၂၆-၇-၂၀၁၁

ရထားပို ဆ့ ဆောင်ဆရးဝန်ကကြီးဌာန

( ၉း ၀၀) နာရီ

အစည်းအဆဝးခန်းမ

ရန်ကြုန်မမိ ု ပ့ တ်ရထားလုပ်ငန်းများ
ပါဝင်ဆသောလမ်းပိုင်းများနှင့် လမ်းအရှည်
၁။
ဆအာကြ်ပါတို ပ
့ ါဝင်မပီး ခရီးမိုင်မှာ ယှဉ်တွဲပါအတိုင်းဖဖြစ်ပါသေည်(ဆဖမပုံကကြမ်းကြို ဆနာကြ်ဆေကြ်
တွဲ “ကြ”အဖဖြစ်ပူးတွဲပါသေည်။)
(ကြ)ရန်ကြုန်-တညင်းကြုန်း-ကြျိုကြ်ကြလဲ့-မဂဂလာဒုံ-ဆမတ္တ ာညွန် ့

၂၉.၅၀ မိုင်

ပုဇွန်ဆတာင်-ရန်ကြုန်လမ်းပိုင်း
(ခ) ပုဇွန်ဆတာင်-သေဃဂန်းကြျွန်း-တိုးဆကကြာင်ကြဆလး-ရွာသောကကြီးလမ်းပိုင်း

၁၁.၇၅ မိုင်

(ဂ) တိုးဆကကြာင်ကြဆလး-သေီလဝါလမ်းပိုင်း

၁၆.၇၅ မိုင်

(ဃ)ဆအာင်သေုခ-ဒဂုံအ ဆရှ ပ့ ိုင်းတကြ္က သေိုလ်လမ်းပိုင်း

၄.၈၀ မိုင်

(င) တညင်းကြုန်း-ဆလှာ်ကြား-ကြွန်ပျူတာတကြ္က သေိုလ်လမ်းပိုင်း

၆.၅၀ မိုင်

စုစုဆပါင်း

၆၉.၃၀ မိုင်

ဆန စ
့ ဉ်ဆဖပးဆေွဲဆသော ရထားဆခါကြ်ဆရနှင့် minimum headway
၂။
ဆန စ
့ ဉ်ဆခါကြ်ဆရ(၂၀၀)ဆဖပးဆေွဲပါသေည်။ရထားတစ်စင်းနှင့်တစ်စင်း(၅)မိနစ်ခွာမပီး ဆမာင်းနှင်
နိုင်ရန် အချကြ်ဖပ စနစ်ကြို တပ်ဆေင်ထားပါသေည်။
ဘူတာများ၊ရပ်စခန်းများ
၃။
အထကြ်ပါလမ်းပိုင်းတွင်ဘူတာနှင့်ရပ်စခန်းစုစုဆပါင်း(၇၇)ရှိပါသေည်။ဘူတာများနှင့်
အဆဝးကြို ဆနာကြ်ဆေကြ်တွဲ “ခ” အဖဖြစ်ဆဖြာ်ဖပပါသေည်။

အကြွာ

အသေုံးဖပုဆသောစကြ်ဆခါင်းနှင့်တွဲအဆရအတွကြ်
၄။
စုစုဆပါင်း ရထားတွဲဆေိုင်း ရထားကကြီး(၁၄)ဆေိုင်းနှင့် RBE (၈)ဆေိုင်း စုစုဆပါင်း(၂၂)ဆေိုင်း
အသေုံးဖပုထားမပီး အသေုံးဖပုထားဆသော စကြ်ဆခါင်းနှင့်တွဲများမှာ ဆအာကြ်ပါ အတိုင်းဖဖြစ်ပါသေည် (ကြ)ဖမင်းဆကြာင်ဆရ (၉၀၀) အား (၆)ဆခါင်း နှင့်
(၁၂၀၀)အား (၈)ဆခါင်း

စုစုဆပါင်းစကြ်ဆခါင်း
(ခ) RBE ဆခါင်း

(၁၄)ဆခါင်း
(၁၁)ဆခါင်း

(ဂ) RBT လူစးီ တွဲ

(၁၀)တွဲ

(ဃ)အဖခားလူစီးတွဲ

(၈၅)တွဲ

အသေုံးဖပုထားဆသောဝန်ထမ်းဦးဆရ
၅။

မမိ ု ပ့ တ်ရထားသောမကြအဖခားရထားကကြီးများအတွကြ်ပါအသေုံးဖပုသေည့် ရန်ကြုန်၊ သေဃဂန်းကြျွန်း၊

တိုးဆကကြာင်ကြဆလး၊ ကကြည့်ဖမင်တိုင်၊ အင်းစိန်တို မ
့ ပါကြျန် ဘူတာများ နှင့် ရထား ဆဖပးဆေွဲဆရး
လုပ်ငန်းများအတွကြ် ဆအာကြ်ပါအတိုင်း ဝန်ထမ်းများကြို သေုံးစွဲထားပါသေည် (ကြ)မမိ ု ပ့ တ်ကြွန်ထရိုး

