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aခန်း(m) 

aမျiuးသားယာဉ်aန္တရာယ§် လမ်းaန္တရာယက်င်းရှင်းeရးeကာင်စ ီ

mmmmခ uနှစ§် နစှခ်ျuပa်စီရင်ခစာ 

 

န iဒါန်း 

m။ aမျiuးသားယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးeကာင်စီ (National Road Safety 

Council - NRSC) (ဤမှစ၍ eနာင်စာပiuဒမ်ျား တွင ်‘NRSC’ဟu ရည်ညန်းသuးနန်းပါမည်)သည ်

က aရပရ်ပ်တငွ ်တာဝန်ထမ်းရွက်eနကသည့ ်သက်ဆ iuင်ရာဝန် ကီးဌာနများ§ aစ iuးရaဖွဲ့aစည်း 

များနှင့် ပuဂ္ဂလiကaဖဲွ့aစည်းတiu့aား နiuင်ငeတာ်ဒuတ iယသမ္မတ(m)က uက္က aြဖစ် a ကီးaမှူ းြပu၍ 

eပးaပ်ထားသည့် ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးဆiuင်ရာ လuပ်ငန်းတာဝန်(m)ရပ်ကiu 

aeကာင်aထည်eဖာ် eဆာင်ရွက်လျက်ရှiသည့် aဖဲွ့aစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ mmmmခuနှစ် နှစ်ချuပ် 

aစီရင်ခစာသည် NRSC ၏ ပထမဦးဆuးထွက်ရှiသည့် နှစ်ချuပ်aစီရင်ခစာြဖစ် ပီး ချမှတ်ထားသည့် 

ရည်မှန်းချက်များြပည့်မeီaာင ်လuပ်ငန်းတာဝန(်m)ရပ်aား aeကာငa်ထညe်ဖာ် eဆာင်ရွက်မများ 

နှင့်စပ်လျဉး်၍ eဖာ်ြပaစီရင်ခသွားမည်ြဖစ်ပါသည။် 

ရည်ရွယ်ချက် 

m။ ဝန် ကီးဌာန§ aစ iuးရဌာနနှင့် aဖွဲ့aစည်းaသီးသီးတiu့သည် မ iမiတ iu့aား eပးaပ်ထားeသာ 

ပင်မလuပ်ငန်းတာဝန်များaြပင် NRSC ၏ ဦးeဆာင်မeaာက်တွင် ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းeရးဆ iuင်ရာ လuပ်ငန်းတာဝန်များကiu ပူးeပါင်းလကတဲွ် က iuးပမး်eဆာင်ရွက်ြခင်းများ eဖာ်ြပ 

aစီရင်ခသွားရန်§ ဤaစီရင်ခစာပါ ယာဉ်တiuက်ခiuက်မဆ iuင်ရာ ကiန်းဂဏန်းaချကa်လကမ်ျားကi u 

ဝန် ကီးဌာန§ aစ i uးရဌာနနှင့် aဖွဲ့aစည်းတ i u ့က လ i uaပ်သလ i u သ iရှ iaသ uးြပuန i uင်ရန်နှင့် NRSC ၏ 

ဆပ်eကာ်မတaီသီးသီး§ eနြပည်eတာ်/ တiuင်းeဒသကီး/ ြပည်နယ် ယာဉ်aန္တရာယ§် လမ်းaန္တရာယ ်

ကင်းရှင်းeရးeကာင်စီ aသီးသီးတiu့၏ ယာဉa်န္တရာယ§် လမ်းaန္တရာယ ်ပ iuမ iuတiuးတက်eကာင်းမွနe်ရး 

ကiuးပမ်းမများ (Performance)က iu ထင်ဟပe်ဖာ်ြပရန်ရည်ရွယ်၍ ြပuစuတင်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ကမ္ဘာလ uးဆiuင်ရာြပဿနာတစ်ရပ ်

m။ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆuး ယာဉ်မeတာ်တဆမြဖစ်စဉ်1/သည် mmmmခuနှစ်၌ ဗiတiန်နiuင်ငတွင် ြဖစ်ပွားခ့ဲ 

ပီး ဤယာဉ်တiuက်ခiuက်မြဖစ်စဉ်eကာင့် လူ(m)ဦးeသဆuးခ့ဲပါသည်။ ထiuသiu့ ပထမဆuးယာဉ်မeတာ်တဆမ 

ြဖစ်eစခဲ့သည့်ယာဉ်မှာ တစ်နာရီလ င်(m)မ iuင်နန်းြဖင့် eမာင်းနှင်eနeသာယာဉ်ြဖစ် ပးီ aဆiuပါယာဉ်၏ 

တည်eဆာက်တပ်ဆင်မနည်းပညာaရ aများဆ uးaြမနန်န်း(Maximum Speed) တစ်နာရီလင ်

(m)မ iuင်နန်းြဖင့်သာ eမာင်းနှင်aသuးြပuနiuငသ်ည့် ယာဉ်aမျiuးaစားြဖစ်ပါသည်။ aဆ iuပါပထမဆuး 

                                                            
1 / www.ohiohistorycentral.org, World’s First Automobile Accident 
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ယာဉမ်eတာ်တဆမြဖစ်ပွားခဲ့သည့် mmmmခ uနစှသ်ည် (mm)ရာစ ueနှာင်းပ i uင်းကာလြဖစ် ပီး ယခ uမျက် 

eမှာက်eခတ်ကာလ (mm)ရာစ uကဲ့သiu့ eမာ်eတာ်ယာဉ် တည်eဆာက်§ တပ်ဆင်ြခင်းဆ iuင်ရာနည်းပညာ 

နှင့် aသuးချနည်းပညာတ iu့ ဖွ့ ဖiuးြမင့်မားြခင်း မရှieသးeကာင်း eလ့လာeတွ့ရှiရပါသည။် 

m။ ထiu့ြပင် eမာ်eတာ်ဆiuင်ကယ်နင့်ှ ပစ်ကပ်ယာဉ်စီးeရမပါ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း မှတ်ပuတင်ထားသည့် 

eမာ်eတာ်ယာဉ်စီးeရက i u eလ့လာကည့်ပါကလည်း mmmmခ uနှစ်၌ (mmm.m)သန်း§ mmmmခ uနှစ်၌ 

(mmm.m)သန်း§ mmmm ြပည့်နှစ်၌ (mmm.m)သန်းနှင့် mmmmခuနှစ်၌ (mmmm.m)သန်းရှieကာင်း eတွ့ရှiရ 

ပါသည်။2/ သiu့ြဖစ်၍ ယeန့မျက်eမှာကe်ခတ်ကမ္ဘာသည ်eမာ်eတာ်ယာဉစီ်းeရ တ iuးတက်များြပားလာ 

ြခင်း§ mmmmခuနှစ်ကနှင့်မတူ eမာ်eတာ်ယာဉ်တည်eဆာက်§ တပ်ဆင်မနည်းပညာ တစ်ရှiန်ထiuး တiuးတက် 

