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A. ျမန္မာနိုင္င ံၿမိဳ႕ ျပစစ္တမ္းအစီရင္ခံစာတြင ္ပါဝင္အေၾကာင္းအရာႏွင္ ့ေနာက္ခံသမိုင္း 
 
A.I အက်ဥ္းခ်ဳပ။္ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရတိုးပြားနႈန္းမွာ ၂၀၁၄ခုနွစ္တြင၁္၅.၄သန္းမွ ၂၀၃၀ခုနွစ္တြင၂္၀.၄သန္းအထိ 
တိုးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ထိုကဲ့သို့ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရတိုးတက္လာမွဳေၾကာင့္ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားႏွင္ ့
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို့သည္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳအတြက္က်ယ္ျပန္႕စြာအေရးပါလာမည္ျဖစ္ပါသည္၊ 
ထို႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈနည္းပါးခဲ့သည့္ ဆယ္စုနွစ္ကာလမ်ားကို ျပန္လည္ကာမိေစရန ္ ေသာက္ေရျဖန္႔ေဝမႈ၊ 
ေရဆိုးေရညစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ေဝေရး တို႕ကဲ့သို႕ေသာ အေျခခံစည္ပင္သာယာဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုအဆင့္ျမင့္နိုငရ္နႏ္ွင္က့ြန္ရကမ္်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ မ်ားျပားသည့္ ရန္ပံုေငြသံုးစြဲေငြ 
ပမာဏလိုအပ္ေနပါသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမူေဘာငမ္ွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ ရိႏွွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နယ္ေျမေဒသ 
ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမူေဘာငသ္ည္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားအတြက ္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္မည္ ့ အေျခခံမူဝါဒမ်ား 
ပါဝင္ၿပီး ရန္ကုန-္ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလးဗဟိုသံုးခု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစၾကၤကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္း ခုိင္မာလာေစမည ္
ျဖစပ္ါသည္။  
 
မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း အရွိန္အဟုန္ျဖင္ ့ တိုးတက္ျမင့္မားလာမည့္ ျမိဳ႕ျပျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္အ့တူ လက္ရွိေဒသဆိုင္ရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္၏ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ  ေဒသခံအေဆာက္အအံုျပဌာန္းခ်က္အတြက္ ခိုင္မာသည့္ ေျမေနရာခ်ဲ႔ထြင္ေရး 
ဆိုင္ရာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းနွင့ ္ က႑အလိုက္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း နွစ္ခုလံုးအေပၚတြက္ ျကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈကိ ု
ျဖစ္ေစပါသည္။ လက္ရွိျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတာဝန္ခ ံ ျမိဳ႕ေတာ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအတြင္း ေရရွည္တြင ္
ဗ်ဴဟာက်က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္ အတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးမႈက အားနည္းေနသည္ဟု ထင္ရပါသည္။ 
ရန္ပံုေငြအလြန္အမင္းခ်ိဳ႕တဲ့မႈအျပင ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားဆက္တိုက္ေပၚေပါက္လာျခင္းက 
ျမိဳ႕ျပအေျခခ်ေနထိုင္မႈပံုစံစီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့့ဖ်င္းရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္း အရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံေျပာေရး 
ဆိုခြင့္ရွိသ ူ ႏိငု္ငံေရးတြင ္ စတိ္ပါဝင္စားသူ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ေရြးေကာက္ထားေသာ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ (သို႔မဟုတ္) 
စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မရွိေသးပါ။ 
 
ရန္ကုနႏ္ွင္ ့ မႏၱေလးနည္းတူ အျခားျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေျမေနရာတိုးခ်ဲ႔ျခင္းကိလုမ္းကြန္ရကမ္်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင္ ့ ေဒသ၏ 
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္ ရုိးရာဓေလ့အေပၚ အေျခခဲ၍ တိုးပြားလာေသာ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား၏ 
အက်ိဳးဆက္က၊ပံုေဖာ္ေနပါသည္။ တစ္ဟုန္တိုး တိုးတက္လာေသာ စီးပြားေရးႏွင္ ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲ 
မ်ားေၾကာင့္ ေျမေနရာခ်ဲ႔ထြင္ရန ္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျပား၍ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ရွိလာပါသည္။ ရန္ကုနႏ္ွင္ ့ မႏၱေလးျမိဳ႕နွစ္ျမိဳ႕စလံုးတြင္ နွစ္ရွည္ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မည့္ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင္မ့ူဝါဒမ်ားမရွိေသးပါ။ 
 
ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသဖံြ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းဥပေဒ(မူၾကမ္း) အေစာပိုင္းအဆင့္ကတည္းက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိက်ရွင္းလင္းစြာ 
သတ္မွတ္ရန္အဆိုျပဳထားပါသည္။ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၏အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင္သ့က္ဆိုင္္သူမ်ား 
(Stakeholders)အတြက္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့  ပါဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုုပ္စဥ္မ်ားႏွင္ ့ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင္ ့ ရင္ဆိုင္လာရနိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈအက်ပ္အတည္းမ်ားစသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းမ်ား မပါရွိေသးပါ။ ေျမေနရာအသံုးခ်မႈပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင ္
ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး တရားမွ်တမႈရွိေစသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ကိုင္စြဲရန ္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနပါသည္။ 
 
လတ္တေလာနိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားက စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ႏ့ွင္ ့ အခြန ္
အရင္းအျမစ္မ်ား လြဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေ၀ေပးအပ္ႏိုင္ရန ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင ္
စည္ပင္သာယာႏွင့္ နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏မူေဘာင္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္သြင္းႏိုင္ရန ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း  
ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ 
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A.II  အေထြေထြေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း။ 

၁။ ျပည္ေထာင္စ ု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့
ေစ်းကြက္ဦးစားေပးစီးပြားေရးစနစ္မ်ားသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္၏အစပိုင္းတြင္ရွိေသးသည္။၂၀၀၈ခုႏွစ ္
အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒႏွင္၂့၀၁၀အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတို႔ကိုအေျခခ၍ံသမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငဖံယ္ဒရယ္စနစ္မွတဆင့္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးဆီသို႔ဦးတည္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုစတင္တာ၀န္ယူေ
ဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ကို စတင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅ခုနွစန္ိုဝင္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ အႏိုင္ရသည့္ NLD ပါတီဦးေဆာင္ေသာ 
အစိုးရသစ္သည္၂၀၁၆ခုႏွစ္မတ္လတြင္စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လွ်င္ျမန္စြာျမိဳ႕ျပထူ
ေထာင္ျခင္းမ ွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို အေရးေပးလာၾကသည္။ ယင္းျပႆနာ ရပ္မ်ားကို 
အစိုးရဌာနတစ္ရပ္လံုးတံု႔ျပန္ရန ္ လိုအပ္ျပီးစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အမ်ိဳးသားျမိဳ႕ျပမူ၀ါဒတစ္ခ ု
ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရာတြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္တြဲဖက္၍ UN-Habitat မ ွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပး 
လ်က္ရွိသည္။ 

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည၂္၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလတြင္အီေကြေဒါႏိုင္ငံကြီတိုျမိဳ႕၌္က်င္းပေသာ Habitat III အိုးအိမ္ႏွင့္ 
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုလသမဂၢညီလာခံတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
ယင္းညီလာခံတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးဝင္းခိုင္မ ွ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ေရရွည္တည္တံ့ 
ေသာ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္မူေဘာင္တစ္ခုခ်မွတ္ေပးသည့္ ျမိဳ႕ျပအစီအစဥ္အသစ္ကို HabitatIII ညီလာခံအျပီးတြင္ 
ျပည္ထာင္စုဝန္ၾကီးဦးဝင္းခိုင္သည္လက္ခံသေဘာတူခဲ့ပါသည္။ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ အမ်ိဳးသားျမိဳ႕ျပ 
မ၀ူါဒ(National Urban Policy)ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ NUA အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး၏ 
ဦးတည္ခ်က္ေျခလွမ္းအစပင ္ျဖစ္သည္။ 
 
A.III   ၿမိဳ႕ ျပစစ္တမ္း အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ။ 

၃။ ၂၀၁၄ မ ွ ၂၀၁၆ အတြင္း UN Habitat၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္စာတမ္း (HCPD)1တြင္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လွ်င္ျမန္စြာ 
ျမိဳ႕ျပတည္ေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပသည့္ ဤၿမိဳ႕ျပစစ္တမ္းကို 
ေလ့လာျပဳစုထားပါသည္။ ၂၀၁၄/၂၀၁၆ HCPD တြင ္အဓိက ဦးစားေပး နယ္ပယ္ေလးခုပါဝင္သည္။ 

(၁) အမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေသာ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈ။ 
(၂) ႏြမ္းပါးသူတို႔အတြက္ အိမ္ရာမ်ား၊ ေျမယာႏွင္ ့ပိုင္ဆိုင္မႈ။ 
(၃) အေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရ္ြက္ျခင္း ႏွင္ ့လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း။ 
(၄)ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းအပါအဝင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ သဘာ၀ 
ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင္ ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ။ 

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ အဓိကဦးစားေပးနယ္ပယ္(၁)သည္လာမည့္ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္းတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ 
ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင္ ့ ၿမိဳ႕ျပထူေထာင္ေရးတို႔အတြက္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမူေဘာငသ္စမ္်ားလက္ခံက်င့္သံုးျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္အမ်ိဳးသားျမိဳ႕ျပမူဝါဒ(NUP)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏အဓိကဦးစားေပးနယ္ပယ(္၁)အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚရလဒ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိငု္သည္။ 
 

၅။ NUPအတြက္ UN-Habitat’s၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ က႑အလိုက္အပိုင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
ပထမေျခလွမ္းမွာျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြကအ္မ်ဳိးသားအဆင့္ၿမိဳ႕ ျပမ၀ူါဒမွတ္တမ္းျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသားၿမိဳ႔ျပမူဝါဒအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင္ ့ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္အတြက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားကိုတရားဝင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ဒုတိယအဆင့္မွာၿမိဳ႔ျပစစ္တမ္းအစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။၄င္းစစ္တမ္းမွာဖြံ႔ျဖိဳးတိုး
တက္ဆဲႏွင့္ျမိဳ႕ျပအဆင့္သို့လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနသည့္နိုင္ငံမ်ားတြင္အမ်ိဳးသားၿမိဳ႕ျပမူဝါဒမ်ားေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင္ရ့ွင္း
လင္းတိက်သည့္စနစ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ေပးနိုင္ရန္UN-Habitatမ ွ ကူညီပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံၿမိဳ႕ျပစစ္တမ္း 
အစီရင္ခံစာ(RUDRMYA)ေရးဆြဲျခင္းက ေနာက္ပိုင္းအမ်ိဳးသားၿမိဳ႕ျပမူဝါဒမူေဘာင္တြင ္ တတိယအပိုင္းတြင္ပါဝင္မည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပံုေဖာ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းႏွင္မ့ူေဘာင္အစီရင္ခံစာနွစ္ခုလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္င ံ
ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္နိုင္ရန္အတြက ္ဦးတည္ထားပါသည္။ 
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A.IV ျမန္မာနိုင္င ံၿမိဳ႕ ျပစစ္တမ္းအစီရင္ခံစာ၏ရည္ရြယ္ခ်က။္ 

၆။ဤအစီရင္ခံစာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ၂၀၁၅နွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ျမန္မာနိုင္ငံျမိဳ႕ျပက႑၏စစ္တမ္းေကာက္ယူရရွိေသာအေျခ
ခံအေျခအေနမ်ားကိုအတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။3UN-Habitat၏ အခ်က္အလက္ အစီရင္ခံစာတြင ္ ေအာက္ပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

၁)၂၀၁၄ခုနွစ္သန္းေခါင္စာရင္းကိ ု အေျခခံေသာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား။ 

 

၂) နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းစီးပြားေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ၀ူါဒမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္ ့
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာေဒသႏၱရစီမံကိန္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ GMS ေဒသႏၱရသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစၾကၤံမ်ား)ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာျမိဳ႔ေတာ္မ်ား၏လက္ရွိစနစ္မ်ား။ 
 

၃) ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသဖံြ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းဥပေဒမူၾကမ္းအပါအဝင္ျမိဳ႕ျပဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္။ 
 

၄)ေျမကြက္ေနရာခ်ျခင္း၊အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင္အ့ေဆာက္အအံုစနစ္မ်ားပါဝင္ေသာ 
ျမိဳ႕ျပဥပေဒမ်ား။ 

၅)ရန္ကုန္၊မႏၱေလးႏွင္အ့ျခားျမိဳ႕မ်ား၏ျမိဳ႕ျပတိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ပါဝင္ေသာျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္အ့ကဲျဖတ္ျခင္း။ 
 

၆) အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင္အ့ေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ျဖန့္ျဖဴးမႈ အေျခအေန)။ 
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B.  ျမန္မာႏုိင္င ံၿမိဳ႕ ျပစစ္တမ္းအစီရင္ခံစာ။ 
B.I  ၿမိဳ႕ ျပျဖစ္ထြန္းမႈ။ 
B.I.1  ၿမိဳ႕ ျပျဖစ္ထြန္းမႈ လက္ရွိအေျခအေန။ 
 

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ျပည္နယ္၇ခု၊တိုင္းေဒသၾကီး၇ခုတို႔ျဖင့္ဖြ႕ဲစည္းထားသည္။ “ျပည္နယ္”ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ 
ဗမာလူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာတိုင္းရင္းသားအမ်ားစ ု ေနထိုင္သည့္နယ္ေျမကိုရည္ညႊန္းျပီး “တိုင္းေဒသၾကီးကို္ ဗမာ 
တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ရည္ညႊန္းအသံုးျပဳသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံအုေျခခဥံပေဒအရ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားကိုျပည္ေထာင္စ ု အစိုးရကအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ထို႔အျပင၂္၀၁၄ခုႏွစ္တြင ္ လူဦးေရ၁.၁၆သန္း 
ေနထိုင္ေသာ စတုရန္းကီလိုမီတာ၇၀၀၀ရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ေတာ္အသစ္ျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္အထူးေကာင္စီ 
နယ္ေျမလည္းရွိသည္။2 ျပည္နယ္၊တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားႏွင့္တကြ ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စု ေကာင္စီနယ္ေျမ 
သည္လည္း ခရိုင္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားျပီးတဖန၄္င္းတို႔ကိုလည္း ျမိဳ႕နယ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ျမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမဴနီစပယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစ၏ံ အေျခခံဖြဲ႕စည္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခု၏အဓိကပံုစမံွာ 
ျမိဳ႕ျပရပက္ြက္မ်ားႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားဟုေခၚသည့္ေက်းလက္ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္တစ္ခါတစ္ရံ 
လူေနထိုင္မႈျပန္႔က်ဲေသာ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕လည္းပါဝင္သည္။ ျမိဳ႕ျပရပ္ကြကႏ္ငွ္ ့ ေက်းရြာအုပ္စုမွလြဲ၍အျခားလူေနထိုင္မႈ 
ျပန္႔က်ဲေသာေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑မရွိပါ။ ေက်းလက/္ျမိဳ႕ျပဧရိယာခြဲျခားမႈကိုအမ်ိဳးသားအဆင့္ ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ၾကီးဌာန အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(ေထြအုပ္)မ ွ ျပဳလုပ္သည္။ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
လူဦးေရသိပ္သည္းမႈနည္းပါးျပီးစိုက္ပ်ိဳးေျမအမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွာမ ူ လူေန 
အေဆာက္အအံုထူထပ္ျပီးလူဦးေရမ်ားျပားကာ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားရွိသည္။3 ျမိဳ႕နယ္သည္ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိေသာအစုအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ျပီးသီးျခားျမိဳ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ေက်းရြာမ်ားပါဝင္သည္။၂၀၁၄ခုႏွစ္လူဦးေရႏွင္ ့
အိမ္ေထာင္စုသန္းေခါင္စာရင္းသည္ ျမိဳ႕ျပရပ္ကြက္မ်ားႏွင္ ့ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္လူေနထိုင္မႈကိုအေျခခံ၍ လူဦးေရ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမပါဝင္ေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ား (ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတြင)္ အနည္းငယ္သာ 
ရွိသည္။သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာေဖာ္ျပႏိုင္ျပီး 
ျမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ အေျခခလံုပ္ငန္းဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း 
မရွိပါ။ 
 
၈။ ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္တမ္းအရ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ၂၉.၆% ျဖစ္ေသာ ၁၅.၂သန္းသည္  
ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။4 ထိုအခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ျပလူေနထိုင္မႈႏႈန္းသည္ ၃၃.၆% 
ရွိေနမည္ဟူေသာ UNESCAP ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြက ္ ခန္႕မွန္းခ်က္ထက္ ၁၁% အမ်ားၾကီး ေလ်ာ့နည္းေနသည္။5 
ျမိဳ႕ျပလူေနထိုင္မႈ အမ်ားဆံုးရွိေသာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင္ ့
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး စသည္တို႔ျဖစ္ျပီး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင္ ့ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးတို႔မွာ 
ျမိဳ႕ျပလူဦးေရ အနည္းပါးဆံုးျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါ ဇယား - ၁ သည္ သန္းေခါင္စာရင္း၏ အဓိကက်ေသာ သြင္ျပင ္
လကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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ဇယား-၁  တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ျမိဳ႕ျပလူဦးေရႏွင့္ဗဟိုခ်က္မ်ား (၂၀၁၄ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္း) 
 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ 

တိုင္း / ျပည္နယ ္

 

ျမိဳ႕ျပ ေန လူဦးေရ 
( % ) 

ျမိဳ႕ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ 
အေရအတြက္ 

ျမိဳ႕ျပလူဦးေရ 40% 
အထက ္ျမိဳ႕ႏွင့္ 
ျမိဳ႕နယ္ 

အေရအတြက္ 

ျမိဳ႕ျပလူဦးေရ 40% 
ႏွင့္လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀*** 
အထက ္ျမိဳ႕ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ 
အေရအတြက္ 

ျမိဳ႕ျပလူဦးေရ 40% 
ႏွင့္ လူဦးေရ ၅၀,၀၀၀ 

ေအာက ္
ျမိဳ႕ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ အေရအတြက္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၃၆.၁ ၂၉ ၈ 
၂ ( ျမစ္ၾကီးနား; 
ဗန္းေမာ္ ) 

၁ ( ဖားကန္႔ ) 

ကယားျပည္နယ္ ၂၅.၃ ၈ ၃ ၁ ( လိြဳင္ေကာ္ ) -- 
ကရင္ျပည္နယ္ ၂၁.၉ ၁၆ ၃ ၁ ( ျမဝတီ ) ၁ ( ဘားအံ ) 
ခ်င္းျပည္နယ္ ၂၀.၈ ၁၃ ၂ -- -- 

စစ္ကိုင္းတိုင္း ၁၇.၁ ၄၅ ၃ ၁ ( မံုရြာ ) ၃ (ကေလး; စစ္ကိုင္း; 
ေရႊဘို) 

တနသၤာရီတိုင္း ၂၄.၀ ၁၆ ၄ 
၃ (ျမိတ္; ထားဝယ္; 
ေကာ့ေသာင္း) 

-- 

ပဲခူးတိုင္း ၂၂.၀ ၂၀ ၃ 
၃ (ပဲခူး; ေတာင္ငူ; 
ျပည)္ 

၂ (ျဖဴး;  
ေညာင္ေလးပင္) 

မေကြးတိုင္း ၁၅.၀ ၂၆ -- -- 
၃ (မေကြး; ပခုကၠဴ; 
ေအာင္လံ) 

မႏၱေလးတိုင္း ၃၄.၈ ၃၀ ၇* ၇**** 
၃ (မိတီၳလာ; ျမင္းျခံ; 
အမရပူရ) 

မြန္ျပည္နယ္ ၂၇.၉ ၁၁ ၁ ၁ (ေမာ္လျမိဳင္) ၂(သံျဖဴဇရပ္; သထံု) 
ရခိုင္ျပည္နယ္ ၁၆.၉ ၂၀ ၁ ၁ (စစ္ေတြ) -- 
ရန္ကုန္တိုင္း ၇၀.၁ ၄၆ ၃၅** ၂၂**** ၁ (သန္လ်င္) 

ရွမ္းျပည္နယ္ ၂၄.၀ ၈၃ ၈ 
၃ (ေတာင္ၾကီး; 
လာရွိဴး; မူဆယ္) ၁ (ကေလာ) 

ဧရာဝတီတိုင္း ၁၄.၁ ၃၃ ၁ ၁ (ပုသိမ္) ၂ (ဟသၤာတ; ေျမာင္းျမ) 
ေနျပည္ေတာ္*** ၃၂.၃ ၈ ၂ ၁ (ဇမၺဴသီရိ) ၁ (ပ်ဥ္းမနား) 
 
ရင္းျမစ္-လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (၂၀၁၄ခုႏွစ္လူဦးေရႏွင့္အိမ္ရာသန္းေခါင္စာရင္း)၊ ႏိုင္ငံအဆင့္အစီရင္ခံစာ 
(သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာအပိုင္း၂)၊ေနျပည္ေတာ္ေမလ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ေရးသားသူ၏စုစည္းခ်က ္
* မႏၱေလးခရိုင္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္၅ခုတြင္မႏၱေလးၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ၏၁၀၀%ေနထိုင္ပါသည္။ၿမိဳ႕နယ္၂ခုထပ္ေပါင္းလွ်င္ “မႏၱေလးၿမိဳ႕”ျဖစ္သြားၿပီး မႏၱေလး 
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏လက္ေအာက္တြင္တည္ရွိပါသည္။ 
** ္။ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ၏၁၀၀%ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနထိုင္ေသာျမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၂၈)ျမိဳ႕ပါ၀င္သည္။္ ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕နယ္ထပ္ေပါင္းလွ်င ္ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕” 
ျဖစ္သြားၿပီးရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏လက္ေအာက္တြင္တည္ရွိပါသည္။ 
***ႏိုင္ငံပိုင္ေျမ 
****ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္စာရင္းမသြင္းထားေသာၿမိဳ႕နယ္အမည္မ်ားမွ
ာအေရအတြက္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
၉။ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈအဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားရယူႏိုင္ရန္ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ
၄၀%ႏွင့္အထက္ရွိေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို (Column IV)ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ColumnVတြင ္ စံနႈန္းျမိဳ႕ျပလူဦးေရ 
၄၀%ႏွင့္အတူအနည္းဆံုးစုစုေပါင္းလူဦးေရ၁၀၀,၀၀၀ကိုေပါင္းထားပါသည္။ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္မႏၱေလးတိုင္း၏အထူးျဖစ္စ
ဥ္ကိုဖယ္ထုတ္ၿပီးျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္အဓိကၿမိဳ႕ျပဗဟိုခ်က္အျဖစ္စဥ္းစားႏိုင္ေသာေနထိုင္မႈမ်ား၁ခုမ၃ွခုအထိသာ
သိသာျမင္သာ တည္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ဇယား-၁တြင ္ ေနထိုင္သူမ်ားျပားေသာ ေက်းလက္ေဒသွမ်ားရွိသည့္ွ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကိုသတိထားၾကည့္ေပးရန္ အၾကံဳျပဳထားပါသည္။ ColumnVIတြင ္ အဓိကအားျဖင့္ အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပ 
ျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္အဓိကအခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေသာၿမိဳ႕ျပအရည္အေသြးရွိသည့္ေက်းလက္ၿမိဳ႕နယ္ 
အနည္းဆံုးတစ္ခုပါဝင္ေသာတိုင္း/ျပည္နယ္အမ်ားစုကိုသာေဖာ္ျပထားပါသည္။ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္အနာဂတ္တြင္
လုပ္ေဆာင္မည့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသႏၱရစီမံကိန္းအေသးစိတ္တြင ္ အထက္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္ပံုစံမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင္တ့ိုင္းေဒသၾကီးမ်ားအတြက္ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာအနာဂတ္ 
အေသးစိတ္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းတြငထ္ုိကဲ့သို႕ေသာအလားအလာေကာင္းမ်ားတည္ရွိမႈကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ 
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B.I.2 အာရေွဒသတြင္းျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ ျပျဖစ္ထြန္းမႈ။ 

၁၀။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈအဆင့္အတန္းကို ပိုမိုသေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ႏွင္ ့ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ရန္ႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ျပအဆင့္အတန္းကိုအေရွ႕ေတာင္အာရွအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမိဳ႕ျပအဆင့္အတန္းမ်ား 
ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (BD), ဗီယက္နမ္ (VN), ထိုင္း (TH), မေလးရွား (MAL) 
စသည္တုိ႔ပါဝင္ေသာ “တန္းတူအဖြဲ႕”တစ္ခုကိုဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည္။ဤအဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ေသာႏိုင္ငံမ်ား မစွုေပါင္းစီးပြားေရး 
တိုးတက္မႈအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ 
တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈရလဒ္ေကာင္းမြန္ခဲ့ကာအဆင့္တက္ခဲ့ျပီးအလယ္အလတ္ႏွင့္အဆင့္နိမ့္ဝင္ေငြရွိေသာစီးပြားေရးအုပ္
စုတြင္ပါဝင္လာခ်ိန္၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သ႔ိုပငဝ္င္ေငြနည္း အုပ္စုဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ထိုင္းႏွင့္မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာ ့ အခိုင္အမာအေျခက်ျပီးေသာအလယ္အလတ္ႏွင္ ့ အထက္တန္းဝင္ေငြရွိ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွစီးပြားေရးအုပ္စုတို႔တြင္ပါဝင္ေနၾကသည္။6 

ဇယား ၂: အဓိက ျမိဳ႕ျပထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာညႊန္းကိန္းမ်ား၁၉၉၀/၂၀၁၄ ; GDP ၁၉၉၀/၂၀၁၄; 
ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္း၁၉၉၀/၂၀၁၄ 

 

ရင္းျမစ္: UNESCAP, အာရွႏွင့္ပစိပိတ္စာရင္းႏွစ္ခ်ဳပ္စာအုပ္၂၀၁၃, ဘန္ေကာက၂္၀၁၃; အာရွႏွင့္ပစိပိတ္စာရင္းႏွစ္ခ်ဳပ္စာအုပ္၂၀၁၃, 
ဘန္ေကာက၂္၀၁၄; ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၂၀၁၄ခုႏွစ္လူဦးေရႏွင့္အိမ္ေထာင္စုသန္းေခါင္စာရင္းႏွစ္ခ်ဳပ္, သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာ 
အမွတ္၂, ေနျပည္ေတာ္၂၀၁၅; စာေရးသူ၏တြက္ခ်က္မႈမ်ား။ 
*၂၀၁၄ခုနွစ္အတြက္ GDP အခ်က္အလက္မ်ားမရႏိုင္သည့္အတြက ္ BD ႏွင့္ VN အတြက၂္၀၁၂ခုႏွစ္က GDP 
ႏွင့္လူဦးေရအခ်က္အလက္မ်ားကိုသံုးထားေၾကာင္းသတိျပဳပါ။ 
** CAGR: Compound Annual Average Growth Rate. 
*** UNESCAP မွ၂၀၁၄အတြက္သက္ဆိုင္ရာျပည္တြင္းေရးအခ်ိဳးႏႈိင္းတားမ်ားကိုတည္ျငိမ္ေအာင္ထိန္းထားသည္ဟုအစီရင္ခံေနစဥ္မွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ 
သန္းေခါင္စာရင္းတိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ UNESCAPမွအေျချပဳခဲ့ေသာျမိဳ႕အရြယ္အစား၃မ်ိဳးထဲတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြက္ ကိန္းဂဏန္း 
မ်ားကိုျမိဳ႕ျပေနလူဦးေရတစ္ခုလံုး၏၂၉.၆% ရဲ႕စုစုေပါင္းသက္ဆိုင္ရာရွယ္ယာမ်ားအျဖစ္ညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။ 
 
 
 
၁၁။ ဤေနမွာတြင္တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္အေျပာင္းအလဲျမန္ေသာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားကို 
ထင္္ဟပ္ျပသေနေၾကာင္းနားလည္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။ "ျမိဳ႕ျပ"ဟူေသာ ဧရိယာသတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ စုစည္း 
သတ္မွတ္ထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ိဳးမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းမ ွ
ေပၚထြက္လာေသာေတြ႕ရွိမႈမ်ားသည္ ရိုးရွင္းျပီးအနီးစပ္ဆံုးေသာတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ားကိုသာ ညႊန္ျပႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ 
၂၀၁၄ခုႏွစ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းသည ္ ျမိဳ႕ျပရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကိုသာ ျမိဳ႕ျပေနလူဦးေရအျဖစ ္

 ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ 
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(%)* 
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(%) 

TH 
၁၉၉၀ 

TH 
၂၀၁၄ 

TH 
CAGR 
(%) 

MAL. 
၁၉၉၀ 

MAL. 
၂၀၁၄ 

MAL. 
CAGR 
(%) 

စုစုေပါင္းလူဦးေရ.  
၁၉၉၀ - ၂၀၁၄  (သန္း); 
CAGR** ၁၉၉၀-၂၀၁၄  (%) 

၄၂.၁ ၅၁.၅ ၀.၈၄ ၁၀၇.၄ ၁၅၈.၅ ၁.၆၃ ၆၈.၂ ၉၂.၅ ၁.၂၈ ၅၆.၆ ၆၇.၂ ၀.၇၂ ၁၈.၂ ၃၀.၂ ၂.၁၃ 

ျမိဳ႔ ့ျပေနလူဦးေရ ၂၀၁၄  
(% OF TOT. POP.) 

