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Urbanization of Yangon has accelerated after 1988 and the
process created an increase in the demand of public transport
in the city. As a result, the number of bus routes has increased
to 336 and that in turn created the need to employ large
numbers of bus conductors (called as sa-pe ya (“spare”) in
Burmese). Bus conductors in Yangon play a crucial role in the
daily lives of commuters in Yangon. This paper intends of
explore the daily lives of bus conductors, their livelihoods,
their social and educational backgrounds and social issues and
problems they encouter in their day-to-day relations with their
customers, using research methods such as direct observation,
interviews and in-depth interviews with a special focus on No.
3 buses.
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နိဒါန်း
ရန်ကုန်မမို ့သည် ၁၉၈၈ 'ုနှစ်တနာက်ပိုင်း

ွင် မမို ့သစ်အမားအခပားကို

'ဲ ့ထွင်းတ.ာ်တဆာင်လာ'ဲ့သည်။ ထို ့တကကာင့် လ1င်သာယာ၊ ဒဂုံမမို ့သစ်
(တ

ာင်၊ တခမာက်၊ အတရှ ၊့ ဆိပ်ကမ်း) တရ6ခပည်သာ၊ ဝါး

စ်ရာ စသည့်

ခ.င့် မမို ့သစ်မားတပ8ထွက်လာ'ဲ့သည်။ ထို ့မမို ့သစ်တနရာမားနှင့် ဆင်တခ'
.ုံးတဒသမားသို ့ တကးလက်တဒသမှ အမားအခပား အတခ'စိုက် ဝင်တရာက်
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ွက် အ'က်အ'ဲရှိလာသူ အမားအခပားလည်း ထိုမမို ့သစ်မားသို ့

တခပာင်းတရ6 သွ
့ ားကကသည်။
မမို ့ခပဧရိယာ ကယ်ဝန်းလာသည့်နှင့်အ

ူ ရန်ကုန်မမို ့ ွင် တနထိုင် ကက

သူမားအတနခ.င့်အလုပ်သွားအလုပ်ခပန်၊ ရုံး

က်ရုံးဆင်းနှင့်တကာင်း သွား

တကာင်းခပန်

ို ့ ွင် တမာ်တ

ာ်ယာဉ်လိုင်းကားမားနှင့် မမို ့ပ

်ရထား

ို ့

ကိုသာ အဓိကထား၍ အသုံးခပုကကရသည်။ န1င်းယှဉ်မ မားအရ ရန်ကုန်
မမို ့၏ မမို ့နယ်အနှံ ့အား ယှက်ထိုးဆက်သွယ်ထားတသာ လမ်းမမားတပ8
ွင် တခပးဆွဲလ=က်ရှိတသာ တမာ်တ

ာ်ယာဉ် လိုင်းကားမားကို ပိုမိုအသုံး

ခပုတကကာင်း သိရသည်။
ခပည်သူလူထု၏တန ့စဉ်သုံးစွဲမခမင့်မားလာသည့် အ
ရန်ကုန်မမို ့ ွင် တခပးဆွဲလ=က်ရှိတသာ တမာ်တ
အတရအ

ွက်မှာလည်း

ိုး

ွက်တကကာင့်

ာ်ယာဉ် လိုင်းမား၏

က်မားခပားလာ'ဲ့သည်။ ယ'ုအ'ိန်

ရန်ကုန်မမို ့၌ တန ့စဉ်တခပးဆွဲလ=က်ရှိတသာ တမာ်တ

ာ်ယာဉ်လိုင်တပါင်း

၃၃၆လိုင်း'နရ့် ှိပါသည်။ ထိုတမာ်တ

ာ်ယာဉ်လိုင်းမား

ကားစီးတရ ၆၅၂၂စီးရှိမပီး ရန်ကုန်

ိုင်းအ

ွင်း၌

ွင် စုစုတပါင်း

စ်တန ့လ=င် ပမ်းမ=

'ရီးသည် ၂.၂သန်း'နက
့် ို သယ်ယူပို ့တဆာင်းတပးလ=က်ရှိသည်။ ၁
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ဗဟိုတကာ်မ

ီ (ရန်ကုန်

ွင်း တမာ်တ
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ွက်နှင့်အ

ူ ထိုယာဉ်လိုင်း

အလုပ်လုပ်ကိုင်ကကတသာ ယာဉ်လုပ်သား အတရအ

ွက်မှာလည်း
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ာ်ယာဉ်မားအား တမာင်းနှင် တခပးဆွဲရာ

ွင်ပါဝင်သည့် ယာဉ်တမာင်း (ဒရိုင်ဘာ)(တမာင်း)မားနှင့် 'ရီးသည်မား
ထံမှ ယာဉ်စီး' အ'တကကးတငွတကာက်'ံသူ စပယ်ယာ (လက်မှ
ယာဉ်တနာက်လိုက်) (တရာင်း)

်တရာင်း/
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ယ'ုတလ့လာမသည် ထိုသို ့ယာဉ်လိုင်းမား

ိုး'ဲ ့မတကကာင်း

ိုး ပွား

လာသည့် စပယ်ယာမား၏ တန ့စဉ် လူမဘဝ အတကကာင်းအရာမားကို
နားလည်သိရှိလိုခ'င်းတကကာင့်ခ.စ်သည်။ စပယ်ယာမားသည် ယာဉ် လိုင်း
အလိုက်တန ့စဉ် လူဦးတရ ရာဂဏာန်းမှ တထာင်ဂဏာန်တကာ်နှင့် ဆက်ဆံ
တနရခ'င်း၊ တကးလက်တဒသမှ တခပာင်းတရ6 ဝင်
့ တရာက်လာသူ အမားစု ဝင်
တရာက်လုပ်ကိုင်ကကတသာ အလုပ်အကိုင်
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ဦးဝင်းတနာင်၏ တမးခမန်း'က်အား ဗိုလ်မှူး'ုပ်တကာ်ဇံခမင့် (ခပည်ထဲတရးဝန်ကကီးဌာန၊
ဒု

ိယဝန်ကကီး)၏ တခ.ကကား'က်မှ သိရှိရပါသည်။
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ပညာအရည်အ'င်းနှင့် လုပ်ငန်'ွင် အတခ'အတန
ရင်ဆိုင်တကကရတသာ လုပ်ငန်း'ွင်အ

ို ့သည် ၎င်း

ို ့တန ့စဉ်

ွင်းမှ ခပဿနာမား၊ 'ရီးသည်မား

နှင့် ခ.စ်ပွားတသာ ခပဿနာမားနှင့် လူမတရဆိုင်ရာခပဿနာမားနှင့် မည်
ကဲ့သို ့ ဆက်စပ်လ=က်ရှိတကကာင်းကို တလ့လာသုံးသပ်

င်ခပသွားမည်ခ.စ်

ပါသည်။

Figure 1: စပယ်ယာ

ို ့၏ တန ့စဉ်လူမတရးဘဝအခ'အတန

ယ'ုတလ့လာမကို ခပုလုပ်ရာ
ယာဉ်လိုင်းမားစွာထဲမှ ယာဉ်လိုင်း

ွင် ရန်ကုန်

စ်'ုခ.စ်တသာ မ.ထ.သ (တမာ်တ

ယာဉ်လုပ်ငန်းတပါင်းစုံ ထိန်း သိန်းတရး) ၏ အမှ
လိုင်းအ

စ်မမို ့လုံးရှိ တမာ်တ
် (၃) တမာ်တ

ာ်
ာ်

ာ်ယာဉ်

ွင်းရှိ စပယ်ယာမားကိုသာ အဓိကထားတလ့လာသွားမည်ခ.စ်

ပါသည်။ ဤယာဉ်လိုင်းအား တရွး'ယ်တလ့လာရခ'င်းမှာ ရန်ကုန်မမို ့
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Figure 3 ၂၀၁၃'ုနှစ်
အ

ွင် စ

င်တခပးဆွဲ'ဲ့တသာ အမှ

် ၃ minibus

ွင်း တခပးဆွဲလက်ရှိတသာ အခ'ားယာဉ်လိုင်းမားနှင့် န1င်းယှဉ်ပါက

'ရီးစဉ်

ိုတ

ာင်းခ'င်းတကကာင့် စပယ်ယာ

ဘဝကို တလ့လာတစာင့်ကကည့်ရာ

ို ့၏ အခပုအမူနှင့် တနစဉ်

ွင် နိုင်နင်းစွာ တဆာင်ရွက်နိုင်မည်ဟု

ယူဆခ'င်းတကကာင့်ခ.စ်သည်။
အမှ

် (၃) ယာဉ်လိုင်းအ

ွင်းရှိ စပယ်ယာမားနှင့် ပ

်သက် ၍

တလ့လာမမားကို ၂၀၀၉ 'ုနှစ် ဇွန်လမှ နိုဝင်ဘာလအထိ ခပုလုပ်'ဲ့မပီး
၂၀၁၄'ုနှစ်
ယ'ုစာ

ွင် ဇူလိုင်လ

မ်းကို

င်ခပရာ

ွင် ထက်မံ တလ့လာမမားကို ခပု'ဲ့ပါသည်။
ွင် ထိုတလ့လာမရလာဒ်မားကို အတခ''ံ၍

ယတန ့လက်ရှိ အတခ'အတနမားနှင့် ယှဉ်
တလ့လာမကိုခပုလုပ်ရာ

ွဲတလ့လာသွားမည်ခ.စ်ပါသည်။

ွင် အဓိကတလ့လာသည့် လူ ့အ.ွဲ ့အစည်းခ.စ် တသာ

94 | ရဲဟိန်ေ

ာင်

စပယ်ယာမားအား တလ့လာ တစာင်ကကည့်ခ'င်း (direct observation)၊
တလ့လာမခပုလုပ်သည် နှစ်ကကိမ်အ
ဦးတရ (၉၀) 'နအ
့် ား အင်
အတသးစိ
ပုံစံ

်နှင့်

ွင်း၌ ယာဉ်လိုင်းအ

ွင်း စပယ်ယာ

ာဗူးခ'င်း (face-to-face interview)၊

ိကစွာတမးခမန်းတလ့လာခ'င်း (in-depth interview)

ို ့ကို အသုံးခပုထားပါသည်။

ော်ေ

ာ်ယာဉ်လိုင်း၏ သိုင်းအကျဉ်း

ယာဉ်လိုင်းအမှ

် (၁) မှ အမှ

်(၂၀)အထိ သည် စ

င်ထူတထာင်'ိန်

ွင် ကုန်းလမ်းပို ့တဆာင်တရး တကာ်ပတရးရှင်း (က ပ ရ)၏ လက်တအာင်
ွင်ရှိ'ဲ့မပီး မ ထ သမှ စီမံအုပ်'ုပ်တပးရခ'င်းခ.စ်သည်။ ၎င်း
အမှ

်(၃) ယာဉ်လိုင်းသည် ဟိုင်းလ

ို ့အထဲမှ

် (Toyota Hilux) ကား အမိုး

အစားမားခ.င့် .ွဲ ့စည်းထားတသာ ယာဉ်လိုင်းခ.စ်ပါသည်။ ယာဉ် လိုင်းကို
၁၉၉၀ 'ုနှစ်'နက
့် စ

င် .ွဲ ့စည်း'ဲ့သည်ဟု ယူဆ ရသည်။ ယာဉ်လိုင်း

စ

င် ထူတထာင်စဉ်က ပါဝင်'ဲ့တသာ ယာဉ်ပိုင်ရှင်မား၏ အဆိုအရ

စ

င် ထူတထာင်စဉ်

(တမာ်တ

ွင် ကားအစီတရ ဆယ့်ငါးစီး'နရ့် ှိမပီး၊ ဂိ

ာ်ယာဉ်လိုင်း 'ရီးစဉ်စ

င်သည့်တနရာ)မှာ ကကည့်ခမင်

နယ် စလင်းအားကစားကွင်းအတရှ မှ့ ခ.စ်မပီး၊ တခမနီကုန်း၊ တရ6
ို ့ကိုခ.

်၍ လသာမမို ့နယ်

ွင် ဂိ

်ရင်း

်ဆုံး (တမာ်တ

ိုင်မမို ့
ိဂုံ ဘုရား

ာ်ယာဉ်လိုင်း 'ရီး

စဉ်အဆုံး) ပါသည်။၃
ထိုတမာ်တ

ာ်ယာဉ်လိုင်းအား ၁၉၉၃'ုနှစ်

ွင် ဂိ

် ရင်းအား အလုံ

မမို ့နယ် ဗဟိုအမိုးသမီးတဆးရုံ အနီးရှိ ဗဟို အမိုးသမီးတဆးရုံကားမှ
ိုင်သို ့ တခပာင်းတရွ 'ဲ့ ့မပီး 'ရီးစဉ်နှင့် ဂိ
သည်။ ၂၀၀၉'ုနှစ် တလ့လာမ စ

်ဆုံးမှာ ယ'င် အ

င်ခပုလုပ်'ိန်၌ အမှ

ိုင်းပင်ခ.စ်ပါ
် (၃)ယာဉ်လိုင်း

ွင် လိုင်း'ွဲ (၃)'ု ခ.င့်တခပးဆွဲလ=က်ရှိသည်။ ယာဉ် လိုင်း၏ နံပါ
၃

ယာဉ်လိုင်းအ

်

်ပါရှိတသာ

ွင်းရှိ ဝါရင့် စပယ်ယာမားထံမှ သိရှိရတသာ အ'က်ခ.စ်မပီး 'နမ့် ှန်း

တ.ာ်ခပ'က်သာခ.စ်သည်။
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ာင်

အမှ

်

်

ံဆိ

ွင် အသုံးခပုတသာ အတရာင်ကိုလိုက်၍ အစိမ်း တရာင်

လိုင်း၊ အဝါတရာင်လိုင်းနှင့် အခ.ူတရာင် လိုင်းဟူ၍ 'ွဲခ'ားထားပါသည်။
တမာ်တ

ာ်ယာဉ်လိုင်းမား၏ 'ရီစဉ်သ

တရာင် ယာဉ်လိုင်း၏ ဂိ
မှ

်

ိုင်မှ စ

်

ိုင်

တရာင် ယာဉ်လိုင်းမှာ ကမာရွ
ကကည့်ခမင်

ိဂုံဘုရားကိုခ.

