
ပြည်ြ ယာဉ် အန္တရ ာ ယ်၊ လမ််းအန္တ ရာ ယ်က င််း ရှင််း ရရ်း 

၁။ မြန်ြာန ိုငင်ံအနနမြင ် ယာဉ်အနတရာယ်၊ လြ််းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်းလိုပ်ငန််းစီြံချက် Myanmar 

National Road Safety Action Plan (2021-2030) က ိုချြှတ်၍ ယာဉ်အနတရာယ် လြ််းအနတရာယ် 

ကင််းရှင််းနရ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းန ာင်ရွက်လျက်ရှ ပါသည်။  

၂။ ကြဘာလံို်း  ိုင်ရာအနနမြင ် UN ြမှပဋ္ဌာန််းထာ်းသည ် Global Plan for UN’s Decade of 

Action for Road Safety (2021-2030) အရလ ိုက်နာန ာငရ်ွက်လျက်ရှ ပါသည်။ UN အြ  ွဲ့ဝင် 

န ိုငင်ြံျာ်းအနနမြင ် Global Action Plan က ိုမပည ်ြရီန်အတ က် 12 Voluntary Performance 

Targets က ိုဦ်းတည်န ာင်ရွက်နနပါသည်။ ထ ို Voluntary Performance Targets (၁၂) ချက်ြာှ- 

 (က)  ရည်ြှန််းချက် (၁) - ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်တ င် ကြဘာ န ိုင်ငြံျာ်းအနနမြင ် မပည ်စံိုနကာင််းြ န် 

ပပီ်း ကဏ္ဍစံိုပါဝင်နသာ အြျ   ်းသာ်းယာဉ်အနတရာယ်၊ လြ််းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနစ 

နရ်းလိုပ်ငန််းစီြံချက်က ို ချြှတ်ပပီ်းအချ  န်သတ်ြှတ်ချက်ပါနသာ ရညြ်ှန််းချက်ြျာ်း 

အနကာငအ်ထည်နြာ်န ာင်ရွက်ရန်။ 

  (By 2020, all countries establish a comprehensive multisectoral national 

road safety action plan with time –bound targets.) 

 (ခ) ရညြ်ှန််းချက် (၂) - ၂၀၃၀ မပည ်နှစ်နရာက်ချ  န်၌ န ိုငင်အံာ်းလံို်းသည် UN က ယာဉ် 

အနတရာယ်၊ လြ််းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်း  ိုင်ရာအတ က် မပဋ္ဌာန််းချ ပ်  ိုထာ်းနသာ 

စာချ ပ်ြျာ်းထ ြှ အနရ်းကကီ်းသည ် စာချ ပ်တစ်ခို (သ ိုို့ြဟိုတ်) တစ်ခိုထကပ် ိုသည ် 

စာချ ပ်ြျာ်းက ို လက်ခံအတည်မပ ကျင ်သံို်းကကရန်။ 

  (By 2030, all countries accede to one or more of the core road safety-

related UN legal instruments.) 

 (ဂ) ရညြ်ှန််းချက်(၃) - လြ််းအသံို်းမပ သူြျာ်းအာ်းလံို်း ယာဉ်အနတရာယ်၊ လြ််းအနတရာယ် 

ကင််းရှင််းနစနရ်း အတ က် ၂၀၃၀ မပည ်နှစ်နရာက်ချ  န်၌ လြ််းအသစ်ြျာ်းအာ်းလံို်းက ို 

နည််းပညာစံနှုန််းြျာ်းနှင ်အညီ က ိုက်ညီနစနရ်း သ ိုို့ြဟိုတ် 3-star အ င ်နှင ် 3-star 

အ င ်ထက်ပ ို၍ နကာင််းြ န်နသာလြ််းြျာ်း အသံို်းမပ န ိုင်နစနရ်းန ာငရ်ွက်ကကရန်။ 

  (By 2030, all new roads achieve technical standards for all road users that 

take into account road safety, or meet a three star rating or better.) 



 (ဃ) ရည်ြှန််းချက်(၄) - လြ််းအသံို်းမပ သူြျာ်းအာ်းလံို်း ယာဉ်အနတရာယ်၊ လြ််းအနတရာယ် 

ကင််းရှင််းနစနရ်းအတ က ်၂၀၃၀ မပည ်နှစ်နရာက်ချ  န်၌ လြ််းနပေါ်တ င်သ ာ်းလာနနသည ် 

ခရီ်းစဉ ် (၇၅) ရာခ ိုင်နှုန််းနကျာ်သည်နည််းပညာစံနှုန််းြျာ်းနှင ်အညီ တည်န ာက် 

ထာ်းသည ် လြ််းြျာ်းနပေါ်၌ နြာင််းနှင်သ ာ်းလာန ိုင်နစနရ်းန ာင်ရွက်ကကရန်။ 

  (By 2030, more than 75% of travel on existing roads is on roads that meet 

technical standards for all road users that take into account road safety.) 

