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အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ခရီးစဥ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္ဆိုင္ရာ
ခရီးစဥ္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုးကို ‘ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ စံုစမ္းေလ့လာေရး
အလုပ္ ခရီး’ (ပညာရွင္အဖြဲ႕) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ “စုေဖာင္ေဒးရွင္း” ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ အထူးသျဖင့္ Michael
Marett-Crosby, Alfred Burton ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရံုးမွ Joseph Fisher တို႔၏ ကူညီမႈကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ စံုစမ္းေလ့လာေရး
အလုပ္ခရီးကို ႏိုင္ငံတကာေမာ္ေတာ္ကားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (FIA) ႏွင့္ Total တို႔မွ ေငြေၾကးအားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီပါသည္။ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ ့၊ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး
အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး သုေတသန အင္စတီက်ဳတို႔၏ ေငြေၾကးအားျဖင့္
မဟုတ္ေသာ္လည္း ပစၥည္းအားျဖင့္၊ ဝန္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္
‘ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ စံုစမ္းေလ့လာေရး အလုပ္ခရီး’ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ Fred Wegman (အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)၊ Barry Watson- Shaw Voon
Wong- Soames Job ႏွင့္ Maria Segui-Gomez တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ အျမင္မ်ားမွာ ေလ့လာေရးခရီးတြင္ ပါဝင္ေသာ
ပညာရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အျမင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္
ေကာက္ခ်က္မ်ားတြင္ ၎တို႔အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ FIA သို႔မဟုတ္ Total တို႔၏ အျမင္မ်ား ထင္ဟပ္ ျပသမႈ
မရွိပါ။

မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္
ဤပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မူပိုင္ခြင့္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ကား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဆင့္ျမင့္
ပညာရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ‘ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ စံုစမ္းေလ့လာေရး အလုပ္ခရီး’ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၎တို႔၏ ျပဳစုေရးသားခ်က္ကို သင့္ေလ်ာ္ မွန္ကန္ေသာ
ရည္ညႊန္းခ်က္ျဖင့္ ျဖန္႔ေဝရန္ အားေပးပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဤစာတမ္းမွ အခ်ဳိ႕အပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေဝရန္ ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ
ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အၾကံျပဳအပ္သည့္ ရည္ညႊန္းခ်က္ပံုစံ - Wegman, F., Watson, B., Wong, S. V., Job, S., Segui-Gomez, M. (2017). Road Safety in Myanmar.
Recommendations of an Expert Mission invited by the government of Myanmar and supported by the Suu Foundation. Paris, FIA.
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ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္ တုံ႔ျပန္အေရးယူေဆာက္ရြက္မႈ
ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား
စက္ဘီးစီးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း
စက္ဘီးစီးျခင္း
အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးျခင္း

FIA ROAD SAFETY IN MYANMAR 2017

40

ယာဥ္အႏၱရာယ္ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွငး္ ေရး ထိနး္ သိမး္
ေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားအတြက္ ရန္ပေ
ုံ ငြ

43

ဆက္လက္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ရမည့္ အဆင္မ
့ ်ား

44

ကိးု ကားခ်က္မ်ား

45-48

ေနာက္ဆက္တစ
ဲြ ာ (၁) ထိနး္ သိမး္ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ား အေကာင္အထည္
ေဖာ္မအ
ႈ ား ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အစီအစဥ္အတြက္ အခ်က္အလက္ပစ
ုံ ံ

FIA ROAD SAFETY IN MYANMAR 2017

3

အဓိကအခ်က္မ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသံးု ျပဳမႈမ်ား
အလ်င္အျမန္ တိးု ပြားလာျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ
ရလဒ္ၿဖစ္သည္အ
့ သက္ဆးုံ ရႈးံ မႈမ်ားႏွင့္ ထိခက
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္ ဏ္
ရာရမႈမ်ား တိးု ပြားလာျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊
လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွငး္ ေရး
အေျခအေနကို
ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေရးတႀကီးေျဖရွငး္ ရန္လအ
ုိ ပ္
ပါသည္။ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူလပ
ု ေ
္ ဆာင္
မႈမ်ား ျပဳလုပမ
္ သ
ွ ာလွ်င္ အသက္ဆးုံ ရႈးံ သူႏင
ွ ့္ ထိခက
ုိ ္
ဒဏ္ရာရသူ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္စပ္လ်က္ ရွေ
ိ နေသာ လူသားတု႔ိ
နစ္နာဆံးု ရံးႈ မႈ၊
လူမေ
ႈ ရးႏွင့္
စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ
နစ္နာဆံးု ရႈးံ မႈမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑တြင္
ဖိစးီ လ်က္ရေ
ိွ သာ ဝန္ထပ
ု ဝ
္ န္ပးုိ လည္း ေလ်ာ့က်
သက္သာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စီမံခန္႕ခြဲ
မႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း
• ထိေရာက္ေသာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွငး္ ေရး
ထိနး္ သိမး္ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ား ပိမ
ု ထ
ုိ ေ
ိ ရာက္စာြ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ ေ
္ ရး
အတြက္ အဓိကသက္ဆင
ုိ သ
္ မ
ူ ်ား

အားလံးု က

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ပိုမိုအား
ေကာင္းေစျခင္း
• ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အခ်က္အလက္မ်ား
ေကာက္ယူစုေဆာင္းသည့္ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ႏိုင္စြမ္းကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း
• ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း အပါအ၀င္
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ က႑မ်ား
အားလံုးအတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းျမွင့္တင္
မႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း
• ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး
ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္
ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈ မလံုေလာက္ျခင္းမ်ားအား ေလ့လာမႈျပဳျခင္း။
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္း စီမံခ်က္

ပညာရွင္အဖြဲ႕၏ ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ အကဲျဖတ္
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ တစ္ေန႔တျခား ဆိုးဝါးလ်က္ရွိေသာယာဥ္
အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အေျခ
အေနကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာကို
အေရးတႀကီး သတိျပဳရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္။
ပညာရွင္အဖြဲ႕၏ အဓိက အေျခခံျဖစ္ေသာ အၾကံ
ျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။

(၂၀၁၄) တြင္ အၾကံျပဳထားေသာ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွ
စတင္ၿပီး ေလ့လာျခင္း၊ ထိုေလ့လာမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ျပည္တြင္း
ရန္ပံုေငြႏွင့္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည့္ ရန္ပံုေငြ လိုအပ္ခ်က္ကို
အကဲျဖတ္ျခင္းတို ့ျဖစ္သည္။

အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္ နည္းလမ္းကို အေျခခံ၍ ယာဥ္၊ လမ္းႏွင့္
လမ္းအသံုးျပဳသူ
အမူအက်င့္
အႏၱရာယ္ကင္းေရးကို
ျမွင့္တင္ျခင္း
• ယာဥ္အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တင္သြင္း
မႈကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို အျမန္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္း ျဖင့္ လမ္းေပၚတြင္ လက္ယာေမာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
အသံုးျပဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
• လမ္းေပၚအသံးု ျပဳသည့္ ယာဥ္မ်ားႏွင့ ္ အကာအကြယ္ ပစၥညး္ မ်ား
ဆိုင္ရာ အေရးႀကီးသည့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ကုလသမဂၢ
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္အတူ
ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊

တာ၀န္ယူေသာ၊

ေျခရာခံ၍ရႏိုင္ေသာ

ပံုစံအတည္ျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္အား စတင္ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္း
• ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံ၊ တည္ေဆာက္မႈ၊ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္
ထိန္းသိမ္းမႈ အေလ့အက်င္မ
့ ်ား (အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလကၡဏာ
မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း အပါအ၀င္) ကို ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျဖင့္ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ လမ္းမ်ား၊ လမ္းအသစ္မ်ား ႏွင့္
လမ္းေဘး၀ဲယာမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းမႈ အရည္အေသြးကို
ျမွင့္တင္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ပိုမိုခြဲေဝခ်ထားျခင္း
• ပိုမိုခိုင္မာေသာ၊ သိပၸံနည္းက် သုေတသနမ်ားစြာျဖင့္ ေထာက္ခံ
အတည္ျပဳထားေသာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္း
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ေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ အရက္
ေသစာ ေသာက္စားၿပီး ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ အရွိန္ျမွင့္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း
အား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္
ဦးထုပ္မ်ား၊ ထိုင္ခံုခါးပတ္မ်ားႏွင့္ ကေလးထိန္းခါးပတ္/ ထိုင္ခံုမ်ား
အသံုးျပဳမႈကို ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္
မူ၀ါဒမ်ား) ႏွင့္ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား ထိေရာက္စြာ စိုးမိုးမႈ
ေသခ်ာေစျခင္း
• အမ်ားျပည္သူ သိရွိနားလည္ေအာင္ ဥပမာျပ တားျမစ္သည့္
နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ
ေကာင္းမြန္ေစေရးသို႕

လမ္းအသံုးျပဳသူ

အမူအက်င့္တိုးတက္

ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕အား

ဦးတည္ခ်က္

ေျပာင္းေပးျခင္း
• လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္တိုင္းတာေသာ စီမံကိန္း
မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ယာဥ္တိုက္မႈ အလြန္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ
စနစ္မ်ား စီမံခန္ ့ခြဲမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ၾက့ံခိုင္ေစျခင္း

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဦးတည္ခ်က္
မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္ ့ေသာ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး၊ က်န္းမာ
ေရး၊ မွ်တမႈရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားျဖင့္ ညီညြတ္ေစျခင္းက
ပိုေကာင္းပါသည္။
• စက္ဘီးစီးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း စသည့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္၊
သယံဇာတတို႔ကို မထိခိုက္ဘဲ ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းမႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း
(အထူးသျဖင့္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္)
• အမ်ားျပည္သူ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္

ေဘးအႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းမႈကို ျမွင့္တင္ၿခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္
ေရးစနစ္မွ် အႏၱရာယ္ကင္းရွိမႈ မရွိေသာ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္းမွ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္အား
ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္း
• ေျမအသံုးျပဳမႈ

စီမံကိန္း

အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ

လမ္းအေျခခံ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စဥ္းစားၾကံဆမႈ
မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက ပိုေကာင္းပါသည္။
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စံစ
ု မ္းေလ့လာေရး အလုပခ
္ ရီး၏ ေနာက္ခအ
ံ ေၾကာင္းအရင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏိုင္ငံ
တကာပညာရွ င္ မ်ားပါဝင္ေ သာယာဥ္ အႏၱ ရာယ္ ၊
လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စံုစမ္းေလ့လာေရး
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ေစလႊတ္ရန္ ႏိုင္ငံ
တကာ ေမာ္ေတာ္ကား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊
လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အဆင့္ျမင့္ပညာရွင္
အဖြဲ႕(FIA High Level Panel for Road Safety)
က ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊
လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ အေျခအေနကို စစ္ေဆး
အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ လမ္းေပၚ ေသေၾကဒဏ္ရာရမႈ
မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စီမံခ်က္အသစ္မ်ားကို
အဆိုျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစံုစမ္းေလ့လာေရး
အလုပ္ခရီးကို ျမန္မာအစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ FIA
အဆင့္ျမင့္ပညာရွင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ‘စုေဖာင္ေဒးရွင္း’
တို႔၏ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့
ပါသည္။ စံုစမ္းေလ့လာေရးခရီး၏
အလုပ္မွာ
ကနဦး အဆင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ လုပ္ေဆာင္
ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊
လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္
မႈအတြက္
က်ယ္ျပန္႕ေသာ အျမင္ကိုေဆာင္
သည့္ ေလ့လာမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေလ့လာမႈ
ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊
လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။
စံုစမ္း
ေလ့လာေရး အလုပ္ခရီး၏ ရလဒ္မ်ားကို ယာဥ္
အႏၱ ရာ ယ္ ၊ လ မ္း အႏၱ ရာ ယ္ က င္း ရွ င္းေ ရး မ ဟာ
ဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲ ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးတြင္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံရန္
စိတ္၀င္စားသူမ်ားလည္း (ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ
တကာ၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက) အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ စံုစမ္းေလ့လာေရး အလုပ္ခရီး
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ စံုစမ္းေလ့လာေရး အလုပ္ခရီးကိုႏိုင္ငံတကာ
အသိအမွတ္ျပဳ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ

ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၏ အဖြဲ႕ကတာဝန္ယူလပ
ု ္ေဆာင္
ပါသည္။

၎တို႕အားလံုးတြင္

အလတ္ရွိေသာ

ဝင္ေငြနိမ့္ႏွင့္

ဝင္ေငြအလယ္

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္

ၾကြယ္ဝေသာ

အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရွိပါသည္။
• ပါေမာကၡ

ဖရက္ဒ္၀က္ဂ္မန္း

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၊
ေဆာင္

ႏွင့္

(Professor Fred Wegman)၊

(စံုစမ္းေလ့လာေရး

အလုပ္ခရီးစဥ္ေခါင္း

ယာဥ္ေၾကာအႏၱရာယ္ကင္းမႈဆိုင္ရာ

ပါေမာကၡ

ေဟာင္း၊ ဒက္ဖ္နည္းပညာတကၠသိုလ္)
• ေဒါက္တာ မာရီယာေဆဂြီဂိုးမက္ဇ္ (Dr Maria Segui-Gomez)၊
စပိန္ႏိုင္ငံ၊ (ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ
FIA အထူးအၾကံေပး၊ စပိန္ႏိုင္ငံ)
• ပါေမာကၡ ေရွာဘြန္းေ၀ါင္ (Professor Shaw Boon Wong)၊
မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္း
အႏၱရာယ္ကင္းမႈဆိုင္ရာ

သုေတသန

အင္စတီက်ဳမေလးရွား

MIROS)
• ေဒါက္တာ ဘာရီ၀ပ္ဆန္ (Dr Barry Watson)၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ
(အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္၊ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊
လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕၊

ႏိုင္ငံတကာ

ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီအသင္းမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ)
• ဒုတိယအႀကိမ္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ စံုစမ္းေလ့လာေရး အလုပ္
ခရီးတြင္

ေဒါက္တာ

ဆုမ္းစ္ေဂ်ာ့ဘ္

(Dr Soames Job)၊

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ (အႀကီးအကဲ၊ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ယာဥ္အႏၱ
ရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ႏွင့္
ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး
ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၊ ကမာၻ႕ဘဏ္၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ) ပူးေပါင္းပါ၀င္သည္။
ထိ ု ႔ အ ျပင္

ေလ့ လ ာေရးအဖြ ဲ ႕ ကိ ု

ဖေလာရင္ ့ ဝ ိ ု း အာ့ သ ္

(Florence Woerth) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ မိုက္ကယ္မားရတ္
ခေရာ့စ္ဘီ (Michael Marett-Crosby) အမွဴေဆာင္အရာရွိ ခ်ဳပ္
ႏွင့္ အဲလ္ဖရတ္ဘာတြန္ (Alfred Burton) လုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာ
တို႔အပါအ၀င္

‘စုေဖာင္ေဒးရွင္း’

မွ

၀န္ထမ္းမ်ား

ႏွင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရံုးမွ ဂ်ဳိးဇက္ဖစ္ရွာ (Joseph Fisher) တုိ႕
က ကူညီပံ့ပိုးပါသည္။
ပညာရွင္အဖြဲ႕မွ

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

ဆက္စပ္မႈရွိၾကေသာ္လည္း
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊
အျဖစ္

ကိုယ္စီသည္

အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီျဖင့္

လြတ္လပ္အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းသည့္

လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းမႈဆိုင္ရာ

ေလ့လာေရး

အလုပ္ခရီးကို

ပညာရွင္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကို

သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အလားတူပင္ စံုစမ္းေလ့လာေရး
အလုပ္ခရီးသည္လည္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္
၎တို႕ ေကာက္ယူစုေဆာင္းသည့္ အခ်က္အလက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္
တျခား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထင္ဟပ္ျပသသည့္လြတ္
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လပ္ေသာ၊

သိပၸံနည္းက်

ေထာက္ခံ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြသည့္ ခရီးစဥ္။ ထိုခရီးစဥ္

အတည္ျပဳထားေသာ လုပ္ေဆာင္ပံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါ

အတြင္း အစိုးရ၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး အဖြဲ ့အစည္း မ်ားႏွင့္

သည္။

အရပ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ သက္ဆိုင္သူ အေယာက္ ၂၀

သို႕ျဖစ္၍

သုေတသနမ်ားစြာျဖင့္

ပညာရွင္အဖြဲ႕၏

လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ပါ၀င္

အားျဖည့္ၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစံုအလင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အစိုးရမွ

ရရွိသည့္

ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္

ပညာရွင္အဖြဲ႕မွ

အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

စံုစမ္းေလ့လာေရး
နည္းစနစ္

ေက်ာ္ႏွင့္ အစည္း အေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္
• အျမန္လမ္းမႀကီး၏

ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သည့္

လမ္းအပိုင္းမ်ား၊

ေက်းလက္ေဒသ လမ္းမ်ား ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္

အလုပ္ခရီး၏

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံု

ေတာ္တို ့အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ပတ္ ၀န္းက်င္
အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ မတူညီေသာ လမ္းပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း
• အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ရရွိေသာအမ်ဳိးမ်ဳိး
ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခားစာရြက္ စာတမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း
မႈအေျခအေနကိုသံုးသပ္ရန္ႏွင့္

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱ

ရာယ္ကင္းရွင္းမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို

မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း
• အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းကိုေရးသား
ထုတ္ျပန္ျခင္း။

ထိုမူၾကမ္းကို

ျမန္မာဘာသာသို႕

ျပန္ဆိုၿပီး

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ပညာရွင္အဖြဲ႕က ဘက္စံု ေထာင့္စံုေလ့လာ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊

ဆန္းစစ္ေသာ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳထား ပါသည္။ ေလ့လာ

အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကားတြင္ ျဖန္႕ေ၀ျခင္း။ ပညာရွင္

သံုးသပ္မႈ၏

အဖြဲ႕၏ ဒုတိယအႀကိမ္ခရီးမတိုင္မီ သက္ဆိုင္ရာမွ ေလ့လာ

တစိတ္ေဒသအျဖစ္

လုပ္ကိုင္

ေဆာင္ရြက္ေသာ

အလုပ္မ်ားတြင္ -

ေဒသအဆင့္ႏွင့္

ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္

သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
• ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ ဒုတိယအႀကိမ္

• ျမန္မာအစိုးရ

ဌာနဆိုင္ရာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

သို႕မဟုတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္။

ပညာရွင္အဖြဲ႕၏

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား (ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး

ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ႏွင့္

သို႕မဟုတ္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ကဲ့သို ့ေသာ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား)

ျဖစ္ပါသည္။

မွ လတ္တေလာတြင္ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစိုးရ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ အခ်က္

အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ ့အစည္း မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္

အလက္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္း
• ျမန္မာအစိုးရ
ပိုမို၍

ဌာနဆိုင္ရာ

အေသးစိတ္ေသာ
ခုႏွစ္

တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္ရန္

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ

ေသာ အစည္းအေဝး (အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ) လည္းပါဝင္ပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္း

အသီးသီးထံမွ

ိ ်ားႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြ႕ဲ အ
့ စည္းမ်ား၏
• အစိးု ရ အရာရွမ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အသီးသီးတို ့ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆြးေႏြး

ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းယူျခင္း
• ၂၀၁၆

ဆက္လက္

ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္

ႏို၀င္ဘာလ

၁၀

FIA ROAD SAFETY IN MYANMAR 2017

ရက္မွ

၁၆

ရက္အထိ

တိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
• အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ ေရးသားထုတ္ျပန္ျခင္း

7

‘jrefrmEdkifiHwGif vrf;toHk;jyKol
ab;tEÅ&m,fuif;&Sif;a&;’

8

FIA ROAD SAFETY IN MYANMAR 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ
အေျခအေနမွာ တစ္ေန႔တျခား ဆိုးဝါးလာလ်က္ရွိသည္။

ေရွးဦးစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ေနာက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း လမ္းေပၚတြင္အသက္

ခံမႈတို႕မရွိေၾကာင္း ပညာရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္ မ်ားစြာေသာ

ဆံုးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ထူးျခားစြာ တိုးပြားလာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အဆိုအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ
အသိေပးထုတ္ျပန္ေသာ လမ္းေပၚ အသက္ဆံုးရႈံးမႈမွာ ၄၆၈၈
မႈျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းျဖစ္သည့္
၁၈၅၃

မႈ၏

ႏွစ္ဆ

အသက္ဆံုးရႈံးမႈမ်ား
(အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္

ျဖစ္ေပသည္။

၂၀၂၀

ႏွစ္ဆတိုးဦးမည္ဟု
ADB, 2016)။

ခုႏွစ္

မတိုင္မွီ

ခန္႕မွန္းထားသည္။

ထို႔အတူပင္

အသိေပး

ထုတ္ျပန္ထားေသာ လမ္းေပၚတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသည့္ အေရ
အတြက္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တြင္ ၁၂၆၂၆ မႈ ရွိရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္

ဆက္တြဲ ေသေက်မႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ မ်ားစြာမွာ အေၾကာင္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တရား၀င္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈ၊ အစီရင္
သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္
ပတ္သက္၍ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ႏိုင္ငံအလိုက္ လမ္း
ေပၚ အသက္ဆံုးရႈံးသည့္ အေရအတြက္ကိုခန္႕မွန္းရန္ အတြက္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံု နည္းစနစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။
ထိုစနစ္မွာ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္
အေၾကာင္းအခ်က္ အပါအ၀င္ အေၾကာင္းအခ်က္ အစံုအလင္ကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစနစ္ကို အေျခခံၿပီး
ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ၾကီး (WHO) က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၌ အမွန္တကယ္ အသက္ဆံုးရႈံးမႈမွာ တရား၀င္ ကိန္းဂဏန္း

၂၆၃၇၅ မႈ အထိ ႏွစ္ဆနီးပါး တိုးျမင့္လာသည္။

ျဖစ္သည့္ ၃၆၁၂ မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လ်င္ ၁၀၈၀၉ မႈရွိသည္ဟု

လူဦးေရအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ အသက္ဆံုးရႈံး

လူဦးေရ အေယာက္ ၁၀၀၀၀၀ လ်င္ အသက္ဆံုးရႈံးမႈ ႏႈန္းမွာ ၂၀.၃

ခန္ ့မွန္းသည္။ အဆိုပါ ခန္ ့မွန္းခ်က္ကို အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

သည့္ အေရအတြက္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ လူ ၁၀၀၀၀၀ လ်င္ ၈.၄
ေယာက္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာႏႈန္းမ်ားအရ

အဆိုပါလူ

ေသဆံုး မႈႏႈန္းမွာ အထူးတလည္ ျမင့္မားမႈမရွိပါ။ အထူးသျဖင့္
အနီးပတ္၀န္းက်င္ေဒသမွ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဥပမာ
- ထိုင္းႏိုင္ငံ ၃၆.၂၊ ကေမာၻဒီးယား ၁၇.၇၊ အင္ဒိုနီးရွား ၁၇.၆
(WHO, 2015; ADB, 2016) တို ့ျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ ဤစာတမ္းတြင္
သံသယအခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ ျပရန္ ျဖစ္လာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
မ်ားစြာ ရွိပါသည္။
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ေယာက္ ျဖစ္ေပသည္ (WHO, 2015)။
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ တိုးတက္ျခင္းကို
ေနာင္အနာဂါတ္

အထိ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

ခိုင္မာေသာ

အခ်က္အလက္စနစ္၏ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ လကၡဏာတစ္ခု
အျဖစ္ႏွင့္
တစ္ခုအျဖစ္

အစီရင္ခံစာ၏

တျခားေနရာမ်ားစြာတြင္လိုအပ္ခ်က္

တင္ျပထားသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေလ်ာ့နည္း

ထုတ္ျပန္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို ပညာရွင္အဖြဲ႕က အၾကံျပဳပါသည္။ ထို႕အျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕
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အစီရင္ခံေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ထပ္မံျဖည့္ဆည္းရန္

ဆက္လက္တိုးပြား ေနမည္ ဆိုပါက ထိုကဲ့သို႕ ထိခုိက္ယုတ္ေလ်ာ့မႈ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ တျခားျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ

သည္ပိုမိုဆိုး၀ါး လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ားက

အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အၾကံျပဳ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

ပါသည္။ ယင္းက ျပည့္စံုေကာင္း မြန္ေသာ အခ်က္အလက္စနစ္

ႏိုင္ငံ၏ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈသည္ စီးပြားေရးအားျဖင့္ ေလ်ာ့က်

ေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းတိုးတက္

သက္သာမႈမ်ားကို

မႈကို တိုင္းတာရန္ အေရးႀကီးပါလိမ့္မည္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသည့္ ၾကံ့ခိုင္ေသာ စီးပြားေရး

လမ္းအႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ျမန္မာ

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး

လူသားတို႕၏

က်န္းမာ

အရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳမိ ေစပါသည္။
ဒုတိယအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လမ္းေပၚတြင္ အသက္ဆံုးရႈံးမႈႏွင့္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ တိုးပြားလာျခင္းကို အဓိက
တြန္းအားေပးသည့္

အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုမွာ

တိုင္းျပည္က

ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသံုးျပဳမႈ အလ်င္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်က္ေမွာက္ကာလ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊
လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရးအေပၚ
သက္ေရာက္မႈမ်ား

အျမန္ တိုးပြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
အၾကားကာလတြင္

တရား၀င္မွတ္တမ္း

ယူထားေသာ ျမန္မာ

အထက္တြင္

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေမာ္ေတာ္

ႏိုင္ငံရွိ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ သြားလာလ်က္ ရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္

ယာဥ္အသံုးျပဳမႈ ျမန္ဆန္စြာ တိုးပြားေနျခင္းကို ၾကံဳေတြ႕လ်က္ရွိ

ယာဥ္အေရအတြက္မွာ ၂ သန္း မွ ၄.၆ သန္းအထိ ႏွစ္ဆမက

ပါသည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႏွင့္

တိုးျမင့္လာသည္ (ADB, 2016)။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပမာဏသည္

လူဦးေရတိုးပြားမႈတို႕ႏွင့္

အဆိုပါႏႈန္းအတိုင္း တိုးပြားလာပါက လမ္းေပၚတြင္အသက္ဆံုးရံႈးမႈ

အတြင္း

မွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မတိုင္မွီ ႏွစ္ဆတိုးလာႏိုင္ၿပီး ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္

ႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ရမည္ဟု ခန္႕မွန္း

သံုးဆအထိ တိုးလာႏိုင္ပါသည္ (ADB, 2016)။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာ

ထားပါသည္။

ႏိုင္ငံရွိ

ဆက္စပ္မႈရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

လာမည့္ႏွစ္မ်ား

လူဦးေရတိုးပြားလာမည္

ရလဒ္အေနျဖင့္

ျဖစ္သလို

လမ္းေပၚတြင္သြားလာသည့္

ေမာ္ေတာ္

ကီလိုမီတာ ပမာဏမ်ား တိုးပြားလာမည္ျဖစ္သလိုယာဥ္အသြား

ယာဥ္မ်ား အေျမာက္အမ်ား သြားလာလ်က္ရွိၿပီး ထိုျပႆနာမွာ

အလာပမာဏမ်ားလည္း တိုးပြားလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းကြန္

ႀကီးထြားလ်က္ရွိသည္ဟု

ရက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္ (ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္) ႏွင့္ ပို၍ေဘးကင္း

လမ္းမ်ားေပၚတြင္

မွတ္ပံုတင္မထားသည့္
သက္ဆိုင္ရာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ား

မ်ားစြာက

လံုျခံဳေသာ ပုိ႕ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား (ဥပမာ - ရထားမ်ား၊ ဘတ္စ္

ပညာရွင္အဖြဲ ့ကို တင္ျပလာပါသည္။

ကားမ်ား) အသံုးျပဳမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ လို အပ္ခ်က္ကို ဖန္တီးလာမည္
အာဆီယံေဒသတြင္

အျဖစ္မ်ားလ်က္ရွိသည့္အတိုင္း

ေမာ္တာ

ျဖစ္ပါသည္။

တပ္ဆင္ထားသည့္ ႏွစ္ဘီးႏွင့္ သံုးဘီးယာဥ္ ေမာင္းသူမ်ားႏွင့္
လိုက္ပါစီးနင္းသူ ခရီးသည္မ်ား၊ စက္ဘီးစီးသူမ်ား ႏွင့္ ေျခလ်င္

လမ္းကြန္ရက္မ်ား ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈက သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ားကို

ေလွ်ာက္သူမ်ားမွာ

ေလွ်ာ့ခ်သက္သာေစျခင္းျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

လမ္းမ်ားေပၚတြင္

အသက္

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို

ေစ့ေဆာ္ပါ

ဆံုးရႈံးသည့္ လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ား၏ ၆၀% ျဖစ္ပါ သည္ (WHO,

လိမ့္မည္။

ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္

2015)။ ၎သည္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ အဆိုပါ သယ္ယူပို႕

လမ္းမ်ား

တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္

ေဆာင္မႈစနစ္အား လူႀကိဳက္မ်ားမႈကို ထင္ဟပ္ ျပသမႈရွိေသာ္လည္း

တင္းေနထိုင္ၾကသူ

ထိုသူတို႕၏

သာယာခ်မ္းေျမ ႔ေရးတို ့အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ သည္ဟု

အကာအကြယ္မဲ့သည့္

သဘာ၀ေၾကာင့္

အဆိုပါ

လမ္းကြန္ရက္မ်ား

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းတို႕ကမွီ

ျပည္သူလူထု၏

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးႏွင့္

လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ား၏ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရန္ လြယ္ကူမႈကို ထင္ရွား

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

အဆိုပါ

ေစပါသည္။

ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႕

ေဆာင္ေရးတို႕သည္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္
ေလ့လာ၍ရႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္

ႏွင့္

ရႈေထာင့္မွေန၍

လမ္းမ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈ

တြန္းအားေပးမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး

ဆင္းရဲ

မြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ယာဥ္မေတာ္မတဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမွာ ေဒၚလာ

10

သန္း ၈၀၀ ခန္႕ ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ လုပ္မႈတန္ဖိုး

သို႕ေသာ္ျငား

(GDP) ၏ ၁.၅% ရွိသည္ (ADB, 2016)။ အဆိုပါ နစ္နာ

ကြန္ရက္မ်ား၏

ဆံုးရႈံးမႈမ်ားက ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာ

မ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ေပသည္ (ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ အသံညစ္

ႏိုင္သည့္ အဓိက စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို သတိ

ညမ္းမႈ၊ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို ့ျခင္း၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား စသျဖင့္)။

ျပဳမိေစပါသည္။ ပိုၿပီးအတိအက် ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေဆးရံုသို႕

အဆိုပါ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစေသာ

ပို႕ေဆာင္ရသည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ လူနာမ်ား၏သံုးခ်ဳိး တစ္ခ်ဳိး

က်န္းမာေရးႏွင့္

ခန္႕မွာ ယာဥ္မေတာ္မတဆမႈမ်ားမွ ျဖစ္သည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါ

ရွိေပသည္။ ေျမအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး

သည္ (ADB, 2016)။ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားက က်န္းမာေရး

မူဝါဒမ်ား၊

စနစ္အား ဆက္လက္ျပီး ထိခိုက္ယုတ္ေလ်ာ့ေစမႈကို ထိုအခ်က္

အေဆာက္အအံု

က

မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား (ဥပမာ - အမ်ားျပည္သူ

သတိျပဳမိေစပါသည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား

တိုးပြားလာေသာ

ယာဥ္အသြားအလာႏွင့္ လမ္း

ထိခိုက္ဆံုးရႈံးေစေသာ

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

အက်ဳိးသက္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
စီမံကိန္း၊

ေစ်းႏႈန္း

ေရာက္မႈမ်ား

မူဝါဒမ်ား၊

သတ္မွတ္

အေျခခံ

ျခင္းဆိုင္ရာ

FIA ROAD SAFETY IN MYANMAR 2017

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအတြက္)၊

စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား

(ယာဥ္မ်ား၏ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ ကာကြယ္ႏိုင္အား၊

ေနာက္အလုပ္တစ္ခုမွာ ခရီးသြားသည့္ ကီလိုမီတာပမာဏတိုးပြား

အျမန္ႏႈန္း

မႈထက္ ယာဥ္သြားလာမႈတြင္ အႏၱရာယ္က် ေရာက္ႏိုင္ေခ်မ်ား

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းသူ ပညာေပးမႈ စသျဖင့္) တို႕က

(ေမာင္းႏွင္သည့္ ကီလိုမီတာအလိုက္ အသက္ဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ ထိခိုက္

တိုးပြားလ်က္ရွိေသာ

ေဘးအႏၱရာယ္

ဒဏ္ရာရမႈကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္

ေလွ်ာ့ခ်သက္သာ ေစႏိုင္

ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခရီးသြားလာသည့္ ကီလိုမီတာမ်ား

ျဖစ္ေစေသာ

ယာဥ္အသြားအလာ၏

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ပါသည္။ အဆိုပါမူဝါဒမ်ားက ခရီးသြားလာမႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္၊

တစ္ႏွစ္လွ်င္

လမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္မႈ၊

ေလ်ာ့က်မႈရွိရန္အတြက္

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးစနစ္ ေရြးခ်ယ္

၅%

တိုးလာပါက

ေသဆံုးသူအေရအတြက္

အသက္ဆံုးရႈံးမႈႏႈန္း

(တစ္ကီလိုမီတာ

မႈတို႕အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါလိမ့္မည္။ ဥပမာညံ့ဖ်င္းေသာ ၿမိဳ ့ျပ

ခရီးတြင္ အသက္ဆံုးရႈံးမႈႏႈန္း) က ၅% ထက္ပိုၿပီး ေလ်ာ့က်ရမည္

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ခ

ျဖစ္သည္။ လူေသဆံုးမႈႏႈန္း မ်ား X ခရီးသြားလာသည့္ ကီလိုမီတာ

ႀကီးျမင့္မႈမ်ားက

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးစနစ္ကို

= လူေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ ့ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားမွ

အသံုးျပဳႏိုင္ေခ်ရွိသူမ်ားအား လမ္းေလွ်ာက္ေစပါလိမ့္မည္၊ စက္ဘီး

အမ်ားျပည္သူ

ကၽြန္ေတာ္တို ့ေလ့လာသိရွိရသည္မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသံုးျပဳမႈ

စီးေစပါလိမ့္မည္ သို ့မဟုတ္ စြမ္းအင္သံုး ႏွစ္ဘီးယာဥ္မ်ားကို

ႏွင့္ ယာဥ္အသြားအလာ တိုးပြားေနေသာ္လည္း အသက္ဆံုးရံႈးမႈႏွင့္

ဝယ္ယူအသံုးျပဳေစပါလိမ့္မည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေသာ စက္ဘီး

အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စီးနင္းမႈဆိုင္ရာ အေထာက္ အကူမ်ား မရွိျခင္းက စက္ဘီးစီးျခင္းမွ
ဟန္႕တားလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
စီမံခန္ ့ခြဲမႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ တျခားအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ယာဥ္ အသြား
အလာ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္၊ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပိုမို၍

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိး

လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ႏွင့္

ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေစရန္

ရွိၿပီး လူေသဆံုးမႈႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္

ေခတ္မွီနည္းပညာကို ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ

လုပ္ေဆာင္၍ ရႏိုင္ပါသည္။ ႏႈန္းေလ်ာ့က်မႈမ်ားမွာ ထိ ေရာက္ေသာ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားက

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

ရလဒ္ျဖစ္သည္ကို

ေဖာ္ျပရန္

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ယာဥ္အသြားအလာႏွင့္

လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈတို႕အေပၚ

မည္သို႕

မူ၀ါဒမ်ား၏

အက်ဳိးအေၾကာင္းသင့္ပါသည္။

မည္ပံု သက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကို ခန္႕မွန္းရန္ မလြယ္ကူပါ။ သယ္ယူ

ထိုကဲ့သို ့ေသာ မူ၀ါဒမ်ား မရွိဘဲ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္

ပို႕ေဆာင္ေရး နည္းပညာမ်ား ထိုးေဖာက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္

ကင္းမႈဆိုင္ရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

မဟုတ္ပါ။ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး

လႊမ္းမိုးမႈမွာ

ယခုအခ်ိန္တြင္

အကန္႕အသတ္

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ျဖင့္ရွိသည္ဟု ေျပာမည္ဆိုပါက မွ်တမႈရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ျငား

ေရြးခ်ယ္စရာ

အဆိုပါ

ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။

နည္းပညာမ်ားကို

အကုန္အက်

သက္သာစြာျဖင့္

အခြင့္အလမ္း

အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ

“အဆိုပါ

ေမွ်ာ္လင့္၍ရမည္

အေကာင္းဆံုးမ်ားကို

ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

ရရွိလာႏိုင္သည့္အခါ ၎တို ့ကို သင့္ေတာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္နည္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး

အားထုတ္မႈရွိစြာ မိတ္ဆက္ျခင္းမွ အက်ဳိးအျမတ္ ထြက္ေကာင္း

စိတ္ဆႏၵ၊ ထိေရာက္ ထက္ျမက္ေသာ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္

ထြက္ႏိုင္ပါသည္။

မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစသည့္ နည္းပညာအားႏွင့္ စီမံခန္ ့ခြဲ မႈတို ့ကို ေပါင္းစပ္

မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ

ယင္းကို

ေမွ်ာ္မွန္းရန္မွာ

လက္ေတြ႕မက်ဟု ပညာရွင္အဖြဲ႕က ယံုၾကည္ပါသည္။ ဥပမာ

ရန္ လိုအပ္ပါသည္။”

အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္သည့္ယာဥ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လမ္းမ်ား
ေပၚ မၾကာမီ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ယာဥ္ေၾကာ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

(ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းမႈ)

မြန္ေအာင္ လုပ္ရာတြင္ ေပၚထြက္လာမည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္

အားရပ္တန္႕ပစ္ျခင္း
အဆိုပါ

အရည္အေသြးအတြက္
သို႕မဟုတ္

ယာဥ္မ်ားကိုသာ

အျခင္မဲ့ရာ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

မျပဳဘဲ

ေစာင့္ဆိုင္းေနမည္ဆိုပါက အဆင္

ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

ပစၥဳပၸန္ကာလႏွင့္

အနာဂတ္

ရန္အတြက္

လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ

“နည္းပညာအား

ျမွင့္တင္မႈ”

တိုးတက္ေကာင္း
သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

တြင္ ႀကိဳဆိုလက္ခံရမည့္ စြမ္းပကား အရွိဆံုးေသာ ထိန္းသိမ္း
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုအေသခ်ာပင္ ျဖစ္ေပသည္(၂.၂

ကာလ လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ယခုျပဳလုပ္သည့္ ယာဥ္အႏၱ

ကိုလည္း

ရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ဳိး

ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္က

ၾကည့္ရႈပါ)။

အဆိုပါ

ေက်းဇူးမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ရရွိပါလိမ့္မည္။

အစိုးရႏွင့္

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

ခိုင္မာအားေကာင္းေစသည့္

ကနဦး

အဆင့္မ်ားတြင္ ျမန္မာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို

အေျချပဳ

သည့္ အလယ္အလတ္ အဆင့္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ လုပ္ငန္း
ပိုမိုမ်ားျပား

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ဦးတည္ရပါမည္။ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္

လာသည့္အခါ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အကာအကြယ္မဲ့မႈ

ႏွစ္ခုအား စဥ္းစားရန္အၾကံျပဳပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ယာဥ္အႏၱ

ထူးထူးျခားျခား

သုိ႕ျဖစ္၍

(ေမာ္တာသံုး)

ယာဥ္အသြားအလာ

နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး

ရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္း

ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ ြငယ
္ ာဥ္ေၾကာ ပိမ
ု ိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေစရန္ (လူေသ

ေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ ေဘးအႏၱ ရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္

ဆံုးမႈႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္) အတြက္ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ား အထူးပင္လိုအပ္

မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး

လွသည္မွာ

ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုေလ့လာ

တိုးပြားလာမည္ကို

ရွင္းပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
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ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္

သည္ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု

ေစလိုသည့္ “ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဆႏၵ” ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာေသး

ျဖစ္သည္။

ခင္က

ေကာင္းစြာေဖာ္ထုတ္ျပသျပီး

ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ

ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဆႏၵသည္ ခိုင္မာေသာ အေျခခံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
တိုးတက္မႈကို ထိေရာက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္ေပါင္း

သို႕ေသာ္ သေဘာသဘာဝအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

စပ္ထားသည့္

လမ္းအႏၱရာယ္

အခ်က္အလက္စနစ္မ်ား

ေဖာ္ေဆာင္ရန္

အၾကံျပဳပါသည္။

နည္းလမ္းကို

ခ်မွတ္

ကင္းရွင္းေရးသည္

တျခားအေရးပါသည့္ကိစၥ

ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္လိုအပ္သည့္ယာဥ္

ရပ္မ်ား ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းေပၚ ေသေၾက

တိုက္မႈ ေလွ်ာ့ေပါ့ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ ၾကံ့ခိုင္ေသာစီမံခ်က္မ်ား

ဒဏ္ရာရမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းက တျခားအေရးႀကီး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

ႏွင့္အတူ ယာဥ္တိုက္မႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အခ်က္အလက္မ်ား

ဟန္ခ်က္ညိွရမည္

ကို

လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေကာင္စီက (ယာဥ္အသြားအလာ၊

ယာဥ္ေမာင္းသူႏွင့္

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

ယာဥ္မွတ္ပံုတင္

အခ်က္အလက္မ်ား၊

လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

ညႊန္ျပခ်က္မ်ား၊

လမ္းမ်ားႏွင့္

ျဖစ္ပါသည္။

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

အမ်ဳိးသား

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး

လမ္းကြန္ရက္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အကာအကြယ္မဲ့မႈ အခ်က္

တာဝန္ရွိသည့္

အလက္မ်ား၊

ကင္းရွင္းေရး

အတူ) ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကို တျခား

လုပ္ေဆာင္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္သည့္နည္းလမ္း

သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား (ကိစၥရပ္ တစ္ခုတည္းကို ျပရမည္

ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕က်သည့္ စဥ္းစားမႈအျဖစ္ ထိုလုပ္ငန္း

ဆိုပါက - ၿမိဳ ႔ႀကီးမ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ ဆို႔မႈ) ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု

စဥ္ကို ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ စတင္ရန္ အၾကံၿပဳပါသည္။

ဟန္ခ်က္ထိန္းညႇိမည္ကို စဥ္းစားေျဖရွင္းရန္ အၾကံျပဳပါသည္။

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္

အစိုးရအဆင့္ေပါင္းစံုမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ယာဥ္တိုက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ား အစီ ရင္ခံသည့္
စနစ္ကို
၍

ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊

ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္

အျခားအရာရွိမ်ားအား

ေလ့က်င့္သင္တန္း

ေကာင္စီတြင္ ညႇိႏိႈင္းမႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑ရွိသည္ဟု ပညာရွင္
အဖြဲ႕က

နားလည္ထားပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍

တျခား(ေဒသႏွင့္

ေပးျခင္း၊ ၎တို႕အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲ

ေဒသႏၱရ) အစိုးရဌာနမ်ား (အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ ၿမိဳ ့ေတာ္အေျချပဳ

မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားရရွိႏိုင္မႈကို ေသခ်ာေစျခင္း၊ တျခားအခ်က္

အစိုးရတခ်ဳိ ့) ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ လႈပ္ရွားသြားလာေရးတြင္

အလက္စနစ္မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ဆႏၵရွိသည့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ

ၾကားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ျခင္းကို လြယ္ကူေခ်ာေေမြ႕

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ ေကာင္စီ

ေစျခင္း၊ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈ၊ စီမံခခန္႕ခြဲမႈႏွင့္

၏ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

ဆန္းစစ္မႈတို႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္
ရန္ႏွင့္

ေဒသတြင္း

လက္ရွိ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္း

ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ တျခားႏိုင္ငံ

ယခုအခါ

ေပၚထြန္းလာေနၿပီျဖစ္ေသာ

စီမံခ်က္ (၂၀၁၄) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္အဖြဲ႔က သိရွိၿပီး

တစ္ႏိုင္ငံျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမ်ဳိးအစားမ်ား

တို ့ျဖစ္ပါသည္။

(ဆယ့္ႏွစ္ခုကို ညႊန္းဆိုထားသည္) သည္ ေထာက္ခံသမႈျပဳထိုက္
ပါသည္။ ပညာရွင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ အၾကံျပဳ

ဥပေဒမ်ား၊

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္

ခ်က္မ်ား အားလံုးကို ေထာက္ခံပါသည္။ တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕အျမန္ဆံုး

အျခား လူသိမ်ားသည့္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ဥပေဒျပဳမႈဆိုင္ရာ

အေကာင္ထည္ရန္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ ေဖာ္ျပပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို

အလ်င္အျမန္

ခ်မွတ္ျခင္းအား အထူး

တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ပညာရွင္အဖြဲ႕၏

အေလးထားျခင္းကို ဒုတိယ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္အျဖစ္

ေနာင္လာမည့္

အၾကံျပဳပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းမွာ တျခားက႑မ်ား

မည္ကဲ့သုိ႕ ထည့္သြင္းမည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရ

တြင္လည္း

(အဆိုပါ

အာဏာပိုင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ေကာင္စီအေနျဖင့္ခိုင္ခိုင္

အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခန္းကို ၾကည့္ပါ) ဥပမာ

မာမာ ရွိေသာ (ႏွစ္စဥ္ သုိ႕မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ခါ) လုပ္ငန္းစီမံခ်က္

စည္းကမ္းလိုက္နာမႈကို ေစာင္ၾကည့္ေလ့လာရန္ တာဝန္ရွိသည့္

မ်ားအား သေဘာတူညီပါက ပညာရွင္အဖြဲ႕က ႀကိဳဆိုပါသည္။

ယာဥ္ထိန္းရဲအရာရွိမ်ား၊

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်

ခိုင္ခိုင္မာမာရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ရွာၾကံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသူမ်ား

တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို အစီ ရင္ခံရန္ ေကာင္စီအဖြဲ ့၀င္မ်ားအား

ျဖစ္သည့္ လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးနည္းပညာ

ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ဦးစားေပး

အစီအစဥ္

ျဖစ္သင့္ပါသည္

လမ္းကြန္ရက္မ်ား

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားတြင္

ရွင္မ်ား သို႕မဟုတ္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္
အေရးေပၚလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ား၊ အေထာက္အကူ

လက္ရွိအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအျပင္ တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ

ျပဳသည့္ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ဆရာ၀န္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ

သည့္၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ၎၏ထိ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းမႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္

ေရာက္မႈႏွင့္

ထက္ျမက္မႈတို႕ကို

သူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားျဖန္႕ေဝ

ယူနစ္တစ္ခု

လိုအပ္ပါသည္။

အဆိုပါယူနစ္အေနျဖင့္မည္သည့္

ျခင္းကို

ေနရာတြင္

ရွိသင့္သည္ကို

ပညာရွင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ သေဘာ

အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ရန္အတြက္

‘သင္တန္းေပးသူမ်ားအား

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္သည့္အဖြဲ႕

သင္တန္းေပးျခင္း’ (train-the-trainers) ပံစ
ု က
ံ ု ိ ေဖာ္ေဆာင္ႏင
ု ိ ္ ပါသည္။
FIA ROAD SAFETY IN MYANMAR 2017
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ထား အျမင္မရွိေသးပါ။ သို႕ေသာ္ အဆိုပါယူနစ္ အေနျဖင့္မူဝါဒ

အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈ

ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္

ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အေကာင္

ခန္႔မွန္းခ်က္ကို

ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္အထိ

အထည္ေဖာ္မႈ တာဝန္မ်ားရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သီးျခား
ျဖစ္ကာ လြတ္လပ္မႈရွိသင့္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္အလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုး
တြင္

သဘာဝပတ္၀န္းက်င္၊

သယံဇာတတို႕ကို

မထိခိုက္ဘဲ

“လမ္းေပၚတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ကမာၻ႕

ေရရွည္တည္တံ့သည့္

အစီရင္ခံစာ” (Peden et al., 2004) ႏွင့္ ကမာၻ႕အဆင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား

မ်ားက ကတိကဝတ္ျပဳေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ A/RES/70/260 ကို

(ကမာၻ႕ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ ပံုမွန္ထုတ္ေဝသည္) တြင္ပါရွိေသာ

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္

အထူးအေလးထားမႈကို

ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းမွာ

ပညာရွင္အဖြဲ႕က

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

သတိျပဳမိပါသည္။

အဆိုပါ

အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ

ဘရာစီလီယာ

ကင္းရွင္းေရး

ေၾကညာခ်က္ (၂၀၁၅) ႏွင့္ အာဆီယံ ေၾကညာခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔

