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ပုိ့ေဆာင်ေရးနှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

အစုိးရသစ်၏ ရက်(၁၀၀) ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ 
 

၁။  အစုိးရသစ်တာဝန်ယူပြ းီသည့် ကာလဖြ စ်သည့် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဧပြ လီအတွင်း ပုိ့ေဆာင်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ ရထားပုိ့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကီး 

ဌာနတုိ့အားေပါင်းစည်း၍ ပုိ့ေဆာင်ေရးနှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနကုိ ဖဲွ့စည်းခ့ဲသည်။ လက်ရိှတွင် 

ပုိ့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာနအား ဌာနအဖဲွ့အစည်း (၇) ခု၊ နုိင်ငံပုိင်စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်း (၆) ခု၊ လူ့ 

အရင်းအမြ စ်ဖံွ့ဖြ ိုးေရးေကျာင်း (၃) ခုဖြ င့် ေအာက်ပါအတုိင်း ဖဲွ့စည်းထားရိှသည် - 
 

 (က) ေလေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 

 (ခ ) ေရေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 

 (ဂ ) ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်  မြ စ်ေချာင်းများ ဖံွ့ဖြ ို းတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

 (ဃ) ကုန်းလမ်းပုိ့ေဆာင်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 

 (င) မုိးေလဝသနှင့် ဇလေဗဒညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 

 (စ) ဆက်သွယ်ေရးညွှန်ကြ ားမှုဦးစီးဌာန 

 (ဆ) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆုိင်ဘာလံုခြ ုံေရးဦးစီးဌာန 

 (ဇ )  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်း 

 (ဈ )  ပြ ည်တွင်းေရေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်ေရး 

 (ည)  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင် 

 (ဋ )  မြ န်မာ့သေ င်္ဘာကျင်းလုပ်ငန်း 

 (ဌ )  မြ န်မာ့မီးရထား 

 (ဍ ) ကုန်းလမ်းပုိ့ေဆာင်ေရး 

 (ဎ )  မြ န်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

 (ဏ)  မြ န်မာ့စာတုိက်လုပ်ငန်း 

 (တ) ြမန်မာနုိင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသုိလ် 

 (ထ)  မြ န်မာနုိင်ငံကုန်သွယ်ေရေကြ ာင်းေကာလိပ် 

 (ဒ ) ဗဟုိပုိ့ေဆာင်ဆက်သွယ်ေရးေကျာင်း 

 

၂။ နိုင်ငံေတာ်အစိုးရသစ ်တာဝန်ယူသည့်ကာလ၏ အစပထမရက်ေပါင်း (၁၀၀)အတွင်း ပို့ေဆာင် 

ေရးနှင် ့ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကးီဌာနမှ ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကုိ (၂၈-၄-၂၀၁၆) ရက်ေန့တွင ်

ကျင်းပပြ ုလုပ်သည့်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ် (၂/ ၂၀၁၆) သို့ တင်ပြ ခွင့်ပြ ု 

ချက်ရယူခဲ့သည်။ ရက်(၁၀၀)အတွင်း လုပ်ငန်းစဥ် စုစုေပါင်း (၁၇)ခုအား ေအာက်ပါအတိုင်း အေကာင် 

အထည်ေဖာ်နိုင်ခ့ဲသည် - 
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 (က) ပုိ့ေဆာင်ေရးက  
 

  (၁) လုပ်ငန်းစဥ် (၁)။ ATR ေလယာဥ်အကးီစား  ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်း 

အတွက ်ေလယာဥ်အမျိုးအစား ATR 72- 212A ေလယာဥ်အမှတ်၊ XY - AJN ၏ 

8 years Check  လုပ်ငန်းကိ ု  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်းမှ ပထမဦးဆုံး စတင် 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်  ဖြ စ် ပြ းီ၊    မြ န်မာအင်ဂျင်နီယာများမှ ရက်ေပါင်း (၆၀)အတွင်း အပြ းီ 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။  
 

