှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်မြကာင်း ကျေ်းကျိန်လွှာကို လိုင်စင်ရုံးတစ်ခုခု၌ သင့်
အတွက် လက်ေှတ်ထိုးမပးရေည်။ ကျေ်းကျိန်လွှာကို လက်ေှတ်ထိုးေည့်ပုဂ္ဂိုလ် အမနနှင့် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် မနရပ်လိပ်စာအတွက် သက်မသခပ
ေည့် စာရွက်စာတေ်းနှစ်ခု တင်ခပရေည်။

သင့်အမနနှင့် ယခုနှစ်အတွက် သိုေ့ဟုတ် အနီးစပ်ဆုံး ယခင်နှစ်အတွက် အင်ဒီယားနားခပည်နယ် အခွန်မဆာင်ထားမြကာင်း သက်မသအမထာက်အထား 
တင်ခပရေည်ခြစ်ခပီး BMV တွင် လက်ရှိမော်မတာ်ယာဉ် ပိုင်ရှင်နှင့် ေှတ်ပုံတင် ေှတ်တေ်းေျား ရှိမနရေည်။

အ�်နှှ��ထာ��ည်််မောကာိာင့််��ာ�ရဲ့့�နာမာည််နှှင့််် မောနရဲ့�်လိုိ�်စာ ရဲ့ည််ညွှှန်�ထာ��ည််် အစိ��ရဲ့ �ိ��မာဟု�တိ် ��၈လိုိကာ မောကာိာင့်�်မာှတိ်တိမာ်�မာိာ� 
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လေ်ခံြွယ် စာရွေ်စာတမ်းများေို တင်ခပခခင်းလေ်ခြံွယ် စာရွေ်စာတမ်းများေို တင်ခပခခင်း
BMV အမနနှင့် မူလစာရွေ်စာတမ်းများ၊ သိုမ့ဟုတ် စာရွေ် ထုတ်မပးမသာမအဂျင်စီ အြွဲ့အစည်းထံမှ အတည်ခပုထားသည့် မိတ္တူအမှန်များ ေိုသာ 
လေ်ခံမည်။ BMV အမနနှင့် မမှန်မေန်သည့်ပုံမပါ်မသာစာများ၊ မယုံနိုင်မသာစာများ၊ ခပင်ဆင်မခပာင်းလဲထားမသာ စာများ၊ သိုမ့ဟုတ် သေ်တမ်း
ေုန်မသာစာများ၊ စသည့်စာရွေ်စာတမ်းများေို ခငင်းပယ်နိုင်သည်။ စာရွေ်စာတမ်းအားလုံးေို အင်္ဂလိပ်စာခြင့် မရးသားထားရမည်၊ သိုမ့ဟုတ် မှန်ေန်
ခပီး အတညခ်ပုနိုင်မသာ အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာခပန်ထားခခင်းခြင့် တင်ခပရမည်။ စာရွေ်စာတမ်းမပါ်ရှိ တရားဝင်အမည်နှင့် မမွးမန့သေ္ကရာဇ်များသည် 
လူမှုြူလုံမရး စီမံအုပ်ချုပ်မရးဌာနရှိ သင့်မှတ်တမ်းများနှင့် ေိုေ်ညီရမည်။

အင်္ဂလိပ်စာမဟုတ်ဘဲ သိုမ့ဟုတ် အင်္ဂလိပ်စာမခါင်းစဉ်ခွဲများ မပါမသာစာများေို မလောေ်လွှာတစ်ခုခု အတေွ် သေ်မသအမထာေ်အထား အခြစ် တင်ခပ
လေင် အင်္ဂလိပ်စာခြင့် အခပည့်အစုံ ဘာသာခပန်ထားရမည်။ ဘာသာခပန်မသာစာေို အစိုးရအြွဲ့အစည်း၊ အသိအမှတ်ခပုထားသည့် ပညာမရးအြွဲ့အစည်း၊ 
သိုမ့ဟုတ် ဘာသာခပန်မအဂျင်စီ အြွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းသုံးမခါင်းစီးစာရွေ်ခြင့် သီးသန့်စာရွေ် တစ်ရွေ်တွင် စာရိုေ်ထားရမည်။

ဘာသာခပန်ထားမသာ စာသည် ခပည့်စုံခပီး မှန်ေန်မြောင်း၊ ဘာသာခပန်တစ်ဦးအခြစ် အရည်အချင်းရှမိြောင်းနှင့် အဆိုပါစာေို မိသားစုဝင်၊ မိတမ်ဆွ၊ 
သိုမ့ဟုတ် လုပ်မြာ်ေိုင်ြေ်အတွေ် ဘာသာခပန်မပးခခင်း မဟုတ်မြောင်း မြာ်ခပထားသည့် ဘာသာခပန်၏ လေ်မှတ်ထိုးထားသည့် ထေွ်ဆိုချေ် ပါရ
မည်။