(၇) ဦး

(ခ) ဘူတာစာဆရးဝန်ထမ်း

(၈၃) ဦး

(ဂ) လကြ်မှတ်စစ်ဝန်ထမ်း

(၃၇) ဦး

(ဃ)စကြ်ဆခါင်းဆမာင်းနှင့် ၎င်း၏အကြူ

(၇၉) ဦး

(င) ရထားထိန်း

(၆၉) ဦး

(စ) မမိ ု ပ့ တ်စကြ်ဆခါင်းရုံဝန်ထမ်းများ

(၁၉၀) ဦး

(ဆေ)သေံလမ်းအုပ်ကကြီးနှင့် သေံလမ်းဂိုဏ်း၊ သေံလမ်းလုပ်သေား

(၁၁၂) ဦး

စုစုဆပါင်း

(၅၇၇) ဦး

လစဉ်ကြုန်ကြျစရိတ်
၆။

အကကြမ်းမျဉ်းအားဖဖြင့် လစဉ်ကြုန်ကြျစရိတ်မှာ ဆအာကြ်ပါအတိုင်းဖဖြစ်ပါသေည် (ကြ)အထကြ်ပါဝန်ထမ်းများလစာစရိတ်

၂၇,၈၀၇,၄၅၆.၀၆

ကြျပ်

၁၉၆,၀၁၁,၀၀၀.၀၀

ကြျပ်

(ဂ) လစဉ်ပျမ်းမျှမမိ ု ပ့ တ်စကြ်ဆခါင်းရုံ၏ ဖပုဖပင်ထိန်းသေိမ်းစရိတ၂် ၂,၆၉၂,၁၁၇.၉၇

ကြျပ်

(ခ) ရထားဆဖပးဆေွဲရန် စကြ်သေုံးဆေီတန်ဘိုး

နှင့်စကြ်ဆခါင်း၊ တွဲဖပုဖပင်ထိန်းသေိမ်းစရိတ်
(ဃ)လစဉ်ပျမ်းမျှသေံလမ်းဖပုဖပင်ထိန်းသေိမ်းဆရးကြုန်ကြျစရိတ်

စုစုဆပါင်း

၁၄,၉၀၀,၀၀၀.၀၀

ကြျပ်

၂၆၁,၄၁၀,၅၇၄.၀၃

ကြျပ်

ယဆန သေ
့ တ်မှတ်ထားဆသောရထားခနှုန်းထား
၇။

ရန်ကြုန်မမိ ု ပ့ တ်ခရီးစဉ်တွင်
(၁၅)မိုင်အထိ ခရီးစဉ်များအတွကြ် တစ်ဦးလျှင် လကြ်မှတ်ခ (၁၀၀)ကြျပ်၊
(၁၅)မိုင်အထကြ် ခရီးစဉ်များအတွကြ် တစ်ဦးလျှင် လကြ်မှတ်ခ (၂၀၀)ကြျပ်ဖဖြစ်ပါသေည်။

အသေကြ်အာမခံနှင့်ကြုန်သေွယ်ခွန်ဆပးသေွင်းရသေည့်နှုန်းထား
၈။
အသေကြ်အာမခံနှုန်းထားမှာ တစ်ဦးလျှင် (၁)ဖပားနှုန်းသေတ်မှတ်ချကြ်အရ ရန်ကြုန်မမိ ု ပ့ တ်
ခရီးစဉ်တွင် (၁၀၀)ကြျပ် ခရီးစဉ်အတွကြ် အာမခံနှုန်းထား (၀.၁၅)ကြျပ်၊ (၂၀၀)ကြျပ်
ခရီးစဉ်အတွကြ် အာမခံနှုန်းထား (၀.၃၀)ကြျပ်ဖဖြစ်ပါသေည်။ ဖမန်မာ့မီးရထားမှ လစဉ် ခရီးသေည်
ပို ဆ့ ဆောင်ခရဆငွ စုစုဆပါင်း (လူစးီ သေကြ်သေကြ်ဝင်ဆငွ)၏ (၈%)ကြို ကြုန်သေွယ်လုပ်ငန်းခွန်အဖဖြစ်
ဖပည်တွင်း အခွန်များ ဦးစီးဌာနသေို ့ ဆပးသေွင်း လျကြ်ရှိပါသေည်။

ကြားလမ်းခုံးဆကြျာ်နှင့် လူကြူးခုံးဆကြျာ်တည်ဆဆောကြ်ရမည့်ဆနရာများ
၉။
မမိ ု ပ့ တ်နှင့် ဆေင်ဆဖခဖြုံးရထားလမ်းအား ကြားလမ်းနှင့် လူကြူးလမ်း အဆဖမာကြ်အများ ဖဖြတ်သေန်း
ထားသေည်ဖဖြစ်ရာ ရထားများ (၂)မိနစ်ဖခား၊ (၃)မိနစ်ဖခား ဖဖြတ်သေန်း ဆမာင်းနှင် ပါကြ ကြားလမ်းကြူး
ဂိတ်တံတားများ ကြို ဆတာကြ်ဆလျာကြ် ပိတ်ထားရမည့် အဆနအထားသေို ့ ဆရာကြ်ရှိသေွား မည်ဖဖြစ်ပါသေည်။
ထို ဆ့ ကကြာင့် ရထားအဖမန်နှုန်း တိုးဖမှင့်လိုပါကြ ရထားစင်းဆရ များစွာ တိုးချဲ ့ပါကြ ကြားလမ်း
ခုံးဆကြျာ်တံတားများ ကြို မဖဖြစ်မဆန ဆအာကြ်ပါဆနရာများ၌ တည်ဆဆောကြ်ရပါမည် (ကြ) ကြံဘဲ့ဘူတာ၊ သေစ္စာကြားလမ်းကြူး
(ခ )