  (၂) လုပ်ငန်းစဥ် (၂)။ ေရေကြ ာင်းပုိ့ေဆာင်ေရးက  ေဘးကင်းလုံခြ ုံမှု ပိုမိုရရှိေစရန် 

ေရယာဉ်ပိုင်ရှင်များ၊ ေရယာဥ်လုပ်သားများနှင့်  ပြ ည်သမူျားအား ေဆွးေနွးပွဲများ၊ 

အသိပညာေပးမှုများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ကိ ု တုိင်းေဒသကီး (၇) ခု၊  ပြ ည်နယ် (၃) ခု 

တို့ရှ ိ  မြ ို့နယ်ေပါင်း (၃၂)  မြ ို့နယ်တို့တွင် လျာထားချက်အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ ့

သည်။ 
 

  (၃) လုပ်ငန်းစဥ် (၃)။  မြ စ်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ေရလမ်းေကြ ာင်း ထိန်းသိမ်းေရးအတွက်  ပြ ည်ေထာင် 

စုဘတ်ဂျက်မှ ေဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း (၂) ခု၊ တုိင်းေဒသကီးအစုိးရများ၏ ဘတ်ဂျက် 

ခွင့်ပြ ုေငွနှင့် မိမိတုိ့၏  ကီးကြ ပ်မှုဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့် ကမ်းပြ ို ၊ ကမ်းထိန်းလုပ်ငန်း 

(၃၆) ခု ေဆာင်ရွက်မှုအေခြ အေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - (လုပ်ငန်း 

တစ်ခုလံုးပြ းီစီးမှုမာှ (၈၇%)  ဖြ စ်သည်) 
 

   (ကက)  ပြ ည်ေထာင်စုဘတ်ဂျက်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့် ေရလမ်းဖွံ့ ဖြ ို းေရး လုပ်ငန်း 

ေကာင်းမွန်ေရးလုပ်ငန်းမှာ (၁၀၀%) ေဆာင်ရွက်ပြ ီးစီးခဲ့ပြ းီ၊ ချင်းတွင်းဝ - 

မံုရွာ ေရလမ်းေကာင်းမွန်ေရး လုပ်ငန်းမှာ လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းများ စုေဆာင်းပြ းီ 

 ဖြ စ်ေသာ်လည်း ချငး်တွင်းမြ စ်ေရ  မြ င့်တက်လာမှုေကြ ာင့် လုပ်ငန်းများ 

စတင်ေဆာင်ရွက်နိုင်ခြ င်းမရိှဘဲ (၁-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေန့မှသာ လုပ်ငန်း 

စတင်နိုင်မည်ဖြ စ်ပြ းီ (၂၈-၂-၂၀၁၇) တွင ် ပြ ီးစီးမည်  ဖြ စ်သည်။  
 

   (ခခ)  တိုင်းေဒသကးီ/  ပြ ည်နယ် ဘတ်ဂျက်ဖြ င် ့ ေဆာင်ရွက်သည် ့ ကမ်းပြ ို  

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း (၃၆)ခုအနက် ၁၀၀%  ပြ ီးစီးသည့်လုပ်ငန်း (၂၈)ခု၊ 

၆၅%  ပြ းီစီးသည့်လုပ်ငန်း (၁)ခု၊ ၆၀%  ပြ းီစးီသည့် လုပ်ငန်း(၂)ခု၊ ၅၅%  ပြ ီး 

စီးသည့် လုပ်ငန်း(၂) ခု၊ ၅၀%  ပြ ီးစီးသည့်လုပ်ငန်း (၂)ခုတို့ကိ ုေဆာင်ရွက် 

 ပြ ီးစီးခဲ့ပြ းီ၊ ဧရာဝတီမြ စ်ေရ အကိမ်ကိမ ်မြ င့်တက်လာမှုေကြ ာင် ့အေကာင ်

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ခြ င်းမရှိသည့်လုပ်ငန်း (၁)ခုအား ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလတွင ်အပြ းီေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်သည်။  
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  (၄) လုပ်ငန်းစဥ် (၄)။ မန္တ ေလးဆိပ်ကမ်းအဆင့်မြ ငှ့်တင် တည်ေဆာက်ရန်အတွက် ဂျပန် 

နိုင်ငံေထာက်ပံ့ေင(ွGrant Assistance) အတည်ပြ ုချက်ရရှိေရးအတွက ်Manda-

lay Inland Port Establishment အား စီမံကိန်းနှင့် ဘ ာေရးဝန်ကးီဌာနသို့ 

ထပ်မံအဆိုပြ ုထားပြ းီ ြဖစ်သည်။ ဂျပန်အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