ွင် ဂိ

်

ိုင်

်၍ မဂဂလာတ

် မမို ့နယ် အိုဝမ်း ကားမှ
ွင် ဂိ

ိဂုံဘုရားကို ခ.

်

ိုင်မှ စ၍

်၍ ဒဂုံ မမို ့နယ်

်ဆုံးပါသည်။ (Figure 2) အခ.ူ

တရာင်ယာဉ်လိုင်းသည် အလုံမမို ့နယ် ဗဟိုအမိုးသမီး တဆးရုံမှ
စ၍ လှည်း
တဘလီ

ံ

န်း၊ တကာက်ကုန်းကိုခ.
ား

ွင် ဂိ

ဟိုင်လ

ိုင်မှ

်ဆုံးပါသည်။ (Figure 4) ဤ ယာဉ်လိုင်း ၁'ု
ွက်မှာ

ွင် ၁၈၃၆၀ဦး၊ အဝါတရာင်ယာဉ်လိုင်း

၂၄၁၂၀ဦးနှင့် အခ.ူတရာင်ယဉ်လိုင်း
ယ'ုဤ စာ

်

်၍ တခမာက်ဥကU ာလာမမို ့နယ်

'င်းစီအား တန ့စဉ် အသုံးခပုတနတသာ 'ရီးသည်း အရည်အ
အစိမ်းတရာင်ယာဉ်လိုင်း

ာင်

်ဆုံးပါသည်။ (Figure 2) အဝါ

ိုင်ညတစး၊ တခမနီကုန်း၊ တရ6

တဆာက်လုပ်တရး မှ

်'က်မားမှာ အစိမ်း

်ရင်းမှာ အလုံမမို ့နယ် ဗဟိုအမိုးသမီး တဆးရုံ

င်၍ တခမနီကုန်း၊ တရ6

ညွနမမိ
့် ု ့နယ် အမဲတစး မှ

်မှ

်ကားတလးမားတနရာ

ို ့ခ.စ်သည်။ ၄

ွင် ၈၁၆၀ ဦး

မ်းကိုတရးသား'ိန်၌ အမှ

ွင်

် ၃ ယာဉ်လိုင်းသည် ယ'င်

ွင် ၂၀၁၃'ုနှစ်မှစ

င်ကာ မီနီ ဘက်စ်

(minibus) ကားမားခ.င့် အစားထိုးတခပးဆွဲတနမပီးခ.စ်သည်။ ယာဉ်လိုင်း
'ွဲမှာလည်း ယ'င်လိုင်'ွဲ၃'ုအစား အစိမ်းတရာင်နှင့် အခ.ူတရာင် လိုင်း'ွဲ
(၂)'ုသာ သ
မှ ဂိ

်မှ

်တခပးဆွဲတနမပီးခ.စ်သည်။ ယ'င် 'ရီးစဉ်လမ်းတကကာင်း

်ဆုံးတနရာမားသာတခပာင်းလည်း 'ဲ့သည်။ အစိမ်းတရာင်ယာဉ်လိုင်း

(Figure 4) ၏ ဂိ

်ဆုံးမှာ လသာမမို ့နယ် လသာမှ

တကာင်း၊ အခ.ူတရာင်ယာဉ်လိုင်းသည် တ
၄

်

ိုင်သို ့လည်း

ာင်ဥကU လာမမို ့နယ် တ

'စ်စံဝင်း။(၂၀၁၁)။ ရန်ကုန်'ရီးသွားသမိုင်းထဲက မထသ၊ ပန်းမိုး

ရန်ကုန်။

ာင်
ရာစာတပ၊

တမာ်တ

ဥကU လာဘုရား မှ

်
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ိုင်သို ့လည်းတကာင်း 'ရီးစဉ်တခပာင်း လည်း

ထားသည်။
စပယ်ယာဆိုသည်ှာ
ခမန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို ့တဆာင်တရး
တမာ်တ

ွင် ကိုလိုနီတ'

်

ွင်

ာ်ယာဉ်လိုင်းမား၊ ထတရာလီလိုင်းမားနှင့် မီးရထားကို အသုံး

ခပု'ဲ့ကကသည်။ ၁၉၁၃'ုနှစ်

ွင် ရန်ကုန်လ=က်စစ်ဓာ

မှ မမို ့ ွင်းနှင့် ဆင်တခ'.ုံးတဒသမားသို ့ တမာ်တ

်အားတပး ကုမVဏီ

ာ်ယာဉ်တခပးဆွဲမ စ

င်

'ဲ့ခ'င်းတကကာင့် ထိုအ'ိန်ကပင် ယာဉ်လုပ်သားမား၏ အလုပ်အကိုင်မား
င်တပ8တပါက်လာသည်ဟု 'န်မှန်းရသည်။ ၅ ထိုစဉ်က စပယ်ယာမား

စ

၏ လုပ်ငန်း

ာဝန်နှင့် ပ

သည့် အတထာက်အထားတ

်သက်၍ ရှာတ.ွတလ့လာတသာ်လည်း 'ိုင် မာ
ွ ရခ'င်
့
းမရှိတပ။

Spare ဟူတသာ တဝါဟာရသည် ၂၀၁၁ 'ုနှစ်
ထု

ွင် ခမန်မာစာ အ.ွဲ မ
့ ှ

်တဝသည့် အဂဂလိပ်–ခမန်မာအဘိဓာန်အရ (n) အရန်၊ အပို (ပစXည်း၊

ဘီး စသည်)ဟူ၍ တ.ာ်ခပထားသည်ကို တ
လိုင်းမား

ွ ရှ့ ိရသည်။ တမာ် တ

ာ်ယာဉ်

ွင် ဤကဲ့သို ့ ဝန်တဆာင်မ လုပ်ကိုင်သူကို ယ'ု အ'ါ

ွင်

စပယ်ယာ (spare) ဟူ၍ အဂဂလိပ်အသံထွက်ခ.င့် အသံလှယ် ၍ တ'8
ဆိုတကကာင်း ယူဆမိသည်။ အတကကာင်းအရင်းမှာ ယာဉ်၏ အတနာက် ပိုင်း
ွင်ယာဉ်တမာင်းမဟု
ပ

်တသာသီခ'ား

်သက်တသာ အခ'ားကိစXရပ်မား

စ်တယာက်ခ.စ်ခ'င်းနှင့် ယာဉ် နှင့်
ွင်ပါ ကူညီလုပ်ကိုင် တပးနိုင်ခ'င်း

ို ့တကကာင့် ခ.စ်နိုင်သည်။ 'ိုင်မာသည့် အတထာက်အထားနှင့် သတဘာထား
အခမင် ရရှိ'ဲ့ခ'င်းမရှိပါ။ ဤ စပယ်ယာမားကို တ'
တသာအားခ.င့် လက်မှ

်တရာင်း၊ လက်မှ

် အလိုက်အခ'ား

်စစ်၊ ယာဉ် တနာက်လိုက်၊

ယာဉ်အကူ၊ စသည့်ခ.င့် တ'8တဝ8ကကသည်။ ၁၉၈၈ 'ုနှစ် မ
၅

ခမ

်မွန်၊ တမာင်၊ (ဆူတလ) (၂၀၀၉)။

ိုင် မီက
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လက်မှ

ာင်

် စနစ်ကို ကင့်သုံးတသာ်လည်း တနာက်ပိုင်း

ွင် ခ.

် သိမ်း

'ဲ့သည်။
စပယ်ယာဦးတရမှာလည်း

ိုးပွားလာ'ဲ့သည်။ ထိုစဉ်က

စပယ်ယာမားသည် ယ'ုကဲ့သို ့ 'ရီး သည်မားထံမှ ကား'
တကာက်'ံရသည် မဟု
လက်မှ

်ပဲ။ စီးနင်မည့် 'ရီး စဉ် အလိုက်

်ခ.င့်တရာင်းရတသာစနစ်ခ.စ်သည်။ ထိုစဉ်က လက် မှ

ဟုလည်း တ'8ဆို'ဲ့ကကသည်။ ခမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ် ပါ
ထက်

ွင် အဆိုပါစပယ်ယာ/လက်မှ

ပါဝင်တရာက်လုပ်ကိုင်'ဲ့ကကသည်ဟုတ

်တရာင်း
ီ လက်

်တရာင်းအလုပ်ကိုအမိုးသမီးမား
ွ ဆု
့ ံတမးခမန်း'ဲ့တသာ သက်ကကီး

စပယ်ယာမားထံမှ သိရှိရသည်။
၁၉၈၈'ုနှစ်တနာက်ပိုင်း

ွင် ခမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတရးတခပာင်းလဲမ

မားခ.စ်ပွား'ဲ့မပီး တခပာင်းလဲလာတသာ စီးပွားတရးအတခ'အတနမားအရ
ဧရာဝ

ီခမစ်ဝ ကYန်တပ8တဒသနှင့် အထက်ခမန်မာ နိုင်ငံမှ လူအမား

အခပား ရန်ကုန်မမို ့သို ့တခပာင်းတရွ ဝင်
့ တရာက်လာ'ဲ့ကကသည်။ ထို ့တကကာင့်
ကယ်ခပနလ
့် ာတသာ မမို ့ကွက်အတခ'အတနနှင့်
အတပ8 မူ
လည်း

ည်၍ ရန်ကုန်မမို ့ရှိ တမာ်တ
ိုး

ိုးပွားလာတသာ လူဦးတရ

ာ်ယဉ်လိုင်းအတရအ

ွက်မှာ

က်လာ'ဲ့သည်။

ထို ့တကကာင့်ယ'ုအ'ါ
လိုင်း'န ့် ရှိလာမပီး တမာ်တ

ွင် 'ရီးသည်

င်ယာဉ်လိုင်းတပါင်း ၃၃၆

ာ်ယာဉ် လုပ်သား ဦးတရမှာ ယာဉ်တမာင်း

၅၈၆၈တယာက်'နန့် ှင့် စပယ်ယာဦးတရ ၇၇၄၂ဦး'န ့် ရှိသည်ဟု 'နရ့် ှိ
သည်ဟု မ၊ ထ၊ သ မှ သိရှိရသည်။၅ သို ့တသာ်

ရားဝင် လိုင်စင်ကိုင်

တဆာင်ထားခ'င်းမရှိတသာ ယာဉ်တမာင်းနှင့်ယာဉ်တနာက်လိုက်မားလည်း
ရှိသည်။ ယ'ုတလ့လာတ.ာ်ခပမည့် စပယ်ယာမားမှာ အမှ
လိုင်း'ွဲမားမှခ.စ်မပီး တလ့လာမစ
'န ့် ရှိမပီး၊ ၂၀၁၄'ုနှစ်

် ၃လိုင်း၏

င်ခပုစဉ်က စုစုတပါင်း လူဦးတရ ၇၀

ွင်မ ကားအစီအတရအ

ွက်တခပာင်းလည်းမ နှင့်

တမာ်တ
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လိုင်းပုံစံတခပာင်းလဲမတကကာင့် စပယ်ယာဦးတရ ၄၀တကာ်'နသ
့် ာရှိတ
သည်။ ၎င်း

ို ့အထဲ

ွင် ၂၀၀၉ 'ုနှစ်

ာ့

ွင် လုပ်ကိုင်တနသူမားမှ ကန်

ရှိတန'ဲ့သူ ၂၇တယာက်'နရ့် ှိမပီး အသစ် ဝင်တရာက်လာသူ ၁၃ဦး'န ရ
့် ှိပါ
သည်။ အဆိုပါ စပယ်ယာမား၏ တန ့စဉ်

ာဝန် ဝ Z ရာမားကို သက်

ဆိုင်ရာက[ အလိုက်တ.ာ်ခပသွားမည်ခ.စ်သည်။

စပယ်ယာ

စ်ေယာက်ြစ်လာြင်း

၂၀၀၉'ုနှစ်

ွင် ခပုလုပ်'ဲ့တသာ တ

ွင်ခပုလုပ်'ဲ့တသာတ

ွ ဆု
့ ံတမးခမန်မမားနှင့် ၂၀၁၄'ုနှစ်

ွ ဆု
့ ံတမးခမန်မမားအရ စပယ်ယာအလုပ်ကို တရွး

'ယ်လုပ်ကိုင်ရခ'င်း၏ အဓိကအတကကာင်းခပ'က်မှာ လုပ်ငန်း'ွင်
အ

ွင်းဝင်တရာက်ရန် လွယ်ကူခ'င်းတကကာင့်ခ.စ်တကကာင်းသိရှိရသည်။

အခ'ားအခမင်

စ်ရပ်မှာ အခ'ားလုပ်ငန်းမားထက် ဝင်တငွပိုမိုရရှိ သည်ဟု

ယုံကကည်တသာတကကာင့်ခ.စ်သည်။ စပယ်ယာ
နှင့် ပ

်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ က[

စပယ်ယာ

စ်တရာက်၏ ဝင်တငွရရှိ ပုံ

ွင် တဆွးတနွးမည်ခ.စ်ပါသည်။

စ်တယာက်ခ.စ်လာရန်အ

ွက် အဓိကအတခ''ံ လိုအပ်

'က်မှာ 'န\ာကိုယ် ကကံ'ိုင်မပင်ခ.စ်သည်။ အခ'ားလိုအပ်'က်မားကို
ကနသ
့်

်ထားခ'င်းမရှိတသာတကကာင့် လုပ်ငန်း'ွင်အ

ွင်း ဝင်တရာက်ရန်

လွယ်ကူသည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆခ'င်းခ.စ်သည်။ စပယ်ယာလုပ်လိုသူ
ဦးသည် နီးစပ်ရာမိ
မားမှ

စ်

်တဆွ ယာဉ်လုပ်သားမား၊ အုံနာ (ယာဉ်ပိုင်ရှင်)

ဆင့် တမာ်ယာဉ်လိုင်းအ

ွင်းရှိ စပယ်ယာမားထံမှ အတခ''ံ

အ'က်မားကို သင်ယူကကရသည်။
ထိုသင်ယူမမားသည်လည်း

ိကတသာ အ'ိန်ကနသ
့်

အနည်းဆုံး ငါးရက်မှ ဆယ်ရက်အထိသာ ကကာခမင့်
သင်ကကားရသည့် အ'က်မားမှ မိမိတမာ်တ
မှ

်

်'က် မရှိပဲ

က်သည်။ အဓိက

ာ်ယာဉ်တဘးကင်စွာ ခ.င့်

ိုင်မားသို ့ ဝင်နိုင်ထွက်နိုင်ရန် ယာဉ်တမာင်းအားကူညီရပုံ၊ မိမိ ဝင်
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တရာက်လုပ်ကိုင်မည့် 'ရီးစဉ်အ
နှင့် ယာဉ်စီး' သ