ြမင့်မားလာြခင်း§ မiu့ြပလeူနမစနစနှ်င့် မ iu့ြပဖွ့ ဖ iuးမြဖစ်eပ လာြခင်းတiu့နှင့် ရင်ဆ iuင်လာခဲ့ရပါသည်။ 

m။ ထiuသiu့ eမာ်eတာ်ယာဉ်တည်eဆာက်မနည်းပညာနှင့် မiu့ြပတiuးတက်မြဖစ်စဉ်များနှင့်aတူ မiu့ြပ 

ပiu့eဆာင်eရးက ၌ ယာဉ်eကာပiတ်ဆ iu့မ§ ယာဉ်တiuက်မeကာင့် eသဆ uး§ ဒဏ်ရာရမ§ ယာဉ်မှစွန့် 

ထuတ်သည့် CFC ဓါတ်eငွ့များနှင့် စက်သuးeလာင်စာဆီ ထuတ်ယူသuးစဲွရြခင်းeကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင် ယuတ်eလျာe့ြပာင်းလဲ ပျက်စီးလာမနှင့် သွားလာပiu့eဆာင်မလiuaင် (Travel Demand)aား 

စီမခန့်ခဲွသည့်စနစ်aား ထiခiuက်လာမစသည့် aဆiuးသက်eရာက်မeနာက်ဆက်တဲွများ (Externalities) 

ကiu ကမ္ဘာနှင့်aဝန်း eတွ့ကuခ့ဲရ ပီး aဆiuပါသက်eရာက်မများကiu ဖွ့ ဖiuး ပီးနiuင်ငများနည်းတူ ဖွ့ ဖiuးဆဲ 

နiuင်ငများပါ eတွ့ကuခစားလာရပါသည်။ 

m။ aဆiuပါ aဆiuးသက်eရာက်မeနာက်ဆက်တဲွများaနက် ယာဉ်တiuက်မeကာင့် eသဆuး§ ဒဏ်ရာ 

ရမများကiuကည့်ပါက mmmmခuနှစ်၌ ကမ္ဘာ့လူသားeပါင်း(m.mm)သန်း§ mmmmခuနစ်ှ၌ (m.mm)သန်းနှင့် 

mmmm ခuနှစ်၌ (m.mm)သန်း eသဆ uးခ့ဲရeကာင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာeရးaဖွဲ့မှ နှစ်aလiuက်ထuတ်ြပနe်သာ 

Global Status Reports on Road Safety 3/များ၌ eဖာ်ြပထားသြဖင့် ယာဉ်မeတာ်တဆမeကာင့် 

(mm) စက္ကန့်တ iuင်းတွင ်လူ(m)ဦးနန်း eသဆuးeနရပီး eသဆ uးကရသည့် ယာဉ်တ iuက်မ၏သားeကာင ်

များမှာ aသက်aiuးaiမ်ဆ uးရးမ§ မ iသားစuဝင်များ၏ လူမစီးပွားဘဝထiခiuက်မများ ခစားကရပါသည။် 

သiu့ြဖစ်၍ ယာဉ်မeတာတ်ဆမeကာင့် ဆ uးရးနစ်နာeနမသည ်မ iသားစuaသiuက်aဝန်း§ လူမစီးပွားဘဝ 

လ uြခuမeပးရန် eဆာင်ရွက် ကရသည့် aစ i uးရaဖွဲ့aစည်းနှင့် လူသားaားလ uးaတွက် စ iန်eခ မ 

တစရ်ပ်သဖွယ် ြဖစ်လာခ့ဲပါသည်။ 

m။ mmmmြပည့်နှစ်များaတွင်း ကမ္ဘာaဝန်း ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးaတွက် 

စiuးရiမ်eရမှတ်eရာက်ခ့ဲ ပီး ကuစားaeြဖထuတ်နiuင်eရးaတွက် mmmmခuနှစ်§ နiuဝင်ဘာလ၌ ရuရှားနiuင်င§ 

eမာ်စကiuမiu့တွင် ပထမaကiမ ်ယာဉ်aန္တရာယ§် လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးဆiuင်ရာ ဝန်ကီးaဆင့် 
                                                            
2/ wardsauto.com, analysis, world vehicle population 
3/ https:// www.who.int, Global Status Reports on road Safety 
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ညီလာခ (First Global Ministerial Conference on Road Safety) 4/က iu eခ ယူကျင်းပ 

ခဲ့ပါသည်။ aဆ iuပါ ဝန်ကီးaဆင့်ညီလာခသiu့ ကမ္ဘာ့နiuင်ငများမှ ယာဉ်aန္တရာယ်ကငး်ရှင်းeရးဆ iuင်ရာ 

ဝန်ကီးများ ပါဝင်တက်eရာက်ခ့ဲကပါသည်။ ညီလာခ၌ ယာဉ်မeတာ်တဆမaန္တရာယ်သည် စီးပွား 

eရးက § လူမeရးက နှင့် ကျန်းမာeရးက များaeပ  ဝန်ထuပ်ဝန်ပiuးြဖစ်eစသည့်aတွက် ကမ္ဘာလuး 

ဆ iuင်ရာြပဿနာ (Global Issue)တစ်ရပa်eနြဖင့ ် ရြမင်သuးသပခ့ဲ်က ပီး aဆ iuပါ ဝန်ကီးaဆင့် 

ညီလာခက ‘Decade of Action for Road Safety’ သတ်မှတ်eပးရန် ကမ္ဘာ့က uလသမဂ္ဂ 

aeထွeထွညီလာခသiu့ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း aeရးဆiuတင်ြပခဲ့ကပါသည်။ သiu့ြဖစ်၍ mmmmခuနှစ§် 

မတ်လ၌ က uလသမဂ္ဂ aeထွeထွညီလာခက mmmm-mmmmခuနှစa်ား ‘UN Decade of Action for 

Road Safety’aြဖစ ်ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးကiစ္စများ aeလးြပueဆာင်ရွက် 

သွားeရး ဆယ်စ uနှစa်ြဖစ် သတ်မှတ်ထuတ်ြပန်eပးခ့ဲပါသည်။ 

နiuင်ငတွင်းယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးလuပ်ငန်းeဆာင်ရွက်ရန် aဖဲွ့aစည်း ဖဲွ့စည်းမ 

m။ ြမန်မာနiuင်ငသည် ကမ္ဘာ့နiuင်ငများaကား ဖွ့ ဖiuးဆဲနiuင်ငများစာရင်း၌ ပါဝင်eနeသးeသာ်လည်း 

န i uင်ငတွင်ြဖစ်eပ လျက်ရှ ieသာ ြပည်တွင်းaသားတင်ထ uတ်က uန်တန်ဖ i uး (GDP)က i u eလ့လာပါက 

mmmmခuနှစ်၌ aeမရiကန်eဒ လာ (m.mmm)ဘီလီယရှiရာမှ mmmmခuနှစ်တွင် (mm.mm)ဘီလီယထi တ iuး 