၂၄.၆ ၂၉.၆ ၀.၇၇ ၁၉.၈ ၃၃.၅ ၂.၂၂ ၂၀.၃ ၃၃.၀ ၂.၀၅ ၂၉.၄ ၄၉.၂ ၂.၁၇ ၄၉.၈ ၇၄ ၁.၆၆ 

လူဦးေရ၁သန္းအထက ္ျမိဳ ့မ်ား 
(% OF TOT. POP.) 

၆.၉ ၁၁.၃*** ၂.၀၇ ၈.၀ ၁၄.၂ ၂.၄၂ ၆.၁ ၁၂.၇ ၃.၄၃ ၁၀.၄ ၁၆.၀ ၁.၈၁ ၁၁.၅ ၂၂ ၂.၇၄ 

လူဦးေရ၀.၃သန္းႏွင့္၁သန္းၾကားရွ ိ
ျမိဳ ့မ်ား 
(% OF TOT. POP.) 

၁.၅ ၂.၄*** ၁.၉၄ ၁.၄ ၂.၃ ၂.၀၉ ၁.၂ ၃.၀ ၃.၈၉ ၀.၀ ၄.၁ - ၄.၇ ၁၄.၈ ၄.၉၀ 

လူဦးေရ၀.၃သန္းေအာက္ျမဳိ ့မ်ား 
(% OF TOT. POP.) 

၁၆.၂ ၁၅.၉*** -၀.၀၇ ၁၀.၅၄ ၁၇.၀ ၂.၀၇ ၁၃.၀ ၁၆.၃ ၀.၉၅ ၁၉.၀ ၂၉.၁ ၁.၇၉ ၃၅.၅ ၃၇.၂ ၀.၄၄ 

GDP (BILLION ၂၀၀၅  USD)  ၃.၃ ၂၂.၉ ၈.၄၁ ၃၁.၄ ၁၀၀.၃ ၄.၉၆ ၁၈.၇ ၈၇.၅ ၆.၆၄ ၉၂.၈ ၂၄၁.၀ ၄.၀၆ ၅၇.၃ ၁၉၈.၄ ၅.၃၁ 

GDP/ CAPITA (IN 2005 USD) ၇၈ ၄၄၅ ၇.၅၃ ၂၉၂ ၆၄၀ ၃.၆၃ ၂၇၄ ၉၄၆ ၅.၃၀ ၁၆၄၀ ၁၅၈၆ ၃.၃၁ ၃၁၄၈ ၆၅၇၀ ၃.၁၁ 
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သတ္မွတ္ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ျမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈကို ေလွ်ာ့တြက္ေစႏိုင္သည့္အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္သြားေစ 
ႏိုင္သည္။ 

၁၂။ ဇယားနံပါတ္(၂)တြင္အဓိကအရာမ်ားကို ညႊန္ျပသည့္အခ်ကတ္စ္ခ်ိဳ႕ပါဝင္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ GDP ျမင့္မား 
လာသည္ႏွင့္အမွ်ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႔ျပတည္ေထာင္ျခင္းအဆင့္က ျမင့္မားလာသည္ကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း 
သုေတသနကညႊန္ျပပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ပွ်မ္းမွ် GDPႏွင့္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏GDP ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ 
ဇယား၂အရျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ္တစ္ဦးခ်င္းစီGDPႏွင့္ၿမိဳ႔ျပလူဦးေရ၏ပွ်မ္းမွ်ႏႈန္းမွာေရြးခ်ယ္ထားသည့္ျမိဳ႕ေတာ္အလိုက္စီးပြားေ
ရးေဒသအတြင္းအနိမ္႔ဆံုးေနရာတြင္ရပ္တည္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ စီးပြားေရးအရ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္အ့လားတူႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏိုင္ငံႏွင္ဗ့ီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ GDP 
ရပ္တည္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင ္ 640USDႏွင္ ့ 946USD အသီးသီးျဖစ္ၾကပါသည္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင္ ့ထုိႏိုင္ငံ၏ 
စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၃၃% ႏွင္၃့၄% တို႔သည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင ္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင ္ ေနထိုင္ၾကလ်က္ရွိသည္။ 
ထိုအစိတ္အပိုင္းသည္ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ ၃% မ၄ွ% ျမင့္တက္ေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ၿမိဳ႔ျပေနထိုင္သူ ထက္ဝက္ 
နီးပါး၏ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ GDPသည္ 3600USD ဝန္းက်င္တြင္ရွိသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္မ ူ ျမိဳ႕ျပလူေနမႈသည္ 
ေလးပံုသံုးပံုထိျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရျပီး ထိုႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း GDPသည္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင္ ့ထုိင္းႏိုင္ငံထက္ 
ႏွစ္ဆျမင့္မားၿပီးတိုးတက္ၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတြ႔ရေသာၿမိဳ႔ျပျဖစ္ထြန္းမႈအဆင့္သို႔နီးစပလ္ာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

၁၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္လူဦးေရတိုးတက္မႈ ေနွးေကြး သကဲ႔သို႔ျမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္ေသာ လူဦးေရအေရအတြက္သည္ 
အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္တိုးတက္မႈနိမ္႔ပါးလ်က္ရွိေနေသးသည္။ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္၀.၈၄%p.a.ရွိျပီး ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႕အတြင္းတြင္ဒုတိယအနိမ္႔ဆံုးတိုးတက္မႈအဆင့္ျဖစ္သည္။ထုိအပိုင္းအျခားသည္ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္အနီးစပ္ဆံုး
တူညီသည္။7၁၉၉၀မ၂ွ၀၁၄အတြင္းတြင္ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေတြမွာႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်လူဦးေရတိုးႏႈန္းသည၀္.၇၂% 
ႏွင္၁့.၂၈%အသီးသီးရွိၾကျပီး ျမိဳ႕ျပလူဦးေရေနထိုင္မႈႏႈန္းထားသည္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်အၾကမ္းအားျဖင့္ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ 
ျမင့္တက္ျပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင္၂့.၁၇% ႏွင္၂့.၀၅% အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။ ဤအရာသည္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၁၉၉၀မ ွ
၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္းေက်းလက္ေဒသမွျမိဳ႕ျပေဒသသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူနည္းေနေသးေၾကာင္းညႊန္ျပလ်က္ရွိသည္။ဤ
အခ်က္ကိုထင္ရွားစြာေပၚလြင္ေစေသာအခ်က္မွာျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကမာၻၾကီးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအရေသ
ာ္လည္းေကာင္း၊စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္းတသီးတျခားရပ္တည္ေနခဲ႔ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျမင့္
မားေသာႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းအရ တစ္ဦးခ်င္း GDP 7.5% p.a. တိုးတက္မႈသည္ျမင့္မားေနေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈအေပၚ 
ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးသည္ ၁၉၉၀ခုနွစ္တြင ္ အလြန္နိမ္႔က်ေသာ 
အေျခအေနမစွတင္ျပီး ၁၉၉၀မ၂ွ၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ျမင့္မားစြာတိုးတက္ေျပာင္းလဲႏႈန္းအား အေျခခံသက္ေရာက္ 
မႈဟု တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္တစ္ဦးခ်င္းစီ အမွန္တကယ္ GDP 450 USD ခန္႔ (တသမတ္တည္း 
2005USD)သည္၂၀၁၄ခုႏွစ္၏ရလဒ္ျဖစ္ျပီး ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးျဖစ္ေသာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ 
မွီခိမုႈရွိေနေသးေၾကာင္းခုိင္မာစြာေထာက္ျပခဲ႔သည္။ႏို္င္ငံတကာ GDPတန္ဖိုးကို ရရွိေစေသာကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားမွာနည္းပါးလ်က္ပင္ရွိပါသည္။ 

၁၄။ ျမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈဖြံၿဖိဳးတိုးတက္စျဖစ္ေသာ္လည္ းျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျခအေနတူႏိုင္ငံအုပ္စုမ်ား အၾကားတြင ္
အေျခအေနႏွစ္ရပ္မွာ တူညီေနသည္။ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရတစ္သန္းထက္ေက်ာ္လြန္ေသာျမိဳ႔ျပမ်ား တိုးတက္မႈႏွင့္ လူဦးေရ 
ျမင့္မားျခင္း (ေဒသအလိုက္ႏွစ္စဥ၂္%)ဟူသည့္ အသြင္အျပင္/အခ်က္အခ်က္အလက္နွင္ ့ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ 
၁၉၉၀ခုႏွစ္မ၂ွ၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္းၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင ္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ လူေနထိုင္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည့္ အေၾကာင္း 
အရာမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ ္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ ၆.၉% မ၁ွ၁.၃%၊ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင ္ ၆.၁% မ၁ွ၃.၇% ၊ထိုင္းႏိုင္ငံတြင၁္၀.၄% မ၁ွ၆% ၊မေလးရွားႏိုင္ငံတြင၁္၁.၅% မ၂ွ၂%  
ႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင ္ ၈% မ၁ွ၄.၂% အထိစသည္ျဖင့္အသီးသီးတိုးျမင့္လာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္င၌ံစီးပြားေရး 
အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္က်ယ္ျပန္႕လာျခင္းတို႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း လက္ရွိတြင္ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္အျပင္ 
ခိုင္မာတည္တံ့သည့္ၿမိဳ႕ျပတည္ေထာင္ျခင္း အလားအလာသည္လည္း ထိုအခ်က္ႏွစ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ဆက္လက္ 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ယင္းတို႕သည္ တိက်သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္  ၿမိဳ႕ျပေနရာ 
ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ လူေနသိပ္သည္းျခင္းစသည့္အေၾကာင္းမ်ားအား အနာဂတ္စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႕ ပါဝင္သည္။ 
ေနာင္လာမည္ ့ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ၎တို႕အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စနစ္က်၍ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားျဖင္ ့အထူးအာရုံစိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

၁၅။ အျခားေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္တူညီေနေသာ ဒုတိယအခ်ကမ္ွာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ 
လူဦးေရအခ်ိဳးအစားနည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔  “လူဦးေရ၃သိန္းထက္နည္းေသာျမိဳ႕မ်ား”
အမ်ိဳးအစား၏ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်လူဦးေရတိုးတက္ႏႈန္းသည္ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၏တိုးတက္မႈႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ အဆိုပါအခ်ိဳးအစားသည္အနည္းႏွင့္အမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင္ ့
မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားတြင ္ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ႏႈန္းသည္ ၀.၉၅% နွင္၀့.၄၄% အထိျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်က္သည္ 
ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသာ္လည္း ျမဳိ႕ျပလူေနထိုင္မႈစံႏႈန္းမ်ားအတြက္ တုိးပြားလာႏိုင္ေျခရွိေသာေၾကာင္ ့သတိျပဳ ေဆာင္ရြက ္
ရနလ္ိုသည္။ 
 
B.I.3  ျမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈေမာင္းႏွင္အားမ်ားႏွင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
 

B.I.3.1  ျမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈေမာင္းႏွငအ္ားမ်ား။ 
 

၁၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွ ိ ျမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္စဥသ္ည္ အေစာပိုင္းအဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးသည္ဟု ေဒသတြင္း 
ႏႈိုင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင္ ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ေလ့လာခ်က္ႏွင္ ့ တူႏိုင္သည့္ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ယူဆ သတ္မွတ္၍ရသည္။ အရည္အေသြးအရ 
အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုတြင ္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ျမိဳ႕ျပထူေထာင္ျခင္းကို ဆက္လက္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေနမည္ျဖစ္သည္။  ျမိဳ႕ျပဧရိယာတိုးတက္လာမႈ၊ ၄င္း၏ ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင ္တိက်ေသာ 
ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ခန္႕မွန္းရန္ခက္ခဲေစျပီး မတူညီေသာဆြဲအားတြန္းအားမ်ား ေရာေနွာေပါင္းစပ ္
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသတြင္းအျခား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင ္ ျမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈကို အခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ 
ပါ၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

၁၇။အဓိကက်ေသာတြန္းအားသည္လူဦးေရတိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ဤအခ်က္ေၾကာင့္လြန္ခဲ့ေသာ၂၅ႏွစ္အတြင္းက
ဘဂၤလားေဒ့ရွႏ္ွင္မ့ေလးရွားႏိုင္ငံတို့၏ ထက္ဝက္နည္းေသာႏႈန္း (Table II) တြင္ရွိျပီးပ်မ္းမွ်ထပ္တိုးလူဦးေရတိုးတက္ 
ႏႈန္းသည္ ၁%ေအာက္တြငရ္ွိေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အက်ိဳးရွိေသာအဆင့္တစ္ခုတြင္ရွိေနသည္။ 
စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မွၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရသိပ္သည္းဆ (တစ္စတုရန္းကီလိုမီတာလွ်င္ 
၇၆ေယာက္)သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္င(ံတစ္စတုရန္းကီလိုမီတာလွ်င္၂၇၆ေယာက္)ႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္င ံ (တစ္စတုရန္း 
ကီလိုမီတာလွ်င္၁၀၈၇ေယာက္)ႏွင္ ့ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အေတာ္ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။8 သို႔ေသာ္ 
ေက်းလက္ေဒသ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအၾကားတြင္ ေျမယာမဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားျပီးခန္႔မွန္းခ်က္အရအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏၃၀% 
မ၇ွ၀% ၾကားရွိသည္ဟုအစီရင္ခံစာမ်ားကေဖာ္ျပေနျပီး9, ၎သည္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈအပိုင္းတြင္ တန္းတူရွိေနေသာ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေတာ္အတန္ျမင့္မားေနသည္။ ထို႔အျပင္စက္မႈနွင္လ့ယ္ယာကုန္ထုတ္လုပႏ္ိုငမ္ႈ 
စြမ္းရည္ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား က်ဆင္းလာႏိုင္ 
ပါသည္။ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေပါင္းစည္းထားျခင္း- ေျမယာမဲ့မႈႏွင့္ေက်းလက္ေဒသ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
က်ဆင္းလာမႈ- သည္သိသာထင္ရွားေသာ တြန္းအားတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး ျပည္သူမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသ 
မ်ားမွ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစသည္။ 

၁၈။ အျခားအေရးပါေသာ “ဆြဲအား”တစခ္သုည္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပအထိပါအေရးပါေသာ အရည္အခ်င္း 
ျမင့္မားရန္မလိုအပ္သည့္လုပ္အားအေျချပဳ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းက႑မ်ား (ဥပမာစားေသာက္ကုန ္ထုတ္လုပ္ျခင္း 
ႏွင့္အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္းမ်ား)တြငရ္င္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ဖန္တီးေပးေသာအလုပ္အကိုင္အေရအတြက္မ်ားကိုသတ္မွတ္ေပးသည္။ အကယ္၍လက္ရွိအစိုးရသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ တရားဝင္ႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေသာအလုပ္အကိုင ္
အေျခအေနမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္ပါကယခုလက္ရွိအခ်ိန္ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာစက္မႈလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ားကိဆုြဲေ
ဆာင္ႏိုင္ရန္အခြင့္အေရးပိုမ်ားသည္။ ေစ်းကြက္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအရ ျပည္ပရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ားသည္ ျမိဳ႕ျပတိုးတက္မႈ 
မ်ားျပားေသာ အခ်က္အခ်ေဒသမ်ားတြင္ ပို၍အေျခစိုက္လာႏိုင္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးသည္ 
ယင္းအေျခအေနကိုဦးတည္ေနသည္။ 

B.I.3.2  ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈခန္႕မွန္းခ်က။္ 

၁၉။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာၿမိဳ႕ျပထူေထာင္ျခင္း၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာလမ္းေၾကာင္း မည္သို႕ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ျပရန ္
ျဖစပ္ါသည္။ ၂၀၂၅/၂၀၃၀ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အလားအလာမ်ားမွာ ေအာက္ပါယူဆခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ 
မီွတည္ေနသည္။ 
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§ ၁၉၉၀ခုႏွစ္မ ွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္အထိ ေတြ႔ရွိရေသာ ျမိဳ႕အဆင့္အတန္းသံုးခု၏ သက္ဆိုင္ရာ ႏွစ္စဥ ္
ပ်မ္းမွ်ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းမ်ားမွာ ပံုေသျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုႏႈန္းထားမ်ားကို ဇယား-၂ ၏ Column III မ ွ
ရယူထားသည္။  
 

§ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ ွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ထိ ႏွစ္စဥ္တိုးပြားလာေသာ လူဦးေရပ်မ္းမွ်ႏႈန္းမွာလည္း ပံုေသျဖစ္ေနသည္ဟု 
ယူဆရသည္။ (ဇယား-၃၏ Column X) 
 

§ တစ္ဦးခ်င္းစီGDP ၏ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းကိ ု ၇% အျဖစ္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ၄င္းရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ ွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ ၾကားကာလမ်ားတြင္ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ထက္၀က္ခန္႔ 
ေလ်ာ႔နည္းေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ (ဇယား-၂ Column III) ထိုသို႕ျဖစ္ရျခင္းမွာ (၁)  GDP ၏ 
တိုးတက္ႏႈန္းမွာ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ (၂) ေနာင္လာမည့္ 
ႏွစမ္်ားအတြက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏွင္ ့ ပက္သက္သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားယိုယြင္းလာရျခင္း 
တို႕ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၄င္းအခ်က္မ်ားမွာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏GDPႏႈန္းထားက တရုတ္ျပည္အတြင္း 
ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာမည္ဆိုလွ်င္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ (“တစ္ရွိနထ္ိုးက်ဆင္းျခင္း”) 
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ဇယား-၃  ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းျခင္းဆိုင္ရာ ခန္႕မွန္းခ်က္ ၂၀၂၅- ၂၀၃၀ 

 
 ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ 

 
၂၀၁၄ : 

% 

၂၀၁၄ : 
လူဦးေရ   
(သန္း) 

၂၀၂၅ 
ခန္႔မွန္းခ်
က္  (%) 

၂၀၂၅ 
ခုႏွစ ္
လူဦးေရ 
(သန္း) 

၂၀၁၄-
၂၀၂၅ 
ေျပာင္းလဲ 
ႏႈန္း 

၂၀၃၀ခုႏွစ္      
ခန္႔မွန္းခ်
က္   (%) 

၂၀၃၀ခုနွစ ္
လူဦးေရ 

(%) 

၂၀၁၄-
၂၀၃၀ 
ေျပာင္းလဲ
မႈ 

၂၀၁၄-၂၀၃၀ 
ေျပာင္း လဲ 
ႏႈန္း(%) 

CAGR 
၂၀၁၄-
၂၀၃၀ 

စုစုေပါင္း(%
) 

၂၀၁၄ 
ဗိယက္နမ္   
ျမိဳ႕ျပထူေထာ
င္ႏႈန္း 
(%) 

စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၀၀ ၅၁.၅ ၁၀၀ ၅၆.၅ ၅.၀ ၁၀၀ ၅၈.၉ ၇.၄ ၁၄.၃ ၀.၈၄ ၁၀၀ 

ျမိဳ႕ျပေန လူဦးေရ ၂၉.၆ ၁၅.၂ ၃၂.၉ ၁၈.၆ ၃.၃ ၃၄.၇ ၂၀.၄ ၅.၂ ၃၃.၉ ၁.၈၄ ၃၃ 
လူဦးေရ ၁ သန္း္အထက္္       
ျမိဳ႕ျပလူေနထူသပ္မႈ 

၁၁.၃ ၅.၈ ၁၄.၁ ၈.၀ ၂.၂ ၁၅.၆ ၉.၂ ၃.၄ ၅၈.၃ ၂.၉၁ ၁၃.၇ 

လူဦးေရ၀.၃မ၁ွသန္းအထိျ
မိဳ႕ျပလူေနထူထပ္မႈ 

၂.၄ ၁.၂ ၂.၉ ၁.၇ ၀.၄ ၃.၂ ၁.၉ ၀.၇ ၅၄.၁ ၂.၇၄ ၃ 

လူဦးေရ၀.၃သန္းေအာက္ျ
မိဳ႕ျပလူေနထူထပ္မႈ 

၁၅.၉ ၈.၂ ၁၅.၈ ၈.၉ ၀.၇ ၁၅.၈ ၉.၃ ၁.၁ ၁၃.၄ ၀.၇၉ ၁၆.၃ 

GDP ျမင့္တက္လာႏိုင္မႈ 

  ၂၀၁၄     
၂၀၃၀ 
ခန္႔မွန္းခ်
က္ 

 
၂၀၁၄-၂၀၃၀ 
ေျပာင္းလဲႏႈန္း 

CAGR 
၂၀၁၄- 
၂၀၃၀ (%) 

ဗီယက္နမ္ 
(၂၀၁၂ ) 

ျမိဳ႕ေတာ္အလိုက္ GDP 
(2005 USD )  

၄၄၅   
  

၁၃၁၄ 
 

၁၉၅.၂ ၇.၀၀ ၉၄၆ 

၂၀။ အထက္ပါခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွ ေအာက္ပါရလဒ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးထားသည္။ 

§ ၂၀၃၀ခုႏွစ္တြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ျပတစ္ရပ္လံုး၏လူဦးေရသည္၂၀၁၄ခုႏွစ္ပမာဏျဖစ္ေသာ၁၅.၃သန္းကို 
ေက်ာ္လြန္၍၂၀.၄သန္းအထိတိုးလာႏိုင္သည္။10 

§ လူဦးေရတစ္သန္းထက္ပို၍မ်ားေသာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူဦးေရသည္၅.၈သန္းမွ၉.၆သန္းအထိ၅၈% 
ခန္႔တိုးပြားလာႏိုင္သည္။ ထိုတိုးပြားလာမႈသည္ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလး ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္သာ ျဖစ္လာႏိုင္ျပီး 
ရန္ကုန္တြင ္ထပ္တိုးလူဦးေရတိုးပြားမႈမ်ားပို၍ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 

§ အရြယ္အစားအလယ္အလတ္အဆင့္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူဦးေရသည္၁.၂သန္းမွ၁.၉သန္းအထိ၅၄% 
ခန္႔တိုးလာႏိုင္သည္။ 

§ ျမိဳ႕ျပလူဦးေရစုုစုေပါင္း၏ ၀.၇၉% ပ်မ္းမွ်ႏွစ္စဥ္တိုးလာမႈရွိေသာ္လည္း အေသးငယ္ဆံုးျမိဳ႕ငယ္အမ်ိဳးအစား 
က႑တြင္ ေနထိုင္သူဦးေရမွာ၈.၂သန္းမွ၉.၆သန္းအထိ၊ ၁.၁သန္း (၁၃%ခန္႔) အထိတိုးလာႏိုင္သည္။ 

§ ၂၀၃၀ခုႏွစ္တြင ္ ေက်းလက္ေနလူဦးေရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရစုစုေပါင္း၏၃ပံ၂ုပံုခန္႕ကိ ု အၾကမ္းဖ်င္း 
ကိုယ္စားျပဳေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 

၂၁။ လက္ရွိပစၥဳပၸန္၌ ျမိဳ႔ျပေနလူဦးေရတုိးတက္လာမႈႏွင့္ GDP ဆက္လက္ၾကီးထြားလာမႈတို႕သည္အဓိကက်ေသာ 
ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းျဖစ္ျပီး ျမိဳ႕ျပႏွင္ ့ ျမိဳ႕ျပေနမဟုတ္ေသာလူဦးေရခြဲျခားမႈသည္သည္၂၀၁၄ခုႏွစ္ဗီယက္နမ္တြင ္
ေတြ႔ျမင္ရေသာအေျခအေနႏွင့္အလြန္ဆင္တူသည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ဗီယက္နမ္သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ GDP ပံုမွန ္
အဆင့္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ခဲ့ျပီး၂၀၃၀ခုနွစ္တြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက ္ စီမံကိန္းခ်ထားေသာ ကြာဟမႈႏွင့္တူညီသည္။ 
၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင ္ ဗီယက္နမ္၌ျမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင ္ ေနထိုင္ေသာလူဦးေရသည္ ၁၆.၃% ရွိခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌မ ူ
၂၀၃၀ခုႏွစ္တြင၁္၅.၈%သို႔ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန့္မွန္းထားသည္။ ဗီယက္နမ္၏ ဒုတိယတန္းစားျမိဳ႕မ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ေသာအခ်ိဳးပမာဏသည္ ၃% ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင၂္၀၃၀ခုႏွစ္တြင၃္.၂% ေရာက္လိမ့္မည္ဟု 
ခန္႔မနွ္းထားသည္။ ယင္းပမာဏသည္ဆင္တူလုနီးပါးပင္ျဖစ္သည္။ အၾကီးဆံုးေသာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားက႑၌၂၀၁၄ခုႏွစ ္
ဗီယက္နမ္၏လူဦးေရသည္၁၃.၇% ရွိခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ ့ ေနာင္၁၅ႏွစ္အတြင္း၌အဆိုပါလူဦးေရသည္၁၆.၃% 
ျဖစ္ေနမည္ဟုခန္႔မွန္းရသည္။ 
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B.I.3.3  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသအတိုင္းအတာ။ 
၂၂။လူဦးေရတိုးပြားလာမႈ၊ နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာလူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ျခင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊၊စုေပါင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အသြင္ေျပာင္းကာ ဖြဲ႕စည္းပံုေရႊ႕ေျပာင္းလာမႈမ်ားသည္ ျမိဳ႕ျပတည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမေနရာ 
မ်ားကိုထပ္တိုးေတာင္းဆို္လာသည္။ ေျမေနရာအပိုလုိအပ္လာျခင္းသည္ အေျခခ်ေနထိုင္မႈတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ 
ေနရာေျပာင္းလဲျခင္းႏွင္ ့ အိုးအိမ္တည္ေထာင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဦးတည္ေပၚေပါက္ေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ ျမိဳ႕ျပေနရာခ်ဲ႕ထြငမ္ႈသည္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မ ွ ၂၀၁၀ခုႏွစ ္
အတြင္းအေရးပါခဲ့ေၾကာင္းေလ့လာႏိုင္သည္။11ျမိဳ႕ျပေနထိုင္သူတစ္ေယာက္အတြက္ ပ်မ္းမွ် ျမိဳ႕ဧရိယာ စတုရန္းမီတာ 
၄၀ခန္႔ တည္ေဆာက္ေပးရသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင ္ ေျမဧရိယာခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမွာ သိသိသာသာနည္းပါးေနေသးသည္။ 
လူတစ္ဦးလွ်င္ ေျမဧရိယာစတုရန္းမီတာ၂၄ခန္႔သာထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လာေသးသည္။ဇယား၄သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အုပ္စုတူ 
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္အ့ဓိက ျမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားအေၾကားေျမေနရာတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားကိုႏႈိင္ယွဥ္ေဖာ္ျပထားခ်က္ကိုကိုယ္စားျပဳသည္။ 
 
 
ဇယား-၄ ၂၀၀၀-၂၀၁၀ခုနွစ ္ရန္ကုန္၊ ဘန္ေကာက္၊ ကြာလာလမ္ပူ၊ ဟႏြိဳင္း၊ မႏၱေလးျမိဳ႕တို႔၏ ျမိဳ႕ျပေဒသ၊ 

လူေနထူထပ္မႈႏွင္ ့လူဦးေရသိပ္သည္းမႈမ်ား ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာျခင္း 

 
ရင္းျမစ္-ကမၻာ့ဘဏ္၊အေရွ႕အာရွၿမိဳ႕ျပေျမပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း၊ဆယ္္စုနွစ္တစ္ခုအတြင္းေျမေနရာတိုးခ်ဲ႔ႏႈန္းတိုင္းတာခ်က္၊ဇယား-E.1,pp.150-
157.၂၀၀၀-၂၀၁၀ခုနွစ္ ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပံုမွရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းထားသည္ ့ကမၻာ႔ဘဏ္စစ္တမ္းႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ 
UNESCAP တစ္ႏွစ္စာစစ္တမ္းစာအုပ္အတြင္းရွိ ေျမေနရာပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းနွင့္္ၿမိဳ႔ျပေနရာသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားက 
တူညီျခင္းမရွိပါ။ 

၂၃။ အက်ဥ္းခ်ဴပ္ဆိုရေသာ္ ေဒသဆိုင္ရာ စံႏႈန္းထားမ်ားအရ ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္သည့္ပမာဏ အက်ယ္အ၀န္းအား 
အေတာ္အသင့္ ကန္႕သတ္ခ်က္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပေနသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ 
ထားေသာၿမိဳ႕ျပေျမေနရာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အေျခက်မွီတင္းေနထုိင္သူပမာဏမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထက္ ေလး၊ငါးဆ 
ပိုမိုျမင့္မားသည္။ ၄င္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင ္  ထပ္မံတိုးပြားလာသည့္အတည္တက်ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အိ္္မ္ရာ 
တိုက္ခန္းမ်ားတြင္သာ လူေနတိုးပြားသိပ္သည္းေနထိုင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနေပသည္။ ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မည္ ့
ေျမေနရာနည္းပါးျခင္းသည္ပင္ အထူးသျဖင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌့္  ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရတိုးပြားမႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ 
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဧရိယာမ်ား၊ က်ယ္ျပန္႕စိမ္းလန္းေသာေနရာမ်ား၊ ေရဆိုးေရညစ္မ်ားသန္႕စင္ျခင္း အေထာက ္
အပံ့မ်ားႏွင္ ့ ေသာက္သံုးေရျဖန္႕ေ၀ျခင္းစသည့္နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာေျမေနရာပံ့ပိုးမႈကိမုပါ၀င္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနျပန္သည္။ ထပ္တိုးလာေသာလူဦးေရသည္ ခိုင္ခန္႔ေသာအိမ္ရာမ်ားတြင ္ ေနထိုင္နိုင္ျခင္းမရွိပဲ အေျခခ ံ
အေဆာက္အအံုမရွိသည့္ ပ်ံက်ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ရျခင္းကိ ု ျဂိဳလ္တုဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ အနည္းငယ္ ျမင္ေတြ႕ 
ရပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္အား ႏိုင္ငံေတာ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ ္ ေျပာင္းလဲတည္ေထာင္ျခင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းအား ေျပာင္းလဲသြားေစသည့္ အႀကီးမားဆံုးအခ်က္ျဖစ္ႏိုင္သည္။12 အကယ္၍သာ 
ေနျပည္ေတာ္တြင ္အေျခတည၍္ ျမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင ္ ျမိဳ႕ျပတိုးခ်ဲ႕ျခင္းေဆာင္ရြက္ ျဖစ္မည္ဟု 
ယူဆရပါသည္။ 

