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ရန်ကုန်မြို့သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အကကီးဆုံးမြို့မြစ်သကဲ့သို့ စီးပွားရရးအရ အဓိက သသဇာလွှြ်းြိုးနိုင်သည့်မြို့ 
မြစ်သည်။ လွန်ခဲ့ရသာဆယ်စုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့ မြို့မပကကီးထွားတိုးတက်လာြှုနှင့် စီးပွားရရး 
လှုပ်ရှားြှုြျား ပိုြိုမြင့်ြားလာမခင်းရသကာင့် ရြာ်ရတာ်ယာဉ်အရရအတွက် ြျားမပားလာမခင်း၊ ၎င်းရြာ်ရတာ် 
ယာဉ်ြျား၏ ဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်ြှုြျားက အထူးသမြင့် အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝန်ရဆာင်ြှုြျားရရှိနိုင်ရန် 
အချနိ်ယူသွားလာရသည့် ဆင်းရဲသားြျားအတွက် ယာဉ်နှင့်ဆက်စပ်ရသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြှုြျားနှင့် 
ရလထုညစ်ညြ်းြှုြျားရစမခင်း စသည့် အတားအဆီး မြစ်နိုင်ရမခအလားအလာြျား မြစ်ရပါ်လာရစသည်။

ဆရရှည်တည်တံ့ြိုင်မြဲသည့် မြို့ပြသွားလာေက်သွယ်ဆရးအတွက် ဆရှ့ေက်ဆောင်ရွက် 
နိုင်ဆသာ၊ လက်ဆတွ့ကျကျအသုံးြျနိုင်ဆသာ၊ ဘဏ္ဍာဆရးအရ အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 
နိုင်ြည့် နည်းဗျူဟာသည် ရန်ကုန်မြို့၏ ဆနာင်လာြည့် ေယ်စုနှစ်ဆကျာ်အတွက် ဆရရှည် 
တည်တံ့ြိုင်မြဲမြီး အားလုံးြါဝင်နိုင်ဆသာ မြို့ပြပဖစ်ထွန်းလာြှုကို အဆထာက်အကူပြု 
နိုင်ြည့် အဆပြြံအစိတ်အြိုင်းပဖစ်သည်။ 

ကြ္ဘာ့ဘဏ်သည် ြသကာရသးြီက ‘ရန်ကုန်နှင့်ြန္တရလးရှိမြို့မပသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး’ ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာကို 
ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် စီးပွားရရးတိုးတက်ြှုက သယ်ယူရပးလာသည့် အခွင့်အလြ်းြျားကို 
အရအြိ ြြ်းဆုပ်ယူနိုင်ရစရန် အမြန်ဆုံးလုပ်ရဆာင်ရန် ရတာင်းဆိုထားမပီး မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အဓိကမြို့ကကီး 
နှစ်မြို့ရှိ မပည်သူြျားအတွက် အကျ ိုးရကျးဇူးြျားရသာ ၊ သာတူညီြျှရှိရသာ၊ သန့်ရှင်းရသာ၊ ရဘးအန္တရာယ် 
ကင်းရသာ မြို့မပသွားလာဆက်သွယ်ရရးကို လုပ်ရဆာင်ရပးရန် ရည်ရွယ်သည့် လက်ရတွ့ကျကျ အသုံးချ 
နိုင်ရသာ၊ ရိုးရှင်းရသာ၊ တန်ြိုးသင့် ြဟာဗျူဟာြျားကို အဆိုမပုထားသည်။ 

ဤခခုံငုံသုံးသပ်ချက်၌ ရန်ကုန်မြို့အတွက် အစီရင်ခံစာပါ အဓိကအချက်ြျားကို တင်မပထားသည်။ မြို့မပ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးကဏ္ဍ၏ စွြ်းရဆာင်ရည် တိုးတက်ရစရန်၊ ၂၀၃၅ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့ လိုက်ရလျာညီရထွ 
သည့် ရဲရင့်ရသာ ရရရှည်အမြင်နှင့်ကိုက်ညီသည့် လုံရလာက်ရသာ ရငွရသကးရင်းနှီးမြုပ်နှံြှုနှင့် ဘဏ္ဍာရရး 
ဆိုင်ရာ ရရွးချယ်ြှုြျားအတွက် ြူဝါဒရဆွးရနွးြှုြျားကို ပံ့ပိုးရပးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ 

ဤအစီရင်ခံစာကို ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအစိုးရ (SECO)၊ ဂျာြနီအစိုးရ (BMZ) နှင့် သသစကတီးယားအစိုးရ (BMF) တို့က ပံ့ပိုးကူညီခဲ့မပီး 

ကြ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုြှ စီြံခန့်ခွဲကာ Mobility and Logistics Multidonor Trust Fund (MOLO) ြှ ပူးတွဲရငွရသကးရထာက်ပံ့ခဲ့သည်။

ရန်ကုန် မြို့ပြသယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး အဖွဲ့အစည်းြျား၊ အသုံးစရိတ်ြျားနှင့် ဆငွဆြကးရင်းနှီးပြုြ်နှံြှု၂



အရသကာင်းအရာ 
ရန်ကုန်မြို့သည် ပြန်ြာနိုင်ငံ၏အကကီးေုံးမြို့ပဖစ်မြီး စီးြွားဆရး 
အရ အြျက်အပြာကျသည့်အပြင် နိုင်ငံ၏ စုစုဆြါင်းပြည်တွင်း 
ထုတ်ကုန် (ဂျဒီီြီ) ၏ (၂၂) ရာြိုင်နှုန်းြန့်ကို အဆထာက်အကူ 
ပြုဆြးဆနသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် လူဦးရရ (၅) သန်းရကျာ်ရှိမပီး 
ရဒသအတွင်း ရနထိုင်သူ (၇.၄) သန်း ရှိသည်။ မြို့လူဦးရရ၏ 
နှစ်စဉ်တိုးတက်ြှုနှုန်းြှာ (၂) ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။

ရန်ကုန်မြို့၏ မြို့ပြဆနရာြျား ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ြုံသည် 
မြို့လယ်ဗဟိုပြု ြုံစံပဖစ်သည်။ မြို့လယ်တွင် လူဦးရရ သိပ်သည်း 
ြှုနှုန်း မြင့်ြားသည်။ အလုပ်အြျားစုသည် အလယ်ဗဟိုရနရာ 
ြျား၌ စုခပုံတည်ရှိသည်။ ဆင်ရမခြုံးရဒသြျားရှိသိပ်သည်းြှာ 
နည်းပါးဆဲ မြစ်သည်။ သို့ရသာ် အစွန်အြျား၊ ဆင်ရမခြုံးရဒသ 
ြျားရှိ လူဦးရရတိုးနှုန်းြှာလည်း အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်ရနသည်။

ရန်ကုန်မြို့၏ အြျားပြည်သူ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရးစနစ်သည် 
အြျ ိုးအစားစုံလင်မြီး အြျားပြည်သူသုံး ဘတ်စ်ကား၊ ြီးရထား 
နှင့် ဆရဆြကာင်း သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး စသည်တို့ ြါဝင်သည် -

• ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးသည် 
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ခရီးစဉ်အားလုံး၏ ထက်ဝက်နီးပါးကို ပံ့ပိုး 
ရပးရနမပီး ၎င်းသည် ြတူညီရသာ လူြှုစီးပွားရရး အုပ်စုြျား 
အသုံးမပုရနရသာ အဓိက သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးမြစ်သည်။

• ရန်ကုန်မြို့သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မြို့မပ ြီးရထားလြ်း 
ဝန်ရဆာင်ြှုရှိရသာ တစ်ခုတည်းရသာ အကကီးဆုံး ြဟာမြို့မပ 
ရဒသကကီးတစ်ခုရသာ်လည်း လက်ရှိအသုံးမပုသည့် ခရီးစဉ် 
အရရအတွက်အရြူ အသုံးမပုြှု နည်းပါးရနရသးသည်။

• ၂၀၁၇ ခုနှစ်ြှစတင်၍ အဓိကမြစ်ရသကာင်း သယ်ယူပို့ရဆာင် 
ရရး လြ်းရသကာင်းသုံးခုတွင် ခရီးသည်တင်ရရယာဉ်ြျားကို 
ရမပးဆွဲခဲ့ရသာ်လည်း စီးနင်းသူနည်းပါးမခင်းရသကာင့် လုပ်ငန်း 
လည်ပတ်ြှုမပတ်ရတာက်မခင်းြျားရှိခဲ့သည်။

ရန်ကုန်တွင် ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားဝန်ရဆာင်ြှုြျားကို 
အသုံးမပုသကသူ ရန့စဉ်ခရီးသည် ၁.၉ သန်းခန့်ရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင် 
ကားြျား ြပိုင်ဆိုင်သကသည့် မြို့ရန မပည်သူဝင်ရငွအဆင့် 
အားလုံးတွင် ဘတ်စ်ကားမြင့်သာ အြျားဆုံး သွားလာသကသည်။ 
ကားပိုင်ရှင် အုပ်စုြျားက ဝင်ရငွအဆင့် အားလုံးနီးပါးတွင် 
အိြ်စီးကား/ဗင်ကားမြင့် သွားလာြှုသည် အမြင့်ဆုံးမြစ်သည်။ 
သို့ရသာ် ဘတ်စ်ကား အသုံးမပုြှု မြင့်ြားဆဲမြစ်မပီး ြတူညီရသာ 
ဝင်ရငွအုပ်စုြျားတွင် (၁၈.၂) ရာခိုင်နှုန်းြှ (၂၄.၁) ရာခိုင်နှုန်းထိ 
ရှိသကသည်။ ထိုကဲ့သို့ရသာ ဘတ်စ်ကား သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးကို 
အသုံးမပုြှုပုံစံ အချ ိုးအစားမြင့်ြားမခင်းကလည်း ရန်ကုန်မြို့မပ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးစနစ် တိုးတက်ရစရန်အတွက် အရရး 
ကကီးရသာ အားသာချက်ကို မြစ်ရစသည်။

၂၀၁၂ ြုနှစ်ြှစ၍ ရန်ကုန်မြို့တွင် မြို့ပြသယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး 
အဆပြအဆနြှာ လျှင်ပြန်စွာ စတင်ကျေင်းလာသည်။ စီးပွားရရး 
မပန်လည်ထူရထာင်ရရး၊ ကားတင်သွင်းြှုနှင့် ကားလိုင်စင်ဆိုင်ရာ 
ကန့်သတ်ြှုြျား ရမြရလျာ့လိုက်မခင်းတို့ရသကာင့် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ် 
အရရအတွက် တိုးလာသည်။ ရြာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်နှင့် စက်ဘီး 
စီးမခင်းတို့၏ ကန့်သတ်ြှုြျားတွင်ြူ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း၌ 
နှစ်ဘီးတပ်ယာဉ်ြျား အသုံးမပုမခင်းကို မပင်းမပင်းထန်ထန် 
ကန့်သတ်ထားသည် ဆိုရသာ်မငားလည်း ရဒသတွင်းရှိ မြို့မပ 
ြဟုတ်ရသာရနရာြျားတွင် ပိုြိုအသုံးမပုလာသကသည်။ တစ်ချနိ် 
တည်းြှာပင် ၂၀၁၀-၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်း၌ 
ရြာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ် သုံးစွဲြှု သုံးဆနီးပါး မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ 
ကုန်ထုတ်စွြ်းအား ြွံ့မြိုးတိုးတက်ြှုနှင့် လူရနြှုအဆင့် 
အတန်းကို ထိခိုက်ရစသည့် ယာဉ်ရသကာပိတ်ဆို့ြှုက အရရးရပါ် 
စိန်ရခါ်ြှုတစ်ရပ်အမြစ် ရပါ်ထွက်လာခဲ့သည်။

ပုံ ၁။ လြ်းရလျှာက်မခင်းြှလွဲ၍ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
အသုံးမပုြှု အသွင်ကွဲ (YUTRA 2019) “ြဟာရန်ကုန်မြို့ 
၏ မြို့မပဘက်စုံ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးစီြံချက်(YUTRA)”

ပုံ ၂။  ရန်ကုန်တိုင်းရဒသရှိ ြှတ်ပုံတင်ထားရသာယာဉ်ြျား  
 (ကုန်းလြ်းပို့ရဆာင်ရရးညွှန်သကားြှုဦးစီးဌာန ၂၀၁၈)

ဘတ်စ်ကားကကီး - ၂၈.၄%

ဘတ်စ်ကားရသးနှင့် ကားလတ် - ၂၁%

ရြာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ် - ၇.၂%

စက်ဘီး - ၂၂.၅%

ကူးတို့ရရယာဉ် - ၂.၅%

ကိုယ်ပိုင်ကား - ၈.၁%

ြီးရထား - ၁.၁%

တက�စီ - ၇.၇%

အမခား - ၁.၅%

ထရပ်ကား(အရပါ့စား)

အမခား

ရထာ်လာဂျ ီသုံးဘီးကား

ဘတ်စ်ကား

ခရီးသည်တင်ကား ထရပ်ကား(အကကီးစား)

နှစ်ဘီးကား

အကကီးစားစက်ယန္တရား

၈၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀

၆၀၀,၀၀၀

၄၀၀,၀၀၀

၂၀၀,၀၀၀

၂၀၀၀ ၂၀၀၁ ၂၀၀၂ ၂၀၀၃ ၂၀၀၄ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ ၂၀၀၇ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇
၀