တက်လာeကာင်း eတွ့ရှiရပါသည်။5/ နiuင်ငaတွင်း mmmmခuနှစ်eနာက်ပiuင်း eမာ်eတာ်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် 

ဆ iuင်ရာမူဝါဒများ eြဖeလျာe့ြပာင်းလဲြခင်းeကာင့် ကာလတ iuaတွငး် ယာဉ်စီးeရတ iuးတက်များြပား 

လာြခင်း§ ယာဉe်ကာပiတ်ဆ iu့မ များြပားလာြခင်းနှင့ ် ယာဉ်တiuက်မeကာင့် eသဆuး§ ဒဏ်ရာရနန်း 

ြမင့်မားလာြခင်းစသည့် aဆiuးသက်eရာက်မ eနာက်ဆက်တဲွများကiu  aြခားနiuင်ငများနည်းတူ eတွ့ကu 

ခစားလာရပါသည်။ 

m။ သiu့ြဖစ်၍ ြပည်သူတiu့၏ aသက်နှင့် လူမစီးပွားဘဝဆuးရးမများ§ ဒဏ်ရာရမများ§ ြမန်မာနiuင်င 

aတွငး် ယာဉ်eကာင့်ြဖစ်eပ eသာ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထiခ iuက်မများနှင့် ယာဉ်eကာပiတ်ဆ iu့မများ 

eလျာ့နည်းကျဆင်းလာeစရန်နှင့် ြမန်မာနiuင်င ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးလuပ်ငန်း 

စမီချက် (mmmm-mmmm)က iu aeကာငa်ထညe်ဖာ် eဆာင်ရက်ွနiuငရ်န်ရည်ရွယ်၍ နiuင်ငeတာ်သမ္မတရuး 

၏ (mm.m.mmmm)ရက်eန့§ aမiန့်eကာ်ြငာစာaမှတ်§ (mm/mmmm)ြဖင့် ဒuတiယသမ္မတ(m)§ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ 

uက္က aြဖစ် ဦးeဆာင်ကာ သက်ဆ i uင်ရာ ြပည်eထာင်စ uဝန် ကီးများ§ တ i uင်းeဒသကီး/ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချuပ်များပါဝင်eသာ NRSC aား ဖဲွ့စည်းeပးခ့ဲပါသည်။ ဆက်လက်၍ စီမခန့်ခဲွeရးဆပ်eကာ်မတီ§ 

ပညာeပးeရးနှင့် စစ်eဆးaeရးယူeရးဆပ်eကာ်မတီ§ သueတသနြပueရးနှင့် ကျန်းမာeရးဆပ်eကာ်မတီ§ 

ဘ ာeရးဆပ်eကာ်မတီစသည့် ဆပ်eကာ်မတီ(m)ရပ်နင့်ှ Task Force (လuပ်ငန်းeကာ်မတီ)တiu့aား 

ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ ် ကင်းရှင်းeရးလuပ်ငန်းများကiu စီမခန့်ခွဲeဆာင်ရွက်န iuငe်ရး ဖွဲ့စည်း 

ခဲ့ပါသည်။ 

                                                            
4/ United Nations Road Safety Collaboration, First Global Ministerial Confrernce on Road Safety 
5/ World Bank 
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mm။ ဤသiu့ ဒuတ iယသမ္မတ(m)ဦးစီးသည့် နiuင်ငeတာ်aဆင့်eကာင်စ§ီ ဝန် ကီးချuပ်များဦးစးီသည့် 

တiuင်းeဒသကီး/ ြပည်နယ်aဆင့်eကာင်စီများြဖင့် ဖဲွ့စည်းထားရှiြခင်းသည် နiuင်ငသားတiu့၏ သက်ရှည် 

ကျန်းမာ လူeနမဘဝသာမက စီးပွားeရး§ လူမeရးဘဝ၌ပါ ဝန်ထuပ်သဖွယ်ြဖစ်eနသည့ ်ယာဉ်မeတာ် 

တဆမaန္တရာယ်ကiu aဆင့်aလiuက်§ eဒသaလiuက်§ ဌာန/ aဖဲွ့aစည်းaလiuက် aားလuးပါဝင်လuပ်ကiuင် 

eစသည့် နည်းလမ်း(All Inclusive Approach)နှင့် Safe System Approach eaာကရှ်i မ iuင ်

(m)ရပ်မှ စနစ်တကျစီမခန့်ခဲွသည့်နည်းလမ်း (Safety Management)ြဖင့် ယာဉ်aန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရး 

လuပ်ငန်းများလuပe်ဆာငရ်န် ဖွဲ့စည်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

aမျiuးသားယာဉ်aန္တရာယ§် လမး်aန္တရာယက်င်းရှင်းeရးeကာင်စ၏ီ လ uပ်ငန်းတာဝန ် (m) ရပ်နှင့် 

ဖွဲ့စည်းမ aဆင့်aလiuက် eဆာင်ရွက်မတာဝန်များ 

mm။ နiuင်ငaတွငး် ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးလuပ်ငန်းများ eဆာင်ရွက်န iuင်ရန ်

ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် NRSC သည် eaာကပ်ါလuပ်ငန်းတာဝန(်m)ရပ်ကi u eဆာင်ရွက်စီမလျက်ရှiပါသည်- 

 (က) က uန်းလမ်းပiu့eဆာင်မ aန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးဆiuင်ရာက iစ္စရပ်များ eဆာင်ရွက်ရန်§ 

 ( ခ ) ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးလuပ်ငန်းစမီချက် (mmmm-mmmm)တွင ်

ပါရှiသည့် လuပ်ငန်းစဉ်များကiu ထieရာက်eaာင်ြမင်စွာ aeကာငa်ထညe်ဖာ်န iuငe်ရး 

aတွက် ပါဝင်eဆာင်ရွက်ရမည့် ဌာန/ aဖဲွ့aစည်းများ၏ တာဝန်ရှiမများကiu eဖာ်ထuတ် 

သတ်မှတ်eပးရန်§ 

 ( ဂ ) ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ် ကင်းရှင်းeရးလuပင်န်းများ eဆာင်ရွက်န iuင်ရန်§ လu 

eလာက်eသာ eငွeကးရန်ပueငွနှင့် လ့ူစွမ်းaားaရင်းaြမစ်များ ရရှieစeရး eဆာင်ရွက် 

eပးရနနှ်င့် eငွeကးသuးစွဲမများကiu eစာင့်ကည့်ထiန်းသiမ်းကပ်မတ်သွားရန်§ 

 (ဃ) ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးလuပ်ငန်းများ§ စီမကiန်းများ aeကာင် 

aထည်eဖာ်eဆာင်ရွက်ြခင်း၏ ြဖစ်eပ တ i uးတက်မaeြခaeနနှင့် eတွ့ ကuရသည့် 

aခက်aခဲများaား aစီရင်ခတင်ြပရန§် 

 ( င ) aများြပည်သူ ကျန်းမာeရးြမင့်တင်မက aတွက်လည်းeကာင်း§ နiuင်ငeတာ်၏ စီးပွား 

eရးဖွ့ ဖ iuးတiuးတက်မက aတွက်လည်းeကာင်း§ ယာဉa်န္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ် 

eကာင့် aဟန့်aတားြဖစ်eစနiuင်eကာင်း ြပည်သူတစ်ရပ်လuးမှ သiရှiခယူeရး§ eလးစား 

လiuက်နာeစeရး eဆာင်ရွက်သွားရန§် 

 ( စ ) ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမး်aန္တရာယ ် ကင်းရှင်းeရးလuပင်န်းများက iu ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ 

eစတနာရှင် aဖဲွ့aစည်းများနှင့် လuပ်ငန်းရှင်များ၏ လှူ ဒါန်းeငွြဖင့် ရန်ပueငွတစရ်ပ ်

