ပို့ေဆာင်ေရးနှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန် ကီးဌာန
အစိုးရသစ်၏ ရက်(၁၀၀) ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ခ် ျကမ် ျား
၁။ အစိးု ရသစ်တာဝန်ယူြပီးသည့် ကာလဖ
ြ စ်သည့် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလအတွင်း ပိ့ု ေဆာင်ေရးဝန် ကီး
ဌာန၊ ရထားပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန် ကီး
ဌာနတို့အားေပါင်းစည်း၍ ပို့ေဆာင်ေရးနှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန် ကီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်
ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာနအား ဌာနအဖွ့ဲ အစည်း (၇) ခု၊ နိငု င် ပံ ငုိ စ် းီ ပွားေရးအဖွ့ဲ အစည်း (၆) ခု၊ လူ့
အရင်းအမ
ြ စ်ဖွံ့ြဖိုးေရးေကျာင်း (၃) ခုြဖင့် ေအာက်ပါအတိငု း် ဖွ့ဲ စည်းထားရှသ
ိ ည် (က)
(ခ )
(ဂ )
(ဃ)
(င)
(စ)
(ဆ)
(ဇ )
(ဈ )
(ည)
(ဋ )
(ဌ )
(ဍ )
(ဎ )
(ဏ)
(တ)
(ထ)
(ဒ )

ေလေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
ေရအရင်းအမ
ြ စ်နှင့် ြမစ်ေချာင်းများ ဖွံ့ြဖိုးတိးု တက်ေရးဦးစီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
မိုးေလဝသနှင့် ဇလေဗဒညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
ဆက်သွယ်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆိုင်ဘာလုံြခုံေရးဦးစီးဌာန
ြမန်မာအမျုိ းသားေလေက
ြ ာင်း
ြပည်တငွ း် ေရေက
ြ ာင်းပိ့ု ေဆာင်ေရး
ြမန်မာ့ဆိပက
် မ်းအာဏာပိငု ်
ြမန်မာ့သေဘာကျ
င်္ င်းလုပ်ငန်း
ြမန်မာ့မီးရထား
ကုန်းလမ်းပို့ေဆာင်ေရး
ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း
ြမန်မာ့စာတိက
ု လ
် ပု င် န်း
ြမန်မာနိငု င် ေံ ရေက
ြ ာင်းပညာတက္က သိုလ်
ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေက
ြ ာင်းေကာလိပ်
ဗဟိပု ့ုိ ေဆာင်ဆက်သွယ်ေရးေကျာင်း

၂။ နိုင်ငံေတာ်အစိုးရသစ် တာဝန်ယူသည့်ကာလ၏ အစပထမရက်ေပါင်း (၁၀၀)အတွင်း ပို့ေဆာင်
ေရးနှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန် ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကို (၂၈-၄-၂၀၁၆) ရက်ေန့တွင်
ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်သည့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ် (၂/ ၂၀၁၆) သို့ တင်ြပခွင့်ြပု
ချက်ရယူခဲ့သည်။ ရက်(၁၀၀)အတွင်း လုပ်ငန်းစဥ် စုစုေပါင်း (၁၇)ခုအား ေအာက်ပါအတိုင်း အေကာင်
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(က) ပို့ေဆာင်ေရးက
(၁) လုပ်ငန်းစဥ် (၁)။ ATR ေလယာဥ်အ ကီးစား ြပုပ
ြ င်ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်း
အတွက် ေလယာဥ်အမျိုးအစား ATR 72- 212A ေလယာဥ်အမှတ်၊ XY - AJN ၏
8 years Check လုပ်ငန်းကို ြမန်မာအမျိုးသားေလေက
ြ ာင်းမှ ပထမဦးဆုံး စတင်
ြ ီး
ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ြပီး၊ ြမန်မာအင်ဂျင်နီယာများမှ ရက်ေပါင်း (၆၀)အတွင်း အပ
ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။