မြန်ြာနိုင်ငံ မြို့မြသွားလာြှုဆိုင်ရာ ခြုံငုံတင်မြြျက် ၃



ယာဉ်အသစ်ြျား ြှတ်ြုံတင်ြှု တိုးတက်နှုန်းသည် တည်မငိြ်ြှုရှိ 
လာဆြကာင်း ြြကာဆသးြီကဆတွ့ရှိရသည်။ သို့ရသာ် ရန်ကုန် 
တိုင်းရဒသကကီး ရြာ်ရတာ်ယာဉ် ြှတ်ပုံတင်မခင်းတစ်ခုလုံးနှင့် 
နှိုင်းယှဉ်လျှင် နှစ်ဘီးတပ်ယာဉ်ြျား ြှတ်ပုံတင်ရာခိုင်နှုန်းြှာ 
မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဤထူးမခားချက်က ရန်ကုန်မြို့လယ် မပင်ပရှိ 
လူအြျားအမပားသည် ရေးသက်သာသည့် နှစ်ဘီးတပ်ယာဉ်ြျား 
စီးနိငုလ်ာသကမပီး အြျားမပညသ်သူယယ်ပူိုရ့ဆာငရ်ရးြ ှရြာရ်တာ ်
ဆိုင်ကယ်သို့ ရမပာင်းလဲလာသည့် အလားအလာကိုလည်း 
မြင်ရတွ့နိုင်သည်။ အကယ်၍ ဤအချက် ပိုြိုခိုင်ြာလာလျှင် 
မြို့ဆင်ရမခြုန်းြျား၌ အြျားမပည်သူ့သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား တရစ်မပီးတရစ် ကျဆင်းလာနိုင်မပီး 
လိုလားချက် နည်းပါးမခင်းက ဝင်ရငွအရပါ် အကျ ိုးသက်ရရာက် 
ရစကာ ရနာက်ဆက်တွဲအရနမြင့် ဝန်ရဆာင်ြှုြျားလြ်းရသကာင်း 
ြျား မြတ်ရတာက်မခင်းြျား မြစ်လာနိုင်သည်။ ဤမြစ်စဉ်ကို 
‘အြျားမပည်သူ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး၏ ရုန်းြထွက်နိုင်ရသာ 
ဝဲဩဃ’ဟု ရခါ်ဆိုမပီး ဗီယက်နြ်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ရမြာက် 
အရြရိကရှိ မြို့ြျားစွာတွင် မြစ်ပျက်ခဲ့ကာ ထိုသို့မြစ်ရပါ်လာ 
ပါက အရမခအရနကို မပန်ရမပာင်းရန် ခက်ခဲရသကာင်း သက်ရသမပ 
ခဲ့သကသည်။

၂၀၁၅-၂၀၁၇ ြုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဆဒသကကီးအစိုးရ (YRG) 
သည် ဘတ်စ်ကား သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရးစနစ် တိုးတက်ဆစရန် 
ရည်ရွယ်၍ အဆရးကကီးဆသာ လုြ်ဆောင်ြှုြျားကို အဆကာင် 
အထည် ဆဖာ်ြဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် သြိုင်းဝင် အြွဲ့အစည်း 
မြစရ်သာ ရနက်နု ်ရြာရ်တာယ်ာဉ ်လပုင်န်းရပါင်းစုထံနိ်းသြိ်းရရး 
ကကီးသကပ်ြှု ဗဟိုရကာ်ြတီ(ြထသ) ကို ရန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး 
အြျားမပည်သူ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး ကကီးသကပ်ြှုအာဏာပိုင် 
အြွဲ့(YRTA) အမြစ်သို့ ရမပာင်းလဲြွဲ့စည်းမခင်းမြင့် အရရး 
အကကီးဆုံး ရမခလှြ်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ YRTA သည် မြန်ြာ့ 
ြီးရထားြှာ ကကီးသကပ်ရရသာ ရထားလြ်း အရမခမပု သယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရးြှအပ ဘတ်စ်ကား၊ ရကျာင်းကား၊ ခရီးသွားယာဉ်၊ 
ရရယာဉ်နှင့် အငှားယာဉ် စသည့်တို့ ရထားလြ်း အရမခမပု 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးြှအပ ဘတ်စ်ကား၊ ရကျာင်းကား၊ ခရီးသွား 
ယာဉ်၊ ရရယာဉ်နှင့် အငှားယာဉ် စသည့်တို့ ပို့ရဆာင်ရရးအာဏာ 
ပိုင်အမြစ် ရည်စူးလျာထားထားသည်။

ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်ြှုြျား (YBS) အစီအစဉ်ကို YRTA 
၏ကကီးြကြ်ြှုဆအာက်တွင် ၂၀၁၇ ြုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်တွင် 
စတင်ြဲ့သည်။ အြျားမပည်သူ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး ဝန်ရဆာင်ြှု 
ရပးရာတွင် လြ်းရသကာင်းြှန်သို့ ချတီက်နိုင်ခဲ့သည်။ YBS ၏ 
ရည်ြှန်းချက်ြှာ ယာဉ်ရသကာပိတ်ဆို့ြှု၊ ခရီးသည် (၂) သန်းခန့်၏ 
ခရီးအသွားအမပန်သကာချနိ် ကိုရလျှာ့ချရန် မြစ်မပီး ဘတ်စ်ကား 
ဝန်ရဆာင်ြှုအရည်အရသွးကို တိုးတက်ရကာင်းြွန်ရစရန် မြစ် 
သည်။ YBS အရစာပိုင်းကာလြျားတွင် ဘတ်စ်ကားစနစ်သစ် 
သည် ပင်ြလြ်းရသကာင်းြျားတစ်ရလျှာက်ရှိ အဓိကလြ်း 
ရသကာင်းတူြျားရပါ်၌ ဘတ်စ်ကားလိုင်းြျ ိုးစုံြှ ယာဉ်ရြာင်းြျား 
ယှဉ်မပိုင်ရြာင်းနှင်ရမခင်း မပဿနာကို ရမြရှင်းရန် ဘတ်စ်ကား 
လိုင်း အရရအတွက်ကို ရလျှာ့ချခဲ့သည်။ YRTA သည် ယာဉ်အို 

ယာဉ်ရဟာင်းြျားနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညြ်းရစ 
ရသာဘတ်စ်ကားအြျားစုကို အသစ်ြျားမြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။

ြည်သို့ြင်ေိုဆစကာြူ စနစ်သစ်သည် ၎င်း၏ဆရရှည်တည်တံ့ 
ဆရးကို ထိြိုက်ဆစနိုင်ဆသာ နည်းြညာနှင့် ဘဏ္ဍာဆရးေိုင်ရာ 
စိန်ဆြါ်ြှုြျား ရင်ေိုင်ဆနရသည်။ YRTA ၏အြွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ 
တည်ရဆာက်ပုံသည် တိုးတက်ရကာင်းြွန်လျှက် ရှိရသာ်လည်း 
ြရရြရာ အရမခအရနသာလျှင် ရှိဆဲမြစ်မပီး စွြ်းရဆာင်ရည်နှင့် 
ဝန်ထြ်းအင်အားြှာ အကန့်အသတ်မြင့်သာရှိရနသည်။ အမခား 
အြွဲ့အစည်းြျားအသကား ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ြှုသည်လည်း 
ရနှးရကွးရလးလံဆဲမြစ်မပီး အထူးသမြင့် အြွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ 
အရမခအရနြျားြှ အလွန်အြင်း အစိတ်စိတ်အြွှာြွှာ မြစ်ရန 
သည်။

ရန်ကုန်မြို့ြတ်ရထား (YCR) သည် ဝင်ဆငွနည်းဆသာဆနထိုင် 
သူြျားအတွက် ေင်ဆပြဖုံးဆဒသြျားနှင့် မြို့လယ်ဆနရာြျားသို့ 
သွားလာရန် အဆရးြါဆသာ သယ်ယူ ြို့ဆောင်ဆရး ဝန်ဆောင်ြှုကို 
ဆြးလျှက်ရှိသည်။ လက်ရှိြီးရထား အသုံးမပုြှုနှုန်းြှာ 
နည်းရသာ်လည်း (၂ ရာခိုင်နှုန်း) ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားကို 
ရခတ်ြီ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရစရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုအစီအစဉ်ကို 
အရကာင်အထည် ရြာ်ရနသည်။ အကကီးစား အြျားမပည်သူ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးစနစ်၏ ရဒသတွင်း အသုံးမပုနိုင်ြှုအကျ ိုး 

သင် YBS ကို ဘယ်နှစ်ကကိြ် အသုံးမပုပါသလဲ။

ရန့တိုင်း တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ပတ်တစ်ခါ တစ်လတစ်ခါ

၆၃.၆ ၂၀.၂ ၁၂ ၃

သင် ဘတ်စ်ကား ဘယ်ရလာက်သကာသကာ ရစာင့်ရသလဲ။

၁၀ ြိနစ်
ရအာက်

၁၀-၂၀ ြိနစ် ၂၀-၃၀ ြိနစ် ၃၀-၆၀ ြိနစ် ၁ နာရီ 
ရအာက်

ြသိပါ

၄၂.၈ ၄၀.၆ ၁၁.၂ ၄

သင် သွားလိုရာကို ရရာက်ြို့ ဘယ်ရလာက်သကာသလဲ။

၁၅-၃၀ ြိနစ် ၃၀-၆၀ ြိနစ် ၁-၂ နာရီ ၅ နာရီရအာက် ြသိပါ

၂၉ ၃၆.၂ ၂၄.၄ ၄

ဘတ်စ်ကားသည် ရဘးကင်းမပီး သက်ရသာင့်သက်သာရှိပါသလား။

ရှိ ြဆိုးပါ ြရှိ

၄၈ ၃၄.၂ ၁၆

ပုံ ၃။  YBS အရပါ်လူထုအမြင် (YSPS 2018)

ရန်ကုန် မြို့ပြသယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး အဖွဲ့အစည်းြျား၊ အသုံးစရိတ်ြျားနှင့် ဆငွဆြကးရင်းနှီးပြုြ်နှံြှု၄



ရကျးဇူးြျား အမြင့်ဆုံးရရှိရစနိုင်ရန် အြျားမပည်သူဆိုင်ရာ 
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမခင်းမြင့် ရမြတန်ြိုး မြှင့်တင်နိုင်ြှု၊ အြျားမပည်သူ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး၏လြ်းရလျှာက်နိုင်ရသာ အကွာအရဝး 
အတွင်းတွင် လူရနအိြ်၊ စီးပွားရရးနှင့် အပန်းရမြရနရာြျား 

ြူဝါဒြျားနှင့် ဘဏ္ဍာဆရးြွဲဆဝြျထားဆြးပြင်းြျားကို ေုံးပဖတ် 
ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့၏ မြို့ပြသယ်ယူြို့ဆောင်ဆရးစနစ်တွင် 
ြည်သည့်အြျက်ြျားက အဆရးတကကီး တိုးတက်ရန်လိုအြ်ဆန 
သည်ကို ေုံးပဖတ်ရန်ြှာ အလွန်အဆရးကကီးသည်။ ထို့ရသကာင့် 
ရန်ကုန်မြို့အတွက် ရည်ြှန်းချက်ြျား ချြှတ်မခင်း၊ ရည်ြှန်းချက် 
ြျားမပည့်ြီရစရန် ဤစနစ်၏ စွြ်းရဆာင်ရည်နှင့် အလုံးစုံ 
တိုးတက်ြှုတို့ကို ရစာင့်သကည့်ရည်ြှန်းချက်ြျား ချြှတ်မခင်း၊ 
ရည်ြှန်းချက်ြျား မပည့်ြီရစရန် ဤစနစ်၏ စွြ်းရဆာင်ရည်နှင့် 
အလုံးစုံ တိုးတက်ြှုတို့ကိုရစာင့်သကည့် ဤအပိုင်းတွင် ရရွးချယ် 
ထားရသာ ညွှန်းကနိ်းြျားအရပါ် အရမခခ၍ံ ရနက်နုမ်ြို့၏သယယ် ူ
ပို့ရဆာင်ရရးစနစ်အရပါ် စွြ်းရဆာင်ရည် မပန်လည်သုံးသပ်ြှု 
အကျဉ်းချုပ်ကို ရြာ်မပထားသည်။ ြူဝါဒ ချြှတ်သူြျားအရနမြင့် 
ြရတာ်တဆြှုနှုန်း၊ ခရီးသွားလာသကာချနိ်နှင့် ရလထုညစ်ညြ်း 
ရစသည့် အရာြျားထုတ်လွှတ်ြှုကို ရလျာ့နည်းရစသည့်အမပင် 
အြျားမပည်သူသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးမြင့် ရြာ်ရတာ်ယာဉ် ခရီးစဉ် 
အသုံးမပုပုံစံ တွင်ကျယ်မခင်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိြ်းထားနိုင်ရန် 
ရည်ြှန်းချက်ထားသည့် သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးစနစ်ြျားအတွက် 
ြဟာဗျူဟာရမြာက် ရည်ြှန်းချက်ြျားကို ရမခရာခံနိုင်သည့် 
အလားအလာရှိ ပိုြိုကျယ်မပန့်ရသာညွှန်းကိန်းြျားနှင့် အလားတူ 
ြူရဘာင်ကိုအသုံးမပုရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။