ထူeထာငe်ဆာင်ရွက်သွားရန်။ 
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mm။ NRSC ၏ ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမး်aန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးလuပ်ငန်းများ ထieရာက ်eaာင်ြမင ်

စွာ aeကာငa်ထညe်ဖာ်န iuင်eရးaတွက် ဖဲွ့စည်းထားရှiသည့် လuပ်ငန်းeကာ်မတီ (Task Force) 

aား လ uပ်ငန်းတာဝန်(m)ရပ်§ စီမခန့်ခွဲeရးဆပ်eကာ်မတီaား လ uပ်ငန်းတာဝန်(mm)ရပ်§ ပညာeပး 

eရးနှင့် စစ်eဆးaeရးယူeရးဆပ်eကာ်မတီaား လ uပ်ငန်းတာဝန်(mm)ရပ်§ သ ueတသနြပueရးနှင့် 

ကျန်းမာeရးဆပ်eကာမ်တaီား လuပ်ငန်းတာဝန်(mm)ရပ§် ဘ ာeရးဆပ်eကာ်မတီaား လuပ်ငန်း 

တာဝန(်m)ရပ် aစရှ iသြဖင့် ဖွဲ့စညး်မaဆင့်တ i uငး်တွင် တာဝန်aသီးသီးခွဲeဝ aပ်နှင်းထား ပီးြဖစ် 

ပါသည်။ 

mm။ eနြပည်eတာ်/ တiuင်းeဒသကီး/ ြပည်နယ်ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးeကာင်စီ 

များaeနြဖင့် NRSC က ဆuးြဖတ်ချမှတ်eပးeသာ eရတiu/ eရရှည် လuပ်ငန်းaစီaမများနှင့် လuပ်ငန်း 

မူဝါဒတiu့aား ဆက်လက်aeကာင်aထည်eဖာ်သွားရန် တာဝန်ရှi ပီး လuပ်ငန်းaeကာင်aထည်eဖာ်မ 

(m) လပတ ်aစီရင်ခစာများ ြပuစ uတင်ြပeစြခင်းြဖင့် ကးီကပ်eဆာင်ရွက်လျက်ရှiပါသည်။ 

mmmmခuနှစ်aတွင်း aမျiuးသား ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးeကာင်စီက ချမှတ်ခ့ဲ 

သည့် eရတ iu§ eရရှညa်စီaမများနှင့ ်လ uပ်ငန်းမူဝါဒများ 

mm။ aစီရင်ခသည့် mmmmခuနှစက်ာလaတွင်း နiuင်ငaဝန်း ယာဉ်aန္တရာယ§် လမ်းaန္တရာယ်ကင်း 

ရှင်း၍ ပ iuမ iueဘးကင်းလuြခueစeရးaတွက် NRSC သည် မiမ i၏ရည်မှန်းချက်နှင့် လuပင်န်းတာဝန ်

မူeဘာင်aတွင်းမှ eaာကe်ဖာ်ြပပါ eရတ iu§ eရရှညa်စီaမများနှင့် လuပ်ငန်းမူဝါဒများaား ဖဲွ့စညး်မ 

aဆင့်ဆင့်aလiuက် က iuးပမ်းလuပe်ဆာင်နiuင်ရန ်ချမှတe်ပးခဲ့ပါသည-် 

 (က) ြမန်မာနiuငင် ယာဉa်န္တရာယ်§ လမး်aန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးလuပ်ငန်းစီမချက်(mmmm-

mmmm)aား ဆက်လက်aeကာင်aထညe်ဖာရ်န်§ 

 ( ခ ) Suu Foundation High Level Panel ၏ aကြပuချက်(mm)ချကa်ား က iuးပမ်း 

aeကာင်aထညe်ဖာ်ရန်§ 

 ( ဂ ) uပeဒြပuြခင်းများ eဆာင်ရွကသွ်ားရန်§ 

 (ဃ) aချ iန်တ i uaတွင်း ထ ieရာက်ြမန်ဆန်စွာ aeကာင်aထည်eဖာ်eရး Quick Win 

လuပ်ငန်းaစီaမ(m)ရပ်aား aရ iှန်aဟuန်ြမင့်eဆာင်ရွက်ရန်§ 

 ( င ) ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရး ဘ ာရန်ပueငွထူeထာင်နiuင်eရး ကiuးပမ်း 

ရန်§ 

 ( စ ) eမာ်eတာ်ဆiuင်ကယ်ဦးထ uပ်eရာင်ြပန ်စတစ်ကာကပ်ြခင်းနှင့ ်aသက်လuြခuမeပးeသာ 

eမာ်eတာ်ဆiuင်ကယ်ဦးထ uပ် စချiနစ်ညနး်ဆiuငရ်ာ မူဝါဒလuပ်ငန်းစဉ် aeကာငa်ထည ်

eဖာ်သွားရန်§ 
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 ( ဆ) ယာဉ်eမာင်းသင်တန်းeကျာင်းများ စနစ်တကျစiစစ်ကပ်မတ် ထiန်းသiမ်းမများ eဆာင် 

ရွက်သွားရန§် 

 ( ဇ ) ယာဉ်စည်းကမ်း§ လမး်စည်းကမး်ထiန်းသiမ်းြခင်းနငှ့် ယာဉa်န္တရာယ§် လမ်းaန္တရာယ ်

aသiပညာeပးလuပ်ငန်းaား aရှiနa်ဟuန်ြမင့် ဆက်လကe်ဆာင်ရွက်ရန်§ 

 ( ဈ) aစiuးရမဟuတe်သာ ြပည်တွင်း§ ြပည်ပaဖဲွ့aစည်းများနှင့် ပူးeပါင်းeဆာင်ရွက်ရန။် 

mm။ NRSC က ကီးမှူ း၍ ြပည်ထဲeရးဝန် ကီးဌာန§ ြပန်ကားeရးဝန် ကီးဌာန§ ပiu့eဆာင်eရးနှင့် 