သတ်မှတ်ချေ်နှင့် မေိုေ်ညီသည့် သေ်မသခံလေ်မှတ် ရယူခခင်းသတ်မှတ်ချေ်နှင့် မေိုေ်ညီသည့် သေ်မသခံလေ်မှတ် ရယူခခင်း
Real-ID သတ်မှတ်ချေ်နှင့် ေိုေ်ညီသည့် သေ်မသခံလေ်မှတ် အတွေ် လိုအပ်သည့် စာရွေ်စာတမ်းများေို ရယူရန်အခေ်အခဲရှိသူ၊ သိုမ့ဟုတ် အဆိုပါ 
Real-ID သေ်မသခံလေ်မှတ် မလောေ်လွှာတင်ရန် မစာင့မ်နချင်မသးသူခြစ်ခပီး သတ်မှတ်ချေ်နှင့် မေိုေ်ညီသည့် တရားဝင် သေ်မသခံလေ်မှတ်ေို 
လတ်တမလာ ေိုင်မဆာင်မနသည့် အမမရိေန်နိုင်ငံသားများ အမနနှင့် သတ်မှတ်ချေ်နှင့် မေိုေ်ညီသည့် သေ်မသခံလေ်မှတ်အတွေ် မလောေ်လွှာတင်
နိုင်သည်။

မနာေ်ဆေ်တွဲစာ B | မနာေ်ဆေ်တွဲစာ B | ယာဉ်မမာင်းမသာ ဆယ်မေျာ်သေ်များယာဉ်မမာင်းမသာ ဆယ်မေျာ်သေ်များ

မိဘများနှင့် ဆယ်မေျာ်သေ်များအတွေ် ယာဉ်မမာင်းလမ်းညွှန်မိဘများနှင့် ဆယမ်ေျာ်သေ်များအတွေ် ယာဉ်မမာင်းလမ်းညွှန်
မိဘများနှင့် ဆယ်မေျာ်သေ်များအတွေ် ယာဉ်မမာင်းလမ်းညွှန်ေို IN.gov/BMV တွင် တငခ်ပထားပါသည်။ မိဘများအမနနှင့် သားသမီး၏ ယာဉ်မမာင်း
ပညာမရးတွင် ပါဝင်ရန်အတွေ် အမထာေ်အေူအခြစ် အသုံးခပုနိုင်သည့် အမရးကေီးမသာ နည်းလမ်းတစ်ခု ခြစ်ပါသည်။

ဆယ်မေျာ်သေ်များအတွေ် အန္တရာယ်ခြစ်မစမသာ အရာများဆယ်မေျာ်သေ်များအတွေ် အန္တရာယ်ခြစ်မစမသာ အရာများ
• တာဝန်မဲ့ ခပီး အန္တရာယ်ကေီးစွာ ယာဉ်မမာင်းခခင်း။တာဝန်မဲ့ ခပီး အန္တရာယ်ကေီးစွာ ယာဉ်မမာင်းခခင်း။ တာဝန်မဲ့ ခပီး အန္တရာယ်ကေီးစွာနှင့် အာရုံမနှာင့်ယှေ်မှုများသည် ဆယမ်ေျာ်သေ် ယာဉ်တိေု်မှုများ 

ခြစ်မစသည့် အမြောင်းရင်းအများစု ခြစ်ပါသည်။
• အာရုံမစိုေ်ခခင်း။ အာရုံမစိုေ်ခခင်း။ ယာဉ်မမာင်း၏ အာရုံမစိုေ်မှုနှင့် အာရုံမနှာင့်ယှေ်မှုများသည် ယာဉ်အစီးမပါင်းများစွာ ပါဝငမ်သာ ယာဉ်တိုေ်မှုများ ခြစ်မစသည့် 

အမြောင်းရင်း အများစုခြစ်သည်။
• အခမန်နှုန်းများလွန်းခခင်း။ အခမန်နှုန်းများလွန်းခခင်း။ တရားမဝင်မသာ အခမန်နှုန်း သိုမ့ဟုတ် မဘးေင်းမှု မရှမိသာအခမန်နှုန်းသည် တစ်စီးချင်းယာဉ်တိေု်မှုများ ခြစ်မစသည့် 

အမြောင်းရင်း အများစုခြစ်သည်။ ဆယ်မေျာ်သေ်များသည် လမ်း၏ လေ်ရှိအမခခအမနနှင့် အခမန်နှုန်းေို လိုေ်မလျာညီမထွမအာင် မမာင်းနှင်
ရန် အခေ်အခဲရှိနိုင်သည်။ အခမန်နှုန်းပိုများလေင် အန္တရာယ်များေို ခမင်မတွ့ရန်နှင့် တုံ့ ခပန်ရန်အတေွ် အချိနမ်လျာ့နည်းမစပါသည်။

• အခခားမသာ ဆယ်မေျာ်သေ်များနှင့် ယာဉ်မမာင်းခခင်း။အခခားမသာ ဆယ်မေျာ်သေ်များနှင့် ယာဉ်မမာင်းခခင်း။ ယာဉ်ထဲတွင် ခရီးသည်တစ်ဦးချင်းစီ အတေွ် အန္တရာယ်ခြစ်နိုင်မခခ နှစ်ဆ ပိုများလာ
ပါသည်။

• ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များ ပတ်ထားရန်ပျေ်ေွေ်ခခင်း။ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များ ပတ်ထားရန်ပျေ်ေွေ်ခခင်း။ ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များ ပတ်ရခခင်းသည် ဥပမဒခပဌာန်းချေ်သာမေ ယာဉ်တိုေ်မှုခြစ်
ခဲ့လေင် ဒဏ်ရာရရှိမှု သိုမ့ဟုတ် မသမပျာေ်မှု ခြစ်နိုင်မခခေုိ မလျာ့နည်းမစသည့် အမောင်းဆုံးနည်းလမ်းခြစ်ပါသည်။

• လမ်းဆုံများတွင် အာရုံမစိုေ်ခခင်း။လမ်းဆုံများတွင် အာရုံမစိုေ်ခခင်း။ ယာဉ်အစီးမပါင်း များစွာပါဝင်မသာ ဆယမ်ေျာ်သေ် ယာဉ်တိုေ်မှု အများစုသည် လမ်းဆုံများတွင် ခြစ်မလ့ရှိ
သည်။ ဆယ်မေျာ်သေ်ယာဉ်မမာင်းများသည် အာရုံမနှာင့်ယှေ်မှုများနှင့် ေင်းမနရန် လိုအပ်ခပီး လမ်းဆုံများတွင် အခခားယာဉ်များေိုအာရုံစိုေ်
ရန်လိုပါသည်။

• ယာဉ်မမာင်းစဉ် အရေ်မသာေ်သုံးခခင်း သိုမ့ဟုတ် အခခားမသာ မူးယစ်မဆးများ သုံးစွဲခခင်း။ယာဉ်မမာင်းစဉ် အရေ်မသာေ်သုံးခခင်း သိုမ့ဟုတ် အခခားမသာ မူးယစ်မဆးများ သုံးစွဲခခင်း။ အရေ် သိုမ့ဟုတ် မူးယစမ်ဆးဝါး မသာေ်သုံးထား
မသာ ဆယ်မေျာ်သေ် ယာဉ်မမာင်းများ၏ ရာခိုင်နှုန်းနည်းမနမသာ်လည်း ဆယမ်ေျာ်သေ်များနှင့်သေ်ဆိုင်သည့် ယာဉ်တိုေ်မှုအားလုံးအနေ် 

အရေ်နှင့်မူးယစ်မဆးဝါးမြောင့် ဆိုးဝါးသည့်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့် မသမပျာေ်မှု ပါဝင်သည့်ရာခိုင်နှုန်း ပိုများပါသည်။

ဆယ်မေျာ်သေ် ယာဉ်မမာင်းများအတွေ် အကေံခပုချေ်များဆယ်မေျာ်သေ် ယာဉ်မမာင်းများအတွေ် အကေံခပုချေ်များ
• သင်နှင့်သင့်ခရီးသည်များသည် ထိုင်ခုံကေိုးသိုင်းခါးပတ်များ အခမဲတမ်းပတ်ရမည်။
• သင့်ထိုင်ခုံများနှင့် မှန်များေို ယာဉ်မမမာင်းမီ အမောင်းဆုံးခမင်နိုင်ရန်အတွေ် အခမဲတမ်းချိန်ညှိပါ။
• သင်ယာဉ်မမာင်းမနစဉ် မရဒီယိုေို ချိန်ညှိမခပာင်းလဲခခင်း မလုပ်ပါနှင့်။ သင်ရပ်နားသည့်အထိ မစာင့်လေင်ပိုမောင်းပါသည်၊ အဘယမ်ြောင့်ဆိုမသာ် 

စေ္ကန့်အနည်းငယ်ပင်လေင် လမ်းေိုမြေည့်ခခင်းခြင့် ယာဉ်တိုေ်မှုခြစ်သွားနိုင်သည်။
• မတးဂီတေို ေျယ်မလာင်စွာ မြွင့်ပါနှင့်။ သတိမပးချေ်အသံ သိုမ့ဟုတ် အန္တရာယ်ခြစ်နိုင်မခခ ရှိမြောင်း သတမိပးနိုင်သည့် ဟွန်းသံများေို မြေား

မိဘဲခြစ်သွားနိုင်သည်။
• ယာဉ်မမာင်းမနစဉ် ြုန်းမခပာခခင်း သိုမ့ဟုတ် တေ်စ်ပို့ ခခင်း မလုပ်ပါနှင့်၊ ယင်းမှာ ဥပမဒချ ိုးမြာေ်မှု ခြစ်ပါသည်။ အစာစားခခင်း၊ မခါင်းခြီးခခင်း၊ 

https://www.in.gov/bmv/


7070

အအငင််ဒဒီီယယာားးနနာားး  ယယာာဉဉ််မမေောာငင််းးအအတတွွကက််  လလကက််စစွွဲဲစစာာအအုုပပ််  || myBMV.commyBMV.com