ေရးေအဂျင်စီသို့လည်း မူလဆိပ်ကမ်းတည်ေဆာင်မည် ့လျာထားေနရာနှင့် တံတား 

ဒီဇိုင်းကိ ုယခုနှစ်အတွင်း အပြ းီ ပြ န်လည်သုံးသပ်ေပးရန ်ညှိနိှုင်းခြ င်းများအပါအဝင် 

လုပ်ငန်းများ ရာနှုန်းပြ ည့်ေဆာင်ရွက်ပြ ီး ြဖစ်သည်။ 
 

  (၅) လုပ်ငန်းစဥ် (၅)။ မိုးေလဝသနှင့်ဇလေဗဒက အတွက် မုန်တိုင်းဖြ စ်ေပါ်မှုများကိ ု

ေစာင့်ကြ ည့်ေထာက်လှမ်းနိုင်ရန် ရန်ကုန်၌ ေရဒါတပ်ဆင်ေရးအတွက် အမြ င့် (၇၇) 

မီတာရှိ တာဝါတည်ေဆာက်ခြ ငး်နှင့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြ င်းများ ရာနှုန်းပြ ည့် 

ေဆာင်ရွက်ပြ ီး ြဖစ်သည်။ 
 

  (၆) လုပ်ငန်းစဥ် (၆)။ အယ်နီညိုနှင် ့ လာနီညာ ရာသီဥတုဖြ စ်စဥ်များ၏ ေနာက်ဆုံး 

အေခြ အေနကိ ုအချိန်နှင့်တေပြ းညီထုတ်ပြ န်မှုများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းအတွက် အယ်န ီ

ညို ရာသီဥတုဖြ စ်စဥ်၏ အ ေြခအေနများကို တစ်လလျှင်(၂) ကမိထု်တ်ပြ န်ေပးလျှက် 

ရှိပြ ီး၊ ယခုအခါအယ်နီညိုဖြ စ်ေပါ်မှုမှာ ပုံမှန်အေခြ အေနသို့ ေရာက်ရှိသွားပြ ီ ြဖစ် 

သည်။ ဆက်လက်ပြ းီ လာနီညာရာသီဥတုဖြ စ်ေပါ်လာမှုမှာ ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာ 

လအထိ (၄၄%)  ဖြ စ်နိုင် ေြခရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရသဖြ င် ့လာနီညာြဖစ်ေပါ်မှုအ ေြခ 

အေနအား ဆက်လက် ေစာင့်ကြ ည်ထ့ုတ်ပြ န်သွားမည် ြဖစ်သည်။  
 

 (ခ) ကုန်းလမ်းနှင့် ရထားပုိ့ေဆာင်ေရးက  
 

  (၇) လုပ်ငန်းစဥ်(၇)။ ကုန်းလမ်းပို့ေဆာင်ေရးက အတွက် ယာဥ်စည်းကမ်း၊ လမ်း 

စည်းကမ်း ပညာေပးသင်တန်းများနှင့် ေဟာေပြ ာပွဲများကိ ုအကိမ ် (၅၀) ေဆာင် 

ရွက်ခြ င်းအတွက် တိုင်းေဒသကးီ/  ပြ ည်နယ်အသီးသီးတွင် (၃၅၆)  ကိမ်ပြ ုလုပ်နိုင ်

ခဲ့ပြ ီး၊ ရာနှုန်းပြ ည့်ထက် ေကျာ်လွန ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဲ့သည်။  
 

  (၈) လုပ်ငန်းစဥ် (၈)။ ယာဥ်ေမာင်းလိုင်စင ် (ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င)များကို Chip ပါသည့် နိုင်င ံ

တကာအဆင့်မီ Smart Card များကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း တိုင်းေဒသကးီ/ 