(၂) လုပ်ငန်းစဥ် (၂)။ ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးက
ေဘးကင်းလုံြခုံမှု ပိုမိုရရှိေစရန်
ေရယာဉ်ပိုင်ရှင်များ၊ ေရယာဥ်လုပ်သားများနှင့် ြပည်သူများအား ေဆွးေနွးပွဲများ၊
အသိပညာေပးမှုများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို တိုင်းေဒသကီး (၇) ခု၊ ြပည်နယ် (၃) ခု
တို့ရှိ ြမို့နယ်ေပါင်း (၃၂) ြမို့နယ်တို့တွင် လျာထားချက်အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့
သည်။
(၃) လုပ်ငန်းစဥ် (၃)။ ြမစ်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ေရလမ်းေက
ြ ာင်း ထိန်းသိမ်းေရးအတွက် ြပည်ေထာင်
စုဘတ်ဂျက်မှ ေဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း (၂) ခု၊ တိုင်းေဒသကီးအစိုးရများ၏ ဘတ်ဂျက်
ခွငြ့် ပုေငွနှင့် မိမိတို့၏ ကီးြကပ်မြှု ဖင့် ေဆာင်ရွက်သည့် ကမ်းြပို၊ ကမ်းထိန်းလုပ်ငန်း
(၃၆) ခု ေဆာင်ရွက်မှုအေခ
ြ အေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် - (လုပ်ငန်း
တစ်ခုလုံး ြပီးစီးမှုမှာ (၈၇%) ြဖစ်သည်)
(ကက) ြပည်ေထာင်စုဘတ်ဂျက် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သည့် ေရလမ်းဖွံ့ြဖိုးေရး လုပ်ငန်း
ေကာင်းမွန်ေရးလုပ်ငန်းမှာ (၁၀၀%) ေဆာင်ရွက်ြပီးစီးခဲ့ြပီး၊ ချင်းတွင်းဝ မုံရွာ ေရလမ်းေကာင်းမွန်ေရး လုပ်ငန်းမှာ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ စုေဆာင်းြပီး
ြဖစ်ေသာ်လည်း ချင်းတွင်း ြမစ်ေရ ြမင့်တက်လာမှုေ ြကာင့် လုပ်ငန်းများ
စတင်ေဆာင်ရွက်နိုင် ြခင်းမရှိဘဲ (၁-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေန့မှသာ လုပ်ငန်း
စတင်နိုင်မည် ြဖစ်ြပီး (၂၈-၂-၂၀၁၇) တွင် ြပီးစီးမည် ြဖစ်သည်။
(ခခ)
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တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ဘတ်ဂျက် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သည့် ကမ်းြပို
ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း (၃၆)ခုအနက် ၁၀၀% ြပီးစီးသည့်လုပ်ငန်း (၂၈)ခု၊
၆၅% ြပီးစီးသည့်လုပ်ငန်း (၁)ခု၊ ၆၀% ြပီးစီးသည့် လုပ်ငန်း(၂)ခု၊ ၅၅% ြပီး
စီးသည့် လုပ်ငန်း(၂) ခု၊ ၅၀% ြပီးစီးသည့်လုပ်ငန်း (၂)ခုတို့ကို ေဆာင်ရွက်
ြပီးစီးခဲ့ြပီး၊ ဧရာဝတီ ြမစ်ေရ အကိမ် ကိမ်ြမင့်တက်လာမှုေ ြကာင့် အေကာင်
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်းမရှိသည့်လုပ်ငန်း (၁)ခုအား ၂၀၁၇ခုနှစ်၊
ဇန်နဝါရီလတွင် အပ
ြ ီးေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်သည်။
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(၄) လုပ်ငန်းစဥ် (၄)။ မန္တေလးဆိပ်ကမ်းအဆင့်ြမှင့်တင် တည်ေဆာက်ရန်အတွက် ဂျပန်
နိုင်ငံေထာက်ပံ့ေငွ(Grant Assistance) အတည်ြပုချက်ရရှိေရးအတွက် Mandalay Inland Port Establishment အား စီမံကိန်းနှင့် ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာနသို့
ထပ်မံအဆိုြပုထားပ