ဆက်သွယ်eရးဝန်ကီးဌာန§ ပညာeရးဝန် ကီးဌာန§ ကျန်းမာeရးနှင့်aားကစားဝန် ကီးဌာန§ eဆာက် 

လuပe်ရးဝန်ကီးဌာန§ NRSC ၏ ဆပ်eကာ်မတီ(m)ရပ§် eနြပည်eတာ်/ တ iuင်းeဒသကီး/ ြပည်နယ် 

ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးeကာင်စီများ§ eနြပည်eတာ်§ ရန်ကuန်/ မန္တeလးမiu့eတာ် 

စည်ပင်သာယာeရးeကာ်မတီများ§ ကuန်းလမ်းပiu့eဆာင်eရးညန်ကားမဦးစီးဌာန§ ြမန်မာနiuင်ငရဲတပ်ဖဲွ့ 

(ယာဉ်ထiန်းရဲတပ်ဖဲွ့နှင့် aြမန်လမ်းရဲတပ်ဖဲွ့)§ ြမန်မာ့aသနှင့်ရuပ်ြမင်သကားနှင့် ြမန်မာနiuင်ငaင်ဂျင်နီယာ 

aသင်းတ iu့ ပူးeပါင်းပါဝင်မြဖင့် aထက်eဖာ်ြပပါ မူဝါဒလuပ်ငန်းaစီaမ(m)ရပ်aား aစီရငခ်သည့် 

mmmm ခ uနှစ်ကာလaတွင်း တွန်းaားeပး က iuးပမ်းeဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ eဆာင်ရွက်တiuးတက်မ 

aeြခaeနများaား တ i uင်းeဒသကီး/ ြပည်နယ် ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရး 

eကာင်စီများနှင့် aစ iuးရဌာနaလiuက် eဆာင်ရက်ွချက်§ ဆပ်eကာ်မတီများaလiuက်eဆာင်ရွက်ချက်§ 

က uန်းလမ်းပiu့eဆာင်eရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၏ ကiuးပမ်းeဆာင်ရွက်ချကa်စရှiသြဖင့် aစီရင်ခaပ ်

ပါသည်။ 
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aခန်း(m) 

ဆပ်eကာ်မတီများ၏ eဆာင်ရွက်ချက်များ 

စီမခန့်ခွဲeရးဆပ်eကာ်မတ ီ

m။ စီမခန့်ခွဲeရးဆပ်eကာ်မတီaeနြဖင့် aစီရင်ခသည့် mmmmခ uနှစ်ကာလaတွင်း စီမခန့်ခွဲမ 

ဆiuင်ရာများ§ uပeဒြပuြခင်းများ§ eမာ်eတာ်ဆiuင်ကယ်ဦးထuပ် eရာင်ြပန်စတစ်ကာကပ်ြခင်းနှင့် aသက် 

လ uြခuမeပးeသာ eမာ်eတာ်ဆ i uင်ကယ်စီးဦးထ uပ် စချ iန်စညန်းဆ i uင်ရာ မူဝါဒလ uပ်ငန်းစဉ် aeကာင် 

aထညe်ဖာ်ြခင်းများနှင့် aစ iuးရမဟ uတe်သာ ြပည်တွင်းြပည်ပaဖဲွ့aစည်းများ§ ကမ်းကျင်ပညာရှင် 

များနှင့် ပူးeပါင်း eဆာင်ရွက်ြခင်းများကi u eဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည။် 

m။ စီမခန့်ခွဲမဆ i uင်ရာများ။ စီမခန့်ခွဲeရးဆပ်eကာ်မတီတွင် ပ i u ့eဆာင်eရးနှင့်ဆက်သွယ်eရး 

ဝန် ကီးဌာန ြပည်eထာင်စuဝန် ကီးက uက္က aြဖစ် eဆာင်ရွက်လျက်ရှi ပီး သက်ဆiuင်ရာဌာနeပါင်း (mm) 

ဌာနနင့်ှ တ iuင်းeဒသကီး/ ြပည်နယ်aစ iuးရaဖဲွ့မှ ဝန်ကီးချuပ်များ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ aတွင်း 

eရးမှူးaြဖစ ် က uန်းလမ်းပiu့eဆာင်eရးညန်ကားမဦးစီးဌာန§ ညန်ကားeရးမှူးချuပ်က eဆာငရွ်က် 

လျက်ရှiပါသည်။ စီမခန့်ခဲွeရးဆပ်eကာ်မတီaeနြဖင့် လuပ်ငန်းတာဝန်(mm) ရပ်ကiu တာဝန်ယူeဆာင်ရွက် 

လျက်ရှiပါသည။် 

m။ aစီရင်ခသည့် mmmmခuနှစ်ကာလaတွင်း mmmm-mmmm ခ uနှစ် aမျ iuးသားယာဉ်aန္တရာယ်§ 

လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရး aeကာင်aထည်eဖာ် ပီးစီးမ aeြခaeန သuးသပ်ချက်စာတမ်းက iu 

eရးသားြပuစ uခ့ဲ ပးီ စာတမ်းပါ သuးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်eဆာင်ရွက်ရန်aချက်များကiu mmmmခuနှစ§် 

ဇွနလ် (mm) ရက်က ကျင်းပခဲ့သည့် စတuတ္တaကiမ် NRSC aစည်းaeဝး၌ ြဖန့်eဝြခင်း§ ရှင်းလင်း 

တင်ြပြခင်းများ eဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

m။ စီမခန့်ခွဲeရးဆပ်eကာ်မတီaeနြဖင့် သက်ဆ i uင်ရာဆပ်eကာ်မတီများနှင့် တ i uင်းeဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ယာဉ်aန္တရာယ်§ လမ်းaန္တရာယ်ကင်းရှင်းeရးeကာင်စီများaား လiပ်မူ၍ လuပ်ငန်းaeကာင် 

aထည်eဖာ်မဆiuင်ရာ aeကာင်းကားစာeပါင်း (mm) eစာင် ထuတ်ြပန်၍ ညiနင်းeဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  

m။ uပeဒြပuြခင်းများ။ ပညာရှင်များ၏ eလ့လာeတွ့ရှiချက်များaရ လူ§ လမ်း§ ယာဉ်နှင့် 

ရာသီuတuတွင် ယာဉ်မeတာ်တဆမ ြဖစ်နiuငe်ြခများeစeသာaချက်များ (Accident Risk Factors) 

ရှiရာ aဆiuပါaချက်တ iu့ကiu ထiန်းသiမ်းကွပ်ကဲနiuင်ပါက aချiu့eသာ ယာဉ်မeတာ်တဆမများကiu မြဖစ် 

ပွားမီ က iuတင်တားဆီးန iuင် ပီး ြဖစ်ပွားပါကလည်း eသဆuးမနနး်နှင့် ဒဏ်ရာရမနန်းကiu eလာ့ချနiuင ်