ေိတ်ကပ်လိေ်းခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် ယာဉ်မောင်းခခင်းကို အာရုံမနှာင့်ယှက်ေှုေျား ခြစ်မစေည့်အရာတစ်ခုေှ ေလုပ်ပါနှင့်။
• ေူးယစ်မဆးဝါးေျား သိုေ့ဟုတ် အရက်ေျား မသာက်သုံးထားခပီး ယာဉ်ေမောင်းပါနှင့်၊ သိုေ့ဟုတ် မသာက်သုံးထားမသာယာဉ်မောင်းနှင့် ေလိုက်ပါနှင့်။ 

ဆရာဝန်မဆးညွှန်းေလိုမသာမဆး အချ ို့ပင်လေင် သင့်ကိုအိပ်ချင်ေူးတူး ခြစ်မစနိုင်သည်။
• လေ်းဆုံထဲသိုေ့ဝင်ေီ လေ်းဆုံတွင်ရှင်းေရှင်း မသချာမအာင် ြကည့်ရှုစစ်မဆးပါ။
• ယာဉ်ထိန်းအချက်ခပေျား အားလုံးကို လိုက်နာပါ။ ေီးစိေ်းမနမသာ လေ်းဆုံကို ချဉ်းကပ်မသာအခါ ေီးမရာင် မခပာင်းနိုင်သည့်အတွက် ရပ်ရန်

အဆင်သင့် ခပင်ထားပါ။ ေီးဝါသည့်အချိန်တွင် လေ်းဆုံထဲ မရာက်မနသည်ေှလွဲ၍ ေီးဝါခပီးမနာက် လေ်းဆုံထဲသို ့ေဝင်သင့်ပါ။
• အခေန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ကို လိုက်နာပါ။ အခေန်နှုန်းေျားလွန်းလေင် ရပ်ရန် သိုေ့ဟုတ် တုံ့ ခပန်ရန် သင့်အတွက် အချိန်မလျာ့နည်းမစပါသည်။

ဆယ်မကျာ်သက်ေျား၏ ေိဘေျားအတွက် အကကံခပုချက်ေျားဆယ်မကျာ်သက်ေျား၏ ေိဘေျားအတွက် အကကံခပုချက်ေျား
• သင်ယာဉ်မောင်းမသာအခါ သင့်ဆယ်မကျာ်သက်အတွက် စံနေူနာမကာင်းအခြစ် ခပပါ။
• ထိုင်ခုံကကိုးသိုင်းခါးပတ်ေျား အချိန်တိုင်း အသုံးခပုခိုင်းပါ။
• သင့်ဆယ်မကျာ်သက် ကမလးတွင် ယာဉ်မောင်းသင်ခွင့် ရရှိမသာအခါနှင့် လိုင်စင်ရခပီး ပထေနှစ်အတွင်း သူတိုန့ှင့် ယာဉ်မောင်းမလ့ကျင့်မပးပါ။
• သင့်ဆယ်မကျာ်သက်ကမလးကို မရစိုမသာလေ်းေျား၊ နှင်းခဲေျား၊ အမဝးမခပးလေ်းေကကီးေျား၊ မကျးလက်မဒသလေ်းေျား၊ ညပိုင်းယာဉ်မောင်းခခင်း၊ စ

သည့်လေ်းအမခခအမန အေျ ိုးေျ ိုးနှင့် အမတွ့အကကုံရှိမအာင် စီစဉ်မပးပါ။
• ေရင်းနှီးသည့် လေ်းေျားတွင် ယာဉ်မောင်းမလ့ကျင့်မပးပါ။
• ယာဉ်ေျားကို မဘးကင်းေှုအတွက် မရွးပါ၊ သွင်ခပင်ကိုဘဲေမရွးပါနှင့်။
• သင့်ေိသားစုအတွက် သင့်မလျာ်သည့် ယာဉ်မောင်းခခင်းနှင့်ဆိုင်မသာ စည်းေျဉ်းေျား၊ တာဝန်ဝတ္တရားေျားနှင့် မနာက်ဆက်တွဲခြစ်ရပ်ေျား အမြကာင်း

ကို လိုအပ်သလို အချိန်ယူခပီးမဆွး မနွးပါ။
• အဆင့်ဆင့်ေျားလာသည့် အထူးအခွင့်အမရးေျား အတွက် နည်းဗျူဟာတစ်ခု ြန်တီးပါ။ သင့်ဆယ်မကျာ်သက်ကမလး ယာဉ်မောင်းအမနနှင့် 

အမတွ့အကကုံရှိလာခပီး သင့်မလျာ်သည့်ဆုံးခြတ်ချက်ေျား ချနိုင်မြကာင်း ခပသသည်နှင့်အေေ တာဝန်ပိုေျားသည့် အဆင့်သိုတ့ိုး၍ မောင်းနှင့်ခွင့်မပးပါ။
• မဘးကင်းစွာ ယာဉ်မောင်းခခင်းအတွက် လိုအပ်သည့် ကျွေ်းကျင်ေှုေျား တည်မဆာက်ခခင်းသည် ရှုပ်မထွးခက်ခဲသည့် လုပ်ရပ်တစ်ခုခြစ်ခပီး နာရီ