ဆဘာကြ်ဆထာ်ဘူတာ၊ ဆအာင်ဆဇယျကြားလမ်းကြူး

(ဂ )

အုတ်ကြျင်းဘူတာ၊ ပါရမီ(၂)ကြားလမ်းကြူး

(ဃ) ရွာမ၊ ဘုရင့်ဆနာင်ကြားလမ်းကြူး
(င )

တညင်းကြုန်းဘူတာ၊ တညင်းကြုန်းကြားလမ်းကြူး

(စ)

ဆဂါကြ်ကြွင်းဘူတာ၊ ဆဂါကြ်ကြွင်းကြားလမ်းကြူး

(ဆေ) မဂဂလာဒုံဘူတာ၊ ခဆရပင်ကြားလမ်းကြူး

၁၀။ ထို အ
့ ဖပင် မမိ ု ပ့ တ်ရထားလမ်း ဝဲယာ အုတ်စည်းရိုးကြာရံကြာ လူကြူးရန်အတွကြ် လူကြူးတံတား
တစ်မိုင်(၃)လုးံ နှုန်းဖဖြင့် (၁၀၀)ခန် ့ တည်ဆဆောကြ်ဆပးရမည်ဖဖြစ်ပါသေည်။
လစဉ်မမိ ု ပ့ တ်ရထားလမ်းဝင်ဆငွ
၁၁။

ဆအာကြ်ပါအတိုင်းဖဖြစ်ပါသေည်(ကြ)လစဉ် ရထားလကြ်မှတ်ခဝင်ဆငွ

၂၉,၄၄၈

ကြျပ်သေန်း

(ခ) မမိ ု ပ့ တ်ရထားလမ်းတစ်ဆလျာကြ်ရှိ ဆေိုင/် ဆဖမငှားရမ်းခဝင်ဆငွ

၁၃,၄၁၀

ကြျပ်သေန်း

၄၂. ၈၉၈

ကြျပ်သေန်း

စုစုဆပါင်း

ဆနာကြ်ဆေကြ်တွဲ “ခ”
ရန်ကြုန်မမိ ု ပ့ တ် ရထားလမ်းပိုင်းရှိ ဘူတာများ၏ ခရီးမိုင်အကြွာအဆဝး
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။
၂၂။
၂၃။
၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။

ရန်ကြုန်-ဘုရားလမ်း
ဘုရားလမ်း-လမ်းမဆတာ်
လမ်းမဆတာ်-ဖပည်လမ်း
ဖပည်လမ်း-ရှမ်းလမ်း
ရှမ်းလမ်း-အလုံလမ်း
အလုံလမ်း-ပန်းလှိုင်လမ်း
ပန်းလှိုင်လမ်း-ကကြည့်ဖမင်တိုင်
ကကြည့်ဖမင်တိုင်-ဟံသောဝတီ
ဟံသောဝတီ-လှညး် တန်း
လှည်းတန်း-ကြမာရွတ်
ကြမာရွတ်-သေီရိမမိုင်
သေီရိမမိုင်-အုတ်ကြျင်း
အုတ်ကြျင်း-သေမိုင်း
သေမိုင်း-သေမိုင်းမမိ ု သေ
့ စ်
သေမိုင်းမမိ ု သေ
့ စ်-ကကြိ ု ကြ
့ ုန်း
ကကြိ ု ကြ
့ ုန်း-အင်းစိန်
အင်းစိန်-ရွာမ
ရွာမ-ဆဖြာ့ကြန်
ဆဖြာ့ကြန်-ဆအာင်ဆေန်း
ဆအာင်ဆေန်း-တညင်းကြုန်း
တညင်းကြုန်း-ဆဂါကြ်ကြွင်း
ဆဂါကြ်ကြွင်း-ကြျိုကြ္က လဲ့
ကြျိုကြ္က လဲ့-မဂဂလာဒုံဆဈေး
မဂဂလာဒုံဆဈေး-မဂဂလာဒုံ
မဂဂလာဒုံ-ဆဝဘာဂီ
ဆဝဘာဂီ-ဥကြ္က လာပ
ဥကြ္က လာပ-ပုရွကြ်ဆေိတ်ကြုန်း
ပုရွကြ်ဆေိတ်ကြုန်း-ဆကြျာကြ်ဆရတွင်း
ဆကြျာကြ်ဆရတွင်း-တံတားကြဆလး
တံတားကြဆလး-ဆရကြူး
ဆရကြူး-ပါရမီ
ပါရမီ-ကြံဘဲ့
ကြံဘဲ့-ဆဘာကြ်ဆထာ်
ဆဘာကြ်ဆထာ်-တာဆမွ
တာဆမွ-ဆမတ္တ ာညွန် ့
ဆမတ္တ ာညွန် ့-မလွှကြုန်း
မလွှကြုန်း-ပုဇွန်ဆတာင်
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၃၈။