ြ ီး ြဖစ်သည်။ ဂျပန်အ ြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်
ေရးေအဂျင်စီသို့လည်း မူလဆိပ်ကမ်းတည်ေဆာင်မည့် လျာထားေနရာနှင့် တံတား
ဒီဇိုင်းကို ယခုနှစ်အတွင်း အပ
ြ ီး ြပန်လည်သုံးသပ်ေပးရန် ညှိနိှုင်း ြခင်းများအပါအဝင်
လုပ်ငန်းများ ရာနှုန်းြပည်ေ့ ဆာင်ရက
ွ ် ြပီး ြဖစ်သည်။
(၅) လုပ်ငန်းစဥ် (၅)။ မိုးေလဝသနှင့်ဇလေဗဒက အတွက် မုန်တိုင်း ြဖစ်ေပါ်မှုများကို
ေစာင့် ြကည့်ေထာက်လှမ်းနိုင်ရန် ရန်ကုန်၌ ေရဒါတပ်ဆင်ေရးအတွက် အမ
ြ င့် (၇၇)
မီတာရှိ တာဝါတည်ေဆာက် ြခင်းနှင့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ြခင်းများ ရာနှုန်းြပည့်
ေဆာင်ရွက်ြပီး ြဖစ်သည်။
(၆) လုပ်ငန်းစဥ် (၆)။ အယ်နီညိုနှင့် လာနီညာ ရာသီဥတု ြဖစ်စဥ်များ၏ ေနာက်ဆုံး
အေခ
ြ အေနကို အချိန်နှင့်တေပ
ြ းညီထုတ်ြပန်မှုများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် အယ်နီ
ညိုရာသီဥတု ြဖစ်စဥ်၏ အေြခအေနများကို တစ်လလျှင်(၂) ကိမ်ထုတ်ြပန်ေပးလျှက်
ရှိြပီး၊ ယခုအခါအယ်နီညိုြဖစ်ေပါ်မှုမှာ ပုံမှန်အေခ
ြ အေနသို့ ေရာက်ရှိသွားပ
ြ ီ ြဖစ်
သည်။ ဆက်လက် ြပီး လာနီညာရာသီဥတု ြဖစ်ေပါ်လာမှုမှာ ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာ
လအထိ (၄၄%) ြဖစ်နိုင်ေြခရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရသဖ
ြ င့် လာနီညာြဖစ်ေပါ်မှုအေြခ
အေနအား ဆက်လက် ေစာင့် ြကည့်ထုတ်ြပန်သွားမည် ြဖစ်သည်။
(ခ) ကုန်းလမ်းနှင့် ရထားပို့ေဆာင်ေရးက
(၇) လုပ်ငန်းစဥ်(၇)။ ကုန်းလမ်းပို့ေဆာင်ေရးက အတွက် ယာဥ်စည်းကမ်း၊ လမ်း
စည်းကမ်း ပညာေပးသင်တန်းများနှင့် ေဟာေပ
ြ ာပွဲများကို အကိမ် (၅၀) ေဆာင်
ရွက် ြခင်းအတွက် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီးတွင် (၃၅၆) ကိမ်ြပုလုပ်နိုင်
ခဲ့ြပီး၊ ရာနှုန်းြပည့်ထက် ေကျာ်လွန် ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။
(၈) လုပ်ငန်းစဥ် (၈)။ ယာဥ်ေမာင်းလိုင်စင် (ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င)များကို Chip ပါသည့် နိုင်ငံ
တကာအဆင့်မီ Smart Card များကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ်အသီးသီးတွင် (၁၂၂,၂၃၉) ကဒ်ထုတ်ေပးနိုင်ခဲ့ြပီး၊ ရာနှုန်းြပည့်ေဆာင်
ရွက် ြပီး ြဖစ်သည်။
(၉) လုပ်ငန်းစဥ် (၉)။ ြမန်မာ့မီးရထားဝန်ထမ်းများ စိတ်ဓါတ်ေရးရာ ေပ
ြ ာင်းလဲေရး
အတွက် “ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရး”ဘာသာရပ်ကိုတိုင်းအဆင့်သို့ သွားေရာက်ရှင်းလင်း
ပညာေပးသင် ြကားပို့ချခ
ြ င်းအား တိုင်း(၁၁)တိုင်းတွင် ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ခဲ့သည်။
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(၁၀) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၀)။ ြမစ်ငယ်ေဒွးလမ်းတံတား (အရှည်ေပ၈၆၀) တည်ေဆာက်
ြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ ြပီး မူလတံတား(၁)စင်းမှ(၂)စင်းြဖစ်လာသဖ
ြ င့် အချိန်တို
ေတာင်းစွာ ရထားများ အစုန်/အဆန် သွားလာနိုင်ေတာ့မည် ြဖစ်သည်။