်မှ

ွင်းရှိ ကာမှ

်

ိုင်မား၏ အမည် မား

်ပုံမား၊ ဝင်တငွ'ွဲတဝမ ပုံစံမားနှင့် သ

်မှ

် ဝင်

တငွရရှိရန် ယှဉ်မပိုင်ရပုံမားပင်ခ.စ်သည်။ ထိုသို ့သင် ကကားတနစဉ်အ

ွင်း

တအာက်ခမန်မာနိုင်ငံ ကုန်းလမ်းပို ့တဆာင်တရး ည6န်ကကားတရးမ ဦးစီဌာန
(က၊ ည၊ န)

ွင် စပယ်ယ လိုင်စင်ရရှိရန် တလ=ာက် လ6ာ

င်၍ လိုင်စင်

စာတမးပွဲကို ဝင်တရာက်တခ.ဆိုရပါသည် (Figure 6)။ လိုင်စင်တအာင်ခမင်
မပီးတနာက် မိမိဝင်တရာက်လုပ်ကိုင်မည့်
သက်ဆိုင်ရာ လိုင်းအ
မ၊ ထ၊ သ

ွင်းရှိ ယာဉ်ပိုင်ရှင်ထံမှ တထာက်'ံ'က် ရယူ ၍

ွင် လိုက်'ွင့် (တမာ်တ

ာ်ယာဉ်လိုက်'ွင့်လိုင်စင် )ကို ခပုလုပ်

ရပါသည်(Figure 6) (စပယ်ယာမားအား လိုင်စင်ထု

်တပးခ'င်း နှင့်

သက်ဆိုင်တသာ ဥပတဒမားနှင့် လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခ'င်းဆိုင်ရာ ဥပတဒမားကို
တနာက်ဆက်
အမှ

ွဲ ၁နှင့်၂

(၃)လိုင်းမှ စပယ်ယာမားအ

ယူနီတ.ာင်း၂စုံအ
ဝ

ို ့ ွင်တ.ာ်ခပထားပါသည် )။ ထိုသို ့ခပုလုပ်ရာ

်စုံ

ွင်

ွက် လိုင်စင်တကကးနှင့် စပယ်ယာ

ွက် ၂၀၀၀၀ကပ် ဝန်းကင်'န တ့် ပးသွင်းရပါသည်။

စ်စုံမှာ ၅၆၀၀ကပ် 'နခ.စ်
့် သည်။

ထိုသို ့ က၊ ည၊ န လိုင်စင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာယာဉ်လိုင်း၏ လိုက်'ွင့် ရ
ရှိထားပါက ထိုယာဉ်လိုင်း

ွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်တသာ စပယ်ယာ

ဦးခ.စ်မပီခ.စ်ပါသည်။ သို ့တသာ် က၊ ည၊ န နှင့် မ၊ ထ၊ သ

ို ့မှ သ

် မှ

ထားတသာ စည်းကမ်းမားကို လိုက်နာခ'င်းမရှိပါက လအကန အ
့် သ
ခ.င့် လိုင်စင်ရပ်နားခ'င်းနှင့် လိုင်စင်ပိ

်သိမ်းခ'င်း

စ်
်
်

ို ့ခ.င့် အတရးယူ နိုင်

ပါသည်။ (စည်းကမ်း'က်မားကို တနာက်ဆက်

ွဲ (၃)

ွင်တ.ာ်ခပထား

ပါသည်)။ ထို ့ခပင်ယာဉ်ပိုင်ရှင်မားမှလည်း ၎င်း

ို ့၏တထာက် 'ံ'က်မား

ကို ရုပ်သိမ်းခ'င်းခ.င့်လည်း ယာဉ်လိုက်'ွင့်ကို .က်သိမ်းနိုင်ပါသည်။

တမာ်တ

စပယ်ယာ

စ်ဦး၏ ေန့စဉ်လုပ်ငန်း

ရန်ကုန်မမို ့ရှိတမာ်တ
၅နာရီ'ွဲ'န ့်
တမာ်တ
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ာဝန်ျား

ာ်ယာဉ်လိုင်းမားစ

င်တခပးဆွဲ'ိန်မှာ အတစာဆုံး

ွင်ခ.စ်သည်။ ထို ့ထက်တစာတသာ အ'ိန်၌ တခပးဆွဲတနတသာ

ာ်ယာဉ်မားမှာ တစးကကို၊ တစးပို ့ ကားမားသာခ.စ်သည်။ အခ'ား

ယာဉ်လိုင်မားကဲ့သို ့ပင် အမှ

် ၃ ယာဉ်လိုင်းမှ စပယ်ယာမားသည်

မနက် ၅နာရီ'ွဲ'န ့်

ွင် စ

အ

ည်ရှိရာ တနရာသို ့ အတနာက်ကဆုံး ၅နာရီ

ွက် ဂိ

်အစ

င်တခပးဆွဲရမည့် တမာ်တ

အတရာက်လာရသည်။ ထိုအ'ိန်မှ စ
လုပ်ငန်း'ွင် စ

င်၍ စပယ်ယာ

ွင်

စ်ဦးသည်

င်ဝင်တရာက်ရပါသည်။

အုံနာထံမှ ထု
'ိုင်မအ

ာ်ယာဉ်လိုင်း

်ယူလာတသာ တမာ်တ

ာ်ယာဉ်ကို

ွက် အတသးစားစစ်တဆးမမားကို စ

တန ့ ာ ကကံ့

င်ခပုလုပ်ရပါသည်။ ဆီ၊

တရ၊ တလ၊ ဝိုင်ဟု အကကမ်းခ.င်း တ'8ဆိုနိုင်တသာ တမာင်းနှင်းတခပဆွဲ မည့်
ယာဉ်၏

စ်တန ့ ာ တလာင်စာလိုအပ်'က်ရှိမရှိ ထပ်မံစစ်တဆးခ'င်း

(ဆီ)၊ ယာဉ်၏ အင်ဂင်'န်း အတအးတပးစနစ်အ
(တရ)၊ ယာဉ်၏

ာယာမားအ

(တလ)နှင့် အင်ဂင်၊ ဘရိ

ွက်လိုအပ်တသာတရ

ွင်း ရှိရမည့် တလတပါင်'ိန် ပမာဏ

်နှင့် အခ'ားလိုအပ်တသာတနရာမားအ

အင်ဂင်ဝိုင်နှင့် စက်ဆီအမိုးမိုး
ခ.စ်ပါသည်။ ထိုသို ့ခ.ည့်

ို ့ကို စစ်တဆးခ'င်း၊ ခ.ည့်

င်းမပီးတနာက်

သက်ဆိုင်ရာ ယုံကကည်မအလိုက်

ွက်

င်းခ'င်း

ွင် ယာဉ်ပိုင်ရှင်အမားစု၏

တန ့ ာ အနZရာယ်ကင်းတစရန်နှင့်

အခ'ားတသာ ထိ'ိုက်ပက်စီးမမား မခ.စ်တစရန် စပယ်ပန်း၊ တရ6ပန်း၊
တငွပန်းမား ဝယ်ယူ'ိ

်ဆွဲခ'င်း၊ အတမ6း

ိုင်ထွန်းညှိခ'င်း

ို ့ကိုလည်း

ခပုလုပ်ရပါသည်။ ထိုသို ့လုပ်တဆာင်မပီးပါက မိမိယာဉ်အလှည့်ကစနစ်
ခ.င့် စ

င်ထွက်'ွာကကပါတ

ယာဉ်ထွက်'ွာ'ိန်မှ စ
မိမိ တခပးဆွဲမည့် 'ရီးစဉ်အ

ာ့သည်။
င်၍ စပယ်ယာ

စ်ဦး၏

ာဝန်မားမှာ

ွက် 'ရီးသည် တ'8ယူခ'င်း၊ 'ရီးသည် မား
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အားတနရာ'တပးခ'င်း၊ ယာဉ်စီး'တကာက်'ံခ'င်း၊ မှ
တမာ်တ

ာ်ယာဉ်ဝင်တရာက်စဉ်

ွင် မိမိ

ာ်ယာဉ် ဝင်တငွ ပိုမိုရရှိနိုင်

ွက် အခ'ားယာဉ်နှင့် အမပိုင်တမာင်းနှင်ရန်

ခ'င်း၊ မိမိ ဂိ

ိုင်မား

ွင် တဘးအနZရာယ်ကင်းတစရန် ဒရိုင်ဘာ

အား ကူညီတပးခ'င်း၊ မိမိလိုက်ပါသည့် တမာ်တ
တစရန်အ

်

်ရင်းသို ့ တရာက်တသာ အ'ိန်၌ ဂိ

်မှ

ွန်းအားတပး
ာဝန်ရှိသူ

အ'ိန်မှူး (မ.ထ.သမှ 'နအ
့် ပ်ထားတသာ ယာဉ်အလှည့်က
ထွက်ရှိနိုင်ရန် စီစဉ် ရသူ)ထံ တနာက်
ထွက်ရှိရန် အ

ကကိမ် တမာ်တ

ာ်ယာဉ် ခပန်လည်

ွက် အတကကာင်းကကားစာရင်းသွင်းခ'င်းနှင့်

ယာဉ်လိုင်းတခပးဆွဲရာမှ ရရှိလာတသာ ယာဉ်စီး'တငွမားကို စာရင်းမှ
သိမ်းဆည်ရခ'င်း
တမာ်တ

ို ့ခ.စ်ပါသည်။

ာ်ယာဉ်

တရာက်ရှိသည်ကို

စ်စီသည်ဂိ

်မှ

်ရင်းမှစ

င်ထွက်'ွာ'ိန်ဂိ

စ်ခ'မ်းဟုတ'8ပါသည်။ ထိုဂိ

ခပန်လည်တရာက်ရှိလ=င်
ဟု သ

်

်ဆုံးမှ မူလဂိ

ခ'မ်းဟုတ'8မပီးထိုနှစ်ခ'မ်းတပါင်းကို

်သည်။ ထိုကဲ့သို ့အတ'ါက်အတရအ

်ဆုံး သို ့

ွက်

် ရင်သို ့
စ် တ'ါက်

စ်တန ့ကို အနည်း ဆုံး

ရှစ်ကကိမ်မှ အမားဆုံ ဆယ့်နှစ်ကကိမ်အထိတခပးဆွဲကကပါသည်။ ညတနပိုင်း
အ'ိန်သို ့ တရာက်၍ တနာက်ဆုံးအတ'ါက်တခပးဆွဲမပီး'ိန်သည် 'ုနှစ် နာရီ
နှင့် ရှစ်နာရီ'နရ့် ှိတနမပီခ.စ်ပါသည်။ ထိုအ'ိန်၌ဂိ

်ရင်းသို ခ့ ပန်တရာက်မပီး

တနာက်အ'ိန်မှူးထံ အတကကာင်းကကားရခ'င်း၊ ကကီးကကပ်တရးမှူး(မ.ထ.သ
မှ ယာဉ်လိုင်း စီမံအုပ်'ုပ်ရန် 'နအ
့် ပ်ထားသူ၊ ဂိ
ထံသို ့ ယာဉ်လိုင်း ဆွဲ'အ
(လိုင်းဆွဲ') ကိုတပးရခ'င်း၊

ွက် မ.ထ.သသို ့ တပးအပ်ရမည့် ဂိ

်တကကး

စ်တနကုန် ရရှိလာတသာ တငွ တကကးမားကို

စုစည်း စာရင်းလုပ်၍ အုံနာထံ
ထု

်မှူးဟုလည်း တ'8)

ွင်အပ်နှံခ'င်း၊ မိမိ ရရှိ မည့် လုပ်'ကို

်ယူခ'င်း၊ ယာဉ်ကိုတဆးတကကာသနစ့် င်တပးရခ'င်းနှင့် တနာက်

ယာဉ်လိုင်းတခပးဆွဲရန်အ

ွက် တလာင်စာ ခ.ည့်

ထိုကိစXမားအားလုံး ခပုလုပ်မပီး'ိန်

င်ရခ'င်း

ွင် စပယ်ယာ

တန ့

ို ့ခ.စ်သည်။

စ်ဦး၏

စ်တန ့ ာ

တမာ်တ

လုပ်ငန်းမား အမပီးသ
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်မပီခ.စ်၍ အတစာဆုံး ည၉နာရီနှင့် ၉နာရီ'ွဲ 'န ့်

ရှိတနမည်ခ.စ်ပါသည်။ ထို ့တကကာင့်စပယ်ယာ
သည် နံနက် ၅နာရီမှစ၍ ညတန၉နာရီ'ွဲ

စ်တယာက်၏ အလုပ် 'ိန်

ွင် အဆုံးသ

်မပီး

စ်ရက်

အလုပ်'ိန် စုစုတပါင်း ၁၆နာရီ'နရ့် ှိပါသည်။
စပယ်ယာအမားစုသည် အ
တသာ်လည်း ၎င်း
ယာဉ်လိုင်းအ
အတသးစိ

က်တခမာက်မ နိမ့်ပါးကက

ို ့ ွင် အလုပ်'ွင်၌ အာရုံစိုက်နိုင်မနှင့် တမာ်တ

ာ်

ွင်း 'ရီးစဉ်တခပးဆွဲမဆိုင်ရာ အ'က်အလက်မားကို

် အာရုံစိုက်နိုင်မမားရှိသည်ကို တလ့လာမမားအရ တ

ရပါသည်။ စပယ်ယာ
တအာက်

ို ့ ပညာတရး အတခ'အတနနှင့် ပ

ွ ရှ့ ိ

်သက်၍လည်း

ွင် ဆက်လက်တ.ာ်ခပထားပါသည်။

ဝင်ေင!ရ#ိပုံနှင်& ော်ေ
စပယ်ယာ
တမာ်တ

န်းပညာ

ာ်ယာဉ်လိုင်းအ

!င်း ဝင်ေင!!'ေဝပုံ

စ်ဦး၏ ဝင်တငွ (လုပ်') ရရှိမကို တလ့လာနိုင်ရန် အ

ာ်ယာဉ်လိုင်းအ

ွက်

ွင် ဝင်တငွ'ွဲတဝသည့် ပုံစံမားကို သိရှိ ရန်လိုအပ်

သည်။ ရန်ကုန်မမို ့ ွင် တခပးဆွဲလ=က် ရှိတသာ တမာ်တ

ာ် ယာဉ်လိုင်းမား

ွင် အဓိကကင့်သုံးတသာ စနစ်မှာ ၃မိုးရှိတကကာင်း သိရ သည်။ ၎င်း
အငှားစနစ်၊ ရရှင်းစနစ်နှင့် ကန်ရှင်းစနစ်
အငှားစနစ်သည် တမာ်တ