  

ျမိဳ႕ျပဧရိယာ 

၂၀၀၀ခုႏွစ္ 
ျမိဳ႕ျပ 

ေျမဧရိယာ 
(km² ) 

၂၀၁၀ခုႏွစ္ 
ျမိဳ႕ျပ 
ဧရိယာ  
(km² ) 

၂၀၀၀-
၂၀၁၀ခုႏွစ္  
ျမိဳ႕ျပ    
ဧရိယာ    
ျမင့္တက္မႈ 
(km² ) 

ျမိဳ႕ျပဧရိယာ 
ႏွစ္စဥ္ပ်မ္း 
မွ်    

ျမင့္တက္မႈ 
(%) 

၂၀၀၀ခုႏွစ္ 
ျမိဳ႕ျပ 
လူဦးေရ 

၂၀၁၀ခုႏွစ္ 
ျမိဳ႕ျပ 
လူဦးေရ 

၂၀၀၀- 
၂၀၁၀ခုႏွစ္ 
ျမိဳ႕ျပ                
လူဦးေရ   
ေျပာင္းလဲ 
ျခင္း 

၂၀၀၀- 
၂၀၁၀ခုႏွစ္   
ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် 
လူဦး  ေရ 
ေျပာင္းလဲ 
ႏႈန္း (%) 

၂၀၀၀ခုႏွစ္ 
ပ်မ္းမွ် လူဦး 
ေရ 

သိပ္သည္း 
ဆ(persons/ 

km2) 

၂၀၁၀ခုႏွစ္ 
ပ်မ္းမွ် လူဦး 
ေရ  

သိပ္သည္းဆ 
(persons/ 

km2) 

ထပ္တိုးလူဦးေရ 
per ေျမဧရိယာ  
က်ယ္ျပန္႔လာမႈ	
(m2/person) 

ရန္ကုန္ ၃၇၁ ၃၉၀ ၁၉ ၀.၅ ၂,၆၃၇,၀၂၈ ၃,၄၁၆,၉၆၂ ၇၇၉,၉၃၄ ၂.၆ ၇,၁၁၃ ၈,၇၇၁ ၂၄ 

ဘန္ေကာက ္ ၁,၉၁၀ ၂,၁၂၆ ၂၁၆ ၁.၁ ၇,၈၂၅,၈၈၀ ၉,၅၅၅,၃၇၂ ၁,၇၂၉,၄၉၂ ၂.၀ ၄,၀၉၈ ၄,၄၉၅ ၁၂၅ 

ကြာလာလမ္ပ ူ ၁,၅၄၁ ၁,၇၃၉ ၁၉၉ ၁.၂ ၃,၉၇၂,၈၉၆ ၅,၇၅၀,၀၇၈ ၁,၇၇၇,၁၈၂ ၃.၈ ၂,၅၇၉ ၃,၃၀၆ ၁၁၂ 

ဟႏြိဳင္း ၅၈၄ ၈၅၁ ၂၆၆ ၃.၈ ၃,၅၃၄,၆၄၈ ၅,၆၄၂,၈၈၂ ၂,၁၀၈,၂၃၄ ၄.၈ ၆,၀၄၉ ၆,၆၃၄ ၁၂၆ 

မႏၱေလး ၁၁၁ ၁၃၀ ၁၈ ၁.၅ ၈၂၁,၈၈၉ ၁,၁၃၀,၅၁၁ ၁၅၀,၇၂၉ ၃.၂ ၇,၃၇၅ ၈,၇၀၉ ၆၀ 
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B.II  ျမန္မာႏိုင္င ံၿမိဳ႕ျပဗဟိုခ်ကစ္နစ္မ်ားႏွင့္ ဖံြ႕ျဖိဳးမႈစၾကၤံစနစ္မ်ား။ 

၂၄။  ဤအပိုင္းB.IIသည္ လက္ရွိိစီမံကိန္း မူေဘာင္ျဖစ္သည့္ ပင္မအမ်ိဳးသားၿမိဳ႕ျပစနစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား သယ္ယူ 
ပို႕ေဆာင္ေရးကြန္ရကတ္ို႕၏ အနာဂတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုေဖာ္ျပၿပီး ၄င္း၏အနာဂတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
လမ္းေၾကာင္းမွာ ကြာဟမႈမရွိဘဲ ပူးတဲြျဖစ္ေပၚေနသည္။13 ျမန္မာႏုိင္ငပံို႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး 
၀န္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနတို႔၏ စီမံကိန္းမ၀ူါဒပူးေပါင္းမႈမ်ားျဖင္ ့
ႏိုင္ငံေတာ္၏သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားအတြင္း၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္နယ္ေျမေဒသ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူေဘာင္ (National Spatial Development Frame)(NSDF)အား အၾကမ္းဖ်င္း 
ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။NSDF၏သက္တမ္းကို ၂၀၃၀ခုႏွစ္အထိတိုးျမွင့္ထားၿပီး NSDFသည္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း၌ ေရွာင္လဲႊ၍ မရေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ၄င္းသည္ အနာဂတ္ 
ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာက်ယ္ျပန္႕သည့္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ robust general orientation (ခိုင္မာသည့္ဦးတည္ခ်က္ 
တစ္ရပ)္အျဖစ ္အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။ 

၂၅။ NSDF သည္ ျမိဳ႕ျပဗဟိုမ်ား၏ဖြဲ႕စည္းမႈအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပထားသည္ - ျမိဳ႕၏အခ်က္အခ်ာက်မႈ၊ အဓိက 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ျမိဳ႕ျပဗဟိုမ်ား၏လက္ရွိ ေနာက္ခံႏွင္၄့င္းတုိ႔၏ အနာဂတ္အလားအလာအေပၚ အကဲျဖတ္ခ်က္ 
တို႔အေပၚအေျခခံထားသည္။။ NSDF သည္ ေအာက္ပါအခ်ကမ္်ားအေပၚအမွီျပဳေနသည္။14 

§ ေဒသမ်ားေပါင္းစပ္ေလ့လာျခင္း - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ/အာဆီယံ/အာရ/ွမဟာမဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသၾကီး(GMS) 
-ႏွင့္က႑ဆိုင္ရာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးစၾကၤ သေဘာတရားမ်ား ပါဝင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား 
အပါအ၀င ္အမ်ိဳးသားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား။ 

§ MOC,DUHD၏ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ျမိဳ႕ျပစင္တာမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဘက္စံု ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
စီမံကိန္းမူၾကမ္းအတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမ ွ ျပင္ဆင္ထားေသာ 
စီမံခ်က္မ်ားအေပၚ ေလ့လာျခင္း။ 

§ လက္ရွိစီစဥ္ထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံတြင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ အေဝးေျပးလမ္းမၾကီးမ်ားႏွင့္ 
မီးရထားလမ္းစၾကၤ(သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၀င္ရိုးၾကီးမ်ား) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမိဳ႕ျပ စင္တာမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင္ ့
ဗ်ဴဟာေျမာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေဆာက္အအံုမ်ား (ဥပမာ-ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ 
ရထားဘူတာမ်ားႏွင့္ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား) အေပၚ ျမိဳ႕ျပစင္တာမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြမ်ား။ 

§ ေသးငယ္ေသာ သို႕မဟုတ္ လက္ရွိေကာင္းစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိေသးေသာ ျမိဳ႕ျပစင္တာမ်ား - ၂၀၃၀ ခုႏွစ ္
မတိုင္ခင္အထိ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္း အကဲျဖတ္ျခင္း။ 

§ ေနာက္ထပ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာတိုင္းေဒသၾကီး(သို႔မဟုတ္)ျပည္နယ္၏ 
ျမိဳ႕ေတာ္၊ အထူးစက္မႈဇုန္တစ္ခ(ုသို႕မဟုတ္)အထူးစီးပြားေရးဇုန ္(SEZ) 15ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဗဟို  

၂၆။ အဆင့္ေလးဆင့္ပါဝင္သည့္ Hierarchy of Centers Concept16(အဆိုျပဳဖံြ႕ျဖိဳးေရးဗဟိုအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္) 
တစ္ခုကို NSDF မွထုတ္ေဖာထ္ားသည္။ 
• မူလအဆင့္ - အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်ဖံြ႕ျဖိဳးေရးဗဟိုၾကီးမ်ား(National Strategic Centers) -  ရန္ကုန္၊ 
မႏၱေလးႏွင္ ့ေနျပည္ေတာ္။ 

• ဒုတိယအဆင့္ - ေဒသဆိုင္ရာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား (Regional Cities)  -  ဤစင္တာမ်ားသည္ အေဝးေျပးလမ္းမမ်ား၊ 
ရထားလမ္းမ်ားႏွင္ ့ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခ ု အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက ္ ဆံုမွတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစုမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင ္ အမ်ားဆံုး တည္ရွိၾကျပီး ေဒသဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့
ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ ္ေနရာမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၏ ၀န္းက်င္တြင္ တည္ရွိၾကပါသည္။ 
 

• တတိယအဆင့္ - စက္မႈစုိက္ပ်ိဳးေရးဗဟိုမ်ား (Agro-Industrial Centers)   -  ဤအေျခခ်ေနထိုင္မႈ 
အမ်ိဳးအစားတြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္ အစားအစာထုတ္လုပ္ျခင္း ကဲ့သို႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုအမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ျမိဳ႕ျပဗဟိုမ်ားျဖစ္သည္။ 
ခရိုင္ႏွင္ ့ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု ပံ့ပိုးေပးျပီး  အေျခခ ံ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရးႏွင္ ့လူမႈေရး၊ရပ္ရြာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္ ့အေဆာက္အံုမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ ္
ဌာနခြဲရံုးမ်ားမ ွေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္အတူ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 
 

• အျခားအဆင့္ - နယ္စပ္ျမိဳ႕မ်ား / (အျခားေသာ) အထူးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေျခခ်မႈမ်ား (Border Towns/ Other 
Special Functions Settlement)  -   ဤအမ်ိဳးအစားကို္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင္ ့ထိစပ္ေနသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
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နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင ္တည္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖင့္ ပံုေဖာသ္ည္။ ယခင္က အဆိုပါ ေနရာမ်ားတြင ္
လံုျခံဳေရး သို႕မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မႈရွိခဲ့လိမ့္မည္။ 
နယ္ျခားစည္း ျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ (အရပ္သား) 
စီမံခန္႔ခြဲေရးထ ံဦးတည္လာမႈတစ္ခုကို ေမွ်ာ္မွန္းထားႏိုင္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား 
တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အဆိုပါအေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ားသည္လည္း မ်ားျပားတိုးတက္လာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထား 
ႏိုင္ပါသည္။ 

NSDF မ ွျမိဳ႕ျပလႈပ္ရွားမႈအခ်က္အခ်ာမ်ားကို ေအာက္ပါဇယား၅တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဇယား-၅  အဆိုျပဳထားေသာအဓိက ၿမိဳ႔ျပဗဟိုခ်က္မ်ား  (လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား) 
 

အမည ္

လူဦးေရ 
(၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လမ္းပန္း 

ဆက္သြယ္ေရးနယ္ေျမ အလိုက္ 
ခန္႔မွန္းေျခ ) 

အမွတ္အသားမ်ား 
သတ္မွတ္ဧရိယာ အလိုက္ 
အဆင့္သတ္မွတ္မႈ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ေတာ္မ်ား 
ရန္ကုန္ ၇,၁၆၉,၈၁၂ S, A, P, R, I, T ႏိုင္ငံတြင္း/ႏိုင္ငံတကာ 
ေနျပည္ေတာ္ ၁,၄၄၆,၉၅၇ NAT. CAP, S, A, R, I ႏိုင္ငံတြင္း/ႏိုင္ငံတကာ 
မႏၱေလး ၁,၁၆၄,၂၉၉ S, A, R, I, T ႏိုင္ငံတြင္း/ႏိုင္ငံတကာ 
ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား 
ပဲခူး ၂၁၁၂၉၅၄ S, R တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
စစ္ေတြ ၁,၆၁၁,၅၀၅ S, A, P တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
ျမစ္ၾကီးနား ၅၂၃,၀၇၂ S, A, R တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
ထားဝယ္ ၈၁၁,၀၉၃ S, A, P, I, T တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
ေမာ္လျမိဳင္ ၁,၉၄၁,၉၀၄ S, A, P, R, I တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
ပုသိမ္ ၁,၉၅၀,၈၆၃ S, A, P, R, I တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
ေက်ာက္ျဖဴ ၅၉၃,၂၈၇ A, P, I တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
လိြဳင္ေကာ္ ၃၀၈,၉၇၂ S, A တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
ဟားခါး/ ဖလမ္း ၃၃၇,၈၄၁ S တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
စစ္ကိုင္း ၇၈၄,၅၄၈ S တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
စက္မႈလက္မႈျမိဳ႕ၾကီးမ်ား 
မံုရြာ ၁,၇၈၀,၂၁၂ S, A, I တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
မေကြး ၁,၈၉၂,၄၆၇ S, A တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
ဘားအံ ၉၁၅,၉၅၃ S, A, I တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
ေတာင္ၾကီး ၁,၄၀၁,၈၂၁ S, I တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ 
မိတီၳလာ ၁,၃၇၅,၆၉၈ I ခရိုင္ 
ျပည ္ ၁,၂၂၈,၉၇၇ I ခရိုင္ 
ဟသၤာတ ၁,၈၁၄,၆၉၅ R, I ခရိုင္ 
ေရႊဘို ၁,၉၀၃,၃၁၈ - ခရိုင္ 
ေတာင္ငူ ၁,၂၂၆,၀၂၅ R ခရိုင္ 
သထံု ၁,၂၅၁,၁၆၆ - ခရိုင္ 
ကေလး ၅၄၇,၅၁၅ A, B, R, I ခရိုင္ 
လားရွိဴး ၆၃၃,၉၇၁ A, R ခရိုင္ 
အထူးစီးပြားေရးျမိဳ႕ၾကီးမ်ား 
ေကာ့ေသာင္း ၄၂၇,၈၄၆ A ခရိုင္ 
ျမိတ္ ၆၂၂,၇၃၇ A, P, I ခရိုင္ 
ျမဝတ ီ ၆၃,၆၇၁ B, I ခရိုင္ 
တမူး ၁၀၂,၀၅၀ B ခရိုင္ 
မူဆယ္ ၄၈၆,၃၈၄ B ခရိုင္ 
တာခ်ီလိတ္ ၁၀၅,၂၅၁ A, B ခရိုင္ 
ေညာင္ဦး ( ပုဂံ ) ၃၆၉,၉၈၃ A, R, T ခရိုင္ 
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ရင္းျမစ္ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက ္ စစ္တမ္း၊ ေနာက္ဆံုးရအစီရင္ခံစာ (စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၄)၊ စာ ၄-၃၁၊ ဇယား၄.၂ _”လႈပ္ရွားမႈဌာနမ်ား 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း”၊ စာေရးသူ ျပန္လည္မြမ္းမံၿပီး ထပ္မံျဖည့္သြင္းထားပါသည္။ အထက္ပါ ဇယား-၅ တြင ္ JICAသုေတသနအဖြဲ႔ လႈပ္ရွားမႈဌာနမွ 
မူလဇယားတြင ္အေရာင္ျဖင့္ျပထားေသာ ေနရာမ်ားကိုုသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
*လူဦးေရခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အလုိက္အခ်င္းခ်င္းအမွီအခိုျပဳေနေသာ Traffic Analysis Zones မွ ရရွိပါသည္။ Traffic 
Analysis Zones သည္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစု သို႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိ ု ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္အတြက ္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ 
ေကာက္ယူရရွိေသာ လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္၍့မရပါ။ 
** မွတ္ခ်က္။ ။ A – Airport; B – Border Town; P – Port; R – Railway Hub; S – Capital of State or Region;I – Industrial 
Zone or SEZ; T – Tourism Hub 
 
၂၇။ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ NSDFသည္ ေျမေနရာေဒသဆိုင္ရာ စၾကၤတစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၀င္ရိုးလမ္းေၾကာင္းၾကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္စနစ္ျဖင္ ့ ျမိဳ႕ျပစင္တာမ်ားကို ဆက္သြယ္ 
ေပးသည္။ မဟာမဲေခါင္ျမစ၀္ွမ္းေဒသ GMS (Greater Mekong Sub-Region)၊ စီးပြားေရးစၾကၤၾံကီးမ်ားႏွင့္ အာဆီယံ 
အေ၀းေျပးလမ္းမ်ားအစရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေဒသလြန ္ ေဒသဆိုင္ရာကြန္ရကမ္်ားကိုလည္း ထိုစၾကၤံမ်ားထဲတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုတြင ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုေပါင္းစပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ပံ၁ု။ ။NSDF ႏွင္ဖ့ြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈစၾကႍမ်ား။ 

 
 
ရင္းျမစ္။ ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသားပို႔ေဆာင္ေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အတြက ္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း အစီအစဥ္၊ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄) စာ-၁၀၃။ 
 

၂၈။ ဇယား-၄တြင ္အထက္ပါေျမပံုအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ၄င္းတြင ္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသမ်ား၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအပိုင္းႏွင့္ အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အစမွအဆံုးအထိ ၿမိဳ႕ျပဗဟိုခ်က္ေနရာနာမည္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ဇယားတြင္ လူဦးေရျပန္႔ႏွံ႔ေနထိုင္မႈပံုစံႏွင္ ့GDP သက္ဆိုင္ရာစၾကံၤေဒသ၏ GDP အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား -
စၾကံၤတစ္ခုခ်င္းစီ၏  “လႊမ္းမိုးမႈစက္ဝန္း” (Sphere of Influence) ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဇယား- ၆ လူဦးေရႏွင္ ့GDPအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲစၾကၤံေဒသမ်ား 

 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစၾကၤံမ်ား နယ္ေျမအပိုင္းအျခား ေျမပံုေပၚရွိ အမွတ္အသား 
ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ % 

(၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းေျခ) 
ႏိုင္ငံ့GDP % 

(၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းေျခ) 
၁. ေတာင္-ေျမာက-္
အလယစ္ၾကၤံ 

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ A 1 ၄၁ ၅၀ 

 ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလး A 2    

 မႏၱေလး-ျမစ္ၾကီးနား A 3    

၂. ေရွ႕-ေနာက ္စၾကၤ ံ ရန္ကုန္-ဘားအ-ံျမဝတ ီ B 1 ၂၈ ၃၅ 

 ေမာ္လျမိဳင္-ထားဝယ္ B 2   

၃. ေျမာကပ္ိုင္းစၾကၤံ မႏၱေလး-မူဆယ ္ C 1  ၁၀ ၁၀ 

၄. မႏၱေလး-တမူး စၾကၤ ံ မႏၱေလး-တမူး D 1  ၁၄ ၁၅ 

၅. ေရွ႕-ေနာက္ဒုတိယစၾကၤ ံ
တာခ်ီလိတ-္မိတီၳလာ-
ေက်ာက္ျဖဴ 

E 1  ၁၇ ၁၅ 

၆. ေရွ႕-ေနာက္ေပါင္းကူးစၾကၤ ံ ဖားေဆာင္း-ျပည ္ G 1  ၁၂ ၁၁ 

 လိြဳင္ေကာ-္မေကြး G 2    

၇. ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ 
ကြန္ရက ္

ရန္ကုန္-ပုသိမ္ H 1 ၂၁ ၂၇ 

 ပုသိမ္-ဟသၤာတ H 2    

၈. 
ေတာင္ပိုင္းဧရိယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးစၾကၤံ 

သံျဖဴဇရပ္-ဘုရားသံုးဆ ူ J 1 ၈ ၈ 

 ထားဝယ္-ထိုင္းနယ္စပ္ J 2   

 ထားဝယ္-ေကာ့ေသာင္း J 3   

၉. အေနာက္ပိုင္းေျမာက-္
ေတာင ္စၾကၤံ 

ရန္ကုန္-ျပည-္မေကြး K 1 ၃၃ ၄၂ 

 မေကြး-မႏၱေလး K 2   

၁၀. အေရွ႕ေျမာက္- ေတာင ္
စၾကၤ ံ

ဘီးလင္း-လိြဳင္ေကာ ္ L 1 ၁၂ ၉ 

 လိြဳင္ေကာ–္ ေနာင္ခ်ိဳ L 2   

ရင္းျမစ္ - ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ibid ၊စာ၁၀-၆။ 
*မွတ္ခ်က္။ ။ပံု-၁တြင္ျပထားသည့္အတိုင္းပင္မျမစ္ေၾကာင္းစၾကၤံ F1-F2 သည္ အေနာက္ပိုင္း ေတာင္ေျမာက္စၾကၤံ Kႏွင့္ ေပါင္းစည္းသြားသည့္အတြက ္
ဇယားတြင ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ 

၂၉။ စၾကၤံေဒသအခ်ိဳ႕၏ ဖြဲ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းတြင္ ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အမ်ားအျပားကို အသံုးျပဳပါသည္။ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္း မျဖစ္သည့္အျပင္ သီးျခားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစၾကၤံ၏ သိသာျမင္သာရွိသည့္ 
GDPႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ «လႊမ္းမိုးမႈ စက္ဝန္း« အေပၚ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းအမ်ားအျပားျဖင့္ တိုင္းတာပါသည္။ 
ရလဒ္အေနျဖင္ ့ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပထမဦးစားေပးစၾကၤံေဒသမ်ား အုပ္စု (ဇယား-၆တြင ္ခဲေရာင္ျခယ္ထား 
ေသာ) ထြက္ေပၚလာပါသည္။ 

က. ေတာင-္ေျမာက္ဗဟိုစၾကႍ  - A 1 ႏွင္ ့A 2 (ရန္ကုန ္- ေနျပည္ေတာ္ - မႏၱေလး) 
ခ. အေရွ႕- အေနာကစ္ၾကႍ - B 1 (ရန္ကုန ္- ဖားအံ - ျမဝတီ) 
ဂ. ေျမာက္ပိုင္းစၾကႍ - C 1 (မႏၱေလး - မူဆယ္) 
ဃ. အေနာက္ပိုင္းေျမာက္-ေတာင္စၾကၤ-ံ K1 (ရန္ကုန ္- ျပည္ - မေကြး) 
င. ျမစ၀္ကၽြန္းေပၚေဒသကြန္ရက္ - H 1 (ရန္ကုန ္- ပုသိမ)္  
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၃၀. ရန္ကုန ္ - ေနျပည္ေတာ္ - မႏၱေလးတစ္ေလွ်ာက္ဝင္ရိုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခခံက်ေသာ ေနာက္ခံပင္မ 
ေက်ာရိုးၾကီးအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္မွာ သိသာထင္ရွားလွသည္။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္အၾကာ ကာလခန္႔က 
ေနျပည္ေတာ္ကို ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖင္ ့ သမိုင္းေၾကာင္းအရအေျခတည္အျမစ္တြယ္ကာ အင္အား 
ျဖည့္တင္းေပးျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤ၀င္ရိုးသံုးခုပါ၀င္ေသာဗဟိုစၾကႍၾကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္စီးပြားေရး 
ပထ၀ီ၀င္အေျခအေနကို အဆံုးအျဖတ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

B.III  ျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ အလယ္အလတ္တန္း၊ ဒုတိယတန္းစားျမိဳ႕ေတာ္မ်ား၏ ျမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ 
 

ဤအပိုင္းတြင္ျမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏လက္ရွိအေျခအေန (၂၀၁၅ခုႏွစက္ုန္) ႏွင့္ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) 
ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုေဖာ္ျပထားသည္။ပထမပိုင္းတြင ္ ျမဴနီစပါယ္ အုပ္ခ်ဳပ္-ေရးကို ေဖာ္ျပျပီး ယင္းတြင္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ 
ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဆင့္တြင ္ တာ၀န္ယူမႈတစ္ရပ္လံုးကို ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိပါ။"စည္ပင္သာယာ၏ အေျခခ ံ
က်သည့္ လက္ရွိအေျခအေန" မ်ားကိုပိုမိုနားလည္ေစရန္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာမူၾကမ္းပါအတိုင္း ၄င္းတို႔၏ 
အဓိကပါ၀ငမ္ႈကို သိမွတ္ထားရန္လိုအပ္သည္။ 
 

B.III.1  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူေဘာင။္ 
 
၃၂။ဒီမိုကေရစီစံနမူနာေတြးေခၚမႈပံုစံမ်ားအရျမန္မာႏိုင္ငံ၏၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္အေနာက္တိုင္းသာတူညီမွ
်ေသာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအျဖစ္မွတ္ယူ၍မရပါ။ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကားပဋိပကၡမ်ား၊ျပည္တြင္းခိုက္ရန္မ်ားဆ
ယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ပြားျပီးေနာက္အဆိုပါဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ျမန္မာႏိုင္ငံလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏အရပ္သားက
႑ႏွင့္စစ္တပ္အၾကားအာဏာခြဲေဝမႈသေဘာတူညီခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါသည္။အေျခခံအားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၂ခ်က္
တြင(္၁)အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ၏၂၅%ကိုစစ္တပ္မွအျမဲရရွိသြားရမည။္ (၂) ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင္န့ယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာနဟူေသာအဓိကအမ်ိဳးသားဝန္ၾကီးဌာနသံုးခုတို႔ကိုထိပ္တန္းစစ္တပ္
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ ဦးစီးရမည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ 
၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၏ ေရြးေကာက္ခံအုပ္စုမ်ားႏွင္ ့ ၂၀၁၁ခုနွစ ္
ေအာက္တိုဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္မတ္လတြင ္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းတို႔အတြက္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ 
အခ်ိဳ႕အေသးစိတ္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီး (၁၄)ခုတို႔တြင ္ အသစ္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ 
အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ အမွန္စင္စစ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အနည္းငယ္သာရရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ဝန္ၾကီးမ်ားသည္၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဝန္ထမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ ေနျပည္ေတာ္ရွိ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွ ၾကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲေသာၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မ်ားအေပၚ မွီတည္ေနရသည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရမ်ား၏ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ သမၼတမွ 
အတည္ျပဳ တင္ေျမွာက္ေပးရန ္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေငြအသံုးျပဳမႈမ်ားကို 
လည္းထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကသည္။ 
 
၃၃။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ စည္ပင္သာယာ၏အခန္းက႑ကို သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ စည္ပင္သာယာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႔စည္းပံုသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်ျဖင့္္ျမိဳ႕နယ္ေဒသခံမ်ားအေပၚတာဝန္ခံေနသည္။ စည္ပင္သာယာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ တတိယမ႑ိဳင္ျဖစ္ျပီး ယခုတိုင္ပ်က္ကြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။17 
အေထြေထြ(ေဒသ) ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ျမိဳ႕ႏွင့္အုိးအိမ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး တာဝန္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း 
ေဒသၾကီးမ်ား၏ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိသည္။18 ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဖြဲ႕စည္းပံ ု
အားနည္းမႈေၾကာင့္ျမိဳ႕နယ္ေရးရာမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ယခုလက္ရွိတြင္ 
ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

၃၄။ De jure ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံမူေဘာင္သစ္သည္ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားအတြက္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးသည့္ 
အယူအဆကို ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ခရိုင္၊ ျမဳိ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္နွင့္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္စည္ပင ္
သာယာဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းမႈနွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွုာ ယခင္အတိုင္းေျပာင္းလဲမႈမရွိပါ။ 
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B.III.2  ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း 

B.III.2.1 ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင ္ဗဟိုအမႈေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး။ 

၃၅။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဒသႏၱရရံုးခြဲအုပ္စုမ်ားပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
က႑လိုက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခ ု အၿပိဳင္ထားထားၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့က်ေရးပံုစံျဖင့္ ဗဟိုရံုးခ်ဳပ္မွ 
အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ရံုးခ်ဳပ္မ်ားအနက္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(GAD)မွာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အဓိကက႑အျဖစ္ပါဝင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ 
အႀကီးတန္းေထြအုပ္အဆင့္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းျဖစ္သည့္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႈး 
ရာထူးျဖင့္ ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ သူ၏အဓိကတာဝန္မွာ ေဒသအတြင္းရွ ိ
က႑အလိုက္ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစ ီ လက္ေအာက္ရွိ အျခားရံုးခြဲမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္း ကူညီေဆာာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၿမိဳ႕နယ္တြင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးတစ္ခုလံုးကု ိ
တရားဝင ္ ႀကီးႀကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတ(ီTMC)၏ အပတ္စဥ္အစည္းအေဝးကို 
ဦးေဆာင္ပါသည္။ ေဒသခံရံုးခြဲမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးက ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီသို႔ 
အစီရင္ခံတင္ျပရန္လိုအပ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးက ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့
ဘက္ဂ်က္မ်ား (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာနမွအပ) ကိုလက္ခံရရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ခရိုင္အဆင့္၊ တိုင္း/ျပည္နယ္ အဆင့္ႏွင္ ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ ဌာနဆီသို႔လည္း အစီရင္ခံတင္ျပရပါသည္။ 
ေဒသခံဌာနဦးစီးမွဴးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင္ႏ့ွင္ ့ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ 
ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ကြဲျပားမႈရွိေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ အထက္မွေအာက္သို႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားမွာ တူညီပါသည္။ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင္ ့ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ 
က႑အလိုက္ ရံုးခြဲတစ္ခုခ်င္းစီသည ္ ၄င္းက႑၏ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္သာ ၄င္းတို႔၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုအသံုးခ်၍ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တူညီေသာဌာနအခ်င္းခ်င္းအတြင္းတြင္သာ သက္ဆိုင္ရာ 
နယ္ပယ္အလိုက္ သီးျခားအလုပ္လုပ္ၾကပါသည္။.   
 