 ပြ ည်နယ်အသီးသီးတွင် (၁၂၂,၂၃၉) ကဒ်ထုတ်ေပးနိုင်ခဲ ့ပြ ီး၊ ရာနှုန်းပြ ည်ေ့ဆာင ်

ရွက်ပြ ီး ြဖစ်သည်။  
 

  (၉) လုပ်ငန်းစဥ် (၉)။  မြ နမ်ာ့မီးရထားဝန်ထမ်းများ စိတဓ်ါတ်ေရးရာ ေပြ ာငး်လေဲရး 

အတွက ်“ ပြ ည်သူ့ဆက်ဆံေရး”ဘာသာရပ်ကိုတိုင်းအဆင့်သို့ သွားေရာက်ရှင်းလင်း 
ပညာေပး သင်ကြ ားပို့ချခြ င်းအား တိုင်း(၁၁)တိုင်းတွင် ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ခဲ့သည်။ 
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  (၁၀) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၀)။  မြ စ်ငယ်ေဒွးလမ်းတံတား (အရှည်ေပ၈၆၀) တည်ေဆာက် 

 ခြ င်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ ပြ ီး မူလတံတား(၁)စင်းမှ(၂)စင်းဖြ စ်လာသဖြ င့် အချိန်တိ ု

ေတာင်းစွာ ရထားများ အစုန်/အဆန် သွားလာနိုင်ေတာ့မည ် ဖြ စ်သည်။ 
 

  (၁၁) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၁)။ စီးပွားေရးတွက်ေချမကိုက်ေသာ ရထားလမ်းပိုင်းများ ဖျက် 

သိမ်းေရး စိစစ်မှုများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းအတွက် လုံးဝဖျက်သိမ်းရမည့် ရထားလမ်း 

ပိုင်း (၁၆)ခ ုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြ ီး၊ ခရီးစဥ်ေပြ ာင်းလဲေပြ းဆဲွရန် လိုအပ်သည့် ရထားလမ်း 

ပိုင်း (၁၄)ခ ုတို့အား  ပြ ငဆ်င်ေပြ းဆွဲေစလျက်ရှိသည်။ 
 

 (ဂ) ဆက်သွယ်ေရးက  
 

  (၁၂) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၂)။ လိှုင်းနှုန်းစဥ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၁၃ (က)အရ လိှုင်းနှုန်းခွင ်

အသုံးပြ ုခွင့်အတွက် (2.6 GHZ) လှိုင်းနှုန်းစဥ် ေလလံတင်မှုေဆာင်ရွက်ခဲ့ ပြ းီ၊ 

Auction Framework for 2.6 GHZ အား ၂၅-၇-၂၀၁၆ ရက်ေန့တွင ်ထုတ်ပြ န် 

 ပြ ီးြဖစ်သည်။ 
 

  (၁၃) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၃)။ Myanmar National Satellite Project အတွက် 

ဦးစားေပးေရွးချယ်ထားေသာ Intelsat Satellite Operator နှင့် အပြ းီသတ် 

စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ ့ပြ ီး ြဖစ်သည်။  
 

  (၁၄) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၄)။ ရက်(၁၀၀)လုပ်ငန်းစဥ်များ မစတင်မီ မိုဘိုင်းစခန်း (၄၄၂၈) 

ခု ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ ထပ်မံ၍ GSM စခန်း (၅၀၀) တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခြ င်းကိ ု ရက် 

(၁၀၀)အတွငး် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။  
 

  (၁၅) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၅)။ ရန်ကုန်တိုငး်ေဒသကီး၊ အလုံမြ ို့နယ်ရှိ ေအာ်တိုအိတ်ချိန်း 

ရုံးတွင ်Mobile Operation Center (MOC) ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြ းီ ဖြ စ်သည်။  
 

  (၁၆) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၆)။ တိုင်းေဒသကးီများ/  ပြ ည်နယ်များတွင် လက်ရှိ MPT Brand 

Shop (၄၉)ခု ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ ထပ်မံ၍ Brand Shop (၂၀) ခု တိုးချဲ့ 

ဖွင့်လှစ်ရန ်လျာထားခဲ့ရာ (၄၀) ခုအထိ တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။  
 

  (၁၇) လုပ်ငန်းစဥ် (၁၇)။ SEA-ME-WE-5 ေရေအာက် ေကဘယ်ဆက်ေကြ ာင်းအတွက ်

ေငေွဆာငက်မ်း ေြခ Beach Man Hole နှင့် ပုသိမ်မြ ို့ ေရေအာက်ေကဘယ်စခန်း 

Cable Landing Station အကြ ား(၅၈)ကီလိုမီတာ အကွာအေဝးအား ေမြ  

ေအာက်ဆက်ေကြ ာင်းဖြ င့် ဖိုင်ဘာေကဘယ်နှင့် ပါဝါေကဘယ်သွယ်တန်း ချိတ ်

ဆက်ခြ င်းလုပ်ငနး် (Cable Laying & Splicing)  ေဆာင်ရွက်ပြ းီ ြဖစ်သည်။ 
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လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာနုိ်င်မှု 
 