ို ့မှာ

ို ခ့ .စ်သည်။

ာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်မှ သ

်မှ

်ထားတသာ

နန်းထားခ.င့် လုပ်ကိုင်လိုတသာ စပယ်ယာ (သို ့) ဒရိုင်ဘာအား အငှား
'ထားတပးထားတသာ စနစ်ခ.စ်သည်။ ဤစနစ်
သက်မှ

်ထားတသာ နန်းထားမားမ

ွင်ယာဉ်လိုင်းအလိုက်

ူညီကကတပ။ ထို ့ခပင်တမာ်တ

ယာဉ်ကကံ့'ိုင်မသည်လည်း ငှားရမ်းမ နန်းထားမားကို သ
အတရးပါတသာ အ'က်
၂၀၀၉'ုနှစ်

ွင် ဟိုင်းလ

စ်'က်ခ.စ်သည်။ စ
်အမိုးအစား တမာ်တ

်မှ

ာ်
်ရာ

ွင်

င်တလ့လာမခပု'ဲ့တသာ
ာ်ယာဉ်

စ်စီးအ

စ်ရက်ပမ်းမ=ဝင်တငွရရှိမသည် ကပ်ငါးတသာင်းနှင့် တခ'ာက်တသာင်း

ွက်
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ဝန်းကင်'နခ.စ်
့် မပီး၊ ငှားရမ်း'နန်ထားမှာ
တသာင်းနှင့် သုံးတသာင်ဝန်ကင်'နရ့် ှိမပီး
ခ.စ်သည်။ ဤစနစ်ခ.င့် လုပ်ကိုင်ရာ

စ်ရက်အ

ွက် ကပ်နှစ်

စ်လခ'င်းရှင်းရသည့် စနစ်

ွင် စပယ်ယာမားထက် ဒရိုင်ဘာ

မားက ပိုမိုငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ကကတကကာင်းသိရသည်။ တန ့စဉ်ရရှိတသာ ဝင်
တငွအ

ွင်းမှ အတသးစား ခပင်စင်စရိ

် ၊ တလာင်စာ.ိုး၊ ဂိ

်တကကးနှင့်

စပယ်ယာ(သို ့) ဒရိုင်ဘာ၏ လုပ်အား'ကို ငှားရမ်းတခပးဆွဲသူမှ ကက'ံ
ရသည်။
ရရှင်းစနစ်မှာ

စ်တန ့ ာ တမာ်တ

ာ်ယာဉ်တခပးဆွဲရာမှ ရရှိလာတသာ

ဝင်တငွမှ ရာ'ိုငး် နန်းအလိုက် ယာဉ်လုပ်သားမားခ.စ်တသာ စပယ်ယာနှင့်
ဒရိုင်ဘာ

ို၏ လုပ်အား'မားကို တပးတခ'ခ'င်းခ.စ်သည်။ ကန်ရှင်းစနစ်

မှာမူ ၎င်းတမာ်တ
ဝင်တငွမှ ထု

ာ်ယာဉ်၏

်န

စ်တန ့ ာ ကုန်ကကစရိ

်အား ရရှိတသာ

်မပီး ကန်ရှိတသာ တငွအတပ8၌ ရာ'ိုင်နန်းအလိုက် လုပ်

အား'ရရှိခ'င်းပင်ခ.စ်သည်။ မည်သည့်စနစ်ကို ကင့်သုံးသည်ခ.စ်တစ
စပယ်ယာ

စ်ဦး၏ လုပ်အား'သ

မပီး အသုံးခပုတသာ စနစ်တပ8

်မှ

ွင်မူ

်'က်မှာ ၁၀ရာ'ိုင်နန်း 'နခ.စ်
့်

ည်၍ ဝင်တငွရရှိမကွဲခပားတကကာင်း

တလ့လာသိရှိရပါသည်။
အမှ

် ၃ ယာဉ်လိုင်း

ွင် စပယ်ယာမားမှ အငှားစနစ်ခ.င့် လုပ်

ကိုင်သူ မရှိတကကာင်း သိရှိရသည်။ ၂၀၀၉'ုနှစ်
စုစုတပါင်း ဟိုင်းလ

်တမာ်တ

ွင် ယာဉ်လိုင်းအ

ွင်း

ာ်ယာဉ်စီးတရ အစီး ၆၀'နရ့် ှိတသာ်လည်း

ကားငါးစီး'နသ
့် ာ အငှားစနစ်ခ.င့် လုပ်ကိုင်တနတကကာင်း သိရှိရသည်။
၂၀၁၄'ုနှစ်

ွင်မူ ယာဉ်လိုင်းအ

စနစ်ခ.င့် လုပ်တဆာင်တသာ ကား
အ

ွင်း မီနီဘက်စ် ၂၈စီး'နရ့် ှိမပီး အငှား
စ်စီးမှ မရှိတပ။ အမှ

ွင်း အဓိက အသုံးခပုတသာ ပုံစံမှ ၂၀၀၉'ုနှစ် မ

စနစ်ခ.စ်မပီး၊ တနာက်ပိုင်း

် ၃ ယာဉ် လိုင်း

ိုင်မီက ကန်ရှင်း

ွင် ရရှင်းစနစ်ကို တခပာင်းလဲ အသုံးခပု'ဲ့တသာ်

လည်း ယ'ုအ'ါ ကန်ရှင်းနစ်ကို ခပန်လည်အသုံးခပုတနကကမပီးခ.စ်သည်။
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ဤစနစ်မားကို ကင့်သုံးရာ
မားမှ သ

်မှ

ွင် မ ထ သစသည်ခ.င့် အုပ်'ုပ်မ အ.ွဲ ့

်တပးထားခ'င်းမဟု

်ပဲ လိုင်းအ

ွင်းရှိ ယာဉ်ပိုင် ရှင်

မားမှ ခ.စ်တပ8တနတသာ တလာင်စာတစးကွက်အတခ'အတနနှင့် န1င်းယှဉ် ကာ
အသုံးခပုခ'င်းခ.စ်သည်။
ဤယာဉ်လိုင်းအ
၂၀၀၉'ုနှစ်

ွင်

ွင်းရှိ စပယ်ယာ

ို ့၏ ဝင်တငွကို တလ့လာရာ၌

စ်တန ့လ=င် အတ'ါက်တရ ၁၀တ'ါက်မှ ၁၂တ'ါက်အထိ

တခပးဆွဲရတသာ ယာဉ်မားအ

ွက်

စ်စီးပမ်းမ=ဝင်တငွမှာ ကပ်တခ'ာက်

တသာင်း ဝန်ကင်ခ.စ်မပီး စပယ်ယာ
ဝန်ကင်းခ.စ်သည်။ ယ'ုအ'ိန်

စ်ဦး၏ ဝင်တငွမှာ ကပ် ၆တထာင်

ွင် မီနီဘက်စ်

စ်စီသည်

စ်တန ့လ=င်

အတ'ါက်တရ အမားဆုံး ၈တ'ါက်အထိတခပးဆွဲကကမပီး၊ ကား၏အရွယ်
အစားပိုမိုကကီးမာလာတသာတကကာင့် 'ရီးသည်အတရအ
စွာ

ွက် ပိုမိုမားခပား

င်တဆာင်နိုင်ခ'င်းနှင့် ကားအစီးတရတလ=ာ့နည်းလာခ'င်း

စ်စီ၏

စ်တန ့ဝင်တငွမှာ ကယ်

ို တ့ ကကာင့်

စ်သိန်းဝန် ကင်အထိခ.စ်လာ'ဲ့တသာ်

လည်း ကန်ရှင်းစနစ်ကိုကင့်သုံးတသာတကကာင့် တလာင်စာဆီအ
ကကစရိ

်နှင့် အခ'ားစရိ

်မားန

်မပီးတနာက် ကန်တငွမှာကပ်တခ'ာက်

တသာင်း ဝန်ကင်သာခ.စ်မပီး စပယ်ယာ
ဝန်းကင်ခ.င့်သာ ၅နှစ်အ

ွင်း

မိမိ၏ လိုင်းဆွဲတနစဉ်အ'ိန်အ
ာယာတပါက်ခ'င်း စသည်
တလ=ာ့နည်းခ'င်း
တငွ မရရှိခ'င်း

ွက်ကုန်

စ်ဦး၏ ဝင်တငွမှာ ကပ်၆၀၀၀

ည်မမဲတနတကကာင်း တ

ွ ရှ့ ိရ သည်။

ွင်း ပက်ခ'င်း၊ ထိ'ိုက်မိခ'င်းနှင့်

ို ့ခ.စ်၍ လိုင်းမထွက်နိုင်ခ'င်း၊ အတ'ါက်တရ

ို ့ခ.စ်ပါက ဝင်တငွတလာ့နည်းခ'င်း၊ ထိုတန ့အ

ွက် ဝင်

ို ့ခ.င့်လည်း ရင်ဆိုင်ရသည်။

စပယ်ယာအလုပ်မှာ အလုပ်'ိန်ကကာရှည်ခ'င်း၊ တနပူမိုးရွာ မတရှာင်
လုပ်ကိုင်ရခ'င်း

ို ့တကကာင့်

စ်ပ

်လ=င် ငါးရက်'နသ
့် ာ အမားဆုံး

လုပ်နိုင်တကကာင်း သိရသည်။ ထို ့တကကာင့် အလုပ်လုပ်ရက် အမားဆုံး ၂၂
ရက်ရှိမပီး

စ်ရက်ပမ်းမ= ဝင်တငွခ.င့်

ွက်'က်ကကည့်ပါက

လ=င်

စ်

တမာ်တ
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သိန်းသုံးတသာင်းနှစ်တထာင်'နသ
့် ာ အမားဆုံးရနိုင်တကကာင်း သိ ရသည်။
ထိုခပင့်

စ်ရက်

စ်ဦးခ'င်းဝင်တငွအတနခ.င့် ကပ်၆တထာင်မှာ အခ'ားတသာ

လုပ်ငန်းမားခ.င့် န1င်းယှဉ်တသာ မားသည်ဟု ယူဆနိုင် တသာ်လည်း
ရှည်းလ=ားတသာ အလုပ်'ိန်နှင့်

ွက်ဆကကည့်ပါက

စ် နာရီအ

ွက်

၃၇၅ကပ်သာရရှိတကကာင်း သိရှိရသည်။
စပယ်ယာမား ဝင်တငွရရှိမနှင့် ပ
တလာကအ

်သက်၍ တမာ်တ

ွင် တနာက်တခပာင်တခပာဆိုတသာ စကားမားလည်းရှိမပီး “စ

ပယ်ယာလူရိုး အစိ
စပယ်ယာ

်'ိုး”နှင့် “အုံနာဂိုင့်တထာက်၊ဒရိုင်ဘာဗိုက် တမှာက်၊

ိုက်တဆာက်” စသည်

ို ့ခ.စ်သည်။ စပယ်ယာမားသည်

ရရှိတသာ ဝင်တငွမားအတပ8မှ 'ိုးဝှက်
လိုခ'င်းခ.စ်သည်။ သို ့တသာ်လည်း
တမာ်တ

ာ်ယာဉ်လိုင်းအ

တကကာင်း

ာ်ယာဉ်လိုင်း

က်သည့် သတဘာရှိသည်ဟု ဆို
ကယ့် လက်တ

ွင်

ွင်းရှိတသာ သူမားအားလုံမှာ ယာဉ်လိုင်း

'ု၏ ဝင်တငွကို လွယ်ကူစွာ

ွင် လွယ်ကူတသာ အတခ'အတနမဟု
လူယုံမားမှာ တမာ်တ

ွ အတခ'အတန
့

ာ်ကားတပ8

ွက်'က်နိုင်တသာ အတခ'အတန
်တပ၊ ထို ့ခပင် ယ'ုအ'ါ၌ အုံနာမား၏

ွင် ပါရှိကကမပီး လူ

င်လူ'စာရင်ကို

တကာက်ယူတလ့ရှိကကမပီခ.စ်သည်။ ထို ့ခပင်နှစ်ရှည်လမား စပယ်ယာလုပ်
လာသူမားနှင့် တမးခမန်မမားအရနှင့် တလ့လာတ
ရဲမွဲတ

မမှ လွ

အ

ွ ရှ့ ိ'က်မားအရ ဆင်း

်တခမာက်တသာ အတခ'အတနသို ့ တရာက်ရှိသွားတသာ အတရ

ွက်မှာ အလွန်နည်းပါသည်ကို သိရှိရသည်။ အမားစုမှာ

ခ'ား

အလုပ်သို ့တခပာင်းတရ6 သွ
့ ားခ'င်းနှင့် ထိ'ိုက်ဒဏ်ရာရရှိမတကကာင့် အလုပ်မှ
အနားယူလိုက်ရသူမာကိုသာ တ
လာသူ အမှ

် ၃ ယာဉ်လိုင်း

ွ ရှ့ ိ'ဲ့မပီး၊ စပယ်ယာဘဝမှ အုံနာခ.စ်
ွင်

စ်ဦးမှ မရှိတကကာင်း သိရှိရသည်။

စပယ်ယာမား၏ ကန်မာတရးတစာင့်တရှာက်မနှင့် ထိ'ိုက်ဒဏ်ရာ
ရရှိမ

ို ့အ

ထားရှိမနှင့်

ွက် မ ထ သနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်လိုင်းမား

ွင် အာမ'ံ

ိကတသာ အစီအစဉ်မူဝါဒမား မရှိတကကာင်းတ

ွ ရှ့ ိရသည်။
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အလုပ်သမားဝန်ကကီးဌာနမှ လူမူ.ူလုံးတရးအ