ႏိုင္ငံတစ္ခု၌

ေသာ ေရွ႕က ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား

ယဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို

မ်ားစြာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္၊

လမ္းညႊန္ရန္ ‘ဌာနမ်ားအၾကား ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကို သတ္မွတ္

သယံဇာတတို႕ကို မထိခိုက္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဦးတည္ခ်က္

ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

စီမံခန္႕ခြဲမႈ၏

လမ္းအႏၱရာယ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု

ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ၿပီး

ပထမဆံုး

မ်ား (SDG) အဆက္အတြဲလုိက္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

အၾကံျပဳခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္း အႏၱရာယ္

ကမာၻ႕အစီရင္ခံစာ၏

လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကို ကုလသမဂၢ SDG 3 (က်န္းမာ

ကင္းရွင္းေရး ‘ဌာနာမ်ားအၾကား ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕’ ဖြဲ႔စည္းေရး

ေသာဘဝမ်ားကို

ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္

တြင္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း) and 11 (ၿမိဳ ့မ်ားႏွင့္

အတြင္းက ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပညာရွင္

လူသားတို႕၏

အဖြဲ႔၏ အျမင္မွာ ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ တစ္မ်ဳိးတည္း

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ ၾကံ့ခိုင္ၿပီး ျပန္လည္ ႐ုန္းထႏိုင္ေရး၊ သဘာဝ

ေသာပံုစံကို မရႏိုင္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ပညာရွင္အဖြဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္၊ သယံဇာတတို႕ကို မထိခိုက္ဘဲေရရွည္ တည္တံ့ေရး)

အေနျဖင့္ ထိုကိစၥရပ္အေပၚတြင္ ခိုင္မာေသာအျမင္ကို တင္ျပမည္

၏ ေအာက္တြင္သီးသန္႔ စဥ္းစားေျဖရွင္း ထားပါသည္ (ကုလ

မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ‘ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး

သမဂၢ၊ ေန႕စြဲမပါ)။ ထိုကဲ့သုိ႕ အစီအစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ ၂၀၂၀

ဌာနမ်ားအၾကား ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ ့’ ေရြးခ်ယ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္

ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား အၾကံျပဳပါသည္။

ဝက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္

ကမာၻအႏွံ႕မွ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္း
ေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သက္
ေရာက္ခ်က္မ်ား

ေသခ်ာေစျခင္းႏွင့္
အေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ား

အသက္အရြယ္အားလံုး
အားလံုးစံုညီပါ၀င္ေရး၊

မတိုင္မီ ေသဆံုးမႈႏွင့္ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရမႈကို ထက္
ရည္မွန္းထားပါသည္။ ၂၀၃၀ခုႏွစ္

မတိုင္မီ

အားလံုးအတြက္ အထူးသျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္
အေျခအေနတြင္ ရွိေနသူမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္း
ေသာ၊ အဖိုးအခမမ်ားေသာ၊ သံုးရလြယ္ကူၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ကို မထိခိုက္ေသာ သယ္ယူပု႔ိေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား ျဖည့္ဆည္း
ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးက ကမာၻေပၚတြင္
အေလးအနက္

စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္

လူ႕အသက္ေပါင္း
လာေသာအခါ

၃၅၀၀

၂၀၁၀

အေထြေထြညီလာခံ

ေက်ာ္ကို

ခုႏွစ္

၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

(တစ္ရက္လွ်င္

ႏႈတ္ယူေနသည္)

မတ္လ

‘ဆယ္စုႏွစ္လႈပ္ရွားမႈ

၂၀၁၁

-

၂၀၂၀’

ႏွင့္

ျဖစ္

ကိုက္ညီစြာ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္မ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ

အေျမာက္အမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

က

အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္
ရန္အတြက္ အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အမ်ားအျပားႏွင့္ေကာင္းမြန္

လႈပ္ရွားမႈ ၂၀၁၁-၂၀၂၀ (Decade of Action, 2011-2020)” ကို

ေသာ က်င့္ၾကံမႈ လက္စြဲမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္

ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

အဖြဲ႕က အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ ယင္းမွာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္း

ယခုအခါ

အမွတ္

ကုလသမဂၢ၏

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ “ဆယ္စုႏွစ္

၆၄/၂၅၅၁

လမ္းေပၚတြင္

အသက္ဆံုးရံႈးမႈ

စုစုေပါင္း၏ ၉၀% ေက်ာ္မွာ ဝင္ေငြနည္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဝင္ေငြ

အႏၱရာယ္

အလယ္အလတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား (low-income and middle-

ေၾကညာထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးလွ်င္

တြင္

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေလ့လာ

income countries, LMC)
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အေရးတစ္ခု

ျဖစ္ပါသည္။

လမ္းေပၚတြင္

ကင္းရွင္းေရး

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္

(၂၀၁၄)

တြင္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈက ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ သတၱမေျမာက္

ျခင္းျဖင့္

ထိပ္တန္း

မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ပါလိမ့္မည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား အတိတ္

အသက္ဆံုးရႈံးေစသည့္

အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံက

ေကာင္းမြန္ေသာ

ဖြံ႕ၿဖိဳး

တိုးတက္

ျဖစ္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၉ ႏွစ္ၾကား

ကာလက

အသက္အရြယ္မ်ားအတြက္ နံပါတ္တစ္ ထိပ္တန္း အသက္ဆံုးရႈံး

တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း တိုးတက္မႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ထြန္း

ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းပင္ ျဖစ္၍ေနပါၿပီ။ ဆယ္စုႏွစ္လႈပ္ရွားမႈ

ေစပါလိမ့္မည္။ သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တျခားမွ ထိေရာက္

(DOA) ကအဆိုပါ တိုးပြားေနသည့္ အလားအလာကို ထိန္းညႇိ

မႈရွိေသာ

ထားရာမွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ တစ္ကမာၻလံုး၏ လမ္းေပၚ

မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၏

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ထက္

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို

ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီးပို၍

႐ိုး႐ိုးလြယ္လြယ္

ပံုတူကူးခ်၍
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အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စီမံရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္

မ်ားကိုလည္း

ျဖစ္ပါသည္။

တဆင့္

အေသးစိတ္တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္

ေၾကညာခ်က္မွ
ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အာဆီယံက အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ကုလသမဂၢ
ေနာက္ဆက္တြဲ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ကမာၻ႕

ဆယ္စုႏွစ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္၊ သယံဇာတတို႔ကို

က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး (၂၀၁၅) မွ ပံုမွန္ထုတ္ေဝေသာ ယာဥ္အႏၱ

မထိခိုက္ေသာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ား

ရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ ကမာၻ႕အဆင့္အစီရင္

ကို လိုက္နာၿပီး ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ

ခံစာ၊ ႏိုင္ငံတကာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး

တိုးတက္ေကာင္း မြန္ေစေရး ကတိကဝတ္ျပဳမႈကို ျပသပါသည္။

အခ်က္လက္ႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ႕ (ITF၊ ၂၀၁၆) မွ

‘အာဆီယံေဒသတြင္း ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္း

ထုတ္ေဝေသာ

ကမာၻ႕ႏိုင္ငံ

ေရး မဟာဗ်ဴဟာ’ က အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ

အမ်ားအျပားမွ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ရည္ညႊန္းႏိုင္ပါသည္။ အာဆီ

သီးသန္ ့ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ယံအဖြဲ႕ဝင္

၎တို ့မွာ

ႏွစ္ပတ္လည္
ႏိုင္ငံမ်ားလည္း

အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္
ပါဝင္ပါသည္။

မၾကာေသးမီက

ျဖစ္ေသာ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္
သည့္

၂၁

ႀကိမ္ေျမာက္

အာဆီယံ

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးမ်ား

အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံေဒသ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱ

• စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ သဟဇာတ
ျဖစ္ေစျခင္း

ရာယ္ ကင္းရွင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္

• စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း

ဆက္တြဲအျဖစ္

• သုေတသနႏွင့္

ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး

မဟာဗ်ဴဟာ

ေၾကညာခ်က္ကို အာဆီယံ ပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီး ဆယ္ဦးလံုးက
ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ

မဟာဗ်ဴဟာက

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမွတဆင့္

အသိပညာ၊

အတတ္ပညာ ဖြံ ့ၿဖိဳးေစျခင္း
• ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈကို အစီရင္ခံျခင္း

အၾကားရွိ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္
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အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္ နည္းလမ္း

ေျဖဆိုရမည့္ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ မည္သည့္ အတြက္

ဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ား

ေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား ျဖစ္သလဲ ဆိုသည္ႏွင့္

က်ဴးလြန္သူ

အဆိုပါ

အမူအစား သာမန္လူမ်ား၏ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ အျပဳအမူသာ ပါ၀င္

ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားကို

မည္ကဲ့သုိ႕

ကာကြယ္

ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ရသည့္
သည့္အခါ
အေရး

ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ
ႀကီးေသာ

အထိေရာက္ဆံုး

တားဆီးမလဲ

နည္းလမ္းႏွင့္

ဆိုသည္တို႕ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအရင္းကို
ျဖည့္စြက္ရေသာ

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္
အစီရင္ခံစာပံုစံကို

သတင္းအခ်က္အလက္

မႈရွိသည့္

ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။

လူနည္းစုေလး၏
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ

နားလည္ထားမႈႏွင့္
လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲ

ယခုနည္းမွာ

ျပစ္မႈ

ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ

အျပဳ

အမ်ားစုအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႕

ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။
သူမ်ားထံမွ

ဒီဇိုင္းဆြဲသူမ်ားႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႕

ေမွ်ာ္လင့္သည္

ရင္းျမစ္အျဖစ္

မွာ မရည္ရြယ္ဘဲ အမွားက်ဴးလြန္မိေသာ အဆိုပါ သာမန္လမ္း

မွတ္ယူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ

အသံုးျပဳသူမ်ားကို ေသဆံုးမႈ သုိ႕မဟုတ္ ျပင္းထန္ေသာထိခိုက္

လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားက ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ား က်ဴး

ဒဏ္ရာရမႈတို႔

လြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈ

အမွားမ်ားအတြက္

အျပစ္ေပးရန္

စိစစ္ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ၿပီး

မလိုသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီး ထားေသာ ယာဥ္သြားလာမႈ

အေၾကာင္းအရင္းမ်ား အျပည့္

စနစ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေသာ အေျခအေန

အစံုကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ သိပ္မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ရန္မွာ

မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာယာဥ္သြား

တန္ဖိုးရွိလွပါသည္။

လာမႈ အေျခအေနမ်ား ပေပ်ာက္မႈကို ဦးတည္သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္

ယာဥ္တိုက္မႈ

ရွိမရွိဆိုသည္ကို

ျဖစ္ေစသည့္

ျဖစ္ေစသည့္

ျပသေနသည္မွာ

အမွန္ပင္ျဖစ္သည္၊

ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား

သုေတသနမ်ားစြာက

အားလံုးနီးပါးတြင္

လူတို႕

က်ဴးလြန္ေသာ အမွားမ်ား ႏွင့္ က်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားက

လုပ္ေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ အႏၱရာယ္
ကင္းစနစ္ နည္းလမ္း၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ယာဥ္တိုက္မႈ ၉၀ - ၉၅% အထိတြင္ အဓိကလႊမ္းမိုးလ်က္ရွိေသာ
အခ်က္ျဖစ္သည္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို

လည္းသင္ၾကား ေပးလိုက္သည္မွာ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္ အေျခအေန

အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း၏ အေရးပါမႈကို

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ

ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္

မ်ားစြာေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း

မၾကာခဏဆိုသလို

အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု

ပညာရွင္မ်ား

အားလံုးက

လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။

အေပၚ၌သာ စြဲၿမဲေနေလ့ရွိသည္ ဆိုတာပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္း

ေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္

အရင္းတစ္ခုကိုသာ စဥ္းစားျခင္းက လက္ေတြ႕ပကတိအျဖစ္ကို

အသံုးျပဳေသာ

ရိုးရွင္းလြယ္ကူေအာင္ လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္

မေရွာင္သာ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အစီအစဥ္မ်ား

မျမင္ပါ။ ဆုခ်ီးျမွင့္ခံရသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခု (ITF, ၂၀၁၆)

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္

ကို

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏

ယာဥ္တိုက္မႈဆိုင္ရာ

အခ်က္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအတြက္
ေပးရေသာတန္ဖိုးအျဖစ္

ႏိုင္ငံတကာ

မလႊဲ

အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္က

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဖိုရမ္က

မၾကာခင္က

အလက္မ်ားက အေရးပါေသာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ္

ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ “သုညလမ္းေပၚ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ျပင္းျပင္း

လည္း

ထန္ထန္

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား၏

ျပင္းထန္မႈကို

ကာကြယ္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ။

အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္သို႕အေျခခံ

တားဆီးရန္ႏွင့္ သုိ႕မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေကာင္း ဆံုးနည္းလမ္း

က်ေသာ အေျပာင္းအလဲကို ဦးေဆာင္ျခင္း” ဟု အမည္ရၿပီး

ကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္သည့္အခါ အျခားအခ်က္မ်ား၊ အေၾကာင္း

အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္ နည္းလမ္း၏ ဒႆန၊ မူမ်ား၊ အေကာင္အထည္

အရင္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုပါသည္။

ေဖာ္ေဆာင္ေရး

နည္းလမ္းႏွင့္

ေအာင္ျမင္ေသာ

ျဖစ္ရပ္မ်ား

အေသးစိတ္ ပါ၀င္ပါသည္။
အဆိုပါကိစၥရပ္က ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို ့အေကာင္းဆံုး
ကာကြယ္တားဆီးမည္ဆိုသည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဒုတိယေမးခြန္း

ႏိုင္ငံတကာ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဖိုရမ္မွ အစီရင္ခံစာက အႏၱရာယ္

သို႕

ကင္းစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ မူေလးခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္

ေခၚေဆာင္သြားပါသည္။

ေမာင္းကို

အျပစ္ဖို႕’

သမိုင္းေၾကာင္းအားျဖင့္

သည့္နည္းကို

‘ယာဥ္

ခ်မွတ္သည့္တိမ္းညႊတ္မႈ

ထားပါသည္။ ၎တို ့မွာ

တစ္ခု ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ရွိပါသည္။ ယင္းက အျပဳအမူဆိုင္ရာ
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ

အလြန္အကၽြံ အားထားမႈသို႕

ဦးတည္ေစပါသည္။ ၎ႏွင့္ ဆန္႕က်င္စြာပင္ ပို၍ထိေရာက္ေသာ
နည္းမွာ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ယာဥ္သြားလာမႈ အေျခအေနမ်ား
ပေပ်ာက္ေစရန္ သို႕မဟုတ္ အနိမ္ဆံုးအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ထိုအေျခ
အေနမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရးက

လမ္းအသံုးျပဳသူမည္သို႕

ေကာင္းမြန္စြာ

‘ျပဳမူက်င့္ၾကံသည္’ ဆိုသည့္အေပၚ အားထားျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္
ျဖစ္ပါသည္။ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္လ်င္ မည္သူ႕ အျပစ္လဲဆိုသည္ကို
ကၽြန္ေတာ္တို႕ေမးခြန္းထုတ္မည့္အစား

အဆိုပါ

ယာဥ္တိုက္မႈ

မည္ကဲ့သို႕ျဖစ္ေပၚႏိုင္သနည္း ဆိုသည္ႏွင့္ ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ေစ
သည့္

အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို

မည္သို႕စီမံခန္႕
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ထို႕ေၾကာင့္ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႕ ေဆာင္ေရးစနစ္၏ ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ လမ္းအသံုးျပဳသူအား အႏၱရာယ္ ကင္းေသာအျပဳအမူကို
လမ္းညႊန္သင့္သည္၊ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ လူ႕အမွားမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာ ေစသင့္ပါသည္။ အေျခခံမူမ်ားသည္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျဖစ္သည့္အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္ နည္းလမ္းကို ကမာၻ႕ ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လမ္းေပၚထိခိုက္
ဒဏ္ရာရမႈ ကာကြယ္ေရး ကမာၻ႕အစီရင္ခံစာ (Peden et al., 2004) က အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ျပႆနာမ်ား၏ ေဒသအလိုက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အေပၚတြင္ အေျခခံသင့္ေၾကာင္း
အၾကံျပဳပါသည္။
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ ေနာက္ဆက္တြဲ အေသးစိတ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမွ
ရရွိေသာ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္ကို တာထြက္စမွတ္အျဖစ္ ခ်မွတ္အတည္ျပဳရန္
အၾကံျပဳပါသည္။ ပို၍ အေရးႀကီးစြာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္ႏွင့္
ႏိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေစရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး
ေဖာင္ေဆာင္သည့္ အလုပ္တြင္ အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္၏ မူမ်ားကို မည္သုိ႔မည္ပံု အထိေရာက္ဆံုး ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္အတြက္
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦး

ခန္႕အပ္ရန္

မိမိတို႕

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕က

အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
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ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွငး္ ေရး စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ႏ
ႈ င
ွ ့္
စြမး္ ေဆာင္ရည္ ျမွငတ
့္ င္ျခင္း
က႑အစံု၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ နယ္ပယ္အစံု မိတ္ဖက္ တည္ေဆာက္ျခင္း

ေလ်ာ့က်မႈအားျဖင့္ တြက္ခ်က္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္

မ်ား၏ အေရးပါမႈက ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္ေစသည္မွာ

ထားေသာ

သက္ေသအခိုင္အမာ

က႑ျဖတ္ေက်ာ္၊

ျဖစ္ပါသည္။ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစီမံခန္႕

ကၽြမ္းက်င္လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ ျဖတ္ေက်ာ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို စီမံခန္႕

ခြဲမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္မႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနာက္ဆံုး

ခြဲရန္ (အဆိုပါ စီမံခန္ ့ခြဲျခင္း မွာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္

ေပၚ ေတြးေခၚၾကံဆမႈကို မ်ားစြာကိုးကားျခင္း ခံရသည့္ ထုတ္ေ၀မႈ

ကင္းရွင္းမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္အခါလိုအပ္ခ်က္

တစ္ခုက

တစ္ခု ျဖစ္သည္) စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေဆာက္အအံုသည္ အစိတ္အပိုင္း

ထိုေတြးေခၚၾကံဆမႈကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပိရမစ္တြင္ ေကာင္းစြာ

သံုးခုကို

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။

ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေနရာေပးသင့္ပါသည္။

ထိုအစိတ္

အပိုင္းသံုးခုမွာ

ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ား)

တင္ျပထားပါသည္

(Bliss and Breen, 2009)။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (မူ၀ါဒအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား)၊
လုပ္ငန္းစဥ္
ေဖာ္ေဆာင္ပံု)

(မူ၀ါဒဆိုင္ရာ
ႏွင့္

ရလဒ္

ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
(ေသဆံုးသူႏွင့္

ဒဏ္ရာရသူ

Source: Bliss and Breen, building on the frameworks of lead Transport Safety Authority, 2000: Wegman 2001: Koornstra et al. 2002: Bliss 2004

ပံု ၁။ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွငး္ ေရး စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ စ
ႈ နစ္ (Bliss and Breen, 2009)
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အမ်ဳိးသား ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးမဟာ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး မူ၀ါဒမ်ား အတြက္

ဗ်ဴဟာမ်ားကို

ႀကိဳတင္လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ ခိုင္မာေသာ “အေျခခံအုတ္ျမစ္”

အႏၱရာယ္၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
လမ္းအႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းေရး

ယာဥ္

စီမံခန္႕ခြဲမႈတြင္

စီမံခန္႔ခြဲမႈကို

ေထာက္ခံသည့္အတြက္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအၾကံ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္မႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္

ျပဳခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံေျပာဆိုရန္ လိုအပ္သည္ဟု နားလည္မိ

ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရး

ပါသည္။

ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

(ကညန)အား

သတ္မွတ္ရန္ “အမ်ဳိးသား ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱ ရာယ္
ကင္းရွင္းေရးေကာင္စီ” (NRSC) ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ေလ့လာသိရွိ

• Bliss ႏွင့္ Breen တို႕တင္ျပထားေသာ နမူနာကို အသံုးျပဳၿပီး

ခဲ့ပါသည္။ NRSC တြင္ အဖြဲ႕၀င္ အမ်ား အမ်ားအျပား ပါ၀င္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

လက္ရွိ

အဓိကအားျဖင့္

ကင္းရွင္းေရး

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ထို႕အျပင္

ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္

ျဖစ္ပါသည္။
ကင္းရွင္းေရး

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊
ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္

လမ္းအႏၱရာယ္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ဆန္းစစ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ‘ယာဥ္ အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Road Safety Task Force) ကို မၾကာေသးခင္က

ကင္းရွင္းေရး

ဖြဲ ့စည္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ဥကၠဌမွာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ ေရွ႕ေဆာင္ အဖြဲ႕က NRSC ႏွင့္

ဆက္သြယ္ေရး

မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္

အဖြဲ႕ဝင္

၀န္ႀကီးဌာနမွ

၁၂

ဦး

ျပန္ေထာင္စု၀န္ႀကီးျဖစ္ၿပီး

ရွိပါသည္။

ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏
အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္

ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က
တာ၀န္ယူၿပီး

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

အတြင္းေရးမွဴး

အဖြဲ႕

ေရွ႕ေဆာင္

ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း
• ျမန္မာႏိုင္ငံ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္

အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း

အတြက္

ေရးဆိုင္ရာ

လုပ္ကိုင္ေ

အဖြဲ႕အစည္း’

• NRSC ကို ျဖန္႔က်က္ျခင္း၊ ေဒသႏွင့္ ေဒသႏၱရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ရံုးခန္းကို ဌာနမွ ျဖည့္ဆည္း ပါသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕က ယာဥ္
ဆာင္ ရြ က္ မႈ မ်ားႏွ င့္ သ က္ ဆို င္ သ ည့္ လစဥ္ အ စီ ရ င္ ခံ စာမ်ားကို

ေရွ႕ရြက္ျပဳသည့္

(၂၀၁၄)

တြင္

ပမာဏဆိုင္ရာ

ေရာက္ရွိသည္ကို

အမ်ဳိးသားယာဥ္ အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးေကာင္စီ

ဖိတ္ေခၚျခင္း

ဥကၠဌထံ တင္သြင္းပါသည္။ ၾကံ့ခိုင္ ေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို

• လြတ္လပ္ေသာ

ခ်မွတ္ထားေသာ

ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို

ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေစရန္
ေစာင့္ၾကည့္

အေရ

မည္ကဲ့သို႕
NRSC

ကို

ေလ့လာေရးအဖြဲ႕စည္းျခင္း

ေဖာ္ျပသည္ဟု ထင္ျမင္ရပါသည္။ သို႕ေသာ္ လက္ရွိစီမံခန္႕ခြဲမႈ

ႏွင့္

ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ခုႏွစ္ခုလံုးကိုေကာင္းစြာ

ကင္းရွင္းေရး သုေတသနကို ပံ့ပိုးမႈတို႕အပါအ၀င္ ယာဥ္အႏၱ

မျခံဳငံုမိ ေသးဟု ယူဆပါသည္။ အဆိုပါ ခုႏွစ္ခုမွာ ရလဒ္အေလး

ရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈနယ္ပယ္တြင္ NRSC က

ထားမႈ၊ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဥပေဒမ်ား၊ ရန္ပံုေငြႏွင့္ အရင္း

ခ်မွတ္ထားသည့္

အျမစ္မ်ား ခြဲေ၀မႈ၊ ျမွင့္တင္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္

တိုးတက္မႈအေပၚ စနစ္က်ၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ တိုင္းတာမႈ

ဆန္းစစ္မႈ၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ(R&D) ႏွင့္ အသိပညာ၊

မ်ားႏွင့္ သုေတသန လုပ္ေဆာင္ႏိုင္အားကို ခိုင္မာေစျခင္း

တကၠသိုလ္အေျချပဳ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

သတ္မွတ္ရလဒ္

လမ္းအႏၱရာယ္

ဦးတည္ခ်က္မ်ားသို႕

အတတ္ပညာ လႊဲေျပာင္းမႈတို႕ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာအဆင့္ျမင့္
အဆိုပါ

အရာရွိမ်ားၾကားတြင္

လမ္းေပၚေသဆံုးမႈႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ခုႏွစ္ခုကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္

ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေရး ရည္စူးမႈ ရွိသည္မွာ ပညာရွင္

အစိုးရ အေျချပဳယူနစ္ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရွ႕ေဆာင္ ေရွ႕ရြက္ျပဳသည့္

အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေသာ္ျငား အဆိုပါရည္စူးမႈ သည္ (ေပါင္းစပ္

အဖြဲ႕အစည္း

အားအတြက္)

အျဖစ္

ညႊန္းဆိုပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္

တၿခားအဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံေရး

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္

အသံုးျပဳထားေသာ ေ၀ါဟာရပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ (Peden et al.,

လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိရမည္မွာလည္း ရွင္းပါသည္။ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

2004)။ သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္

လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး အခ်ိဳ႕ေသာ

အသံုးျပဳေသာအမည္မွာ ေဒသလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အစဥ္အလာမ်ား

သီးသန္႔ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ၎က သက္ေရာက္မႈ

ကို ထင္ဟပ္သင့္ပါသည္။

ရွိပါလိမ့္ မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြက္ႏိုင္ငံ
အတြက္ စြမ္းအင္မူဝါဒ (ဥပမာ စြမ္းအင္အားထားမႈ)၊ ဆက္သြယ္

တျခားတာ၀န္က႑မ်ားရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္

ေရး/နည္းပညာႏွင့္

ေကာင္စီအေနျဖင့္

လာလႈပ္ရွားမႈ

အခ်ိန္ျပည့္

လုပ္ကိုင္

ေဆာင္ရြက္ေသာ၊

လိုအပ္ခ်က္

မူ၀ါဒမ်ား

(ယင္းကသြား

အခ်ိဳ႕ကိုတြန္းအားေပးသည္)

သို႕

ရည္စူးမႈရွိေသာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱ

မဟုတ္

ယာဥ္အသြားအလာႏွင့္တျခား

ရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ျပည့္စံုမႈ လိုအပ္သည့္အဆိုပါ

ေရးစနစ္

မူ၀ါဒမ်ား

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စီမံခန္႔ ခြဲရန္ အင္မတန္ ခက္ပါလိမ့္မည္။

လည္မႈရွိရန္လိုပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ လုပ္ေဆာင္

ဥပမာ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ အင္တာနက္အေျချပဳ

ႏိုင္စြမ္း ျမွင့္တင္ျခင္း၏ အဓိကေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရာျဖစ္ပါ

ပညာေရး သုိ႕မဟုတ္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ၊ထုတ္ လႊတ္မႈမ်ား

သည္။

တြင္သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၏
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊

Bliss ႏွင့္ Breen တို႕ အဆိုျပဳသည့္အတိုင္း ထိေရာက္မႈ ရွိေသာ
20

ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း

လ်က္ရွိေသာ

(ဥပမာ

သယ္ယူပို႕ေဆာင္

ေလေၾကာင္း၊

ရထားကိုနား

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး

ကိစၥရပ္မ်ား (

ပါ၀င္ပတ္သက္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ

ေလာင္စာသံုးစြဲမႈ

ႏွင့္

က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား)

တျခားဆက္စပ္
ႏွင့္

ပတ္သက္၍

FIA ROAD SAFETY IN MYANMAR 2017

ကမာၻတ၀န္းတြင္ အေျပာင္း အလဲမ်ားမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနသည့္အ
တြက္

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ

ထိုအဆင့္တြင္

ျမွင့္တင္ျခင္း’ ျဖစ္ပါသည္။

အေရးႀကီး

ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးစနစ္သို ့စနစ္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႕ခြဲမႈေအာက္မွ

ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္

ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ

မႈတို႕သည္

ခရီးသြားလာသည့္

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ

ေလာင္စာသတိျပဳသံုးစြဲမႈ၊

အျမန္ႏႈန္းစီမံခန္႕ခြဲ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊

ရာသီဥတု

ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈ၊

ေထာက္ျပရန္

လိုအပ္ေသာအေရးႀကီး

ျပည့္စံုမႈရွိေသာ

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္

ေရးစီမံခ်က္

ေဖာ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္

ရႏိုင္ေသာ

ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏

ေရြးခ်ယ္၍
သင့္ေလ်ာ္မႈ

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ဳံး၀င္မႈ၊ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္

ျဖစ္သည္ဟုယူဆပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္က

ပို႕ေဆာင္ေရး၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအပါ အ၀င္

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

ျပႆနာေပါင္းစံုကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အစီအမံမ်ားျဖစ္သည္။

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အေျခခံ ျဖစ္ေသာမူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ

ထို႕အျပင္ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ

အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးမွ

ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား အေျမာက္အမ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အျပည့္အ၀ အေလးထားမည့္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈကို

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး မူ၀ါဒမ်ားကို တၿခား

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရန္

အေရးၾကီးေသာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ား စြမ္းအင္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊

ေပၚထြန္းလာေစမည့္ စီမံခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

လမ္းအႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းေရး

ထိန္းသိမ္း

အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိ
လိုအပ္ေသာအခ်က္

အရာရွိမ်ား

အလက္စနစ္မ်ား

ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး/ နည္းပညာ၊
ၿမိဳ႕့ျပစီမံကိန္း၊ က်န္းမာေရး စသည္တို႕ႏွင့္ မည္သုိ႕ကိုက္ညီေအာင္

ယခုအစီရင္ခံစာ တစ္ခုလံုးတြင္ အဆိုပါစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး

လုပ္မည္ကို

ကိစၥရပ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပထားပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း

စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းအား

ပညာရွင္အဖြဲ႕က

အၾကံျပဳ

ပါသည္။

မရွိမႈက

နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္

ျပႆနာတစ္ခု

ျဖစ္ေနပါသည္။

ဥပမာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္

စိတ္ဝင္စားဖြယ္

ျဖစ္ႏိုင္သည့္

တျခား

အခ်က္အလက္စနစ္မ်ား၊

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏

ၾကပ္မတ္လိုက္နာေစမႈ၊

ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတစ္ခုကို သတိျပဳမိေစခ်င္ပါသည္။

လမ္းပံုစံစသည္တို႕တြင္ျဖစ္သည္။

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးတြင္ ထိေရာက္မႈရွိ

စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွငတ
့္ င္မတ
ႈ ြင္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ
္ က
ႈ ို

ေသာ၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အေလးထားေသာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊

ျမွင့္တင္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္၊

သယံဇာတတို႕ကို

ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္

ထိခိုက္မႈမရွိပဲ

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား၊

ဥပေဒျပဳသူမ်ား

စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို မည္သို႕စီမံရမည္ကို လမ္းညႊန္မႈျပဳရန္ ႏိုင္ငံ

တတ္ႏိုင္သေလာက္

တကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ ISO39001 ဟု

အစီအစဥ္မ်ားထဲမွမ်ားစြာကို

အမည္ရပါသည္။ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး

က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး၊

စီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါ

အစီအစဥ္ (iRAP)၊ အာဆီယံ၊ GRSP စသျဖင့္တို႕မွ ပို႕ခ်ေသာ

သည္။

သင္တန္းမ်ားကို) အစီအစဥ္တက်ျဖင့္ အေစာတလ်င္ အသံုးခ်ရန္

သည္

ISO39001

မ်ားအထိ

အစိုးရဌာနမွသည္

မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို

ပုဂၢလိကအဖြဲ႕

ခ်မွတ္လိုက္နာရန္

မ်ားမ်ားထံေရာက္ရွိရန္
(ဥပမာ

လက္ရွိသင္တန္း

တကၠသိုလ္မ်ား၊ ကမာၻ႔

ႏိုင္ငံတကာ

လမ္းအကဲျဖတ္မႈ

တိုက္တြန္း ပါသည္။

အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ISO39001 ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္းကိုေကာင္းစြာ
အေျခခိုင္ၿပီး

လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳသည့္ ISO

လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းမွတဆင့္

အသိအမွတ္ျပဳ

စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳမႈမ်ား သည္

ပိုမိုေသခ်ာခိုင္မာမႈရွိေစႏိုင္

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးမ႑ိဳင္ ႀကီးငါးခု

ပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ

လံုးတြင္

အဆိုပါအဆံုးစြန္

အက်ဳိးျပဳထား

စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ပိုကင္းေသာလမ္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွား

အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္

သြားလာမႈ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ပိုကင္းေသာယာဥ္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္

ရည္မွန္းခ်က္သို႕ဦးတည္ၿပီး

သည္ကို သတိျပဳ၍

ေရရွည္အနာဂါတ္

(ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းေရး

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း

ပိုကင္းေသာ

မ်ားတြင္ ISO39001 ကို ခ်မွတ္လိုက္နာေရး စဥ္းစားရန္ အၾကံျပဳ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္) လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္

ပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးတည္ရန္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္ နည္းလမ္း၏

လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ား၊

ယာဥ္တိုက္မႈအလြန္တံု႕ျပန္

မူမ်ားကို သိရွိရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို
တျခားကိစၥရပ္ႏွစ္ခုမွာ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္

ျမွင့္တင္ရန္အတြက္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ကင္းရွင္းေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈနယ္ပယ္တြင္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။

အပါအ၀င္ ေရာေႏွာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္

(ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ထိန္းသိမ္းေဆာင္

ေရးမဟာ ဗ်ဴဟာမ်ားကို လိုအပ္ပါသည္။

ရြက္မႈမ်ားအား)

ရန္ပံုေငြ

ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္

ျမွင့္တင္ျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။ ‘ရန္ပံု ေငြကိစၥ’ မွာ အေရးႀကီးသည္ဟု
ယူဆသည့္အတြက္
အခန္းတစ္ခန္းသံုးရန္

အဆိုပါအေၾကာင္းအရာအတြက္
ကၽြန္ေတာ္တို႕

သီးျခား

ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါသည္။

တျခား အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မွာ ‘စြမ္းေဆာင္ရည္
FIA ROAD SAFETY IN MYANMAR 2017

• အဓိကအေရးပါသည့္

ဝန္ထမ္းမ်ား

ႏိုင္ငံတကာ

သင္တန္း

အစီအစဥ္မ်ား တက္ေရာက္ရန္ လြယ္ကူေစျခင္း
• ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား၏

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ရည္စူး ဦးတည္ခ်က္ရွိသည့္
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သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပို ့ခ်ျခင္း
• လုပ္ေဆာင္က်င့္ၾကံမႈအသစ္မ်ားႏွင့္

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ား

• ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္း

အျမန္ျပန္႔ပြားေရးကို ျမွင့္တင္ရန္ သင္တန္းေပးသူကို သင္တန္း

အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္

ေပးျခင္း (train-the-trainer) နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း

ရန္ႏွင့္ ပို႕ခ်ရန္၊ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး

• ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ပညာေပး

ရန္အတြက္ Online အစီအစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းကဲ့သုိ႕အ

သုေတသီမ်ားအား

သင္တန္းအခြင့္အလမ္းမ်ား

ျဖည့္ဆည္း

ေပးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ကုန္အက်မမ်ားဘဲ ထိေရာက္မႈရွိေသာ တျခား နည္းလမ္းမ်ားကို
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ေဘးအႏၱရာယ္ ပိမ
ု က
ုိ င္းရွငး္ ေသာ လမ္းမ်ား

စီမံကိန္း၊

ဒီဇိုင္းပံုစံ၊

တည္ေဆာက္မႈမွသည္

လမ္းကြန္ရက္ကို

သည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေသာ စီမံ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ လက္ရွိလမ္း

စီမံေဆာင္ရြက္မႈအထိ ေဘးအႏၱရာယ္ ပိုမိုကင္းရွင္းေသာလမ္းကို

အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္

ျဖည့္ဆည္းေပးအပ္ရာတြင္ လမ္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စီမံေဆာင္

က္ေကာင္းမြန္ေရးတို႕အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္

ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕၏ ထူးျခားအေရးပါးေသာ အခန္း

ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။

က႑ကို

နားလည္

တာဝန္ယူမႈရွိရန္မွာ

သေဘာေပါက္ရန္၊

အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္
‘ေဘးအႏၱရာယ္ပိုမို

‘လမ္းမ်ားကို အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစျခင္း’ ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အၾကံျပဳ

ကင္းရွင္းေသာလမ္းႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈ’ မ႑ိဳင္က အေလး

မႈမ်ားအတြက္ ပြဲဦးထြက္အျဖစ္ မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ေသာ အာရွဖြံ႕

အနက္ျပဳပါသည္။ လမ္းအသံုးျပဳသူ အားလံုးသည္သဘာဝပတ္ဝန္း

ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ သယ္ယူပို႕

က်င္၊ သယံဇာတတို႕ကို မထိခိုက္ဘဲ ေရရွည္ တည္တံ့ေစမည့္

ေဆာင္ေရးက႑ မူ၀ါဒမွတ္စု၊ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္

ၿမိဳ ့ျပစီမံကိန္း၊ ပို႕ေဆာင္ေရး ေတာင္းဆိုမႈ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း ႏွင့္

ကင္းရွင္းေရး” (ADB, 2016) စာမ်က္ႏွာ ၂ မွ နိဂံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႕

ေျမအသံုးျပဳမႈ

ေကာက္ႏႈတ္ထားပါသည္။

ေသခ်ာေစရန္

အေရးပါလွသည္ကို

ကြန္ရက္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တိုးတ

စီမံခန္႕ခြဲျခင္းတို႕၏

တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္မႈ

ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳမႈမ်ား

FIA ROAD SAFETY IN MYANMAR 2017

လုပ္ေဆာင္ထားပါ

23

“လမ္းအေျခခံ အေဆာက္အအံုမွာ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ မရွိေပ။ လမ္းေၾကာ
တည္ရွိပံုမ်ားမွာ ေျခလ်င္သြားသူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဘီး
သို႕မဟုတ္ သံုးဘီးယာဥ္မ်ားအတြက္ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ အကာအကြယ္ မရွိျခင္းႏွင့္အတူ မၾကာ
ခဏဆိုသလို အႏၱရာယ္မ်ားသည္။
ပိုမိုအား
ေကာင္းေသာ ေလးဘီးယာဥ္မ်ား ပို၍မ်ားျပားလာ
သည့္အတြက္ အဆိုပါျပင္ဖို႕ခက္သည့္ျပႆနာ
မ်ား မွာ ပို ၍ ပို ၍ ပ င္ အေ ရး ႀ ကီး လာ သ ည္ ။ အႏၱ
ရာယ္
ကာကြယ္သည့္
ပစၥည္းကိရိယာကို
ရံဖန္ရံခါသာ အသံုးျပဳၿပီး လမ္းအမွတ္အသားမ်ား
လည္းလံုေလာက္မႈ မရွိေပ။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း
ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သို႕မဟုတ္ လမ္းျပင္မႈမ်ား
အတြက္ မျဖစ္မေန လိုက္နာရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
မရွိေပ။”

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်မွတ္ရမည့္ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္တစ္ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ဆိုင္ရာ

ယာဥ္အသြားအလာ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္
လမ္းမႀကီးမ်ား၊

အဓိက

လမ္းငယ္မ်ားႏွင့္

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ
လကၡဏာတစ္ခုမွာ

ေျခလ်င္လူသြားလမ္းမ်ား၏

အရည္အေသြးတြင္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း

ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႕ ယံုၾကည္ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥ ထိ
ေရာက္မႈရွိရန္ ျပည့္စံုေသာနည္းလမ္းကို လိုပါသည္။ ေကာင္းမြန္
ေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံ လက္စြဲမ်ား၊ ဒီဇိုင္းပံုစံဆြဲေတာ္သူမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး
ပါဝင္ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေကာင္းမြန္
ေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားကို ေကာင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း တို႕

ေဆာက္သည္ျဖစ္ေစ
လမ္းငယ္ကို

သို႕မဟုတ္

လက္ရွိလမ္းမ

လကၡဏာအသစ္မ်ား

သို႕မဟုတ္

ျဖည့္စြက္သည္ျဖစ္ေစ

လမ္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အားလံုးတြင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရးကို

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္

ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရးသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္အခါ ရွင္းရွင္း
လင္းလင္းရွိရမည့္ သတ္မွတ္လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ သယ္ယူ
ပို႕ေဆာင္ေရး ထိေရာက္မႈရွိေရးအတြက္ သုိ႕မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱ
ရာယ္ ကင္းရွင္းမႈကို မထိခိုက္ေစသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳပါသည္။
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ သံသရာသည္ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္မည္ျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္စြာ
ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ မျပဳျခင္းကုိ “တစ္ျပားႏွစ္ျပားကို အေလးထားၿပီး
ပိုက္ဆံ အမ်ားအျပားကို အေလးမထား” သလိုျဖစ္သည္ဟုယာဥ္
အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ရႈေထာင့္မွ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

လမ္းမမ်ားႏွင့္

လမ္းငယ္မ်ားတြင္

အႏၱရာယ္

ျဖစ္ႏိုင္မႈကို ထိေရာက္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ
ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္း
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ေဖာ္ေဆာင္ရန္

ျပည့္စံုမႈရွိေသာနည္းလမ္းကို လုိအပ္ သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ယင္းက
ပိုမိုေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ

ကြန္ယက္မ်ား

ျဖစ္လာေစလိမ့္မည္၊

အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္မႈ ျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ားကို ဖယ္ရွားလိမ့္မည္ဟု
ယံုၾကည္ပါသည္။

အဆိုပါ

နည္းလမ္းတြင္

ယာဥ္ေၾကာကို

သိသာထူးျခားစြာ ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစမည့္ အလား
အလာရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ
လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ (ေသေက်ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ားအားလံုး၏
၆၀%

နီးပါးမွာ

ျပဳသူမ်ား

အႏၱရာယ္

ျဖစ္သည္)

က်ေရာက္လြယ္ေသာလမ္းအသံုး

အလားအလာရွိပါသည္။

အႏၱရာယ္

ပါဝင္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါ သည္။

က်ေရာက္လြယ္ေသာ လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

အဆိုပါ

အျမန္ႏႈန္း စီမံခန္႕ခြဲမႈက အဆိုပါနည္းလမ္းတြင္ အဓိကအေရးကိစၥ

ေဖာ္ျပခ်က္၏

မ်ားက

ေနာက္ကြယ္တြင္

အရင္းခံအေၾကာင္း

အရင္းႏွစခ
္ ရ
ု ပ
ွိ ါသည္။ ပထမတစ္ခမ
ု ွာ ခန္႕မွန္းထားသည့္ (ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္အသံုးျပဳ) လႈပ္ရွားသြားလာမႈ တုိးပြားလာျခင္းကို တံု႕ျပန္
သည့္ အေနျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း လမ္းအေျခခံ အေဆာက္
အအံုတြင္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

ဒုတိယ

အေၾကာင္းအရင္းမွာ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားက

အေျမာက္အမ်ားကိုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
အေျခခံ

အေဆာက္အအံု

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္

သည္ကို ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ တဆင့္ကၽြန္ေတာ္တို႕
သိရွိထားပါသည္။
ျဖစ္မႈ

၅၀-၇၅%

ေသေက်ဒဏ္ရာရသည့္
အထိေလ်ာ့က်မႈ

ယာဥ္မေတာ္တဆ

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္

(ဥပမာ

လမ္းေလးခြဆံုကို ပံုစံေကာင္းၿပီး အလုပ္ျဖစ္ေသာ အ၀ိုင္းအျဖစ္
ေျပာင္းလဲျခင္း)။

အေျခခံအေဆာက္အအံုမွတဆင့္

ေအာင္ျမင္

ေသာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ
၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမွာ ယာဥ္အျမန္ႏႈန္းမ်ားကို စီမံခန္ ့ခြဲျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
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မွာ လမ္းအသစ္တစ္လမ္း ကို ဒီဇိုင္းပံုစံဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ တည္

တူညီေသာေနရာ

တစ္ေနရာတည္းကို

အသံုးျပဳလွ်င္

ျဖစ္ပါသည္။
ျပည့္စံုမႈရွိေသာ နည္းလမ္းတြင္ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္သည္။
• ၿမိဳ ့ျပစီမံကိန္း၊ ယာဥ္ေၾကာ စီမံခန္ ့ခြဲမႈ၊ အျမန္ႏႈန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္
လမ္းဒီဇိုင္းပံုစံတို႔တြင္ အသံုးျပဳမည့္ အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္မူမ်ား
ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ေခတ္မီ ဒီဇိုင္းပံုစံ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
• အဆိုပါ ဒီဇိုင္းပံုစံလက္စြဲ အသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ စီမံကိန္း
ေရးဆြဲသူမ်ား၊

ဒီဇိုင္းပံုစံဆြဲသူမ်ားႏွင့္

ဆံုးျဖတ္ေပးသူမ်ား၏

စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ျခင္း
• အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္ ေတြးေခၚၾကံဆမႈကို ေန႕စဥ္ လက္ေတြ႕
က်င့္သံုးမႈသုိ႕ ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အတြက္ အေျခအေန
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မ်ားကို ဖန္တီးျခင္း၊ ဥပမာ လမ္းမမ်ားႏွင့္ လမ္းငယ္မ်ား၏

ျခင္း၊ ဥပမာ အျမန္ႏႈန္းျမင့္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သြားလာ

လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

သည့္

အမ်ဳိးအစားခြဲျခင္းကို

အေျချပဳသည့္

အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္

လမ္းေၾကာင္းတြင္

အႏၱရာယ္

ျဖစ္လြယ္ေသာလမ္း

အသံုးျပဳသူမ်ားမရွိရန္ တားျမစ္ျခင္း

• လက္ရွိ လမ္းမမ်ား၊ လမ္းငယ္မ်ားႏွင့္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း
စသျဖင့္

ယွဥ္တြဲလ်က္ရွိေသာ

အသစ္မ်ား

ျဖည့္စြက္ရန္

လမ္းမ်ားကို

စီမံခ်က္မ်ား

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

လကၡဏာရပ္

လမ္းေပၚ ေသေက်ဒဏ္ရာရမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး ကဲ့သို ့ေသာ ၿမိဳ႕့ႀကီးမ်ားကို အထူးအေလးထားမႈ

ေလ့လာရန္

‘အစီအစဥ္

ပါ၀င္ရန္

အၾကံျပဳပါသည္။

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္

အသံုးျပဳမႈ

တိုင္းတာေသာ

လမ္းအႏၱရာယ္

စီမံကိန္း’

(Demonstration

project)

အခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားရွိ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားက

ကင္းရွင္းမႈအေပၚ

ေျမ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

သက္ေရာက္မႈရွိမွာျဖစ္ၿပီး

‘အစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို လက္ေတြ႕

• ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ
အက်ဳိးသက္

စီမံကိန္းႏွင့္

(လမ္း)

ေရာက္မႈမ်ားကို

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရန္၊ ၎မွ

စမ္းသပ္တိုင္းတာေသာ စီမံကိန္းမ်ား (Demonstration projects)’
အေတာ္မ်ားမ်ားမွတဆင့္

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္

ေလ့လာသင္ယူရန္၊ လိုအပ္လွ်င္ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားကို ကုိက္ညီမႈ

ကင္းရွင္းမႈအေပၚ မည္သို ့အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကို

ရွိေအာင္လုပ္ရန္၊

ရွာေဖြရန္

ဒီဇိုင္းလက္စြဲမ်ားသို႕

ရလဒ္မ်ားကို

အဆိုျပဳပါသည္။

ေက်းရြာမ်ားတြင္၊

အထူးသျဖင့္

ေဆာင္ၾကဥ္းရန္ စသည္တို႕ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သုေတ

ေက်းလက္ေဒသလမ္းတစ္လမ္းက

သန စြမ္းေဆာင္ အားကို ဖန္တီးျခင္း

အျမန္သြားလာေနေသာ ယာဥ္မ်ားက ေက်းရြာမ်ားရွိ လူမႈအသိုက္

• ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္

အျမံဳမ်ား၏

ရြာတစ္ရြာသို႕ေရာက္ၿပီး

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္

ဆံုေတြ႕မည္

ကင္းရွင္းေရးကို ထည့္သြင္းရန္ လမ္းအာဏာပိုင္မ်ားအတြက္

ျဖစ္ပါက ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ‘အစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏

အေထာက္အကူ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။ အေျခခံ

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို

အေဆာက္အအံု၏

စီမံကိန္းမ်ား

လည္ပတ္မႈ

သံသရာ

အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး

တို႕အေပၚ မူတည္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ITF မွ ထုတ္ေ၀ေသာ

လက္ေတြ႕စမ္းသပ္တိုင္းတာေသာ

(Demonstration projects)’

