သုံးဘီးတပ်ယာဉ်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ြခင်းအတွက်
အများဆုံးခွင့်ြပုနိုင်သည့် သတ်မှတခ
် ျက်များအား အသိေပးြခင်းကိစ္စ
၁။

သုံးဘီးတပ်ယာဉ်များမှာ လက်ရှိတွင် ြပည်ပမှ တင်သွင်းလျက်ရှိသည်အ
့ ြပင် ြပည်တင
ွ း်

ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားမှလည်း SKD စနစ်ြဖင့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ သုံးဘီးတပ်ယာဉ်အများစုမှာ
ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ေပါတွင် အေြခခံတည်ေဆာက်ထားပီး စက်မပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ေဆာက်မ
ပုံစံမှာလည်း ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏ တည်ေဆာက်ပုံနှင့်ဆင်တူပါသည်။
၂။

သုံးဘီးတပ်ယာဉ်များ၏ ယာဉ်တည်ေဆာက်မပုံစံမှာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကဲ့သို့ Safety

Standard မြပည့်မီသြဖင့် ယာဉ်တိုက်ခိုက်တိမ်းေမှာက်မ ြဖစ်ေပါပါက လိုက်ပါစီးနင်းသူ ခရီး
သည်များအတွက် အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ေြခအခွင့်အလမ်း ပိုမိုများြပားြခင်း၊ ယာဉ်ေပါတွင် ေဘး
အန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစ္စည်းများတင်ေဆာင်ပါကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်နင
ှ ့် အြခားလမ်းအသုံးြပု
သူများအေပါ

အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ြခင်း၊

စီးနင်းကရာတွင်လည်း

ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကဲ့သို့

ဆိုင်ကယ်စီးဉီးထုပ် မေဆာင်းကြခင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကဲ့သို့ Air Bag ၊ ခါးပတ် စသည့် ေဘး
အန္တရာယ်ကင်းရှငး် မကရ
ိ ယ
ိ ာ(Safety Item) များ မပါရှိြခင်း၊ ေရှ့ေလကာမှန်နှင့် ေရသုတ်တံ မပါ
ရှိြခင်း၊ စနစ်ကျေသာ ေနာက်ကည့်မန
ှ ်မပါရှိြခင်း၊ ယာဉ်ေမာင်းခန်းနှင့် အတွငး် ခန်းအကာအရံများ
ြပည့်စုံစွာမပါရှိြခင်း၊ အဝင်/အထွက်တံခါးေပါက်များ စနစ်တကျမပါရှိြခင်း စသည်တို့ေကာင့်
ယာဉ်တက
ုိ ခ
် က
ုိ မ
်  ြဖစ်ပွားပါက ထိခက
ုိ ဒ
် ဏ်ရာရရှမ
ိ  အလွနမ
် ျားြပားေစသည့် ယာဉ်အမျုးအစား
ိ
ြဖစ်ပါသည်။
၃။

ထိေ
့ု ကာင့် သုးံ ဘီးတပ်ယာဉ်များ၏ ယာဉ်တည်ေဆာက်မပိုင်းဆိုင်ရာ Active Safety နှင့်

Passive Safety ပိုင်းဆိုင်ရာများ အားနည်းြခင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ လမ်းနှင့်ယာဉ်ေကာအေြခ
အေနများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ြခင်း၊ လမ်းအသုံးြပုသူများ၏ စည်းကမ်းလိုက်နာမ
အားနည်းြခင်း၊ ြမန်နန်းြမှင့်ေမာင်းနှင်မများအား ထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်ြခင်းစသည်တို့ေကာင့် Road
Safety ကိေ
ု ရှ့ရ၍ ယင်းတိ၏
့ု
အတိင
ု း် အတာ၊ အရွယအ
် စား၊ Engine Power နှင့် တင်အား
အမျုးမျ
ိ ုးိ ထုတ်လုပ်တင်သွင်းလျက်ရှိေနြခင်းများကို ကန့်သတ်မြပုလုပ်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။
၄။

သို့ြဖစ်ပါ၍ ၂၆.၈.၂၀၁၉ ရက်ေန့ေနာက်ပိုင်း တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်ြဖင့် ြပည်ပမှ တင်သွင်း

ေရာက်ရှိလာသည့် သုံးဘီးတပ်ယာဉ်များနှင့် ြပည်တွင်းကုမ္ပဏီများမှ SKD စနစ်ြဖင့် ထုတလ
် ပ
ု ်
သည့် သုံးဘီးတပ်ယာဉ်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်
ြပပါအများဆုံးသတ်မှတ်ချက်များြဖင့် ခွင့်ြပု၍ မှတ်ပုံတင်ေဆာင်ရွကေ
် ပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း
အသိေပးအပ်ပါသည်-
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(က)

(ခ)

(ဂ)

စက်စွမ်းအား(Max)
(၁)

Engine Power (Max)

-

450cc

(၂)

Diesel Engine ြဖစ်ပါက (1 Cylinder)

အတိုင်းအတာ
(၁)

ယာဉ်အလျား (Max) -

4250 mm (13.9ft)

(၂)

ယာဉ်အနံ (Max)

-

1500 mm (4.9ft)

(၃)

အြမင့် (Max)

-

2000 mm (6.5ft)

တင်အား (Max)
(၁)

သုံးဘီးေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် -

500 kg

(၂)

လူစီးသုံးဘီးေမာ်ေတာ်ယာဉ် -

5 P (ယာဉ်ေမာင်းသူအပါအဝင်)

(ဃ)

ဝင်ရိုးအေရအတွက်(Max)

-

(2) Axle

(င)

Axle Capacity (Max)

-

1000 kg

(စ)

Tyre Size (Max)

-

5.00 -12

(ဆ)

သုံးဘီးတပ်ယာဉ်အမျုးအစားများအားလု
ိ
ံးတွင် Type D ေရာင်ြပန်ြပား အမျုးိ
အစားကို တပ်ဆင်ရပါမည်။

(ဇ)

လပ်စစ်စမ
ွ ်းအင်သးံု သုးံ ဘီးတပ်ယာဉ်များ မှတပ
် တ
ံု င်ရာတွင် မူလလပ်စစ်စွမ်း
အင်သုံးစနစ် ပျက်စီးသွားပါက တူညီသည့် Motor Power, Battery Power နှင့်
Battery အေရအတွက်များအတိုင်းသာ ေြပာင်းလဲတပ်ဆင်ခွင့်ြပုမည်ြဖစ်သြဖင့်
လပ်စစ်စမ
ွ ်းအင်သးံု ယာဉ်များ၏ ယာဉ်မှတပ
် တ
ံု င်သက်ေသခံလက်မတ
ှ ်(အဝိုင်း)နှင့်
ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃)၏ အတွငး် စာမျက်နာှ တိတ
့ု င
ွ ် “အြခားေလာင်စာ
ဆီသုံးအင်ဂျင်တစ်မျုးမျ
ိ ုးသိ
ိ ု့ ေြပာင်းလဲတပ်ဆင်ထားြခင်းကို လုံးဝခွင့်မြပု။” ဟူ
ေသာ စာသားကို အနီေရာင်ကန့်လန့်ြဖတ်တံဆိပ်တုံးရိုက်နှိပ်၍ မှတ်ပုံတင်ေဆာင်
ရွက်ေပးပါမည်။
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