ွက် အ.ွဲ ့ဝင်နိုင်မပီး လစဉ်

ဝင်တငွ တကာက်'ံသည့် အစီအစဉ် ရှိတသာ်လည်း အစဉ်အမမဲ တဆာင်ရွက်
တနခ'င်း မဟု

်ပဲ

'ါ

ရံမှသာ ခ.စ်သည်။ စပယ်ယာ အမားစုမှာ

လူမ.ူလုံတရးသို ့ အ.ွဲ ့ဝင်ထားခ'င်းမရှိပဲ အ'ိုမှာ ထိုသို ့ အ.ွဲ ့ဝင်နိုင်
တကကာင်းကို သိရှိမပင်မရှိတပ။
စပယ်ယာ
အမှ

ိ(၏ လူ*ဘဝ

်(၃)ယာဉ်လိုင်းအ

ွင်းရှိစပယ်ယာမား၏လူမတရးဆိုင်ရာ အတခ'

အတနမားကို သိရှိနိုင်ရန် ၂၀၀၉'ုနှစ်နှင့် ဆက်လက်၍ ၂၀၁၄'ုနှစ်
ွင် တလ့လာမမား ခပုလုပ်'ဲ့ရာ
လုပ်ကိုင် သူမား

ို ့

ွင် စပယ်ယာလုပ်ငန်းကို ဝင်တရာက်

ွင် ရန်ကုန်မမို ့ ွင် အတခ'' တနထိုင် သူဦးတရမှာ ၃၀

ရာ'ိုင်နန်း'နရ့် ှိမပီး အခ'ာတဒသမားမှ တခပာင်းတရ6 ဝင်
့ တရာက်လာသူ ဦးတရ
မှာ ၇၀ ရာ'ိုင်နန်း'နရ့် ှိတကကာင်း သိရှိရသည်။ နယ်မှ ဝင် တရာက်လာသူမား
အတနခ.င့် ဤလုပ်ငန်းကို ပိုမိုတရွး'ယ် ရခ'င်းအတကကာင်းမှ အထက်

ွင်

တ.ာ်ခပသကဲ့သို ့လုပ်ငန်း'ွင်ဝင်တရာက်ရန်လွယ်ကူခ'င်းခ.စ်သည်။ ထို ့ခပင်
အခ'ားတသာ အရင်းအနှီးမလိုပဲ ရန်ကုန် မမို ့ ွင် ဝင်တရာက်လုပ်ကိုင်နိုင်တသာ
အခ'ားတသာ အလုပ်မားခ.စ်သည်။ စာပွဲထိုး၊ ကုန်စည်အ

င်အ'နှင့်

အခ'ားကပန်းလုပ်ငန်းမားနှင့် န1င်း ယှဉ်ပါက ဝင်တငွပိုမိုရရှိသည်ဟု
ထင်ခမင်မတကကာင့်ခ.စ်သည်။
ဤလိုင်းအ

ွင်းရှိ စပယ်ယာမား၏ ပညာ

နှစ်ကကိမ်တလ့လာစစ်

မ်းတကာက်ယူမအရ စုစုတပါင်း ၉၀တယာက်

အတခ''ံပညာအထက်
ရှိမပီး၊

ကU သိုလ်

န်းအဆင့်ကို

ွင်

က်တရာက်'ဲ့.ူးသူ ၂၀ရာ'ိုင်နန်း

က်တရာက်.ူးသူ ၃.၇ ရာ'ိုင်နန်း (၃ဦး) ရှိကာ၊ ၆၀

ရာ'ိုင်နန်းတကာ်မှာ အလယ်
.ူးသူမားခ.စ်သည်ကိုတ
တကာင်း

က်တရာက်မနန်းကို

န်းနှင့် မူလ

န်း

ို ့ ွင်သာ

က် တရာက်

ွ ရသည်
့
။ ကန် ၁၅ရာ'ိုင်နန်းတကာ်မှာ အစိုးရ

က်တရာက်.ူးခ'င်းမရှိတပ။

တမာ်တ
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စပယ်ယာမား၏ထက်ဝက်တကာ်'နမ့် ှာ အိမ်တထာင်ရှိကကမပီး၊ သား
သမီးမား၏ ပညာတရးအ

ွက်နှင့်မိသာစုစရိ

်အ

ွက် ထိုအိမ် တထာင်

ရှိ သူမားထဲမှ ၄၀ ရာ'ိုင်နန်းတသာ သူမား၏ အိမ် တထာင်.က်မားမှ
အလုပ်လုပ်ကိုင်ရမပီးဝင်တငွထပ်မံရှာတ.ွရသည်။ သားသမီးမား၏ ပညာ
တရး

ွင်လည်း အိမ်တထာင်ရှိသူမိသားစုမားထဲမှ

ကU သိုလ် အဆင့်ထိ

တရာက်တအာင် တကာင်းထားနိုင်'ဲ့သူ မရှိတသးတပ။ ထို ့ခပင် ကိုယ် ပိုင် အိမ်
ခ.င့် တနထိုင်နိုင်သူ ၅ဦး'နသ
့် ာ တ

ွ ရှ့ ိရသည်။ မိသားစု ရှိတသာ သူမားက

အိမ်ငှားတနခ'င်းခ.င့်လည်တကာင်း နယ်မှတခပာင်းတရ6 ့လာသူမားနှင့် လူ
လွ

်မားမှာမ ဘုန်းကကီးတကာင်း

တနထိုင်ခ'င်းနှင့် အုံနာ၏ အိမ်
တမာ်တ

ာ်ယာဉ်

ွင်တနထိုင်ခ'င်း၊ အတဆာင်မား

ွင်

ွင် လည်တကာင်း၊ မိမိ အလုပ် လုပ်ရာ

ွင် လည်တကာင်းတနထိုင်ကကသည်ကို တ

ွ ့ရှိရပါသည်။

သိုတသာ် စပယ်ယာမား၊ ဒရိုင်ဘာမားနှင့် အုံနာမားအပါအဝင်
ယာဉ်လုပ်သားမား စုစည်း၍ နှစ်စဉ် ရဟန်း'ံ ရှင်ခပုတပးခ'င်း၊ ဝါ
ကာလ လခပည့်တနမား

ွင်း

ွင် ဘုရာ.ူးမားကို အ'မဲ့ပို ့တဆာင်တပခ'င်း အစ

ရှိတသာ ဘာသာတရးဆိုင်ရာ အလအ

န်းမားနှင့် သကကဂန်အ

ဒီသာ တကYးတမွးခ'င်းကဲ့သို ့တသာ လူမတရးဆိုင်ရာအလအ

ွင်း စ

ု

န်းမား ကို

လည်း တဆာင်ရွက်ကကပါသည်။ ထိုခပင့် စပယ်ယာမားနှင့် ဒရိုင်ဘာမား
ွင် ရှိတသာ အခ'ား အတထာက်အကူခပု တဆာင်ရွက်'က်

စ်ရပ်မှာ

တဘာ်ဒါတကကးတပးခ'င် ဟုတ'8တသာ နာမကန်းတသာ အလုပ် မရှိတသာ
ဘဝ

ူ ယာဉ်လုပ်သားအား စုတပါင်းတထာက်ပံ့ခ'င်းခ.စ်သည်။ ထိုသို ့

တထာက်ပံ့ရာ

ွင် မိမိကိုယ်ပိုင်တငွထဲမှ ၂၀၀ကပ် ၅၀၀ကပ်အစရှိသခ.င့်

တပးကမ်းတထာက်ပံ့ခ'င်းခ.င့် ထိုသူ၏

တန ့ ာ အိမ်စရိ

်ကို ခ.ည့်

င်း

တပးကကသည်။ သို ့တသာ် ထို ပိုက်ဆံထဲမှ အရက် တသာက်ခ'င်း၊ တလာင်း
ကစားခ'င်းမားခပုလုပ်သည်ဆိုပါက ထိုသို ့တထာက်ပံ့ခ'င်းမခပုတ

ာ့တပ။
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စပယ်ယာမား၏ အနာဂ

် ဘဝရည်မှန်း'က်မားအား တမးခမန်း ရာ

အသက်အရွယ် ကကီးရင့်သူမားမှာ အလုပ်'ိန်ရှည်ကကာတသာ ဤအလုပ်မှ
တခပာင်းတရ6 လိ
့ ုတသာ်လည်း

ခ'ားအလုပ်မားသို ့ဝင်တရာက်ရန်'က်'ဲ ခ'င်း၊

လိုအပ်တသာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် အရင်းအနှီး မရှိခ'င်းတကကာင့် တခပာင်း
တရ6 ရန်
့ 'က်'ဲတကကာင်း သိရှိရသည်။ လူငယ်အ'ို ့မှာ ဤယာဉ် လိုင်း၌ပင်
ဒရိုင်ဘာ ခ.စ်လာခ'င်း၊ အခ'ား ယာဉ်လိုင်းမားသို ့ တခပာင်း တရ6 ၍
့ လုပ်
ကိုင်ခ'င်း၊ အငှားယဉ်တမာင်း ဘဝသို ့ ကူးတခပာင်း သွားခ'င်း

ို ့ ခ.စ်မပီး

အမားစုမှာမ ဤ အလုပ်မှ စွန'့် ွာလိုကကမပီး 'ိုင်မာတသာ ရည်မှန်'က်
ထားရှိရန် 'က်'ဲတသာ အတခ'အတန ခ.စ်သည်ကို သိ ရှိရသည်။
လုပ်ငန်း!င်အ
စပယ်ယာ

!င်းှ ြပဿနာျား

စ်ဦး၏ တန ့စဉ်ကကုံ တ

အဓိကဝင်တငွရှာတ.ွရာ နည်းလမ်း

ွ တနရတသာ
့
ခပဿနာမားမှာ ၎င်း
စ်'ုခ.စ်တသာ တမာ်တ

ကကံ့'ိုင်မဆိုင်ရာ ခပဿနာ၊ တန ့စဉ်ဆက်ဆံကကုံတ

ို ့၏

ာ်ယာဉ် ၏

ွ တနရတသာ
့
'ရီးသည်

မားနှင့် ခ.စ်ပွားတသာ ခပဿနာမားနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်းဆိုင်ရာ ခပဿ
နာ

ို ့ပင်ခ.စ်သည်။
ဤတမာ်တ

ာ်ယာဉ်လိုင်းမှ ရရှိတသာ ဝင်တငွမားကို'ွဲတဝရာ

'ိုင်နန်းအားခ.င့် အမားဆုံးရရှိတသာ တမာ်တ
စီအတပ8

ွင်မူ

ည်လ=က် တမာ်တ

ာ်ယာဉ်ကကံ'ိုင်တရးနှင့် ပ

ကွဲခပား ခ'ားနားကကသည်။ တလ့လာမ အ
အလက်မားအရ ဤယာဉ်လိုင်းအ
သိမ်းမ၌ စနစ်ကတသာ အတခ'အတန
က ည န မှ ထု
ယာဉ်

ာ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်

စ်ဦး'င်း
်သက်၍

ွင်း သိရှိ'ဲ့ရတသာ အ'က်

ွင်း တမာ်တ

ာ်ယာဉ်ခပုခပင် ထိန်း

စ်ရပ်မရှိတကကာင်း တ

်ခပန်ထားတသာ သက်ဆိုင်ရာလိုင်းအ

ွ ရှ့ ိရသည်။

ွင်းရှိ တမာ်တ

ာ်

စ်စီး၏ ကကံ'ိုင်တရး ဆိုင်ရာ စံနန်းမားမှာ ယာဉ်ပိုင်ရှင်၊ ယာဉ်

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူအရာရှိ (ယာဉ်ထိန်းရဲ)နှင့် တမာ်တ
အ

ွင် ရာ

ာ်ယာဉ်လိုင်း

ွင်းရှိ ကကီးကကပ်သူမား (သက်ဆိုင်ရာယာဉ်လိုင်းအလိုက် မ.ထ.သမှ

တမာ်တ

ကကီးကကပ်တရးမှူးမား) ကကား
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ွင် အ'င်း'င်းနားလည်မ အရသာ

တဆာင်ရွက်တနကကာင်းသိရှိရသည်။ ဤအတခ'အတန
စပယ်ယာမားမှာ သက်ဆိုင်ရာ တမာ်တ

ွင် ဒရိုင်ဘာနှင့်

ာ်ယာဉ်အ

ွက် အုံနာမားအား

အကကံတပး တခပာဆိုခ'င်းထက် ပို၍ တဆာင်ရွက်'ွင့်မရှိတပ။ 'Yင်း'က်
အတနခ.င့် အုံနားမှ ယုံကကည်စွာလ6ဲအပ်ထားတသာ ဒရိုင်ဘာနှင့် စပယ် ယာ
အ'ို ့ရှိတသာ်လည်း ၎င်း
အသ

ို ့၏တဆာင်ရွက်နိုင်မ အတနအထားမှာ အကန ့်

်မားနှင့်သာ ခ.စ်တကကာင်း သိရိုရသည်။ တမာ်တ

ာ်ယာဉ် ကကံ့'ိုင်မ

အတခ'အတန မခပည့်စုံမတကကာင့် တန ့စဉ်လိုင်းမဆွဲနိုင်ခ'င်း၊ လိုင်း ဆွဲတနစဉ်
ယာဉ် 'ို ့ယွင်းခ'င်းတကကာင့် လိုင်းအတ'ါက် အတရအ

ွက် မခပည့်ပါက

ယာဉ်လုပ်သားမား၏ တန ့စဉ်စီးပွားတရးအတပ8 ထိ'ိုက်မမားရှိတကကာင်း
သိရှိရပါသည်။ ထိုအခပင် အတရးအကကီးဆုံး ကိစX
ယာဉ်'ို ့ယွင်းမတကကာင့် ခ.စ်ပွားတသာ မတ

ာ်

စ်ရပ် အတနခ.င့်

ဆ မမားသည် ယာဉ်

လုပ်သားမားသာမက ယာဉ်တပ8ရှိ'ရီးသည်မားကို အသက် အနZရာယ်
ထိ'ိုက်နိုင်ခ'င်းပင်ခ.စ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မမို ့အ
ွင် 'ရီးသည်
မတ