အေျမာက္အမ်ား

ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။

အစီရင္ခံ စာတစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ ‘လမ္းအေျခခံ အေဆာက္အအံု
အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စီမံခန္ ့ခြဲမႈ’ (၂၀၁၅) ကို ၾကည့္ပါ။
‘လမ္းေပၚ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ကာကြယ္ေရး ကမာၻ ့အစီရင္ခံစာ’
(Peden et al., 2004) က ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္အခန္းကို

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေသာ၊

သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္၊ သယံဇာတကို မထိခိုက္ဘဲ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ၊
အဖိုးအခ

သက္သာေသာ

ေပးအပ္ျခင္းက

ခရီးသြားလာနည္းကို

လမ္းယာဥ္ေၾကာစနစ္မ်ား၏

ျဖည့္ဆည္း

ဒီဇိုင္းပံုစံ

ႏွင့္

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းတြင္ အေျခခံျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပၿပီး အစခ်ီထား
ပါသည္။ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ရႈေထာင့္မွေန၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ေကာင္းစြာကိုက္ညီမည္ဟု

ပညာရွင္အဖြဲ႕က

ယံုၾကည္သည့္

အၾကံျပဳခ်က္သံုးခုကို အၾကံျပဳပါသည္။
• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသြားအလာအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (ထိေရာက္
သည့္

ေျမအသံုးျပဳမႈျဖင့္၊

ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္

ေျမအသံုးျပဳမႈ

စီမံခ်က္မ်ား၏ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္
မႈအေပၚ

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား

ပိုမိုတိုေတာင္းၿပီး

အႏၱရာယ္ပိုကင္းေသာ

လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္၊
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္ (ကားျဖင့္ သြားလာသည့္) ခရီးေလွ်ာ့ခ်ေရး
အစီအမံမ်ား
• အႏၱရာယ္ပိုကင္းေသာ

ခရီးသြားလာနည္းမ်ား

အသံုးျပဳရန္

အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္း၊ ပို၍တိက်စြာဆိုရလ်င္ အႏၱရာယ္
ကင္းေသာ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ ေရးကို ပို၍
အသံုးျပဳၾကရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
• အႏၱရာယ္ျဖစ္ရန္

ျမင့္မားေသာ

FIA ROAD SAFETY IN MYANMAR 2017

အေျခအေနမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်
25

ေဘးအႏၱရာယ္ပက
ုိ င္းေသာ ယာဥ္မ်ား

ယခင္က ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ယာဥ္မ်ားထက္ ယခု
ေခတ္ ထုတ္လုပ္ေသာ ယာဥ္မ်ားမွာ မ်ားစြာေဘး
အႏၱရာယ္ ပိုကင္းပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏
ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား ျမွင့္တင္ရာတြင္ မလႊဲမေသြ လိုက္နာရေသာ
ယာဥ္၏ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက
အက်ဳိးျပဳခဲ့သည္မွာ ယံုမွားဖြယ္ မရွိေပ။ ဦးတည္
ခ်က္မွာ ယာဥ္ေပၚပါရွိသူ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အကာ
အကြယ္ ေပးႏိုင္အား (မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈ၏
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်သည့္
အစီအမံမ်ား (passive safety)) တိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေရးအေပၚတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယာဥ္
မေတာ္တဆမႈ ေရွာင္ရွားေရး နည္းပညာမ်ား
(ယာဥ္မေတာ္တဆမႈကို ေရွာင္ရွားသည့္ အစီအမံ
မ်ား (active safety)) ကို ယခုေခတ္တြင္ ပို၍
အေလးထားပါသည္။
အႏၱရာယ္ က်ေရာက္
လြယ္ေသာ လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားကို ကာကြယ္
သည့္အက်ဳိးကိုလည္း
အေလးထားပါသည္။
မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ‘ေမာ္ေတာ္ကား

အသစ္
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ
အစီအစဥ္မ်ား
(NCAP)’ က ယာဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားကို
အရွိန္ျမွင့္တင္ရန္ အက်ဳိးျပဳခဲ့ပါသည္။ ၀င္ေငြ
ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား မွ ထူးျခားေသာရလဒ္မ်ားကို
ထုတ္ျပန္ အစီရင္ခံထားပါသည္။
အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္

အႏၱရာယ္ကင္းေရး

တစ္ၿပိဳင္နက္

နည္းပညာတစ္ရပ္

ကမာၻ႕ေနရာေဒသတိုင္းတြင္၊

ယာဥ္မ်ား အားလံုးတြင္ အထူးသျဖင့္ ယာဥ္အသစ္မ်ားတြင္ တပ္
ဆင္အသံုးမျပဳရန္ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ
အေထြေထြ

ညီလာခံ၏

ခ်မွတ္ေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု၌

ကုလသမဂၢ ယာဥ္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ကို (သို ့မဟုတ္ တူညီေသာ ျပည္တြင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို)
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္
ခ်မွတ္ရန္

အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္

အစီအမံမ်ား

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။

ယာဥ္ေပၚပါရွိသူႏွင့္ တျခား လမ္းအသံုးျပဳသူ ကာကြယ္မႈအတြက္
သက္ဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းမ်ားကို ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္အသစ္မ်ားအားလံုးက

လိုက္နာမႈ

ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါ

သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေခတ္မီေစမႈကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ရန္
ယာဥ္အေဟာင္းမ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ စြန္႕ပစ္မႈကို တြန္းအား
ေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဆိုပါ
ေရြးခ်ယ္စရာ

အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို

ဆက္လက္ေလ့လာရန္

အၾကံျပဳပါသည္။
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‘စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ

အတိုင္ပင္ခံ

(ACCSQ)

ေကာ္မတီ’

၏

အာဆီယံ

တၿခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

‘ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္

အပိုပစၥည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့’ တြင္ ရရွိထားေသာ သေဘာတူညီ

ပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႕တိုက္ရိုက္

ခ်က္ႏွင့္အညီ

ကုန္းလမ္းအသံုးျပဳ

အဖြဲ႕(Task Force) ဖြဲ႕စည္းရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ကုလသမဂၢ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို

အၾကံျပဳပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားဆိုင္ရာ

ယာဥ္စည္းကမ္းမ်ား

အစီရင္ခံေသာလုပ္ငန္း

ခ်မွတ္လိုက္နာရန္

အေနျဖင့္ဥပေဒျပဳသူမ်ားကသေဘာတူ

သဟဇာတျဖစ္ေရး

ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ ျပဳသင့္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳမူေဘာင္၏ တိုးတက္

လက္ခံလာေရးေရွ႕

ႏိုင္ငံတကာဖိုရမ္ (WP29 of UNECE) တြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ဆက္လက္ေလ့လာျခင္းႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ေအာင္ျမင္ေရးကို

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမွ

ျဖစ္ေျမာက္
ယခုအခါတြင္

ယာဥ္စည္းကမ္း သတ္မွတ္သူက WP29 of UNECE ေအာက္မွ

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

၁၉၅၈

ျဖစ္ေစရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္

ႏွင့္/သို႕မဟုတ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို

၁၉၉၈

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္လိုက္နာရန္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အဆင္သင့္

စဥ္းစားေကာင္း

၀န္ႀကီးဌာနတို႕ႏွင့္ စီမံကိန္းဆြဲျခင္းႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္

စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ WP29 of UNECE က အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္

ျခင္းတို႕ကိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ

ယာဥ္ႏွင့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား၏ ပံုစံအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍

ႏိုင္ငံမ်ား

အထူးသျဖင့္

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

အသိအမွတ္

ျပဳမႈဆိုင္ရာတို႕ကို

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္

အတည္ျပဳသည့္အာဏာပိုင္

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မည္သည့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ၏

ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္လႊဲအပ္ ထားသည့္ အာဏာပိုင္တို႕၏

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အစီအမံမ်ား (passive

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳျခင္း

safety)

သို႕မဟုတ္

အစီအမံမ်ား
သို႕မဟုတ္

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈကို

(active

မွသည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအထိ

ကိုမဆို

အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္/

‘ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ ေျခရာခံ၍ရႏိုင္မႈ’ တို႕သည္

ခြင့္ျပဳျခင္းက

ရလဒ္ေကာင္းကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မူေဘာင္တြင္ ေကာင္းစြာပါ၀င္မႈရွိျခင္းကို

safety)

တပ္ဆင္ျခင္းကို

ေရွာင္ရွားသည့္

အာမမခံပါ။ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အဆိုပါ

ေသခ်ာေစရပါမည္။

ပစၥည္းကိရိယာ၊ အစီအမံအေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို
စည္းကမ္းခ်မွတ္ၿပီး

ထိေရာက္စြာ

ၾကပ္မတ္သည့္တိုင္ေအာင္

ရလဒ္ေကာင္းကို အာမမခံႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈ မူေဘာင္ကို ခ်မွတ္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္

အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားၾကား

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

သေဘာတူညီခ်က္ကို

အသိအမွတ္ျပဳမႈဆိုင္ရာ

ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္

ကုလသမဂၢ

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက
အေရးႀကီးလာပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေျခခံအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ အာဆီ

ကုလသမဂၢ

ယံႏိုင္ငံမ်ားက သေဘာတူၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပထမအဆင့္အတြက္

ျခင္းမ်ားႏွင့္

ကုလသမဂၢ

မွတ္ျပဳ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ဆယ့္ကိုးခ်က္ကို

အေကာင္

အဆင့္တြင္

ပံုစံအတည္ျပဳ

ပံုစံအတည္ျပဳ

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသိအ

လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း

လႊဲအပ္ထားသည့္

တျခားကုလသမဂၢ

အေကာင္းဆံုးမွာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အထည္ေဖာ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဒုတိယ
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္

ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုလ်င္

ႏွစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္

အာဏာပိုင္၏
အစီအစဥ္အား

တာ၀န္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သံုးဆယ့္ႏွစ္ခုကို ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ျခင္းကို စဥ္းစားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစကနဦးအျဖစ္ ကုလသမဂၢ စည္းကမ္း

အစည္းမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္း

၁၄ ႏွင့္ ၁၆ (ထိုင္ခံုခါးပတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍)၊ ၉၄ ႏွင့္ ၉၅

အေရအတြက္မွာ

(ယာဥ္တိုက္မႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍)၊ ၂၂ (ႏွစ္ဘီးတပ္

အေရးႀကီးပါသည္။

အနည္းငယ္သာျဖစ္မည္ကို

သတိျပဳရန္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ဦးထုပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍) တို ့ကို စဥ္းစား
ရန္ အထူးအေလးထား အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ယာဥ္စစ္ေဆးမႈစင္တာေျခာက္ခု တည္ေဆာက္
ျခင္းကို ေထာက္ခံျခင္းျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စစ္ေဆးမႈအားကို တိုးခ်ဲ႕

လက္ရွိအေျခအေနအရ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္ယူေသာ၊

ရန္ဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု ပညာရွင္

ေျခရာခံ၍ရႏိုင္ေသာ ‘ပံုစံအတည္ျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္’ ကို အေကာင္

အဖြဲ႕က သိရွိနားလည္ထားပါသည္။ ပံုမွန္အခ်ိန္ကာလအလိုက္

အထည္ေဖာ္ရန္

၁၉၅၈

နည္းပညာပိုင္း စစ္ေဆးမႈ (Periodic Technical Inspection - PTI)

အသိအမွတ္ျပလက္မွတ္

ကို အေကာင္းဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ရန္ ပညာရွင္အဖြဲ ့ထံ

အၾကံျပဳပါသည္။

UNECE WP29

ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ေအာက္တြင္
ရရွိေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္

ကုန္းလမ္း

အထူးတလည္ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းခံလာပါသည္။ PTI ၏ အဓိက

အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္း

ဦတည္ခ်က္မွာ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳသည့္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္

ေရးစည္းကမ္းမ်ားကို

ေမာင္းႏွင္ရန္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

အေရးႀကီးေသာ

အျမန္ခ်မွတ္
ျဖစ္ပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ကို

လိုက္နာျခင္းႏွင့္အတူ
ထိုကိစၥအား

မေလးရွားႏိုင္ငံ
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မည္သုိ႕

ကဲ့သို႕ေသာ

အသံုးျပဳျခင္းအား

မသင့္ေတာ္သည့္
လံုးဝပေပ်ာက္ေအာင္

မည္သည့္ယာဥ္ကိုမဆို
မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္

တတ္ႏိုင္သမွ် အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။
27

ယခုအခါ

ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက

ေလ်ာ္ေသာ

ဦးတည္ခ်က္နည္းလမ္းႏွင့္

အနည္းအက်ဥ္းသာ

သင့္

ပစၥည္းကိရိယာမရွိဘဲ

အေထာက္အကူျပဳသည့္စနစ္ျဖင့္ PTI စစ္

ေဆးမႈကို

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

အစိုးရ၏

PTI

ထို႕ေၾကာင့္

စစ္ေဆးမႈအားေျပာင္းလဲရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕

၏

ရိုးသားမႈအဆင့္တို႕အပါအ၀င္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာ
အေရးႀကီးပါသည္။
သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ

ညႊန္ျပခ်က္မ်ားကို

ထိေရာက္ေသာ
လုပ္ေဆာင္

ထည့္သြင္းရန္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္

ခ်က္ဆိုင္ရာ

ခ်ီးေျမွာက္မႈမ်ား၊

ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္

ရြက္ျပဳမႈကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ PTI စစ္ေဆး

ျဖစ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္

မႈအတြက္ ျပည့္စံုေသာ ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္

ေက်းဇူးကို

အၾကံျပဳပါသည္။ အျမင့္မားဆံုး မဟုတ္လွ်င္ေတာင္ သင့္ေလ်ာ္

ရရွိေစရန္

ေသာ

ေရာက္ရွိျခင္း

စစ္ေဆးမႈကို ေျပာင္းလဲျခင္းက ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္း

ေရရွည္တည္ၿမဲမႈကို

သံုးယာဥ္မ်ားအား ဦးတည္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ထူးျခားေသာ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

ေသခ်ာေစရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ျပန္လည္

စီမံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏

တတ္ႏိုင္သေရြ႕အေကာင္းဆံုးေသာ

အတုိေတာင္းဆံုးေသာ
ကနဦးအဆင့္

အက်ဳိး

အခ်ိန္ကာလအတြင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္

PTI

အေသးစိတ္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္အတူ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ရလဒ္မ်ားႏွင့္

ယာဥ္မ်ားအားလံုးအတြက္

သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား

PTI

စစ္ေဆးမႈကို

ႀကီးမားေသာ

အရည္အေသြး

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္

အပါအ၀င္

ထြက္ေပၚလာေစရန္

ပုဂၢလိကယာဥ္မ်ားအတြက္

ျဖစ္ပါ

လက္ရွိက်င့္သံုးမႈကို

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕ေသာ

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို ့ကို PTI စစ္ေဆးမႈ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ ကုန္က်

ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္၏ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္တြင္ ထည့္သြင္းရန္

စရိတ္တို ့အတြက္ ေငြေၾကး လံုေလာက္ရန္လိုပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕အျပင္

ႀကိဳတင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊

ေကာင္းမြန္ေသာ
စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္

အက်ဳိးအျမတ္မ်ား

ျပဳျပင္မႈ

လမ္းေပၚသြားလာေသာ ယာဥ္မ်ား၊ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို စဥ္းစားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ယခုရွိေနေသာ

ယာဥ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္

အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိ ‘ပံုမွန္အခ်ိန္ကာလအလိုက္ နည္းပညာပိုင္း

ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ

စစ္ေဆးမႈ (PTI)’ ကို ေရရွည္တည္တံ့ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊

အလ်င္အျမန္ ခ်မွတ္လိုက္နာျခင္းႏွင့္အတူ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊

ေျခရာခံ၍ရႏိုင္ေသာ

တာ၀န္ခံမႈရွိၿပီး

လုပ္ငန္းအျဖစ္သုိ႕ေျပာင္းလဲျခင္းအား

ကုလသမဂၢ

ေျခရာခံ၍ရႏိုင္ေသာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
ပံုစံအတည္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္

စဥ္းစားရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးတြဲလုပ္ငန္းႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္

ကန္ထရိုက္ေပးထားေသာ

ေရရွည္အဆင့္မ်ား ပါရွိေသာ အဆင့္ခြဲလုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္း

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္

ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္

ပုဂၢလိက
ျပဳမႈမ်ားကို

စပ္လ်ဥ္း၍

ကနဦး

အဆင့္ႏွင့္

ကို ခ်မွတ္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။

စဥ္းစားႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္
၀န္ေဆာင္မႈအေပၚ ေက်နပ္အားရမႈအဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
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ကနဦးအဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
ကနဦး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအဆင့္တြင္ ေရွ႕တြင္ညႊန္းဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ထိပ္တန္း ဦးစားေပး ကုလသမဂၢ စည္းကမ္းႏွစ္ခုကို
အေလးထားရန္လိုပါသည္။

ယာဥ္ပံုစံအသစ္မ်ား

အားလံုးႏွင့္

ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္

အကာအကြယ္ေပးသည့္

ပစၥည္းကိရိယာ

အားလံုးသည္ အတည္ျပဳ အာဏာပိုင္ထံမွ ပံုစံအတည္ျပဳမႈ ရရွိရပါမည္၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ တာ၀န္လႊဲအပ္ထား ေသာ အာဏာပိုင္က
စံုစမ္းစစ္ေဆးရပါမည္၊ ေမာ္ဒယ္တစ္ခု သို ့မဟုတ္ ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ မူလအစမ်ားကို ေရွာင္တခင္
စစ္ေဆးျခင္း၊ စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ထိုသို ့ လက္မွတ္ရရွိခဲ့ပံု အစီအစဥ္ကို စစ္ေဆးရပါမည္။ ပံုစံအတည္ျပဳမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္
ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိသူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ဆက္လက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရပါမည္။
ဆက္လက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးသို ့ၿပန္လည္အစီရင္ခံရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့အေနျဖင့္ အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈႏွင့္ စာရင္းစစ္မႈကို
လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။
အသစ္တင္သြင္းေသာ တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္အတြက္ တည္ေထာင္ခ်မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ မူေဘာင္၏ေအာက္တြင္
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္စဥ္းစားရန္ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့ကို အၾကံျပဳပါသည္။
အၾကံျပဳထားေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ နည္းလမ္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ အေသးစားသာ
အဓိကပါ၀င္ပါမည္။ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ အစီအစဥ္အတြင္း သင့္ေတာ္ေသာ အခေၾကးေငြ စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္
သို ့မဟုတ္ လမ္းခြန္ေကာက္ျခင္းမွ (ရရွိေသာ၀င္ေငြ၏) ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ဳိ ့ျဖင့္ အဆိုပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အလြယ္တကူ
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး

ေကာင္းမြန္ေသာ

သက္ေရာက္မႈစတင္ေပၚထြက္ေစရန္

ကနဦး

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင့္သည္ ၅ ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။

ေရရွည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ UNECE WP29 ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည့္ အဖြဲ ့၀င္ျဖစ္လာရန္ စဥ္းစားလိုက
စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း သိသိသာသာ
ေပၚထြက္လာ သည့္အခါႏွင့္ ပို ့ကုန္မ်ား တိုးခ်ဲ ့သည့္အခါတြင္ အဓိက ရည္ရြယ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းအဖြဲ ့ကို လိုေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ၀န္ႀကီးဌာန သို ့မဟုတ္ တျခား ယံုၾကည္လႊဲအပ္ထား ေသာ မည္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕
အစည္းမဆိုက အတည္ျပဳ အာဏာပိုင္ႏွင့္ တာ၀န္ လႊဲ အပ္ထားေသာ အာဏာပိုင္တို ့၏ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း အခန္းက႑ကို လႊဲေၿပာင္းရယူႏိုင္ပါသည္။
တၿခား ကုလသမဂၢ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ၾကပ္မတ္ျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အရႈံးအျမတ္ ကုိ ေလ့လာရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရန္
သိပၸံနည္းက် သုေတသနကို အားေပးပါသည္။
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ေဘးအႏၱရာယ္ ပိက
ု င္းေသာ လမ္းအသံးု ျပဳသူ အမူအက်င့္

လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားၾကားတြင္
အမူအက်င့္ကို

ေဘးအႏၱရာယ္

အားေပးရန္

ပိုကင္းေသာ

အထိေရာက္ဆံုးေသာနည္းမွာ

တန္ဖိုးမ်ားတြင္ ေရရွည္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို အက်ဳိးျပဳမည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

ခိုင္မာေသာ၊ သိပၸံနည္းက် သုေတသန မ်ားစြာျဖင့္ အတည္ျပဳထား
ေသာ ဥပေဒမ်ား ရွိရန္ျဖစ္သည္ကို ကမာၻတဝန္းမွ သက္ေသ

မၾကာေသးခင္ကာလတိုင္

အေထာက္အထားမ်ားက

ထိုဥပေဒ

အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဥပေဒမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္

မ်ားက ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အဓိက

ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမွာ အကန္႕အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနခဲ့ၿပီး

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ ့က ထုိဥပေဒမ်ား

ထိုဥပေဒမ်ားစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ခိုင္မာမႈ မရွိေခ် (WHO,

ထိေရာက္စြာ စိုးမိုးမႈရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

2015)။

အတည္ျပဳထားပါသည္။

အဆိုပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ

ဥပေဒမ်ားတြင္

ယာဥ္

ေအာက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ပါ၀င္သည္။
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္

အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အျပဳအမူမ်ား ပါ၀င္သည္။ ၎တို႕က ေဖာ္ျပပါ

•

တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု၏

အမ်ားဆံုး အျမန္ႏႈန္း ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကို ၿမိဳ ့ျပလမ္းမ်ား
တြင္ (တစ္နာရီတြင္ ၄၈ ကီလိုမီတာႏႈန္း) ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ
လမ္းမ်ားတြင္ (တစ္နာရီလွ်င္ ၈၀ ကီလုိမီတာႏႈန္း) တို ့ပါဝင္

• ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်ကို ျမွင့္တင္သည္ (ဥပမာ အရက္

သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ႏႈန္း

ေသစာ ေသာက္စားၿပီး ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ အျမန္ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊
သတိအာရံုမရွိဘဲ ေမာင္းႏွင္ျခင္း) သို ့မဟုတ္
• ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပါက

ကန္ ့သတ္ခ်က္
•

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ

ျပင္းထန္ျခင္းကို

ေသြးထဲတြင္

အယ္လ္ကိုေဟာ ပါ၀င္ႏႈန္း (BAC) ကန္ ့သတ္ခ်က္ .08 g/dl

ျမွင့္တင္သည္ (ဥပမာ - ဦးထုပ္ မေဆာင္းျခင္း၊ ခါးပတ္မပတ္ျခင္း၊
ကေလးထိန္းၾကိဳး/ထိုင္ခံု မရွိျခင္း)

သက္ဆိုင္သည့္

ယာဥ္ေမာင္းအားလံုးႏွင့္
(၀.၈ ဂရမ္/ဒက္စီလီတာ)

•

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားႏွင့္ လိုက္ပါစီးနင္းသူ
ခရီးသည္မ်ား

ဦးထုပ္ေဆာင္းရန္

လိုအပ္သည့္

ဥပေဒ

လမ္းဥပေဒမ်ား စိုးမိုးေရးက ခိုင္မာေသာ၊ သိပၸံနည္းက် သုေတသန

(ထိုဥပေဒက ဦးထုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

မ်ားစြာျဖင့္

ေဖာ္ျပမထားေသာ္လည္း) (WHO, 2015)

အတည္ျပဳရန္၊

အခ်က္အလက္

အေျချပဳျဖစ္ရန္

လိုပါသည္။ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သည့္ လမ္းအသံုးျပဳသူ အမူအက်င့္
ကို တားျမစ္ရန္ အထူးပင္ထင္သာျမင္သာေသာ၊ ေရွာင္တခင္

မၾကာေသးမီက (ယာဥ္၏ ေရွ ့ထိုင္ခံု၊ ေနာက္ထိုင္ခံုမ်ား အားလံုး

စစ္ေဆးမႈမ်ားကဲ့သို႕ေသာ

တြင္)

အေလးထားမႈလည္း

ေဖာ္ျပထားသည့္

ရွိရပါမည္။

နည္းလမ္းမ်ားကို

ထို႕အျပင္

ျပည္သူလူထု

ထိုင္ခံုခါးပတ္မ်ားပတ္ရန္

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ဆိုင္သည့္

ဥပေဒတစ္ခုကို စတင္ျပ႒ာန္းပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို

ထဲတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကို တားျမစ္ရန္ႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊

ဆိုင္ကယ္စီးဦးထုပ္ႏွစ္လံုးႏွင့္အတူ

လမ္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္သူမ်ားထဲတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္

ယာဥ္ေမာင္းႏွင္စဥ္ လက္ကိုင္ဖုန္းသံုးျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းကဲ့သို႕

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္

ေသာ တျခားဥပေဒမ်ားမွာ ျပ႒ာန္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

အေရးယူမႈမ်ား ရွိရန္လိုပါသည္ (Bates et al., 2012)။

ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အၾကံဥာဏ္က

ေရာင္းခ်ရန္လိုအပ္ျခင္းႏွင့္

အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အျခားအစီအမံမ်ားကို
လိုင္စင္ရုတ္သိမ္းျခင္း

ကဲ့သို႕ေသာ

အေရးယူမႈမ်ားသည္

လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပပါ သည္။ ထိုင္ခံုခါးပတ္ဥပေဒ

(မွန္ကန္စြာ ၾကပ္မတ္မည္ဆိုပါက) ဥပေဒ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္

စိုးမိုးေစျခင္းႏွင့္ ထိုင္ခံုခါးပတ္ အသံုးမျပဳျခင္းအား တားျမစ္ကန္႕

ေသာ အျပဳအမူကို အင္မတန္ ထိေရာက္ေသာ တားဆီးမႈတစ္ခု

သတ္မႈမ်ားကိုျပ႒ာန္းျခင္းမတုိင္မီ

ျဖစ္ေၾကာင္း

ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသည့္ ႏွစ္လၾကာ ပညာေပး

ျပသၿပီးျဖစ္ပါသည္။

လိုင္စင္စနစ္ရွိမႈ

ေသခ်ာရန္

ယာဥ္မွတ္ပံုတင္စနစ္ႏွင့္အတူ
အလိုအေလ်ာက္

ျပည့္စံုေသာ

အေရးႀကီးပါသည္။

ယင္းက

အျမန္ႏႈန္း

ကင္မရာမ်ားကဲ့သို႕

ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈ

နည္းစနစ္မ်ားကို

လြယ္ကူေခ်ာေေမြ႕ေစပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕

အမူအရာမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ

မ်ားကို

သိုက္အျမံဳမ်ားကို

လူမႈအ

ယာဥ္ေမာင္း

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ

အႏၱရာယ္

ရွင္းျပရန္ႏွင့္

ဥပေဒစိုးမိုးေရး

ျဖစ္ႏိုင္မႈ

ရဲတပ္ဖြဲ႕က

လုပ္ေဆာင္မႈကို

ရုပ္ရွင္မ်ား၊

ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္

ကာလကို ခ်မွတ္အတည္ျပဳျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။
အဆိုပါ

တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာ

အားရဖြယ္ေကာင္းၿပီး

ပညာရွင္အဖြဲ ့က ေထာက္ခံေသာ္လည္း လက္ရွိ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊
လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဥပေဒမ်ားကို ၾကံ့ခိုင္ေစရန္ (ဥပမာ
အေထြေထြ

အယ္လ္ကိုေဟာ

ကန္႕သတ္ခ်က္ကို

၀.၀၅

သို႕ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း) ႏွင့္ အဓိက အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာအေၾကာင္း

အေလးထားေဖာ္ျပရန္ အမ်ားျပည္သူ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကို

အခ်က္မ်ားကို

အသံုးျပဳျခင္းက

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏

ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ထိုင္ခံု၊ ခါးပတ္မ်ား

ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကာကြယတ
္ ားဆီးေသာ အက်ဳိး သက္ေရာက္

အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ခ်က္)ကို ျပ႒ာန္းရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္စရာ

မႈကို

မ်ား မ်ားစြာလိုအပ္လ်က္ ရွိေသးသည္။

အေရးႀကီးပါသည္။

ခိုင္မာေစရံုမက

၎က

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေသာ

လမ္းကို

ပစ္မွတ္ထားသည့္

ဥပေဒအသစ္မ်ား

(ဥပမာ

အသံုးျပဳမႈအေပၚ လူမႈအသိုက္အျမံဳမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားႏွင့္
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အခ်က္မ်ား

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္

ေပါမ်ားျခင္းႏွင့္

အဓိကအေၾကာင္း

သက္ဆိုင္ေသာ

အခ်က္အလက္

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ၾကပ္မတ္
ျခင္းက

ယခုအခါ

အထူးပင္

အကန္႔အသတ္ျဖင့္

ရွိသည္ဟု

မ်ားမွာလည္း အထူးပင္ အကန္ ့အသတ္ျဖင့္ ရွိသည္။ ဥပမာ အယ္

ပညာရွင္အဖြဲ ့၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ ့ဆံုစဥ္ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္

လ္ ကိုေဟာေၾကာင့္ လမ္းေပၚတြင္ အသက္ဆံုးရံႈးရမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္

မ်ားက တင္ျပၾကပါသည္။ ၎ကို ပညာရွင္အဖြဲ ့ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ဆိုင္သည့္ ခိုင္လံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိႏိုင္ေပ (WHO,

ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အတည္ျပဳပါသည္။ ၎တို႕၏

2015)။

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းဦးေရ နည္းပါးမႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

ဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္းကိစၥ

ႏွင့္

ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ျပည္သူ ့ေဆးရံုႀကီးမွ လုပ္ေဆာင္ေသာ ၂၀၁၁

နည္းပါးမႈတို႕က

ခုႏွစ္ ေလ့လာခ်က္အရ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားတြင္

ရဲတပ္ဖြဲ႕က တင္ျပပါသည္။ ဥပမာ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္

၅၀% ခန္ ့သာ ဦးထုပ္ေဆာင္းၾကသည္ (WHO, ၂၀၁၅)။ ပို၍ပင္

သြားလာသူ ၂၅၀၀ တိုင္းတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲ ၁ ေယာက္ႏႈန္း

မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ေသာ

လုပ္ေဆာင္ေသာ

ျဖစ္ေနသည္ဟု တင္ ျပပါသည္။ ထို ့အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

တြင္ အျမန္ေမာင္းႏွင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ေထာက္လွမ္းျခင္းႏွင့္

ေလ့လာသည့္

၂၀၁၆

ခုႏွစ္က

ေနရာရွစ္ေနရာတြင္

အထူးတလည္

ေမာင္းသူႏွင့္ လိုက္ပါ စီးနင္းသူ ခရီးသည္မ်ား၏ ၅၁.၆ % ေက်ာ္ခန္႕

အရက္ေသစာေသာက္စားထားျခင္း

ကသာ ဦးထုပ္ေဆာင္းေၾကာင္း အတည္ျပဳပါသည္။ သုိ႕ေသာ္

ကိရိယာျဖင့္

ေလ့လာမႈျပဳသည့္

ျဖင့္သာရွိေသာ

ထူးျခားစြာ
ခရီးသည္မ်ားႏွင့္

ေနရာရွစ္ေနရာတြင္

ဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္းက

အေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္

စမ္းသပ္ျခင္းအတြက္

ယာဥ္ထိန္းရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ဦးထုပ္ေဆာင္းမႈ

လ်က္ရွိပါသည္။
(အလိုအေလ်ာက္

ရွိမရွိကို

အသက္ရွဴခိုင္းၿပီး

အင္မတန္အကန္႕အသတ္

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားသာ

လိုက္ပါစီးနင္းသူ

နည္းသည္ (Siebert et al., 2016)။

အဟန္႕အတားျဖစ္သည္ဟု

ရွိပါသည္။ အဆိုပါ

စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ

အထူးသျဖင့္

ပိုမိုဆိုးဝါးလာ

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ျဖစ္သည္။

ယာဥ္ေၾကာထိန္းသိမ္းမႈ

စီမံခန္႕ခြဲသည့္

စနစ္မ်ား မရွိသည့္အတြက္) အသြားအလာမ်ားေသာ လမ္းဆံုမ်ား
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးတြင္ အႏၱရာယ္
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တြင္

ယာဥ္ေၾကာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရန္
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ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားကို

ျဖန္႕က်က္ထားျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။

ျပစ္မႈမ်ားအတြက္

• ျပင္းထန္ေသာ

ယာဥ္ထိန္းရဲလုပ္ငန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ထိေရာက္

အႀကိမ္ႀကိမ္

မႈေလ်ာ့က်ေစသည့္

ျပစ္မႈငယ္မ်ားအတြက္

စင္မရွိဘဲ

အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္

ေမာင္းႏွင္ႏႈန္း

မွတ္ပံုတင္မထားေသာ

ျမင့္မားျခင္းႏွင့္

လိုင္

ႏိုင္ငံအဝန္းတြင္

ယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။

ယင္းက အလိုအေလ်ာက္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ
မ်ား အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ လိုင္စင္ရုတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈအမွတ္ေပးျခင္း
အစီအမံမ်ားကဲ့သို ့ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသံုးရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္
ဆိုင္ရာ

လိုင္စင္ရုတ္သိမ္းျခင္း၊

ျခင္းအတြက္

ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊

ျပစ္မႈအမွတ္ေပးစနစ္ တို႕ကိုခ်မွတ္
ယာဥ္စည္းကမ္း၊

ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္

လမ္းစည္းကမ္းျပစ္မႈ

အေရးယူမႈမ်ား၏

တားဆီးသည့္

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ခိုင္မာေစျခင္း
• ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
အစီအစဥ္မ်ား၏

ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း

သမာသမတ္ရွိမႈကို

ခိုင္မာေစျခင္း၊

ပိုမို

ေကာ င္း မြ န္ေ သာ ယာ ဥ္ေ မာ င္း သူေ စာ င့္ ၾ က ည့္ေ လ့ လာျ ခ င္း
အဆံုးသတ္အေနျဖင့္ စနစ္အတြင္းသို ့ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေရာက္လာလ်က္

ႏွင့္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႕ကို

ရွိေသာ

လြယ္ကူေခ်ာေမြ ့ ေစျခင္း

ယာဥ္ေမာင္းသူအသစ္မ်ားႏွင့္

ေမာင္းႏွင္သူအသစ္မ်ား

မ်ားစြာကို

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

စီမံခန္႕ခြဲရန္အတြက္

ထိ

• ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ႏွင့္ ေကာင္းစြာ ဒီဇုိင္းဆြဲထားေသာ

ေရာက္မႈရွိေသာ ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း

အမ်ားျပည္သူ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရတြင္ လိုအပ္လ်က္

တိုးျမွင့္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႕စိုးမိုးျခင္း၏ (အမ်ား

ရွိပါသည္။

ျပည္သူ သိရွိနားလည္ေအာင္) ဥပမာျပတားဆီးႏိုင္ေသာ အ

အဆိုပါနယ္ပယ္တြင္

ရရွိႏိုင္ေသာ

ႏိုင္ငံတကာ

လမ္းညႊန္မႈျပဳရန္

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္

လိုပါသည္။

နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕(ဥပမာ

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေပးသည့္

အဆင့္ျမင့္

ေလ့က်င့္ေပးမႈအေပၚ

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားဆိုင္ရာ

က်ဳိးသက္ ေရာက္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေစျခင္းႏွင့္
• တည္ရွိေနသည့္

ေဘးအႏၱရာယ္

ျဖစ္ႏိုင္မႈမ်ားကို

အမ်ား

ျပည္သူအား သတိေပးရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ပညာ
ေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို လူ႕အဖြဲ ့အစည္းအတြင္း (ကေလးသူငယ္

ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရ

မ်ား မပါသည္ မဟုတ္ဘဲ ကေလးသူငယ္မ်ားပါ အပါအဝင္

ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ဘက္ျဖစ္စြာပင္သက္

ျဖစ္သည္) တက္ၾကြစြာ ျမွင့္တင္ျခင္း။ အဆိုပါ အႏၱရာယ္

ေသအေထာက္အထားေကာင္း ရွိသည္မွာ သင္တန္း ေအာင္ျမင္စြာ

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို

ၿပီးဆံုး၍ ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို

သင့္ေလ်ာ္စြာ

အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူ အသစ္မ်ား

အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္

အေၾကာင္းအရင္းခံျဖစ္ေစျခင္း၊

အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

အျပဳအမူ

ျမန္ဆန္ရန္

ေဘးအႏၱရာယ္ပင္

က

လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္

ထိ

ေရာက္မႈမရွိဘဲ

အလြန္အကၽြံအားထားျခင္း)

ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေလွ်ာ့ခ်ရန္အလို႕ငွာ
ကာကြယ္ရန္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

မိမိကုိယ္ကိုယ္

လိုအပ္ခ်က္ကို

ဥပေဒ

စည္းကမ္းၾကပ္

မတ္မႈကို မည္သို႕ျမွင့္တင္မည္ဆိုသည္ကို သတိျပဳမိေစျခင္း
ပညာရွင္အဖြဲ႕၏

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို

အေျခခံ၍

အေရးတႀကီး

လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္မ်ားမွာ
• လမ္းဥပေဒမ်ား

ပိုမိုျပည့္စံုေစျခင္း

(ဥပမာ

(သတိျပဳမႈကို ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံမႈ ရွိလာေစျခင္း)

ကေလးထိုင္ခံု၊

ခါးပတ္ အသံုးျပဳျခင္း) ႏွင့္ သက္ေသ အေထာက္အထားကို
အေျချပဳေစျခင္း

(ေသြးထဲတြင္

အယ္လ္ကိုေဟာပါ၀င္ႏႈန္း

ကန္႕သတ္ခ်က္ကို ယာဥ္ေမာင္းအားလံုးအတြက္ .၀၅ သို ့
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္စတင္ေမာင္းသူမ်ားအတြက္ .၀၂ သို႕
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း) တို ့ျဖင့္ လက္ရွိလမ္းဥပေဒမ်ားကို ခိုင္မာေစျခင္း
• ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ရဲလုပ္ငန္း၏
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ခိုင္မာေစျခင္း (၁။ ယာဥ္ေၾကာ စီမံခန္႕
ခြဲမႈမွသည္

အဓိက

အႏၱရာယ္

ျဖစ္ေစမည့္

အေၾကာင္း

အရင္းမ်ားအား ၾကပ္မတ္ျခင္းသို႕ဦးတည္ခ်က္ကို ေျပာင္းေရႊ႕
ျခင္း

၂။

အဆိုပါ

အဓိက

အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား

ၾကပ္မတ္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား
ထပ္မံ ျဖည့္ဆည္းျခင္း ၃။ သက္ေသ အေထာက္အထား
အေျချပဳႏွင့္ အခ်က္အလက္ အေျချပဳ နည္းလမ္းမ်ား သံုးရန္
ရဲတပ္ဖြဲ ့၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္အားကို ျမွင့္တင္ျခင္း
• အထူး ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ ၾကပ္မတ္မႈမ်ားျဖင့္ ၾကပ္မတ္မႈ
ကို ၾကံ့ခိုင္ေစျခင္း (ခါးပတ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ဦးထုပ္
မ်ား၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားေမာင္းႏွင္ျခင္းကိစၥ)
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ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္တင
ြ ္ တုံ ျ့ ပန္အေရးယူ
ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ
က်ယ္ျပန္ ့စြာ အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္အတိုင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ

၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ - ျပင္းထန္အဆင့္မွသည္

မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းသည္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္

နားလန္ထအဆင့္ထိ - စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ျပဳစုကုသရန္ ထိခိုက္

ကင္းရွင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ား၏ အဓိက

ဒဏ္ရာရသူကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတို ့ပါ၀င္သည္ (WHO, 2006)။

ဦးတည္ခ်က္

ျဖစ္သင့္သည္။

သို႕ေသာ္

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေနသည့္ အေကာင္းဆံုး စီမံခ်က္ပင္လ်င္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္

စဥ္းစားထားၿပီး အလားအလာရွိေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား လတ္တေလာ

(အႀကိမ္ပမာဏ

အနည္းငယ္

က်န္းမာေရးက႑

တစ္ခုလံုးအတြက္ ေကာင္းစြာ

ဆိုလ်င္ပင္) ေနရာတြင္ အခ်ိန္ယူရပါလိမ့္မည္။ အျခား ထိန္းသိမ္း

တြင္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မေအာင္ျမင္ဘဲ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္လ်င္ ထိခိုက္

ရွိပါသည္)။

ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈတြင္

ဒဏ္ရာရသူမ်ားရွိပါက

စိတ္ဒဏ္ရာ

ကုသမႈပိုမို

အသက္ဆံုးရႈံးမႈကို

ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္

(ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္လ်က္
ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္

ေကာင္းမြန္ေစရန္

ေနျပည္ေတာ္

-

ျပန္လည္က်န္းမာမႈကို အရွိန္ျမွင့္ရန္အတြက္ ထိုအေရးႏွစ္ခုလံုးသို ့

ရန္ကုန္

ဦးတည္ၿပီး ထိုသူတို ့အား လ်င္ျမန္ထိေရာက္ေသာ ျပဳစုကုသမႈရွိရန္

ရွိေသာ ေလ့လာမႈရွိပါသည္။ အဆိုပါ ေလ့လာမႈတြင္ ယာဥ္မေတာ္

သတိျပဳရပါမည္။

တဆျဖစ္မႈအား

အျမန္လမ္းတြင္

လတ္တေလာ

ကူညီရန္

အဆင္သင့္

လုပ္ေဆာင္လ်က္

ေခၚယူႏိုင္ရန္အတြက္

လမ္းမတေလွ်ာက္ လူနာတင္ယာဥ္မ်ား ထားရွိျခင္းပါ၀င္ပါသည္။
ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ေသာေနရာတြင္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္ႏွင့္

သို႕ေသာ္

အေရးေပၚႏွင့္ အေရးေပၚ မဟုတ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ

လက္ရွိအေျခအေနတို ့ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္ အလက္မ်ား

ျပႆနာမွာ ႀကီးမားၿပီး ရႈပ္ေထြးပါသည္။ ပထမဦးစြာဆက္သြယ္

မရရွိခဲ့ပါ။ ပညာရွင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဟုိတစ္စ ဒီတစ္စျဖစ္ေနၿပီး

ေရးစနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တျခားနံပါတ္မ်ားႏွင့္မတူ

ပစၥည္းကိရိယာ ျပည့္စံုမႈမရွိေသာ အေျခအေနကိုသာ (၀န္ထမ္းႏွင့္

ထူးျခားကြဲျပားသည့္ ေခၚဆိုႏိုင္မည့္ အေရးေပၚနံပါတ္ အေကာင္

ပစၥည္းကိရိယာႏွစ္ခုလံုး) ေတြ႕ျမင္မိပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ

အထည္ေဖာ္ေရးသို႕

တြင္ လူ ့သက္တမ္းမွာ ၆၇ ႏွစ္သို ့မေရာက္သည္ကို ေထာက္ျပ

ေနျပည္ေတာ္

ထိုက္ပါသည္။ လမ္းေပၚတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈသည္ အခ်ိန္မတိုင္

ေမာင္းႏွင္လာစဥ္

ခင္

ျမင္ေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ နားမလည္

ေသဆံုးမႈ၏

ဆ႒မေျမာက္

ထိပ္တန္းအေၾကာင္းအရင္း

ပညာရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္

ေတြ႕ဆံုသည့္အေရးေပၚ

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏

ရွင္းျပခ်က္အရ

ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ္လည္း

အေဝးေျပးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္
တျခားနံပါတ္မ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႕

ေရးထားသည္ကုိလည္း

ရႈပ္ေထြးေစသည့္အေၾကာင္း

ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးက႑တြင္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အရင္းတစ္ခု သို႕မဟုတ္ စနစ္ပ်က္ေနျခင္း၏ သက္ေသလည္း

ရွိေနသည္ကို ျပသမႈသာ ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္

လူနာတင္ယာဥ္စနစ္ႏွင့္

ပတ္သက္၍ အလုပ္လုပ္လိုသည့္ ပညာေကာင္းစြာတတ္ေၿမာက္
ယာဥ္တိုက္မႈအလြန္ တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္

ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား (ယာဥ္ေမာင္း

သို႕မဟုတ္ အေျခခံ

ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်သည္

ကုသေစာင့္ေရွာက္သူ

ယခုအခါ

က်န္းမာေရး

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ

ဆက္စပ္ေနပါသည္။

က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေသာ
ကြန္ယက္ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း

ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ရာေနရာကို

ႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

-

ထို႕ေၾကာင့္

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဆဲ

စမ္းသပ္

သင္တန္းအ

ရွာေဖြျခင္း၊

စီအစဥ္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္း ျဖစ္ပါသည္) မရရွိ

အေရးေပၚလုပ္ငန္း၊

ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားၾကား သိခဲ့ရပါသည္။ အဆံုးသတ္အျဖစ္

လူနာတင္ယာဥ္

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊

လူနာေဆာင္ႏွင့္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႕ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္

ျပန္လည္

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ျပႆနာမ်ား ေျပလည္

နာလန္ထေရး ျပဳစုကုသမႈမ်ား ပါဝင္သည့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈျဖစ္ပါသည္။

သြားေသာ္ျငား အေရးေပၚဌာန ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေနက

ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဦးစားေပးျခင္းက အဆိုး၀ါးဆံုးေသာ ယာဥ္တိုက္

စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္

မႈမ်ား ျဖစ္ရာေနရာမ်ားတြင္ ဦးတည္သင့္ေၾကာင္း အထူေျပာစရာ

ေသာ

မလိုေပ။ ယခုအခါ အဆိုပါေနရာမ်ားမွာ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ

လူအခ်ိဳ႕အတြက္

သာမက

ၿမိဳ ့ႀကီးမ်ားႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ၿမိဳ ့ရြာမ်ားကို ညႊန္ျပေနပါသည္။

အေရးေပၚ

လူနာေဆာင္မ်ား၏

ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ

ကြာဟမႈႀကီးမ်ား

ရွိေနသည္။

ေသာ

က်န္းမာေရးက႑

အစီအစဥ္သည္

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕

မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ႏွင့္

အညီသာ

ခြဲစိတ္ကုသမႈဆိုင္ရာ

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈတြင္

အေရးေပၚကုသမႈလိုအပ္

ဒဏ္ရာရသူမ်ား

ျဖစ္သည့္

ျမန္မာျပည္သူလူထုကို

ကူညီရန္

အေရအတြက္တြင္

ထိုေနရာတြင္

စြမ္းေဆာင္ရည္

ျမွင့္တင္မႈမွာလည္း အေျခခံပင္ ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကို အေရးေပၚဌာန ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္

ဝန္ထမ္း

မ်ားထံမွသာ သိရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္မႈစနစ္ အတြင္းသို႕ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္္႕ ျမွင့္တင္ရမည့္

ႏွစ္ခုလံုးႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ပါသည္။က်န္းမာေရးဝန္

သင္တန္းအျဖစ္ တိုးတက္လာရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ယူရမည့္
ေယဘုယ်အျဖစ္

ယာဥ္တိုက္မႈအလြန္

အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္
လကၡဏာမ်ား)
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ကို

ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ျခင္း
အေၾကာင္းၾကားရန္

ျပဳစုကုသမႈစနစ္မွ
(ႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္မႈသည္ ပံုမွန္ထက္ ပိုမို ရႈပ္ေထြး ပါသည္။

အေျခခံ

ျမန္ဆန္ေသာ

စိတ္င္စားစရာ

အခ်က္ျဖစ္သည့္

ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈ၏

ဆက္သြယ္ေရးစနစ္၊ ျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ အေျခခံ ျပဳစုကုသမႈ

အနီးအနားတြင္ ရွိသူမ်ား၏ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခြင့္ျပဳရန္

ႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး နည္းလမ္းကို ေပးႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း

ဥပေဒကို

ရွိသည့္

သည္။

စနစ္သို႕အျမန္တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ၊

က်န္းမာေရး

ျပင္လိုက္သည္မွာ
၎ကယာဥ္တိုက္မႈတြင္

မၾကာေသးခင္ကမွ
ပါဝင္လွ်င္

ျဖစ္ပါ

သို႕မဟုတ္

FIA ROAD SAFETY IN MYANMAR 2017

မ်က္ျမင္သက္ေသျဖစ္လွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္ ဆိုသည္ကို ျမွင့္တင္ရန္
ေဆာင္ရြက္ေသာ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ထူးျခားေသာ
အခြင့္အလမ္းကို ေပးပါသည္။
လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရးက႑ စီမံကိန္းတြင္ အစိုးရ
အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္
ဆက္စပ္ေသာ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား အားလံုးတြင္ သယ္ယူပို႕
ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ထည့္သြင္းရန္ အေရးႀကီး
ပါသည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈတြင္