ြရီးသွားလာြကာြျနိ်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘတ်စ်ကားစီးသူြျား 
အတွက် ပျြ်းြျှခရီးသွားလာသကာချနိ် (၆၃ ြိနစ်) သည် 
ဘန်ရကာက်မြို့၊ ဂျကာတာမြို့နှင့် ရဆာပိုလိုမြို့တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ် 
နိုင်သည်။ ကွာလာလြ်ပူ၊ ြနီလာ၊ ဟနွိုင်း နှင့် ရပကျင်း 
စသည့် မြို့ကကီးြျား၌ အြျားမပည်သူ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးတွင် 
ပျြ်းြျှခရီးသွားချနိ်သည် (၅၂ ြှ ၅၈ ြိနစ်) မြစ်မပီး စင်ကာပူ 
နိုင်ငံတွင် (၄၄)ြိနစ် မြစ်သည်။ (အြျားမပည်သူ သယ်ယူပို့ရဆာင် 
ရရးနှင့် ရြာ်ရတာ်ယာဉ် ြဟုတ်ရသာ) ရရရှည်တည်တံ့ရသာ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးကိုသာ ဦးစားရပး အစီအြံြျား ြချြှတ် 
နိုင်ပါလျှင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ကိုယ်ပိုင်ရြာ်ရတာ်ကားစီးနှုန်း 
အရှိန်အဟုန်မြင့် တိုးမြင့်လာြှုသည့် ခရီးသွားလာနှုန်းကို သိသိ 
သာသာ ပိုြိုဆိုးရွားရစြည်။ 

မြို့မပသို့ ဆက်သွယ်သွားလာရရး ကြ္ဘာ့ဘဏ်က စံချနိ်စံညွှန်းြျား 
အရ အြျားမပည်သူသုံး ခရီးသည်ပို့ရဆာင်ရရးကို အသုံးမပု၍ 

အလုပ်သွားရန်သကာချနိ် ြိနစ် ၆၀ အတွင်းသာ ရှိသင့်သည်။ 
ရလ့လာြှုအြွဲ့သည် အြျားမပည်သူသုံး သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
အသုံးမပုသူြျားအတွက် မြို့တွင်းမြို့မပသို့ ဆက်သွယ်သွား 
လာရရး အဆင်ရမပလွယ်ကူြှုရှိြရိှ ဆန်းစစ်ချက်ကို မပုလုပ် 
ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အလုပ်အကိုင် (၂၁)ရာခိုင်နှုန်းသည် 
အြျားမပည်သူ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးမြင့် ြိနစ် ၆၀ ခရီး 
သွားလာချနိ်အတွင်း သွားလာနိုင်သည်ဟု ခန့်ြှန်းရသည်။ 
ြက�ဆီကိုစီးတီးနှင့် နှိုင်းယှဉ်သကည့်ရလျှင် ၎င်း၏မြို့ပုံစံသည် 
မပန့်ကျဲရနမပီး လြ်းြျားလည်း ပပတ်သိပ်မပည့်ကျပ်လွန်း 
ရသာရသကာင့် မြို့ဧရိယာအတွင်းတွင် အြျားမပည်သူသယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရးမြင့် အလုပ်အကိုင် (၂၂) ရာနှုန်း သို့ သွားလာရရာက် 
ရှိနိုင်သည်။ ကြ်ပါလာ သို့ြဟုတ် ဟနွိုင်း ကဲ့သို့ရသာ မြို့ြျား 
တွင် (၇၄) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရလဒ် မြင့်ြားနိုင်သည်။ ရန်ကုန် 
မြို့တွင် မြို့မပသွားလာြှု တိုးတက်လာရစရန် လုပ်ရဆာင်ရန် 
လိုအပ်ရနရသာအပိုင်းြျား ြျားစွာရှိရနမပီး ထို့သို့ အြျားမပည်သူ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး တိုးတက် ရကာင်းြွန်ရစရန် လုပ်ရဆာင် 
နိုင်ရန်အတွက် တိကျခိုင်ြာရသာ ဆက်သွယ်သွားလာရရး 
အဆင်ရမပလွယ်ကူြှု ရလ့လာဆန်းစစ်ြှုအရပါ် အရမခခံရန် 
လိုအပ်သည်။

အြျားပြည်သူ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး အသုံးပြုြှုြုံစံ။ ရန်ကုန် 
မြို့ရှိ (လြ်းရလျှာက်မခင်းြှအပ) အြျားမပည်သူသယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရး အသုံးမပုြှုပုံစံ အချ ိုးအစားသည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း 
ခန့်ရှိမပီး ရဒသတွင်း အမခားမြို့ြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အသုံးမပုြှု 
မြင့်ြားသည်။ ဥပြာအားမြင့် အြျားမပည်သူ သယ်ယူပို့ရဆာင် 
ရရး အသုံးမပုြှု အချ ိုးအစားြှာ ဘန်ရဒါင်းမြို့တွင် (၂၀) 
ရာခိုင်နှုန်း၊ ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် (၃၆) ရာခိုင်နှုန်း နှင့် တိုင်ရပမြို့တွင် 
(၃၇) ရာခိုင်နှုန်းတို့မြစ်သကမပီး အရကာင်းဆုံးရဆာင်ရွက်နိုင်သည့် 
တိုကျ ို မြို့တွင် (၅၁) ရာခိုင်နှုန်း၊ စင်ကာပူမြို့ နှင့် ဆိုးလ်မြို့တို့တွင် 
(၆၆) ရာခိုင်နှုန်း တို့မြစ်သကသည်။ ရန်ကုန်မြို့သည် ရစျးနှုန်း 
သင့်တင့်ြျှတြှုကို ထိန်းကာ ဝန်ရဆာင်ြှုအရည်အရသွးကို ပိုြို 
ရကာင်းြွန်ရစမပီး အြျားမပည်သူသယ်ယူ ပို့ရဆာင်ရရးအသုံးမပုြှု 
ပုံစံ အချ ိုးအစား မြင့်တက်နိုင်ြှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိြ်းထား 
နိုင်ပါလျှင် ရန်ကုန်မြို့သည် ရဒသတွင်းတွင် အြျားမပည်သူ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးအတွက် အရကာင်းဆုံးမြို့ မြစ်လာနိုင် 
သည်။

တည်ရဆာက်မခင်းကို ဦးစားရပးရသာ ြွံ့မြိုးရရးအစီအစဉ် 
ြျားကို အဓိကကျသည့် ဘူတာရုံ ပတ်ပတ်လည်ရှိ အြျားမပည်သူ 
ရနရာြျားကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် တည်ရဆာက်ရန်လည်း 
ရည်ရွယ်ထားသည်။

ရန်ကုန်မြို့ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးစနစ်၏ စွြ်းရဆာင်ရည် 
သုံးသပ်ချက် 

မြန်ြာနိုင်ငံ မြို့မြသွားလာြှုဆိုင်ရာ ခြုံငုံတင်မြြျက် ၅



အြျားပြည်သူသယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး တန်ဖိုးသင့်တင့်ြျှတပြင်း။ 
‘တန်ြိုးသင့်တင့်မခင်း’ အတိုင်းအတာ ဆိုသည်ြှာ ဝင်ရငွနည်းပါး 
သူြျားသည် အြျားမပည်သူ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး ဝန်ရဆာင်ြှု 
ြျားကို အသုံးမပုနိုင်စွြ်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် 
သာြန်ဝင်ရငွ နည်းပါးသူတစ်ဦးသည် အြျားမပည်သူသယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရးအတွက် လစဉ်ဝင်ရငွ၏ (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းထက် 
ြနည်း သုံးစွဲရသည်ဟု ခန့်ြှန်းရသည်။ ဤစံနှုန်းသည် အမခား 
မြို့ြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် နည်းပါးသည် (ြနီလာမြို့ (၁၇) 
ရာခိုင်နှုန်း၊ ြက�ဆီကိုမြို့ (၁၉) ရာခိုင်နှုန်း၊ ချန်နိုင်းမြို့ (၁၉) 
ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ြွန်ဘိုင်းမြို့ (၂၃) ရာခိုင်နှုန်း) တို့မြစ်သကသည်။ 
ရယဘုယျအားမြင့်လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ အြျားမပည်သူ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး နှုန်းထားြျားြှာ အရတာ်အတန်သက်သာ 
သည်။ တစ်ချနိ်တည်းြှာပင် နှုန်းထားရကာက်ခံသည့်ပုံစံကို 
မပန်လည်သုံးသပ်မခင်းတို့ကို အြျားမပည်သူ သယ်ယူပို့ရဆာင် 
ရရးအရပါ်တွင် လူတန်းစားြရရွး အသုံးမပုနိုင်ရသာ ရေးနှုန်းမြစ် 
ြမြစ် အရသးစိတ် စစ်ရဆးအကဲမြတ်မခင်း၊ ဝန်ရဆာင်ြှုြျား 
ရယူသုံးစွဲနိုင်မခင်းရှိြရှိ အရပါ်တွင် သင့်ရလျာ်ရသာ ခရိုင်အဆင့် 
အိြ်ရထာင်စု စစ်တြ်းအချက်အလက်ြျား စသည်တို့ ြပါဘဲ 
ြမပုလုပ်သင့်ပါ။

ယာဉ်တိုက်ြှုပဖင့် ဆသေုံးြှု။ ရဒသတွင်း၌ မြန်ြာနိုင်ငံသည် 
ယာဉ်တိုက်ြှုနှင့် ဆက်စပ်ရသဆုံးြှု အြျားဆုံးြျားအနက် 
တစ်ခု အပါအဝင်မြစ်မပီး ရနထိုင်သူ (၁၀၀,၀၀၀) လျှင် (၁၉.၉) 
ဦး ရသဆုံးသကသည် (WHO 2018) ။ ရန်ကုန်တွင် လြ်းရပါ်၌ 
ရသဆုံးြှုနှုန်းြှာ ပိုြိုမြင့်ြားမပီး လူဦးရရ (၁၀၀,၀၀၀) လျှင် 
(၃၉) ရယာက် ရသဆုံးသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ မြို့မပရဒသြျားတွင် 
လြ်းရပါ်တွင် ရသဆုံးြှုနှုန်း၏ထက်ဝက်နီးပါးြှာ လြ်းရလျှာက် 
သူနှင့် စက်ဘီးစီးသူြျား မြစ်သကသည်။ ဤရသဆုံးြှုနှုန်းသည် 
ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လြ်းအသွားအလာ ရသဆုံးြှုနှင့် စိတ်ြချြ်းရမြ့ 

စရာပင် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် အရမခအရနမြစ်သည်။လြ်းအန္တရာယ် 
ကင်းရှင်းရရးကို တိုးတက်ရကာင်းြွန်ရစရန်၊ ရဘးအန္တရာယ် 
ကျရရာက်နိုင်ရမခ အမြင့်ြားဆုံး လြ်းအသုံးမပုသူြျားအတွက် 
လြ်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ရဘးအန္တရာယ်ြျား ရလျှာ့ချနိုင်ရန် 
အရမခခံအရဆာက်အအုံ၊ ရြာ်ရတာ်ယာဉ်နှင့် အြူအကျင့်ဆိုင်ရာ 
တိုးတက်ြှုြျား ြိတ်ဆက်ရပးြည့် လုပ်ရဆာင်နိုင်ရသာ၊ 
ရစျးနှုန်းတင့်သင့်ရသာ၊ ရှင်းလင်းမပတ်သားရသာ လုပ်ငန်းခွင် 
ရဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရး ြဟာဗျူဟာြျားတွင် ရင်းနှီး 
မြှုပ်နှံရန်တို့အတွက် ချက်ချင်းအရရးယူ ရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

ရန်ကုန်

ြန္တရလး

ဟိုချြီင်း

ဘန်ရဒါင်း

တိုကျ ို

တိုင်ရပ

စင်ကာပူ

ရှန်ဟိုင်း

ဆိုးလ်

၃%

၅၀%

၄%

၂၀%

၅၁%

၃၇%

၆၆%
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၆၆%
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ပုံ ၄။  အြျားပိုင်သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးအသုံးမပုြှုပုံစံ၊ ရရွးချယ် 
ထားရသာမြို့ြျား (Urban Land Institute, Livable 
Cities for Centre, ADB)

တရုတ်

မြန်ြာ

ကရြာဒီးယား

လာအို

အင်ဒိုနီးရှား

ရတာင်ကိုရီးယား

ဂျပန်

စင်ကာပူ

၀ ၅ ၁၀ ၁၅ ၂၀ ၂၅

ပုံ ၅။  ရနထိုင်သူ (၁၀၀,၀၀၀) လျှင် လြ်းရပါ်တွင် ရသဆုံးြှု 
(WHO 2018)

ဆလအရည်အဆသွး။ ရလ့လာြှုြျားအရ ရန်ကုန်မြို့သည် ရဒသ 
တွင်း၌ ရလထုထဲတွင် PM10 အြှုန်ပစ္စည်း ပါဝင်ြှု အြျားဆုံး 
ရှိသည်။ ရရှိသည့် သတင်းအရင်းအမြစ်ြျားအရ ရန်ကုန်မြို့ရှိ 
PM10 အဆင့်သည် ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရရးအြွဲ့ (WHO) ၏ ယာယီ 
ရည်ြှန်းချက်ထက် (၇၀) µg /m3 ထက် ပိုြိုမြင့်ြားလျှက် 
ရှိရသာ်လည်း ထိုပြာဏသည် အမခားမြို့ရပါင်း (၂၃၀) ရှိ ပျြ်းြျှ 
(၈၉.၅) µg / m3 (CAI-Asia Center 2010)အတွင်းတွင်သာ 
ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်ြျားအတွင်း အချက်အလက်ြျား 
ရကာက်ယူခဲ့ရမခင်း၊ ရြာ်ရတာ်ကားအသုံးမပုနှုန်း မြင့်တက်မခင်း 
နှင့် စက်ြှုကဏ္ဍတိုးတက်ြှုရရှိခဲ့သည့် အချနိ်ကာလကို စဉ်းစား 
သကည့်လျှင် ရလထုအရည်အရသွးအရ ရန်ကုန်မြို့သည် အရရး 
ကကီးရသာဇုန် ကျရရာက်ရကာင်း ကျရရာက်ရနနိုင်သည်။ ဝင်ရငွ 
မြင့်ြားရသာ နိုင်ငံြျားြှ မြို့ကကီးြျား၏ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကြ္ဘာ့ 
ကျန်းြာရရးအြွဲ့ (WHO) ၏ စံသတ်ြှတ်ချက် အြှုန်ပစ္စည်း 
ပါဝင်ြှု PM10 အတွင်း ရလထုအရည်အရသွးကို ရရှိရန် စီြံနိုင် 
ခဲ့သမြင့် ရကာင်းြွန်တိုးတက်ရန်အတွက် အလားအလာြျား 
ရှိရနသည်။ ရလထုအရည်အရသွး တိုးတက်ရကာင်းြွန်ရစရန် 
နှင့် ရလထုညြ်းြှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကျန်းြာရရးအန္တရာယ် 
ြျားကို ရလျှာ့ချရန် ကကိုးပြ်းြှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအရနမြင့် 