ာ်

ွင်း တန ့စဉ်ခ.စ်ပွားတနတသာ ယာဉ်မတ

င် တမာ်တ

ဆမ မား

ာ်ယာဉ်မားတကကာင့် ခ.စ်ပွားတသာ ယာဉ်

ဆမမားမှာ ရာ'ိုင်နန်း

ိုက်မ ခ.စ်စဉ်မား

ာ်

ွင် အဓိက

စ်'ုအတနခ.င့် ရှိတနသည်။ ယာဉ်
ာဝန်ရှိသူမား ယာဉ်တမာင်းခ.စ်တသာ်

လည်း မ ထ သမှ ခပ`ာန်းထားတသာ ဥပတဒမားအရ စပယ်ယာမား
လည်း

ာဝန်ရှိတကကာင်း သိရှိရသည်။ (တနာက်ဆက်

ရန်ကုန်

ိုင်းတဒသကကီး

ဆမခ.စ်စဉ်မားအ
နိုင်ရန် ယာဉ်ထိန်းရဲ

ွင်ခ.စ်ပွားတသာ တမာ်တ

ွဲ ၃)။
ာ်ယာဉ် မတ

ွင်းမှ လအလိုက်နှင့် နှစ်အလိုက်
ပ်.ွဲ ့မှူးရုံး ထံမှတ

ွင်

ိကစွာ

ာ်
င်ခပ

ာင်း'ံ'ဲ့တသာ်လည်း အ'က်

အလက်မားမှာ အ'ိန်မီရရှိနိုင်'ဲ့ခ'င်းမရှိတပ။
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ဒု

ာင်

ိယခပဿနာမှာ 'ရီးသည်မားနှင့် ခ.စ်ပွားတလ့ရှိတသာ ခပဿနာ

မားပင်ခ.စ်သည်၊ ဤခပဿနာ၏ အရင်းအခမစ်မှာ စပယ်ယာ

ို ့၏

လူမဘဝအတခ'အတန၊ 'ရီးသည်မား၏ လိုအပ်'က်မားနှင့် ယာဉ်စည်း
ကမ်းနှင့် ယာဉ်လိုင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းမား အားနည်း'က်တကကာင့် ခ.စ်
တကကာင်း တလ့လာမမားအရ သိရှိရသည်။ ဤအပိုင်းကို တ.ာ်ခပရာ

ွင်

စပယ်ယာမား၏ လူမ ဘဝအတခ'အတနနှင့် ပ

ွင်

်သက်၍ အထက်

င်ခပ'ဲ့မပီး ခ.စ်ပါသည်။ ကန်အ'က်မားအနက်မှ
'ရီးသည်မားဘက်မှ လိုအပ်'က်နှင့်ပ
တမာ်တ

စ်'က်ခ.စ်တသာ

်သက်၍ 'ွဲခ'ားတလ့လာရာ

ာ်ယာဉ်တပ8၌ တနရာယူစီးနင်းခ'င်းနှင့် ပ

ခပဿနာမားနှင့် ယာဉ်စီး' တကာက်'ံခ'င်းနှင့် ပ

ွင်

်သက်၍ ခ.စ်ပွားတသာ
်သက်တသာ ခပဿနာ

ို ့ပင်ခ.စ်ပါသည်။ ထိုသို ့ 'ရီးသည်မားနှင့် ခပဿနာမားခ.စ်တပ8လာ
ပါက စပယ်ယာမား.က်မှ

ုံခပန်မမားနှင့် ပ

်သက်၍လည်း အဆင်

မတခပမမားခ.စ်တပ8ရခ'င်းခ.စ်သည်။
'ရီးသည်မားသည် တမာ်တ
ဝင်တပါက်၌ ပိ
ပါက အ

ာ်ယာဉ်တပ8

်၍ စီးနင်းခ'င်းနှင့် အ

ွင် တနရာယူ စီးနင်းရာ၌

ွင်းဘက်

ွင် တနရာလွ

်မားရှိ

ွင်းသို ့ တခပာင်းတရ6 စီ့ နင်းရန် ဝန်တလးတသာတကကာင့် ခ.စ်သည်။

ဥပမာအားခ.င့်တ.ာ်ခပရလ=င် အမှ
ယာဉ်မားမှာ ဟိုင်းလ

် (၃)ယာဉ်လိုင်းအ

ွင်းရှိ တမာ်တ

်ကားအမိုးအစားခ.စ်မပီး တဘးနှစ်.က်

(၆)တယာက်'နထ
့် ိုင်စီးနိုင်တသာ'ုံ

ာ်

ွင် လူ

န်း၂'ုပါရှိမပီး၊ အလယ် လမ်းတကကာင်း

ွင် ထိုင်'ုံ အတသးစားခ.င့် လူတလးဦး(သို ့)ငါးဦးအထိထိုင်စီးနိုင်သည်။
ရုံး

က် ရုံးဆင်းနှင့် 'ရီးသွားလားမ မားခပားတသာ အ'ိန် မား

ွင်

စပယ်ယာမားမှာ 'ရီးအတဝးသို ့ သွားရမည့် 'ရီးသည်မားအား အ

ွင်း

ဘက်သို ့ ဝင်တရာက်စီးနင်းရန် တခပာကကားတသာ်လည်း 'ရီးသည် မားမှာ
ပိုမိုလွယ်ကူစွာဝင်ထွက်နိုင်သည့် တမာ်တ
စီနင်းခ'င်း

ာ်ယာဉ်၏ အဝင်အဝကို ပိ

်,၍

ို ့တကကာင့်ခ.စ်သည်။ 'ရီးသည်မားဘက်မှလည်းထို သို ့ စီးနင်

တမာ်တ
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ရသည် အတကကာင်းခပ'က်မားလည်းရှိပါသည်။ အဓိက အတကကာင်းမှာ
'ရီးစဉ်အ
ရာ

ွင် မှ

ွင်း တမာ်တ
်

ာ်ယာဉ်မားမပိုင်ဆိုင်တမာင်းနှင်၍ ဝင်တငွ ရှာတ.ွ

ိုင်မား၌'ရီးသည်မားအား အ

အခမန် တဆာင်ရွက်'ိုင်းတသာတကကာင့်အ
ယာဉ်စီး' တကာက်'ံရာ

က်အဆင်း အလ=င်

ွင်း၌ ဝင်မစီးလိုခ'င်း ခ.စ်သည်။

ွင် ခ.စ်ပွားတသာ ခပဿနာမားမှာ တငွ

အတကက ခပန်အမ်းမနှင့် အဓိက သက်ဆိုင်လ=က်ရှိသည်။ စပယ်ယာမားမှ
လည်း ခပန်အမ်းတငွကို

ိ

ိကက ခပန်လည်း တပးအပ်ခ'င်း မခပုမမား

ရှိသလို ၂၀၀၉'ုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀'ုနှစ် ဝန်းကင်ရှိ ခမန်မာနိုင်ငံ၏ တငွစကU ူ
ဆိုင်ရာအတခ'အတနမှာလည်းလွန်စွာနိမ့်ကလ=က်ရှိသည်။ ထိုကာလ
တငွစကU ူမားအ

ွင်

ွင်း၌ အတကကရှားပါခ'င်းနှင့် လွန်စွာ တဟာင်းနွမ်း ခ'င်း

ို ့ကိုအတကကာင်းခပု၍ မကကာ'ဏခပဿနာခ.စ်ပွားကကခ'င်းခ.စ်သည်။
ထိုသို ့ ခ.စ်ပွား ပါက စပယ်ယာမားသည်လည်း ခပဿနာကို ရင်
ဆိုင် တခ.ရှင်း

ွင် ကကမ်း

မ်းစွာတခပာဆိုမတကကာင့် လူအမား၏ မငိုခငင်မ

ကို'ံရသည့် အတနအထားသို ့ ပိုမိုတရာက်ရှိလာ'ဲ့သည်။ ယာဉ် စီး' ဆိုင်ရာ
ခပဿနာကို တခ.ရှင်း နိုင်ရန်အ
card စနစ်တ'8 က
ယာဉ်လိုင်းမား

ွက် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ 'ုနှစ်မား

ွင် iPay

်ခ.င့် ယာဉ်စီ' တပးတခ'းခ'င်း စနစ် ကို အ'ို ့တသာ

ွင် စမ်းသပ် အသုံး ခပု'ဲ့တသာ်လည်း တအာင်ခမင်မ ရ

ရှိခ'င်း မရှိ'ဲ့တကကာင်း တလ့လာ တစာင့်ကကည်မမားအရ သိရသည်။
ဤခပဿနာ၏ အရင်းအခမစ်မှာ ယာဉ်လိုင်းမား၌ စည်းကမ်း လိုက်
နာမ အားနည်းခ'င်းတကကာင့်သာခ.စ်မပီး စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းသူ မားမှာ
စပယ်ယာမားနှင့် လာဘ်တပးလာဘ်ယူမမားရှိတနမပီး ကကပ်မ
ကွက်မမား ရှိတနသည်ကို တ

ွ ရသည်
့
။ ဒု

် ရန် ပက်

ိယ ခပဿနာမှာ ယာဉ် စီး'

တကာက်'ံခ'င်းဆိုင်ရာ ခပဿနာခ.စ်မပီး တငွအတကက ခပန် မအမ်း ခ'င်းနှင့်
ယာဉ်စီး' ပိုမိုတ

ာင်'ံခ'င်းတကကာင့်ခ.စ်၍ ဤခပဿနာ၏ ရင်း ခမစ်မှာ

လည်း စည်ကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်း'က်မားတကကာင့်သာ ခ.စ် သည်။
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ာင်

အထက်ပါ ခပဿနာမားကို တခ.ရှင်းနိုင်မရှိတစရန် သက် ဆိုင်ရာ အစိုးရ
ဌာနအလိုက်

ိုင်

န်းနိုင်တသာ်လည် ခပဿနာမားမှာ တလ=ာ့ သွား

ခ'င်းမရှိတကကာင်း သိရှိရသည်။
ိယခပဿနာခ.စ်တသာ သက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်လိုင်းအလိုက် စည်း
ကမ်းမားနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်းဆိုင်ရာ ခပဿနာမား ခ.စ်မပီး ဤအပိုင်း
ွင်လည်အားနည်း'က်မားရှိတကကာင်းသိရှိရသည်။ ယတန ့လက်ရှိ ကင့်
သုံးတနတသာ တမာ်တ

ာ်ယာဉ် လုပ်သားမားနှင့် ပ

်သက်တသာ ဥပတဒ

မားမှာ ၁၉၆၄'ုနှစ် တမာ်တ

ာ်ယာဉ် အက်ဥပတဒနှင့် ၁၉၈၉ တမာ်တ

ယာဉ်နည်းဥပတဒမားတပ8

ွင် အတခ''ံ တရးဆွဲထားခ'င်း ခ.စ်မပီး၊ ယတန ့

တ'

ာ်

်ကာလနှင့် တလ=ာ်ညီတသာ စည်းကမ်းမားကို ခပုခပင်တရး ဆွဲ ရန် လို

အပ်လက်ရှိသည်။ (တနာက်ဆက်
စည်းကမ်းမား ထု

ွဲ ၁၊ ၂၊ ၃ကကည့်ရန်)။၆ လိုအပ်တသာ

်ခပန်မအပိုင်းနှင့် ထု

မားကို မလိုက်နာပါက အတရးယူမ အပိုင်း

်ခပန်ထားတသာ စည်း ကမ်း
ို ့ ွင်လည်း လိုအပ် 'က်

မားရှိတနမပီး ပညာတပးမမားလည်း နည်းပါးလ=က်ရှိတသးသည်။ ဤ
အ'က်မားမှာ အဓိက တလ့လာလိုတသာ ဘာသာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်
ကိုက်ညီမ မရှိခ'င်းတကကာင့် အတသးစိ

်အ'က်မားကို 'န်လှပ် ထား

'ဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်း!င် အ
အမှ
တမာ်တ

!င်းှ လူ*ေရးဆိုင်ရာ ြပဿနာျား

် (၃) ယာဉ်လိုင်း အ
ာ်ယာဉ်လိုင်းမားအ

ွင်းရှိ စပယ်ယာမားသည် အခ'ားတသာ
ွင်းရှိ စပယ်ယာမားကဲ့သို ့ ပင် ၎င်း

ို ့၏

လူမတရးဆိုင်ရာ ခပဿနာမားခ.င့် ကကုံတ

ွ တနရလ=က်
့
ရှိပါသည်။ ထို

ခပဿနာရပ်မားကို တလ့လာရာ

ို ့၏

၆

ဥပတဒသုတ

သီ

စ်ဦး(၂၀၁၃)။

ွင်၎င်း

စ်တန

ာအ'ိန် အမား

တမာ်တ

စုမှာ လုပ်ငန်း'ွင်အ

ွင်းနှင့် လုပ်ငန်းပ

ရပါသည်။ စပယ်ယာ
အထက်

ွင်
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်ဝင်းကင်၌သာ ကုန် လွန်ကက

စ်ဦး၏ တန ့စဉ်လုပ်ငန်းမားနှင့် ပ

င်ခပ'ဲ့မပီးခ.စ်ပါသည်။ ဆက်စပ်ကိစX

လုပ်ငန်း'ွင် အတခ'အတနအားတလ့လာ'ဲ့ရာ
လှတကကာင်းကို တလ့လာတ
တမာ်တ

် သက်၍

စ်ရပ် ခ.စ်တသာ

ွင် အတခ'အတနမှာ ဆိုးရွား

ွ ရှ့ ိ'ဲ့ပါသည်။

ာ်ယာဉ်လိုင်းမား၏ လုပ်ငန်း'ွင်တနရာမှာ အဓိကအားခ.င့်

သက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်လိုင်းမား၏ ဂိ
ပါသည်။ အမှ

်ရင်းနှင့် ဂိ

်ဆုံးမှ

် (၃) ယာဉ်လိုင်း၏ လိုင်း'ွဲမား၏ ဂိ

်

ိုင်မားခ.စ်

်ရင်း ဂိ

်ဆုံး

တနရာမား၌ လုပ်ငန်း'ွင် အတခ'အတနမှာ အလွန်ဆိုးရွားလှတကကာင့် တလ့
လာမမားအရ သိရှိရပါသည်။ အဆိုးဆုံး အ'က်မှာ တမာ်တ
လုပ်သားမားအ
ဂိ