(၁၁) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၁)။ စီးပွားေရးတွက်ေချမကိုက်ေသာ ရထားလမ်းပိုင်းများ ဖျက်
သိမ်းေရး စိစစ်မှုများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် လုံးဝဖျက်သိမ်းရမည့် ရထားလမ်း
ပိုင်း (၁၆)ခု ဖျက်သိမ်းခဲ့ ြပီး၊ ခရီးစဥ်ေြပာင်းလဲေြပးဆွဲရန် လိုအပ်သည့် ရထားလမ်း
ပိုင်း (၁၄)ခု တို့အား ြပင်ဆင်ေြပးဆွဲေစလျက်ရှိသည်။
(ဂ) ဆက်သွယ်ေရးက
(၁၂) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၂)။ လိှုင်းနှုန်းစဥ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၁၃ (က)အရ လိှုင်းနှုန်းခွင်
အသုံး ြပုခွင့်အတွက် (2.6 GHZ) လိှုင်းနှုန်းစဥ် ေလလံတင်မှုေဆာင်ရွက်ခဲ့ြပီး၊
Auction Framework for 2.6 GHZ အား ၂၅-၇-၂၀၁၆ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ြပန်
ြပီးြဖစ်သည်။
(၁၃) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၃)။ Myanmar National Satellite Project အတွက်
ဦးစားေပးေရွးချယ်ထားေသာ Intelsat Satellite Operator နှင့် အပ
ြ ီးသတ်
စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ြပီး ြဖစ်သည်။
(၁၄) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၄)။ ရက်(၁၀၀)လုပ်ငန်းစဥ်များ မစတင်မီ မိုဘိုင်းစခန်း (၄၄၂၈)
ခု ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ ထပ်မံ၍ GSM စခန်း (၅၀၀) တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ် ြခင်းကို ရက်
(၁၀၀)အတွငး် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။
(၁၅) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၅)။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အလုံြမို့နယ်ရှိ ေအာ်တိုအိတ်ချိန်း
ရုံးတွင် Mobile Operation Center (MOC) ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြပီး ြဖစ်သည်။
(၁၆) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၆)။ တိုင်းေဒသကီးများ/ ြပည်နယ်များတွင် လက်ရှိ MPT Brand
Shop (၄၉)ခု ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ ထပ်မံ၍ Brand Shop (၂၀) ခု တိုးချဲ့
ဖွင့်လှစ်ရန် လျာထားခဲ့ရာ (၄၀) ခုအထိ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
(၁၇) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၇)။ SEA-ME-WE-5 ေရေအာက် ေကဘယ်ဆက်ေ ြကာင်းအတွက်
ေငွေဆာင်ကမ်းေြခ Beach Man Hole နှင့် ပုသိမ်ြမို့ ေရေအာက်ေကဘယ်စခန်း
Cable Landing Station အက
ြ ား(၅၈)ကီလိုမီတာ အကွာအေဝးအား ေမ
ြ
ေအာက်ဆက်ေ ြကာင်းြဖင့် ဖိုင်ဘာေကဘယ်နှင့် ပါဝါေကဘယ်သွယ်တန်း ချိတ်
ဆက်ြခင်းလုပ်ငန်း (Cable Laying & Splicing) ေဆာင်ရွက်ြပီး ြဖစ်သည်။
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လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်မှု
၃။ ပို့ေဆာင်ေရးနှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန် ကီးဌာနအေနဖ
ြ င့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း(၁၇)ခုအနက်မှ လုပ်ငန်း