၃။ ပို့ေဆာင်ေရးနှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနဖြ င့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း(၁၇)ခုအနက်မ ှလုပ်ငန်း 

စီမံကိန်း(၁၆)ခုအား ရာနှုန်းပြ ည့်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဲ့သည်။  မြ စ်ဆိပ်ကမ်းနှင့် 

ေရလမ်းေကြ ာင်း ထိန်းသိမ်းေရး၊ ကမ်းပြ ို/ ကမ်းထိန်းလုပ်ငန်း စီမံကိန်း (၁)ခုသာ ဧရာဝတီမြ စ်နှင့် 

ချင်းတွင်းမြ စ်များတငွ ်ယခင်ပံုမှန်နှစ်များထက် (၂)လေစာ၍  မြ စ်ေရမြ င့် တက်ခြ င်းေကြ ာင့် ေဆာင်ရွက ်

ေနဆဲဖြ စ်သည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏(၈၇%)ေဆာင်ရွက်ပြ းီြဖစ်ရာ ကျန်ရှိေသာလုပ်ငန်းများ ကို 

၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလအပြ းီ ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါေကြ ာငး် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံးသို့၂-၈-၂၀၁၆ 

ရက်ေန့တငွ ် လည်းေကာင်း၊  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ့ အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ ် (၁၀/၂၀၁၆) သို့     

၄-၈-၂၀၁၆ ရက်ေန့တငွ်လည်းေကာင်း တင်ပြ ထားပြ းီ ြဖစ်သည်။  
 

ပုိ့ေဆာင်ေရးမူဝါဒေကြ ငြ ာချက်သစ်တစ်ရပ် ချမှတ်နုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 
 

၄။ နိုင်ငံေတာ်၏သယ်ယူပို့ေဆာင် ေရးက ေရရှည်နှင် ့ စဉ်ဆက်မပြ တ်ဖွံ့ဖြ ို းတိးုတက်ေစေရးကို 

ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေအဂျင်စီ၏ 

အကူအညီဖြ င့် ၂၀၁၂ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ပို့ေဆာင်ေရးနည်းလမ်းအားလုံး ေပါင်းစညး်ထား 

သည့် အမျိုးသားပို့ေဆာင်ေရးပင်မစီမံကိန်း(National Transport Master Plan)ကိ ု ေရးဆွဲခဲ့ 

သည်။ အဆိုပါပင်မစီမံကိန်းသည ်နှစ်ေပါင်းများစွာကာလအတွင်း ပထမဆုးံေရးဆွဲနိုင်ခဲ့သည့် စီမံကိန်း 

 ဖြ စ်ပြ ီး ေလေကြ ာငး်၊ ေရေကြ ာင်း၊ ကုန်းလမ်းနှင့် ရထားပို့ေဆာင်ေရးက အသီးသီး၏ လုပ်ငန်း 

စီမံကိန်း (၁၄၂) ခုကို ၂၀၁၅ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ခုနှစ်အတွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ဂျပန်ကျွမ်းကျင်သူ 

ပညာရှင်များမှ သုံးသပ်အကံပြ ုထားပါသည်။  
 

၅။ ထို့အပြ င် အာရှဖွံ့ ဖြ ိုးေရးဘဏ်၏ ကျွမ်းကျင်သူများမှ  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး 

က သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထက် ေနာက်ကျလျက်ရှိ ပြ ီး၊ အေခြ ခံအေဆာက်အအုံ ဖွံ့ဖြ ိုးေရးအတွက် 

GDP၏ (၁%)မှ (၁.၅%) သာအသုံးပြ ုလျက်ရှိေကြ ာင်း၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးက  ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေစ 

ရန်အတွက် ေဒသတွင်း ဖွံ့ဖြ ိုးမှုတန်းတူရှိေသာ နိုင်ငံများနည်းတူ GDP ၏ (၃%) မှ (၅%) အထိ တိုးမြ ငှ့် 