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထiuသiu့ ကiuတင်ကာကယ်ွတားဆီးန iuင်ရန်နှင့် ထiခiuက်မaန္တရာယ ် eလျာ့ပါးeစရန ်

aတွက် ယာဉ်စည်းကမ်း/ လမး်စည်းကမ်း ဆ iuင်ရာuပeဒ§ နည်းuပeဒြပuြခင်းနှင့် uပeဒaာဏာ 

သက်eရာက်မ ခiuငမ်ာeရးaတွက် စစ်eဆးaeရးယူြခင်းတiu့သည် လွန်စွာaeရး ကီးပါသည်။ 

m။ နiuင်ငaတွငး်၌ ယာဉ်မeတာ်တဆမ ြဖစ်နiuငe်ြခများeစeသာaချက်များ (Risk Factors)နှင့် 

ပတ်သက်၍ uပeဒ/ နည်းuပeဒြပuြခင်းနှင့် စနန်းသတ်မှတ်ြခင်း eဆာင်ရွက်ထားမမှာ eaာက်ပါaတiuင်း 

ြဖစ်ပါသည်- 
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ဇယား(m)§ ယာဉ်တiuက်မaန္တရာယ်aြဖစ်များeစeသာ Risk Factors များaeပ  uပeဒ§ နည်းuပeဒ 

eဆာင်ရွက် ပီးစီးမနှင့် eဆာင်ရွက်ဆဲaeြခaeန 

စဉ် 

ယာဉ်မeတာတ်ဆမ 

ြဖစe်စeသာaချကမ်ျား 

(Risk Factors) 

uပeဒ/နည်းuပeဒ

ြပuမaeြခaeန 
လ iuက်နာရနa်ချက ် မတ်ှချက ်

m။ eမာe်တာ်ယာဉa်ြမနန်န်း 

 

ြပဌာနး် ပီး - မiu့တွင်း၌ တစန်ာရလီင် (mm 

ကီလiuမီတာ) 
(mmmmeမာ်eတာ်ယာဉ်နည်းuပeဒ

များ) 

- မiu့ချင်းဆက်လမ်းတွင် တစ်နာရီ 

လင် (mm ကီလiuမီတာ) 
(mmmmeမာ်eတာ်ယာဉ်နည်းuပeဒ

များ) 
- eပါက်ကဲွeစတတ်eသာ ပစ္စည်းများ 

သယ်eဆာငe်သာ ယာဉမ်ျား မ iu့ 

တွငး်၌ တစန်ာရီလင(်mm ကီလiu 

မီတာ)နှင့် မiu့ြပင်၌ တစ်နာရီလင် 

(mmကီလ iuမီတာ)(mmmmeမာ်eတာ်

ယာဉ်နည်းuပeဒများ) 
- မည်သည့်ယာဉ်မ သတ်မှတ်aြမန် 

နနး်ထက် ပ iueမာငး်ြခင်း/ eလာ့ 

eမာင်းြခင်းမြပuရ။ (mmmm eမာ ်

eတာ်ယာဉ်နည်းuပeဒများ) 

- eမာ်eတာ်ယာဉ်ကiu သတ်မှတ်ထား 

သည့် aြမန်နန်းထက်ပiu၍ eမာင်း 

နငှ်ြခင်း သiu့မဟuတ် သတ်မတ်ှ 

ထားသည့် aြမန်နန်းeaာက် 

eလာ့၍ eမာင်းနှင်ြခင်းမြပuရ§ 

(mmmm eမာ်eတာ်ယာဉ်uပeဒ 

ပ uဒ်မ mm(က)) 

- eဒသaာဏာပiuငမ်ျား

aeနြဖင့်လiuaပ်ပါက 

မ iမiတiu့eဒသတွင်းရှi 

လမ်းများ၏ ခနiuငဝ်န် 

နငှ့်aညီ aြမနန်န်း 

သတ်မှတ်ချက်ကiuသတ် 

မှတ်ထuတ်ြပန်နiuင်သည်။ 

m။ မူးယစ်eမာင်းနှင်ြခင်း  

(Drink Driving) 

ြပဌာနး် ပီး - လiuငစ်င်ထuတ်eပးသည့် aရာရ iှ 

သည ် eမာe်တာ်ယာဉe်မာငး်နငှ ်

eရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ aရက်eသစာ 

aလွန်aကူး a မဲတeစ မူးယစ် 

eသာက်စားeလ့ရှiသူဟu ယuကည် 

ရန် aeကာင်းရှiလင ် လiuင်စင် 

ထuတ်eပးရန် ြငင်းဆiuြခင်း§ eခတ္တ  
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ရပ်စဲြခင်း§ ဖျက်သ iမး်ြခငး်§ ရ uပ ်

သ iမ်းြခင်း သiu့မဟuတ် လiuငစ်ငက်iu 

aမဲတမး် ရuပသ်iမ်းြခင်းြပuန iuင ်

သည။် (mmmm eမာe်တာ်ယာဉ် 

uပeဒပuဒမ် mm (က)) 

- aများြပညသ်ဆူiuငရ်ာeနရာတငွ ်

မူးယစ်eဆးဝါး သiu့မဟuတ် စiတ်ကiu 

eြပာင်းလဲeစeသာ eဆးဝါးများ 

သ uးစွဲ၍eသာလ်ညး်eကာငး်§ 

aရက်eသစာ မူးယစ်eသာက်စား 

၍eသာ်လည်းeကာင်း eမာ်eတာ် 

ယာဉ်ကiu eမာင်းနှင်ြခင်းမြပuရပါ။ 
(mmmm eမာ်eတာ်ယာဉ်uပeဒပ uဒ်မ 

mm (ဂ)) 

m။ eမာe်တာ်ဆiuငက်ယဦ်းထuပ် ြပဌာနး် ပီး - mmmm eမာ်eတာ်ယာဉ်နည်းuပeဒ 

mmm တွင် eမာe်တာ်ဆi uငက်ယ် 

စးီသူများ လiuက်နာရန် aချက် 

eပါင်း(m) ချက် ြပဌာနး် ပးီ။ 

- ဦးထuပe်မးသiuင်းကiuးကi u eသချာ 

စွာတပ်၍ eဆာင်းရန် aချက် 

aပါaဝငြ်ဖစ်။ 

- eမာ်eတာ်ဆ i uင်ကယ် 

aeရာင်းြပခန်းများ

သည်eမာ်eတာ်ဆ i uင်

ကယ်တစစ်းီ eရာငး် 

ချတiuင်း aရည်aeသွး 

aဆင့်မီသည့် ဆiuင်ကယ် 

စးီဦးထuပ်(m)လuး တစ ်

ပါတညး်aခမဲ့eပးရန်

ထuတ်ြပန်ထား ပးီ ြဖစ် 

ပါသည။် 

m။ ထiuငခ်uခါးပတ် ြပဌာနး် ပီး - သတ်မှတ်ထားသည့် eမာe်တာ် 

ယာဉ်ကiu eမာင်းနှင်စဉ် ယာဉ် 

eမာင်းနှင့် လiuက်ပါစီးနင်းသူများ 

သည် aသက်ကယ် ထiuင်ခuခါးပတ် 

ကiu မတပ်ဆင်ဘဲ eမာင်းနှင်ခွင့် 

မြပuပါ။ (mmmm eမာe်တာ်ယာဉ် 

uပeဒ§ ပ uဒ်မmm(င)) 