မပါင်းေျားစွာ မလ့ကျင့်ခခင်းခြင့်သာ သင်ခန်းစာယူနိုင်သည်။ ယာဉ်မောင်းပညာမပးခခင်းသည် ပထေအဆင့်ခြစ်မသာ်လည်း ေိဘေျားအမနနှင့် 
ဆယ်မကျာ်သက်ကမလးေျားကို ယာဉ်မောင်းသင်ရာတွင် အမရးကကီးမသာ အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။

လေ်း ေခင်းထားမသာ မနရာတွင် သွားနိုင်သည့်ယာဉ်ေျား (ORV) ကို မောင်းနှင်ခခင်းလေ်း ေခင်းထားမသာ မနရာတွင် သွားနိုင်သည့်ယာဉ်ေျား (ORV) ကို မောင်းနှင်ခခင်း
ORV ကိုမောင်းနှင်မသာ သိုေ့ဟုတ် စီးမသာ အသက် 18 နှစ်မအာက်ရှိသူေျား အမနနှင့် 49 CFR 571.218 အရ အမေရိကန်ခပည်မထာင်စု သယ်ယူပိုမ့ဆာင်
မရးဌာနေှ ချေှတ်ထားမသာ စံနှုန်းအဆင့်ေီသည့် မခါင်းမဆာင်းအော မဆာင်းရေည်။

မအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ် အမနနှင့်
• ORV ယာဉ်ပိုင်ရှင်၊
• ORV ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိမသာသူ၊ သိုေ့ဟုတ်
• တရားဝင်ပိုင်ရှင်အေည်၊ ငှားရေ်းခခင်း၊ ေှတ်ပုံတင်ခခင်း၊ ငှားရေ်းရန် သမဘာတူညီချက်၊ ဝယ်ယူနိုင်မသာ မရွးချယ်ေှုရှိသည့် ငှားရေ်းေှု၊ သတ်ေှတ်ချက်

ခြင့် အမရာင်းအဝယ် သမဘာတူညီချက်၊ သိုေ့ဟုတ် အခခားနည်း၊ စသည့်အမြကာင်းရင်းေျားခြင့် ORV ယာဉ် လက်ဝယ်ထားရှိခွင့်ရှိသူ အမနနှင့်၊

အမေရိကန်ခပည်မထာင်စု သယ်ယူပိုမ့ဆာင်မရးဌာနေှ ချေှတ်ထားမသာ စံနှုန်းအဆင့်ေီသည့် မခါင်းမဆာင်းအောကို ေမဆာင်းမသာ အသက် 18 နှစ်
မအာက်ရှိမသာပုဂ္ဂိုလ်အား သိလျက်နှင့် ORV မောင်းနှင်ခွင့် ေမပးရပါ။

မနာက်ဆက်တွဲစာ C | မနာက်ဆက်တွဲစာ C | အခခားမသာ BMV ဝန်မဆာင်ေှုေျားနှင့် ကူညီပံ့ပိုးေှုေျားအခခားမသာ BMV ဝန်မဆာင်ေှုေျားနှင့် ကူညီပံ့ပိုးေှုေျား

ပုံစံစာရွက်ေျားပုံစံစာရွက်ေျား
ပုံစံစာရွက်ေျားကို IN.gov/BMV တွင်မသာ်၎င်း၊ BMV ဌာနခွဲတစ်ခုခုတွင်မသာ်၎င်း၊ ရယူနိုင်ပါသည်။

ေဲဆန္ဒရှင် ေှတ်ပုံတင်ခခင်းေဲဆန္ဒရှင် ေှတ်ပုံတင်ခခင်း
သက်မသခံလက်ေှတ် အသစ်မလောက်ခခင်း၊ သက်တေ်းတိုးခခင်း၊ အစားထိုးခခင်း၊ သိုေ့ဟုတ် ခပင်ဆင်ေွေ်းေံခခင်းေျား လုပ်ေည့် ေည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ေဆို ေဲမပးခွင့်
သတ်ေှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပါက ေဲဆန္ဒရှင် ေှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်လည်း မလောက်လွှာတင်နိုင်သည်။ ယင်းကို BMV ဌာနခွဲတခုခုတွင်၎င်း၊ အွန်လိုင်းေှတဆင့် 
in.gov/mybmv တွင်၎င်း၊ BMV Connect kiosk စက်ကိရိယာခြင့်၎င်း၊ သက်မသခံလက်ေှတ်ကိစ္စရပ်ေျားကို မဆာင်ရွက်မသာအခါ မလောက်လွှာတင်
နိုင်သည်။ လိုင်စင်ရုံးတွင် သက်မသခံလက်ေှတ် မလောက်ရန် လူကိုယ်တိုင် ေသွားနိုင်ပါက စာတိုက်ေှတစ်ဆင့် ေဲဆန္ဒရှင် ေှတ်ပုံတင်ရန် ပုံစံစာရွက်ေျား ရှိ
ပါသည်။