်ပ

ွက် အညစ်အတကကးစွနရ့် န် သီးသန တ့် နရာမားမရှိပဲ၊

်ဝန်းကင်ရှိတနရာမား၊ လd က်ရည်ဆိုင်မားနှင့်

အစရှိသည်

ာ် ယာဉ်

ာယာဆိုင်မား

ို ့ကိုသာ အားထားအသုံးခပုကကရပါသည်။ မိမိ တမာ်တ

ယာဉ်လိုင်းထွက်ရန် တစာင့်ဆိုင်းတနရစဉ်အ

ာ်

ွင်း၌အနားယူ ရန် သီးသန ့်

တနရာမရှိပဲ အဆင်တခပသလို သစ်ပင်ရိပ်မားနှင့် တမာ်တ

ာ် ကားမားတပ8

ွင်သာ တနထိုင်ရတကကာင်းသိရှိရပါသည်။ ထိုသို ့ အတခ'အတနမှာ အမှ
(၃) ယာဉ်လိုင်း
ထပ်

ွင်သာမက အခ'ားတသာ ယာဉ်လိုင်း အမား

်

ွင်လည်း

ူနီးပါခ.စ်တကကာင့် တလ့လာမမားအရ သိရှိ ရသည်။
တန ့စဉ်အလုပ်'ိန်ကကာရှည်ခ'င်းသည်လည်း ခပဿနာ

စပယ်ယာအမားစုမှာ မိသားစုနှင့် အ
ရှိရပါသည်။ အတခ''ံလူ
တဒသမား

စ် ရပ်ခ.စ်မပီး

ူတနရ'ိန်နည်းပါးလှတကကာင်းသိ

န်းစားမားခ.စ်ခ'င်းနှင့် ရန်ကုန်မမို ့ဆင်တခ'.ုံး

ွင် တနထိုင်ကကရသူအမားစုခ.စ်ခ'င်းတကကာင့် လုပ်ငန်း'ွင်မှ

အိမ်ခပန်တရာက်'ိန်သည် တယဘုယအားခ.င့် ည၁၀နာရီတကာ် ၁၁နာရီ
'နခ.စ်
့် မပီး၊ နံနက် ၅နာရီအမှီ လုပ်ငန်း'ွင် ဝင်ရန်အ
ဝန်းကင်

ွင် အိမ်မှ စ

ွက် နံနက် ၄နာရီ

င်ထွက်'ွာရပါသည်။ ထိုကဲ့တသာ အတခ'အတန
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မား

ာင်

ွင် စပယ်ယာ

ို ့၏ လူမဘဝ အ

ွင်းသို ့ ဝင်တရာက်လာသည်

ခပဿနာ နှစ်ရပ်မှာ အရက်တသာက်ခ'င်းခ.စ်သည်။ ထိုအ'က်မားနှင့်
ပ

်သက်၍ဆန်းစစ်ကကည့်ရာ

ွင် အဓိကအ'က်မှာအခ'ားတသာအတခ''ံ

လုပ်သားမားကဲ့သို ့ပင် တနပူ၊ မိုးရွာထဲ
ကိုင်ရခ'င်း

ွင် အလုပ်'ိန် ကကာရှည်စွာ လုပ်

ို ့တကကာင့် အပင်ပန်းဒဏ်'ံနိုင်ရန်ဟူတသာအတကကာင်း ခပ'က်

ခ.င့် အရက်တသာက်ခ'င်းမှာ ဓတလ့စရိုက်

စ်'ု အခ.စ်သို ့တရာက်ရှိ လာ

ပါသည်။
ယာဉ်လုပ်သားမားသည် အလုပ်'ွင်အ

ွင် အရက် အလွန် အကYံ

တသာက်သုံးခ'င်းတကကာင့် ယာဉ်စည်းကမ်း 'ိုးတ.ာက်မမားနှင့် ယာဉ်
ိုက်မမား ခ.စ်တပ8လာပါသည်။ ခပင်းထန်တသာ ယာဉ်

ိုက်မ ခ.စ် စဉ်

မားတကကာင့် တထာင်ဒဏ်က'ံရခ'င်းနှင့် အသက်တသဆုံးသည် အထိပင်
ခ.စ်တပ8'ဲ့ပါသည်။ တနာက်ဆက်

ွဲခပဿနာရပ်မားအတနခ.င့် ယာဉ်လုပ်

သားမား၏ စာရိ Z ပိုင်းဆိုင်ရာ နိမ့်ကမမားခ.စ်တပ8လာမပီး ယာဉ် စည်း
ကမ်းဥပတဒမားတပ8

ွင် မထီမဲ့ခမင်ခပုခ'င်း၊ နှစ်လုံးထီ၊ 'ဲထီနှင့် တဘာလုံး

ပွဲ တလာင်းကစားမမား ခပုလုပ်ခ'င်းနှင့် ယာဉ်လိုင်းဆွဲရာမှ ရရှိ လာတသာ
ဝင်တငွမား အတပ8
ရပါတ

ွင် အနည်းအကဉ်း 'ိုးယူခ'င်း

ို ့ အထိခ.စ်ပွားလာ

ာ့သည်။

နိဂုံးနှင်& သုံးသပ်ျက်
ဤတလ့လာမ၌ အဓိက တလ့လာ'ဲ့တသာ အမှ

် (၃) စပယ်ယာမား၏

လုပ်ငန်း'ွင်ဆိုင်ရာ အတခ'အတနမားနှင့်လူမဘဝဆိုင်ရာအတခ'အတနမား
ကို

င်ခပ'ဲ့ပါသည်။ ထိုအ'က်မားအတပ8

ွင် သုံးသပ်'က်မားအရ

စပယ်ယာမား၏ အလုပ်'ိန်ရှည်ကကာလွန်းခ'င်း၊ လုပ်ငန်း'ွင် သာယာမ
မရှိခ'င်း၊

စ်ဦးခ'င်း ဝင်တငွအတပ8 လအလိုက်

ွက်'က် ကကည့်ပါက

လစာ ၁၃၂၀၀၀ကပ်သာရရှိမပီး(အတမရိကန်တဒ8လာ ၁၄၀)'နသ
့် ာရှိမပီး
ဝင်တငွ နိမ်ကလွန်းခ'င်း၊ ပညာ

က်တခမာက်မနန်း နိမ့်ကခ'င်း

ို ့သည်

တမာ်တ

၎င်း
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ို ့၏ လူမဘဝ အတခ'အတနမားကို ခပ`ာန် လ=က် ရှိတကကာင်း သိရ

ပါသည်။ ထိုအခပင် ယာဉ်လုပ်သားမားအ

ွက် လူမ .ူလုံတရးနှင့် ပ

်

သက်တသာ တဆာင်ရွက်'က်မားမှာလည်း လွန်စွာ အားနည်းလက်ရှိ
သည်ကို တ

ွ ရှ့ ိရပါသည်။ ထိုအ'က်မားတကကာင့်'ရီး သည်မားနှင့် တန ့

စဉ်ခပဿနာရင်ဆိုင်ရခ'င်း၊ ယာဉ်စည်းကမ်း ဥပတဒမားကို တ.ာက်.က်
လာခ'င်း၊ အရက်တသစာအလွန်အကYံ တသာက်သုံးခ'င်း
မတ

ာ်

ဆမမား ခ.စ်တပ8ခ'င်း

မားကို တကာ်လ6ားနိုင်ရန်နှင့် ၎င်း

ို ့ခ.င့်ရင်ဆိုင်လာရပါသည်။ ထိုအ'က်
ို ့၏ ဘဝကို ခမှင့်

ည်မငိမ်တသာ လ'ရရှိနိုင်ရန်၊ လုပ်ငန်း'ွင်အ
သက်ဆိုင်တသာ မွမ်းမံသင်

ို ့တကကာင့် ယာဉ်
င်နိုင်ရန်အ

ွက်

ွင်း ယာဉ်စည်းကမ်းနှင့်

န်းမား ပိုမို.ွင့်လှစ် တပးနိုင်ရန်နှင့် သနရ့် ှင်း ၍

ပိုမိုသက်တသာင့်သက်သာရှိတသာလုပ်ငန်း'ွင်ခ.စ်လာတစရန်မည်သို မ
့ ည်ပုံ
တဆာင်ရွက်ရမည်ကို သိရှိနိုင်ရန်အ

ွက် ယာဉ်လုပ်သားမား၏လူမဘဝ

အတခ'အတနကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်လိုအပ်မပီး ကယ်ခပနတ့် သာသုတ
ငန်မားကို ဆက်လက်တဆာင်ရွက် သင့်ပါသည်။

သနလုပ်
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ာင်

ေနာက်ဆက်

!' (၁)
၁၉၈၉'ုနှစ် တမာ်တ

ာ်ယာဉ် နည်းဥပတဒမား

ခပည်တထာင်စု ခမန်မာနိုင်ငံတ

ာ်အစိုးရ

ပို ့တဆာင်ဆက်သွယ်တရးဝန်ကကီးဌာန
အမိန်တကကာ်ခငာစာအမှ
တမာ်တ

် ၁/၈၉

ာ်ယာဉ်နည်းဥပတဒမား

၁၃၅၁'ုနှစ်၊ န

်တ

ာ်လဆန်း ၂ရက်

၁၉၈၉'ုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ရက်
အ'န်း (၄)
တမာ်တ

ာ်ယာဉ်တမာင်းသူမား၊ အခ'ားစက်

တရာင်း/ စပယ်ယာမားအား လိုင်စင်ထု
၆၃။ လက်မှ

်တရာင်း သို ့မဟု

ပ်ယာဉ်တမာင်းသူမားနှင့် လ

ဗဟိုမှ

်ပုံ

်မှ

် စပယ်ယာလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် အသက် ၁၈နှစ်

၆၄။ 'ရီးသည်

် ဧည့်နိုင်ငံသားခပု'ွင့်ရသူ

်ထားတသာ ကန်းမာတရး အဆင့်အ

င်အ.ွဲ ့က သ

်မှ

န်းနှင့် ညီညွ

်ရမည့်အခပင်

်သည့် စစ်တဆးမမားကိုပါ တအာင်ခမင်ရမည်။

င် အငှား ဘက်စ်ကားနှင့် လိုက်ပါတသာ လက်မှ

တကာင်း၊ အငှား ကုန်

်

်တပးခ'င်း

ခပည့်မပီးတသာ ခပည်တထာင်စု ခမန်မာနိုင်ငံသား သို ့မဟု
ခ.စ်ရမည်။ သ

်မှ

်တရာင်းတသာ်လည်း

င်ယာဉ်နှင့် လိုက်ပါလာတသာ စပယ်ယာသည်လည်းတကာင်း

ာဝန်ထမ်းတဆာင်တန'ိန်

ွင် ၎င်း၏ အရည်အ'င်းပက်ယွင်းတစတသာ တအာက်ပါ

အ'က်မားကို တရှာင်ကဉ်ရမည်။ (က) တသရည်တသရက်တသာက်စားခ'င်း၊ မူးယစ်ထုံထိုင်းတစသည့် တဆးဝါးမား
သုံးစွဲခ'င်း၊
(') ရိုင်းပစွာ ဆက်ဆံခ'င်း၊ ဆဲတရး
(ဂ) အခ'ားအငှား ဘ
ကုန်

င်ယာဉ်

ွင် ကုန်စည်

်စ်ကား

ိုင်းထွာခ'င်း၊ တစာ်ကားခ'င်း

ွင် 'ရီးသည်

င်ခ'င်းကို

င်ခ'င်း သို ့မဟု

ားခမစ်ခ'င်း သို ့မဟု

်

် အခ'ား
ားခမစ်ရန်

ကကိုးစားခ'င်း၊
(ဃ) ဘ

်စ်ကားစီး'ရီးသည်မား သို ့မဟု

အယှက်ခ.စ်တစရန် စိ
(င) သ

်မှ

် အခ'ား'ရီးသည်မား အတနှာင့်

်မငိုခငင်တစရန် ခပုမူခ'င်း၊

်ထားတသာ ယာဉ်စီ' သို ့မဟု

် ကုန်

င်'ထက် တငွပိုမိုတ

ာင်း

တမာ်တ
'ံခ'င်း၊ ယာဉ်စီး'အ
(စ) 'ရီးသည်
ကွယ်

ွက် လက်မှ
င်ယာဉ်
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်တပးရန် ပက်ကွက်ခ'င်း၊

ွင် ယာဉ်၏ တဘး

ွင်တသာ်လည်းတကာင်း 'ရီးသည်မား

ွင်တသာ်လည်းတကာင်း၊ တနာက်

ွဲတလာင်း'ိုစီးမကို မ

ားခမစ်ခ'င်း၊

(ဆ) ယာဉ်တပ8မှပစXည်းမား တအာက်သို ့ မကတစရန်လည်းတကာင်း၊ ယာဉ်တပ8ရှိ
အရာဝ f ုမား အခပင်သို ့ စွန်းထွက်ခ'င်း မရှိတစရန်လည်တကာင်း ကကို

င်တဆာင်ရွက်မ

မရှိခ'င်း၊
(ဇ) မိမိလိုက်ပါသည့်ယာဉ်
လ=င် ခပည်သူရဲ့ စ'န်း သို ့မဟု
(ဈ) ကူးစက်

ာ်ယာဉ်

်စားဆင်ယင်မ မခပည့်စုံခ'င်း၊ မသနရ့် ှင်းခ'င်း၊ မတသသ

် စပယ်ယာ

ေနာက်ဆက်

် ထိ'ိုက်

ွင် 'ရီးသည်အခ.စ် လက်'ံရန် ခငင်းဆိုခ'င်း၊
်ခ'င်း။

၆၅။ “င”ယာဉ်တမာင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူသည် လိုအမပ်လ=င် လက်မှ
သို ့မဟု

ွ ရှ့ ိ

် သက်ဆိုင်ရာသို ့ လ6ဲအပ်ရန် ပက်ကွက်ခ'င်း၊

်တသာ တရာဂါသည်မှအပ .ားနာတနသူ သို ့မဟု

ဒဏ်ရာရရှိသူအား တမာ်တ
(ည) ဝ

ွင် 'ရီးသည်မား ကန်'ဲ့တသာ ပစXည်းမားကို တ

်တရာင်း

ာဝန်ကိုလည်း ထမ်းတဆာင်နိုင်သည်။

!' (၂)
၁၉၈၉'ုနှစ် တမာ်တ

ာ်ယာဉ် နည်းဥပတဒမား

ခပည်တထာင်စု ခမန်မာနိုင်ငံတ

ာ်အစိုးရ

ပို ့တဆာင်ဆက်သွယ်တရးဝန်ကကီးဌာန
အမိန်တကကာ်ခငာစာအမှ
တမာ်တ

် ၁/၈၉

ာ်ယာဉ်နည်းဥပတဒမား

၁၃၅၁'ုနှစ်၊ န

်တ

ာ်လဆန်း ၂ရက်

အ'န်း (၄)
တမာ်တ
လ

ာ်ယာဉ်တမာင်းသူမား၊ အခ'ားစ
်မှ

်

ပ်ယာဉ်တမာင်းသူမားနှင့်

်တရာင်း/ စပယ်ယာမားအား လိုင်စင်ထု

်တပးခ'င်း

၇၄။ (က) ဤအ'န်းအရ ယာဉ်တမာင်းလိုင်စင် ရရှိထားသူ သို ့မဟု

် လက်မှ

်

တရာင်း/စပယ်ယာလိုင်စင် ရရှိထားသူသည် တအာက်ပါ အရည်အ'င်း ပက်ယွင်းမ
စ်'ု'ုနှင့် မငိစွန်းတနသည်ဟု ယုံကကည်လ=င် ဗဟိုမှ