ရန်ကုန် မြို့ပြသယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး အဖွဲ့အစည်းြျား၊ အသုံးစရိတ်ြျားနှင့် ဆငွဆြကးရင်းနှီးပြုြ်နှံြှု၆



မြို့ကကီးြျား အလားတူ အဆင့်နီးနီး တိုးတက်ရကာင်းြွန်ရအာင် 
မပုလုပ်ရန် လိုအပ်ရသကာင်း မပန်လည်သုံးသပ်ြျားအရ 
သွားလာရန် သကာချနိ်ြျားသည် အမခား အလားတူမြို့ြျားနှင့် 
ရကာင်းရကာင်း နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ သို့ရသာ် ၎င်းကို ထိန်းချုပ် 
ထားနိုင်မခင်း ြရှိလျှင် ခရီးသွားလာသကာချနိ်နှင့် ယာဉ်ရသကာ 
ပိတ်ဆို့ြှုြျား သည် တိုးလာနိုင်ရမခရှိမပီး အြျားမပည်သူ သယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရး သုံးစွဲသူြျားကို ြတန်တဆ အကျ ိုးသက်ရရာက် 
ရစသည်။

ရန်ကုန်မြို့ သည်လည်း လုပ်ရဆာင်နိုင်ရသာ၊ ရစျးနှုန်းတင့်သင့် 
ရသာ၊ ရှင်းလင်းမပတ်သားရသာ ရရှာင်၊ ရရွ့၊ တိုးတက် ြဟာ 
ဗျူဟာြျားကို စတင်ြိတ်ဆက်နိုင်သည်။

ရန်ကုန်မြို့သည် အထူးသမြင့် ရလထုအရည်အရသွးနှင့် လြ်း
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးတို့တွင် အမခားရဒသတွင်း မြို့ကကီးြျား 
အလားတူ အဆင့်နီးနီး တိုးတက်ရကာင်းြွန်ရအာင် မပုလုပ်ရန် 
လိုအပ်ရသကာင်း မပန်လည်သုံးသပ်ြျားအရ အမခားရဒသတွင်း 

ခရီးသွားလာသကာချနိ် အသင့်အတင့်

မြို့မပသို့ ဆက်သွယ်သွားလာရရး 
အဆင်ရမပလွယ်ကူြှု

အသင့်အတင့်

အြျားမပည်သူသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးသည် 
တန်ြိုးသင့်တင့်ြျှတမခင်း

ရကာင်း

အြျားမပည်သူသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
အသုံးမပုြှုပုံစံ

ရကာင်း

ယာဉ်တိုက်ြှုရသကာင့် ရသဆုံးြှု နိြ့်ကျ

ရလအရည်အရသွး အသင့်အတင့်/ညံ့
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ဂျကာတာ ကွာလာ 
လြ်ပူ

ြန္တရလး ရန်ကုန် ြနီလာ စင်ကာပူ ဘန်ရကာက်
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၀

ပုံ ၆။  ရရွးချယ်ထားရသာ မြို့ကကီးြျားတွင် ရလထုညစ်ညြ်းြှု၊ 
PM10 ပါဝင်ြှု။ ADB 2015; WHO 2016

ပုံ ၇။  စွြ်းရဆာင်ရည်သုံးသပ်ချက် အကျဉ်းချုပ် 
 - ရန်ကုန်မြို့

မြန်ြာနိုင်ငံ မြို့မြသွားလာြှုဆိုင်ရာ ခြုံငုံတင်မြြျက် ၇



ပြန်ြာနိုင်ငံတွင် အမြီးြသတ်နိုင်ဆသးသည့် ဗဟိုြျုြ်ကိုင်ြှု 
ဆလျှာ့ြျဆရးဆြကာင့် ယြုအြျနိ်ထိတိုင် သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး 
ကဏ္ဍတွင် အဖွဲ့အစည်းြျား အစိတ်အစိတ် အြွှာြွှာပဖစ်ဆနပြင်း၊ 
လုြ်ဆောင်သည့် လုြ်ငန်းဆောင်တာြျား ထြ်ဆနပြင်း၊ 
တာဝန်ယူြှု ၊ တာဝန်ြံြှု အေီအဆငါ်ြတည့်ြှုြျား ရှိဆနဆြကာင်း 
ဆတွ့ရသည်။ ယင်းသည် သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးကဏ္ဍအတွက် 
ဘဏ္ဍာရရးနှင့် ရငွရသကးရထာက်ပ့ံြှု ရှာရြွစုရဆာင်းရပးရန်၊ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး နည်းအသွယ်သွယ်ကို ရပါင်းစည်းရန်နှင့် 
ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် မြို့မပသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးစနစ် 
ဆီသို့ ဦးတည်သွားနိုင်ရန်အတွက် ြူဝါဒြျားအဆင့်မြှင့်တိုးချဲ့ရန် 
စသည့်တို့ကို လုပ်ရဆာင်ရြည့် ရဒသန္တရအစိုးရြျား၏ လုပ်နိုင် 
စွြ်းကို အထူးသမြင့် သက်ရရာက်ြှုရှိသည်။ ညှိနှိုင်း ရဆာင်ရွက်ြှု 
အားနည်းမခင်းနှင့် အစိတ်အစိတ်အြွှာြွှာမြစ်ရနရသာ တာဝန် 
ယူြှုတို့က ဘက်စုံအကျ ိုးရကျးဇူးြျားရသာ ရရရှည်တည်တံ့ 
ခိုင်မြဲသည့် မြို့မပသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးစနစ်ဆီသို့ ချဲ့ထွင်သွား 
ရန် အလားအလာြျားကို အရာြရရာက် မြစ်ရစနိုင်သည်။ 

ရန်ကုန်မြို့တွင် YRTA တည်ဆထာင်လိုက်ပြင်းသည် အဆရးကကီး 
လုြ်ဆောင်ြျက်ြျားကို ြဆောင်ရွက်နိုင်ဆသးဆသာ်ပငားလည်း 
အြျားပြည်သူ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး အစီအစဉ်အတွက် 
ဆြတ်သစ်တစ်ြုကို ြိတ်ေက်ဆြးလိုက်ပြင်း ပဖစ်သည်။ YRTA 
သည် လြ်း နှင့် ရရရသကာင်း အြျားမပည်သူသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
နည်းလြ်းြျား (ရထားပို့ရဆာင်ရရး ြပါ)ကို ကကီးသကပ်ရသမြင့် 
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဘက်ရပါင်းစုံ ရခတ်ြီသည့် မြို့မပခရီးသွားလာ 
ရရးအာဏာပိုင်အမြစ် ထပ်ဆင့် တိုးမြှင့်ရဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 
YBS လက်ထက်တွင် မပန်လည်မပင်ဆင်ထားသည့် ဘတ်စ်ကား 
ကွန်ယက်နှင့် ဝန်ရဆာင်ြှုအစီအစဉ်ြျားသည် အြျားမပည်သူ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး ဝန်ရဆာင်ြှုြျား၏ အရည်အရသွးကို 
တိုးတက် ရကာင်းြွန်ရစခဲ့သည်။ သို့ရသာ် စနစ်သစ်သည် 
ပိုမပီးရည်ြှန်းချက်ကကီးသည့် မြို့မပသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးရင်းနှီး 
မြှုပ်နှံြှုြျား စတင်ြည့် ရန်ကုန်မြို့၏ စွြ်းရည်နှင့် စနစ် ရရရှည် 
တည်တံ့ခိုင်မြဲရရး အရာြရရာက်မြစ်ရစနိုင်သည့် နည်းပညာနှင့် 
ဘဏ္ဍာရရးဆိုင်ရာ စိန်ရခါ်ြှုြျားကို ရင်ဆိုင်ရနရသည်

ြူဝါဒဆရးရာ အကကံပြုြျက်ြျား

ဤရကာက်နုတ်ချက်တွင် အကျဉ်းချုံးထားသည့် အကကံမပုချက်ြျားသည် အဓိကအစီရင်ခံစာမြစ်ရသာ ရန်ကုန်နှင့် 
ြန္တရလးမြို့ြျားရှိ မြို့မပသယ်ယူ ပို့ရဆာင်ရရး၏ အရသးစိတ် ဆန်းစစ်ရလ့လာြှုြျားအရပါ် အရမခခံထားသည်။ 
၄င်းအကကံမပုချက်ြျားသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် မြို့မပသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးဆီသို့ ဦးတည် 
သွားနိုင်ရန်အတွက် လက်ရတွ့ကျကျ လုပ်ရဆာင်နိုင်ရသာ မြို့မပသွားလာရရးအတွက် ရမြရှင်းနည်းြျားနှင့် ၎င်းနှင့် 
သက်ဆိုင်ရသာ ဘဏ္ဍာရရးနှင့် ရငွရသကးရင်းနှီးမြုပ်နှံြှုဆိုင်ရာ ရရွးချယ်ြှုြျားကို ရည်ရွယ်ရဆာင်ရွက်ရပးနိုင်ရန်တို့ 
အတွက် (၁) မြို့မပသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးဆိုင်ရာ အြွဲ့အစည်းြျားနှင့် ြူဝါဒ၊ (၂) မြို့မပ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးအတွက် 
ဘဏ္ဍာရရးနှင့် အသုံးစရိတ်ြျား၊ (၃) မြို့မပသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး ရငွရသကးရင်းနှီးမြုပ်နှံြှု စသည့် ြဟာဗျူဟာကျသည့် 
နယ်ပယ်သုံးခုကိုအမြစ် ြွဲ့စည်းတင်မပထားသည်။

ြုိြုိဆကာင်းြွန်ဆသာ မြို့ပြ ြရီးသွားလာဆရးစနစ်အတွက် 
ဘဏ္ဍာဆရးအရ ပဖစ်နုိင်ဆသာ အစီအြံြျား ြ့ံြုိးရန်အတွက် 
ရန်ကုန်ရိှ အဖဲွ့အစည်းေုိင်ရာ ြူဆဘာင်ြျားအား ြုိြုိ 
ြုိင်ြာဆစရန် လုိအြ်လျှက်ရိှသည်။

ရန်ကုန်တုိင်းရဒသကကီးသည် YRTAက ဦးရဆာင် ညိှနိှုင်း 
ရဆာင်ရွက်ရစမပီး YRG ၊ ရန်ကုန်မြို့ရတာ် ြံွ့မြိုးရရး 
ရကာ်ြတီနှင့် မြန်ြာ့ြီးရထားတ့ုိြှ ကုိယ်စားလှယ်ြျားမြင့် 
ရပါင်းစည်းထားရသာ ရန်ကုန်မြို့မပ ခရီးသွားလာရရး 
ဘုတ်အြဲွ့ (YUMBo) ကုိ တည်ရထာင်ကာ YRTA ဥက�ဋ္ဌ 
အမြစ် ဦးရဆာင်၍ YRTA ၏ အဆင့်မြင့် ြဟာဗျူဟာ 
စီြံကိန်း ရရးဆဲွရရးလုပ်ငန်းြျားအား ပ့ံပုိးရပးနုိင်ပါသည်။

 

၁။ မြို့ပြသယ်ယူြို့ဆောင်ဆရးေိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ြူဝါဒ

YUMBo သည် အြျားပြည်သူ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး ယာဉ်စီးြ 
ကို သတ်ြှတ်ဆြးနိုင်သည့် အြွင့်အာဏာရှိမြီး ြိုြိုပြင့်ြားသည့် 
ဆရရှည်တည်တံ့ြိုင်မြဲသည့် မြို့ပြြရီးသွားလာဆရး ြူဝါဒကို 
ဦးဆောင်ဆနြည်။ ခရီးသွားလာသူြျား၏ လိုအပ်ချက် 
ြျားကို မြည့်ဆည်းရန် လွယ်ကူအဆင်ရမပ၍ ကုန်ကျစရိတ် 
သက်သာသည့် ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်အသွင်ရှိ ရပါင်းစပ် 
အြျားမပည်သူ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးကွန်ယက်ကို စီြံကိန်း 
ရရးဆွဲမခင်း၊ အရကာင်အထည်ရြာ်မခင်းနှင့် စီြံခန့်ခွဲမခင်းကို 
ကကီးသကပ်ကွပ်ကဲရန် စသည်တို့အတွက် အစိုးရြဟုတ်သည့် 
အြွဲ့အစည်းြျားြှ အရရးပါသည့် သက်ဆိုင်ပါဝင်သူြျားအတွက် 
ရနရာရပးနိုင်ြည် မြစ်သည်။ ထို့အမပင် YRTA ၏စည်းြျဉ်းဆိုင်ရာ 
အခန်းကဏ္ဍြျားကို စီးပွားရရးအမြင်မြင့် မြည့်စွက်ထားမပီး 
ခိုင်ြာအားရကာင်း ရစသင့်သည်။ ထို့အမပင် YRG သို့ြဟုတ် 
YUMBo ြှ ဦးရဆာင်ချြှတ်သည့် ရစျးနှုန်းသင့်တင့်သည့် ယာဉ် 
စီးခ သတ်ြှတ်ချက်ရဘာင်အတွင်း ထို့အမပင် YRG သို့ြဟုတ် 
YUMBo ြှ ဦးရဆာင်ချြှတ်သည့် ရစျးနှုန်းသင့်တင့်သည့် 
ယာဉ်စီးခ သတ်ြှတ်ချက်ရဘာင်အတွင်းကို အသုံးမပုသင့်သည်။