စစ်ေှုထေ်းဆိုင်ရာ Selective Service အစီအစဉ် စာရင်းမပးခခင်းစစ်ေှုထေ်းဆိုင်ရာ Selective Service အစီအစဉ် စာရင်းမပးခခင်း
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် ဥပမဒအရ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အသစ်မလောက်ရန် သိုေ့ဟုတ် သက်တေ်းတိုးရန်ရှိမသာ 26 နှစ်မအာက်အရွယ် အေျ ိုးသားတစ်ဦး 
အမနနှင့် ခွင့်ခပုမသာအခါ ထိုပုဂ္ဂိုလ်အား ေှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ြယ်ဒရယ်အစိုးရထံသို ့Selective Service စစ်ေှုထေ်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်တွင် ေှတ်ပုံတင်
ရန်အတွက် BMV ကို လိုအပ်သည့် အချက်အလက်ပိုမ့ပးရေည်ဟု သတ်ေှတ်ထားသည်။ ေှတ်ပုံတင်ရန်ပျက်ကွက်ခခင်းသည် ခပစ်ေှုကကီးတစ်ခုခြစ်ခပီး ငါးနှစ်
အထိ မထာင်ဒဏ်ချခခင်းနှင့် $250,000 အထိ ဒဏ်မငွမပးခိုင်းခခင်းခြင့် အခပစ်မပးနိုင်သည်။

 Î အမေရိကန်နိုင်ငံသားေျားသည် Selective Service စစ်ေှုထေ်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွင် ေှတ်ပုံတင်ရန် သတ်ေှတ်ချက်ရှိသည်။

မာ့မော���ူမာှတိ်���တိင့််ခြား�င့််�အတိွကာ် မောလိုိာကာ်လိုာာမာ့မော���ူမာှတိ်���တိင့််ခြား�င့််�အတိွကာ် မောလိုိာက်ာလိုာာ

https://www.in.gov/bmv/
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နောက်ဆက်တွဲစာနောက်ဆက်တွဲစာ

IN.gov/BMV တွင်ြတ်ရှုပါ။  မိမိတို၏့ အင်တာနေ်အသုံးခပုမသာ BMV 
ဌာနသည် သင့်လိုင်စင်ခပား အမျ ိုးအစားေုိ မခပာင်းလဲခွင့်မပးခပီး သင့်
လိပ်စာသိုပ့ိုမ့ပးစဉ် တိုးတေ်မှုအမနအထားေုိ စစ်မဆးရန် စီစဉ်မပး
ပါသည်။ လိုင်စင်ခပားနှင့် စတစ်ောများ မရာေ်လာရန် ခန့်မှန်းချေ်အရ 
14 ရေ်ြောပါသည်။ မငွမပးမချရန်အတွေ် e-check ၊ MasterCard ၊ 
Visa ၊ Discover ၊ American Express ၊ သိုမ့ဟုတ် ဒေ်ဘစ်ေဒ်၊ စ
သည့်နည်းခြင့် မပးနိုင်ပါသည်။

BMV အချိန်မမရွး။ မနရာမမရွး။BMV အချိန်မမရွး။ မနရာမမရွး။

BMV အမနနှင့် သင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ေို အိမ်မှမန၍ အဆင်မခပမည့်နည်းလမ်း မလးမျ ိုးခြင့် သေ်တမ်းတိုးနိုင်ရန် 
စီစဉမ်ဆာင်ရွေ်မပးပါသည်။ သေ်တမ်းတိုးမသာအခါ လိုင်စင်ခပား စတစ်ောနှင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လေ်မှတ်ေို 
သင့်ထံသို ့တိုေ်ရိုေ်ပိုမ့ပးမည်။

ြုန်းမှတစ်ဆင့် သေ်တမ်းတိုးခခင်းြုန်းမှတစ်ဆင့် သေ်တမ်းတိုးခခင်း BMV သုံးစွဲသူအတွေ် ဝန်မဆာင်မှု
ဌာနေို 888-692-6841 သိုြ့ုန်းဆေ်ခပီး လိုင်းခွဲနံပါတ် 3 ေိုမရွးခခင်း
ခြင့် ြုန်းမှတစ်ဆင့် သေ်တမ်းတိုးပါ။ ဤြုန်းလိုင်းသည် တစ်ရေ် 24 
ဝန်မဆာင်မှုမပးပါသည်။ လိုင်စင်ခပားနှင့် စတစ်ောများ မရာေ်လာရန် 
ခန့်မှန်းချေ်အရ 14 ရေ်ြောပါသည်။ MasterCard ၊ Visa ၊ သိုမ့ဟုတ် 
ဒေ်ဘစ်ေဒ်ခြင့် မငွမပးမချနိုင်သည်။

BMV Connect kiosk ဝန်မဆာင်မှုစနစ် BMV Connect kiosk ဝန်မဆာင်မှုစနစ် သည် ဝန်မဆာင်မှုများေို တစ်
ရေ် 24 နာရီ ပုံမှန်ခြည့်ဆည်းမဆာင်ရွေ်မပးသည်။ Kiosk စနစ်ရှိရာ
မနရာများနှင့် ရယူနိုင်မသာ ဝန်မဆာင်မှုများ စာရင်းေုိ ရှာမြွရန်အတွေ် 
IN.gov/BMV တွင်ြေည့်ရှုပါ။