ပုဇွန်ဆတာင်-ရန်ကြုန်

=

၁.၀၀

မိုင်

ကြမ္ဘာ့မမိ ု ဖ့ ပရထားစနစ်၏အဆဖခခံများ
မမိ ု ဖ့ ပရထားစနစ်များ ထူဆထာင်ဖခင်းအဆကကြာင်းရင်း
၁။

မမိ ု ဖ့ ပများ ဖြွံ မ့ ဖြိုးကြျယ်ဖပန် လ
့ ာသေဖဖြင့် လူအများ ဆနထိုင်ရာဆနရာနှင့် လုပ်ငန်းခွင်၊ ရုးံ ၊ စကြ်ရုံ

ဆနရာများ အလှမ်းကြွာလာမပီး ဆအာကြ်ပါဆေိုးကြျိုးများ ဖဖြစ်ဆပါ်လာမှုကြို ဆလျာ့ပါးဆကြျာ်လွန်နိုင်ဆစရန်
မမိ ု ဖ့ ပရထားစနစ်ကြို ထူဆထာင်လာရပါသေည်-

(ကြ) ကြားများကကြပ်တည်းပိတ်ဆေို လ
့ ာသေဖဖြင့် သေွားလာမှုကကြန် က့ ကြာလာဖခင်း၊ ထိုပိတ်ဆေို ့ ဆနချိန်
ကြားများ စကြ်နှိုးထား ရသေဖဖြင့် ဆလာင်စာဆေီမှ ဖဖြစ်ဆပါ်လာဆသော ဓါတ် ဆငွ ့ များဆကကြာင့်
ဆလထု ပတ်ဝန်းကြျင် ညစ်ညမ်းမပီး ဆေိုးကြျိုးများ ဖဖြစ်ဆပါ်လာဖခင်း။

(ခ) မမိ ု တ
့ ွင်း၌ ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာအခကြ်အခဲရှိဖခင်း။
(ဂ) ဆမာ်ဆတာ်ကြားသေည် ရထားထကြ် စကြ်သေုံးဆေီကြုန်ကြျစရိတ်(၇)ဆေခန် ့ များဖပား သေည့်
အတွကြ် တစ်နိုင်ငံလုံး ၏ စကြ်သေုံးဆေီဝယ်ယူကြုန်ကြျစရိတ် မလိုအပ်ပဲ ကကြီးမားဖခင်း။
မမိ ု ဖ့ ပရထားပို ဆ့ ဆောင်မှုစနစ်
၂။

အရပ်မျကြ်နှာတစ်ခုသေို ့ တစ်နာရီ ပို ဆ့ ဆောင်ရမည့် ခရီးသေည် အဆပါ်မူတည်၍ မမိ ု ဖ့ ပခရီးသေည်
ပို ဆ့ ဆောင် မှုစနစ်ကြို ဆအာကြ်ပါအတိုင်း ခွဲဖခားဆဆောင်ရွကြ်ပါသေည်(ကြ)

Light rail transit (LRT)။

၎င်းတွင် ဆအာကြ်ပါတို ပ
့ ါဝင်ပါသေည်-

(၁) ဆဖမဆပါ်သေွား Tram ဓါတ်ရထားစနစ်။

တစ်တွဲ(သေို မ
့ ဟုတ်) နှစ်တွဲ အသေုံးဖပု

သေည်။ ယခင်ကြ သေံလမ်း၊ သေံဘီး အသေုံးဖပု ဆသော်လည်း ယခုအခါ ကြွန်ကြရစ် (သေို ့)
ကြတ္တ ရာလမ်း နှင့် ရာဘာ တာယာဘီး ကြို အသေုံးဖပုသေည်။ သေတ်မှတ် လမ်းဆကကြာင်း
အတိုင်း ထိနး် ဆကြျာင်း (guide) လုပ်နိုင် ဆစရန် လမ်း၏ ဗဟိုတွင် သေံလမ်း တစ်လမ်း
(သေို ့) Optical sensor များ ဖမှုပ်နှံထားသေည့် စနစ်ကြို အသေုံးဖပုသေဖဖြင့် ဆမာ်ဆတာ်
ကြားကြဲ့သေို ့ အရှိန်တင်၊ အရှိန်ချမှု ဖမန်ဆေန်မပီး ဘရိတ်ဖြမ်းရန် ဖမန်ဆေန်သေည်။ ဆရှ တ
့ စ်စီး
ပျကြ်ဆနလျှင် ဆနာကြ်တစ်စီးကြ ဆဘးမှဝိုကြ်၍ ဆကြျာ်တကြ်နိုင်သေည့် စနစ်ကြို အသေုံးဖပုဆနမပီ
ဖဖြစ်ပါသေည်။