ရန်ကုန် မြို့ပြသယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး အဖွဲ့အစည်းြျား၊ အသုံးစရိတ်ြျားနှင့် ဆငွဆြကးရင်းနှီးပြုြ်နှံြှု၈



ရန်ကုန်မြို့၌ ယြုဆလာဆလာေယ်တွင် တိကျြှန်ကန်မြီး 
ယုံြကည်စိတ်ြျရဆသာ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး ြရှိဆသးပြင်း၊ 
မြို့ပြအြျက်အလက်ြျား ြရှိဆသးပြင်း စသည်တို့ကို ဆကျာ်လွှား 
နိုင်မြီး ဖွံ့မဖိုးြှု ြုန်ြျဆံကျာ်လွှားနိုင်မြီး smart city သို့ အသွင် 
ဆပြာင်းနိုင်ရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် အဆပြြံ အဆောက်အအုံကို 
ဦးစားဆြး ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ရခတ်ြီမပည့်စုံရသာမြို့မပ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး စစ်တြ်းသည် နိုင်ငံသားြျား၏ ခရီး 
သွားမခင်း အမပုအြူြျားကို ပိုြိုနားလည်ရစရန် ကူညီနိုင်လိြ့် 
ြည်။ အြျားမပည်သူသုံး ဘတ်စ်ကားဆိုင်ရာ သတင်းအချက် 
အလက်ြျားမြစ်ရသာ တည်ရနရာကုဒ်ြျား ထည့်သွင်းထားသည့် 
လြ်းရသကာင်းြျား၊ အကကိြ်အရရအတွက်ြျား၊ အမြန်နှုန်းြျား 
နှင့် ဘတ်စ်ကားခြျား စသည်တို့ကို ပုံြှန် ြွြ်းြံ ထည့်သွင်း 
ထားမခင်းြရှိသည့်အမပင် ဒီဂျစ်တယ်ပုံစံမြင့်လည်း ရယူနိုင် 
မခင်းလည်း ြရှိရသးပါ။ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးဆိုင်ရာ ဆန်းစစ် 
ရလ့လာြှုြျားြှ ရလ့လာသုံးသပ်ြျားမြင့် ရဒတာြျားကို 
လြ်းြျား၊ ရထားလြ်းကဲ့သို့ အရမခခံအရဆာက်အဦြျားအမြစ် 
ယူဆမပီး သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ရလ့လာြှုြျားြှ 
ရလ့လာသုံးသပ်ြျားကို အသုံးမပုကာ ၎င်းတို့ကို အမခားမြို့မပ 
ဝန်ရဆာင်ြှုြျားအမြစ် ရထာက်ပံ့ရပးနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ရသာ 
‘အရမခခံအရဆာက်အဦး ကဲ့သို့ရသာ အချက်အလက်’ နည်းလြ်း 
ြှာ ၎င်းကို ြှန်ကန်စွာ အရကာင်အထည်ရြာ်နိုင်ြည်ဆိုပါလျှင် 
ြျှတြှုရှိရုံသာြက စီးပွားရရးအရ တွက်ရမခကိုက်ြှုတို့ရသကာင့် 
ဘဏ္ဍာရရးတိုးတက်ြှုကိုလည်း မြစ်ရပါ်ရစနိုင်သည်။

ရန်ကုန်မြို့ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရးနှင့် 
လူြှုေိုင်ရာ ြူးဆြါင်း ြါဝင်ြှု 

ဆပြဆနရာ၊ အိြ်ယာ ဆေးနှုန်းပြင့်ြားပြင်းနှင့် ဆယဘူယျအားပဖင့် 
အဆပြြံအဆောက်အဦးြျား အရည်အဆသွးနိြ့်ကျပြင်းတို့ 
ဆြကာင့် ပြန်ြာနိုင်ငံ၏မြို့ပြဆဒသြျား၌ အားလုံးြါဝင်နိုင်ပြင်း 
သည် စိန်ဆြါ်ြှုတစ်ြုအပဖစ် ရှိဆနေဲြင်ပဖစ်သည်။ လူြျ ိုးစု၊ 
ယဉ်ရကျးြှုစံနှုန်းြျားနှင့် ရနရာဆိုင်ရာ ြယ်ကျဉ်ခံထားမခင်း 
တို့သည် ရဘးြယ်ခံအုပ်စုြျား၏ ကူးသန်းသွားလာနိုင်မခင်းကို 
ြတန်ြဆ ထိခိုက်သက်ရရာက်ြှုရှိသည်။

ကြ္ဘာလုံးေိုင်ရာ အဆထာက်အထားြျားအရ လူြှုေိုင်ရာ 
ြူးဆြါင်း ြါဝင်နိုင်ပြင်းတို့ကို တိုးတက်ဆကာင်းြွန်ဆစပြင်း၊ 
ြညီြျှြှုကို ဆလျှာ့ြျပြင်းတို့သည် ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်ြှု ကကံ့ြိုင်ြိုင်ြာ 
ဆစသည်။ အရမခခံဝန်ရဆာင်ြှုြျား၊ အရမခခံ အရဆာက်အအုံ 
ြျားနှင့် စီးပွားရရး အခွင့်အလြ်းြျား စသည်တို့အား လူြှုရရး 
စီးပွားရရးအရမခအရနအရပါ် ြူတည်၍ လူြှုအလွှာခွဲမခားမခင်း၊ 
ြယ်ထုတ်လိုက်မခင်းတို့သည် ကုန်ထုတ်စွြ်းအားကို ကန့်သတ် 
ပစ်မပီး ရဘးြယ်ခံအုပ်စုြျား (marginalized groups) ကို 
ဆင်းရဲတွင်းထဲသို့သာ ကျရရာက်ရစနိုင်သည်။

ရန်ကုန်မြို့သည် ေင်းရဲနွြ်းြါးသူြျား၊ အြျ ိုးသြီးြျား၊သက်ကကီး 
ရွယ်အိုြျား၊ ြသန်စွြ်းသူြျား၊ တိုင်းရင်းသားအုြ်စုြျားနှင့် 
ဆရှေ့ဆပြာင်းဆနထိုင်သူြျား စသည့် ဆဘးဖယ်ြံနှင့် ထိြိုက်လွယ် 
အုြ်စုြျားအတွက် ကန့်သတ်ြျက်ြျားနှင့် သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး 
ေိုင်ရာလိုအြ်ြျက်ြျား ကိုင်တွယ်ဆပဖရှင်းပြင်းပဖင့် အားလုံး 
ြါဝင်ဆသာ မြို့ပြဆရွ့လျားနိုင်ြှုသို့ ဦးတည်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ 
လူဦးရရ အုပ်စုအားလုံးတို့၏ ရဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းြှု၊ 
လုခံခုစံတိခ်ျရြှု၊ (ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျား) ရယသူုံးစွနဲိငုမ်ခင်းရှြိရှ၊ိ အဆင ်
ရမပြှုနှင့် ရစျးနှုန်းသင့်တင်ြျှတြှုတို့သည် အားလုံးပါဝင်ရသာ 
မြို့မပ အြျားမပည်သူ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးဝန်ရဆာင်ြှုြျား 
ြွံ့မြိုးတိုးတက်ရရးအတွက် အရရးကကီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည့် 
အချက်ြျား မြစ်သည်။ ဤထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည့် အချက် 
ြျားသည် ြူဝါဒနှင့် ြဟာဗျူဟာြူရဘာင်၊ ဘတ်ဂျက်ခွဲရဝ 
ချထားရပးမခင်းနှင့် အြွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စွြ်းရဆာင်ရည်ြျားကို 
မြှင့်တင်မခင်း အပါအဝင် အဆင့်အားလုံးတွင် အသားရပး 
ရဆာင်ရွက်သင့်သည်။ ထိခိုက်လွယ်ရသာ အုပ်စုြျား၏သီးမခား 
ရရွ့လျားြှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ြျားကို နားလည်မပီး ြူဝါဒအဆင့် 
လုပ်ရဆာင်ြှုြျားကို လုပ်ရဆာင်သင့်မပီး မြို့မပသယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရးဆိုင်ရာ ြူဝါဒြျားနှင့် အားလုံး ပါဝင်ရသာ မြို့မပ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး ဆိုင်ရာ အရမခခံအရဆာက်အအုံြျားနှင့် 
ဝန်ရဆာင်ြှုြျား ြွံ့မြိုးတိုးတက်ြှုကို အရထာက်အကူမပုရန် 
အတွက် မြို့မပသယ်ယူ ပို့ရဆာင်ရရးြူဝါဒြျားနှင့် ဘဏ္ဍာရရး 
ရထာက်ပံ့ြှုြျားအတွင်းသို့ ဤရလ့လာဆန်းစစ်ြှုြျား ရရှိချက် 
ြျားကိုပါ ရပါင်းစည်း ရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ မြို့မြသွားလာြှုဆိုင်ရာ ခြုံငုံတင်မြြျက် ၉



အကကံပြုြျက်ြျား အကျဉ်းြျုြ် - မြို့ပြ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး ြူဝါဒနှင့် အဖွဲ့အစည်းြျား

ပြဿနာရြ်ြျားနှင့် 
ကွာဟြျက်

ကာလတို (၁-၂ နှစ်) ကာလလတ် (၂-၃ နှစ်) နှစ်ရှည် (၃-၅ နှစ်)

ရန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး 
အြျားမပည်သူ သယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရး ကကီးသကပ်ြှု 
အာဏာပိုင်အြွဲ့ 
(YRTA) သည် လုပ်ငန်း 
လည်ပတ်ြှုအရပါ် 
စည်းသကပ်နိုင်ြှု အာဏာ 
နှင့် စွြ်းရဆာင်ရည် 
အကန့်အသတ်မြင့်သာ 
ရှိမပီး ဝင်ရငွအရပါ်တွင် 
စီြံခန့်ခွဲခွင့် ြရှိပါ။

√ YRTA ၏ စည်းြျဉ်း 
စည်းကြ်းဆိုင်ရာ 
လုပ်ငန်းတာဝန် 
ြျားကို တိုးမြှင့်၍ 
ရှင်းလင်းစွာ 
သတ်ြှတ် 
ထားရြည်။

√ YRTA အား 
စွြ်းရဆာင်ရည် 
အရမခမပုအြျား 
မပည်သူ သယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရးကို 
ြွဲ့စည်းရန်နှင့် စီြံရန် 
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား 
ခွင့်မပုရြည်။

√ YRTA/YRG ြှ ဦးရဆာင် သို့ြဟုတ် 
ညှိနှိုင်း ရဆာင်ရွက်ရစမပီး 
ရန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး အစိုးရအြွဲ့ 
(YRG)၊ ရန်ကုန်မြို့ရတာ် စည်ပင် 
သာယာရရးရကာ်ြတီ(YCDC)၊ 
မြန်ြာ့ြီးရထား၊ တို့ြှ 
ကိုယ်စားလှယ်ြျားမြင့် ြွဲ့စည်း 
ထားရသာ ရန်ကုန မြို့မပခရီး 
သွားလာရရးဘုတ်အြွဲ့ (YUMBo) 
ကို တည်ရထာင်ရြည်။

√ ကားခ ြဟုတ်သည့် ဝင်ရငွ 
ကို တိုးမြှင့်ရြည်။ YRG ြှ 
ချြှတ်ထားရသာ ြဟာဗျူဟာ 
ရပါ်လစီြူရဘာင်အတွင်း 
ကုန်ကျစရိတ်ြျားကို 
ရလျှာ့ချရန် ဝန်ရဆာင်ြှု 
အဆင့် လုံရလာက်ရန် 
အတွက် စီးပွားရရးလုပ်ငန်း 
ပုံစံချဉ်းကပ်နည်းကို 
အသုံးမပုရြည်။ ခရီးသည် 
ြျား၏ စိတ်ရကျနပ်ြှုကို 
မြှင့်တင်ရစမပီး YRG 
ချြှတ်သည့် ြဟာဗျူဟာ 
ြူဝါဒြူရဘာင်အတွင်း၌ 
ကုန်ကျစရိတ်ကို ရလျာ့ချ 
ရြည်။

အာဏာပိုင်အသီးသီးက 
အြျားမပည်သူ သယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရး အစီအစဉ် 
အြျ ိုးြျ ိုးအား သီးမခားစီ 
ထိန်းချုပ်ထားသည်။ 
ရလဒ်အရနမြင့်အြျား 
မပည်သူ သယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရး ဝန်ရဆာင် 
ြှုရပးရာတွင် အဓိက 
အားမြင့် ြီးရထားနှင့် 
ဘတ်စ်ကား သယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရး ယာဉ်လိုင်း 
တို့အသကား ချတိ်ဆက်ြှု 
မပတ်ရတာက်ရနသည်။

√ မြို့မပ သယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရးဆိုင်ရာ 
ဥပရဒ စည်းြျဉ်း 
ရရးဆွဲရရးအြွဲ့ြှ 
ပံ့ပိုး၍ အထက်ပိုင်း 
အဆင့် စည်းြျဉ်း 
စည်းကြ်းနှင့် 
ြဟာဗျူဟာ 
စီြံကိန်း ရရးဆွဲရရး 
လုပ်ရဆာင်ြှု 
ြျားကို ရြာ်ထုတ် 
ရန်၊