်ပုံ

င်အ.ွဲ ့သည် ၎င်း၏

လိုင်စင်ကို တလးနှစ်ကာလ အပိုင်းအခ'ားအထိ ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
(၁) တရာဂါ သို ့မဟု

် မသန်စွမ်းမ

စ်'ု'ုတကကာင့် တမာ်တ

ာ်ယာဉ်တမာင်းရန်

မသင့်တလ=ာ်သူ၊
(၂) နည်းဥပတဒ (၇၇)ပါ မှ

်

မ်းအရ ခပစ်မ မကကာ'ဏ ကူးလွန်

က်သူ၊
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(၃) တသရည်တသရက် အလွန်အကကူး အမမဲ
သို ့မဟု

် မူယစ်တဆးဝါး အမမဲသုံးစွဲ
(၄) ခပည်သူရဲ့

သည့် တမာ်တ

်သူ

်သူ၊

ပ်.ွဲ ့ အတရးယူပိုင်တသာ ခပစ်မ

ာ်ယာဉ်ကို အသုံးခပုလ=က်ရှိသူ သို ့မဟု

(၅) တမာ်တ

တစ တသာက်စားမူးယစ်
စ်'ု'ုကူးလွန်ရာ

ွင် ပါဝင်

် အသုံးခပု'ဲ့သူ၊

ာ်ယာဉ်ကို အရမ်းကာတရာ တမာင်းနှင်သူ သို ့မဟု

် တဘး

အနZရာယ် ခ.စ်တအာင်တမာင်းနှင်သူ၊
(၆) ဥပတဒပုဒ်မ(၃)နှင့် ဥပတဒပုဒ်မ(၁၂)၏ ခပ`ာန်း'က်မားကို ဆနက
့် င်သူ။
(၇) ဥပတဒအရခ.စ်တသာ ခပစ်မအ

ွက်

ရားရုံးက ယာဉ်တမာင်းလိုင်စင်

ရုပ်သိမ်းရန် စီရင်ခ'င်း'ံရသူ၊
(၈) ခပည်သူ
ဆုံ

စ်ဦး

စ်တယာက်ငှားရမ်းလ=င် လုံတလာက်တသာ အတကကာင်း

ရာ မရှိဘဲ ယာဉ်ငှားရမ်းရန်ခငင်းဆိုတသာ အငှားယာဉ်တမာင်းသူ၊
(၉) နည်းဥပတဒ(၆၄)၏ ခပ`ာန်း'က်မား

လက်မှ

်တရာင်း သို ့မဟု

စ်'ု'ုကို ဆနက
့် င်ခပုတသာ

် စပယ်ယာ။

(') နည်းဥပတဒ'ွဲ(က)အရ ရုပ်သိမ်းခ'င်း'ံရတသာ လိုင်စင်ကို မှ
အ.ွဲ ့က သိမ်းယူထားရမည်။ ၎င်းလိုင်စင်အစား ယာယီ'ွင့်ခပုလက်မှ
(ဂ) ရုပ်သိမ်း'ံရသည့်လိုင်စင်အ
လ=င် မှ

်ပုံ

်ပုံ

် ထု

င်
်မတပးရ။

ွက် ရုပ်သိမ်း'ံရသည့် ကာလခပည့် တခမာက်

င်အ.ွဲ ့သည် ၎င်းလိုင်စင်ရရှိသူအား သ

်မှ

်ထားသည့် ယာဉ်

စစ်တဆးခ'င်း တအာင်ခမင်မှသာ လိုင်စင်ခပန်တပးရမည်၊ ဗဟိုမှ

်ပုံ

င်အ.ွဲ ့ကသ

်မှ

်

သည့် စစ်တဆး'ကို တပးတဆာင်ရမည်။

တနာက်ဆက်
ရန်ကုန်

ွဲ (၃)

ိုင်းတဒသကကီး တမာ်တ

ာ်ယာဉ်လုပ်ငန်းတပါင်းစုံထိန်းသိမ်းတရးတကာ်မ

'မှ

်ထားတသာခပစ်မနှင့် ခပစ်ဒဏ်၁၃၈'က်မှ စပယ်ယာ (တရာင်း) မားအ

'မှ

်ထားတသာ အ'က်မားကို တကာက်န

ီမှ

ွက်

်တ.ာ်ခပ'က်

စဉ်

ခပစ်မ အမိုးအစား

သ

်မှ

၄၄

ယာဉ်

ိုက်မခ.စ်လ=င် တမာင်းတခပးခ'င်း

ထု

်ပယ်

၄၅

ယာဉ်

ိုက်မခ.စ်မပီး ယာဉ်တမာင်းနှင့် ယာဉ်တနာက်လိုက်

"

ထွက်တခပးခ'င်း
၄၆

'ရီးသည်အား ကိုယ်ထိလက်တရာက်တစာ်ကားမ

"

၄၇

ယာဉ်

ိုက်မခ.စ်လ=င်သက်ဆိုင်ရာသို ့ အတကကာင်း မကကားခ'င်း

"

၄၈

ယာဉ်

ိုက်မခ.စ်လ=င် ဒဏ်ရာရသူမားအား မကူညီခ'င်း

"

၄၉

ရားမဝင်တသာ လိုင်စင်အား အသုံးခပုခ'င်း

"

်ခပစ်ဒဏ်

တမာ်တ
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၅၀

စပယ်ယာအရက်တသာက်ခ'င်း၊ မူးယစ်တဆးဝါး သုံးစွဲခ'င်း

၅၁

မတ'မငံ ဆက်ဆံခ'င်း

"
၁လပိ

်၊ဆဲဆို

တစာ်ကားပါက
ထု
၅၂

်ပယ်ရန်

ယာဉ်တမာင်း ယာဉ်တနာက်လိုက်အ'င်း'င်း 'ိုက်ရန် ခ.စ်ပွား
ခ'င်း(က)ရိုးရိုးစကားမား ဆဲဆိုခ'င်း (')ကိုယ်ထိလက်တရာက်
ကူးလွန်ရန်ခ.စ်ခ'င်း၁ လမှ ၃လပိ

်ထု

်ပယ်၊ ဥပတဒအရ

အတရးယူ
၅၄

'ရီးစဉ် ဆစ်ပိုင်းတခပးဆွဲခ'င်း

ဒဏ်တငွ ၅၀၀၀၀
(သို ့) ၃လပိ

၅၅

မိမိလိုင်စင်အား အခ'ားသူ အသုံးခပုခ'င်း/ လ6ဲတခပာင်းတပးခ'င်း
(တဘာ်ဒါ

၅၆

၃ လပိ

်

်

င်ခ'င်း)

'ရီးသည်တမ့ကန်'ဲ့တသာ် ပစXည်းမားအား သက်ဆိုင်ရာသို ့

"

မအပ်နှံခ'င်း
၅၉

သက်ဆိုင်ရာယာဉ်လိုင်း လုပ်ကိုင်'ွင့် အပါ/ပက်စီး/

၁ လပိ

်

ရက်လွန်မ။
၆၀

ယာဉ်ထိန်းရဲ .မ်းဆီး 'လန်ရက်လွန်

၆၂

ာဝန်ရှိသူမှ လိုင်စင်စစ်တဆးရန် တ
ထု

"
ာင်းသည့်အ'ါ

်မတပးခ'င်း

၆၃

'ရီးသည်မား အတနှာင့်အယှက်ခ.စ်ခ'င်း စိ

၆၄

ကုန်ပစXည်း

၆၆
၆၇

င်ခ'င်း ('ရီးသည်

်မငိုခငင်ခ'င်း

င်)

ယာဉ်တပ8

ွင်

ယာဉ်တပ8

ွင် မီးတလာင်တပါက်ကွဲ

"
"

ိရိစiာန်မားအား 'ရီးသည်နှင့် တရာတနှာ၍

ပစXည်းမား
၆၈

"

"

င်တဆာင်ခ'င်း
်သည့်

"

င်တဆာင်ခ'င်း

ယာဉ်စီ'ပိုတ

ာင်းခ'င်း

ဒဏ်တငွ ၃၀၀၀၀
နှင့် ၁လပိ

၇၁

ယာဉ်၏ကကမ်း'င်း၊ တဘးကာ၊ အမိုးမား တဘးကင်းမ မရှိခ'င်း

၇၂

ယာဉ်၏

၇၃

ယာဉ်၏တလှကားမားနှင့် တခ'နင်း'ုံ 'ိုင်'နစ့် ွာ မ

၈၂

'ရီးစဉ်မှ

၉၄

ယာဉ်တပ8

ံ'ါး 'ိုင်'နမ့် လုံခ'ုံမမရှိခ'င်း
်

်

ဒဏ်တငွ၅၀၀၀
"

ပ်ဆင်ခ'င်း

မ်း တဝဘလ်မရှိမ၊ တမ့ကန်မ
ွင် တဆးလိပ်တသာက်ခ'င်း၊ ကွမ်းစားခ'င်း

"
ဒဏ်တငွ ၁၀၀၀၀
"
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ယာဉ်၏ အမိုးတပ8
မ

ွင် 'ရီးသည် စီးနင်းသည်ကို

"

ားခမစ်ခ'င်း

၉၆

ယာဉ်တမာင်း/စပယ်ယာ မခပည့်စုံ မသနမ့် ရှင်း ဝ

၉၇

ယာဉ်တနာက်လိုက် လိုင်စင်မပါ၊ မရှိ၊ သက်

၉၈

'ရီးသည် ဆွဲ

၉၉

ယာဉ်တပ8

်ဆင်ခ'င်း

မ်းလွန်ခ'င်း

င်/ဆွဲ'မ

"
"
"

ွင် ညစ်တထးနံတစာ်တသာ ပစXည်းမား

"

င်တဆာင်ခ'င်း
၁၀၀

ယာဉ်တဘး

ံ'ါး .ွင့်တမာင်းမ

၁၀၄

အငှားယာဉ်၏ ခပင်ပနံတဘးမား

"
ွင် ကုန်ပစXည်း 'ိ

်ဆွဲ

"

င်တဆာင်ခ'င်း
၁၀၈

လူပို

င် ၅ ဦးအထိ

၁ဦးလ=င် ၃၀၀၀

၁၀၉

လူပို

င် ၆ ဦးနှင့် အထက် ၁၀ဦးအထိ

၁ဦးလ=င် ၅၀၀၀

၁၁၀

လူပို

င် ၁၀ဦးအထက်

ယာဉ်လိုင်းတခပးဆွဲ
'ွင့် ၇ ရက်ပိ

၁၁၂

လိုင်စင်ပက်စီး၍ မိ Z ူတလ=ာက်ရန် ပက်ကွက်ခ'င်း

၁၁၃

ယာဉ်တဘးတနာက်

ွင် 'ရီးသည် စီးနင်းသည်ကို မ

ဒဏ်တငွ ၅၀၀၀
ား

"

ခမစ်ခ'င်း
၁၁၄

'ွင့်မခပုတသာ တနရာ

၁၁၅

စိ

၁၁၆

ယာဉ်မရပ်မီ 'ရီးသည်မား မဆင်းတစရ

"

၁၁၇

ယာဉ်တပ8

"

၁၁၉

ယာဉ်အ

်တပါ့သွ

ွင် ယာဉ်တပ8 အ

်သူအား ယာဉ်တပ8

ွင်

်အဆင်း မခပုတစရ
င်တဆာင်ခ'င်း

ွင် အမ1က်ပုံးမပါ
ွင်းအခပင်

ပ်ဆင်ရမည့် စာ

်

မ်းမား မခပည့်စုံခ'င်း

"
"

"
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ကျ်းကိုးစာရင်း
၂၀၁၀ 'ုနှစ်

ွင် ရန်ကုန်

ိုင်းတဒသကကီး၌ တမာ်တ

ာ်ယာဉ်မတ

၁၆၇၈မခ.စ် ပွား'ဲ့ တကကာင်း ကို ပထမအကကိ မ် အမိုးသားလ6
အကကိ မ် ပုံ မှ န် အ စည်း အတဝး ၂၉.၉.၂၀၁၁'ု နှ စ်

ာ်

ဆမ ခ.စ်စဉ်
်တ

ာ် ဒု

ွ င် အမိုးသားလ6

ိယ
်တ

ာ်

ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းတနာင်၏ တမးခမန်း'က်အား ဗိုလ်မှူး'ုပ်တကာ်ဇံခမင့်

ခမ

(ခပည်ထဲတရးဝန်ကကီးဌာန၊ ဒု ိယဝန်ကကီး)၏ တခ.ကကား'က် http://www.
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်မွန်၊ တမာင် (ဆူတလ)။ ၂၀၀၉။ “ရန်ကုန်မမို ့ကကီးရဲ ့ သမိုင်းထဲက 'ရီးသည်

ပို ့တဆာင်တရးယာဉ် မား”။ ရန်ကုန်'ရီးသွားဂာနယ်၊ အ

ွဲ ၂၊ အမှ

် ၁၂၊

(ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၉)၊ စာ ၂၀။
ဥပတဒသုတ

သီ။ ၂၀၁၃။ တမာ်တ

ည6န်မား။ ရန်ကုန်၊ ရ

ာ်ယာဉ် ဥပတဒ၊ နည်းဥပတဒမားနှင့် လမ်း

ိုင်းယာဉ်စာတပ။

'စ်စံဝင်း။ ၂၀၁၁။ ရန်ကုန်'ရီးသွားသမိုင်းထဲက မထသ၊ ရန်ကုန်၊ ပန်းမိုး
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