(၂)LRT ရထားစနစ်။
ဆဖမဖပင်အထကြ်

ဆဖမဆပါ်သေွားလာသေည့်စနစ်၊ ဆဖမဆအာကြ်သေွားလာသေည့်စနစ်၊
raised

platform

ဖဖြင့်

သေွားလာသေည့်စနစ်ဟူ၍

အမျိုးမျိုးအသေုံးဖပုကကြ သေည်။ စကြ်အင်အား၊ ဆမာ်တာအင်အား ငယ်သေည့်အတွကြ်
ရထားတစ်ဆေိုင်းတွင် နှစ်တွဲ (သေို မ
့ ဟုတ်) သေုံးတွဲသောရှိတတ်သေည်။

(၃)mono rail စနစ်။
ကြို

အဆပါ်မှခွသေည့်

လူစီးတွဲသေည် concrete beam (သေို ့) steel beam
(straddle

type)

ကြိုလည်းဆကြာင်း၊

ဆအာကြ်မှ

ချိတ်ထားသေည့် (suspended type) ကြိုလည်းဆကြာင်း အသေုံးဖပုကကြသေည်။

(ခ) Medium rail transit (MRT)။

LRT စနစ်ဖဖြင့် မနိုင်သေည့်အခါ လူစးီ တွဲ

(၆)တွဲအထိချိတ်ဆေကြ်သေည့်MRT စနစ်ကြိုအသေုံးဖပုရသေည်။

(ဂ) Heavy rail transit။ လူစီးတွဲ(၆)တွဲထကြ်

ပိုမိုများဖပားသေည့်

HRT

စနစ်

လည်းရှိပါသေည်။ သေို ဆ့ သော် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ အသေုံးအနှုန်း ကြွာဖခား သေည်များ
ရှိပါသေည်။

ရထားအမည် အသေုံးအနှုန်းများ
၃။

ဖမန်နှုန်းဆပါ်မူတည်၍ Rapid transit (RT), Light rapid rail transit

(LRRT) စသေည်ဖဖြင့် သေုံးစွဲသေည်များလည်းရှိပါသေည်။

ရထားများအား လျှပ်စစ်အားဆပးသေည့်စနစ်များ
၄။

ဆအာကြ်ပါစနစ်များကြို အသေုံးဖပုပါသေည်-

(ကြ)

Over head Catenary ဖဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဆပးစနစ်

(ခ) conduit ပိုကြ်များကြို ရထားလမ်းဆပါ်တွင် ဖမှုပ်နှံ၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဆပးစနစ်

(ဂ) third rail ဟုဆခါ်တွင်သေည့် တတိယဆဖမာကြ် သေံလမ်းကြို ထည့်သေွင်း၍ ၎င်း သေံလမ်း
တွင်လျှပ်စစ် လွှတ်ထားကြာ ရထားမှ ရယူအသေုံးဖပုသေည့်စနစ် (အများ အားဖဖြင့် တတိယ
သေံလမ်း တွင် ဆတာကြ်ဆလျှာကြ် လျှပ်စစ် ဓါတ်အား လွှတ်ထားဆလ့ ရှိပါသေည်။ အများ
သေူတကြာ သေွားလာ သေည့် ဆနရာတွင်မူ သေံလမ်းကြို (၂၇)ဆပအရှည်စီဖဖြတ်ထားမပီး ထို
သေံလမ်း အပိုင်းအလိုကြ် ရထားတွဲ ဆအာကြ်ဆရာကြ်ရှိချိန် ကြျမှသော လျှပ်စစ် ဓါတ်အား
စီးဝင် ဆစရန် Sensor activated system သေုံးစွဲသေည့် နိုင်ငံများလည်း ရှိဆကကြာင်း
သေိရပါသေည်။)

ကြုန်ကြျစရိတ် များဖပားရဖခင်းအဆကကြာင်းရင်း
၅။

ဆအာကြ်ပါတို ဆ့ ကကြာင့်ဖဖြစ်ဆကကြာင်း ဆဖြာ်ဖပထားပါသေည်(ကြ) ဥမင်ဆဖြာကြ်လုပ်ရသေည့် ဆဖမအဆနအထား၊ ဆဖမဆအာကြ်ဆရတားဆေီးရမှုအဆနအထား၊
(ခ) ရထားများ

(၂)မိနစ်တစ်စင်းကြျ

(2 minute headway)

ဖဖြင့် ဆစလွှတ်ရာတွင်

ဆဘးအန္တရာယ် ကြင်းရှင်း ဆရး အဆရးကကြီး သေဖဖြင့် ကြွန်ပျူတာ အဆဖခဖပု ရထား
ဆစလွှတ်သေည့် စနစ်တွင် ဆဘးအန္တရာယ် အတွကြ် (၂) ထပ်ကြာ၊ (၃)ထပ်ကြာ အလွှာလွှာ
ကြာစနစ် ကြျင့်သေုံးရသေည့် စရိတ်များ၊ ရထား စကြ်ဆခါင်းဆပါ်တွင် မီးဆရာင် ဆဖပာင်း အချကြ်
ဖပထားရှိရသေည့်စနစ်၊ ရထားလမ်းဆဘးတစ်ဆလျာကြ် microprocessor များထားရှိမပီး၊
ချိတ်ဆေကြ်ထားသေည့် Automatic train protection (ATP), Automatic train
stop (ATS) ထားရှိရသေည့် စနစ်များ ထူဆထာင်ထားရဖခင်း။