 (င) ရည်ြှန််းချက် (၅) - ၂၀၃၀ မပည ်နှစ်နရာက်ချ  န်၌ နြာ်နတာယ်ာဉ်အသစ်ြျာ်း (ထိုတ်လိုပ် 

မခင််း၊ နရာင််းချမခင််း၊ တငသ် င််းမခင််းစသည်တ ိုို့က ို  ိုသည်) ၁၀၀% နှင ် အသံို်းမပ နန   

နြာန်တာ်ယာဉ်ြျာ်းသည် UN စည််းြျဉ််းြျာ်းနှင ်လည််းနကာင််း၊  ကြဘာလံို်း  ိုင်ရာ 

နည််းပညာသတ်ြှတ်ချက်ြျာ်းနှင ်လည််းနကာင််း၊ န ိုငင်ံအလ ိုက်သတ်ြှတ်လ ိုက်နာ 

မပဋ္ဌာန််းကျင ်သံို်းသည ် သတ်ြှတ်ချက်ြျာ်းနှင ် လည််းနကာင််းညီည တ်က ိုက်ညီနစနရ်း 

န ာငရ်ွက်ကကရန်။ 

(By 2020, 100% of new (defined as produced, sold or imported) and used 

vehicles meet high quality safety standards, such as the recommended 

priority UN Regulations, Global Technical Regulations, or equivalent 

recognized national performance requirements.) 

 (စ) ရည်ြှန််းချက်(၆) - ၂၀၃၀ မပည ်နှစ်နရာက်ချ  န်၌ သတ်ြှတ်အမြန်နှုန််းထက်နကျာ်လ န် 

သ ာ်းလာနသာ ယာဉ်အချ   ်းအာ်း ထက်ဝက်နလ ာ ချပပီ်း ထ ခ ိုက်ဒဏ်ရာရြှုနှင ် အမြန် 

နှုန််းနကကာင ်မြစ်နပေါ်ရသည ် ဒဏ်ရာရြှုနှင ်နသ ံို်းြှုြျာ်းက ို နလ ာ ချန ိုင်နရ်းန ာင် 

ရွက်ကကရန်။ 

  (By 2030, halve the proportion of vehicles travelling over the posted 

speed limit and achieve a reduction in speed-related injuries and 

fatalities.) 

 ( ) ရည်ြှန််းချက်(၇) -  ၂၀၃၀ မပည ်နှစ်နရာက်ချ  န်၌ စံချ  န်စံညွှန််းနှင ်က ိုက်ညီနသာ 

နြာန်တာ်  ိုငက်ယ်ဦ်းထိုပ်က ို နြာန်တာ ် ိုငက်ယ် စီ်းနင််းသူ(၁၀၀) ရာခ ိုင်နှုန််းနီ်း 

ပါ်းတပ် င်စီ်းနင််းနစနရ်း န ာငရ်ွက်ကကရန်။ 



  (By 2030, increase the proportion of motorcycle riders correctly using 

standard helmets to close to 100 %.) 

 (ဇ) ရညြ်ှန််းချက်(၈) - ၂၀၃၀ မပည ်နှစ်နရာကခ်ျ  န်၌ နြာန်တာ်ယာဉ်စီ်းနင််းသူ(၁၀၀) 

ရာခ ိုငန်ှုန််းနီ်းပါ်းထ ိုငခ်ံိုခါ်းပတ် တပ် င်စီ်းနင််းနစနရ်းနှင ် ကနလ်းြျာ်းအတ က် 

ကနလ်းထ ိုငခ်ံိုအသံို်းမပ ြှုက ိုလည််း (၁၀၀) ရာခ ိုငန်ှုန််းနီ်းပါ်း အသံို်းမပ ကကနစနရ်း 

န ာငရ်ွက်ကကရန်။  

  (By 2030, increase the proportion of motor vehicle occupants using safety 

belts or standard child restraint systems to close to 100 %.) 

 (ဈ) ရညြ်ှန််းချက် (၉) - ၂၀၃၀ မပည ်နှစ်နရာကခ်ျ  န်၌ အရက်နသစာနှင ် စ တ်ကက န ်းက ို 

နသာက်စာ်းသံို်းစ  နသာ ယာဉ်နြာင််းြျာ်းနကကာင ် မြစ်နပေါ်သည ် ထ ခ ိုက်ဒဏ်ရာရြှု 

နှင  ်နသ ံို်းြှုအနရအတ က်က ို ထက်ဝက်နလ ာ ချနစနရ်း န ာငရ်ွက်ကကရန်။  

  (By 2030, halve the number of road traffic injuries and fatalities related 

to drivers using alcohol, and/or achieve a reduction in those related to 

other psychoactive substances.) 