√ အညွှန်းကိန်းြျားနှင့် ရငွရပး 
ရချြှုြျားကို သတ်ြှတ်ထား 
ရသာ တခုတည်းရသာ ရပါင်းစပ် 
ကားခရကာက်ခံသည့်စနစ် 
အရကာင်အထည် ရြာ်ရြည်။

√ ယခုရလာရလာဆယ်တွင် တိကျ 
ြှန်ကန်မပီး ယုံသကည်စိတ်ချရရသာ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး ြရှိရသးမခင်း၊ 
မြို့မပအချက်အလက်ြျားြရှိရသး
မခင်း စသည်တို့ကို ရကျာ်လွှား 
နိုင်မပီး smart city အမြစ် 
ြွံ့မြိုးြှု လျှင်မြန်စွာတိုးတက် 
လာနိုင်ရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
အရမခခံအရဆာက်အဦးကို ဦးစား 
ရပး ရဆာင်ရွက်ရြည်။

√ လွယ်ကူအဆင်ရမပမပီး 
ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသည့် 
ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် 
အသွင်မြင့် ခရီးသွားလာ 
သူြျား၏ လိုအပ်ချက်ြျားကို 
မြည့်ဆည်းနိုင်သည့် ရပါင်းစပ် 
အြျားမပည်သူ သယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရး ကွန်ယက်ကို 
စီြံကိန်းရရးဆွဲမခင်း၊ 
အရကာင်အထည်ရြာ်မခင်းနှင့် 
စီြံခန့်ခွဲမခင်းကို ကကီးသကပ် 
ကွပ်ကဲရြည်။

သယ်ယူ ပို့ရဆာင်ရရး 
စနစ်သည်အားလုံး 
ပါဝင်နိုင်ရြည် မြစ်မပီး 
လူြှုရရးဆိုင်ရာ 
ထိခိုက်လွယ်ရသာ 
အုပ်စုြျား အပါအဝင် 
ြတူကွဲမပားရသာ 
အုပ်စုြျား၏ 
လိုအပ်ချက်ြျား 
ကိုလည်း 
မြည့်ဆည်းရပး 
နိုင်ရြည်မြစ်သည်။

√ ထိခိုက်လွယ်ရသာ 
အုပ်စုြျား အရပါ် 
သက်ရရာက်ြှု 
ရှိရသာ သီးမခား 
ရရွ့လျားသွားလာ 
မခင်းဆိုင်ရာ 
လိုအပ်ချက်ြျား 
နှင့် မပဿနာရပ် 
ြျားကို နားလည် 
သရဘာရပါက် 
ရစရန်အတွက် 
သုရတသနကို ပံ့ပိုး 
အားရပးရြည်။

√ ထိပါးရနှာင့်ယှက်ရစာ်ကားြှုြျား 
တိုက်ြျက်ရရး ဥပရဒြျား၊ 
ဤဥပရဒြျားကို ထိရရာက်စွာ 
အရရးယူ ရဆာင်ရွက်ရရး၊ 
ရကာင်းစွာ စီြံထားသည့် 
အလွယ်တကူ ရရာက်ရှိနိုင်သည့် 
တိုင်သကားြှုြျား၊ ြရကျနပ်ချက် 
ြျားကို ရမြရှင်းရပးနိုင်သည့် 
စနစ်ြျား စသည် တို့ကဲ့သို့ရသာ 
အစီအြံြျားမြင့် အြျားမပည်သူ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး ရဘးကင်း 
လုံခခုံရရးကို တိုးမြှင့်ရစရန် 
အတွက် ြူဝါဒအဆင့် 
လုပ်ရဆာင်ချက်ြျား မပဋ္ဌာန်း 
ရဆာင်ရွက်ရန် 

√ မြို့မပ သယ်ယူ ပို့ရဆာင်ရရး 
ဆိုင်ရာ ြူဝါဒြျားနှင့် 
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျားတွင် 
အားလုံး ပါဝင်ရစနိုင်သည့် 
ရလ့လာဆန်းစစ်မခင်းတို့ကို 
ရပါင်းစပ်ရဆာင်ရွက် ရြည်။ 

ရန်ကုန် မြို့ပြသယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး အဖွဲ့အစည်းြျား၊ အသုံးစရိတ်ြျားနှင့် ဆငွဆြကးရင်းနှီးပြုြ်နှံြှု၁၀



အြျားပြည်သူ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရးတွင် ပြည်သူ့ကဏ္ဍြှ 
ြကားဝင် ဆောင်ရွက်ရပြင်းြှာ စီးြွားဆရးသီအိုရီအရဆပြပြစ် 
ြိုင်လုံဆသာ အဆြကာင်းရင်း ရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိက ကားအသုံးမပု 
သူြျားသည် လြ်းပိတ်ဆို့ြှုနှင့် ရလထုညစ်ညြ်းြှု တိုးပွားလာ 
မခင်းကဲ့သို့ ၎င်းတို့ရသကာင့် အမခားရသာ လြ်းအသုံးမပုသူြျားနှင့် 
လြ်းအသုံးြမပုသူြျားအရပါ် သက်ရရာက်ြှုြျားကို ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားမခင်း ြမပုရပ။ လြ်းရနရာ အသုံးမပုရာတွင် ပိုြို ရချာရြွ့ 
လာနိုင်ရစသည့်၊ ခရီးသည်တစ်ဦးချင်းအရပါ်တွင် ညစ်ညြ်းြှု 
နှုန်း နည်းပါးလာရစသည့် အြျားမပည်သူ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
အတွက် ရထာက်ပံ့ရငွြျားြှလည်းရကာင်း၊ လြ်းအသုံးမပုခ 
တိုးမြှင့်မခင်းမြင့်လည်းရကာင်း အစိုးရြျားတွင် ထိုရဘးထွက် 
ဆိုးကျ ိုးရလဒ်ြျားကို မပုမပင်ရြည့် အခန်းကဏ္ဍြျားရှိသည်။

ရန်ကုန်မြို့တွင် ြဟာရန်ကုန်အတွက်ပြည့်စုံဆသာ မြို့ပြြရီး 
သွားလာြှု စီြံကိန်းဟုဆြါ်ေိုဆသာ ြိုြိုပြည့်စုံဆသာ မြို့ပြ 
သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး ြဟာစီြံကိန်းကကီး (YUTRA) ရှိသည်။ 
YUTRA သည် ၂၀၁၇-၂၀၃၅ အတွင်း အြျားမပည်သူ့ကဏ္ဍ 
လိအုပခ်ျကြ်ျားကိ ုမြည့ဆ်ည်းနိငုရ်န ်အရြရကိန ်ရဒါ်လာ (၂၃.၇) 
ဘီလီယံရကျာ် ကုန်ကျြည်ဟု သိရှိသရဘာရပါက်ထားသည်။ 
ဤအဆင့်ရှိအသုံးစရိတ်ကို မြို့၊ ရဒသနှင့် မပည်ရထာင်စုအဆင့် 
ြျားတွင် ကကီးြားသည် နိုင်ငံရရးအရ ကတိကဝတ်မပုြှု လိုအပ် 
သည်ဟု ရှုမြင်မပီး မြို့မပသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးစီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် 
စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းစနစ်ြျားကို သိသိသာသာ မပုမပင်ရမပာင်းလဲ 
ြှုြျားမြင့် ရကျာရထာက်ရနာက်ခံမပုရန် လိုအပ်သည်။ 

ယာယီဆပဖရှင်းနည်းြျားြှာ ရရှိနိုင်သည့် ဘဏ္ဍာဆရးနှင့် ဆငွဆြကး 
ဆထာက်ြံ့နိုင်ြျားအဆြါ် အဆပြြံ၍ မြို့၏ လတ်တဆလာ 
လိုအြ်ြျက်ြျားအဆြါ်တွင် ဦးစားဆြး သုံးစွဲသွားရန် လိုအြ် 
နိုင်သည်။ လက်ရှိဘဏ္ဍာရရးနှင့် ရငွရသကးရထာက်ပံ့နိုင်ြျား 
စွြ်းရည်ြှာ အကန့်အသတ်ရှိသည့်အမပင် စီြံကိန်းစီစစ်ရရးနှင့် 
မပင်ဆင်မခင်းအရပါ်တွင် သိသာထင်ရှားသည့် အြွဲ့အစည်း 
ဆိုင်ရာနှင့် စွြ်းရည်အားနည်းချက်ြျား ရှိရနသည်။ ထို့ရသကာင့် 
ရတာင့်တင်းခိုင်ြာသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုကို ဦးစားရပးရန်ြှာ 
အရရးကကီးသည်။ အစိုးရသည် အကျ ိုးရကျးဇူး အလားအလာ 
ြျားသည့် လတ်တရလာ လိုအပ်သည့် ကဏ္ဍြျားကို ရဆာင်ရွက် 
ရပးနိငုြ်ည့ ်အြျားမပညသ်သူုံး ဘတစ်က်ား သယယ်ပူိုရ့ဆာငရ်ရး၊ 
ယာဉ်အသွားအလာ စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် အြွဲ့အစည်းြျား စသည် 
တို့အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျားကို ဦးစားရပးရရွးချယ်ရန်စဉ်းစား 
နိုင်သည်။ လည်ပတ်ရနနိုင်ရသာ ရပိုင်ခွင့် စီြံခန့်ခွဲြှု စနစ်ကို 
ကျင့်သုံးမပီး လြ်းြျား မပုမပင်ထိန်းသိြ်းမခင်းကို တိုးတက် 
ရကာင်းြွန်ရစရရးနှင့် လက်ငင်းရပိုင်ခွင့်ြျားကို ထိန်းသိြ်းရရး 
တို့ကို ဦးစားရပး ရဆာင်ရွက်သင့်သည်။ မပည်သူ့ အသုံးစရိတ်နှင့် 
ဆက်နွယ်မပီး လက်ရတွ့ကျရသာ ဘဏ္ဍာရရးနှင့် ရငွရသကး 
ရထာက်ပံ့ြှုစွြ်းရည်နှင့် နည်းလြ်းြျားကို ကိုက်ညှိကာ အရမခခံ 
အရဆာက်အဦးြျား အဆင့်မြှင့်တင်ရရးတွင် အဓိက ရင်းနှီး 
မြှုပ်နှံြှုြျားအား ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

၂။ လက်ရှိနှင့် စီြံကိန်းေိုင်ရာ မြို့ပြသယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး အသုံးစရိတ်ြျား

ကဏ္ဍအလိုက် အသုံးစရိတ်ြျားကို ပြန်လည်သုံးသြ်ရာ၌ မြို့ပြ 
ေိုင်ရာ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရးတွင် ပြည်သူ့အတွက် အသုံးစရိတ် 
အေင့်သည် လိုအြ်ြျက် ပြင့်ြားဆနဆသာ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး 
ဝန်ဆောင်ြှုဆြးပြင်းအတွက် ြပြည့်ြီဆြကာင်း ဆဖာ်ညွှန်းဆန 
သည်။ လြ်းြြျားအတွက် အသုံးစရိတ်ကို ရဒသတွင်း ဂျဒီီပီ၏ 
ခွဲရဝြှုပြာဏအရ လက်ရှိ (၀.၇) ရာနှုန်းြှ (၁.၅) ရာနှုန်းခန့်အထိ 
အလယ်အလတ်ကာလြှ ရရရှည်ကာလတိုင်ရအာင် နှစ်ဆတိုး 
ရန် အကကံမပုပါသည်။ ရလျာ့သုံးမခင်း၏ အကျ ိုးသက်ရရာက်ြှုက 
နိုင်ငံသားြျားက တိုးပွားလာရနရသာ ဝင်ရငွြျားကို ကိုယ်ပိုင် 
ကားအမြစ် ရမပာင်းလိုက်ရသာရသကာင့် လြ်းပိတ်ဆို့ြှုြျားမြင့် 
ပိုြိုဆိုးရွားလာရစမပီး အလွန်အြင်း မြို့မပဆန်လာရနရသာ၊ 
လျင်မြန်စွာ ကကီးထွားလာရနရသာ ရန်ကုန်ကို ပျက်စီးရစသည်။

မြို့ပြ သယယ်ြူိုဆ့ောငဆ်ရးအဆြါ် အသုံးစရတိ ်တိုးပြငှ့လ်ိကုသ်ည ်
နှင့် ရသုံးြှန်းဆပြနှင့် ပြည်သူ့ ရင်းနှီးပြှုြ်နှံြှု စီြံြန့်ြွဲဆရးတို့ 
အတွက် စွြ်းဆောင်ရည်ြိုင်းေိုင်ရာ တိုးတက်ဆစြှုြျား လိုအြ် 
လာြည်။ စွြ်းရဆာင်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ရစြှုြျား 
သက်သက်မြင့် မြို့မပသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး အရမခခံအရဆာက် 
အဦးနှင့် ဝန်ရဆာင်ြှုြျား၏ သိသာထင်ရှားရသာ ကွက်လပ်ကို 
ပိတ်သွားရစြည် ြဟုတ်ရသာ်လည်း သတ်ြှတ်ထားရသာ 
အသုံးစရိတ်မြင့် မပီးရမြာက်ြှုြျား ပိုြိုရရှိလာမခင်းသည် ပိုြို၍ 
လုပ်ငန်းတွင်ရသာ မြို့မပြျားနှင့် လူထုအတွက် တိုးတက်ြှုရှိရသာ 
ရရွ့လျားသွားလာြှု တို့မြင့် တိုင်းတာပါက အသုံးစရိတ်တိုးမြင့် 
ရအာင်မပုလုပ်မခင်းသည် ြည်သို့ပင်ဆိုရစကာြူ ပိုြိုရကာင်းြွန် 
ရသာ ရလဒ်ြျားကို ရပးအပ်ရာတွင် ခရီးပိုရရာက်ရစသမြင့် 
အရရးကကီးရသာအပိုင်းတွင် ပါဝင်သည်။