(ဂ) ဆဖမဆအာကြ်ရထားလမ်းတွင်

မီးသေတ်စနစ်များ၊

အဖခားအဆရးဆပါ်စနစ်နှင့်

TV

ဖဖြင့်

ဆစာင့်ကကြည့်သေည့်စနစ် ထူဆထာင်ဆပးရဖခင်း။
(ဃ) ဘူတာများတွင်

ဆဖမဆအာကြ်မှ

ဆဖမဆပါ်သေို ့

စကြ်ဆလှခါးစနစ်ထဆူ ထာင်ဆပးရဖခင်း၊

ချွတ်ယွင်း သေည့်အခါ အသေုံးဖပုနိုင်မည့် ထပ်ပိုးစနစ်ထူဆထာင်ဆပးရဖခင်း။
(င) ဆဖမဆအာကြ်ဘူတာနှင့်

ရထားအတွင်း

ဆလဝင်ဆလထွကြ်

ဆကြာင်းမွန်ဆစရန်

စီစဉ်ဆဆောင်ရွကြ်ဆပး ရဖခင်း၊ အဆရးဆပါ်ချိန်တွင် အသေုံးဖပုနိုင်မည့် ထွကြ်ဆပါကြ် စီစဉ်ဆပး ရ
ဖခင်း။
ရထားစကြ်ဆခါင်းနှင့်တွဲများ
၆။

သောမန်ဒီဇယ်အင်ဂျင်စကြ်ဆခါင်းများဖဖြင့်

လူစီးတွဲကြို

ချိတ်ဆေကြ်မပီး

ဆဖပးဆေွဲသေည့်စနစ်ကြို

အသေုံးမဖပု နိုင်ပဲ ဆအာကြ်ပါစနစ်ကြို အသေုံးဖပုဆကကြာင်း ဆတွ ရ့ ပါသေည်(ကြ) သောမန် ဒီဇယ် အင်ဂျင်စကြ်ဆခါင်း ဖဖြင့် လူစီးတွဲကြို ချိတ်ဆေကြ် အသေုံးဖပုပါကြ ရထား အရှိန်

တင်ချိန်၊ အရှိန် ဆလျာ့ကြျချိန် ကကြာဖမင့်မပီး၊ မမိ ု ဖ့ ပ ရထားလမ်းပိုင်း တွင် ဘူတာများ နီးကြပ်
ကကြသေည် ဖဖြစ်ရာ အရှိန် မတင် နိုင်မီတွင် အရှိန် ဖပန်လည် ဆလျာ့ချရမည် ဖဖြစ်ဖခင်း၊
ထို အ
့ ဖပင် ရထား ရပ်တန် ခ
့ ျိန်တွင် ဆရှ ဆ့ ခါင်းတွဲအား ဆနာကြ်လူစီးတွဲများ ကြ ဝင်ဆဆောင့်
သေည့်

ဒဏ်ခံရမည်

အရှိန်ဆလျာ့ချနိုင်ရန်

ဖဖြစ်ဖခင်း၊
အတွကြ်

ထို ဆ့ ကကြာင့်
လျှပ်စစ်

ရုတ်ချည်း

ဆမာ်တာဖဖြင့်

အရှိန်တင်မပီး၊
ဆမာင်းနှင်

ရုတ်ချည်း

သေည့်

စနစ်၊

Re-generative braking အသေုံးဖပုရ သေည့်စနစ်၊ Driving wheel များများ အသေုံးဖပု

ရသေည့် စနစ်များ ပါဝင်ဆသော Electric Multiple Unit (EMU) စနစ်ကြို အသေုံးဖပု
ဆကကြာင်း ဆတွ ရ
့ ပါသေည်။
(ခ) ဆမာင်းနှင်ဆမာ်တာပါသေည့်

(၁း၁)ခန် ့

တွဲနှင့် ဆမာင်းနှငဆ် မာ်တာမပါသေည့်တွဲများကြို

ထားရှိ ဖြွဲ စ
့ ည်းဆကကြာင်း ဆတွ ရ
့ ပါသေည်။
(ဂ) စကြ်ဆခါင်းနှင့်တွဲများချွတ်ယွင်းလျှင်

ကြျန်ရထားများပါ

ဆေင့်ကြဲဖြျကြ်သေိမ်းရမည်ဖဖြစ်၍

ဆလယာဉ်ကြဲ့သေို ့ အချိန်ကြျသေည်နှင့် အစိတ်အပိုင်းများအား လဲလှယ်ဆပးရသေည့်စနစ်ကြို
ကြျင့်သေုံးဖခင်းဆကကြာင့် ကြုန်ကြျစရိတ်များဖပားဆကကြာင်းသေိရပါသေည်။
(ဃ) စကြ်ဆခါင်း၊တွဲများတွင်

ဆခတ်မီထိန်းချုပ်မှုအမျိုးမျိုး

တပ်ဆေင်ထားသေည့်အတွကြ်

ဖမင်းဆကြာင်ဆရ (၅၀၀)အားပါ ဆမာ်တာပါသေည့် စကြ်ဆခါင်း တွဲသေည် အဆမရိကြန်ဆဒါ်လာ
(၉)သေိန်းမှ