B.III.2.2 ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား။ 

၃၆။ ျမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ19တြင္တစ္ခုတည္းတြင္သာ အျခားက႑အစိုးရဌာန ရံုးခြဲမ်ားမ ွ အရာရွိမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျပင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ဦးတည္ခ်က္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို 
ျမွင့္တင္ရန ္ အျခားေထြအုပ္အဆင့္ရွိအရာရွိက ၿမိဳ႔နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန ္
ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ အျခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ ရဲအရာရွိတစ္ဦး၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦး20၊ သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာနမအွရာရွိတစ္ဦး၊ ပညာေရးဌာနအရာရွိတစ္ဦး၊ စည္ပင္သာယာအရာရွိတစ္ဦး၊ ဥပေဒအရာရွိတစ္ဦးႏွင္ ့
အခြန္ဦးစီးဌာနမ ွအရာရွိတစ္ဦးတို႔ျဖစ္ပါသည္။21 

၃၇။ ဖြဲ႕စည္းပံုအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ အျခားျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအသီသီးတုိ႕မွ 
TMC၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည ္ ျမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈပင္မ 
အဖဲြ႕အစည္း the Township Farmland Administration Body(TFAB) ျဖစ္သည္။22TA သာလွ်င္မဟုတ္ပဲျမိဳ႕နယ္ 
GAD အရာရွိသည္လည္း TFAB၏ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၊ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၊ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာန၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတို႕
မွအရာရွိမ်ားျဖစ္ၾကသည္။23TFABသည္ အဓိကအားျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေျမအသံုးျပဳျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သည္၊ အထူးသျဖင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေျမအသံုးခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ TFBAသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
တာဝန ္သီးသန္႔ရရွိ္သည္။ 

၃၈။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ၏ သမၼတရံုးထုတ္ျပန္ခ်က္၂၇/၂၀၁၃တြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျမဳိ႕နယ္အားလံုးတြင္ 
ျမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမ်ားTownship Development Support Committees (TDSCs) 
တည္ေထာင္ျခင္းကိုျပ႒ာန္းထားသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္းပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ TDSC မ်ားမွတဆင့္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသြင္၌ ထည့္သြင္းခဲ့သည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္းျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္၁၌ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္၁။ ။TDSC ၏ဖြဲ႕စည္းပံ ု
 
ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ ္ ဥကၠဌ 
ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွအၾကီးအကဲမ်ားႏွင့္ေလးစားထိုက္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေ
သာပုဂၢိဳလ္ 

အဖြဲ႕ဝင ္

ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမွကိုယ္စားလွယ္(အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း) အဖြဲ႕ဝင ္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕မွကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင ္
အလုပ္သမားမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္  အဖြဲ႕ဝင ္
လယ္သမားမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္  အဖြဲ႕ဝင ္
ျမိဳ႕နယ္ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (GAD)  အဖြဲ႕ဝင ္
အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိ၊ စည္ပင္သာယာေရးရာ ဦးစီးဌာန အဖြဲ႕ဝင ္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ရပ္ရြာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊အၾကီးအကဲမ်ား၊ေလးစားထိုက္
ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာပုဂၢိဳလ္ 

အတြင္းေ
ရးမွဴး 

 
ရင္းျမစ္: UNDP, ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ျပည္နယ္သတ္မွတ္ျခင္း: ေနာက္ခံႏွင့္နည္းလမ္း၊ (ရန္ကုန္) ၂၀၁၅, စာမ်က္ႏွာ၄၇။ 
 
၃၉။TDSC သည္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕ည္းထားသည္။ TA (GAD)၏ 
လက္ေထာက္အရာရွိႏွင့္စည္ပင္သာယာေရးရာဦးစီးဌာန၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိ (စည္ပင္သာယာ)တို႔မွ အစိုးရ 
အဖြဲ႕ဝင္ကိုယ္စားလွယ္၂ဦးသည္ ပူးတြဲအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ ေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစုမွာ အဓိက 
အားျဖင့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဒသအစိတ္အပိုင္းအမ်ိဴးမ်ိဳးတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေကာ္မတီကိုဦးေဆာင္ျပီး အျခားေသာ ရပ္ရြာအဖြ႕ဲအစည္း၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မွ TDSC၏အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ထမ္းေဆာင္သည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လူတစ္ဦး/ 
မဲတစ္မဲစနစ္ျဖင္ ့ ေရြးေကာက္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ထားရန္လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္၄င္းတုိ႔သည္ 
သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္တုိ႕မွအမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းတို႔ျဖင့္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ႏိုင္ငံသားကိုယ္စ
ားျပဳျခင္းသည္သြယ္၀ိုက္ကန္႔သတ္၍သာသတ္မွတ္သည္။ TDSCမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းသို႔မဟုတ္ ရန္ပံုေငြ အေထာက ္
အပံ့ရရွိထားျခင္းမဟုတ္ေသာ အတိုင္ပင္ခ/ံအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ TAႏွင္ ့ ျပည္ေထာင္စ ု
ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ အျခားေသာနည္းပညာဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနခြဲမ်ားကိ ု အၾကံေပးခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
တင္ျပႏိုင္သည္။ TDSC၏ ျဖစ္တည္မႈကိုလူအမ်ားမွသိရွိျခင္းမရွိသည့္အတြက္ TDSC၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ 
အတိုင္းအတာကိုကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း UNDP သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကအၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။24 
 
B.III.2.3 ထူးျခားျဖစ္စဥ္။ ။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင္ ့ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန 

(စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕)။ 
 
၄၀။ သမၼတရံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၇/၂၀၁၃တြင ္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းအစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ ၿမိဳ႔နယ္တိုင္းတြင္ စည္ပင ္
သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား(TMuCs)25တည္ေထာင္ရန္ စည္ပင္သာယာဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရန ္ ညႊန္ၾကားခဲပ့ါသည္။  
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၁၄ခုလံုးတြင္ ဤဥပေဒကိုေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းဥပေဒအျဖစ ္
တရားဝင္လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႔နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ျပည္နယ္ႏွင္တ့ိုင္း၁၄ခုလံုးတြင္ တည္ေထာင္ 
ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ေကာ္မတီမွ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း စည္ပင္သာယာဥပေဒအရ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ(ရပ္ကြက္မ်ား)ဟု 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ 

၄၁။ TMCနွင္T့FABကဲ့သို႕ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီျဖစ္ပါသည္။ မတူသည့္ 
အခ်က္မွာ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက TDSCကဲ့သို႔ ၄င္းတို႔၏အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုမွာ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ 
အုပ္စုအသီးသီးမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားပါသည္။ (သံုးသပ္ခ်က္-၂) 

သံုးသပ္ခ်က္-၂  TMUC (TDAC)၏ ဖြဲ႔စည္းပံ ု
 

ျမိဳ႕ေနရပ္ရြာလူထုမွ 
မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူ 

ဥကၠ႒ မဲေပးေရြးခ်ယ္ 

စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏  
စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း 

ကိုယ္ေရးအရာရွိ 
ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ 
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GAD၏ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝင္ 
ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ 

 
ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာန၏ 
လက္ေထာက္အရာရွိဝန္ထမ္း 

အဖြဲ႕ဝင္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ 

လူ႕မႈအဖြဲ႕အစည္း  
(ျမိဳ႕ျပလူေနမႈအဖြဲ႕အစည္း) 
မွမဲေပးေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူ 

အဖြဲ႕ဝင္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ 

ျမိဳ႕ေနရပ္ရြာလူထုမွ 
မဲေပးေရြးခ်ယ္ထား၍အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ 

လူ 
အဖြဲ႕ဝင္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ 

ျမိဳ႕ေနရပ္ရြာလူထုမွ 
မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားေသာ ရပ္ရြာလူၾကီး 

အဖြဲ႕ဝင္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ 

ရင္းျမစ္ - UNDP ျမန္မာနိုင္ငံေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျခအေနကိုပံုေဖာ္ျခင္း၊ေနာက္ခံသမိိုင္းႏွင့္နည္းစနစ္၊ (ရန္ကုန္) ၂၀၁၅၊စာ-၅၂ 

 

TDSC ကဲ့သို႔မဟုတ္ပဲ TMuCသည္ ၄င္း၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာတာဝန္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းႏွင္ဘ့က္ဂ်က္ကို ကိုယ္တိုင္ 
စီမံကြပ္ကဲပါသည္။ ၄င္း၏ေအာက္တြင ္ စည္ပင္သာယာေရးရာဦးစီးဌာန (DMA)(သို႔) စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ 
(DOA)26ရွိပါသည္။ 
B.III.2.3.1 DMA၏မူလဇစ္ျမစ။္ 

၄၂။ ၁၉၉၇ခုနွစ္တြင ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန(MoHA) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ ွ အသစ္တည္ေထာင္ 
ထားေသာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသို႔ (အခ်ိဳ႕ေသာ) စည္ပင္သာယာေရးတာဝန္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္မ ူ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွစ္ခုလံုးအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ 
စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာနကို ထည့္သြင္းလိုက္သည္။ ၂၀၀၈ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုတြင ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင္ ့
ျပည္နယ္/တုိင္းအဆင့္ၾကား အလုပ္တာဝန္ခြဲေဝျခင္းအေပၚမူတည၍္ စည္ပင္သာယာေရး(ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး) သတ္မွတ္ 
နယ္ပယ္ကို အဆိုပါျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ တာဝန္ခြဲေဝေပးပါသည္။ ၂၀၁၁/၂၀၁၂ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရတည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ယခင္စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန၏ လက္ေအာက္ရွိၿမိဳ႔နယ္ႏွင္ ့ ခရိုင္အခြဲ 
မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအစိုးရ၏ လက္ေအာက္သို႔ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအစိုးရက ၿမိဳ႔နယ္ 
(ခရိုင)္တြင ္ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာနမ်ား တည္ေထာာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ခုနွစ္တြင ္ နယ္စပ္ေရးရာႏွင္ ့
စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာနကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ 
 

၄၃။အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒအရျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားသို႔အခြင့္အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္းျဖစ္စဥ္
တြင ္ DMA သည္ျမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္၍ ၄င္းတို႕၏တာဝန္မ်ား 
ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။ ထိုၾကီးမားေသာေျပာင္းလဲျခင္းသည္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ ယခငစ္ည္ပင္သာယာေရး 
ဦးစီးဌာနမွေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန
သို႕ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းခဲ့ျခင္းမွအစျပဳခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႕ 
တာဝန္ခြဲေဝမႈမ်ားေၾကာင္ ့ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာျမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားသည္ ယခုအခါျမိဳ႕ျပေဒသ (ရပ္ကြက္) 
ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာအာရံုစိုက္လာျပီးအသစ္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေသာေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန (DRD) 
ရံုးမ်ား (လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဌာနခြဲမ်ား) သည္ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးရံုး၏ 
မ၀ူါဒႏွင့္အစီအစဥ္မ်ား အရ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္အဓိကလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ 
 
၄၄။ စည္ပင္သာယာေရးရံုးအသစ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၏ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ 
(အျပည့္အ၀)အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈအဆင့္ေအာက္တြင ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ 
အစိုးရဝန္ထမ္းသည္ ျမိဳ႕နယ္အားလံုးရွိ စည္ပင္သာယာရံုးမ်ားကို ညႊန္ၾကားရသည္။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ DMA 
ရုံးမ်ားသည္ TMuCမ်ားႏွင္ ့ စုေပါင္း၍လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ TMuCမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထ ု
၀န္ထမ္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမိဳ႕နယ္DMAရုံးမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျပီးညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံျမိဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္း DMAသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေသာ တစ္ခ ု
တည္းေသာအစိုးရရံုးဌာနျဖစ္ျပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္အရ ဥပေဒေရးဆြဲထားျခင္းႏွင္ ့ ကြဲျပားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွ 
ျပည္သူလူထု၏လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာေဒသဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္လုပ္ေဆာင္သည္။ 
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B.III.2.3.2 DMA ၏ဘ႑ာေရးအေျခအေန။ 
 

၄၅။ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့နည္းေသာ DMA ၏အလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့နည္းေသာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ရွိေနျပီး ၄င္းေၾကာင့္ထိုအဖြဲ႕ခြဲ၏အားသာခ်က္ကိုပါ 
ထပ္တိုးေစသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအသီးသီးတို႕၌ ေဒသခ ံ DMA ရံုးမ်ားကို 
ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းေသာေၾကာင္ ့ DMAရံုးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ရန္ပံုေငြမရရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ DMA 
ရံုးမ်ားသည္၄င္းတို႕၏ရန္ပံုေငြကိ ု ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ရွာယူၾကရသည္။ ေဒသခ ံ DMA ၄င္းတို႔၏ ေဒသတြင္းရေငြမ်ားမ ွ
ျပည္နယ္/တိုင္း DMA ရံုးမ်ားကိုႏွစ္စဥ္အခ်ိဳးက်စနစ္ျဖင့္လႊဲေျပာင္းေပးရသည္။ 
 
၄၆။ DMA မ်ားအတြက္၀င္ေငြမ်ားကိုအဓိကအရင္းအျမစ္၃ခုမွရရွိသည္။ 
(၁) အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမ၀ွင္ေငြ။ 
(၂) ပံုမွန္လိုင္စင္ေၾကး - ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ DMA ရေငြ၏အဓိကေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ 
(၃) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕၏တင္ဒါလိုင္စင္ေၾကး - DMAသည္ သားသတ္ရံုမ်ားႏွင္ ့ ကူးတို႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံတင္ဒါေခၚေလလံယူ၍ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္ေကာက္သည္။ ျမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ 
DMAသည္ ျပည္တြင္းေငြႏႈန္း၊အခြန္ခ၊လိုင္စင္ႏွင့္တင္ဒါကိစၥရပ္မ်ားအတြက ္ ဥပေဒအရျပဌာန္းထားျပီး ထိုဥပေဒမ်ားကိ ု
ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ျပန္လည္စစီစ္ေရးဆြဲသည္။ 
 
၄၇။ DMA၏အသံုးစရိတ္မ်ားကုိဝန္ထမ္းလစာႏွင္အ့မ်ားႏွင္သ့က္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအမ်ားအားျဖင့္ ေက်းလက္ 
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရာဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအတြက္ အေျခခံအုုတ္ျမစ္အေဆာက္အအံုအျဖစ္ 
ၿမိဳ႕ျပရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းလမ္းတံတားမ်ားအတြက္သံုးပါသည္။ DMAရံုး ဝန္ထမ္းမ်ား၏လစာမွာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႔နယ္၏ 
နွစ္စဥ္အသံုးစရိတ္ ၃၀%ထက္မပိုပါ။ TMuC ႏွင့္အတူ ဦးစားေပးအသံုးစရိတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္း 
အသံုးစရိတ္မွာ လမ္းတံတားမ်ား၊ေရေျမာင္းႏွင္ ့ အမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားအေပၚတြင္ အဓိကသံုးစြဲပါသည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္DMAရံုးတိုင္းတြင္ ၄င္းတို႔၏ အသံုးစရိတ္မ်ားကို အပ္ႏွံရာ ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္စာရင္းရွိၾကပါသည္။ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္အဆံုးတြင္ က်န္ရွိေသာ လက္က်န္အသံုးစရိတ္မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအစိုးရ ဘ႑ာေရးဌာနသို႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ နုိင္ငံရန္ပံုေငြသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ DMAသည္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအစိုးရသာမက အစိုးရလက္ေအာက္ခံမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား-ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ဆီမွလည္း ေခ်းေငြရယူခြင့္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရန္ပံုေငြေခ်းေငြယူျခင္းမ်ား မရွိေသးပါ။ (ခြ်င္းခ်က္ - 
ရန္ကုန ္YCDC ႏွင္ ့မႏၲေလး MCDC) 

၄၈။ DMA၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္(၃)ခုမွာ (၁) ၿမိဳ႕နယ္္မ်ားအတြင္းၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားကို အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္၊ (၂) ပုဂၢလိကႏွင္ ့အမ်ားပိုင္အေဆာက္အအံုႏွင္ ့ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား 
ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင္ ့ (၃)ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ DMAတြင ္က်ယ္ျပန္႔ေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားရွိပါသည္။27အဓိကအားျဖင့္  “ခက္ခဲေသာ ” ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းမ်ား အထူး 
သျဖင့္ မိလႅာႏွင္ ့ ေရေျမာင္းနယ္ပယ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပရပ္ကြက္မ်ား အတြင္း 
အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ DMAက လူေနရပ္ကြက္မ်ား အတြင္း 
ေသာက္သံုးေရျဖန္႔ေဝေရးႏွင္ ့ လမ္းတံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးကိုလည္း တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရပါသည္။28 စည္ပင္သာယာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ DMAက 
ဘတ္္စ္ကားဂိတ္မ်ား၊ ပန္းျခ ံ အားကစားကြင္းမ်ား၊ ေရကူးကန္မ်ား၊ အမ်ားသံုးေရခ်ိဳးခန္းမ်ားႏွင္ ့ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား 
ကိုလည္း တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ေပးရပါသည္။ DMAမ ွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိလည္း 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၿပီး ေျမျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းသာမက သစ္ပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင္ ့ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
စသည့္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါသည္။ 
 

B.III.2.4 DMAမ်ားႏွင္န့ယ္ေျမေနရာစီမံကိန္းမ်ား။ 

၄၉။ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒျပဇယား-၂အရ  DMAသည္ လက္ရွိတြင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသးေသာ ၿမိဳ႕ျပရပ္ကြက္မ်ား 
အတြင္းေျမေနရာတိုးခ်ဲ႔ျခင္းစီမံကိန္းမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝရွိပါသည္။ လက္ရွိ 
အခ်ိန္အထိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအဆင့္ သို႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ၿမိဳ႔ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေျမေနရာတိုးခ်ဲ႔ျခင္း 
စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေသာ အခန္းက႑တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသာမက လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပနိုင္သည့္ 
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အစီအစဥ္လည္း မရွိေသးပါ။29ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ 
ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္အားကို အလြန္ေလ်ာ့က် ေစပါသည္။ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ႏွင္ ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ) မွအပ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ အေျခခ ံ
အေဆာက္အအံုျပ႒ာန္းခ်က္အတြက္ အလတ္စားသက္တမ္းစီမံကိန္းမ်ား အပါအဝင ္ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားမရွိေသးပါ။  ၄င္းအစား  ၿမိဳ႔ျပနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ေပးေသာ 
စနစ္တက်အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စီမံကိန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ဘက္ဂ်က္ကာလမွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္မပိုပါ။ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္ ့ေျမေနရာခ်ဲ႔ထြင္ေရးတြင ္
လတ္တေလာအသံုးမ်ားေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ သီးသန္႔အပိုင္းမ်ားခြဲ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
B.III.3  ဒုတိယတန္းစားျမိဳ႕ျပမ်ားအတြကန္ယ္ေျမေဒသ ဆုိင္ရာစီမံကိန္း။ 
B.III.3.1 ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းသေဘာထားပံုစံ။ 
၅၀။ ျမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားျပားလာျခင္းႏွင္ ့ DMA၏နယ္ေျမဧရိယာစီမံကိန္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင ္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန (MoC)သည္ မႏၲေလးျမိဳ႕အပါအ၀င ္ ဒုတိယတန္းစားျမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ 
မွတ္ယူထားသည့္ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း၈၀အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားအၾကမ္းဖ်ဥ္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားကြက္တြင္ 
အဆိုျပဳသေဘာထားစီမံကိန္းတြင ္ ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္ ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 
တစ္ဆက္တည္း၌ ထိုဇယားကြက္သည္ အဆိုျပဳသေဘာထားစီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့ ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမ်ား၏ က႑ရပ္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကိုက်ယ္ျပန္႕စြာ ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားသည္။ 
 
ဇယား: စီမံကိန္းသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမ်ား 
 
စီမံကိန္းသံုးသပ္ခ်က္ 
 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (DUHD) 30ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွဒုတိယတန္းစားျမိဳ႕ျပ (၈၀) တြင္အဆိုျပဳ 
ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း သေဘာထားပံုစံမ်ားေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားသည္။ အဆိုပါတာဝန္ကို DUHD၏ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာနခြဲ (URDD)မွ 
ကြပ္ကဲသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ URDD သည္နွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်အဆိုျပဳ သေဘာထား စီမံကိန္းပံုစံ၃၀ခန္႔ကို 
ေရးဆြဲျပင္ဆင္သည္။ အဆိုျပဳသေဘာထား စီမံကိန္းပံုစံမ်ားသည္ ပင္မစီမံကိန္းပံုစံမ်ား၊ အလြန္အေျခခံက်ေသာပံုစံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
၄င္းတို႔ကိုရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္းအျပီးသတ္ေရးဆြဲျပီး အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အနာဂတ္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ားအတြက္ 
နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ျမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားကို္တုိးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ထားရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္စီမံကိန္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္စိုုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ 
သစ္ေတာေျမမ်ားႏွင့္အျခားလြင္ျပင္ဧရိယာမ်ားကိိုအေျခခ်ေနထိုင္ရန္ႏွင့္လူေနထိုင္ရန္၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ေျပာင္းလဲ 
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည္။ စီမံကိန္း သေဘာထားပံုစံမ်ားသည ္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအတြက္ ရည္ညႊန္းျပေသာ သေဘာသဘာ၀ရွိသည္။ 
အဆိုပါစီမံကိန္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ေျမယာသို႔မဟုတ္ေျမေနရာပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္တရားဝင္ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရွိပါ။ အကယ္၍ 
ေျမပို္င္ရွင္သည္၄င္း၏စိုက္ပ်ိဳးေျမသို႔မဟုတ္အျခားေျမေနရာကြက္လပ္ကိုလူေနအိမ္မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးုလုပ္ရန္ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားပါကစီမံ
ကိန္းသေဘာထားပံုစံမ်ားသည္အဓိကျဖစ္လာသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေျမကိုျမိဳ႕ျပေျမယာအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္က်ပ္တည္းေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
စီမံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ေျမယာအသံုးျပဳမႈေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ေဒသခံ GADႏွင့္DRD တို႔ထံမွခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ျပီး 
တစ္ခါတရံျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသအစိုးရမ်ားထံမွခြင့္ျပဳခ်က္လည္းလိုအပ္သည္။အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရံုးဌာနမ်ားလည္းပ
ါဝင္လာသည္။တစ္ခါတရံေျမေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားကိုတရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲျပဳလုပ္ႏိုင္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။.31ထိုလုပ္ငန္းအ
ဆင့္ဆင့္မ်ားတြင္စီမံကိန္းသေဘာထားပံုစံမ်ားသည္အခ်ိဳ႕ေျမအမည္ေပါက္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၌အေထာက္အပံ့အျဖစ္ပါဝင္သည္။ေဒသတြင္းအိ
မ္ျခံေျမေစ်းကြက္မ်ားတြင္ေျမေစ်းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍၎စီမံကိန္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွလႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။ထို႔ေၾကာင့္သာမန္စီမံကိန္းတစ္ခု 
သည္လည္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရွိႏိုင္သည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈမ်ားျပင္ဆင္ရာတြင္လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အားလံုးသည္လက္ေတြ႕ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚသာအေျခခံ၍ဥပေဒအရသေဘာတူသတ္မွတ္ျခင္းတစ္ခုမွ်မရွိပါ။ အေၾကာင္းရင္းသည္ယခုအၾကမ္းဖ်ဥ္းကနဦး 
အဆင့္၌ရွိေသာျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဥပေဒျဖင့္စီမံကိန္းမ်ားကိုတရားဥပေဒအရတရားဝင္ျဖစ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း 
သေဘာထားပံုစံမ်ားေရးဆြဲျပင္ဆင္ရာတြင္ URDD ၏စီမံကိန္း ေရးဆဲြေရးအဖြဲ႕သည ္ TMC၊ TDSC၊ DMA တို႕ႏွင့္တကြျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းရံုး 
(TPO)၊စီမံကိန္းေရးဆဲြေရးဦးစီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းႏွင့္စီပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဝန္ၾကီးဌာနတို႕ႏွင့္အတူတူျမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းမ်ားကို 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။32 
 
ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း 
 
ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွအစျပဳခဲ့သည္။ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းဆိုသည္မွာႏွစ္စဥ္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားအလိုက္ထုတ္လုပ္မႈ (သို႔မဟုတ္) ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑ရပ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ 
၄င္းအစီအစဥ္ကိုလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္သီးသန္႕အားသာခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားရွိေနေသာ ပထဝီေျမဧရိယာအျဖစ္ 
နယ္ေျမသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ထို႔အတူ၄င္းျမိဳ႕နယ္အတြက္သီးသန္႔ဘတ္ဂ်က္ခ်မွတ္ထားျခင္းလည္းမရွိပါ။၄င္းစီမံကိန္းသည္က႑ရပ္အသီ
းသီးရွိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသာေဖာ္ျပသည္။ (ဥပမာ-စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ဆန္စပါး၊တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး 
ထုတ္လုပ္ေရးက႑)။ ထို႔ေၾကာင့္၄င္းသည္ဧရိယာအေျခစိုက္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ 



  Myanmar Rapid Urban Diagnostic Report 
 

26 

သို႕ေသာ္ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ျမိဳ႕နယ္ DOP မ်ားသည ္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ရွိေနသည္။ 
လက္ရွိကာလျပည္ေထာင္စုအဆင့္ “လူထုအေျခစိုက္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး”လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ေဒသခံ DoP မ်ားသည ္ အထက္ေအာက္ 
လႊမ္းျခံဳထားေသာစီမံကိန္းအဆိုျပဳခ်က္မ်ားစုစည္းရာတြင္အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑တစ္ရပ္မွပါဝင္သည္။33 

 

B.III.3.2 အေဆာက္အဦး ခြင့္ျပဳမိန္႕မ်ားႏွင္ ့ေျမေနရာခ်ထားျခင္း။ 

၅၁။ နယ္ေျမေဒသစီမံကနိ္းေရဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း မေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာလ္ည္း စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕မ်ားသည္ 
ျမိဳ႕ျပရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးခြင့္ျပဳမိန္႕လုပ္ငန္းမ်ား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္အတြက္ ျမိဳ႕ျပဖံြ႕ျဖိဳးေရးတြင ္
အဓိကအခန္းက႑မွပါ၀င္ပါသည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အေဆာက္အဦး/ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ခြင့္ျပဳမိန္႕မ်ားထုတ္ေပးရသည့္အတြက္ ျမိဳ႕ျပပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ ျမိဳ႕ျပနယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုကိရိုက္ပါ၀င ္
ပတ္သက္ေနသည္။ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဥပေဒမူေဘာင ္
မရွိေသာေၾကာင္ ့  ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့တရားမ၀ငက္်င့္ထံုးမ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံုေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတြင ္သိသာထင္ရွားမႈရွိပါသည္။ 
 

၅၂။ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိရန္ လက္ရွိတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမွာ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို လုိက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။34ပထမဦးဆံုး ေလွ်ာက္ထားသူမွာ ၿမိဳ႔နယ္မီးသတ္ဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ရဲစခန္းႏွင္ ့
ရပ္ကြက္ရံုးမ်ားမွ ေထာက္ခံစာမ်ားရယူရန ္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင ္ ေလွ်ာက္ထားသူက ဤေထာက္ခံစာမ်ား 
ႏွင့္အတူ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီသို႔ ယူေဆာင္ 
သြားရမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ေျမယာမွတ္တမ္းကိုု စစ္ေဆးပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ခြင့္ျပဳမွသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို DMAဆီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။ DMA တြင ္အခြန္္ေဆာင္ၿပီးသည္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးပါသည္။ 
သတ္မွတ္ခ်က္ရွိေသာ အေဆာက္အအံုျမင့္မ်ား (မံုရြာတြင ္ ၄ထပ ္ ၅ထပ္တိုက္မ်ား)သည္ တိုင္းေဒသအစိုးရ၏ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုအပ္ပါသည္။ ဟိုတယ္မ်ားစသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္လည္း 
အလားတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အရြယ္အစားႏွင္ ့ အျမင့္ထက္ပိုေသာ ဟိုတယ္မ်ားမွာမူ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့့္္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုအပ္ပါသည္။35 
 

B.III.3.2.1 ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းေက်းလက္ဧရိယာမ်ားအတြက္အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား 
(ေက်းရြာအုပ္စ)ု။ 

၅၃။ ေဆာက္လုပ္ေရးပါမစ္ရယူရာတြင ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားက ၿမိဳ႔ျပေဒသမ်ားႏွင္ ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမတူပါ။ DMA/ 
DAO မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရးပါမစ္ယူရန ္မလိုပါ။ ၄င္းအစား 
ေျမရွင္မ ွ အိမ္နီးနားခ်င္းေျမရွင္ႏွင္ ့ ရြာသူႀကီးထံမွ ေထာက္ခံစာႏွင္ ့ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားသာ 
လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ဤလိုအပ္ခ်က္္မ်ားျပည့္စံုပါက ေျမရွင္မ ွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စတင္လုပ္ေဆာင္ 
နိုင္ပါသည္။ ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားႏွင္ႏ့ႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္းက ပိုမိုလြယ္ကူသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ 
 