 (ည) ရညြ်ှန််းချက် (၁၀) - ၂၀၃၀ မပည ်နှစ်နရာကခ်ျ  န်၌ န ိုငင်ံအာ်းလံို်း၌ ကာ်းနြာင််းနန 

စဉ် ြ ိုဘ ိုင််းြိုန််းအသံို်းမပ ြှုက ိုတာ်းမြစ်သည ် သ ိုို့ြဟိုတ် ပ တ်ပင်သည ်ဥပနဒြျာ်း 

မပဋ္ဌာန််းကျင ်သံို်းနရ်းအတ က် န ာငရ်ွက်ကကရန်။  

  (By 2030, all countries have national laws to restrict or prohibit the use 

of mobile phones while driving.) 

 (ဋ) ရည်ြှန််းချက်(၁၁)- ၂၀၃၀ မပည ်နှစ်နရာကခ်ျ  န်၌ န ိုငင်အံာ်းလံို်း၌ ကျွြ််းကျင်ယာဉ် 

နြာင််းြျာ်းအတ က် ယာဉ်နြာင််းချ  န်နှင ် အနာ်းယူချ  န်က ို ကနို့်သတ်သည ် စည််းြျဉ််း 

စည််းကြ််းြျာ်းမပဋ္ဌာန််းနရ်းနှင ် န ိုငင်တံကာ/ နဒသ  ိုင်ရာစည််းြျဉ််း သတ်ြှတ်ချက် 

ြျာ်းက ိုလ ိုက်နာနရ်း န ာငရ်ွက်ကကရန်။ 

  (By 2030, all countries to enact regulation for driving time and rest 

periods for professional drivers, and/or accede to international/ regional 

regulation in this area.) 



 (ဌ) ရညြ်ှန််းချက် (၁၂) - ၂၀၃၀ မပည ်နှစ်နရာကခ်ျ  န်၌ န ိုငင်ံအာ်းလံို်းသည် 

ယာဉ်တ ိုက်ခ ိုက်ြှုအတ က် အနရ်းနပေါ်နစာင ်နရှာကန်ပ်းသည ်အချ  န်က ို နလ ာ ချန ိုင် 

နရ်းအတ က် ရညြ်ှန််းချက်ချြတှ် န ာငရ်ွက်ကကရန်။ 

        (By 2030, all countries establish and achieve national targets in order to 

minimize the time interval between road traffic crash and the provision 

of first professional emergency care.) 

၃။ 12 Voluntary Performance Targets နှင စ်ပ်လျဉ််း၍ မြန်ြာန ိုငင်ြံှ န ာငရ်ွက်လျက်ရှ  

နသာအနမခအနန PowerPoint Presentation အာ်း ြ ်းတ ွဲ(၁) မြင ်နြာမ်ပထာ်းပါသည်။ မြန်ြာ 

န ိုငင်အံနနမြင ် လက်ရှ တ င် UN ၏ Minimum Set of Road Crash Report ပါ အချက် 

အလက်ြျာ်းနှင အ်ညီ နကာက်ယူန ိုင်နရ်း Road Crash Database System အာ်း အ င ် 

မြြှင ်တင်ပပီ်းမြစ်ပါသည်။  Minimum Set of Road Crash Report တ င်ပါရှ သည ် အချက်ြျာ်းအာ်း 

ြ ်းတ ွဲ(၂) မြင ်နြာ်မပထာ်းပါသည်။ ကိုန််းလြ််းပ ိုို့န ာင်နရ်းညွှန်ကကာ်းြှုဦ်းစီ်းဌာနနှင ် မြန်ြာန ိုင်ငံ 

ရ တပ်ြ  ွဲ့တ ိုို့အနနမြင ် အ  ိုပါ Road Crash Database System အာ်းတစ်နမပ်းည ီအသံို်းမပ န ိုင်နရ်း 

န ာငရ်ွက်လျက်ရှ ပါသည်။ 

၄ ။ အာ ီယံနဒသတ င််း၌လည််း ကိုန််းလြ််းပ ိုို့န ာငန်ရ်းညွှန်ကကာ်းြှုဦ်းစီ်းဌာန အနနမြင ် 

Multisector  Road Safety Sub-Working Group (MRSSW) Road Safety   ိုင်ရာ အစည််းအနဝ်း 

က ိုပါဝငတ်က်နရာက်၍ အာ ီယံန ိုင်ငြံျာ်းနည််းတူ န ာငရ်ွက်လျက်ရှ ပါသည်။ န ိုငင်တံကာ 

န ာငရ်ွက်ြှုအနနမြင ် International Transport Forum ၊ Asia Development Bank ၊ United 

Nations စသည ် န ိုငင်တံကာအြ  ွဲ့အစည််းြျာ်းနှင လ်ည််း ယာဉ်အနတရာယ်လြ််းအနတရာယ်ကင််းရှင််း 

နရ်း လိုပ်ငန််းြျာ်းပူ်းနပါင််းန ာင်ရွက်လျက်ရှ ပါသည်။  

 

 
 