စီမံကိန်း(၁၆)ခုအား ရာနှုန်းြပည့်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ြမစ်ဆိပ်ကမ်းနှင့်
ေရလမ်းေက
ြ ာင်း ထိန်းသိမ်းေရး၊ ကမ်းြပို/ ကမ်းထိန်းလုပင် န်း စီမံကိန်း (၁)ခုသာ ဧရာဝတီ ြမစ်နှင့်
ချင်းတွင်း ြမစ်များတွင် ယခင်ပုံမှန်နှစ်များထက် (၂)လေစာ၍ ြမစ်ေရမ
ြ င့် တက်ြခင်းေက
ြ ာင့် ေဆာင်ရွက်
ေနဆဲ ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏(၈၇%)ေဆာင်ရွက်ြပီးြဖစ်ရာ ကျန်ရှိေသာလုပ်ငန်းများ ကို
၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလအပ
ြ ီး ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံးသို့၂-၈-၂၀၁၆
ရက်ေန့တွင် လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ် (၁၀/၂၀၁၆) သို့
၄-၈-၂၀၁၆ ရက်ေန့တွင်လည်းေကာင်း တင်ြပထားပ
ြ ီး ြဖစ်သည်။
ပို့ေဆာင်ေရးမူဝါဒေက
ြ ြငာချက်သစ်တစ်ရပ် ချမှတ်နိုင်ေရး ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း
၄။ နိုင်ငံေတာ်၏သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးက ေရရှည်နှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေစေရးကို
ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေအဂျင်စီ၏
အကူအညီြဖင့် ၂၀၁၂ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ပို့ေဆာင်ေရးနည်းလမ်းအားလုံး ေပါင်းစည်းထား
သည့် အမျိုးသားပို့ေဆာင်ေရးပင်မစီမံကိန်း(National Transport Master Plan)ကို ေရးဆွဲခဲ့
သည်။ အဆိုပါပင်မစီမံကိန်းသည် နှစ်ေပါင်းများစွာကာလအတွင်း ပထမဆုံးေရးဆွဲနိုင်ခဲ့သည့် စီမံကိန်း
ြဖစ်ြပီး ေလေက
ြ ာင်း၊ ေရေက
ြ ာင်း၊ ကုန်းလမ်းနှင့် ရထားပို့ေဆာင်ေရးက အသီးသီး၏ လုပ်ငန်း
စီမံကိန်း (၁၄၂) ခုကို ၂၀၁၅ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ခုနှစ်အတွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ဂျပန်ကျွမ်းကျင်သူ
ပညာရှင်များမှ သုံးသပ်အ ကံြပုထားပါသည်။
၅။ ထို့အြပင် အာရှဖွံ့ ြဖိုးေရးဘဏ်၏ ကျွမ်းကျင်သူများမှ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး
က သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထက်ေနာက်ကျလျက်ရှိ ြပီး၊ အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံ ဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက်
GDP၏ (၁%)မှ (၁.၅%) သာအသုံးြပုလျက်ရှိေ ြကာင်း၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးက ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေစ
ရန်အတွက် ေဒသတွင်း ဖွံ့ြဖိုးမှုတန်းတူရှိေသာ နိုင်ငံများနည်းတူ GDP ၏ (၃%) မှ (၅%) အထိ တိုး ြမှင့်
သုံးစွဲရန်လိုအပ်ေ ြကာင်း၊ ေငွလုံးေငွရင်း အသုံးစရိတ်တွင်လည်း အစိုးရေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ် စုစု
ေပါင်း၏ (၅%) သာ အသုံး ြပုေနရာမှ (၁၅) % အထိ တိုး ြမှင့်သုံးစွဲရန် လိုအပ်ေ ြကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံ၏