 

m။ ကeလးထiuငခ်uခါးပတ် aတညြ်ပuမြပဌာနး်

ရeသး 

- mmmm eမာe်တာ်ယာဉ် uပeဒကiu 

ြပန်လည် ြပင်ဆငe်ရးဆွဲ ထား 

သည့် ယာဉ်aန္တရာယ်ကင်းရှငး် 

eရးနငှ့် eမာe်တာ်ယာဉ်စီမခန့်ခွဲ 

မuပeဒ၌ မူကမ်းြပuစuထည့်သွင်း 

ထား ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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mmmmmmm
mmmmmmm

mmmmmmm
mmmmmmm

mmmmmmm
mmmmmmm

mmmmmmm

mmmmmmm

D
DDDDDDD
DDDDDDD
DDDDDDD
DDDDDDD
DDDDDDD
DDDDDDD
DDDDDDD

mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm

(mmmm-mmmm) ခ uနစ်ှထ i
မတှပ်uတငထ်ားeသာစ uစueပါင်းeမာe်တာဆ် iuင်ကယ်စီးeရ

ဆ iuင်ကယ်စီးeရတ iuးတက်လာမ

m။ eမာ်eတာ်ယာဉ်eမာင်းနှင်စဉ် 

လက်ကiuင်ဖ uန်းaသuးြပuြခင်း

aတညြ်ပuမ 

ြပဌာနး်ရeသး 

- mmmm eမာe်တာ်ယာဉ် uပeဒကiu 

ြပန်လည် ြပင်ဆင်eရးဆွဲထား 

သည့် ယာဉ်aန္တရာယ်ကင်းရှငး် 

eရးနငှ့် eမာe်တာ်ယာဉ်စီမခန့်ခွဲ 

မuပeဒ၌ မူကမ်းြပuစuထည့်သွင်း 

ထား ပးီြဖစ်ပါသည်။ 

 

m။ မူးယစ်eစတတ်eသာ eဆး 

ဝါးaသuးြပu၍ eမာင်းနှင် 

ြခင်း (Drug Driving) 

ြပဌာနး် ပီး - mmmm eမာe်တာ်ယာဉ် uပeဒ§ 

ပ uဒ်မ mm (ဂ) aရ တားြမစ် 

ထား ပးီ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

m။ eမာe်တာ်ဆiuငက်ယဦ်းထuပ် 

စသတ်မှတ်ချက် 

eဆာင်ရွက်ဆဲ။ - eမာ်eတာ်ဆiuင်ကယ်ဦးထuပ် စသတ် 

မှတ်ချက်aeနြဖင့်‘UN Regulations 

22’aား တiuက်ရ iuက်လက်ခကျင့် 

သuးရန် eဆာင်ရွက်လျက်ရှiပါသည်။ 

 

 
m။ eမာ်eတာ်ဆiuင်ကယ်ဦးထuပ် eရာင်ြပန်စတစ်ကာကပ်ြခင်းနှင့် aသက်လuြခuမeပးeသာ eမာ်eတာ် 

ဆiuင်ကယ်စီးဦးထuပ် စချiန်စညန်းဆiuင်ရာ မူဝါဒလuပ်ငန်းစဉ် aeကာငa်ထည်eဖာ်ြခင်း။ eမာ်eတာ် 

ဆ iuင်ကယ်သည ် သွားလာပ iu့eဆာင်eရးနည်းလမ်းများတွင် ကuန်ကျစရiတ်သက်သာြခင်း§ စီးနင်းသူ 

aတွက် သွားလiuရာeနရာသiu့ ြမန်ြမန်နှင့် စ iတ်တiuင်းကျ ပ iu့eဆာင်eပးနiuင်ြခင်းတiu့eကာင့် သွားလာ 

aသuးြပuမများeသာ ပiu့eဆာင်eရးနည်းလမ်းတစ်ခuြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနiuင်ငတွင် mmmmခuနှစ်မှ aစီရင်ခ 

လျက်ရှiသည့် mmmm ခuနှစ်ကာလaထi မှတ်ပ uတင်ထားeသာ စ uစueပါင်းeမာe်တာ်ယာဉ်စီးeရaနက် 

eမာ်eတာ်ဆiuင်ကယ်စီးeရ တ iuးတက်လာမ6/ကi u eaာက်ပါaတiuင်း eတွ့ြမင်နiuင်ပါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ပ u(m)§ mmmm-mmmmခ uနှစ်ထ i မှတ်ပ uတင်ထားeသာ eမာe်တာဆ် iuငက်ယ်စီးeရ တiuးတက်လာမြပပ u 

                                                            
6/ Road Transport Administration Department Data  
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mmmm
mmmm

mmmm
mmmm

mmmm

mmmm mmmm mmmm

m

mmmm

mmmm

mmmm

mmmm

mmmmm

mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm

ဆ iuင်ကယ်eကာင့်ြဖစ်သည့်မeတာ်တဆမ

ဆ iuင်ကယ်မeတာတ်ဆမ

m။ mmmmခ uနှစ်မှ mmmmခ uနှစ်ထ i စ uစ ueပါင်းယာဉ်စီးeရaနက် eမာ်eတာ်ဆ i uင်ကယ်မှတ်ပ uတင်မ 

ရာခiuင်နန်းaား eaာကပ်ါaတiuင်း eတွ့ြမငန်iuင်ပါသည်- 

စ uစ ueပါင်းယာဉ်စီးeရaနက် eမာe်တာ်ဆ iuင်ကယ်စီးeရနှင့် ရာခ iuင်နန်း 

နှစ ်
ယာဉ်စီးeရ
စ uစ ueပါင်း

ဆ iuငက်ယ်
aeရaတက်ွ

ဆ iuငက်ယ်မှတ်ပ uတင်
ရာခ iuငန်န်းများ

mmmm mmmmmmm mmmmmmm mm.mm% 

mmmm mmmmmmm mmmmmmm mm.mm% 
mmmm mmmmmmm mmmmmmm mm.mm% 

mmmm mmmmmmm mmmmmmm mm.mm% 

mmmm mmmmmmm mmmmmmm mm.mm% 
mmmm mmmmmmm mmmmmmm mm.mm% 
mmmm mmmmmmm mmmmmmm mm.m% 

mmmm mmmmmmm mmmmmmm mm.mm% 
ဇယား(m)§ mmmm-mmmmခ uနှစ်aထi န iuငင်aတငွး် eမာe်တာဆ် iuင်ကယ်မှတ်ပ uတင်စးီeရနှင့် ရာခ iuင်နန်း 