စာတိုေ်မှတစ်ဆင့် သေ်တမ်းတိုးခခင်း သေ်တမ်းတိုးရန် အမြောင်းြေား
စာေို ခြည့်စွေ်ခပီး မငွမပးမချမှုနှင့်အတူ စာတိုေ်မှတစ်ဆင့် ပိုမ့ပးခခင်း
ခြင့် သေ်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ လိုင်စင်ခပားနှင့် စတစ်ောများ မရာေ်လာ
ရန် ခန့်မှန်းချေ်အရ 14 ရေ်ြောပါသည်။ မငွမပးမချရန်အတွေ် 
ချေ်လေ်မှတ်၊ MasterCard ၊ Visa ၊ သိုမ့ဟုတ် ဒေ်ဘစ်ေဒ်၊ စသည့်
နည်းခြင့် မပးနိုင်ပါသည်။
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အညွှန်းအညွှန်း
မမတာ်တဆခြစ်မှုများနှင့် အမရးမပါ် အမခခအမနများမမတာ်တဆခြစ်မှုများနှင့် အမရးမပါ် အမခခအမနများ    5858
လေ်ရှိစစ်မှုထမ်းနှင့် စစ်မှုထမ်းမဟာင်း အမှတ်အသားလေ်ရှိစစ်မှုထမ်းနှင့် စစ်မှုထမ်းမဟာင်း အမှတ်အသား  17 17 
လိပ်စာ မခပာင်းလဲခခင်းလိပ်စာ မခပာင်းလဲခခင်း    2020
စေ်ဘီးများစေ်ဘီးများ      5252
ဘရိတ်အုပ်ခခင်းနှင့် မနာေ်မှလိုေ်ရန် အေွာအမဝးများဘရိတ်အုပ်ခခင်းနှင့် မနာေ်မှလိုေ်ရန် အေွာအမဝးများ    4141
အငှားယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အငှားယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်  1616
 သေ်မသခံလေ်မှတ် ခပင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း  20
 သေ်မသခံလေ်မှတ် အစားထိုးခခင်း  20
 သေ်မသခံလေ်မှတ် သေ်တမ်းတိုးခခင်း  19
 ေမလးမဘးေင်းမှုအတေွ် ထိန်းချုပ်မှုများ  55
 လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်  10
 အာရုံမစိုေ်ဘဲ ယာဉ်မမာင်းခခင်း  45
ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်များ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်များ   11
 သေ်မသခံလေ်မှတ် ခပင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း  20
 လေ်မတွ့ယာဉ်မမာင်း စစ်မဆးမှုအတွေ် ေင်းလွတ်ခွင့်  5
 တရားဝင်မှုသေ်တမ်းောလ  9
 ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်အတေွ် မလောေ်လွှာတင်ခခင်း  8
 စာတိုေ်မှတစ်ဆင့် လေ်ခံရရှိခခင်း  11
 သေ်မသခံလေ်မှတ် သေ်တမ်းတိုးခခင်း  19
 သေ်မသခံလေ်မှတ် အစားထိုးခခင်း  20
 သေ်မသခံလေ်မှတ်အတေွ် အထူးလိုအပ်ချေ်များအရ 
  ေန့်သတ်ချေ်များ  12
 ေန့်သတ်ချေ်များ 12
ယာဉ်မမာင်းအတွေ် မဘးေင်းမှု အစီအစဉ ်ယာဉ်မမာင်းအတွေ် မဘးေင်းမှု အစီအစဉ ်  2121
လေ်မတွ့ယာဉ်မမာင်း စစ်မဆးခခင်းများ လေ်မတွ့ယာဉ်မမာင်း စစမ်ဆးခခင်းများ   55
အမရးမပါ်ယာဉ်များ အမရးမပါ်ယာဉ်များ   5151
ဒဏ်ရာရရှိမှု သိုမ့ဟုတ် ထိခိုေ်ပျေ်စီးမှု အတွေ် ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်ဒဏ်ရာရရှိမှု သိုမ့ဟုတ် ထိခိုေ်ပျေ်စီးမှု အတေွ် ဘဏ္ဍာမရးဆိုင်ရာတာဝန်    77
အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ခပုချေ်အငှားယာဉ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတည်ခပုချေ်    1515
သေ်မသခံေတ်ခပားများသေ်မသခံေတ်ခပားများ  11
  သေ်မသခံလေ်မှတ် ခပင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း  20
 သေ်မသခံေတ်ခပားအတေွ် မလောေ်လွှာတင်ခခင်း  3
 စာတိုေ်မှတစ်ဆင့် လေ်ခံရရှိခခင်း  11
 သေ်မသခံလေ်မှတ် အစားထိုးခခင်း  20
သေ်မသခံ စာရွေ်စာတမ်းများသေ်မသခံ စာရွေ်စာတမ်းများ  66
 တရားဝင်မနထိုင်ခွင့် စာရွေ်စာတမ်းများ  67
 မနထိုင်မှုဆိုင်ရာ စာရွေ်စာတမ်းများ  67
 လူမှုြူလုမံရး၊ ဆိုရှယ်နံပါတ် စာရွေ်စာတမ်းများ  67
 လေ်ခံြွယ် စာရွေ်စာတမ်းများေို တငခ်ပခခင်း  69
ယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာ့မနစဉ် ယာဉ်မမာင်းခခင်းယာဉ်မမာင်းနိုင်စွမ်း အားမလျာမ့နစဉ် ယာဉ်မမာင်းခခင်း    5959
အင်ဒီယားနားခပည်နယ် သေ်မသခံလေ်မှတ်များအင်ဒီယားနားခပည်နယ် သေ်မသခံလေ်မှတ်များ    11
အာမခံမြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များအာမခံမြေးရှိရမည့် သတ်မှတ်ချေ်များ   2222
လမ်းဆုံများလမ်းဆုံများ    3434
 ရပ်ရန်အမှတ်အသားေို ချဉ်းေပ်ခခင်း  35
 ဦးစားမပးရန်အမှတ်အသားေို ချဉ်းေပ်ခခင်း  35
 အချေ်ခပမီး မရှိမသာ လမ်းဆုံေို ချဉ်းေပ်ခခင်း  36
 လမ်းဆုံတွင် ခြတ်မမာင်းသွားခခင်း  34
 လမ်းဆုံတွင် ချ ိုးမေွ့ ခခင်း  34
ခပည်နယ်ေူး အမဝးမခပးလမ်းမကေီးများ ခပည်နယေ်ူး အမဝးမခပးလမ်းမကေီးများ   4646
စာမတွ့စစ်မဆးခခင်း စာမတွ့စစ်မဆးခခင်း   55
ယာဉ်မြော အမှတ်အသားများ ယာဉမ်ြော အမှတ်အသားများ   3737
ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်များယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်များ  33
 သေ်မသခံလေ်မှတ် ခပင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း  20
 တရားဝင်မှုသေ်တမ်းောလ  9
 ယာဉ်မမာင်းသင်ခွင့်အတေွ် မလောေ်လွှာတင်ခခင်း  3
 သေ်မသခံလေ်မှတ် အစားထိုးခခင်း  20
မမာ်မတာ်ဆိုင်ေယ်များမမာ်မတာ်ဆိုငေ်ယ်များ  1313
  သေ်မသခံလေ်မှတ် ခပင်ဆင်မွမ်းမံခခင်း  20
 တရားဝင်မှုသေ်တမ်းောလ  13
 မမာ်မတာ်ဆိုငေ်ယ်မမာင်းနှင်ခွင့် အတညခ်ပုချေ်အတွေ်
  မလောေ်လွှာတင်ခခင်း  13
 မမာ်မတာ်ဆိုငေ်ယ် အမမာင်းသင်ခွင့်အတေွ် မလောေ်လွှာတင်ခခင်း 13
 သေ်မသခံလေ်မှတ် အစားထိုးခခင်း  20
 မမာ်မတာ်ဆိုငေ်ယ်များနှင့် လမ်းမြောင်း မေမဝအသုံးခပုခခင်း 52
စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုင်ေယ်များ စေ်နှင့်မမာင်းနှင်မသာဆိုင်ေယ်များ   1414