ေကျးလက်ြပည်သူသန်း (၂၀) ေကျာ်သည် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး ခက်ခဲသည့်ေဒသများတွင် ေနထိုင်
လျက်ရှိရာ ရာသီမေရွးအသုံးြပုနိုင်သည့် ေကျးလက်လမ်းများ တိုးချဲ့ေဖာက်လုပ်ေရး၊ စရိတ်စကနည်း
ပါးပ
ြ ီး ကုန်စည်အများအပ
ြ ားကို သယ်ယူနိုင်သည့် ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးကို ရာသီမေရွး အသုံးြပု
နိုင်ေရး၊ ရထားပို့ေဆာင်ေရးနှင့် ကုန်းလမ်းပို့ေဆာင်ေရး အေြခခံအေဆာက်အအုံများ ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်
လာေစေရး တို့ကို ရည်မှန်း၍ အမျိုးသားပို့ေဆာင်ေရး ပင်မစီမံကိန်းကို မူဝါဒသစ်ချမှတ်၍ တစ်ဆက်
တစ်စပ်တည်း လုပ်ေဆာင်သွားရန် သုံးသပ်အ ကံ ြပုထားပါသည်။
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၆။ အထက်ပါသုံးသပ်အ ကံြပုချက်များအရ ရက်(၁၀၀)ကာလအတွင်း ပို့ေဆာင်ေရးက တစ်ရပ်
လုံးကို ြခုံငုံမိသည့် မူဝါဒသစ် တစ်ရပ်ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် အာရှဖွံ့ြဖိုးေရးဘဏ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများ၊
ပို့ေဆာင်ေရးနယ်ပယ်နှင့် လုပ်ငန်းဆက်စပ်ေနေသာ ဝန် ကီးဌာနများမှတာဝန်ရှိသူများပါဝင်သည့်
Myanmar Transport Policy Workshop အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲတစ်ရပ်ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၃၂၄) ရက်ေန့များတွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ်၌ ကျင်းပ၍ ထည့်သွင်းသင့်သည့် မူဝါဒဆိုင်ရာများကို ေဆွးေနွးခဲ့
ပါသည်။ ထို့ေနာက် အာရှဖွံ့ ြဖိုးေရးဘဏ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများအကူအညီြဖင့် အပ
ြ ီးသတ်မူ ြကမ်းတစ်ရပ်
ကို ရက် (၁၀၀) ကာလအတွင်း ေရးဆွဲ ြပုစုထားြပီး ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ ပို့ေဆာင်ေရးမူဝါဒ ေက
ြ ြငာ
ချက် အပ
ြ ီးသတ်မူ ြကမ်းနှင့် လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများ လွှဲေြပာင်းေပးအပ််ြခင်းအခမ်းအနားကို ၂၀၁၆
ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၁)ရက်ေန့တွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ Park Royal Hotel ၌ ကျင်းပခဲ့ ြပီးလည်း ြဖစ်သည်။
အေြခခံအေက
ြ ာင်းအရင်းများ (Underlying Principles)
၇။ မူဝါဒေက
ြ ြငာချက်သည် နိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲမှုများကို ဦးတည်၍ ေအာက်
ေဖာ်ြပပါသေဘာတရားများအေပါ် အေြခခံေရးဆွဲထားရှိသည် (က) စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေစရန် ထိေရာက်ြပီး စရိတ်ကျဉ်းေသာ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး
စနစ် ေဖာ်ေဆာင်ရန်၊
(ခ ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ထိေရာက်ေသာပ
ြ ိုင်ဆိုင်မှုဝန်းကျင်ကို ေဖာ်
ေဆာင်ရန်၊
(ဂ ) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ စီးပွားေရးဆန်ဆန် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်
ရွက်နိုင်မှုအေပါ်အေခ