သုံးစွဲရန်လိုအပ်ေကြ ာင်း၊ ေငွလုံးေငွရင်း အသုံးစရိတ်တွင်လည်း အစုိးရေငွလုံးေငွရင်းအသံုးစရိတ ် စုစု 

ေပါင်း၏ (၅%) သာ အသုံးပြ ုေနရာမှ (၁၅) % အထိ တိုးမြ ငှ့်သံုးစွဲရန ်လိုအပ်ေကြ ာင်း၊  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ 

ေကျးလက်ပြ ည်သူသန်း (၂၀) ေကျာ်သည် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး ခက်ခဲသည့်ေဒသများတွင ် ေနထိုင် 

လျက်ရှိရာ ရာသီမေရွးအသုံးပြ ုနိုင်သည့် ေကျးလက်လမ်းများ တိုးချဲ့ ေဖာက်လုပ်ေရး၊ စရိတ်စကနည်း 

ပါးပြ ီး ကုန်စည်အများအပြ ားကိ ုသယ်ယူနိုင်သည့် ေရေကြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးကိ ု ရာသီမေရွး အသုံးပြ ု 

နိုင်ေရး၊ ရထားပို့ေဆာင်ေရးနှင့် ကုန်းလမ်းပို့ေဆာင်ေရး အ ေြခခံအေဆာက်အအုံများ ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက် 

လာေစေရး တို့ကို ရည်မှန်း၍ အမျို းသားပို့ေဆာင်ေရး ပင်မစီမံကိန်းကုိ မူဝါဒသစ်ချမှတ်၍ တစဆ်က် 

တစစ်ပ်တည်း လုပ်ေဆာင်သွားရန် သုံးသပ်အကံပြ ုထားပါသည်။  
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၆။ အထက်ပါသုံးသပ်အကံပြ ုချက်များအရ ရက်(၁၀၀)ကာလအတွင်း ပို့ေဆာင်ေရးက တစ်ရပ် 

လုံးကို  ခြ ုံငုမံိသည် ့မူဝါဒသစ် တစ်ရပ်ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် အာရှဖွံ့ဖြ ိုးေရးဘဏ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ 

ပို့ေဆာင်ေရးနယ်ပယ်နှင် ့ လုပ်ငန်းဆက်စပ်ေနေသာ ဝန်ကးီဌာနများမှတာဝန်ရိှသူများပါဝင်သည့် 

Myanmar Transport Policy Workshop အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပဲွတစ်ရပ်ကိ ု၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၃-

၂၄) ရက်ေန့များတွင ်ေနပြ ည်ေတာ၌် ကျင်းပ၍ ထည့်သွင်းသင့်သည် ့မူဝါဒဆိုင်ရာများကို ေဆွးေနွးခဲ့ 

ပါသည်။ ထို့ေနာက် အာရှဖွံ့ ဖြ ိုးေရးဘဏ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများအကူအညီဖြ င် ့အပြ းီသတ်မူကြ မး်တစ်ရပ် 

ကိ ု ရက ် (၁၀၀) ကာလအတွင်း ေရးဆွဲ ပြ ုစထုား ပြ ီး  ဖြ စ်သည်။ အဆိုပါ ပို့ေဆာင်ေရးမူဝါဒ ေကြ ငြ ာ 

ချက် အပြ းီသတ်မူကြ မး်နှင့် လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများ လွှဲေပြ ာငး်ေပးအပ််ခြ ငး်အခမး်အနားကိ ု ၂၀၁၆ 

ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၁)ရက်ေန့တငွ ်ေနပြ ည်ေတာ်၊ Park Royal Hotel ၌ ကျင်းပခဲ့ပြ ီးလည်းဖြ စ်သည။်  
 

အ ေြခခံအေကြ ာင်းအရင်းများ (Underlying Principles) 
 

၇။ မူဝါဒေကြ ငြ ာချက်သည် နိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏  ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်းလဲမှုများကိ ု ဦးတည၍် ေအာက် 

ေဖာ်ပြ ပါသေဘာတရားများအေပါ် အ ေြခခံေရးဆွဲထားရိှသည် - 
 

 (က) စီးပွားေရးဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေစရန် ထိေရာက်ပြ းီ စရိတ်ကျဉ်းေသာ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး 