အစိုးရ - ပုဂ္ဂလိက အကျ ိုးတူ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်မခင်းကို 
အသုံးမပုမခင်းက မြို့မပဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး အရမခခံ 
အရဆာက်အဦးနှင့် ဝန်ရဆာင်ြှုြျား တိုးတက်ရရးနှင့် ချဲ့ထွင် 
ရရးတို့အတွက် ရငွရသကးရထာက်ပ့ံြှုကို ရြာ်ထုတ်ရစနိုင်သည်။ 
အစိုးရ- ပုဂ္ဂလိက အကျ ိုးတူ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်မခင်းြျားသည် 
ကုန်သကြ်း ဝယ်ယူမခင်းနှင့် ရငွရသကးရထာက်ပံ့ြှု ပုံစံအရ ကွဲမပား 
ရစကာြူ အြျားပိုင် စီြံကိန်း မြစ်ရနရသးသည်။ ထို့ရသကာင့် 
၎င်းတို့ကို မပဿနာအားလုံး ရမြရှင်းရပးနိုင်သည်ဟု ြယူဆ 
သင့်ရပ။ အဘယ်ရသကာင့်ဆိုရသာ် မပည်သူပိုင်ကဏ္ဍကိုယ်စား 
သရဘာတူညီြှုရကာင်းတစ်ခုကို ညှိနှိုင်းရပးရန် ပညာရှင်၏ 
အထူးတတ်ကျွြ်းြှု လိုအပ်ရသာရသကာင့် မြစ်သည်။ အစိုးရ - 
ပုဂ္ဂလိက အကျ ိုးတူ ပူးရပါင်း ရဆာင်ရွက်မခင်းြျားက သိသာရသာ 
ရငွရသကးဆုံးရှုံးနိုင်ရမခကို ရပါ်ရပါ်လွင်လွင် ရသာ်လည်းရကာင်း 
သွယ်ဝိုက်၍ ရသာ်လည်းရကာင်း မြစ်ပွားရစနိုင်သည်။ လူြှု 
စီးပွားရှုရထာင့ြ်ဆှိလုျှင ်စြီကံနိ်းတစခ်သုည ်အရမခအရနညံြ့ျင်း 
ရနပါက အလုပ်လုပ်သည့်ယန္တရား ြည်သို့ပင် ရှိရစကာြူ အလုပ် 
ြမြစ်မခင်းသာ ကျန်ရှိြည်။ အစိုးရ - ပုဂ္ဂလိက အကျ ိုးတူပူးရပါင်း 
ရဆာင်ရွက်မခင်းြျားသည် အသားတင် လူြှုြူလုံရရး အကျ ိုး 
အမြတ်ြျား ရပးအပ်နိုင်ြည်လားဆိုသည်ကို ဆုံးမြတ်ရန် အမခား 
အြျားပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု စီြံကိန်းြျားကဲ့သို့ပင် တူညီရသာ 
စြ်းသပ်ြှုြျား မပုလုပ်သင့်သည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံ မြို့မြသွားလာြှုဆိုင်ရာ ခြုံငုံတင်မြြျက် ၁၁



အကကံပြုြျက်ြျား အနှစ်ြျုြ် - မြို့ပြေိုင်ရာ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး ဘဏ္ဍာဆငွဆထာက်ြံ့ပြင်း နှင့် သုံးစွဲပြင်း 

ပြဿနာရြ်ြျားနှင့် 
ကွာဟြျက်

ကာလတို (၁-၂ နှစ်) ကာလလတ် (၂-၃ နှစ်) နှစ်ရှည် (၃-၅ နှစ်)

ကဏ္ဍအလိုက် ရငွရသကး 
ရထာက်ပံ့ြှုနှင့် အသုံး 
စရိတ်စီြံြှုတွင် 
တာဝန်ခွဲရဝြှု သီးမခားစီ 
အပိုင်းပိုင်း မြစ်ရနမခင်း

√ မြို့မပသယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရးအတွက် 
အစိုးရအသုံးစရိတ် 
ရလဒ်ြျား၏ 
ပြာဏနှင့် အရည် 
အရသွးအတွက် 
ပိုြို စနစ်ကျရသာ 
အချက်အလက် 
ရကာက်ယူမခင်းကို 
ခိုင်ြာရသာ 
စွြ်းရည်ပုံစံတခု၏ 
စြှတ်အရနမြင့် 
မပဌာန်းရပးရန်။ 

√ မြို့မပသယ်ယူပို့ရဆာင်ြှု 
အသုံးစရိတ် စီြံရာတွင် 
ြူဝါဒြျားကို ပုံစံတခုချင်းစီ 
အတွက် ြန်တီးြည့်အစား 
တစုတစည်းတည်း မြစ်ရသာ 
ြူဝါဒနယ်ပယ်တစ်ခုအမြစ် 
ြှတ်ယူမပီး မပည့်စုံရသာ 
အမြင်တစ်ခုကို လက်ခံကျင့်သုံးရန်

√ မြို့မပသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
ကဏ္ဍအသုံးစရိတ်နှင့် ဝင်ရငွ 
မပန်လည်သုံးစွဲြှုသကား 
အံဝင်ခွင်ကျမြစ်ြှုကို 
တိုးတက်ရအာင် လုပ်ရန်

√ ဤကဏ္ဍတွင် ဘဏ္ဍာရငွ 
ခွဲရဝြှုကို ပိုြိုရှင်းလင်းစွာ 
လုပ်နိုင်ရန် ဗဟိုြှ ထိန်းချုပ်ြှု 
ရလျှာ့ချမခင်းဆိုင်ရာ 
ဥပရဒမပုရရးလုပ်ငန်းြျား 
၏ အားနည်းချက်ြျားကို 
ြယ်ရှားရန်

√ ဤကဏ္ဍအတွက် ဘဏ္ဍာရရး 
တာဝန်ဝတ္တရားြျားကို 
တိုင်းရဒသကကီးနှင့် မပည်နယ် 
အဆင့်ရအာက်ရှိ အဆင့် 
ြျားတွင် ခိုင်ြာြှု ရှိရစရန် 
လုပ်ငန်းြျားအား အဆင့်ဆင့် 
တင်မပရနရမခင်းနှင့် သကန့်သကာ 
ရနြှုြျားကို ြယ်ရှားရန်

ရငွရသကးအရထာက်အပံ့ 
လိုအပ်ချက် မြင့်ြားြှုနှင့် 
နှိုင်းယှဉ်လျှင် 
ဘဏ္ဍာရရး စွြ်းရဆာင် 
ရည် အကန့် 
အသတ်မြစ်ရန 

√ လြ်းမပုမပင် 
ထိန်းသိြ်းမခင်း 
အသုံးစရိတ်ြျားကို 
ဦးစားရပး၍ 
မပုမပင်ထိန်းသိြ်းြှု 
ဆိုင်ရာ အရလ့ 
အကျင့်ြျား 
ပိုြိုထိရရာက်ရစရန်

√ ရငွလုံးရငွရင်း 
အသုံးစရိတ်ြျား 
အား ယာဉ်ရသကာ 
ပိတ်ဆို့ြှုကို စရိတ် 
သက်သာစွာမြင့် 
ရမပရလျာ့ရစနိုင် 
ရသာ သို့ြဟုတ် 
ကကိုတင်ဟန့်တား 
နိုင်ရသာစီြံကိန်း 
ြျားကိုယာဉ်ရသကာ 
စီြံခန့်ခွဲြှု 
နည်းလြ်းြျား 
အမြစ် ဦးစားရပး 
သုံးစွဲရန်

√ မြို့မပဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
အဓိက စီြံကိန်းြျားကို 
အကဲမြတ်ရန် တရားဝင် 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့် 
အရသးစိတ် စိစစ်ချက် 
နည်းလြ်းြျားကို စတင်ရန်

√ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု အကဲမြတ် 
ဆန်းစစ်ြှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
ြျားနှင့် နည်းလြ်းြျားကို 
အသုံးချနိုင်ရအာင် 
စွြ်းရဆာင်ရည်ြျား မြှင့်တင်ရန်

√ ဦးစွာ စြ်းသပ်လုပ်ကိုင်မခင်းမြင့် 
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ရငွရသကး 
အရထာက်အပံ့ ရချးယူရန်၊ 
ထိုသို့ရသာ ရငွရသကးရယူြှုနှင့် 
ပတ်သက်ရသာ ဆုံးရှုံး 
နိုင်ရမခြျားကို အစိုးရ- 
ပုဂ္ဂလိက အကျ ိုးတူ ပူးရပါင်း 
ရဆာင်ရွက်မခင်း စီြံကိန်းြျား 
ဆုံးမြတ်ရာတွင် ရသချာရစ့ငုစွာ 
စဉ်းစားရန်

√  မြို့မပသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
အတွက် မပည်သူ့ဘဏ္ဍာ 
အသုံးစရိတ်ြျားကို ရဒသတွင်း 
ဂျဒီီပီ၏ (၁.၅) ြှ (၂.၀) 
ရာခိုင်နှုန်းအထိ တမြည်းမြည်း 
တိုးမြှင့်သွားရန်

√ ဤကဏ္ဍရှိ အဓိကကျရသာ 
အစိုးရ- ပုဂ္ဂလိက အကျ ိုးတူ 
ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက် 
မခင်းြျားအတွက် ပုဂ္ဂလိက 
ရငွရသကးရထာက်ပံ့ြှု ရရစရန် 
အစိုးရ- ပုဂ္ဂလိက အကျ ိုးတူ 
ပူးရပါင်း ရဆာင်ရွက်မခင်းြျား 
အတွက် သင့်ရလျာ်ရသာ 
အြွဲ့အစည်းြျား စီစဉ်ရပး 
မခင်းြျားနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ 
လုပ်နိုင်စွြ်းရည်ြျား 
ရြာ်ရဆာင်ရပးရန်

ရန်ကုန် မြို့ပြသယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး အဖွဲ့အစည်းြျား၊ အသုံးစရိတ်ြျားနှင့် ဆငွဆြကးရင်းနှီးပြုြ်နှံြှု၁၂



၃။ မြို့ပြသယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး ဆငွဆြကးရင်းနှီးပြုြ်နှံြှုနှင့် ဘဏ္ဍာဆရးေိုင်ရာ ဗျူဟာြျား 

ရန်ကုန်ရှိ မြို့ပြေိုင်ရာ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး အဆပြြံအဆောက် 
အဦးနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုြျားကို ဆြတ်ြီဆအာင်ပြုလုြ်ရန် တိုင်း 
ဆဒသကကီးနှင့် မြို့ပြအစိုးရြျားအတွက် ဆရရှည်တွင် အဆတာ် 
အသင့် တည်မငိြ်ဆသာ၊ ကကိုတင်ြန့်ြှန်းနိုင်ဆသာ၊ ရည်ရွယ်ထား 
ဆသာ ဝင်ဆငွစီးေင်းြှုြျား လိုအြ်ြါသည်။ အရမခခံအရဆာက် 
အဦး ြွံ့မြိုးြှုအတွက် ဝင်ရငွနှင့် ရသုံးြှန်းရမခြျား အထိုက် 
အရလျာက်လည်း တည်မငိြ်၊ စိတ်လည်းချရမပီး၊ ရည်ရွယ်ထား 
ရသာ ဝင်ရငွရင်းမြစ်ြျားမြစ်သည့် ပစ္စည်းခွန်ြျား၊ ယာဉ်ရပ်နားခ 
ြျား၊ စက်သုံးဆီနှင့်ပတ်သက်ရသာ အခွန်ြျား၊ သက်တြ်းရှည် 
အသင်းအြွဲ့ြျား သို့ြဟုတ် တိုင်းရဒသကကီး အရမခခံအရဆာက် 
အဦးအတွက် ရငွသုံးစွဲမခင်း ပရိုဂရြ်ြျားြှ လာမခင်းမြစ်ြှသာ 
ကာလရှည် ရင်းနှီးရငွ အစီအြံြျားသည် အသုံးဝင်မပီး လက်ရတွ့ 
ကျပါသည်။ ရန်ကုန်သည် ၎င်း၏ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
စနစ်ြျား တိုးတက်ြှုအတွက် ရငွရသကးအရထာက်အပံ့ကို ပိုြို 
ရကာင်းြွန်ရစရန် ရအာက်ပါတို့ကို စဉ်းစားနိုင်သည်-

• မြို့ပြေိုင်ရာ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရးစနစ်အတွက် အရင်း 
အပြစ် စည်းရုံးဆရး အစီအြံြျား ဆဖာ်ဆောင်ရန်။ ယင်းကဲ့သို့ 
ရသာ အစီအြံြျားသည် မြို့မပဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
စနစ်ြျားအတွက် ရငွရသကးပံ့ပိုးနိုင်ြည့် နည်းလြ်းြျားရှိြရှိ 
နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝင်ရငွပြာဏ၊ ဘဏ္ဍာရရးနှင့် သယ်ယူပို့ရဆာင် 
ရရးအဓွန့်ရှည်တည်တံ့ြှုအမပင် အကျ ိုးခံစားသူ အြျ ိုးအစား 
စသည့်ရှုရထာင့်တို့ြှ မပန်လည်သုံးသပ်ရပးနိုင်သည်။