B.III.3.2.2 ေျမကြက္ေနရာခ်ထားျခင္း။ 

၅၄။ ေျမကြက္ေနရာခ်ထားျခင္းမွာ သမာရိုးက်နည္းလမ္းကိုသာအသံုးျပဳပါသည္။ ေျမကြက္အက်ယ္မွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ေပ ၄၀ x ၆၀ (ခန္႔မွန္းေျခ၂၂၀စတုရန္းမီတာ) သို႔ေပ၆၀ x ၈၀ (ခန္႔မွန္းေျခ၄၄၅စတုရန္းမီတာ) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
လမ္းနယ္ right of way အနည္းဆံုးအက်ယ္မွာေပ၄၀ (၁၃မီတာခန္႔) ရွိရပါမည္။36ေျမကြက္အရြယ္အစားမ်ားမွာ 
ဘေလာက္ကြက္ အရြယ္အစားကဲ့သို႔ရွိျပီး ေျမကြက္အရြယ္အစားမ်ားကို ဘေလာ့ဂ္အလိုက္ခြဲျခားထားသည္။ 
အမ်ားျပည္သူသံုး စိမ္းလန္းေျမမ်ားမွာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာကိုယ္ပိုင္လံုးခ်င္းအိမ္ရာျဖင္ ့ လူေန 
က်ဲပါးသည့္ အကြက္ခ်ပံုစံမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါဒီဇိုင္းက ၿမိဳ႔ျပေဒသ  
မ်ားတြင္ပင ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင ္ လူေနသိပ္သည္းမႈနည္းေသာ အစဥ္အလာပံုစံဦးစားေပးျခင္းရွိသည္ကို ေဖာ္ျပေန 
ပါသည္။ ေအာက္ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားေသာကေလးျမိဳ႕နယ္ေျမကြက္ဇယားကထိုဦးစားေပးမႈကိုညႊန္ျပေနပါသည္။37 
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ပံ၁ု: ကေလးျမိဳ႕နယ္ အေျခခ်ေနထိုင္မႈတိုးခ်ဲ႕ရာ ဧရိယာမ်ားတြင ္ေျမကြက္ေနရာခ်ထားျထင္း ပံုစံ်မ်ား။  

 
၅၅။ လူေနထိုင္ရန္အေဆာက္အဦး မ်ားအသစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေရွးရိုးအစဥ္အ လာအတိုင္းအျမင့္နွင့္ 
လူေနထူထပ္မႈကို လက္ရွိအတိုင္းျဖစ္ေစလိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုတိယတန္းစားျမိဳ႕မ်ားတြင္ ရပ္ကြက္အတြင္း 
အေဆာက ္အဦးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပႆနာ အနည္းငယ္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ 

 

B.IV  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ား၏ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
B.IV.1  ရန္ကုနၿ္မိဳ႕ေတာ ္
B.IV.1.1 အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား။  
 
၅၆။လြတ္လပ္ေရးရွိခဲ့သည့္၁၉၄၈ခုႏွစ္မတိုင္မီရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီစနစ္၏စီမံခန္႕ခဲြမႈအေျခတည္ရာၿမိဳ႕ေတာ္ျဖ
စ္ခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာအစိုးရအာဏာရရွိခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ နိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ 
၃၄၀အကြာတြင္ တည္ရွိေသာ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ကိုသတ္မွတ္ခဲ့ျပီး ၎သို႔ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ၾကီးဌာနမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ခဲရ့သည့္္ 
(၂၀၀၅)ခုနွစ္မတိုင္ခငအ္ထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြသည့္ အဓိကၿမိဳ႕ေတာ္ၾကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အရြယ္အစားအၾကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
အခ်က္အခ်ာ က်ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမိဳ႕၏ဆင္ေျခဖံုးအရပ္မ်ားတြင ္ အထည္အလိပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို 
အေလးထားေသာ စက္မႈဇုန္မ်ားအေျမာက္အျမားရွိျပီးကုန္သြယ္ေရး၏ဗဟိုခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိငု္ငံေတာ္အား 
ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၁၄ခုတြင္တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ရန္ကုန္တိုင္း 
အစိုးရအဖဲြ႕၏ အေျခတည္ရာၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ရန္ကုန္တိုင္းတစ္ခုလုံး၏ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းသည္ စတုရန္းကီလိုမီတာ 
၉၈၀၀နီးပါးသာရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံရွ ိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားအတြင္းတြင္ အေသးငယ္ဆံုးျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသၾကီး 
အစိုးရအဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အားေကာင္းခိုင္မာေသာ အာဏာ 
သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာ၏ ျပင္ပရွိဧရိယာမ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားသာ 
ျဖစ္ေသာလ္ည္း ၿမိဳ႕ျပ၏ပင္မေက်ာရိုးႏွင့္အတူတကြ အျပန္အလွန္ရစ္ပတ္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဧရိယာမ်ားအား 
ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအရွိန္အဟုန္ျပင္းထန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေျမာက္ျမားစြာေသာ တိုင္းေဒသၾကီး 
နယ္ပယ္အတြင္းရွိအခ်င္းခ်င္းပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ပူးေပါင္းမႈအားကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္၍ရႏိုင္သည္။ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ 
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏၂၀% ေသာ GDP သည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္၄င္း၏ပတ၀္န္းက်င္မ်ားမွရရွိပါသည္။ 
 
၅၇။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း၃၃ခုရွိၿပီးၿမိဳ႕ျပလူေနမႈ၏၁၀၀% မွာ၄င္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားထဲမွ၂၈ခုေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
ျဖစ္သည္။၂၀၁၄ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈမ်ားအရၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း၃၃ခုရွိလူဦးေရသန္းေပါင္း၅.၂သန္းနီးပါးရွိသည့္
အနက၄္.၇သန္းသည္ ၿမိဴ႕ျပေနလူဦးေရျဖစ္ၿပီး ၀.၅သန္းမွာ ေက်းလက္ေနလူဦးေရအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။38 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဧရိယာသည္ စတုရန္းကီလိုမီတာ၉၇၁ရွိၿပီးပ်မ္းမွ်ရလဒအ္ားျဖင့္ လူဦးေရထူထပ္မႈမွာ တစ္စတုရန္း 
ကီလိုမီတာတြင္ လူေပါင္း၅၃၅၅ ေယာက္နီးပါးေနထိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား လူဦးေရထူထပ္မႈမွာ 
မ်ားစြာကြာျခားလ်က္ရွိပါသည္။ 
 
၅၈။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိအျခားၿမိဳ႕မ်ားႏွင္ႏ့ႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေဒသႏၱရစီမံခန္႔ခဲြမႈမွာ အေတာ္ေကာင္းမြန ္
ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္(၃၃)ၿမိဳ႕နယ္လံုးသည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(YCDC)က စီမံေဆာင္ရြက္ေသာ 
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စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္းလိုက္နာၾကပါသည္။  YCDCကိုကိုလိုနီေခတ္က စတင္တည္ေထာင္ 
ခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္၁၉ရာစုေႏွာင္းပိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္႐ံုးတည္ေထာင္ၿပီးေနာက္္ ၁၉၂၂တြင ္ “ရန္ကုန္ျမဴနီစပယ္ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း” ဟူ၍စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ ဤအဖြဲ႕ကိုအဓိကအားျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
၄င္းအပိုင္းတြင္အျမင့္ဆံုးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေသာေကာင္စီထဲမွေရြးခ်ယ္ထားသည့္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ထိုေကာင္စီဝင္မ်ားကိုမူၿမိဳ႕ျပေနလူထုအလႊာအခ်ိဳ႕မွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

၅၉။ YCDC သည္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအနည္းငယ္ျဖင့္ ၄င္း၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ယခုအခ်ိန္ထိထမ္းေဆာင္လ်က္ 
ရွိသည္။ လက္ရွိ YCDC ပံုစံမွာ၂၀၁၃ခုႏွစ ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကိ ု အေျခခံထားပါသည္။ 
ေကာ္မတီတြင္အဖြဲ႔ဝင္ရွစ္ဦးႏွင္ ့ ေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ဦးပါဝင္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ေလးဦးကိုၿမိဳ႕နယ္၃၃ခ ု
ပါဝင္ေသာရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ခ႐ိုင္ေလးခုမွေရြးေကာက္ထားပါသည္။ က်န္အဖြဲ႕ဝင္ေလးဦးကိုမ ူ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ ွ
ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကိုရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွခန္႔အပ္သည္။ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ႏွင့္လႊတ္ေတာ္တာဝန္ခံေသာတုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ပါပူးတြဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ YCDCမွႀကီးၾကပ္လမ္းညြန္ေနေသာ de-jure ႏွင္ ့ de-facto ႏွစ္ခုလံုးသည္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ 
အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ထို႔ျပင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္လည္းျပည္ေထာင္စုသမၼတ၏အတည္ျပ
ဳခ်က္ကိုရရွိရန္လိုအပ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္လည္း စည္ပင္သာယာျပ႒ာန္းခ်က္ထုတ္ျပန္ခြင့္ အဆင့္မွာ 
ကန္႔သတ္မႈရွိပါသည္။ ဒီမိုကေရစီအေျခခံေသာအရပ္သားအစိုးရကိ ု ၂၀၁၄ခုနွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ 
ခရိုင္ႏွင္ ့ ျမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင ္ ခြင့္ရွိေသာစည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲကပိုမိုပီျပင ္
ေစခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ မဲဆႏၵေပးခြင့္ကိုကန္႔သတ္ထားၿပီး 
တစ္အိမ္ေထာင္တြင္တစ္ဦးသာမဲေပးခြင့္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက ္ မဲေပးရန ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေသာ၂၅%ေသာ 
အိမ္ေထာင္စ ု (အိမ္ေထာင္စ၁ု၀၀၀၀၀ခန္႔) သာမဲေပးခဲ့ေသာေၾကာင္ ့ မဲေပးသူအရည္အတြက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ 
သည္ကိုေဒသခံမ်ားသိရွိနားလည္ခဲ့သည္။.   
 

B.IV.1.2 YCDC၏ဘ႑ာေရးအေျခအေန39 

၆၀။ YCDC၏ဘတ္ဂ်က္သည္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ YCDC၏ဥကၠ႒ႏွင့္အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ရွိပါသည္။၂၀၁၄/၁၅ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္တုိင္းေဒသႀကီးစုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္၏၇၀%ကို YCDC၏ 
ဘက္ဂ်က္က်ပ္၂၃၈ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၃၈သန္းခန္႔) မွရရွိခဲ့သည္။ YCDC ၏ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြသည္ 
လံုေလာက္မႈရွိသည္။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ လုိင္စင္ႏွင့္အိမ္ျခံေျမဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမ ွ ဝင္ေငြရရွိသည္။ ဝင္ေငြ 
အမ်ားစုမွာ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားမွေပးေဆာင္ရေသာ ေရခြန္၊အမႈိက္ခြန္ႏွင့္အၿခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွရရွိသည္။ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ YCDCမွေငြေၾကးမ်ားေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။ TMuCsမွၿမိဳ႔နယ္၏ 
ျမဴနီစီပယ္ဧရိယာတစ္ခုတည္း၏ပိုင္ဆိုင္မႈကိုစီမံခန္႔ခြဲရသည္ ့ “စံျပ” ၿမိဳ႔နယ္မ်ားႏွင္မ့တူဘဲပိုင္ဆုိင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
ႏွစ္ခုလံုးကို YCDC မစွီမံကြပ္ကဲရပါသည္။ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသာမက ၿမိဳ႕၏ကန္႔သတ္ခ်က္အတြင္း၌ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ 
မရွိသည္ျဖစ္ေစ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အရာမ်ားအား လက္၀ယ္ရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ငွားယူႏိုင္ျခင္းတို႔ကို 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ၂၀၁၄ႏွင္၂့၀၁၅ခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင ္ စီစဥ္ခ်မွတ္ထားေသာ အသံုးစရိတပ္မာဏ၏၉၀% 
အားကာမိေစရန၀္င္ေငြဘတ္ဂ်တ္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရထံ 
၀င္ေငြ၏၁၀% အားလဲႊေျပာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ တိုင္းေဒသၾကီး 
စီမံခန္႔ခြဲေရး၏အဓိကလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားတြင္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 
 

 
B.IV.1.3 YCDC ၏တာ၀န၀္တၲရားမ်ား 
၆၁။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ဥပေဒမ်ားအရ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ YCDCသည္မ၀ူါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ႀကီးၾကပ္ျခင္း (သို႕) 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းစသည့္လုပ္ပိုင္ခြင္မ့်ားႏွင့္တာ၀န္မ်ားကိုေပးအပ္ျခင္းခရံသည္။40 
အဓိကက်သည့္ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားမွာ -  

§ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ဇုန္မ်ားဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်
က္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ျမိဳ႕ျပဖံြ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ေရရွည ္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြျခင္း။ 
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§ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အေျခခ ံအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းတံတား ၊ ေရဆိုး ထုတ္လႊတ္ျခင္းႏွင္ ့
ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားစသည့္ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့ ျပဳျပင ္
ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား။ 

§ ေသာက္သံုးေရျဖန္႕ေ၀ျခင္းႏွင္ ့ေရဆုိးေရညစ္မ်ားျပန္လည္သန္႕စင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား။ 
§ အမိႈက္သရိုက္မ်ားစီမံခန္႕ခဲြျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ 
§ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ပန္းၿခံမ်ား၊ကေလးကစားကြင္းမ်ား၊စိမ္းလန္းေျမ 
ဧရိယာမ်ားသာမကသုႆာန္မ်ားအားစီမံခန္႕ခဲြျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ 

§ လမ္းသန္႔ရွင္းေရး။ 
§ လမ္းမီးတိုင္မ်ားႏွင့္ 
§ အစားအေသာက္ႏွင့္ပက္သက္သည့္ 
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္အစားအေသာက္ႏွင့္အသားငါးမ်ားအားစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျ
ခင္းႏွင့္လိုင္စင ္
ေပးျခင္း၊စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္သားသတ္ရံုမ်ားအားစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းစသည္တို႕ျဖစ္သည္။41 

၆၂။ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအားစီမအံုပ္ခ်ဳပ္ရနႏ္ွင္ ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အေျခခံက်သည့္အခြင့္အာဏာမ်ား 
ရရွိရန ္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္သာယာေရးကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ CEO/တိုင္း၀န္ႀကီးအပါအ၀င္အျခားအဖဲြ႕၀င္ရွစ္ဦးပါ၀င္ေသာ 
ေကာ္မတီသည္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊အမိန္႕မ်ား၊ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ YCDC ၏ 
တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားအရတရားဥပေဒမ်ားမွတဆင္ ့ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ၿမိဴ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတြင္ 
ပါ၀င္သတ္မွတ္ထားေသာအဂၤါရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
 
B.IV.1.4 ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း 
B.IV.1.4.1 တည္ေဆာက္ေရး ခြင့္ျပဳမိန္႕မ်ား 
 
၆၃။ YCDC ၏ စီမံခန္႕ခဲြေရးအဖဲြ႕အစည္းတြငၿ္မိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းႏွင့္ေျမေနရာမ်ားစီမံခန္႕ခဲြေရးဌာနတစ္ခုအပါအ၀င ္
ဌာနေပါင္း၂၀ခပုါ၀င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၂၀၁၅ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဌာန စတင္ထူေထာင္ 
စဥ္ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းယူနစ္ကိုဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တစ္ခုတည္း 
ေသာစည္ပင္သာယာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။42 
၆၄။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ဥပေဒအရ အတည္ျပဳျပီးေသာရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ နယ္ေျမေဒသ မဟာစီမံကိန္းတစ္ခုမွ် မရွိေသးေပ။ 
YCDC၏ ေန႕စဥ ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ျမိဳ႕ျပဖံြ႕ျဖိဳးမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား လြန္ခဲ့ေသာ 
(၁၅)ႏွစ္ခန္႕ကျပဌာန္းခဲ့သည္ ့စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ (၂)ခုျဖင္ ့အမ်ားဆံုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းနွင္ ့
ေျမအသံုးခ်မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ၂၀၀၁-ခုႏွစ္တြင ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ (အဆုိပါ) ၂၀၀၁-ခုႏွစ္တြင ္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒသည္ေျမစီမံခန္႕ခဲြမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္ၿပီး အေၾကာင္းအရာခဲြမ်ားျဖစ္သည့္ ေယဘူယ် 
ေျမစီမံခန္႕ခဲြမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ေျမခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ားႏွင္အ့ျခား ေျမခြနႏ္ွင္ ့ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင ္ ေျမအျဖစ္ သိမ္းယူျခင္း၊ ေျမ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ား၊ ေျမတုိင္းတာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား 
စီမံျခင္း၊ ေျမမွတ္တမ္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံပိုငႏ္ွင္ ့အစုိးရပိုင္ေျမေနရာမ်ားမွတရားမ၀င ္က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ 
မ်ားအားဖယ္ရွားျခင္း စသည္တုိ႕အေပၚတြင္ အထူးအေလးေပးထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ျမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ေျမေနရာအသံုးခ်မႈမ်ားကဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို လိုက္နာမႈရွ/ိမရွ ိ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္မ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒတြင ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 43 
၆၅။ ၁၉၉၉ခုႏွစ ္ “အေဆာက္အအံုႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ”တြင ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ႏွင္ ့
ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားပါဝင္ပါသည္။ထို႔အျပင္လူေနထိုင္ရန္လံုျခံဳမႈမရွိေသာမသင့္ေတာ္ေသာ အေဆာက္အဦ 
ျပႆနာကိုလည္းပါ၀ငပ္ါသည္။ YCDCမွပိုင္ဆိုင္ေသာအေဆာက္အဦမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းကိစၥကိုလည္း 
ပါ၀ငပ္ါသည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ား ဥပမာ-လမ္းႏွင္အ့ေဆာက္အဦၾကားေျမေနရာအကြာအေဝးသို႔ 
အေဆာက္အဦအျမင့္ ဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစသည္တို႔ကိုထပ္မံပါ၀ငပ္ါသည္။ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္က 
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကမည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္ကို မသိရပါ။ 
ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တရားဝင္ေၾကညာထားျခင္းမရွိဟုလည္း ယူဆရပါသည္။ ပုဂၢလိကႏွင္အ့မ်ားပိုင္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားက 
ေျမေနရာ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင္ၿ့မိဳ႕ပံုစံအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာေၾကာင့္၄င္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမွာအေရးပါပါသည္။ 
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YCDCကေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ကိုထုတ္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
“အထက္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား၏ေဆာက္လုပ္ခြင့္မွာတိုင္းေဒသအစိုးရသို႔နိုင္ငံအဆင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုယူရေသာေၾကာင့္
၄င္း၏အခြင့္အာဏာမွာကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါသည္။ သုေတသနအရေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရေသာ 
စနစ္ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဧရိယာအတြင္း လက္ရွိေျမေနရာခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကိ ု ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသာစနစ္ျဖစ္သည္ဟုညႊန္ျပ 
ေနပါသည္။.”44,45ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့့္ပါမစ္မ်ားကိုျမိဳ႔ေတာ္စီမံကိန္းႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနကထုတ္ေပးျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အဦ) မွထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။46 အင္ဂ်င္နီယာဌာနက အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုအထိျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းဌာနႏွင့္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းလုပ္ေသာ္လည္းအင္ဂ်င္နီယာဌာနတြင္လုပ္ေဆာင္ေသာစီမံခန္႔
ခြဲမႈဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚၿမိဳ႔ေတာ္စီမံကိန္းဌာနကဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းရွိမရွိမသိရပါ။ 
 
B.IV.1.4.2 မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြကမ္ဟာဗ်ဴဟာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတကမ္ႈစီမံကိန္း1 

၆၆။၂၀၁၃/၂၀၁၄တြင ္ YCDC သည္ “မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္မဟာဗ်ဴဟာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း” (SUDP-
2040) ေရးဆြဲရနဂ္်ပန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စ ီ JICAႏွင္(့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမရ္ာဖံြ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန, DUHD တို႔အတူပါဝင္) ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ား၊အက်ိဳးအျမတ္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၅ခုနွစ္္ဇြန္လ၁၉ရက္ 
ေန႔တြင္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က(SUDP-2040) စီမံကိန္းကိုခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ပုဂၢလိကအိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွ ံ
သူမ်ား၏ ေတာင္းခံခ်က္ႏွင္ ့ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳခ်က္ရရွိထားသည့့္ စီမံကိန္း၏ေပါင္းစည္းအားအေပၚအက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ တရားဥပေဒျပဌန္းခ်က္မွာရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။47အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း၏ အစီရင္ခံစာတြင ္
“ၿမိဳ႔သစ္”အျဖစ ္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ အိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ားမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ဗ်ဴဟာက်ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းႏွင္ ့ YCDCမထွုတ္ေပးမည့္ အနာဂတ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား 
အၾကား တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္ဟုေဖာ္ျပပါသည္။48စီမံကိန္းကို၂၀၁၆ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင ္
JICAမွျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားပါသည္။  
 
၆၇။ စီမံကိန္းစာရြက္စာတမ္းသည္ ျဖည့္ဆည္းရန္လုိအပ္ေနေသာ ကြာဟမႈတစ္ခုကုိ ပံ့ပုိးေပးသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ (YCDC 
ဧရိယာအျပင ္ နီးစပ္ေသာျမိဳ႕နယ္မ်ား)သည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈအသစ္ကုိ မည္သည့္ေနရာတြင ္ အေျချပဳမည္ႏွင့္ 
၎ကုိမည္ကဲ့သုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည ္ အစရွိေသာ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စုံသည့္ စီမံကိန္းအစီအစဥ္တစ္ခ ု ခ်ထားရန္ 
အေရးတၾကီးလုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ၎စီမံကိန္းသည္ အာရွေဒသအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ႏႈိင္းယွဥ္သည့္အခါသာမက 
အျခားကမာၻ႕ျမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အျမင့္မားဆုံးအဆင့္ရွိေသာ အလြန္ပင ္ တန္ဖုိးႏွိမ့္ခ် သတ္မွတ္ 
ျခင္းခံရေသာ မဟာဗ်ဴဟာက်ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ ပုိင္ဆုိင္မႈတစ္ခုအျဖစ ္ ကုိယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူသယ္ယူ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကု ိ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရန ္ နည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္း တိက်ရွင္းလင္း 
ေသခ်ာစြာ နားလည္မႈရွိရန္ လုိအပ္ျပီး ထပ္တုိးအဓိကက်ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ လူေနမႈဘ၀အရည္အေသြးကုိ 
ထိန္းသိမ္းလ်က္ ကားမ်ားႏွင့္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္မ်ားျပားလာေသာ ေတာင္းဆုိ 
ခ်က္မ်ားကုိ ေလ်ွာ့ခ်ရန(္ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ ေလ်ွာ့ခ်ရန္) က်စ္လစ္သိပ္သည္းေသာ ျမိဳ႕ျပဧရိယာတစ္ခု 
ရရွိေအာင ္မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ 
အျခားအခ်က္အခ်ာက်ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၏ ကုိလုိနီေခတ္ကာလႏွင့္ 
ယခင္ေတာ္၀င္ေခတ္ကာလအပုိင္းအျခားႏွစ္ခုလုံးမွ သာလြန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ဗိသုကာအေမြအႏွစ္ကုိ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ စိမ့္ေျမမ်ား၊ ေရကန္မ်ားႏွင္ ့ စိမ္းလန္းေသာေနရာလြတ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင္ ့
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ ွျဖစ္ေပၚလာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ ၾကံ႕ခုိင္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 
၆၈။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္းသည္-၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင ္ ၅.၂သန္းမွ ၂၀၄၀ခုႏွစ္တြင၁္၀သန္းအထိ ႏွစ္ဆ 
တုိးတက္လာမည့္ လူဦးေရအတြက္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာသုံးသပ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ စီမံကိန္း 
အဖြဲ႕သည္အနာဂတ္ေျမေနရာခ်ဲ႕ထြင္မႈကု ိ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ရန္အတြက ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအျခားေရြးခ်ယ္စရာ 
နယ္ေျမေဒသသုံးသပ္ခ်က္၃ရပ္ကုိအဆုိျပဳတင္သြင္းခဲ့သည္။ 

 
 
1ဤအပိုင္းမွာ ၂၀၁၆ခုနွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အၿပီးသတ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင ္JICAမွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသအစိုးရဘက္က 
ေတာင္းဆိုထားေသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာရန္ကုန္တိုင္းအတြက္ မဟာစီမံကိန္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေနပါသည္။ မဟာစီမံကိန္းအသစ္မွာ 
လက္ရွိစီမံကိန္းႏွင့္ သိသိသာသာကြာျခားၿပီးေကာင္းမြန္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 
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ပံ-ု၂ မဟာရန္ကုန္အတြက္ၿမိဳ႔ျပဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္49 

Sub Center System  (I)     Sub Center System with Green Area (II) 

 
 

 
အဆုိျပဳ အဓိက စီမံကိန္း၁ႏွင္၂့သည္ အနာဂတ္တြငလ္ူေနထိုင္မႈသာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါစုစည္းလာမည့္ 
ျမိဳ႕အလယ္ဗဟိုရွိလက္ရွိCBDႏွင့္အခ်င္းဝက္အားျဖင့္၁၅ကီလိုမီတာခန္႔႔အကြာတြင္ရွိေသာ ဗဟုိခဲြဖြံ႔ျဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္း 
(Sub center Growth Belt)’တစ္ေလွ်ာက္တြင္ပင္မဗဟိုခဲြ (Major Sub Center) ၅ခ ု (အေရွ႔ေတာင္မ ွ
အေနာက္ေျမာက္သို႔ နာရီလက္တံေျပာင္းျပန္အတိုင္း၊ သီလဝါ၊ သန္လ်င္၊ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္၊ မင္းဓမၼ၊ လိႈင္သာယာ)ကို 
တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္အဆုိျပဳ စီမံကိန္း၂တြငအ္ျပင္ဘက္ ဖံြ႕ျဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္း (Outer Ring 
Growth Belt) တစ္ခုတည္ရွိကာ‘ဗဟုိခဲြဖြံ႔ျဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္း(Sub Center Growth Belt)’ႏွင့္အျပိဳင္ျဖစ္ေနၿပီး CBD 
မ၂ွ၅ကီလိုမွကီလို၃၀ၾကားအကြာတြင္တည္ရွိပါသည္။အဆုိျပဳ စီမံကိန္း၂တြင္ၿမိဳ႔ျပင္ဘက္သို႔ေျမေနရာခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ရည္ရြယ္သည့္အျပင္ဘက္အစိမ္းေရာင္လမ္းေၾကာင္း (Outer Green Belt) လည္းပါဝင္ပါသည္။ 
တိုးခ်ဲ႔ထားေသာ စိမ္းလန္းေျမ ဧရိယာမ်ားကိုလည္းသိသိသာသာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလက္ရွိ CBDအတြင္းသို႔ေျမာက္ဘက္၊ အေရွ႕ဘက္ႏွင္ ့ အေနာက္ဘက္မ်ားသို့ ဦးတည္ေနေသာ 
အဓိကသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ မ်ဥ္းေျဖာင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တည္ရွိမည့္ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာေနာက္ထပ္ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာမႈမ်ားကို ဆြဲယူရန္ျဖစ္ပါသည္။အဆုိျပဳ စီမံကိန္း၂တြင ္
ၿမိဳ႔ပတ္လမ္းႏွစ္ခုပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္က်ဥ္းေျမာင္းသြားေသာမ်ဥ္းေျဖာင့္လမ္းမ်ားကေျမထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မႈနည္းပါးသြားျခင္း
ကိုျပရန္အမွတ္အသားျဖစ္ပါသည္။ စနစ၂္အရစက္ဝိငု္းပံုပတ္လမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမကြက္လပ္အလြတ္မ်ားျဖစ္သည့္ 
‘အစိမ္းေရာင္ကၽြန္းမ်ား’ကိုုကာကြယ္ရန္ပိုမိုလြယ္ကူသြားပါသည္။ 
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Super CBD –Single Core System (III)  

၆၉။ အဆုိျပဳ စီမံကိန္း (၃)တြင ္ CBDဧရိယာႏွင့္၎ႏွင္ ့
ထိကပ္နီးစပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင ္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရး ထပ္မံ 
တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ CBDသည္ အရြယ္အစား၂ဆျဖစ ္
လာကာ ေျမာက္ဘက္သို႔တုိးခ်ဲ႕လာျပီး ျမိဳ႕ပတ္ရထား လမ္း၏ 
ေတာင္ဘက္ျခမ္းကို ျဖတ္သန္းသြားသည္။ ျမိဳ႕၏ 
တစ၀္က္ကုိ လႊမ္းျခံဳထားေသာ ရထားလမ္းေၾကာင္း မရွ ိ
ေသာေၾကာင့္ထပ္မ ံ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ား၏အျခားအပုိင္းမ်ားကုိ 
ေျဖာင့္တန္းေနေသာ အဓိကလမ္းမၾကီးမ်ား တစ္ေလ်ွာက္ 
ရုပ္လုံးေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ေတြးထင္ၾကသည္။ အက်ိဳး 
ဆက္မွာအဆိုျပဳ စီမံကိန္း(၃)တြငအ္ဆုိျပဳ စီမံကိန္း(၁) 
ကဲသို႕ လမ္းေၾကာင္းရွည္လ်ားစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈပံုစလံမ္း 
ေၾကာင္းမ်ား ပါ၀ငလ္ာသည္။ 
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ပံ ု ၃။ မဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြက္ အနာဂတ္ျမိဳ႕ျပဖြဲ႕စည္းပံုႏွင္ ့ေျမေနရာအသံုးျပဳမႈပံုစံ50 

၇၀။ အဆုိျပဳ စီမံကိန္း(၂)ကုိ ပုိမုိသုေတသန 
ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း YCDCကဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္စီမံကိန္းအဖြဲ႕သည္ ျမိဳ႕ျပင္ 
ပတ္လမ္းေၾကာင္းကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာ သုံးသပ္ 
ခ်က္တြင္ထည့္သြင္းခဲ့ျပီး ထုိစက္၀ုိင္းပုံသ႑ာန္အရ 
ျမိဳ႕ပတ္လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလ်ွာက္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ 
အသစ၇္ခုထပ္မံထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ျမိဳ႕နယ္မ်ား၏ 
လက္၀ဲရစ ္အစီအစဥ္မွာ ဒလ၊ သန္လ်င္၊ အေရွ႕ဒဂုံ၊ 
လွည္းကူး၊ ေမွာ္ဘီ၊ လႈိင္သာယာႏွင့္တြံေတး စသည့္ 
ျမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည္။ အဆုိျပဳ စီမံခ်က္(၂)ႏွင္ ့
အနာဂတ္ေမၽွ်ာ္မွန္းေျမအသံုးျပဳမႈအေပၚ စစီဥထ္ား 
ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ားကုိ 
ေပါင္းစည္းလုိက္ျခင္းျဖင္ ့ ဘယ္ဘက္တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားေသာ ေျမေနရာအသုံးျပဳမႈပံုစကံုိ ေပၚထြက္ 
လာေစသည္။ လိေမၼာ္ေရာင္ျခယ္ထားေသာ ဧရိယာ 
မ်ားကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင ္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးခဲ့ျပီး 
ျဖစ္သည္။ အ၀ါရင္ ့ ေရာင္ျခယ္ထားေသာ ဧရိယာ 
မ်ားမွာ ၂၀၂၅ခုႏွစႏ္ွင္ ့ အ၀ါနုေရာင္ျခယ္ထားေသာ 
ဧရိယာမ်ားကုိ ၂၀၄၀ခုႏွစ္တြင ္ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးရန္ 
ေမ်ွာ္မွန္းထားသည္။ 
 
 

 

B.IV.1.4.3 Greater Yangon SUDPသံုးသပ္ခ်က။္ 

၇၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ DUHDနွင္ ့ YCDC တို႔၂၀၁၁ခုနွစ္မွစ၍ျပင္ဆင္ထားေသာ ကနဦးအၾကမ္းဖ်င္း 
အစီအစဥ္မ်ားမွအပ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးနယ္ေျမ ေဒသဆုိင္ရာမူေဘာငသ္ည္၂၀၁၄ခုႏွစ္အထ ိ မထြက္ေပၚ 
ေသးပါ။ ယခုအခ်ိန္ထိရန္ကုန္ျမိဳ႕၏အ ေဆာက္အဦး ေျမေနရာတိုးခ်ဲ႕မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား၊ ပိုမိုၾကီးမားေသာလုပ္ငန္း 
စီမံကိန္းမ်ား - လမ္းမၾကီးမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင္ ့ အနိမ့္ဆံုး ျမိဳ႕စြန္သို႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား 
ဆက္သြယ္ရန္စသည့္  ၿမိဳ႔ျပအျဖစ္ေျပာင္းလဲ လာျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ "မဟာရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီး၏ 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း"၏မူၾကမ္းသည္အဓိကက်ေသာေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။.  
 

