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(ဆ)

တင်သွင်းလာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို သတ်မှတ်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်
အေရာင်းစင်တာတွင်သာထားရှိရမည်။ ယင်းအေရာင်းစင်တာမှအပ အြခားေနရာ
များတွင် ြပသေရာင်းချြခင်းကိုေဆာင်ရွက်လိုပါက သီးြခားခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်
ရမည်။ ဝယ်သူအား ေရာင်းချြခင်းမြပမီ လမ်းများေပတွင် ေမာင်းှင်အသုံးြပြခင်း
လုံးဝ (လုံးဝ) မြပလုပ်ရ။

(ဇ)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲှင့်

သက်ဆိုင်ရာ

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲများထံမှ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို လုပထ
် းံု လုပန
် ည်းှင့်
အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဈ)

အေရာင်းစင်တာ ဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာသတ်မှတ်ချက်သည် စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း
ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ဆက်စပ်ေဆာင်ရွက်မည့် တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ
အဖွဲအစည်းများ၏ အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ေသာ စံန်းသတ်မှတ်ချက်များ
အတိင
ု း် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ည)

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အေရာင်းစင်တာ၏ အကျယ်အဝန်းသည် အနည်းဆုံးစတုရန်းေပ
(၉၀၀၀) ရှိရမည်။

( ဋ)

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အေရာင်းစင်တာ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကုမဏ
 အ
ီ ေနြဖင့် အေရာင်း
စင်တာအတွက် ခွင့်ြပထားေသာ တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုတစ်စုံတစ်ဦးသို လဲေြပာင်း
ေရာင်းချြခင်းမြပရ။

( ဌ ) အေရာင်းစင်တာဖွင့်လှစ်သည့်ကုမဏီများအေနြဖင့် အေရာင်းစင်တာတွင် (၂) ှစ်
အတွငး်

မေရာင်းရေသာေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကိုြဖစ်ေစ၊

လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်း၍

ကျန်ရှိေနေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကိုြဖစ်ေစ စာရင်းရှင်းလင်းြခင်း၊ ယာဉ်မတ
ှ ပ
် ံု
တင်ြခင်းကို ဆိပ်ကမ်းေရာက်ရှိပီး ( ၂ )ှစ်အတွင်း အပီးေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဍ)

အပ်ကုန် (Consignment) ြဖင့် တင်သွင်းခဲ့သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များေရာင်းချြခင်း၊
ေငွလဲြခင်း၊

လက်ကျန်စာရင်းရှင်းလင်းြခင်း

(သိုမဟုတ်)

လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်း၍

သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းများှင့်အညီစာရင်းရှင်းလင်းြခင်းတိုကို အပီးသတ်
ေဆာင်ရွက်ပီးပါက အပ်ှံထားေသာအာမခံေငွ (Deposit) ြမန်မာကျပ်ေငွသိန်း
(၁၅၀၀) အား ြပန်လည်ထုတ်ယူိုင်သည်။
( ဎ ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အေရာင်းစင်တာတွင် ေရာင်းချရန် တင်သင
ွ း် ခဲသ
့ ည့် ေမာ်ေတာ်
ယာဉ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထားရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်း၊ လယ်ဂျာစာရင်းစာအုပ်
စသည်တိုကို စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှြဖစ်ေစ၊ တာဝန်
လအ
ဲ ပ်သည့် အဖွဲအစည်းမှြဖစ်ေစ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးြခင်းကို သက်ဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းရှငမ
် ှ ခွင့်ြပရမည်။
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(ဏ) အေရာင်းစင်တာလက်မှတ်၊ စီးပွားေရးအကျးေဆာင်
ိ
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တိုကို
အနည်းဆုံးသက်တမ်းမကုန်မီ (၁) လ ကိတင်၍ သက်တမ်းတိုးြမင့်ေပးရန်
ေလာက်ထားရမည်။
၃။

ြပြပင်ပီး ( Reconditioned ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များတင်သွင်းရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

စည်းကမ်းချက်များှင့်ကိုက်ညီေအာင်ြပြပင်ထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကိသ
ု ာ တင်သွင်းရမည်(က)

လိုအပ်ေသာအစိတ်အပိုင်းများကို ြပန်လည်အစားထိုးြခင်း အပါအဝင် အေကာင်း
ပကတိြပည့်စုံေကာင်းစစ်ေဆးပီး၊ တပ်ဆင်ပီးေသာ အင်ဂျင် ြဖစ်ရမည်။ (The
engine must be tested and checked including the replacement of
necessary parts, whether it is in good condition and completely adjusted
or not.)

( ခ ) လိုအပ်ေသာ အစိတ်အပိုင်းများကို ြပန်လည်အစားထိုးြခင်းအပါအဝင် အြပည့်အဝ
ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းရန် ဘရိတ်များမှအစ အေသးစိတ်စစ်ေဆးပီး ြပန်လည်
ြပင်ဆင်ထားသည်ယ
့ ာဉ်ေအာက်ပင
ုိ း် ြဖစ်ရမည်။ (The Chassis including the
break and necessary parts must be overhauled and repaired for accident
prevention.)
( ဂ)

ပီးြပည့်စုံသည့်အေနအထားသို ေရာက်သည်အထိ ေဆးသုတ်ြပြပင်ထားေသာ
ယာဉ်ကိုယ်ထည်ြဖစ်ရမည်။ (The body of vehicle must be completely
repaired and painted.)

(ဃ)

ယာဉ်အတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းရမည်။ (The interior of the vehicle must be
cleaned.)

( င)

ဘက်ထရီှင့် တာယာများအသစ်ြဖစ်ရမည်။ (New battery and new tyres must
be installed.)

( စ)

သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ သတ်မှတ်ထားေသာစံချန်ိ စံန်းကိုက်ညီရမည်။ (ဥပမာ
- လူနာတင်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ အငှားယာဉ်တကစ)ီ (The vehicle must be in
conformity with the required standards prescribed by relevant agencies or
ministries. (eg. Ambulance, fire engine, taxi…))

၄။

အထက်အပိုဒ် ၂ ပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာြခင်းမရှိပါက စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ေသာ ဥပေဒစည်းမျဉ်းများအြပင် အြခားတည်ဆဲဥပေဒ
စည်းမျဉ်းများှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည်။

(ပု)ံ ေဒါက်တာသန်းြမင့်
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး
စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