ြ ြပု၍ စီမံခန့်ခွဲရန်၊
(ဃ) မျှတေသာ ေဈးနှုန်း၊ ဘက်လိုက်ြခင်းကင်းမှုနှင့် အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှု
တန်ဖိုး ကို ေရရှည်တွင် ကာမိေစရန်၊
(င ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအတွက် အကျိုးစီးပွားဖ
ြ စ်ထွန်းမှုမရှိနိုင်
ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံေတာ်မှ အေထာက်အပံ့ေပးခ
ြ င်းြဖင့် ဆင်းရဲသား
ြပည်သူများ၏ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး လိုအပ်ချက်ကို ပံ့ပိုးြဖည့်ဆည်းရန်၊
(စ ) မျှတသည့်ပုဂ္ဂလိကပါဝင်မှု ြဖစ်ေစေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပ
ြ ဋ္ဌာန်း၍ ြမှင့်တင်ေဆာင်
ရွက်ရန်၊
(ဆ) စီးပွားေရးနှင့် လူမှုေရး ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံရန်၊
(ဇ ) ပို့ေဆာင်ေရးမူဝါဒချမှတ်ေရးတွင် အများပ
ြ ည်သူ၏ ပါဝင်မှုကို ြမှင့်တင်ရန်၊
(စျ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုများအတွက် ဆုံး ြဖတ်မှုများကို က စုံြခုံငုံမိေစေရး
ေဆာင်ရွက်ရန်၊
(ည) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ေလျာညီေထွသည့် ေဘးကင်းလုံ ြခုံမှုရှိေသာ ပို့ေဆာင်
ေရးစနစ်တစ်ရပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊
(ဋ ) နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမီ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး ဥပေဒတစ်ရပ်ြပဋ္ဌာန်းရန်၊
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(ဌ ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးက
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ဖွံ့ ြဖိုးေရး ပူးေပါင်း ညှိနိှုင်းမှုများ ခိုင်မာ အားေကာင်းေစရန်၊

မူဝါဒရည်မှန်းချကမ် ျား (Policy Objectives)
၈။

မူဝါဒရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) စီးပွားေရးပိုင်းနှင့် ဥပေဒပိုင်းအရ ညီညွတ်မှုရှိေသာ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးဝန်းကျင်
တစ်ရပ်ကို ေအာက်ပါတို့ကို အေြခခံ၍ တည်ေထာင်ရန် (၁) အသုံး ြပုသူများမှ ေရွးချယ်နိုင်ရမည်
(၂) အသုံး ြပုသူ၏ လိုအပ်ချက်အတိုင်း ဝန်ေဆာင်မှုေပးနိုင်ရမည်
(၃) အစိုးရ၏ စွက်ဖက်မှု ကင်းလွတ်ေစရမည်
(၄) ေစျးကွက်က သတ်မှတ်ေသာ နှုန်းထားအတိုင်း ြဖစ်ရမည်
(ခ ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး အေြခခံအေဆာက်အအုံအသုံး ြပုခွင့်အတွက် ရရှိေသာ အခွန်
အေကာက်များဖ
ြ င့် ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်
(ဂ ) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ေကာ်ပိုေရးရှင်းအသွင် ေပ
ြ ာင်းလဲရန်
(ဃ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ေသာ လူမှုေရးလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပး
နိုင်သည့် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးစနစ် ြဖစ်ထွန်းလာေစရန်
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