၇၂။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နယ္ေျမဖြံ႕ျဖိဳးမႈစီမံကိန္းပံုစံသည္ အလြန္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေနျပီး ေအာင္ျမင္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားသာမကအေျခခ ံအေဆာက္အအံု 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ားအတြက္ႀကီးမားေသာဘ႑ာရန္ပံုေငြတို႔ လိုအပ္ေနပါသည္။ ေလ်ာ့ရဲေနေသာ စည္မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာရင္ႏွီးျမွဳပ္နွံခြင့္မ်ားကိုကန္႔သတထ္ားျခင္းတို႔က ႀကီးက်ယ္မ်ားျပားေသာ ေျမေနရာတိုးခ်ဲ႔ျခင္း 
မဟာစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။အမွန္စင္စစ၄္င္းသည္ဗဟိုခြဲမ်ားစီမံကိန္း၊ 
ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင္ ့အစိမ္းေရာင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းနယ္ေျမ စီမံကိန္းမ်ားကို ၿပီးျပည့္စံုေစျခင္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္”မဟာရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီး၏ဗ်ဴဟာေျမာက္ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း” ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မွ အဓိက 
က်ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုတင္ျပထားပါသည္။ 
 

၇၃။ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔သည္ စီးပြားေရးေရစီးေၾကာင္းက ၿမိဳ႔ျပပံုစံကို ပံုသြင္းသည့္ အခ်က္အေပၚ လံုေလာက္စြာ 
ေလ့လာေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိေပ။ကမာၻလံုးဆိုင္ရာျမိဳ႕ျပပံုစံႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားတြင္ၾကမ္းခင္းဧရိယာနွင့္ေျမကြက္ဧရိယာအ
ခ်ိဳး(FAR)အရ ၿမိဳ႕ၾကီးျပၾကီး ဧရိယာမ်ား၏လူဦးေရသိပ္သည္းဆသည္ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီး၏ အလယ္ဗဟိုမွျမိဳ႕ျပင္ဘက္သို႔ 
က်ဆင္းသြားေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းသိပ္သည္းဆအဆင့္မွာမ်ားေသာအားျဖင့္ နိမ့္ဆင္း သြားေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ေအာက္ပါပံု-၄တြင္သိသာေသာဥပမာတစ္ခုကိုေဖာ္ျပထားသည္။ 
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Density Relative to City Center
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ပံ-ု၄ ျမိဳ႕မ ဗဟိုေနရာႏွင္ ့လူဦးေရသိပ္သည္းမႈပံုစ ံ

ျမိဳ႕တြင္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးနယ္ပယ္အတြင္း တည္ရွိေသာ 
ေနရာမ်ား၏ လူဦးေရသိပ္သည္းဆပံုစံမ်ားက ေျမေနရာေစ်းႏႈန္း 
ကြာဟမႈကိုပံုေဖာ္ထားသည္။ ေျမေနရာေစ်းႏႈန္းမ်ားက ျမိဳ႕လယ္ေခါင္ 
ေနရာ မ်ားတြင္ဝယ္လိုအားမ်ားျခင္းကို ေဖာ္ျပေနၿပီး လမ္းစရိတ္ 
သက္သာ ေစျခင္းအေပၚတြင္အဓိကမူတည္ေနပါသည္။ အိမ္ျခံေျမ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွသံူမ်ားကလည္းၿမိဳ႔လယ္ေခါင္ႏွင့္ၾကားရွိ အကြာအေဝး 
တည္ေနရာ ေပၚမူတည္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ 
၄င္းတို႔သည္ျမိဳ႕လယ္ေခါင္ေနရာမ်ားတြင္အျမင့္ဆံုးၾကမ္းခင္းဧရိယာႏွ
င့္ေျမကြက္ဧရိယာအခ်ိဳး (FAR)ရွိေသာ အေဆာက္အဥမီ်ားကို 
ေဆာက္လုပ္ၾကၿပီး ၄င္းေၾကာင့္ ဘက္စံုသံုးစီးပြားေရးေနရာမ်ားနွင္ ့
လူေနသိပ္သည္းမႈမ်ားသည့္ အိမ္ရာယူနစ္မ်ားသည္ ျမိဳ႕လယ္မွCBD 
တြင ္အသိပ္သည္းဆံုး ျဖစ္ျပီး CBD မွျဖည္းျဖည္းေဝးလာေသာအခါ 
လံုးခ်င္းအိမ္ရာယူနစ္မ်ားျဖင္ ့ သိပ္သည္းမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဝယ္လိုအားႏႈန္းက လူဦးေရသိပ္သည္း 
ဆႏႈန္းကို ျဖစ္ေစသည္။.   

၇၅။ မဟာရန္ကုန ္ SUDP စီမံကိန္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာအျခားပုံစံကြဲ၏ သိသာထင္ရွားေသာသြင္ျပင္တစ္ခုမွာ 
ခုံးေနေသာပုံသ႑ာန္ရွိသည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းႏွစခ္ုႏွင့္၎တုိ႔အၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ အစိမ္းေရာင္ဧရိယာၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။ 
စက္၀ုိင္းပုံသ႑ာန္ရွိ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းသည္ ခုိင္မာျပီးအရြယ္အစားၾကီးမားေသာ ထူထပ္သိပ္သည္းမႈ၏ထိပ္ပုိင္းကုိ 
ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပျပီးပုံပါလမ္းေၾကာင္း၏ ေလ်ွာေစာက္ကုိ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေစသည္။ပုံ၅သည္အဆုိျပဳ စီမံခ်က၂္မစွနစ ္
ပုံစံျဖင့္အသြင္ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာလူဦးေရသိပ္သည္းဆ၏လမ္းေၾကာင္းကုိေဖာ္ျပသည္။ 
 
ပု ံ     ၅။    ။ အဆုိျပဳ စီမံခ်က္၂မ ွေဖာ္ျပထားေသာ လူဦးေရသိပ္သည္းမွု အေျခအေနျပပု ံ
 

၇၆။ ပု၄ံတြင္ပုံၾကမ္းေဖာ္ျပထားေသာေျမေနရာ စီမံကိန္းပုံစံသည္အလြန္အားေကာင္းေသာ စီးပြားေရးခြန္အားမ်ားကု ိ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ ေျမေစ်းႏႈန္းသည္ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏သမုိင္းေၾကာင္းအရအျမစ္တြယ္ေနေသာ CBD၏ဧရိယာအေပၚအေျချပဳေနေသာေၾကာင္ ့
ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ဧရိယာ၂တြင္တည္ရွိေသာ ေျမတန္ဖုိးကုိဗဟုိဖြံ႕ျဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းခြဲ(ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္း၁) 
အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာဧရိယာထက္ပုိ၍ ျမင့္မားေသာတန္ဖုိးသတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ဧရိယာ၂ရွ ိ ေျမတန္ဖုိးမ်ား 
အေပၚသက္ေရာက္ေနေသာ ဖိအားမ်ားကုိခန္႔မွန္းႏုိင္သည္။ (ဧရိယာ၄လည္းပါ၀င္ႏုိင္သည္။) ျမင့္မားေသာ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားက 
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ရုံးခန္းမ်ားႏွင့္အဆင့္ျမင့္လူေနအိမ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ စီးပြားျဖစ္အသုံးျပဳမႈမ်ားကုိဆြဲေဆာင္လိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ဗဟုိအခ်က္အခ်ာ 
ေနရာမ်ားတြင္ထုိလမ္းေၾကာင္းသည္တန္ဖုိးျမင့္အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကိုဧရိယာ၃မွဧရိယာ၂သုိ႔အာရုံလႊဲေျပာင္းေစျပီးမူလ CBDႏွင့္နီးကပ ္
ေစလိမ့္မည္။ထုိတြန္းအားကုိ ျမိဳ႕တြင္း၊ျမိဳ႕ျပင္လမ္းမၾကီးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လ်ွင္ ျမိဳ႕ပတ္လမ္းကြန္ရကမ္်ား အရည္အေသြးနိမ့္ 
ေနေသးသည္ ဟူေသာအခ်က္ကယခုလက္ရွိတြင္ ေထာက္ပ့ံထားေပးလိမ့္မည္။ 

၇၇။ အားေကာင္းေသာစီးပြားေရးဥပေဒမ်ားသည္ပင္လ်ွင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲ၍မရေသာဥပေဒမ်ားမဟုတ္ပါ။ တိက် 
ခိုင္မာေသာ စည္းမ်ဥ္းဆုိင္ရာအားထုတ္မႈမ်ားကစက္၀ုိင္းပုံသ႑ာန္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ စီမံကိန္းသုံးသပ္ခ်က္ကုိအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန ္ ျဖစ္ေစႏုိင္လိမ့္မည္။သုိ႔ေသာ္မယုိင္နဲ႔ေသာေရရည္ႏုိင္ငံေရးကတိက ေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ ျပည့္ျပည့္၀၀ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေျမေနရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားသာလ်ွင္ဧရိယာ၂ႏွင့္ဧရိယာ၄ကုိ လူေနသိပ္သည္းလာေစရန္ တြန္းအားမ်ား 
လာျပီးဗဟိုခြဲဖြံ႕ျဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းတိုးခ်ဲမႈမ်ားကုိလည္း ဆႏၵရွိသလုိထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ တရား၀င္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
၂ခုလုံးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခ ု ေရာယွက္မႈမရွိပါလ်ွင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူ႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ ဂ်ပန္၊ 
ကုိရီးယားႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ဥေရာပႏုငိ္ငံအခ်ိဳ႕ကဲ့သုိ႔ စြမ္းအားအတုိင္းအတာတစ္ခုရရွိလာျပီး သုံးသပ္ခ်က္(၂)၏ အဓိက 
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္အေရးၾကီးလာျပီးစြန္႔စားမႈမ်ားရွလိာႏုိင္ေစသည္။ 

၇၈။ ၿမိဳ႔ျပဆိုင္ရာတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား - အထူးသျဖင့္ အျပည့္စုံဆံုးေသာ စာရင္းမ်ားစစ္ေဆး 
အတည္ျပဳျခင္းက မဟာရန္ကုန ္ SUDP ကို  ျမန္မာႏိုင္င ံ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေရးသားခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ထိုက္တန္ေသာ 
အဖြဲ႔ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမိဳ႕ျပေျမေနရာစီးပြားေရးမွ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအေထာက္အထားမ်ား၏ ေနာက္ခံမ်ားကို 
ဆန္႔က်င္၍ SUDP တြင္အျခားေသာကိစၥမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားခြင့္ရွိပါသည္။ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမူေဘာင္အေျခက်ရန ္ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈေရးဆြဲထားေသာ တရားဝင္စီမံကိန္းႏွင့္ဥပေဒေရးရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိလုိုက္နာေစရန ္တြန္းအား 
ေပးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အမ်ားျပည္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တည္ေထာင္ရန္လည္း ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
အျပင္ဘက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ဘက္ဂ်က္ရရွိရန္လည္းႏွစ္မ်ားစြာအခ်ိန္ယူရလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔အတြင္းႏွင့္ 
အျပင္ပတ္လမ္းအတြက္လက္ခံနိုင္ေလာက္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာမရွိလွ်င္ အနာဂတ္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးအတြက္ 
သက္ဆိုင္ရာအေျခခံအဆာက္အအံုေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း စနိ္ေခၚမႈအျဖစ္ 
က်န္ရွိ ေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိၿမိဳ႔ပတ္ရထားလမ္းႏွင့္CBDကို တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ေပးမည့္ 
အနာဂတ္ၿမိဳ႕ပတ္ဓာတ္ရထားလမ္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိCBD၏မ်က္နွာစာအျဖစ ္လက္ေတြ႔အသံုးျပဳေနေသာ ကုန္တင္ၿမိဳ႔ပတ္ရထား 
လမ္းမ်ားအားလံုးကို ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ခိုငမ္ာေသာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
 
B.IV.2 မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ ္

B.IV.2.1 အေၾကာင္းအရာ။ 

၇၉။ ယခင္ကေတာ္ဝင္မင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ မႏၱေလးျမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒုတိယအၾကီးဆံုး ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ျပီး 
၂၀၁၄ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၁.၇၃သန္းရွိသည္။51 ျမိဳ႕နယ္၇ခုပါဝင္ၿပီး မႏၱေလးျမိဳ႕ကိုျမန္မာ့ 
ယဥ္ေက်းမႈျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိကစီးပြားေရးႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၏ အခ်က္အခ်ာ 
ျမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးတြင္ကူမင္းျမိဳ႕(PRC)မGွMS အေရွ႕အေနာက္စီးပြားေရးစၾကၤံကိုခ်ိတ္ဆက္ ထားေသာ 
အာရွအေဝးေျပးလမ္းမအမွတ္၁၄ကို ရန္ကုန္မွအိႏၵိယနယ္စပ္အထိ (အာရွအေဝးေျပးလမ္းအမွတ္၁မ)ွ ဆက္စပ္ 
ေဖာက္လုပ္ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မႏၱေလးျမိဳ႕သည္ အိႏၵိယႏွင့္တရုတ္အၾကားအဓိကက်ေသာကုန္းတြင္း သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ ္ အလားအလာရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္မႏၱေလးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ေက်ာရိုးျဖစ္ေသာရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလး ေဒသစၾကၤံ၏အဆံုးမွတ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း၏တည္ေနရာက 
ျမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ႏွစ္ရွည္ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးသက္ေရာက္မႈ အက်ိဳးဆက္ကို ရရွိေစပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ 
ကဲသ့ို႕ပင္မႏၱေလးျမိဳ႕ကိုလည္းၿမိဳ႔ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (MCDC) 
မွအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ 

၈၀။ MCDC ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင္ ့ ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံမွာ YCDCႏွင္ ့ တူပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကဲ့သို႔ပင ္ မႏၱေလးကိုလည္း 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုလိုနီေခတ္က က်င့္သံုးခဲ့ေသာစည္ပင္သာယာဥပေဒမ်ားျဖင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ 'မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ 
ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ(၁၉၉၂)'ႏွင့္ 'အေထြေထြဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥပေဒ(၁၉၉၃)' (General 
Development Committee Law) တို႔ကို အဓိကအေျခခံဥပေဒအျဖစ္ျဖင့္မၾကာေသးမီအခ်ိန္ထိ အသံုးျပဳေန 
ခဲ့ၾကသည္။ မ်ားျပားလွေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအထူးသျဖင့္ နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင္ ့
ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ MCDC၏ယခ ု ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားကိုအေျခခံ 
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ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္းMCDCသည္ စည္ပင္သာယာဥပေဒေဟာင္းမ်ားကျပ႒ာန္းထားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
ကိုလည္းတာဝန္ယူရပါသည္။ YCDCကဲ့သို႔ပငM္CDC သည္လည္း၄င္း၏ရန္ပံုေငြကိ ု အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေၾကးမ်ား၊ လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈတိုးျမွင့္ျခင္း (Property Development) တို႔မွရရွိသည္။ ေကာ္မတီ၏ဥကၠဌ 
သည္လည္း ၄င္းေကာ္မတီ၏ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္မွာကဲ့သို႔ပင္ဤရာထူးေနရာကို္မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး 
အစိုးရ စည္ပင္ေသာယာေရးဝန္ၾကီးမွပူးတြဲတာဝန္ယူရသည္။52 ထို႕ေၾကာင့္MCDCသည္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရ၏ 
လက္ေတြ႔က်ေသာယူနစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးတို႔တြင္ စည္ပင္သာယာဥပေဒမ်ား 
မွာဆင္တူေသာေၾကာင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ဖြဲ႕စည္းပံ(ုေရြးေကာက္ခ/ံမေရြးေကာက္ခ/ံဥကၠဌ) သည္ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ 
ေကာ္မတီႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။.   
 
၈၁။ MCDCအား တာ၀န္ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားသည္ YCDC အား ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အပ္ႏွင္းထား 
ေသာ တာ၀န္မ်ားႏွင္ ့ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဇယားက MCDC ၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ ္
ဒီဇင္ဘာလအတြင္း MCDC ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ က႑ဆိုင္ရာ တာ၀န၀္တၱရား မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကဲ့သို႔ပင ္အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆို္င္ရာ ျမဴနီစပယ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ MCDC 
၏ ရည္မွန္းခ်က္ဗဟိုတြင္ တည္ရွိသည္။  
 
ပံ ု(၆)။ ။ MCDC ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဇယား 

ရင္းျမစ္: MCDC. 
 
MCDCတြင ္ အျခားဌာနမ်ားမ ွ သီးသန္႔ခြဲျခားထားေသာ တစ္ခုတည္းရပ္တည္ေနသည့္ ျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး 
ဌာနကိ ု ၂၀၁၅ခုႏွစ ္ ႏိ၀ုင္ဘာလတြင္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။53၎အခ်ိန္တြင္ အနာဂတ္လုပ္ငန္း တာ၀န္ဆိုင္ရာ 
အေသးစိတ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခ်က္မ်ား၊ တာ၀န္ခံျခင္းမ်ားႏွင္ ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပါ၀ါ စသည္တို႔ကို သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျပီးျခင္း 
မရွိခဲ့ပါ။54 
 
B.IV.2.2 ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္ ့ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း 

၈၂။၂၀၁၂ခုနွစ္တြင ္

MCDCမွမႏၱေလးၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္မဟာဗ်ဴဟာက်စီမံကိန္းကို၂၀၁၄ခုႏွစ္အထိျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။55 
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ပံ-ု၇ MCDC၏ မဟာဗ်ဴဟာက်စီမံကိန္း ၂၀၄၀ 

 

စီမံကိန္းအညႊန္း 

၁။တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ (Low Income Housing)  

၂။အေသးစား/အလတ္စားစက္မႈဇုန္ 

(Small and Medium Industrial Zone) 

၃။စီးပြားေရးဗဟိ ု

(Central Business District) 

၄။ျပည္သူပိုင္ဇုန္အသစ္ (New Civic Zone) 

၅။အပန္းေျဖႏွင့္စိမ္းလန္းဇုန္ 

(Recreation and Green Zone) 

၆။ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဇုန္ 

(International Business Zone) 

၇။အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ/အေမြအႏွစ္ဇုန္ 

(National Cultural/ Heritage Zone) 

၈။ဟိုတယ္ဇုန္ (Hotel Zone) 

၉။ပို့ကုန္၀န္ေဆာင္မွူဇုန္ 

(Export Processing Zone) 

 
ရင္းျမစ္ - PM Group/Safege/MMIC,ibid,p.69။ 

လက္ရွိတြင္၂၀၄၀ခုႏွစ္အထ ိ MCDC၏ နယ္ေျမမ်ားတိုးခ်ဲ႔လာမည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး (ပုသိမ္ႀကီး) 
ၿမိဳ႔နယ္အပါအဝင္ကပ္လ်က္ရွိသည့္ၿမိဳ႔နယ္သံုးခုကိုပါ ထည့္သြင္း၍ျမိဳ့ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို ေရးဆြဲထားပါသည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ MCDCနယ္ေျမအပါအဝင္ တံတားဦးႏွင့္မတၱရာ၏ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၀၄၀ခုႏွစ္အထိပါဝင္မည္) တြင ္
လူဦးေရ၂,၁၂၃,၅၀၇ (ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသႏွစ္ခုလံုး ရွိပါသည္။ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး MCDCနယ္ေျမအတြက္ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းတြင ္
၂၀၄၀ ခုနွစ၌္56ႏွစ္စဥ္လူဦးေရတိုးႏႈန္း၂.၄၇%57ျဖင့္လူဦးေရေလးသန္းရွိလာနိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ပါသည္။ 
၁၉၉၀ခုႏွစ္မ၂ွ၀၁၄ခုႏွစ္အထိလူဦးေရ၁သန္းႏွင့္အထက္ရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ႏွစ္စဥ္တိုးႏႈန္း၂.၁%ျဖင့္တိုးလာ ပါသည္။ 
(ဇယား-၂၊ Column III)။၄င္းမွာျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင္ႏ့ိုင္ငံေရးပိတ္ဆို႔ျခင္းခံရစဥ္ကာလအတြင္း 
ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းသစ္ကိုညႊန္ျပေနသည့္ ‘ကနဦး’ တိုးႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးပိုင္းတြင ္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိလာျခင္းႏွင္က့ုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ အေျခအေနေအာက္တြင ္ MCDCနယ္ေျမ 
အတြက္ျမင့္လာသည့္လူဦးေရတိုးႏႈန္း၂.၅%ခန္႔မွာျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ပမာဏျဖစ္ပါသည္။.   

၈၃။အနာဂတ္တြင္ပင္မၿမိဳ႔ျပေျမေနရာအသံုးခ်မႈအတြက္နယ္ေျမေဒသစီမံကိန္းဖြဲ႕စည္းပံုအရမႏၱေလးတြင‘္ၿမိဳ႔ျပစီမံကိန္း’
၏ လက္ရွိအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ DUHD က မႏၱေလးၿမိဳ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးၿမိဳ႔ျပ 
စီမံကိန္း ဦးတည္ခ်က္၂၀၄၀’ကိုေရးဆြဲျပင္ဆငခ္ဲ့ပါသည္။ 
 

 

 



  Myanmar Rapid Urban Diagnostic Report 
 

38 

 

ပံ ု၈။ ။၂၀၄၀ခုနွစ ္မႏၱေလးျမိဳ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္  

 

 
Source: PM Group/Safege/MMIC, ibid., p. 70. 
 
စီမံကိန္းသည္ သံုးသပ္ခ်က္ကို ခိုင္မာေစျပီး ေနာက္တစ္ဆင့္တက္လွမ္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေပးသည္။ အဓိက 
ျမိဳ႕ေတာ္အခ်က္အခ်ာေနရာခြဲမ်ားႏွင္ ့ အဓိကအမွတ္မ်ားစြာရွိသည့္ျမိဳ႕ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုမွတဆင္ ့ ျမိဳ႕ေတာ္တြင္း လမ္း 
ကြန္ရကစ္နစ ္အေပၚက်ေရာက္ေနေသာ ဖိအားမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားႏိုငသ္ည္။ ထို႔အျပင္ ျမိဳ႕ေတာ္ တြင္းႏွင္ ့ ျမိဳ႕ေတာ္ျပင္ 
ပတ္လမ္းၾကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္လည္း ယခုလက္ရွိတြင္ ျပႆာနာရပ္ျဖစ္ေနေသာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕ 
မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစလိမ့္မည္။DUHD ၏ စီမံကိန္းသည္ မႏၱေလးျမိဳ႕၏ အနာဂတ ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေျမေနရာ 
ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကိ ုကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိသည္။  
 
၈၄။ “မႏၱေလးျမိဳ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း”သည္အခ်ိဳ႕ေသာအားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသးေသာေၾကာင့္လက္ရွိတြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြကရ္န္စီစဥ္ေနေသာ အဆင့္တြင္သာ တည္ရွိေနသည္။ စီမံကိန္းအေျခစိုက္ ေဒသ 
မ်ားသည္ တည္ေထာင္ျပီး ျမိဳ႕ျပမ်ားအနီးတြင္တည္ရွိေနျပီး အိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေသာ 
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရရွိနိုင္သည္။ထို႔အျပင္စီမံကိန္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေျခစိုက္ 
ေနေသာေၾကာင္ ့ ဧရာဝတီအေနာက္ဘက္ကမ္းရွ ိ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားကိုထိေရာက္ေသာ 
အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရွပိါ။ ေယဘုယ်သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၄င္းစီမံကိန္းသည္ အိုးအိမ္ 
တည္ေဆာက္ေရးခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား (တရားဝင္ဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ား)ကို ေျဖရွင္းရာတြင ္တရားဥပေဒအရ အတည္ 
မျပဳသည့္အတြက္ နယ္ေျမ စီမံကိန္းမူေဘာင္အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရျခင္းမရွိပါ။ 
 
၈၅။ ထို႔အျပင္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဆိုျပဳခ်က္မ်ားအတြက္အလြတ္သေဘာစံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ အဆိုပါ 
စီမံကိန္းသည္လံုေလာက္စြာထူးျခားမႈမရွိသည့္အတြက္အသံုးမဝင္ပါ။ ရန္ကုန္ႏွင့္ဒုတိယတန္းစား ျမိဳ႕ေတာ္မ်ားမွာကဲ့သို႔ 
MCDC ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွတဆင့္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုပဲ့ကိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ထိေရာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ယႏၱရားမ်ိဳးမပါ၀ငပ္ါ။ ထို႔ေၾကာင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိသည့္ျပည့္စံုေသာေျမေနရာ မဟာစီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ အသံုး 
ဝင္ေသာအေျခခံလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္သာ ျမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းသံုးသပ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ဒုတိယတန္းစားျမိဳ႕ေတာ္မ်ား၌ အလြတ္သေဘာဓေလ့ထုံးစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ခြင့္ျပဳထားေသာ 
အေဆာက္အအံုပါမစ္ေပးျခင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွဆံုးျဖတ္ေပးေသာ ျမိဳ႕ျပပံုစံကိုအသြင္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။ 
မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္အေျခက်ပီးေသာ လမ္းကြန္ရကမ္်ားဖြဲ့စည္းမွုက ဤအေျခအေနကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးျပီး ပိုမိုေခတ္မီေသာ 
ေျမေနရာစီမံကိန္းမ်ားလက္ဝယ္မရွိပါက၄င္းသည္  ေျမေနရာတိုးခ်ဲ႔ျခင္း လားရာကုိ အက်ိဳးရွိေစေသာ နည္းလမ္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ အင္အားပိုႀကီးလာေသာစီးပြားေရးတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ CBDနယ္ေျမအနီးအနားရွိနယ္ေျမမ်ားတြင္ 
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ေျမကြက္တန္ဖိုးမ်ားျမင့္တက္လာႏိုင္ၿပီး လက္ရွိတရားမဝင္သေဘာတူမႈမ်ားမွာ ပ်က္ျပယ္နိုင္ေျခမ်ားပါသည္။ ADB၏ 
ေနာက္လာမည့္ၿမိဳ႔ျပဝန္ေဆာင္မႈစီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာက ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈျမွင့္တင္နိုင္ရန္ နယ္ေျမ 
သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားပိုမိုလိုအပ္ေျကာင္း ေဖါ ္ျပေနပါသည္။58ရန္ကုန္ႏွင့္မတူဘဲအဓိကအားျဖင့္မႏၱေလးတြင ္
ေျမအသံုးခ်မႈပုံစ ံသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။59 
 
B.V  ျမိဳ႕ျပဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း အေျခအေန 

၈၆။ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင ္ ျမိဳ့ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္နိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္မူဝါဒသည္အလြန္အေရးၾကီးသည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူဝါဒအဆင့္တြင္ျပည္သူမ်ား ပုဂၢလိက 
က႑မ်ားနွင္ ့ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနွင့္ လမ္းညႊန္မႈေပးနိုင္ရန ္
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရသည္။ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အေနျဖင္ ့
ႏုိင္ငတံလႊား ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႕ခဲြမႈမ်ား ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္အိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်စြာ  
ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက ္ နယ္ေျမေဒသစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းနွင္ ့ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒနွင္ ့ နည္းဥပေဒမ်ားကို 
တသမတ္တည္း ျပဌာန္းရန ္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္MCDCႏွင္Y့CDC လက္ေအာက္ရွိနယ္ေျမမ်ားမွ 
လြဲ၍နယ္ေျမေဒသစီမံကိန္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားမရွိေသးပါ။ MoC, DUHDမၿွမိဳ႔ျပႏွင့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ဥပေဒမူၾကမ္း’ 
ကိုျပင္ဆင္ခဲ႔ပါသည္။ ထို႔အျပင္ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငအံမ်ိဳးသားအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
(MNBC)တြင ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
B.V.1  ၿမိဳ႔ျပႏွင့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းဥပေဒ 

၈၇။ ၿမိဳ႔ျပႏွင့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းဥပေဒမူၾကမ္းသည္၂၀၁၆ခုႏွစ္ႏွစ္လယ္ပိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနကို 
ေဖာ္ျပသည္။ထိုဥပေဒမူၾကမ္းသည္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားအတြက ္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို 
ေဖာ္ျပမထားေသာ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ကိုက္ညီမႈရွိသည္။60 တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
ဤဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္၊ျမိဳ႕နယ္အဆင့္အလိုက္ အထူးသျဖင့္ 
DMAမ်ားတြင္သက္ဆိုင္မႈရွိသည့္စီမံကိန္းမ်ားအားခ်မွတ္ေပးသည္။ ဤဥပေဒမူၾကမ္းသည္ နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာ 
စီမံကနိ္းမ်ားအတြက္ လြမ္းျခံဳမႈရွိေသာ  လုပ္ငန္းအစီအစဥမ္်ားပါ၀င္ျပီး စီမံကိန္းျပင္ဆင္ျခင္းႏွင္ ့ အတည္ျပဳခ်က္ 
ရယူျခင္းအတြက္္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားကိုခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ 
 
၈၈။ဤဥပေဒမူၾကမ္းတြင္အေျခခံက်ေသာစီမံကိန္း (၆) ခုပါဝင္သည္။ 

§ အမ်ိဳးသားျမိဳ႕ျပစနစ္စီမံကိန္းပံုစ ံ
§ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ျမိဳ႕ျပစနစ္စီမံကိန္းပံုစ ံ
§ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအဆိုျပဳသေဘာထားပံုစံ 
§ (အထူး ဖံြ႕ျဖိဳးေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမေနရာအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ) အေသးစိတ္စီမံကိန္းပံုစ ံ 
§ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာျမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းပံုစ ံ
§ အထူးဖြံ႕ျဖိဳးေရးနယ္ေျမမ်ားအတြက္ စီမံကိန္း 

 

§ အမ်ိဳးသား ျမိဳ႕ျပစနစ္စီမံကိန္းပံုစသံည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အဓိကျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္၄င္းတို့ကိုဆက္သြယ္ 
ထားေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစၾကၤံ -(ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိကက်ေသာနယ္ေျမေဒသဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံ)ု 
ကိုကိုယ္စားျပဳသည္။စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားကိုေရရွည္ကာကြယ္ရန္ရည္ရြယ္၍ ၄င္းဖြဲ႔စည္းပံကုို 
ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားနယ္ေျမေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမူေဘာင္(NSDF)တြင ္ အေျခခ ံ
က်ေသာ အမ်ိဳးသားၿမိဳ႔ျပစနစ္ စီမံကိန္းပံုစကံိုထည့္သြင္းထားပါသည္ (Section B.II).   