စနစ် ေဖာ်ေဆာင်ရန်၊  

 (ခ ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင ် ထိေရာက်ေသာပြ ို င်ဆိုင်မှုဝန်းကျင်ကို ေဖာ် 

ေဆာင်ရန်၊  

 (ဂ ) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ စီးပွားေရးဆန်ဆန် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်နှင် ့ လုပ်ငန်းေဆာင် 

ရွက်နိုင်မှုအေပါ်အေခြ ပြ ု၍ စီမံခန့်ခွဲရန်၊ 

 (ဃ) မျှတေသာ ေဈးနှုန်း၊ ဘက်လိုက်ခြ င်းကင်းမှုနှင့် အေခြ ခံအေဆာက်အအုံ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု 

တန်ဖိုး ကို ေရရှည်တွင် ကာမိေစရန်၊  

 (င ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအတွက် အကျို းစီးပွားဖြ စ်ထွန်းမှုမရှိနိုင ်
ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံေတာ်မ ှအေထာက်အပံ့ေပးခြ ငး်ဖြ င့် ဆင်းရဲသား 
 ပြ ည်သမူျား၏ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး လိုအပ်ချက်ကို ပံ့ပိုးဖြ ည့်ဆည်းရန်၊ 

 (စ ) မျှတသည့်ပုဂ္ဂလိကပါဝင်မှုဖြ စ်ေစေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပြ ဋ္ဌာနး်၍  မြ ှင့်တင်ေဆာင် 
ရွက်ရန်၊ 

 (ဆ) စီးပွားေရးနှင် ့လူမှုေရး ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံရန်၊ 
 (ဇ ) ပို့ေဆာင်ေရးမူဝါဒချမှတ်ေရးတွင် အများပြ ည်သ၏ူ ပါဝင်မှုကိ ု မြ ငှ့်တင်ရန်၊ 
 (စျ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုများအတွက် ဆုံးဖြ တ်မှုများကိ ုက စုံခြ ုံငုံမိေစေရး 

ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
 (ည) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ေလျာညီေထွသည် ့ ေဘးကင်းလုံခြ ုံမှုရိှေသာ ပို့ေဆာင် 

ေရးစနစ်တစ်ရပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊ 
 (ဋ ) နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမီ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး ဥပေဒတစ်ရပ်ပြ ဋ္ဌာန်းရန်၊ 
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 (ဌ ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးက  ဖွံ့ဖြ ိုးေရး ပူးေပါင်း ညှိနိှုင်းမှုများ ခိုင်မာ အားေကာင်းေစရန်၊ 
 

မူဝါဒရည်မှန်းချက်များ (Policy Objectives) 
 

၈။ မူဝါဒရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် - 
 

 (က) စီးပွားေရးပိုင်းနှင့် ဥပေဒပိုင်းအရ ညီညွတ်မှုရှိေသာ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးဝန်းကျင ်
တစ်ရပ်ကို ေအာက်ပါတို့ကုိ အ ေြခခံ၍ တည်ေထာင်ရန် - 

  (၁) အသုံးပြ ုသူများမှ ေရွးချယ်နိုင်ရမည ်

  (၂) အသုံးပြ ုသူ၏ လိုအပ်ချက်အတိုင်း ဝန်ေဆာင်မှုေပးနိုင်ရမည်  

  (၃) အစိးုရ၏ စွက်ဖက်မှု ကင်းလွတ်ေစရမည် 

  (၄) ေစျးကွက်က သတ်မှတ်ေသာ နှုန်းထားအတိုင်း ြဖစ်ရမည် 
 

 (ခ ) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး အ ေြခခံအေဆာက်အအုံအသုံးပြ ုခွင့်အတွက် ရရှိေသာ အခွန် 
အေကာက်များဖြ င် ့ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်  

 

 (ဂ ) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ေကာ်ပိုေရးရှင်းအသွင် ေပြ ာငး်လဲရန ် 
 

 (ဃ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ေသာ လူမှုေရးလိုအပ်ချက်များကို  ဖြ ည့်ဆညး်ေပး 
နိုင်သည် ့သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးစနစ်  ဖြ စ်ထွန်းလာေစရန် 

 