ေစာင့္ေရွာက္သည့္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူကို

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားက

တျခားမေတာ္တဆ

ျဖစ္မႈတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား (ဥပမာ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္
ေသာ) ႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသာ နာတာရွည္မ်ား
အား အက်ဳိးျဖစ္ေစမည္မွာ ယံုမွားဖြယ္ မရွိပါ။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္

မ်က္ေမွာက္ကာလႏွင့္

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ

ေရရွည္ က်န္းမာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သေဘာ
တူညီၿပီး

အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလတြင္

တဆမႈ

အလြန္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္

ယာဥ္မေတာ္

သက္ဆိုင္လာသည့္အခါ

ပညာရွင္အဖြဲ ့၏ အၾကံ ျပဳခ်က္မွာ
(ႏွင့္တျခား

• ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား
လည္း

ပါဝင္ႏိုင္)

ကို

ဖုန္းျဖင့္ေခၚဆို

အေျခအေနမ်ား
အေၾကာင္းၾကားရန္

ထူးျခားကြဲျပားေသာ အေရးေပၚနံပါတ္တစ္ခု အျဖစ္သို ့(တျခား
နံပါတ္မ်ားကို) ေပါင္းစည္းရန္
• ကူညီမႈမျပဳရန္

ယခင္က

တားျမစ္ထားျခင္းႏွင့္

သက္ဆိုင္

သည့္ သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းရန္ႏွင့္ ဘာလုပ္ရမည္ဆိုသည့္
အသိကို ေပါင္းစပ္ရန္၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ တြင္ ပါဝင္သည့္အခါ
သို႕မဟုတ္

ျမင္ေတြ႕သည့္အခါ

ဘာလုပ္ရမည္ကို

ျမန္မာ

ျပည္သူလူထုအား ပညာေပးရန္
• ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္သည့္ ေနရာသို႕ သယ္ယူပို႕ေဆာင္
ေပး ေရးအတြက္ လူနာမ်ားကို ယာဥ္ေပၚသို ့မည္သုိ ့မည္ပံု
တင္ေဆာင္မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ အေျခခံသင္တန္း
စီစဥ္ျခင္း၊ လူနာတင္ယာဥ္ စတင္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားေရာ ျပည္သူ
လူထုအတြက္ပါ ျဖစ္ပါသည္
• ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသည့္ ပံုစံမ်ား ႏွင့္ အေရအတြက္ကို ေကာင္းစြာ
သတ္မွတ္ခြဲျခားႏိုင္ေစရန္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေထာက္
လွမ္းမႈစနစ္မ်ား၌ ယာဥ္မေတာ္မတဆမႈတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရသူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း
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ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား စက္ဘးီ စီးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ
သယ္ယပ
ူ ုိ ေ
့ ဆာင္ေရး၊ ေမာ္ေတာ္ဆင
ုိ က
္ ယ္ ေမာင္းႏွငျ္ ခင္း
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢ၏ သဘာဝ

‘အႏၱရာယ္ပိုကင္းေသာ

ပတ္ဝန္းက်င္၊ သယံဇာတတို ့ကို မထိခိုက္ဘဲ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ

လက္ရွိလမ္းမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ‘အစီအစဥ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏

ဦးတည္ခ်က္မ်ား

(SDGs)

က

ၿမိဳ႕မ်ား၊

လမ္းမ်ား’

အစီအစဥ္၏

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို

ေအာက္တြင္
လက္ေတြ႕စမ္း

လူမႈအသိုက္အျမံဳမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ SDG တစ္ခုကို သတ္မွတ္

သပ္တိုင္းတာေသာ စီမံကိန္းမ်ား (Demonstration projects)’

ခဲ့ပါသည္။

အေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ဥပမာ ယာဥ္အသြားအလာ၏

အားလံုးစံုညီပါ၀င္ေရး၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ ၾကံ့ခိုင္ၿပီး ျပန္လည္

အျမန္ႏႈန္းစီမံခန္ ့ခြဲမႈကို ရြာထဲသို ့ျဖတ္သြားသည့္ အဓိက လမ္းမကို

ရုန္းထႏိုင္ေရး၊

အသံုးျပဳၿပီး ေက်းရြာမ်ားတခ်ဳိ ့တြင္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္

“ျမိဳ႕မ်ားႏွင့္

လူသားတို႕၏

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္၊

သယံဇာတတို႕ကို

မထိခိုက္ဘဲ ေရရွည္ တည္တံ့ေရး” ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္

အဆိုျပဳပါသည္။

ဦးတည္ခ်က္ ဆယ္ခုပါေသာ စာရင္းအား သေဘာတူခဲ့ပါသည္။

အစီအမံမ်ား

အဆိုပါစာရင္းမွ

တစ္ခုမွာ

အျမန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်သည့္

ဝင္ေပါက္ထြက္ေပါက္ရွိေသာလမ္းမ်ား)

ဆိုင္ၿပီး

ႏွင့္ လူမႈအသိုက္အျမံဳမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈတို႕သည္ အဆိုပါ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကိစၥ ပါဝင္ပါသည္။

စီမံကိန္းမ်ား၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (ေမွ်ာ္မွန္း

“၂၀၃၀

ထားေသာ ေကာင္းမြန္သည့္) ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္

ခုႏွစ္အမီ

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္

ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ

(ဥပမာ

အားလံုးအတြက္

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ၊

အဖိုးအခ မမ်ားေသာ၊ အသံုးျပဳရလြယ္ကူေသာ၊ သဘာဝပတ္၀န္း

ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ

က်င္ကို

ေဒသႏၱရ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

မထိခိုက္ေသာ

အသံုးျပဳႏိုင္ရန္
အႏၱရာယ္

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားကို

ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊
က်ေရာက္လြယ္ေသာ

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

အကဲျဖတ္ရန္

အထူးသျဖင့္

အေျခအေနမ်ားတြင္

ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္အတြက္

လက္ရွိပို႕ေဆာင္ေရး

စီမံကိန္းမ်ားကို

ရွိေနသူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေတာ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္

ခ်ိဳ႕ယြင္း သူမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ႏွင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္း အႏၱရာယ္

အထူးဂရုျပဳမႈႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးကို

ကင္းရွင္းေရးကို သင့္ေလ်ာ္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ ေသခ်ာေစရန္

တိုးခ်ဲ ့ျခင္းျဖင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ ပိုမို

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပညာရွင္အဖြဲ႕ကိုဖိတ္ေခၚ

ေကာင္းမြန္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္” (ကုလသမဂၢ၊ ရက္စြဲမပါ)

ထားပါသည္။

အဆိုပါ

ဖိတ္ေခၚမႈကို

ပညာရွင္အဖြဲ႕က

အေၾကာင္းျပန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ စက္ဘီး
အဆိုပါ

ရပ္တည္မႈအရ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္

စီးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေမာ္တာတပ္ဆင္

ကင္းရွင္းေရး သက္သက္ထက္ ပိုမို က်ယ္ျပန္ ့ေသာ အျမင္ျဖင့္ၿမိဳ႕ျပ

အသံုးျပဳသည့္

ဖြဲ႕ စည္းပံု အေနအထားတြငရ
္ ွိေသာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္း အႏၱရာယ္

ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖမ်ားလည္း ပါဝင္ပါလိမ့္မည္။

ကင္းရွင္းေရးကို

ေျဖရွင္းရန္

အက်ဳိးအေၾကာင္းသင့္ပါသည္။

ႀကီးထြားလာေနေသာ ၿမိဳ ့ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပို၍ပင္ သက္ဆိုင္မႈရွိပါသည္။
ထိုေနရာမ်ားတြင္

ယာဥ္ေၾကာအတြက္

ႏွစ္ဘီးယာဥ္မ်ားႏွင့္

ဆိုင္သည့္

၎တို႕၏

စက္ဘီးစီးျခင္း

ရႏိုင္ေသာေနရာမွာ

တစ္ေျပးညီ မတိုးပြားလာဘဲ လူမ်ားပို၍ သြားလာလႈပ္ရွားၾကၿပီး

အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ ့ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ လူတစ္ဦးျခင္းအတြက္၊

(ခရီးသည္တင္ကား၊

ေျခလ်င္

လူ ႔အဖြဲ ႔အစည္းအတြက္ လူမႈအသိုက္အျမံဳမ်ားအတြက္ဘာေၾကာင့္

ေလွ်ာက္သူ၊ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို ့ ေဆာင္ေရး) ကုန္ပစၥည္း

စက္ဘီးစီးျခင္းက ေကာင္းသည္ဆိုသည္ကို အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

မ်ားလည္း

အမ်ားအျပား ကၽြန္ေတာ္တို ့လြယ္လြယ္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ‘စက္ဘီးစီး

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊

စက္ဘီး၊

ပို၍သယ္ယူပို႕ေဆာင္ၾကသည္

(ကုန္ကားမ်ား)။

ယင္းက ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအား

ျခင္းႏွင့္

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈ ျဖစ္ေစျခင္းမွ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းက ကမာၻ႕ၿမိဳ႕

ဆိုသည့္

ႀကီးမ်ား

ေက်းဇူးမ်ား

မ်ားစြာတြင္

ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရး

ဦးစားေပးကိစၥ

ဆိုင္သည့္

က်န္းမာေရးႏွင့္

အစီရင္ခံစာတြင္

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရး’

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းအက်ဳိး

မ်ားစြာရွိပါသည္။

စက္ဘီးစီးသူမ်ားက သဘာဝ

ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယာဥ္အသြားအလာအတြက္ ေနရာမွာ

စြမ္းအင္ကို အသံုးမျပဳျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္းက က်န္းမာေရးအတြက္

အကန္႕အသတ္ရွိၿပီး

ေကာင္းမြန္ၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ေနထုိင္၍ရႏိုင္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္

က်န္းမာေရး၊

သဘာဝ

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

ေနထိုင္၍ရႏိုင္မႈစသည့္ လကၡဏာမ်ားမွာ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ပံုေဖာ္ရာ

ေစျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

တြင္ အေရးႀကီးေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယာဥ္

ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ

အႏၱရာယ္၊

ထို႔အျပင္စက္ဘီးစီးျခင္းက သယ္ယူ
ထိေရာက္မႈကို

တိုးတက္ေကာင္းမြန္

ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္

ေစပါသည္။ စက္ဘီးက အလုပ္သြားရန္ သက္သာေခၽြတာေသာ

ယာဥ္မ်ား၏ ေမာင္းႏွင္ႏႈန္းကို စီမံခန္ ့ခြဲျခင္းသည္ အေရးအႀကီး

နည္းလမ္းကို ေပးျခင္း သို ့မဟုတ္ အေျခခံ ရွင္သန္ေနထိုင္ေရး

ဆံုး

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

လမ္းအႏၱရာယ္

ျဖစ္ပါသည္။

က်ေရာက္လြယ္သည့္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ေဘးအႏၱရာယ္

ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သူမ်ားႏွင့္ စက္ဘီး

ရရွိရန္

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႕ကို

ညႊန္းဆို

ထိုက္ပါသည္။

သမား မ်ားကဲ့သို႕ေသာ လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူပိုင္

36

ေနရာမ်ားကို အထူးပင္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳသူမ်ား ျဖစ္ေသာ

အဆိုပါ ITF အစီရင္ခံစာမွ ရွင္းလင္းေသာ သတင္းစကားမွာ

ေၾကာင့္ပင္။ အျမန္ႏႈန္း စီမံခန္႕ခြဲမႈသည္ အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္၏

စက္ဘီးစီးသူ

အေျခခံအုတ္ျမစ္ပင္ ျဖစ္သည္ (ITF, 2016)။

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းမႈ

အေရအတြက္

တိုးပြားေစသည့္

မူဝါဒမ်ားသည္

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္
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မဟာဗ်ဴ ဟာမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္သင့္သည္ ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ျခင္းအား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ထုိကိစၥကို

ေၾကာင္း အၾကံျပဳပါသည္။

အထူးသျဖင့္

ရန္ကုန္ႏွင့္

ေလ့လာစူးစမ္း

မည္သို႕

လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို

မႏၱေလးကဲ့သို႔ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္

ထိုက္ပါသည္။

စက္ဘီးစီးျခင္းသည္

ျမွင့္တင္ျခင္းသို႕

ဦးတည္ၿပီး

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစသင့္

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က လူသံုးမ်ားေသာ သယ္ယူပို ့ေဆာင္နည္း
အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး (အဓိကမွာ ဘတ္စ္ကားမ်ား၊

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ရံဖန္ရံခါတြင္ ခရီးသည္မ်ား သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေသာ ထရပ္ကားမ်ား
တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွလည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံက

လည္းရွိ) မွာ အဓိက ခရီးသြားလာနည္း ျဖစ္ပါသည္။ သက္သာ

သင္ယူေလ့လာႏိုင္ပါသည္ ဥပမာ ‘စက္ဘီးစီးျခင္း ပါဝင္ေသာ

ေသာ

မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း’ အမည္ရသည့္ လက္စြဲစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပ

ခ်ဳိသာျခင္း) က ပိုမိုဆင္းရဲ ေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အင္မတန္

ထားသည့္အတိုင္း

(ICE/GTZ, 2009)။

အေရးႀကီးပါသည္။

လက္စြဲစာအုပ္က

အႏၱရာယ္ကင္းေသာ

အဆိုပါ

လက္ေတြ႕

အမ်ားျပည္သူ

လမ္းေပၚတြင္

(အဖိုးအခ

အမ်ားျပည္သူ

သယ္ယူပို႕

စက္ဘီးစီးျခင္းအား

ေဆာင္ေရးကို ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ ဘတ္စ္ကား အငယ္စားမ်ားႏွင့္

ျမွင့္တင္ပုံနဲ႕သက္ဆိုင္သည့္ ကမာၻတစ္ဝန္းမွ ဥပမာမ်ား မ်ားစြာ

(ပံုေျပာင္းထား ေသာ) ထရပ္ကား အငယ္စားမ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ ့ႀကီးမ်ား ဥပမာ ရန္ကုန္ႏွင့္

ေပးပါသည္။

မႏၱေလးကဲ့သို႕ေသာ

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ပါသည္။

ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ား

အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

၎တို႕ကခရီးသည္

အေျမာက္အမ်ားကို

ေဘးအႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းေရးႏွင့္

‘အစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို လက္

ပတ္သက္၍ တျခားသယ္ယူပို ့ေဆာင္နည္းမ်ားႏွင့္ မေတာ္တဆမႈ

ေတြ႕စမ္းသပ္တိုင္းတာေသာစီမံကိန္းမ်ား

ျဖစ္သည့္အခါ

(Demonstration

အထူးသျဖင့္

ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သူမ်ားကဲ့သို႕

projects)’ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္

အႏၱရာယ္ က်ေရာက္လြယ္ေသာ လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ျဖစ္သည့္

တာထြက္စမွတ္အျဖစ္ အဆိုပါ လက္စြဲစာအုပ္ကို အသံုးျပဳထိုက္

အခါ

သည္ဟု ပညာရွင္အဖြဲ ့က ယံုၾကည္ပါသည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို ခြဲျခားရန္

ခရီးသည္မ်ား၏

သင့္ေလ်ာ္မႈရွိပါသည္။
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သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး

အႏၱရာယ္ကင္းမႈႏွင့္
ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင္

အမ်ားျပည္သူ
အမ်ားျပည္သူ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုျပဳထားေသာ လမ္းအေျခခံ အေဆာက္အအံု

သယ္ယပ
ူ ႕ို ေဆာင္ေရးစနစ္၏ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈဆင
ို ရ
္ ာျပႆနာ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား အားလံုးကုိ စက္ဘီးစီးျခင္းႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာင္းစြာ မရရွိ
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ခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္

ေလ့လာေရးခရီးစဥ္

အတြင္း

အမ်ားျပည္သူ

မသိရွိရေသးပါ။

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အင္မတန္အႏၱရာယ္
မ်ားေသာ

အေျခအေနမ်ား

အေျမာက္အမ်ားကို

ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရ

ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးသူမ်ားက ပိုမိုအႏၱရာယ္ကင္းေသာ
စနစ္မ်ား (ဥပမာ အမ်ား ျပည္သူ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး) ျဖင့္
သြားလာသည့္ ကီလိုမီတာမ်ားအား ၎တို ့၏ ကီလိုမီ တာမ်ားျဖင့္

သို ့ေသာ္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေလ့လာသိရွိရသည္မွာ အရည္အေသြး

အစားထိုးသည္ဆိုပါက

နိမ့္က်ေသာ

ယာဥ္မ်ား၊

ေမာင္းႏွင္ခြင့္ျပဳမည့္ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္မဆို ယေန႕

ညံ့ဖ်င္းေသာ

ယာဥ္ေမာင္း

မႏိုင္ဝန္တင္ထားေသာ
ပညာေပးမႈ၊

ယာဥ္မ်ား၊

ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား

၎တို႕အား

ေခတ္အသိပညာႏွင့္အတူ

ကီလိုမီတာမ်ားမ်ား

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္

နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္ၾကာစြာ ေမာင္းႏွင္ေစျခင္း၊ အဆင္ျခင္မဲ့

ကင္းရွင္းေရး ရႈေထာင့္မွ သတိျဖင့္ စဥ္းစားၾကံဆမႈျပဳသင့္ပါသည္။

ေမာင္းႏွင္မႈ စသည္တို ့ကို ေပါင္းစပ္မႈက ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ သမားမ်ားက ကီလို

မၾကာခဏ

မီတာ

ပို၍မ်ားမ်ားသြားလာျခင္းကို

တစ္ခုတည္း၌ ေသေက်ဒဏ္ရာရမႈမ်ား အေၿမာက္အမ်ားရွိသည့္

၏

ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေျခကို

တကယ့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီမ်ား ျဖစ္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္

ျဖစ္ေစၿပီး

တစ္ခါတစ္ရံတြင္

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ

ၾကံဳရမည္ဆိုလွ်င္

၎တို႕

ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေတာ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးသူမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ျပႆနာမ်ား၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စဥ္းစားပါက ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္

အေတာ္အသင့္ရွိေသာ အခ်ဳိးအစား ပမာဏသည္အမ်ားျပည္သူ

ကင္းရွင္းေရး အက်ဳိး ဆက္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမည္။

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္

ပညာရွင္အဖြဲ႕က

အႏၱရာယ္မ်ားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေသာ ထိန္းသိမ္း လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ျမင္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို

မရွိဘဲ လက္ရွိ လမ္းႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေမာ္ေတာ္

ေထာက္ခရ
ံ န္ ခိင
ု မ
္ ာ ေသာ စာရင္းဇယားမ်ား ကၽြန္ေတာ္တို တ
႔ င
ြ ္ မရွပ
ိ ါ။

ဆိုင္ကယ္ စီးသူမ်ား၏ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ကီလိုမီတာမ်ားကို

အဆိုပါ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းရန္ (ညိွႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ)

ထပ္ေပါင္းမႈသာ

နည္းလမ္းအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္မွာ ပညာရွင္အ

ကင္းရွင္းေရးအတြက္

ဖြဲ ့အတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆက္တြဲ

ေမာ္ေတာ္

ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေဖာ္ျပပါက႑၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက

ေမာင္းႏွင္သည္ကို

လမ္းေပၚ

လုိအပ္ပါသည္။ ထိုကိစၥအား ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ အေျခအေန

ဆက္စပ္သည္ဟု

မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားတြင္

ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္

ေသေက်ဒဏ္ရာရသူ

မည္သို႕အက်ဳိးျပဳသည္ကို

ေလ့လာရန္

အၾကံျပဳပါသည္။

ျပဳျခင္းက

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္

ေကာင္းမြန္မည္မဟုတ္ပါ။

ဆိုင္ကယ္စီးသူအသစ္မ်ား
ခန္႕မွန္းရန္

အဆိုပါ

ယခုမည္သို႕

သြားလာ

အထူးဂရုျပဳေသာေလ့လာမႈကို

အမ်ဳိးမ်ဳိး ကို အသံုးျပဳၿပီး ဂရုတစိုက္ ေလ့လာရန္ အၾကံျပဳပါသည္။
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးသူမ်ားကို

ခြင့္ျပဳျခင္း၏

ရလဒ္အျဖစ္

လူေသဆံုးမႈႏွင့္ ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသည္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပား

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးျခင္း

လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ၾကီးႏွစ္ၿမိဳ႕ (ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေလး) ရွိ ယာဥ္အသြား

သုိ႔ေသာ္

အလာမွာ လံုးဝကြဲျပားပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

ႏိုင္ေခ်ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္

မ်ား

သင့္သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးသူမ်ားႏွင့္

ခြင့္မျပဳျခင္းႏွင့္

မႏၱေလးၿမိဳ႕ယာဥ္ေၾကာတြင္

ေမာ္ေတာ္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးသူမ်ား၏

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

ဆိုင္ကယ္မ်ား လႊမ္းမိုးထားသည့္အခ်က္က အဓိကရွင္းျပပါသည္။

မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားကို

ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕၏

ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို
ထားခ်က္မ်ား

လမ္းအႏၱရာယ္

ႏိႈင္းယွဥ္ရန္

ကင္းရွင္းေရး

ပညာရွင္အဖြဲ႕တြင္

အဆင္သင့္မရွိပါ။

သို႕ေသာ္

မွန္ကန္စြာ

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မွ

ေလ့လာ

ယာဥ္ (ဆိုင္ကယ္) မ်ား၏ အႏၱရာယ္ကင္းမႈ အရည္ အေသြး၊

ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္

ေမာင္းႏွင္သူႏွင့္ လိုက္ပါစီးနင္းသူ ခရီးသည္မ်ား အားလံုးအတြက္

လူေသမႈႏႈန္းမ်ား တူညီမည္ မဟုတ္ဟု ခန္ ့မွန္းမိပါသည္။

အရည္အေသြး

ေကာင္းမြန္ေသာ

ဦးထုပ္မ်ား

ေမာင္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးသင္တန္းႏွင့္

အသံုးျပဳျခင္း၊

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးသူမ်ားမွာ တျခား သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး

ေမာင္းႏွင္သည့္

စနစ္မ်ားထက္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ကီလိုမီတာအလိုက္ အႏၱရာယ္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊

က်ေရာက္ေခ် ပိုမ်ားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ

လမ္းပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန (ဥပမာ သီးျခားလမ္းသြယ္မ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္သည္

သတ္မွတ္ခ်က္၊

အေတာ္အသင့္

အျမန္ႏႈန္း

ပိုမိုအႏၱရာယ္ကင္းေသာ

အသံုးျပဳေသာ

သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းမ်ား) စသျဖင့္။ ေမာ္ေတာ္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား မ်ားျပား သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ ့ႀကီးမ်ားမွ

ဆိုင္ကယ္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ညိွႏိႈင္း ေပါင္းစပ္

ရရွိသည္ကို

ထားေသာ စီမံခ်က္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို အၾကံျပဳပါသည္။

လူနည္းစု

ဝန္ခံရပါမည္။
ျဖစ္ပါသည္။

ဘီးေလးဘီးလံုး

အသက္အရြယ္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

စီးသူမ်ားမွာ
စီးသူမ်ားက

ယာဥ္ေၾကာကို လႊမ္းမိုးထားလွ်င္ ၎တို႕၏ မည္သည့္ အႏၱရာယ္
မ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ကို ခန္႕မွန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
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“၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကာလအလြန္ ယာဥ္အႏၱရာယ္
လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အားေပး
အားေျမွာက္ျပဳသည့္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္း။
ဦးစားေပး အေရးကိစၥမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
သက္ေရာက္မႈ။ ယာဥ္အႏၱရာယ္ လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရး အဆင့္ျမင့္ ပညာရွင္ အဖြဲ႕၏
အလုပ္ကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ အဆိုျပဳခ်က္” အမည္ရ
သည့္ အစီရင္ခံစာကို FIA က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ
သည္ (Wegman, 2015)။ ယာဥ္အႏၱရာယ္
လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ
မရွိသည့္
အေရးကိစၥကို
ထိုအစီရင္ခံစာက
ေျဖရွင္းထားပါသည္။
“လြန္ခဲ့သည့္
ႏွစ္ႏွစ္
အတြင္း တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ႏွင့္ သက္
ဆိုင္သည့္
မၾကာခဏၾကားရေသာ
ေဝဖန္
ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုမွာ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္း
အႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရးအတြက္
ရန္ပံုေငြ
လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေထာက္ပံ့မႈ မျပဳျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
အေျပာေနာက္မွ
အလုပ္မ်ားပါ
မလာေပ။
ယာဥ္အႏၱရာယ္
လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းမႈ
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား လံုေလာက္စြာျဖည့္ဆည္း
ျခင္းက ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ မဟုတ္လွ်င္ေတာင္
မွ ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးနီးပါးတြင္ ျပႆနာ တစ္ခု
ျဖစ္ေနပံုရပါသည္။ ထို႔အျပင္ သေဘာသဘာဝ
အရ ယာဥ္အႏၱရာယ္ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း
ေရးမွာ ႏိုင္ငံေရး ဦးစားေပးမႈႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ား အတြက္ တျခား မူဝါဒနယ္ပယ္
မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဝင္ေငြနိမ့္ႏွင့္
ဝင္ေငြ
အလယ္အလတ္ရွိႏိုင္ငံမ်ား၌
ယာဥ္
အႏၱရာယ္ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးသည္
ဆိုးဝ ါးစြာ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈ မရွိေၾကာင္းၾကား
သိျမင္ေတြ႕ေနရေသာ
သက္ေသအေထာက္
အထားမ်ားက ညႊန္ျပပါသည္။”