၉၀။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး ျမိဳ႕ျပစနစ္စီမံကိန္းပံုစမံ်ားသည္ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကိီး 
ဧရိယာတစ္ခုလံုးကိုလႊမ္းျခံဳထားသည္။ဤစီမံကိန္းပံုစံတြင ္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ျမိဳ႕ျပစနစ္စီမံကိန္းပံုစံေရးဆြဲရန္အတြက ္အေျခခံအခ်က္မ်ား ျဖစပ္ါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး ျမိဳ႕ျပစနစ္စီမံကိန္း 
ပံုစမံ်ားသည္၄င္းတို့၏ အေသးစိတ္အေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာ ဦးတည္ 
ခ်က္မ်ားကိုလက္ခံက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္၎တို႔ကိုျပန္လည္အေခ်ာသပ္ေရးဆြဲသည္။ 
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၉၁။ အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆိုျပဳစီမံကိန္း ပံုစံမ်ားတြင ္ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ျမိဳ႕၏အရြယ္စားေပၚမူတည္၍ 
စေကး၁ း ၅၀၀၀၀မ ွ၁ း ၁၀၀ ၀၀၀အေပၚ နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာ ပင္မစီမံကိန္းပံုစံမနွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ အဆိုျပဳ 
သေဘာထားစီမံကိ္န္းပံုစမံ်ားသည္ ေနာင္ႏွစ၅္၀အတြင္း ျမိဳ႕ဧရိယာတစ္ခုလံုး၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ 
လမ္းေၾကာင္းကို အဆိုျပဳေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ 
အဓိက တာဝန္မ်ားမွာ- 
 

• အဓိက အေျခခံအေဆာက္အအံုေနရာမ်ား အပါအဝင ္ေျမဧရိယာ အသံုးခ်မႈမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အျပန္အလွန္ 
လုပ္ငန္း ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္။ 

• နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ျမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား အေပၚ အေျခခ၍ံ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
က႑ အပါအဝင ္အေျခခံအေဆာက္အအံု ကြန္ရကမ္်ားကို ေပါင္းစည္းရန္။ 

• အေသးစတိ္  ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းပံုစံပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ရန္။ 
 

၉၂။ ေျမေနရာကန္႔သတ္မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာ အေသးစိတ္စီမံကိန္းပံုစမံ်ားသည္ စီမံကိန္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို 
၁ း ၅၀၀မ၁ွ း ၅၀၀၀စေကးအထိ ေရးဆြဲႏိုင္ရန ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးခြင့္ျပဳမိန္ ့အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကိုသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္အေသးစိတ္စီမံကိန္းပံုစံသည္ နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
နယ္ေျမစီမံေရးဆြဲမႈ လုပ္ထုံးႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။အေသးစိတ္စီမံကိန္းပံုစံ ေရးဆြဲျခင္းတြင ္
ထပ္တိုးေဆာက္လုပ္ေရးခြင့္ျပဳမိန့္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ အေသးစိတ္စီမံကိန္း ပံုစံမ်ားကို 
ဇုန္စီမံကိန္း ပံုစ ံ(Zoning Plan) ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ 
 
၉၃။ထို႔အျပင္ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ဥပေဒမူၾကမ္းတြင ္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းႏွင့္ 
အထူးဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။“နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ျမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိ္န္းပံုစံ
”ႏွင္ ့ “အထူးဖြံ႕ျဖိဳးေရးနယ္ေျမမ်ားအတြက္စီမံကိန္းမ်ား”သည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊မိလႅာစနစ္၊ ေရစနစ္ႏွင့္စြန္႔ပစ ္
ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈက႑ရပ္မ်ားအားလံုးကို ျခံဳငံုဆိုလိုသည္။ အထူးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဧရိယာစီိမံကိန္းမ်ားသည္ လက္ရွိ 
ျမိဳ႕ျပစနစ္ကိ ု ျပန္လည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ျပဳလုပ္ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုသည္။ (ဥပမာ- လူမႈစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးမႈကိ ု
တိုးျမွင့္ေပးရန)္ 
 
B.V.II ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား (MNBC) 
 
၉၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားဥပေဒသည္အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင္ ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား 
အားလံုးကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ထားျပီး ျမန္မာနုိင္ငအံင္ဂ်င္နီယာအသင္း ႏွင္ ့ UN Habitat တို႔မ ွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္ ့
ရရွိလာေသာရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္၂၀၁၂ခုႏွစတ္ြင္အျပီးသတ္ေရးဆြဲခဲ့ကာ၂၀၁၆တြင ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ျပီး 
ယခုအခါအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမတိုင္မ ီေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။61 လက္ရွိအခ်ိန္ထိ 
အခ်ဳိ႕အပိုဒ္ခြဲမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ေနေသာေၾကာင္၄့င္းသည္ တရားဝင္အဆင့္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။ 
အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ားပတ္သတ္၍ 
၄င္းသည္တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ျပည့္မီပါသည္။ ဥပေဒအရတရားဝင္ျပ႒ာန္းျခင္းမရွိေသးသည္မွလြဲ၍ 
MNBC ကို အခန္း (၇) ခန္းျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 

 
၁) စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္ ့ဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္း 
၂) ဗိသုကာႏွင့္ၿမိဳ႔ျပဒီဇိုင္း 
၃) (အေဆာက္အအံု) ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဒီဇိုင္း 
၄) ေျမႏွင့္အေျခခံအုတ္ျမစ ္
၅) အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
၆) အေဆာက္အအံုသံုး ပစၥည္းမ်ား 
၇)ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္ ့အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး။ 
 

၉၅။ MNBC မွျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕သည္နယ္ေျမေဒသစီမံကိန္းေျမေနရာႏွင့္ျမိဳ႔ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးတို့နွင္ ့ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိပါသည္။ 
MNBCဥပေဒအပိုဒ ္ (၁) အရ ‘အသံုးျပဳေနေသာအမ်ိဳးအစားမ်ား‘ သို႔မဟုတ္ ‘အမ်ိဳးအစားခြဲထားၿပီးေသာဇုန္မ်ား‘ 
ဟူေသာအခ်က္ပါဝင္သည္။ထိုအခ်က္သည္ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိ္ုင္ငံမ်ားတြင္အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ဖြဲ႕စည္းပံု
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တြင္အဓိကက်ေသာအသံုးျပဳမႈ (၈)ခ်က္ပါဝင္သည္။ (၁) လူေနအိမ္ (၂) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၃) စက္မႈလုပ္ငန္း (၄) 
လူထုႏွင့္လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္း (၅) ပညာေရး (၆) ျပည္သူလူထုႏွင့္အစိုးရ (၇) စိုက္ပ်ိဳးေရး (၈) အထူးေနရာသို႔ 
အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ား (သမိုင္းဝင္ေနရာ)62တို႔ျဖစ္ပါသည္။၄င္းတို့ကို ပိ၍ုအေသးစိတ္က်က်စာရင္းျပဳစုႏိုင္ရန ္
အတြက္ အပိုင္းငယ္မ်ားျဖင့္ ထပ္မံခြဲျခားထားပါသည္။ MNBC သည္အသံုးျပဳရန္သတ္မွတ္ထားေသာ ဇုန္မ်ားႏွင္ ့
တိုက္ရုိက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။၄င္းသည္ အနာဂတ္ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသ စီမံကိန္းတြငဇ္ုနစ္ီမကံိန္းဆိုင္ရာဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကိ ု
သတ္မွတ္ရန ္အဆိုျပဳထားသည္။  

B.VI အေျခခံအေဆာက္အအံႏုွင္အ့ေျခခံဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 

၉၆။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုခ်င္းစီ၏ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းႏွင္ ့ အေျခခ ံ
ဝန္ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းအရရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းအရ ၿမိဳ႔ျပႏွင္ ့
ေက်းလက္ေဒသႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၏ေနထိုင္မွဳအဆင့္အတန္းေပၚမူတည္၍ အဓိကက်ေသာ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈအေျခအေန 
(၃)ရပ ္(၁) ေသာက္သံုးေရ၊ (၂) မိလႅာေရဆိုးနႈတ္စနစ္ႏွင္ ့(၃) လ်ွပ္စစ္မီးေထာက္ပံ့ေရးဟူ၍ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။ 

 

B.VI.1 ေသာက္သံုးေရ 

၉၇။ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးရွဳ႔ေထာင့္အရ (၁)စိတ္ခ်ရေသာအုပ္စုႏွင္ ့ (၂)ေဘးျဖစ္ေစေသာအုပ္စုဟူ၍ အုပ္စုခြဲထားေသာ 
ေသာက္သံုးေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုသန္းေခါင္စာရင္းတြင္သတ္မွတ္ထားၿပီးဇယား-၇တြင္စုစည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။63 
 

ဇယား (၇)။ ။အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရ အရင္းအျမစ္ (ျမိဳ႕ျပ/ေက်းလက)္ 

ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသၾကီးျမိဳ႕ျပ/ေက်းလက ္

အိမ္ေထာင္စု 
အေရအတြက္ 
စုစုေပါင္း 

(၁) 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 

(%) 

(၂) 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းမရွိမႈ 

(%) 

ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသၾကီး 
ျမိဳ႕ျပ/ေက်းလက ္

အိမ္ေထာင္စု 
အေရအတြက္ 
စုစုေပါင္း 

(၁) 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 

(%) 

(၂) 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းမရွိမႈ 

(%) 

ျပည္ေထာင္စု ၁၀၈၇၇၈၃၂ ၂၂.၇ ၇၇.၃ မေကြး ၉၁၉၇၇၇ ၁၀.၈ ၈၉.၂ 

    - ျမိဳ႕ျပ ၃၀၄၉၄၃၃ ၄၉.၃ ၅၀.၇     - ျမိဳ႕ျပ ၁၃၁၂၅၁ ၃၉.၀ ၆၁.၀ 

    - ေက်းလက ္ ၇၈၂၈၃၉၉ ၁၂.၄ ၈၇.၆     - ေက်းလက ္ ၇၈၈၅၂၆ ၆.၁ ၉၃.၉ 

ကခ်င္ ၂၆၉၃၆၅ ၁၈.၂ ၈၁.၈ မႏၱေလး ၁၃၂၃၁၉၁ ၂၂.၅ ၇၇.၅ 

    - ျမိဳ႕ျပ ၉၅၈၅၉ ၂၀.၅ ၇၉.၅     - ျမိဳ႕ျပ ၄၁၅၆၃၄ ၅၃.၉ ၄၆.၁ 

    - ေက်းလက ္ ၁၇၃၅၀၆ ၁၆.၉ ၈၃.၁     - ေက်းလက ္ ၉၀၇၅၅၇ ၈.၂ ၉၁.၈ 

ကယား ၅၇၂၇၄ ၃၇.၄ ၆၂.၆ မြန္ ၄၂၂၆၁၂ ၂၀.၆ ၇၉.၄ 

    - ျမိဳ႕ျပ ၁၄၆၆၈ ၄၅.၆ ၅၄.၄     - ျမိဳ႕ျပ ၁၁၄၁၈၇ ၄၇.၂ ၅၂.၈ 

    - ေက်းလက ္ ၄၂၆၀၆ ၃၄.၅ ၆၅.၅     - ေက်းလက ္ ၃၀၈၄၂၅ ၁၀.၈ ၈၉.၂ 

ကရင္ ၃၀၈၀၄၁ ၂၁.၃ ၇၈.၇ ရခိုင္ ၄၅၉၇၇၂ ၇.၆ ၉၂.၄ 

    - ျမိဳ႕ျပ ၆၇၁၆၇ ၅၄.၅ ၄၅.၅     - ျမိဳ႕ျပ ၇၂၆၂၄ ၂၂.၆ ၇၇.၄ 

    - ေက်းလက ္ ၂၄၀၈၇၄ ၁၂.၀ ၈၈.၀     - ေက်းလက ္ ၃၈၇၁၄၈ ၄.၈ ၉၅.၂ 

ခ်င္း ၉၁၁၂၁ ၇၃.၃ ၂၆.၇ ရန္ကုန္ ၁၅၈၂၉၄၄ ၄၈.၃ ၅၁.၇ 

    - ျမိဳ႕ျပ ၁၉၇၇၀ ၈၄.၁ ၁၅.၉     - ျမိဳ႕ျပ ၁၀၆၉၀၅၆ ၆၆.၂ ၃၃.၈ 

    - ေက်းလက ္ ၇၁၃၅၁ ၇၀.၂ ၂၉.၈     - ေက်းလက ္ ၅၁၃၈၈၈ ၁၁.၁ ၈၈.၉ 

စစ္ကိုင္း ၁၀၉၆၈၅၇ ၁၁.၈ ၈၈.၂ ရွမ္း ၁၁၆၉၅၆၉ ၄၉.၇ ၅၀.၃ 

    - ျမိဳ႕ျပ ၁၈၃၇၇၂ ၃၁.၆ ၆၈.၄     - ျမိဳ႕ျပ ၂၇၉၉၁၈ ၅၄.၃ ၄၅.၇ 

    - ေက်းလက ္ ၉၁၃၀၈၅ ၇.၈ ၉၂.၂     - ေက်းလက ္ ၈၈၉၆၅၁ ၄၈.၂ ၅၁.၈ 

တနသၤာရ ီ ၂၈၃၀၉၉ ၂၉.၀ ၇၁.၀ ဧရာ၀တ ီ ၁၄၈၈၉၈၃ ၃.၆ ၉၆.၄ 

    - ျမိဳ႕ျပ ၆၆၈၀၇ ၅၃.၉ ၄၆.၁     - ျမိဳ႕ျပ ၂၀၀၉၆၂ ၁၅.၁ ၈၄.၉ 

    - ေက်းလက ္ ၂၁၆၂၉၂ ၂၁.၃ ၇၈.၇     - ေက်းလက ္ ၁၂၈၈၀၂၁ ၁.၉ ၉၈.၁ 

ပဲခူး ၁၁၄၂၉၇၄ ၆.၃ ၉၃.၇ ေနျပည္ေတာ္ ၂၆၂၂၅၃ ၂၆.၄ ၇၃.၆ 

    - ျမိဳ႕ျပ ၂၃၉၀၁၄ ၁၉.၅ ၈၀.၅     - ျမိဳ႕ျပ ၇၈၇၄၄ ၆၂.၅ ၃၇.၅ 

    - ေက်းလက ္ ၉၀၃၉၆၀ ၂.၉ ၉၇.၁     - ေက်းလက ္ ၁၈၃၅၀၉ ၁၀.၉ ၈၉.၁ 
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ရင္းျမစ္။  ။လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ၂၀၁၄ခုႏွစ္ျမန္မာနိုင္ငံလူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္ 
စာရင္း၊ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစီရင္ခံစာ(သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာအမွတ္၂)၊ ဇယားJ- ၂၊ ျမိဳ႕ျပ/ေက်းလက္ႏွင့္ေသာက္သံုးေရအတြက ္ေရအရင္း 
အျမစ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္အိမ္ေထာင္စုမ်ား, စာ၂၄၃၊၂၄၄၊စာေရးစူ၏စုစည္းမႈ။ 
 

အမ်ိဳးအစား(၁)သည္သန္းေခါင္စာရင္းမွေအာက္ပါအရင္းအျမစ္မ်ားကိုအက်ံဳး၀င္ျခံဳငံုေဖာ္ျပထားသည္။ေရပိုက္မွလာေ
သာေရ၊ေရသန့္ဘူး 
(သန္႔စင္ထားေသာ)၊ေရကန/္ေရစည္ကားမ်ားမွေရမ်ားအျပင္မိုးေရအစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။အမ်ိဳးအစား(၂)တြင္ေရတြင္း
မ်ား၊ကာရံထားေသာေရတြင္း/ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊အကာအရ ံ မရွိေသာ ေရတြင္း/ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရကန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 
ျမစ္မ်ား/ ေခ်ာင္းမ်ား/ တူးေျမာင္းမ်ားအျပင္ သတ္မွတ္ခြဲျခားျခင္းမျပဳရေသးေသာ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားလည္း 
ပါ၀င္သည္။64 
 
၉၈။ ၂၀၁၄သန္ေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအားလံုးရွိ ျမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင ္
ေဘးကင္းေသာ ေရအရင္းအျမစ္ခြဲေ၀ျခင္းသည္ ေက်းလက္ဧရိယာမ်ားထက္ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
ျမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ေရဘံုဘိုင္နွင္ ့ ေရပိုက္မ်ားမွလာေသာေရႏွင့္ေရသန္႔ဘူးကို မွီခိုအားထား 
ေနၾကသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊မႏၱေလးႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တို႔ရွိျမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားသည္ ေဘးကင္းေသာေရေပးေ၀မႈ 
ပမာဏအမ်ားဆံုးရရွိျပီးဧရာ၀တီႏွင့္ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးတို႔သည္အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တြင္ရပ္တည္ေနသည္။65မႏၱေလး CDC 
ဧရိယာတြင္ပင(္ ရန္ကုန ္ CDC ဧရိယာတြင္ပါ) ေရပိုက္မွေရကိ၂ု၄နာရီ၇ရက္ပတ္လံုးပံုမွန္စဥ္ဆက္မျပတ္မရရွိႏို္င္ပါ။66 
YCDC ဧရိယာတြင္ေရဆံုးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ေရအေလအလြင့္ပမာဏသည္ ေပးေ၀လိုက္ေသာ ေသာက္သံုးေရ ပမာဏ 
စုစုေပါင္း၏၅၀%ခန္႔ရွိႏိုင္သည္ဟုခန္႔မွန္းထားသည္။67 ကြန္ရကမ္ွတဆင့္ေရေပးေရးလႊမ္းျခံဳမႈမွာလည္းအကန္႔အသတ္ 
ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင ္ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၄၂%သာလွ်င္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင ္ ေရပိုက္ခ်ိတ္ဆက္သြယ္တန္း 
နိုငခ္ဲပ့ါသည္။68  MCDCဧရိယာတြင္ျမိဳ႕နယ္၇ခုအနက္ ၄ခုသာလွ်င္ ေရပိုက္ခ်ိတ္ဆက္သြယ္တန္းမႈရွိခဲ့သည္။69 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေသာက္သံုးေရေပးေ၀မႈ အရည္အေသြးကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သိသာထင္ရွားစြာ 
ရွိေနေသးေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကေဖာ္ျပထားသည္။ 
 

B.VI.2  မိလႅာေရဆိုးနႈတစ္နစ္ႏွင့္ေရဆိုးသန္႔စင္ေရး 

၉၉။ ေအာက္ပါဇယား-၈တြင ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ စစ္တမ္းေကာက္ထားေသာ မိလႅာေရဆိုးနႈတ္စနစ္သံုးစြဲမႈကိ ု
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းစစ္တမ္းတြင ္ ေရဆြဲအိမ္သာမ်ားႏွင့္ ယင္လံုအိမ္သာမ်ားကို “လံုျခံဳေဘးကင္းေသာစနစ္” 
(အုပ္စ ု ၁)70အျဖစ ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။  ယခင္ကအသံုးျပဳခဲ႔ေသာ တြင္းအိမ္သာမ်ားႏွင့္   တြင္းမရွိအိမ္သာ 
မ်ား(ပံုးမ်ား)ကို “လံုျခံဳမွဳနည္းေသာစနစ္” (အုပ္စ ု ၂)အျဖစ ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ေသာက္သံုးေရကဲ့သို႔ပင္  
ျမိဳ႔ျပဧရိယာက ေက်းလက္ေဒသထက္  ေဘးကင္းေသာ မိလႅာေရဆိုးနုတ္စနစ္သံုးစြဲမႈ ပမာဏ(အေတာ)္ျမင့္မား 
သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ “အိမ္သာသံုးစြဲျခင္းမရွိေသာ” အုပ္စုမွာ တစ္ႏိုင္္္ငံလံုးတြင္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး၏ ၁၄.၄ 
ရာခိငု္ႏွဳန္းရွိၿပီး အထူးသျဖင့္  ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္  ဆင္းရဲမႈႏႈန္းျမင့္မားမႈရွိေၾကာင္းညႊန္ျပေနပါသည္။ 
 
ဇယား-၈  အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္က်င့္သံုးေသာ မိလႅာေရဆိုးနုတ္စနစ္အမ်ိဳးအစားမ်ား (ၿမိဳ႕ျပ/ေက်းလက္ေဒသ) 

တိုင္း/ျပည္နယ္ 
ျမိဳ႕ျပ /ေက်းလက္ 

အိမ္ေထာင္စု  
အေရအတြက္ 

(I) 
စနစ္တက် 
စြန္႕ပစ္မႈ (%) 

(II)  
စနစ္တက် မရွိဘဲ 
စြန္႔ပစ္မႈ(%) 

စည္းကမ္းမဲ ႔ 
စြန္႔ပစ္မႈ (%) 

တိုင္း/ျပည္နယ္ 
ျမိဳ႕ျပ /ေက်းလက္ 

အိမ္ေထာင္စု  
အေရအတြက္ 

(I) 
စနစ္တက် 
စြန္႕ပစ္မႈ (%) 

(II)  
စနစ္တက် မရွိဘဲ 
စြန္႔ပစ္မႈ(%)  

စည္းကမ္းမဲ ႔ 
စြန္႔ပစ္မႈ (%) 

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၁၀,၈၇၇,၈၃၂ ၇၄.၃၂ ၁၁.၃၁ ၁၄.၃၇ မေကြး ၉၁၉,၇၇၇ ၆၈.၄၂ ၁၄.၀၄ ၁၇.၅၄ 

    - ျမိဳ႕ျပ ၃,၀၄၉,၄၃၃ ၉၂.၃၁ ၅.၁၃ ၂.၅၆         -  ျမိဳ႕ျပ ၁၃၁,၂၅၁ ၈၃.၅၉ ၁၂.၁၂ ၄.၂၉ 
- ေက်းလက္ ၇,၈၂၈,၃၉၉ ၆၇.၃၁ ၁၃.၇၂ ၁၈.၉၇    -  ေက်းလက္ ၇၈၈,၅၂၆ ၆၅.၉၀ ၁၄.၃၆ ၁၉.၇၅ 

ကခ်င ္ ၂၆၉,၃၆၅ ၈၅.၄၉ ၁၂.၄၈ ၂.၀၃ မႏၱေလး ၁,၃၂၃,၁၉၁ ၇၉.၇၇ ၄.၅၄ ၁၅.၆၈ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၉၅,၈၅၉ ၉၁.၆၃ ၇.၇၉ ၀.၅၈         -  ျမိဳ႕ျပ ၄၁၅,၆၃၄ ၉၂.၆၁ ၃.၉၉ ၃.၄၀ 
  - ေက်းလက္ ၁၇၃,၅၀၆ ၈၂.၀၉ ၁၅.၀၈ ၂.၈၃ - ေက်းလက္ ၉၀၇,၅၅၇ ၇၃.၉၀ ၄.၈၀ ၂၁.၃၁ 

ကယား ၅၇,၂၇၄ ၈၈.၅၉ ၄.၆၂ ၆.၇၉ မြန ္ ၄၂၂,၆၁၂ ၇၈.၇၂ ၅.၀၁ ၁၆.၂၆ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၁၄,၆၆၈ ၉၄.၆၄ ၄.၁၈ ၁.၁၈         -  ျမိဳ႕ျပ ၁၁၄,၁၈၇ ၉၂.၇၃ ၃.၀၂ ၄.၂၅ 

     - ေက်းလက္ ၄၂,၆၀၆ ၈၆.၅၀ ၄.၇၇ ၈.၇၃  - ေက်းလက္ ၃၀၈,၄၂၅ ၇၃.၅၄ ၅.၇၅ ၂၀.၇၁ 

ကရင ္ ၃၀၈,၀၄၁ ၆၈.၉၁ ၆.၆၁ ၂၄.၄၈ ရခိုင ္ ၄၅၉,၇၇၂ ၃၁.၈၄ ၅.၂၉ ၆၂.၈၇ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၆၇,၁၆၇ ၉၄.၅၂ ၂.၂၅ ၃.၂၃         -  ျမိဳ႕ျပ ၇၂,၆၂၄ ၇၅.၉၄ ၅.၃၅ ၁၈.၇၁ 

     - ေက်းလက္ ၂၄၀,၈၇၄ ၆၁.၇၇ ၇.၈၂ ၃၀.၄၀ -  ေက်းလက္ ၃၈၇,၁၄၈ ၂၃.၅၇ ၅.၂၈ ၇၁.၁၆ 
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ရင္းျမစ္္ - လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၄ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံလူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၊ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္အစီရင္ခံစာ (သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာ အတြဲ-၃)၊ ဇယား-၁၃၊ အိမ္သာအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ၿမိဳ႔ျပ/ေက်းလက္ေဒသအလိုက ္
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ pp.232-233၊ စာေရးသူစုစည္းခ်က။္ 
၁၀၀။ ေနအိမ္မ်ားမွထြက္ေသာ ေရဆိုးေရညစ္မ်ားကို ၄င္းေနအိမ္ႏွင့္ကပ္လ်က္႐ွိေသာ မိလႅာကန္ထဲသို႔ အမ်ားဆံုး 
စြန္႔ပစ္ၾကပါသည္။ ေနအိမ္ႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမ ွ ထြက္ေသာ ေရဆိုးေရညစ္အမ်ားစုကို သန္႔စင္ျခင္းမရွိပဲ ျမစ္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ပင္လယ္မ်ားထဲသို႔စြန္႔ပစ္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ CBDဧရိယာတစ္ခုတည္း၌သာ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္သည့္စနစ္႐ွိၿပီး 
ကိုလိုနီေခတ္ကပင္စတင္အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားကိုသန္႔စင္ေပးသည့္စက္ရံုအသစ္တစ္ခုကိ ု
ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယင္းကာလမတိုင္မီရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ေရဆိုးမ်ားကိုမသန္႔စင္ဘဲရန္ကုန္ျမစ္တြင္းသို႔ စြန္႔ပစ္ခဲ့သည္။71 
မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေရဆိုးမ်ားကိုအဓိကစြန္႔ပစ္သည့္စနစ္မရွိပဲအေရအတြက္အားျဖင့္ အကန္႔အသတ္တစ္ခုထိသာရွိေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားသာမိလႅာကန္မ်ားကိုအသံုးျပဳၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္သိသိသာသာရွိေသာ ေရဆိုးေရညစ္ 
ပမာဏမ်ားသည္ လမ္းမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ရွိေသာေရနႈတ္္တူးေျမာင္းမ်ားထဲသို႔ ေရာက္ရွိအဆံုးသတ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ 
ကန္မ်ားႏွင့္ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။72 မႏၱေလးၿမိဳ႕အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ စီမံကိန္း၏ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပိကု္မ်ားျဖင့္ေရးဆိုးမ်ားစြန္႔ပစ္သည္စ့နစ္နွင့္ စြန့္ပစ္ေရမ်ားကို သန္႕စင္သည့္စက္ရံုကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ 
တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ၿပီးထိုစက္ရံုမွသန့္စင္ျပီးသည့္ေရမ်ားကိုဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသို႔စြန္႔ပစ္ရန္ျဖစ္သည္။ 
 