m။ မှတ်ပ uတင်ထားeသာ eမာe်တာ်ဆiuင်ကယ်စီးeရသည် နှစ်စဉ်တi uးပာွးလျက်ရှiသကဲ့သiu့ eမာ် 

eတာ်ဆiuင်ကယ်eကာင့် ယာဉမ်eတာ်တဆမများသည်လည်း တ iuးတက်များြပားလာလျက်ရှiရာ ယာဉ် 

မeတာ်တဆမeကာင့ ် eမာ်eတာ်ဆiuင်ကယ်စီးနင်းသူများ eသဆuး§ ဒဏရ်ာရမနန်းလည်း တစ်နစ်ှ 

ထက်တစ်နှစ် တiuးတက်များြပားလာလျက်ရှiပါသည်။ သiu့ရာတွင် mmmmခ uနှစ်နှင့် mmmmခ uနှစ်တွင် 

eမာ်eတာ်ဆiuင်ကယ်ပါဝင်eသာ ယာဉမ်eတာ်တဆမသည် ကျဆင်းလာသည်က iu eaာက်ပါaတ iuင်း 

eတွ့ရ iှရပါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ပ u(m)§ mmmm-mmmmခ uနှစ်ထ i eမာe်တာ်ဆiuငက်ယ်မeတာ်တဆမ aeရaတွက်ြပပu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ပ u(m)§ e

mm။ e

aတွင်းြ

ြဖစ်စဉ်မျာ

ယာဉ်တiuက

aနက်ထ

eaာကe်

စဉ်(m)ချ

(က

( 

                  
7/ စတတa

49%

e

eမာe်တာ်ယာ

မာ်eတာ်ယာ

ြဖစ်ပွားခဲ့eသ

ားeကာင့် (m

က်မြဖစ်စဉ် ထ

ထားလျက် m

eဖာ်ြပပါ eမ

က်7/က iu ဆ uး

က) eမာe်

ြဖစ်ပာွ

eနာက

aeရ

aလiuက

ခ ) aရည်

Stand

များ§ 

ချက်က

သည့် 

eဆာင

                       
aကiမ်eြမာက် N

1% 2%
0%

eမာe်တာယ်ာ

ာဉ်aမျ iuးaစာ

ာဉ်aမျ iuးaစ

သာ eမာ်eတ

mmmm)ဦး e

ထက်ဝက်ခန်

mm.m.mmmm

မာ်eတာ်ဆ iuငက်

ြဖတ်ချမှတခ်

တာ်ဆ iuင်ကယ

ားeနြခင်းြဖစ

က၌် eရာင်ြပ

ရးယူန i uင်eရး

က ်aစီaမမ

ည်aeသးွြပည

dard တစ်ခue

ကမ်းကျင်ပ

ကiu ြပ ာန်းရ

ယ uကည်စ i

င်ရွက်ရန§် 

                   
NRSC aစညး်

0%

8%

ာဉ်aမျiuးaစ

ားaလ iuက် ယ

စားaလ i uက်

တာ်ဆ i uင်ကယ

eသဆuးခ့ဲ ပီး§

န့်သည် eမာ်e

mရက်၌ ကျ

ကယ် ယာဉ်

ခဲ့ပါသည-် 

ယ ် မeတာတ်

စ်သည့်aတွ

ြပန် Sticker

aတွက် သ

များ ချမှတe်

ည့်မီသည့် ဆ i

eပ ထွက်လာ

ပညာရှင်များန

ရာတွင ် မ iမi

တ်ချရeသာ

aeဝး/ mm m m
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16%

1

6%
6%

စားaလiuက်

ယာဉ်တ iuကမ်တွ

က် ယာဉ်တ i uက်

ယ် ယာဉ်မe

 (mmmmm) 

eတာ်ဆiuင်က

င်းပခဲ့သည့်

ဉ်တiuကခ်iuကမ်

တဆမများသ

တွက် ဆ iuင်က

r များ ကပ်

သက်ဆ i uင်ရာ

eဆာင်ရွကရ်

ဆ iuင်ကယ်စီးဦ

ာeရး သက်ဆ

နှင့် eပါင်းစပ

န iuင်ငနှင့်က iuက

 Safety ပiu

mmmm/ ဆးြဖတ်

1%

ယာဉတ်iuက်ခ i

တငွ ်eမာe်တာ်

က်မနန်းက i u e

တာ်တဆနန

ဦးဒဏ်ရာရ

ယ်eကာင့် ြဖ

 စတ uတ္ထ a

§ eသဆ uး§

သည် ညaခ

ကယ်aeနာက်

ပeပးနiuင်eရးန

eနြပည်eတ

ရန§် 

ဦးထuပ်ဆ iuငရ်

ဆiuင်ရာ aစiuး

ပ်ညiနင်း eဆ

က်ညီ ပီး လူ

ပiuငး်ဆ iuင်ရာa

ချက်aမတ(်ဏ

ခ iuကမ် (mmm

လူစီး

ကuန်တင်ယာဉ်

ခရီးသည်တင်

aြခားယာဉ်

နှစ်ဘီးတပ်ယ

သ uးဘီးတပ်ယ

ထeရာ်လာဂျီ

စက်ယန္တရား

စစ်ယာဉ်

စuစမ်းဆဲယာဉ်

ာဆ်iuငက်ယ်ပါ

eလ့လာကည

န်းသည် (m

ရခ့ဲeကာင်း a

ြဖစ်ပွားeနသ

က iမ် NRS

ဒဏ်ရာရမe

ချiန်မီးမပါ§ 

က်ပ iuင်းနှင့် ဆ i

နှင့် လiuက်နာ

တာ်/ တ i uင်းe

ရာ Nationa

းရဌာနများ§ 

ဆာင်ရွက်သွာ

လတူiuငး်လက်လ

aချကမ်ျား 

ဏ)§ (ဝ)§ (ဟ)

mm)

ဉ်

င်ယာဉ်

ယာဉ်

ယာဉ်

ဉ်

ဝင်မ ရာခ iuငန်

ည့်ပါက mmm

mm%) ရှ i ပီး

aစီရင်ခaပ်

သည်ကiu သတi

SC aစည်း

eလာ့ချeရး

eရာင်ြပန်မပ

ဆ iuင်ကယ်စီးဦ

ာမမရ iှပါက

eဒသကီး/ ြ

al Safety 

ပuဂ္ဂလiကaဖဲွ

ားရန်နှင့် စသ

လှမ်းမီ aသ

ထည့်သွင်း

နနး်ြပပ u 

mm ခ uနှစ် 

 aဆ i uပါ 

ပ်ပါသည်။ 

မူaeလး 

းaeဝး၌ 

လuပင်နး် 

ပါ၍ ပiuမ iu 

ဦးထuပ်၏ 

စစe်ဆး 

ြပည်နယ် 

Helmet 

ဖဲွ့aစည်း 

သတ်မှတ် 

သuးြပuန iuင ်

စဉ်းစား 