တစ်သေန်းအထိ၊

လူစီးတွဲသေည်

အဆမရိကြန်ဆဒါ်လာ

(၆)သေိန်းမှ

(၈)သေိန်းအထိ ကြျသေင့်ဆကကြာင်း ဆတွ ရ
့ ှိရပါသေည်။

လကြ်မှတ်ခဝင်ဆငွဖဖြင့် ကြုန်ကြျစရိတ်မဆကကြသေည့်အတွကြ် ဆဆောင်ရွကြ်ရသေည့်နည်းလမ်းများ
၇။

မမိ ု ပ့ တ်နှင့်

မမိ ု တ
့ ွင်းလူထုသေယ်ယူပို ဆ့ ဆောင်ဆရးစနစ်သေည်

နိုင်ငံဆရးနှင့်

လူမှုဆရးတို ဖ့ ဖြင့်

ဆေကြ်စပ်ဆန သေဖဖြင့် အရှုံးခံဆဖပးဆေွဲရဆလ့ရှိပါသေည်။ ထို ဆ့ ကကြာင့် နိုင်ငံအများအဖပားတွင် ရထားလမ်းနှင့်
ဘူတာ အဆဆောကြ်အအုံအစရှိသေည့် အဆဖခခံအဆဆောကြ်အအုံများတည်ဆဆောကြ်ရသေည့် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု

စရိတ်ကြို နိုင်ငံဆတာ် (သေို မ
့ ဟုတ)် သေကြ်ဆေိုင်ရာဆဒသေအာဏာပိုင် (သေို မ
့ ဟုတ)် စည်ပင် သောယာဆရး
ဆကြာ်မတီများကြ ကြျခံဆလ့ရှိပါသေည်။ နှစ်စဉ် ရထား ဆဖပးဆေွဲ စရိတ်ကြိုပင် ရထား လကြ်မှတ်ခဝင်ဆငွကြ
ကြာမိ နိုင်ဖခင်း မရှိသေဖဖြင့် အဖခား နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးဖဖြင့် ဆထာကြ်ပံ့ဖဖြည့်ဆေည်း ဆပးရပါသေည်။ ဥပမာ ဖပင်သေစ် မမိ ု ဆ့ တာ် ပါရီ ဆဖမဆအာကြ် ရထားစနစ် တွင် ရထားလကြ်မှတ်ခကြ ကြုန်ကြျစရိတ်၏ (၃)ပုံ
(၁)ပုံကြိုသောကြာမိနိုင်မပီး၊ ကြျန် (၃)ပုံ (၁)ပုံကြို ပါရီမမိ ု ့ စည်ပင် သောယာဆရး ဆကြာ်မတီကြ ဆထာကြ်ပံ့

မပီး၊ဆနာကြ်ထပ် (၃)ပုံ(၁)ပုံကြို အလုပ် သေမား(၇)ဦးအထကြ်ရှိဆသော လုပ်ငန်း များထံမှ “မမိ ု တ
့ ွင်း
သေယ်ယူ ပို ဆ့ ဆောင်ဆရး အခွန်” (Transit Tax) ဟူ၍ ဆကြာကြ်ခံ ကြာ ဖဖြည့်စွကြ် ဆပးပါသေည်။ ဂျပန်
ရထားလုပ်ငန်းများ၏ ဝင်ဆငွ / ထွကြ်ဆငွရှင်း တမ်းများတွင် ရထား ဆဖပးဆေွဲဆရး လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်း
ဖဖြင့်ဆေိုလျှင် အရှုံးဆပါ်ဆနမပီး၊ ရထား လုပ်ငန်းမှအပ အဖခား ဝင်ဆငွများ ဆခါင်းစဉ်တွင် ဝင်ဆငွများ
စွာရရှိသေဖဖြင့်သော ဝင်ဆငွ အားလုံးဖခုံ ငုံပါကြ အသေုံးစရိတ် ထကြ် ပိုမို ရရှိမပီး အဖမတ်ဆပါ် ဆကကြာင်း
ဆတွ ရ
့ မည်ဖဖြစ်ပါသေည်။ ဥပမာအားဖဖြင့် Kinki Nippon Railways ပုဂ္ဂလိကြရထားကြုမ္ပဏီသေည်
ဆဖမအဆရာင်းအဝယ်လုပ်ငန်း(၁၁)ခု၊ ကြားဖပင်ဆေင်မွမ်းမံထိန်းသေိမ်းဖခင်းဆေိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ဟိုတယ်၊
စာဆသောကြ်ဆေိုင်၊ ဆဂါကြ်ကြွင်း၊ အဆဆောကြ်အဦး ဖပုဖပင်ထိန်းသေိမ်းမှု၊ ခရီးသေွားလာဆရးလုပ်ငန်း စသေည့်
အပန်းဆဖဖြခရီးနှင့် ဝန်ဆဆောင်မလ
ှု ုပ်ငန်း (၅၆)မျိုး၊ Taxi နှင့် Bus ဆဖပးဆေွဲဖခင်းလုပ်ငန်း၊ သေဆဘဂာနှင့်
ဆေကြ်စပ်ဆသောလုပ်ငန်း၊ Logistics လုပ်ငန်းစသေည့် သေယ်ယူပို ဆ့ ဆောင်ဆရးနှင့် ဆေကြ်နွယ်၍ လုပ်ငန်း
(၁၀၈)ခု၊ ဆမာ်ဆတာ်ကြား လကြ်လဆ
ီ ရာင်းချဖခင်းလုပ်ငန်း (၂၄)ခု စသေည်ဖဖြင့် လုပ်ငန်း(၂၁၆)မျိုးကြို