• တိုင်းဆဒသကကီးနှင့် ပြည်နယ်အေင့်ြျား၌ြါ ဆငွဆြကး 
ဆထာက်ြံ့ြှု လုြ်နိုင်စွြ်း တိုးတက်ဆကာင်းြွန်ဆစရန် လက်ရှိ 
ဆငွဆြကးရရှိြှု နည်းလြ်းြျားကိုအသုံးပြုရန်။ ရန်ကုန်မြို့ 
သည် ပစ္စည်းခွန်ြျား၊ ဘီးခွန်ြျားနှင့် ယာဉ်ရပ်နားခြျား 
ကဲ့သို့ရသာ လက်ရှိ ရငွရသကးရရှိြှု နည်းလြ်းြျားြှ တဆင့် 
မြို့မပဆိငုရ်ာ သယယ်ပူိုရ့ဆာငရ်ရးစနစြ်ျားအတကွ ်ရငရွသကး 
အရထာက်အပံ့ စတင်အသုံးချနိုင်သည်။ လက်ရှိရငွရသကး 
ရရှိြှု နည်းလြ်းြျားမြင့် မြို့မပဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
စနစ်ြျားကို ရငွရသကးရထာက်ပံ့ရန် ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂၀၂၀ နှင့် 
၂၀၃၅ ခုနှစ်ြျားအတွင်း အရြရိကန် ရဒါ်လာ ၁.၈ ဘီလီယံ 
ရကျာ် ဘဏ္ဍာရငွရနိုင်သည့် အလားအလာရှိသည်ဟု သြား 
ရိုးကျ ခန့်ြှန်းချက်ြျားက ညွှန်မပရနသည်။ ဤနည်းလြ်းြှ 
ရပါ်ရပါက်လာရသာ ဝင်ရငွြျားသည် အနီးဆုံးဦးစားရပး 
ြျားအတွက် အရထာက်အပံ့အကူအညီမြစ်နိုင်သည်။

• အကျ ိုးဆကျးဇူးြျားနှင့် ေုံးရှုံးနိုင်ဆပြြျားအား လုံဆလာက် 
ဆသာ အကဲပဖတ်ြှုပဖင့် ဆငွဆြကးရရှိနိုင်ြည့်နည်းလြ်း 
အသစ်ြျားကို ရှာဆဖွဆဖာ်ထုတ်ရန်။ စက်သုံးဆီ အခွန် 
သို့ြဟုတ် ရမြယာတန်ဘိုး ရြာ်ရဆာင်ရရး အစီအြံြျား 
ကဲ့သို့ရသာ နည်းလြ်းအသစ်ြျားကို မြို့မပဆိုင်ရာ သယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရး ရငွရသကးရထာက်ပံ့ြှု ရနရာအတွက် အလား 
အလာရှိစွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ စက်သုံးဆီအခွန်နှင့် 

ပတ်သက်၍ စီးပွားရရးနှင့် လူြှုရရးသက်ရရာက်ြှုြျား၊ 
တိုင်းရဒသကကီးနှင့် မြို့ရတာ်အတွက် သင့်ရလျာ်ရသာ ခွဲရဝြှု 
အစီအစဉ်၊ စားသုံးသူြျား၏ အရနအထားအရပါ် စဉ်းစား 
ရပးမခင်းနှင့် ဆင်းရဲသားြျားနှင့် ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုြျား 
အရပါ် ဆန့်ကျင်ဘက် အကျ ိုးသက်ရရာက်ြှုြျား ရလျာ့နည်း 
ရစမခင်းတို့ကို ရလ့လာရန်အတွက် ရသချာရစ့ငုရသာ 
မြစ်နိုင်ရမခရှိြှု ရလ့လာမခင်းတစ်ရပ်ကို အရကာင်အထည် 
ရြာ်နိုင်သည်။ ရမြယာတန်ဘိုး ရြာ်ရဆာင်ရရးအတွက် 
တိုင်းရဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်အစိုးရြျားသည် အြွဲ့အစည်း 
ပိုင်းနှင့် စည်းကြ်းထိန်းသိြ်းြှုအပိုင်းတို့ ညှိနှိုင်းြှုမြင့် 
ြူရဘာင်တစ်ခုကို ထူရထာင်ရြည်။ အဆိုပါ ြူရဘာင်သည် 
ရင်းနှီးမြုပ်နှံြှု အစီအြံြျားကို စြ်းသပ်လုပ်ကိုင်မခင်းနှင့် 
ဆက်လက်လည်ပတ်လုပ်ကိုင်မခင်း တို့ကို ပံ့ပိုးရပးနိုင်ရြည်။ 
ရမြယာတန်ဘိုး ရြာ်ရဆာင်ရရးကို လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ရာ 
တွင် မြို့မပဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး အရမခခံအရဆာက် 
အဦးနှင့် ဝန်ရဆာင်ြှုရပးအပ်ရရးအတွက် ရမြယာ ရြါ်ထုတ် 
ြှုခွဲရဝမခင်း အချတိ်အဆက်ြျားကို ရြာ်ထုတ်ရပးရန် လိုအပ် 
သည်။

• ဆငွလုံးဆငွရင်းနှင့် လုြ်ငန်းလည်ြတ်ြှုေိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ် 
ြျားအတွက် ဘဏ္ဍာဆရးဆထာက်ြံ့ဆြးနိုင်ရန် ဝင်ဆငွရရှိ 
နိုင်သည့်၊ လူြှုဆရးနှင့်စီးြွားဆရးေုိင်ရာ အကျ ိုးဆကျးဇူး 
ရရှိနိုင်သည့်အဆြါ် အဆပြြံမြီး အဆပြြံအဆောက်အဦေိုင်ရာ 
စီြံကိန်းအသစ်ြျားကို ဦးစားဆြးဆောင်ရွက်ရန်။ စီြံကိန်း 
အတွက် ကုန်ကျစရိတ် စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် ဝင်ရငွရရှိြှုကို 
အကဲမြတ်မခင်းြျား လုပ်ရဆာင်မခင်းမြင့် စီြံကိန်းြျား၏ 
ဘဏ္ဍာရရးဆိုင်ရာ မြစ်နိုင်ရမခ ကို ဦးစားရပးရန်လိုအပ်သည်။ 
မြို့မပ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး စီြံကိန်းြျားြှရရှိရသာ ဝင်ရငွ 
ြျားတွင် လြ်းအသုံးမပုခ အခွန်ြျား၊ ယာဉ်စီးခဝင်ရငွ၊ 
ရသကာ်မငာ၊ ရမြငှားရြ်းခစသည်တို့ြှရရှိရသာ ယာဉ်စီးခ 
ြဟုတ်သည့်ဝင်ရငွြျားပါဝင်သည်။

အကျ ိုးရှိဆသာ ရင်းနှီးပြှုြ်နှံြှုြျားအဆြါ် အာရုံစိုက်ပြင်းနှင့် 
သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆငွဆြကးရင်းနှီး ပြုြ်နှံြှုနည်းလြ်းြျားကို 
ဆဖာ်ဆောင်ပြင်းပဖင့် မြို့ပြြျားသည် မြို့ပြြို့ဆောင်ဆရးစီြံကိန်း 
ြျားအတွက် မြီးပြည့်စုံဆသာ ဘဏ္ဍာဆရးဗျူဟာတစ်ြုကိုြုံဆဖာ် 
နိုင်သည်။ အစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာရငွရထာက်ပံ့နိုင်စွြ်းက အကန့် 
အသတ်မြစ်ရနချနိ်တွင် မြို့မပရရွ့လျားသွားလာြှုနှင့် ပို့ရဆာင် 
ရရး ဝန်ရဆာင်ြှု ြျား၏ လိုအပ်ချက်က လျင်မြန်စွာ ကကီးထွား 
လာရနသည်။ အြျားမပည်သူ ဘတ်ဂျက်သည် အြျားမပည်သူ 
ဝန်ရဆာင်ြှု လိုအပ်ချက်အြျ ိုးြျ ိုးကို မြည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရန် 
လိုအပ်ရသာ်လည်း လူဦးရရ၏ အုပ်စုအားလုံးတို့၏ လိုအပ် 
ချက်ြျားကိုမြည့်ဆည်းရန် ရရရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲမပီး အားလုံး 
ပါဝင်နိုင်ရသာ မြို့မပသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးစနစ်သို့ သွားနိုင်ရစရန် 
ရငွရသကးရထာက်ပံ့နိုင်ြည့် အရင်းအမြစ်ြျားနှင့် နည်းလြ်းြျား 
အြျ ိုးြျ ိုးကို အစိုးရြျားက ရြာ်ထုတ်သင့်သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ မြို့မြသွားလာြှုဆိုင်ရာ ခြုံငုံတင်မြြျက် ၁၃



အကကံပြုြျက်ြျား အနှစ်ြျုြ် - မြို့ပြေိုင်ရာ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရး ဆငွဆြကး ဆထာက်ြံ့ပြင်း

ပြဿနာရြ်ြျားနှင့် 
ကွာဟြျက်

ကာလတို (၁-၂ နှစ်) ကာလလတ် (၂-၃ နှစ်) နှစ်ရှည် (၃-၅ နှစ်)

ရငွရသကးရထာက်ပံ့ြှု  
ြလုံရလာက်မခင်းသည် 
မြို့မပဆိုင်ရာ သယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရးဝန်ရဆာင်ြှု 
ြျား၏ အရည်အရသွး 
ယိုယွင်းြှုကို 
မြစ်ရစပါသည်။ 
ရရွ့လျားသွားလာြှု 
လိုအပ်ချက် ကကီးထွား 
လာချနိ်တွင်  မြို့မပ 
ဆိုင်ရာ သယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရးစနစ်ကို 
ထိန်းသိြ်းရန်နှင့် 
တိုးတက်ရစရန် 
အရင်းအမြစ်ြျားက 
ြရလာက်ြင 
မြစ်ရနဆဲပင် မြစ်သည်။

√ မြို့မပဆိုင်ရာ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
စနစ် အတွက် 
အရင်းအမြစ် 
ရြာ်ထုတ်ရရး 
အစီအြံြျားကို 
ရြာ်ရဆာင်မပီး  
အရင်းအမြစ် 
ရြာ်ထုတ်ရရး 
အတွက် 
လိုအပ်ရသာ 
အြွဲ့အစည်းပိုင်း 
ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက် 
ြှုကို တိုးတက် 
ရအာင် မပုလုပ်ရန်။

√ ရငွလုံးရငွရင်းနှင့် 
လုပ်ငန်းလည်ပတ် 
ကုန်ကျစရိတ်ြျား 
ရထာက်ပံ့ရပးရန် 
ဝင်ရငွရရှိနိုင်ြည့်  
အလားအလာရပါ် 
အရမခခံရသာ  မြို့မပ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး 
စီြံကိန်းသစ်ြျားကို 
ဦးစားရပးရန်။

√ တိုင်းရဒသကကီးနှင့် မပည်နယ် 
အဆင့်တွင် ဤကဏ္ဍအတွက် 
ရငွရသကးရထာက်ပံ့ြှု ပြာဏ 
တိုးမြှင့်ရန်အတွက် လက်ရှိ 
ယာဉ်စီးခ ြဟုတ်သည့်ဝင်ရငွ 
ရငွရသကးရရှိနိုင်ြှု နည်းလြ်းြျား 
(ဘီးခွန်၊ ပစ္စည်းခွန်၊ စက်သုံးဆီ 
အရပါ် အထူးကုန်စည်ခွန် 
နှင့် ယာဉ်ရပ်နားခြျား) ကို 
အသုံးမပုရန်။

√ နိုင်ငံရတာ် အစိုးရြှ ဘဏ္ဍာရရးနှင့် 
ရသုံးြှန်းရမခ ြူဝါဒြျား၏ 
အရထာက်အကူမြင့်  မြို့မပဆိုင်ရာ 
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး ြွံ့မြိုး 
တိုးတက်ြှုအတွက် အထက် 
ရြါ်မပပါ နည်းလြ်းြျားြှ ဝင်ရငွကို  
မပန်လည်ခွဲရဝသည့် ယန္တရားတခု 
ထူရထာင်ရရးအတွက် 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်။

√ နိုင်ငံရတာ် အစိုးရထံြှ 
အရထာက်အကူမပု 
ဘဏ္ဍာရရးြူဝါဒြျားနှင့် 
အြွဲ့အစည်းပိုင်း ညှိနှိုင်း 
ရဆာင်ရွက်ြှု အရထာက် 
အကူမြင့်  ဤကဏ္ဍအတွက်   
ရငွရသကးရရှိနိုင်ြည့် နည်းလြ်း 
အသစ်ြျားမြစ်သည့် 
ရမြယာတန်ဘိုး 
ရြာ်ရဆာင်မခင်း၊ စက်သုံးဆီ 
အရမခမပု  အခွန်ြျားနှင့် 
အပိုရဆာင်းအြိုးအခြျား 
(surcharges wit) ကို  
ရှာရြွရြာ်ထုတ်ရန်။

√ စက်သုံးဆီအခွန်ကဲ့သို့ရသာ 
ဝင်ရငွအရင်းအမြစ် 
အသစ်ြျားကို ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားရာတွင်  အရကာင် 
အထည်ြရြာ်ြီ  ဆင်းရဲသား 
ြျားအရပါ်   ၎င်းတို့၏ 
စီးပွားရရးနှင့် လူြှုရရး 
အကျ ိုးသက်ရရာက်ြှုြျားနှင့် 
ဆန့်ကျင်ဘက် အကျ ိုး 
သက်ရရာက်ြှုြျားကို 
ရလျှာ့ချနိုင်ြည့် ရရွးချယ်စရာ 
ြျားအတွက် အရသးစိတ် 
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