အမည်မခပာင်းလဲခခင်းများ အမည်မခပာင်းလဲခခင်းများ   2020
အင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူလူသစ်များအင်ဒီယားနားခပည်နယ်တွင် မနထိုင်သူလူသစ်များ  22
ညပိုင်း ယာဉ်မမာင်းခခင်းညပိုင်း ယာဉ်မမာင်းခခင်း    4444
ယာဉ်ရပ်နားခွင့် ေတ်ခပားများယာဉ်ရပ်နားခွင့် ေတ်ခပားများ    1818
အခခားယာဉ်များေို မေျာ်တေ်ခခင်းအခခားယာဉ်များေုိ မေျာ်တေ်ခခင်း    3737
ဓာတ်ပုံမလိုသည့်ခခွင်းချေ်ရှိမသာ သေ်မသခံလေ်မှတ်များဓာတ်ပုံမလိုသည့်ခခွင်းချေ်ရှိမသာ သေ်မသခံလေ်မှတ်များ    1111
ပွိုင့်များ ပွိုင့်များ     2121
စမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်များ စမ်းသပ်ောလ ယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်များ   99
အများခပည်သူခရီးသည်အတွေ် အငှားယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်များအများခပည်သူခရီးသည်အတွေ် အငှားယာဉ်မမာင်းလိုင်စင်များ    1616
ရထားလမ်းဆုံများရထားလမ်းဆုံများ    4848
စစ်မှန်သည့်သေ်မသခံေတ်ခပား Real IDစစ်မှန်သည့်သေ်မသခံေတ်ခပား Real ID  11
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