လုပ်ဆဆောင်ကြာ

ရထားဆဖပးဆေွဲရသေည့်

အရှုံးစရိတ်ကြို

အဖခားလုပ်ငန်းများမှ

ကြာမိဆအာင်

ဆဆောင်ရွကြ်နိုင်ဆကကြာင်း ဆဖြာ်ဖပထား ပါသေည်။
၈။

ရထားပို ဆ့ ဆောင်ဆရးသေည် Door to Door တွင် အားနည်းချကြ်ရှိပါသေည်။ ထိအ
ု ားနည်းချကြ်ကြို

အနည်းဆေုံး ဖဖြစ်သေွားဆစဆရး အတွကြ် ဘူတာရုံ ဝန်ကြျင်တွင် ဆဖမကြျယ်ကြျယ် ယူထားမပီး၊ Car
Parking လုဆ
ံ လာကြ်စွာ ထားရှိဖခင်း၊ ဘတ်(စ်)ကြား၊ Taxi နှင့် အဖခား အဆနှးယာဉ်များ ဘူတာ

အနီးထိ ဝင်ဆရာကြ်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆပးဖခင်း၊ ရထား ဘူတာပတ်ဝန်းကြျင် တွင် အပန်း ဆဖဖြစရာဆနရာများ၊
အဆေင့်အတန်း အမျိုးမျိုးရှိ စားဆသောကြ် ဆေိုင်များ၊ စတိးု ဆေိုင်များ၊ အလှဖပင်နှင့် ဆေံသေဆေိုင်များ၊ ဟိုတယ်
များကြို အချိ ု န့ ိုင်ငံတွင် ထားရှိဆပးဆလ့ရှိပါသေည်။
၉။

မမိ ု ပ့ တ်နှင့် မမိ ု တ
့ ွင်း ရထားစနစ်ကြို ထူဆထာင်ရာတွင် မမိ ု ဖ့ ပ မစည်ကြား မီကြပင် ရထားလမ်း

ဖဖြစ်သေင့် ဆသောဆနရာနှင့် ဘူတာရုံ ဆနရာများအတွကြ် ကကြိုတင် စဉ်းစားကြာ အစိုးရ (သေို မ
့ ဟုတ)်
မမိ ု စ့ ည်ပင် သောယာဆရး အာဏာပိုင် (သေို မ
့ ဟုတ)် သေကြ်ဆေိုင်ရာ အခွင့်အာဏာ ရှိဆသော အာဏာ
ပိုင်များထံမှ ဆဖမကြို ကကြိုတင် တင်ဖပရယူ ထားဆလ့ရှိကကြပါသေည်။ မမိ ု မ့ ျား ဖြွံ မ့ ဖြိုး တိုးတကြ်မပီး ချိန်မှသော
ရထား စနစ်ထူဆထာင်ရန် စဉ်းစားပါကြ အခကြ်အခဲများစွာနှင့် ဆငွဆကကြးများစွာ ကြုန်ကြျမည့်အဖပင်

ရထား

ဆဖပးဆေွဲဖခင်းမှအပ

အဖခားနည်းလမ်းများ

ဖဖြင့်

ဝင်ဆငွရရှိနိုင်မည့်

အခွင့်အလမ်းများစွာ

လကြ်လွတ် သေွားမည်ဖဖြစ်ပါသေည်။
၁၀။

မမိ ု တ
့ ွင်းနှင့် မမိ ု ပ့ တ် ရထားစီး ခရီးသေည်များတွင် လူလတ် တန်းစားများ၊ လူကြုံထံများပါ

လာဆရာကြ် စီးနင်း ဆစဆရးအတွကြ် ဆဆောင်ရွကြ် နိုင်မှသော ဘူတာပတ်ဝန်းကြျင်ရှိ စတိုးဆေိုင်များ၊
စားဆသောကြ်

ဆေိုင်များ၊

အပန်းဆဖဖြ

အနားယူမှု

စခန်းများတွင်

ဝင်ဆငွထိဆရာကြ်စွာ

တိုးတကြ်

လာမည်ဖဖြစ်ရာ ဘူတာ ပတ်ဝန်းကြျင် တွင် ကြားရပ် နားဆနရာ လုဆံ လာကြ်စွာ ထားရှိဖခင်း၊ ဘူတာများ
သေန် ရ
့ ှင်း လှပဆစဖခင်း၊ လူစီးတွဲများ တွင် ရိုးရိးု တန်းသောမကြ အထကြ်တန်း တွဲပါ ချိတ်ဆေကြ်မပီး၊ ထို
အထကြ်တန်း တွဲခကြို (၃)ဆေမှ (၅)ဆေအထိ ယူဖခင်း ဖဖြင့် အဖမတ်ထုတ်ဆကကြာင်း ဆတွ ရ
့ ှိရပါသေည်။