အစီရင္ခံစာက ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ယာဥ္အႏၱရာယ္
လမ္းအႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းရန္

ရန္ပံုေငြ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္
တာ၀န္မွာ

ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ပထမ

ဝင္ေငြနိမ့္ႏွင့္

ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ား

ရွိ အစိုးရမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ လမ္းေပၚ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရမႈမ်ားသည္
ျပႆနာ

၎တို႕၏လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း
ျဖစ္ေနသည္ကို

အစိုးရမ်ားက

အဓိက

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

လမ္းအႏၱရာယ္

အဆိုပါ

ကင္းရွင္းေရး

ကို တာဝန္ယူမႈျပဳမွသာ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈရွိလာမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။

ယာဥ္အႏၱရာယ္လမ္းအႏၱရာယ္

အက်ပ္အတည္းကို

ကၽြန္ေတာ္တို႕

ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ
ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို၊

လမ္းေပၚတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္မႈမ်ား၊ ေသေၾကဒဏ္ရာရသူ
အေရအတြက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္
ေသာ (ထိေရာက္ေသာ/ထက္ျမက္ေသာ) ထိန္းသိမ္း ေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ ဆိုသည္ကို အဆင့္အားလံုးရွိ
(တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္၊

ေဒသအဆင့္ႏွင့္

ေဒသႏၱရအဆင့္)

အစိုးရမ်ားက နားလည္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လမ္းေပၚတြင္
မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားသည္ အတိုင္းအတာ
ႀကီးႀကီးမားမားအထိ

ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း၍

တားဆီးႏိုင္သည္ဆိုသည့္

မၾကာခဏ

ရႏိုင္ၿပီး ကာကြယ္

ၾကားရေသာေၾကြးေၾကာ္

သံတြင္ အဆိုပါ နားလည္မႈအား ေထာက္ခံမႈကို ေတြ႕ရပါသည္္။
ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း၍ ရႏိုင္ပါသည္ - ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္
ႏိုင္ေသာ

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္

အတတ္ပညာမ်ားစြာကို

အသိပညာ

ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။

ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ပါသည္ - လမ္းေပၚတြင္ က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ
အႏၱရာယ္မ်ားကို

မည္သို႕ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ႏွင့္

ဆိုင္သည့္

အသိပညာ အတတ္ပညာ မ်ားစြာကိုလည္း ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။”
“ဝင္ေငြနိမ့္ႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ

၀င္ေငြအလယ္အလတ္ရွိ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

သို႕မဟုတ္

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ပုဂၢလိကက႑မွ

ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈက အစိုးရမ်ားမွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပ့ံမႈကို
အစား ထိုး၍ မရႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ တျခား အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ
ရန္ပံုေငြက အစိုးရမ်ားအတြက္ ၎တို ့ ကုိယ္တိုင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္
လမ္းအႏၱရာယ္
ရည္စူးမႈရွိရန္

ကင္းရွင္းမႈ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးတြင္

စိတ္ဝင္စားဖြယ္

အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည့္

ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ရန္ပံုေငြဟုလည္း

ယင္းကို

ေခၚပါသည္။

ေဝါဟာရမွာ ဓာတုေဗဒပညာရပ္မွ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ကူပစၥည္း
(ျဖည့္စြက္ပစၥည္း) က ဓာတုေဗဒ ဓာတ္ျပဳမႈကို ျမန္ျမန္ သို ့မဟုတ္
စြမ္းအင္နည္းနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစသည္။ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည့္
ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ စိတ္ကူးမွာ (ေငြေၾကး)
အကူအညီေပးျခင္းက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား ၎တို႔ကိုယ္တိုင္
အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။”
ယခုအစီရင္ခံစာတြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

ယာဥ္အႏၱရာယ္

လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားအတြက္
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ျမန္မာအစိုးရ၏

ရန္ပံုေငြ

ေထာက္ပံ့ႏိုင္အားကို
41

အနည္းအက်ဥ္းသာ

သိပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

(ၾသစေၾတးလ်ရွိ

ျပည္နယ္မ်ားစြာတြင္

က်င့္သံုးသည္)၊

ယာဥ္

ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ျပႆနာျဖစ္သည့္ ‘ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ

အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္

ေလ်ာ့နည္းျခင္း’

ရွင္းလင္းေသာ

ရြယ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေၾကး သို႔မဟုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

ထင္ျမင္ခ်က္ မရွိပါ။ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး

အစီးတိုင္းအား မွတ္ပံုတင္ခ သို ့မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ ယာဥ္နံပါတ္တို႕

ထိန္းသိမ္း

ရန္ပံုေငြ

အတြက္ အဖိုးအခတို႔တြင္ ေကာက္ခံမႈပမာဏ အနည္းငယ္ကို

ပိုမိုလိုအပ္သည္ကို သတိျပဳမိၿပီး အစိုးရ၏ အခ်ိဳ႕နယ္ပယ္မ်ား

ျဖည့္စြက္ျခင္း (ဆြီဒင္၊ စပိန္၊ နယူးဇီလန္)၊ ေလာင္စာဆီခတြင္

ႏွင့္အတူ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ မရွိျခင္းကို

ျဖည့္စြက္

အနည္းငယ္သာ

သို႕မဟုတ္

အေပၚ

ပညာရွင္အဖြဲ႕၏

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ရန္

ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ယာဥ္အႏၱရာယ္

လမ္း

ေကာက္ခံ

ျခင္း

(ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ

အာမခံတြင္

ကိုလံဘီယာ)
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ပညာရွင္ စံုစမ္းေလ့လာေရး အလုပ္ခရီး

လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ရန္ပံုေငြကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း

ဖိတ္ေခၚမႈႏွင့္ ပို၍ပင္အေရးႀကီးေသာ ယာဥ္အႏၱရာယ္ လမ္းအႏၱ

(နယူးဇီလန္၊

အာဂ်င္တီးနားႏွင့္

ကိုလံဘီယာ)

ရာယ္

အစိုးရမူဝါဒ

အေျပာင္းအလဲမ်ား

ပါဝင္သည္။

ကင္းရွင္းေရး

ေကာင္စီဖြဲ႕စည္းရန္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

အစရွိသည့္
ပထမအဆင့္

ယာဥ္အႏၱရာယ္ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကို ျပႆနာတစ္ရပ္

အေနျဖင့္ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

အျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ယူသည္ဆိုသည့္ သိသာထင္ရွားေသာ

အားလံုးအတြက္

လကၡဏာမ်ားအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္မည့္သူ(မ်ား)

ကိုသတ္မွတ္ၿပီး

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို

မည္သို႕အေကာင္အထည္

ေဖာ္မည္ကို

ခိုင္မာေသာအဆိုျပဳ

အႏၱရာယ္

မွတ္ယူပါသည္။

ကင္းရွင္းမႈ

ယာဥ္အႏၱရာယ္ လမ္း

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး

ထိန္းသိမ္း

တာဝန္ေပးအပ္ရန္

ျဖစ္ပါသည္။

တာဝန္ယူ

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ဆႏၵရွိျခင္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုး

ခ်က္မ်ားႏွင့္

ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

တာဝန္ရွိသူမ်ားကို

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္

အလုပ္ကို ႏွစ္ဝက္ထက္ မၾကာဘဲ လုပ္ေဆာင္ ၿပီးစီးႏိုင္သည္ဟု

ႏိုင္ငံတကာ

အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္

ပူးေပါင္း

လာေရာက္ရန္အတြက္
ဖိတ္ေခၚရန္

အဆိုပါ

သက္ဆိုင္ရာ

အၾကံျပဳပါသည္။

အဆိုပါ

ေဆာင္ရြက္မႈသို ့ေရွ႕ရႈျခင္းတို ့ကို သိသာထင္ရွားေသာ လကၡဏာ

ပညာရွင္အဖြဲ႕က

မ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူပါ သည္။

ရန္ပံုေငြအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္းကို

ျမင္ပါသည္။

အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေသာ

လည္း အဆိုပါ ႏွစ္ဝက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
အေရးႀကီးေသာ
အေနျဖင့္

အစိုးရ၏

ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈအျပင္

စဥ္းစားႏိုင္သည့္ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

အစိုးရ

လမ္းအႏၱရာယ္

အဆိုပါကာလ အဆံုးသတ္သည့္အခါ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ

ကင္းရွင္းေရးအား ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား

မ်ား၊

မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

ႏိုင္သည္

သည္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးခ်ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေသာ

ယင္းတို႕ကို

စံနမူနာမ်ားအျဖစ္မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္၊ မည္သည္က အနာဂတ္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္မ်ား

ေပးထားေသာ

ႏိုင္ငံမ်ားမွာ

ျဖစ္ပါ

အတြက္

သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တစ္ခုစီအတြက္

ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားတြင္

ႏိုင္ငံတကာ

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္

ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
(ဥပမာ

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

စသည္တို႕ႏွင့္

ေခ်းေငြေပးသူမ်ား (ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယ၊ တရုတ္၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား

ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ကို

ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားတို ့အပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာက ယာဥ္အႏၱရာယ္၊

ျဖစ္ပါသည္။

လမ္းအႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းေရးအတြက္

စြမ္းေဆာင္ရည္

အစိုးရဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္

ခ်က္ျခင္းစတင္

ျမွင့္တင္ျခင္း)၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ပတ္သက္၍ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ကူညီပံ့ပိုးရန္

ရရွိႏိုင္

မည္သည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား
လိုအပ္သည္
ခ်မွတ္ရပါမည္။

ပညာရွင္အဖြဲ႕

ရွိေနမည္

ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္

ေခ်းေငြမ်ား (Multi-lateral Development Bank Loans) ကို
အသံုးျပဳပါသည္)၊

ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ ယာဥ္
အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာအဖြဲ႕
(National Society for Road Safety in Sweden)

ႏွင့္

Bloomberg Philanthropies မွ လွဴဒါန္းေငြမ်ားရွိသည္)၊ အစိုးရပုဂၢလိက

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

အျမန္ႏႈန္းမွတ္တမ္းယူသည့္

ကင္မရာ

(ၾသစေၾသးလ်ႏိုင္ငံတြင္
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္

အသံုးျပဳသည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ အခြန္ေဆာင္ရေသာ လမ္းမ်ားတြင္
အေရးေပၚလုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ထားရွိျခင္းတြင္ အသံုးျပဳသည္) ႏွင့္
လမ္းအသံုးျပဳသူ ေပးေဆာင္ရသည့္မူမ်ား ခ်မွတ္၍ ရႏိုင္ေသာ
ပိုမို၍

ထူးျခားဆန္းသစ္သည့္

နည္းလမ္းမ်ား

ပါဝင္သည္။

ယခုေနာက္ဆံုး ေဖာ္ျပသည့္ နည္းလမ္းတြင္ လမ္းအသံုးျပဳသူ
ဒဏ္ေငြေဆာင္ျခင္းမွ ရရွိေသာ၀င္ေငြမ်ား အားလံုးကို ယာဥ္အႏၱ
ရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သံုးစြဲမႈ
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ဆက္လက္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ရမည့္ အဆင္မ
့ ်ား

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားကို ပညာရွင္အဖြဲ႔က
အဆိုျပဳၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆိုင္ရာ အခ်ိန္ကာလမူေဘာင္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျဖစ္ၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ
အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ေကာင္းစြာတံု႔ျပန္သည့္အတြက္ ပညာရွင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဝမ္းသာေက်နပ္မိပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္မွာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ ့က်င့္သံုးရန္အတြက္ ရွင္းလင္းစြာ
သတ္မွတ္ထားေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေဖာ္ေဆာင္မႈ

လြယ္ကူေခ်ာေေမြ႕ေစရန္

ေနာက္ဆက္တြဲစာ

(၁)တြင္

ေတြ႕ႏိုင္ေသာ

အခ်က္အလက္ပံုစံတစ္ခုကို

ပညာရွင္အဖြဲ႕က အသင့္ျပင္ဆင္ထားေပးပါသည္။ ၎မွာ အစိုးရအရာရွိမ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္တက်
ျဖစ္ေသာ

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား

ဖန္တီးရာတြင္

အေထာက္အကူျပဳရန္

ေရးဆြဲထားျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

လမ္းမ်ား၏

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈကို ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳသည့္ ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ေရွ ႕ေဆာင္ေရွ ႕ရြက္ျပဳသည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားတို႕ႏွင့္အတူ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
ဦးေဆာင္မႈျပဳသည့္ အခန္းက႑ကို အမ်ဳိးသား ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးေကာင္စီ၏ အတြင္းေရးမွဴးရံုးအဖြဲ႕အား
ေပးအပ္ျခင္းကို စဥ္းစားရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား
သတ္မွတ္တာဝန္ေပးျခင္းျဖင့္ ယခုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ စုေဖာင္ေဒးရွင္းအား တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တစ
ဲြ ာ (၁) ထိနး္ သိမး္ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ား အေကာင္အထည္
ေဖာ္မအ
ႈ ား ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အစီအစဥ္အတြက္ အခ်က္အလက္ပစ
ုံ ံ

နံပါတ္
၁

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေရွ ့ေဆာင္
ေရွ႕ရြက္ျပဳ
အဖြဲ ့၊ ပုဂၢိဳလ္

တာဝန္ရွိသူ/

ပံ့ပိုးမႈ

တာဝန္ရွိေသာ
ယူနစ္

ၿပီးဆံုးသည့္

ရန္ပံုေငြ

ေန႔စြဲ

ေရြးခ်ယ္
စရာ

မွတ္ခ်က္

မ်ား
အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္ နည္းလမ္း
၁

အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္ နည္းလမ္းအား
ခ်မွတ္ျခင္း

၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသႏၱရ
အေျခအေနမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္
မူမ်ားခ်မွတ္ရန္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊
လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ျခင္း

နံပါတ္ ၂ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေရွ႕ေဆာင္
ေရွ႕ရြက္ျပဳ
အဖြဲ ့၊ ပုဂၢိဳလ္

တာဝန္ရသ
ိွ /ူ
တာဝန္ရေ
ိွ သာ
ယူနစ္

ပံ့ပိုးမႈ

ၿပီးဆံုးသည့္

ရန္ပံုေငြ

မွတ္ခ်က္

ေန႔စြဲ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စီမံခန္ ့ခြဲမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္း
၁

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ၾကံ့ခိုင္ေစျခင္း

၂

NRSC ကို တိုးခ်ဲ ့ျခင္း

၃

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ ရြက္ျပဳ
အဖြဲ႕့အစည္း ေရြးခ်ယ္မႈအခြင့္အလမ္းကို
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

၄

တိုးတက္မႈကိုေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း
ႏွင့္ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မွကိန္းဂဏန္း
ဦးတည္ခ်က္မ်ား

၅

အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္နည္းလမ္း ခ်မွတ္ျခင္း

၆

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရးမူ၀ါဒမ်ားကိုတ ျခားမူဝါဒ နယ္
ပယ္မ်ားႏွင့္ပိုမိုနီးကပ္ေစျခင္း

၇

IS0 39001 ကိုခ်မွတ္ရန္ စဥ္းစားျခင္း

၈

ျပည့္စံုေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္မႈ
စီမံခ်က္အား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

၉

ေလွ်ာ့ေပါ့အစီရင္ခံမႈအား ေျဖရွင္းမႈ
အပါအဝင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရး အခ်က္အလက္စနစ္မ်ားအား
ဆက္လက္တိုးခ်ဲ ့ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
(အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္
ဆန္းစစ္ခ်က္)

၁၀

ႏိုင္ငံတကာျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း
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နံပါတ္
၃

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေရွ႕ေဆာင္
ေရွ႕ရြက္ျပဳ
အဖြဲ ့၊ ပုဂၢိဳလ္

တာဝန္ရွိသူ/

ပံ့ပိုးမႈ

ၿပီးဆံုးသည့္

ရန္ပံုေငြ

မွတ္ခ်က္

ေန ့စြဲ

အႏၱရာယ္ပိုကင္းေသာ လမ္းမ်ား
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၁

လမ္းအေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ သက္ဆိုင္
သည့္ေျမအသံုးျပဳမႈစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲ
ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေ
ရးကိုေပါင္းစပ္လွ်င္ပိုေကာင္းသည္

၂

လက္ရွိလမ္းမ်ားႏွင့္လမ္းအသစ္မ်ား၏ယာဥ္
အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈအရ
ည္အေသြးကိုျမွင့္တင္ရန္အရင္းအျမစ္မ်ားပို
မို ထည့္ဝင္ျခင္း

၃

ေခတ္မီဒီဇိုင္းပံုစံလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

၄

အႏၱရာယ္ကင္းစနစ္ေတြးေခၚၾကံဆမႈ
ကိုေန႕စဥ္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ သို ့
ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ အေျခအေနမ်ား
ဖန္တီးျခင္း

၅

လက္ရွိလမ္းမမ်ားလမ္းငယ္မ်ားႏွင့္လမ္းၿပိဳ
င္မ်ားတြင္ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း (demonstration projects)

၆

အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္သက္ဆိုင္
ေသာသုေတသနလုပ္ေဆာင္အားကို
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

၇

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္
ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရးကိုထည့္သြင္းရန္ လမ္းအာ
ဏာပိုင္မ်ားအတြက္အေထာက္အကူမ်ား
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

၈

ၿမိဳ ့ႀကီးမ်ား (ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး)ႏွင့္
ေက်းရြာမ်ား တြငd
္ emonstration projects
မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း

FIA ROAD SAFETY IN MYANMAR 2017

နံပါတ္
၄

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေရွ႕ေဆာင္
ေရွ႕ရြက္ျပဳ
အဖြဲ ့၊ ပုဂၢိဳလ္

တာဝန္ရွိသူ/

ေရွ႕ေဆာင္
ေရွ႕ရြက္ျပဳ
အဖြဲ ့၊ ပုဂၢိဳလ္

တာဝန္ရွိသူ/

ပံ့ပိုးမႈ

ၿပီးဆံုးသည့္

ရန္ပံုေငြ

မွတ္ခ်က္

ရန္ပံုေငြ

မွတ္ခ်က္

ေန ့စြဲ

အႏၱရာယ္ပိုကင္းေသာ ယာဥ္မ်ား
၁

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊တာ၀န္ခံ
မႈရွိေသာ၊ ေျခရာခံ၍ရႏိုင္ေသာ
ပံုစံအတည္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္အား
ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

၂

လုပ္ငန္းအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းျခင္း

၃

လမ္းေပၚအသံုးျပဳသည့္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္သ
ည့္ UN စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း
(WP29)

၄

UN 14&16 (ထိုင္ခံုခါးပတ္), 94&95
(ယာဥ္တိုက္မႈကာကြယ္ေရး)and 22
(ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ)္

၅

လက္ရွိ
ကာလအလိုက္နည္းပညာပိုင္းစစ္ေဆးမႈ
PTI ကို ေျပာင္းလဲျခင္း

၆

လမ္းေပၚတြင္လက္ယာေမာင္းယာဥ္မ်ားအ
သံုး ျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

နံပါတ္
၅

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ပံ့ပိုးမႈ

ၿပီးဆံုးသည့္
ေန ့စြဲ

အႏၱရာယ္ပိုကင္းေသာ လမ္းအသံုးျပဳသူ အမူအက်င့္
၁

လက္ရွိလမ္းဥပေဒမ်ားကိုၾကံ့ခိုင္ေစျခင္း
(ျပည့္စံုၿပီးသက္ေသအေျချပဳျဖစ္ေစျခင္း)

၂

ယာဥ္ထိန္းရဲလုပ္ငန္းကို ၾကံ့ခိုင္ေစျခင္း

၃

ခါးပတ္၊ ဦးထုပ္သံုးမႈႏွင့္အရက္ေသစာ
ေသာက္စားေမာင္းႏွင္မႈတုိ႔အား
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း

၄

ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္အေရးယူမႈမ်ား၏ ဟန္႔တားႏိုင္
သည့္အက်ဳိးကိုခိုင္မာေစျခင္း

၅

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္
ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းတြင္သမာသမတ္ရွိမႈ
အား ၾကံ့ခိုင္ေစျခင္း

၆

ရဲတပ္ဖြဲ ့၏ၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ခ်ိတ္
ဆက္ထားေသာအမ်ားျပည္သူပညာ ေပး
လႈပ္ရွားမႈကိုပံုမွန္အခ်ိန္ကာလအလိုက္
လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၇

က်ယ္ျပန္႔ေသာပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ျခင္း(အသိျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအစီအမံမ်ားကို
လက္ခံလာေစျခင္း)
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နံပါတ္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၆

ေရွ႕ေဆာင္
ေရွ႕ရြက္ျပဳ
အဖြဲ ့၊ ပုဂၢိဳလ္

တာဝန္ရွိသူ/

ေရွ႕ေဆာင္
ေရွ႕ရြက္ျပဳ
အဖြဲ ့၊ ပုဂၢိဳလ္

တာဝန္ရွိသူ/

ပံ့ပိုးမႈ

ၿပီးဆံုးသည့္

ရန္ပံုေငြ

မွတ္ခ်က္

ရန္ပံုေငြ

မွတ္ခ်က္

ရန္ပံုေငြ

မွတ္ခ်က္

ေန ့စဲြ

ယာဥ္တိုက္မႈအလြန္တံု ့ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္
၁

ကြဲျပားထူးျခားေသာအေရးေပၚနံပါတ္တစ္ခု
တည္းအျဖစ္ေပါင္းစည္းရန္

၂

အနီးပတ္၀န္းက်င္မွလူမ်ားအတြက္
ပညာေပးအစီအစဥ္

၃

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားအားျပဳစုကုသ
ရာသို ့ပို ့ေဆာင္ေပးျခင္းအတြက္အေျခ
ခံသင္တန္းေပးျခင္း

၄

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ
စနစ္မ်ားတြင္ယာဥ္တိုက္ခံရသူမ်ားအား
ထည့္သြင္းျခင္း

နံပါတ္
၇

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ပံ့ပိုးမႈ

ၿပီးဆံုးသည့္
ေန႔စဲြ

ၿမိဳ ့မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား။ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးျခင္း
၁

အႏၱရာယ္ကင္းေသာစက္ဘီးစီးျခင္း
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း တို႔ကိုျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္
ဆိုင္သည့္ Demonstration projects ကို ၿမိဳ႕့
မ်ားႏွင့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ျခင္း

၂

အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး
က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္
၍ဆက္လက္ေလ့လာျခင္း

၃

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အႏၱရာယ္ကင္းေရး
ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေသာစီမံခ်က္ကို
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

နံပါတ္
၈

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေရွ႕ေဆာင္
ေရွ႕ရြက္ျပဳ
အဖြဲ ့၊ ပုဂၢိဳလ္

တာဝန္ရွိသူ/

ပံ့ပိုးမႈ

ၿပီးဆံုးသည့္
ေန ့စဲြ

ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္း
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၁

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားလံုးအတြက္
တာ၀န္ေပးရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ
အတြက္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္

၂

ရန္ပံုေငြေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအားေလ့လာျခင္း
(အားေပးလႈံ႕ေဆာ္သည့္ရန္ပံုေငြႏွင့္ျပည္
တြင္းရန္ပံုေငြ)

၃

ပထမႏွစ္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အားေဖာ္ထုတ္ရန္
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