B.VI.3  လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန့္ျဖဴးျခင္း 
 
၁၀၁။ စီးပြားေရးအင္အားခိုင္မာေတာင့္တင္းျပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး 
တည္ျငိမ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရသန္႔စက္ရံုမ်ား၊ 
စြန္႔ပစ္ေရမ်ားသန့္စငသ္ည့္စက္ရံုမ်ား၊ သဘာ၀အတိုင္း ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့ေရျဖန္႕ျဖဴးေပးေဝသည့္ စင္တာမ်ား 
အစရွိသည့္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားပံုမွန္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈမရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လွ်ပ္စစ္ 
ဓါတ္အားစီးဆင္းမႈလိုအပ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေဝမႈသိသိသာသာတိုးျမင့္လာျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ 
လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစရန္အေထာက္အကူျပဳေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါ 
လာပါသည္။ ဆင္ေျခဖံုးဧရိယာမ်ားတြင ္လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အိမ္ျခံေျမတန္ဖိုးမ်ား ျမင့္တက္ 
လာျပီးလူဦးေရထူထပ္သိပ္သည္းမႈလည္း ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အျခားၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကိုပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမ်ားျပားလာေစပါသည္။  

ခ်င္း ၉၁,၁၂၁ ၇၄.၅၄ ၉.၆၄ ၁၅.၈၁ ရန္ကုန္ ၁,၅၈၂,၉၄၄ ၉၁.၁၁ ၅.၆၂ ၃.၂၇ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၁၉,၇၇၀ ၉၃.၀၂ ၃.၉၄ ၃.၀၄         -  ျမိဳ႕ျပ ၁,၀၆၉,၀၅၆ ၉၅.၄၁ ၃.၅၃ ၁.၀၆ 

    -  ေက်းလက္ ၇၁,၃၅၁ ၆၉.၄၂ ၁၁.၂၃ ၁၉.၃၅     - ေက်းလက္ ၅၁၃,၈၈၈ ၈၂.၁၇ ၉.၉၇ ၇.၈၆ 

စစ္ကိုင္း ၁,၀၉၆,၈၅၇ ၇၁.၅၆ ၁၂.၂၄ ၁၆.၂၀ ရွမ္း ၁,၁၆၉,၅၆၉ ၆၃.၈၁ ၂၅.၀၅ ၁၁.၁၅ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၁၈၃,၇၇၂ ၉၀.၄၆ ၆.၀၉ ၃.၄၅         -  ျမိဳ႕ျပ ၂၇၉,၉၁၈ ၉၂.၂၅ ၆.၈၃ ၀.၉၂ 

    -  ေက်းလက္ ၉၁၃,၀၈၅ ၆၇.၇၆ ၁၃.၄၈ ၁၈.၇၆    -  ေက်းလက္ ၈၈၉,၆၅၁ ၅၄.၈၆ ၃၀.၇၈ ၁၄.၃၆ 

တနသၤာရီ ၂၈၃,၀၉၉ ၆၆.၆၃ ၁၇.၇၉ ၁၅.၅၈ ဧရာဝတီ ၁,၄၈၈,၉၈၃ ၇၄.၈၇ ၁၂.၂၉ ၁၂.၈၄ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၆၆,၈၀၇ ၈၉.၇၅ ၇.၉၃ ၂.၃၂         -  ျမိဳ႕ျပ ၂၀၀,၉၆၂ ၉၀.၅၈ ၆.၀၁ ၃.၄၁ 

   -  ေက်းလက္ ၂၁၆,၂၉၂ ၅၉.၄၉ ၂၀.၈၃ ၁၉.၆၈    -  ေက်းလက္ ၁,၂၈၈,၀၂၁ ၇၂.၄၂ ၁၃.၂၇ ၁၄.၃၁ 

ပဲခူး ၁,၁၄၂,၉၇၄ ၇၄.၆၇ ၁၄.၆၃ ၁၀.၇၁ ေနျပည္ေတာ ္ ၂၆၂,၂၅၃ ၈၇.၁၈ ၅.၁၉ ၇.၆၃ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၂၃၉,၀၁၄ ၈၉.၈၃ ၇.၄၈ ၂.၆၉         -  ျမိဳ႕ျပ ၇၈,၇၇၄ ၉၄.၇၆ ၃.၅၇ ၁.၆၇ 

   -  ေက်းလက္ ၉၀၃,၉၆၀ ၇၀.၆၆ ၁၆.၅၂ ၁၂.၈၃    -  ေက်းလက္ ၁၈၃,၅၀၉ ၈၃.၉၃ ၅.၈၉ ၁၀.၁၉ 
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ဇယား-၈  အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္မီးမ်ား၏ အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ား  (ၿမိဳ႕ျပ/ေက်းလက္ေဒသ) 

 
ရင္းျမစ္္ - လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၄ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံလူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း၊ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစီရင္ခံစာ (သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာ အတြဲ-၂)၊ ဇယား J-1၊ လွ်ပ္စစ္မီးအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ၿမိဳ႔ျပ/ေက်းလက္ေဒသအလိုက ္
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ pp.241-242၊ စာေရးသူ စုစည္းခ်က္။ 

 

၁၀၂။ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွ ိ အျခားဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား ( ဥပမာ- ဗီယက္နမ္ႏိုင္င)ံ တို႔ႏွင့္မတူဘဲ  ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္
လ်ွပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ အေျခအေနကို မၾကာခဏ ၾကံဳေတြ႔ရပါသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငတံြင ္ လ်ွပ္စစ္မီးရရွိႏႈန္းမွာ 
၉၉% နီးပါးရရွိခ်ိန္တြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး၏ ၃၂%ခန္႔ပင ္ ပင္မလ်ွပ္စစ ္ လိုင္းေၾကာင္းမ်ားမွ 
လွ်ပ္စစ္မီတာသြယ္တန္းရယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး  လူေနအိမ္မ်ားအတြက္ပင္မလွ်ပ္စစ္မီးအရင္းအျမစ္ျဖစ္ကာ သံုးစြဲမႈႏႈန္းကိ ု
တိုင္းတာရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳပါသည္။။ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး၏ ခန္႔မွန္းေျခ ၂၁%သည္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား 
သံုးစြဲလ်က္လည္းေကာင္း၊ ၁၇%မွာမ ူ ဘက္ထရီအိုးမ်ားအားလည္းေကာင္း မွီခိုအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အျခားအရင္း 
အျမစ္မ်ားမွာ  ကိုယ္ပိုင္အိ္မ္သံုးမီးစက္မ်ား(ဒီဇယ္ဆီထည္႔၍ အသံုးျပဳရေသာ)၊ ေရနံဆ(ီမီးအိမ္မ်ား)၊ ေနစြမ္းအင္၊ 
ပုဂၢလိကေရအားလ်ွပ္စစ္ႏွင္ ့ အခ်ိဳ႕ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ အဆိုပါအရင္းအျမစ္မ်ား ေပါင္း၍ 
အိမ္ေထာင္စုအားလံုး၏ ၃၀%ခန္႔ကိ ု လွ်ပ္စစ္မီးေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အိ္မ္သံုးမီးစက္မ်ား၊ 

တိုင္း/ျပည္နယ ္
ျမိဳ႕ျပ 
/ေက်းလက္ 

အိမ္ေထာင္စု  
အေရအတြက္ 

လွ်ပ္စစ္မီတာ 
(%) 

ဖေယာင္းတိုင္ 
(%) 

ဘက္ထရ ီ
(%) 

အျခား 
စြမ္းအင္ 
(%) 

တိုင္း/ျပည္နယ ္
ျမိဳ႕ျပ 
/ေက်းလက္ 

အိမ္ေထာင္စု  
အေရအတြက္ 

လွ်ပ္စစ္မီတာ 
(%) 

ဖေယာင္းတိုင္ 
(%) 

ဘက္ထရ ီ
(%) 

အျခား 
စြမ္းအင္ 
(%) 

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၁၀၈၇၇၈၃၂ ၃၂.၄ ၂၀.၇ ၁၆.၉ ၂၉.၉ မေကြး ၉၁၉၇၇၇ ၂၂.၇ ၂၂.၅ ၂၆.၈ ၂၈.၀ 

    - ျမိဳ႕ျပ ၃၀၄၉၄၃၃ ၇၇.၅ ၇.၂ ၆.၃ ၉.၁         -  ျမိဳ႕ျပ ၁၃၁၂၅၁ ၈၈.၆ ၄.၆ ၃.၁ ၃.၇ 
    - 
ေက်းလက ္ ၇၈၂၈၃၉၉ ၁၄.၉ ၂၆.၀ ၂၁.၁ ၃၈.၀    -  ေက်းလက ္ ၇၈၈၅၂၆ ၁၁.၇ ၂၅.၅ ၃၀.၇ ၃၂.၁ 

ကခ်င္ ၂၆၉၃၆၅ ၃၀.၃ ၃၀.၆ ၄.၁ ၃၅.၀ မႏၱေလး ၁၃၂၃၁၉၁ ၃၉.၄ ၁၄.၀ ၂၂.၄ ၂၄.၃ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၉၅၈၅၉ ၅၈.၄ ၁၅.၉ ၃.၅ ၂၂.၂         -  ျမိဳ႕ျပ ၄၁၅၆၃၄ ၈၆.၂ ၃.၈ ၄.၂ ၅.၈ 
  -   
ေက်းလက ္ ၁၇၃၅၀၆ ၁၄.၈ ၃၈.၇ ၄.၅ ၄၂.၁    -  ေက်းလက ္ ၉၀၇၅၅၇ ၁၇.၉ ၁၈.၇ ၃၀.၇ ၃၂.၇ 

ကယား ၅၇၂၇၄ ၄၈.၆ ၁၉.၉ ၃.၆ ၂၈.၀ မြန္ ၄၂၂၆၁၂ ၃၅.၇ ၃၁.၉ ၄.၃ ၂၈.၁ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၁၄၆၈၈ ၉၀.၂ ၆.၉ ၀.၅ ၂.၃         -  ျမိဳ႕ျပ ၁၁၄၁၈၇ ၆၇.၃ ၁၅.၁ ၅.၇ ၁၁.၉ 
   - 
ေက်းလက ္ ၄၂၆၀၆ ၃၄.၃ ၂၄.၃ ၄.၆ ၃၆.၈    - ေက်းလက ္ ၃၀၈၄၂၅ ၂၄.၀ ၃၈.၁ ၃.၈ ၃၄.၀ 

ကရင္ ၃၀၈၀၄၁ ၂၆.၉ ၄၅.၂ ၁.၉ ၂၆.၀ ရခိုင္ ၄၅၉၇၇၂ ၁၂.၈ ၅၉.၀ ၃.၈ ၂၄.၀ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၆၇၁၆၇ ၇၂.၂ ၁၃.၄ ၂.၇ ၁၁.၇         -  ျမိဳ႕ျပ ၇၂၆၂၄ ၄၆.၂ ၂၉.၆ ၅.၅ ၁၈.၇ 
   - 
ေက်းလက ္ ၂၄၀၈၇၄ ၁၄.၂ ၅၄.၁ ၁.၇ ၂၉.၉    -  ေက်းလက ္ ၃၈၇၁၄၈ ၆.၆ ၆၄.၅ ၃.၅ ၂၅.၄ 

ခ်င္း ၉၁၁၂၁ ၁၅.၄ ၂၉.၄ ၉.၁ ၄၆.၁ ရန္ကုန္ ၁၅၈၂၉၄၄ ၆၉.၃ ၇.၂ ၁၁.၈ ၁၁.၇ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၁၉၇၇၀ ၄၁.၃ ၃၅.၇ ၂.၆ ၂၀.၄         -  ျမိဳ႕ျပ ၁၀၆၉၀၅၆ ၈၇.၄ ၃.၀ ၅.၈ ၃.၇ 
   -  
ေက်းလက ္ ၇၁၃၅၁ ၈.၃ ၂၇.၆ ၁၀.၉ ၅၃.၂    - ေက်းလက ္ ၅၁၃၈၈၈ ၃၁.၇ ၁၅.၈ ၂၄.၂ ၂၈.၂ 

စစ္ကိုင္း ၁၀၉၆၈၅၇ ၂၄.၂ ၁၅.၇ ၂၄.၇ ၃၅.၄ ရွမ္း ၁၁၆၉၅၆၉ ၃၃.၄ ၁၇.၃ ၃.၈ ၄၅.၅ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၁၈၃၇၇၂ ၆၆.၄ ၅.၈ ၇.၆ ၂၀.၂         -  ျမိဳ႕ျပ ၂၇၉၉၁၈ ၇၈.၀ ၈.၀ ၁.၅ ၁၂.၅ 
   -  
ေက်းလက ္ ၉၁၃၀၈၅ ၁၅.၇ ၁၇.၇ ၂၈.၁ ၃၈.၅    -  ေက်းလက ္ ၈၈၉၆၅၁ ၁၉.၃ ၂၀.၃ ၄.၅ ၅၅.၉ 

တနသၤာရ ီ ၂၈၃၀၉၉ ၈.၀ ၂၁.၉ ၀.၈ ၆၉.၃ ဧရာဝတ ီ ၁၄၈၈၉၈၃ ၁၂.၀ ၁၅.၅ ၃၀.၇ ၄၁.၈ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၆၆၈၀၇ ၁၀.၆ ၁၀.၉ ၀.၅ ၇၈.၀         -  ျမိဳ႕ျပ ၂၀၀၉၆၂ ၆၂.၀ ၁၀.၈ ၂၀.၁ ၇.၁ 
   -  
ေက်းလက ္ ၂၁၆၂၉၂ ၇.၃ ၂၅.၃ ၀.၉ ၆၆.၆ -  ေက်းလက ္ ၁၂၈၈၀၂၁ ၄.၂ ၁၆.၂ ၃၂.၄ ၄၇.၂ 
ပဲခူး ၁၁၄၂၉၇၄ ၂၇.၇ ၂၈.၉ ၂၂.၅ ၂၁.၀ ေနျပည္ေတာ္ ၂၆၂၂၅၃ ၄၂.၆ ၃၁.၂ ၇.၄ ၁၈.၉ 

        -  ျမိဳ႕ျပ ၂၃၉၀၁၄ ၇၄.၂ ၁၀.၃ ၁၂.၇ ၂.၇         -  ျမိဳ႕ျပ ၇၈၇၇၄ ၈၇.၀ ၇.၇ ၃.၀ ၂.၃ 
   -  
ေက်းလက ္ ၉၀၃၉၆၀ ၁၅.၃ ၃၃.၈ ၂၅.၁ ၂၅.၈    -  ေက်းလက ္ ၁၈၃၅၀၉ ၂၃.၅ ၄၁.၂ ၉.၃ ၂၆.၀ 
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ေရနံဆီမီးအိမ္မ်ားႏွင္ ့ ဆိုလာစြမ္းအင္တစ္ခုခ်င္းစီက အျခားအရင္းအျမစ္အားလံုးေပါင္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုထက္ 
အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ 

၁၀၃။ လ်ွပ္စစ္မီးရရွိႏိုင္မႈေပၚမူတည၍္ ျမိဳ႔ျပႏွင္ ့ ေက်းလက္ေဒသ ကြာျခားခ်က္မ်ားက အလြန္ႀကီးမားပါသည္။ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ၿမိဳ႔ျပရပ္ကြက္မ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး၏ ၇၇.၅%လ်ွပ္စစ္မီး ရရွိၿပီး 
က်န္ေသာ ၁၅%မွာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ရန္ကနု္တိုင္းေဒသၾကီး၊ 
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ေနျပည္ေတာ္(ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ) တို႔၏ျမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ 
တည္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး၏၈၇%ခန္႔မွာ လွ်ပ္စစ္မီးခ်ိတ္ဆက္ရရွိပါသည္။ ကယားျပည္နယ္သည္ျမိဳ႕ျပ 
အိမ္ေထာင္စ ု ၉၀%ႏွင့္ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စု၃၄% ခန္႔မွာလွ်ပ္စစ္ပါ၀ါစနစ္မ်ားျဖင္ ့ ဆက္သြယ္ထားသည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး၄ခုတြင ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသအိမ္ေထာင္စုသည္ ၁၀%ခန္႔သာရွိသည္။ 
ဇယား(၉)တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးရွိ ေက်းရြာအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏၄.၂%ခန္႔ (အိမ္ရာစုစုေပါင္း 
၁.၃သန္းအနက္)သာလွ်ပ္စစ္မီးရရွိသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈေလ်ာ့နည္းျခင္းအဆင့္တြင္ ထိပ္ဆံုးသို႕ ေရာက္ေနေၾကာင္း 
သန္းေခါင္စာရင္းကမွတ္တမ္းေကာက္ယူရရွိသည္။ 
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C.  စစ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ ္

C.I  ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ ။ 

၁၀၄။ ျပီးခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ကာလအတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၏ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအရွိန္သည္အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိအျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား၏တိုးတက္ႏႈန္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ေတာ္သင့္ရုံ 
မွ်သာရွိခဲ့သည္။ အဖက္ဖက္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုငင္ံမ်ားကို လိုက္မီွရန္ထင္ရွားေသာ 
အလားအလာရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈမ်ားအေျခက်ျပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည္ႏွင့္အမွ်ျမိဳ႕ျပ 
တည္ေထာင္ျခင္းကိုအားေပးေသာ စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားလည္းအင္အားႀကီးလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ 
အႀကီးစားအဆင့္ပါဝင္မႈအတြင္း၌ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမွသည္ ျမိဳ႕တည္ေထာင္ျခင္းသို႔ နွစ္ရွည္ေျပာင္းလဲ 
ျခင္းက လူဦးေရ၏ ေျမေနရာပ်ံ႔ႏွံ႔ေနထိုင္မႈကိုျပန္လညစ္ီစဥ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုခ်ိန္ထိေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ျမိဳ႕ျပ 
တည္ေထာင္ျခင္းအရွိန္အဟုန္သည္ လူဦးေရတိုးႏႈန္းကိုေက်ာ္တက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕ျပေနလူဦးေရသည္ 
၂၀၁၄ခုနွစ္တြင ္ ၁၅.၄သန္းမွ၂၀၃၀ခုႏွစ္တြင၂္၀.၄သန္းသို႔တိုးပြားလိမ့္မည္ဟုခန္႔မွန္းရပါသည္။ ဗီယက္နမ္မွာကဲ့သို႕ 
ျမိဳ႕အတန္းအစားအလိုက္(လူဦးေရအေပၚမူတည္ၿပီးခြဲျခားျခင္းျဖစ္သည္) ျမိဳ႕ျပလူဦးေရပ်ံ့ႏွံ႔ေနထိုင္မႈမွာသည္ ျမငသ္ာစြာ 
ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ဤဦးတည္ခ်က္သည္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့ ဥပေဒ 
မူေဘာင္မ်ားနွစ္ခုလံုးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တိုးတက္ေခတ္မီလာေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
C.II  ျပည္ေထာင္စုအဆင္ ့နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ 

၁၀၅။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္၏အေရးၾကီးေသာအစိတ္အပိုင္းမွာ ရွႏိွင့္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသားနယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမူေဘာင္(NSDF)က ႏိုင္ငံအဆင္န့ယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး 
မူဝါဒကိ ု ေရရွည္မူေဘာငအ္ျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးျပီးျမန္မာ့ျမိဳ႕ျပႏွင့္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ နယ္ေျမေဒသ 
ခ်ထားမႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။ NSDF၏အဓိက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ(GMS) ကြန္ရကႏ္ွင္ ့
Pan-Asia အေဝးေျပးလမ္းစီမံမႈ မ်ားႏွင့္ေပါင္းစည္းထားသည္။ ရန္ကုန-္ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလးသံုးေဒသ ဗဟိုစၾကၤံကို 
အားျဖည့္ေပးျခင္းျဖင့္NSDFသည္စီးပြားေရးရွင္းလင္းျပတ္သားမႈကိုျမင့္မားေစသည္။ NSDFကြန္ရကႏ္ွင္ ့ ၄င္း၏ျမိဳ႕ျပ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အခ်က္အခ်ာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ 
အနာဂတ ္ ေဒသဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအစပ်ိဳးမႈမ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း NSDFႏွင့္အမ်ိဳးသားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းႏွစ္ခုလံုးကို ၂၀၁၅ခုႏွစ ္ေမလတြင ္
ေၾကညာခဲ့ ေသာ၂၀၁၄ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားအေပၚအေျခခံျပီးျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း 
အလြန္အေရးၾကီးသည္။73 ဤကဲ့သို႔ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျပီးေနာက္ NSDFသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဥပေဒ (သို႔မဟုတ္) 
အမိန္႔အရျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ တရားဝင္တာဝန္ခံအဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးနိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။. 
 

C.III  စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ 

၁၀၆။ ျမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမွု အရွိန္အဟုန္အေပၚသံုးသပ္ျပီးလက္ရွိေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ 
ဘက္ေပါင္းစံုတိက်ေသာနယ္ေျမေဒသစီမံကိန္းနွင့္ က႑အလိုက္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း ႏစွ္မ်ိဳးလံုးအတြက္မ်ားျပားေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ဌာနခြဲမ်ား၏စီမံမွ ု
မ်ားနွင့္ဆက္နြယ္ေဆာင္ရြက္ေနရျပီး စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစသံည္အလြန္ပင္ အပုိင္းကြဲျပား စိတ္ျဖာေနသည္။ 
လက္ရွိအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း နွင့္ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အာဏာကုိ တစ္စုံတစ္ဦးထံ 
ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္GADက ဦးေဆာင္ညွိႏိႈ္င္းေနျပီး ေရရွည္္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ညွိႏိႈ္င္းမႈမ်ား 
အတြက္လုိအပ္္ခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ေရရွည္္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ညွိႏိႈ္င္းမႈမ်ားအတြက္ ယင္းအေျခအေနမွာ 
ခက္ခဲသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။74ေရရွည္ဗ်ဴဟာက်ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားအတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးမႈက 
ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႔နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရည္အေသြးကိုက်ဆင္းေစပါသည္။ ရန္ပံုေငြ 
ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းသည္အႏၱရာယ္ကင္းေသာ ေသာက္သံုးေရေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ မိလႅာစနစ္ႏွင့္အမႈိက္သိမ္းျခင္းအစရွိေသာ 
ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈ ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင္ ့ ၿမိဳ႕ျပအေျခခ်ေနထိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔တြင္စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းေစေသာ အဓိက 
အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္သည္။  
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၁၀၇။ တိုက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ားစတင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ပါဝင္မႈကနည္းပါးေန 
ေသးသည္။ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နွင္ ့တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္မ်ားကဲ့သုိ့ ေရြးေကာက္ခံမ်ား နွင့္ျမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားမရွိပါ။ ေဒသခံေကာ္မတီ၏အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လူတိုင္း 
မဲဆႏၵေပးခြင့္မရွိေသာေၾကာင္ ့ တာဝန္ခံမႈႏွင္ ့ ေဒသခံမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသၿူမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားမ ွ ေရြးခ်ယ္သည့္ ေဒသခ ံ ျပည္သူမ်ားကို 
တိုက္ရိုက္တာဝန္ရွိမွုမွာႏိုင္ငံေရးအရတရားဝင္ေဆာင္ရြက္ပုိငခ္ြင့္ရွိသည္အ့ေျခအေနကင္းမဲ့သျဖင္ ့အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
ေဒသခံမ်ားအတြက္စုေ၀းေဆြးေနြးရန ္ ေနရာ(ခန္းမ) မရွိပါ။ ထို႔အျပင္အစိုးရမွခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ က႑အတြက္ သြယ္ဝိုက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီမ်ား 
ဖြဲ႔စည္းရန္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူက႑ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္အစိုးရဘက္မွ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားႏွင့္ျပည္သူ 
ၾကားရွိတာဝန္ခံမႈရွိသည့္ဆက္ဆံေရးုေလ်ာ့ပါးေစသည့္ကိုအႏၱရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ 
 

၁၀၈။ ၿမိဳ႕ျပေျမ (ရပ္ကြက္မ်ား)ႏွင္ ့ ေက်းလက္ေျမ (ေက်းရြာအုပ္စု)တို႔၏ နယ္ေျမေဒသႏွင္ ့အေျခခ ံအေဆာက္အအံု 
ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကို္ ရႈပ္ေထြးေစေသာ DMAs မ ွ DRDs ၏ ေထာက္ပံ့ 
ေငြမ်ားမွတဆင္ ့ မၾကာေသးမီက ပိုင္းျခားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ DMAs မ ွ DRDs ကိုခြဲထုတ္ျခင္းသည္ ျပည့္စံုေသာ 
ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ အက်ိဳးမဲ့ေစသည္။ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုႏွစ္ခုလံုးသည္ 
စီးပြားေရးႏွင္ ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာတို႔တြင္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံက်ေသာ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ျပရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုတို႔ တစ္ျပိဳင္နက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန ္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ၿမိဳ႕ျပမ်ားအျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အရွိန္ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမိဳ႕ျပ-ေက်းလက ္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မ်ားျပားလာသည္။ လွ်င္ျမန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ထိုၿမိဳ႕ျပ 
ေျမမ်ားႏွင္ ့ နီးကပ္စြာတည္ရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမယာမ်ားသည္ အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္လာၿပီး မတူညီေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား 
အၾကားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ယင္းပဋိပကၡဇုန္သည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေျမကို ေျပာင္းလဲပိုင္းျခား 
သတ္မွတ္သည္။ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေရရွည္တိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းတြင ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးေျမ၏ တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ 
လူဦးေရတိုးပြားမႈႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆပိုမိုျမင့္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။75ထို႔ေၾကာင့္ၿမိဳ႕ျပဧရိယာႏွင့္နီးေသာစိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ 
အျခားေျမလြတ္မ်ားသည္မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိေသာေျပာင္းလဲျခင္းဖိအားမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 
တန္ဖိုးျမင့့္ၿမိဳ႕ျပေျမအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ 
စိုက္ပ်ိဳးေျမအၾကားအဓိကအျငင္းပြားမႈကိုၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုးအာဏာသက္ေရာက္ေစမည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအဆင့္ဆင့္စိ
စစ္ေပါင္းစည္းထားေသာနယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာစီမကံိန္း တစ္ခုမတွဆင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္င ံ
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လက္ရွိျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အစိတ္အစိတ္ကြဲျပားေနျပီးအဆက္အစပ္ကင္းမဲ့ေနေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္ကိ ုဆက္လက္မျဖစ္ေပၚေအာင္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္လိုအပ္သည္။ 
 

၁၀၉။ စည္ပင္သာယာအဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့ အခြနဆ္ိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန ္
အေရးၾကီးစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၈ခႏုွစ ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္ရာတြင ္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ 
ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္တကြ အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာကိ ု လႊဲေျပာင္းရရွိထားေသာ စည္ပင္သာယာ 
အဆင့္၌ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းကို ထည့္သြင္းျခင္းၿဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ 
ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။လက္ေတြ႕က်သည့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ 
စည္ပင္သာယာေရးရာ႒ာနမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင ္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မဲေပးခြင့္ဥပေဒအေပၚ အေျချပဳထားေသာ 
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တစ္ခု အတြက္တာဝန္ရွိေသာ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အနာဂတ္လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေရး မ႑ိဳင္အျဖစ္ အေရးပါလာပါလိမ့္မည္။  
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C.IV  စည္ပင္သာယာအေျခခံဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား/အေျခခ ံအေဆာက္အအံမု်ား။  

၁၁၀. ၂၀၁၄ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းပါအခ်က္အလက္မ်ားအရ တစ္ခုႏွင္တ့စ္ခုအျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
ေရ/ေရဆိုးက႑သည္ သိသိသာသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ ေရဆိုးစုေဆာင္းစြန့္ပစသ္ည့္ကြန္ရက ္
(ေရေျမာင္းစနစ)္မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိေသာ ေရဆိုးေရညစ္မ်ားစိမ့္ထြက္ႏိုင္ေသာ 
မိလႅာက်င္းမ်ားကိုအသံုးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္းေနအိမ္အမ်ားစုသည္ ေျမေအာက္တြင္းေရကိ ု ၄င္းတို႔၏ 
ေသာက္သံုးေရ အျဖစ္ေရတြင္းမ်ားမွ တဆင့္ရ႐ွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရ တိုးတက္လာ 
သည္ႏွင့္အမ်ွ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအႏၱရာယ္မ်ားကလည္း အတူတကြေပၚေပါက္လာသည္။ ေသာက္သံုးေရ 
ေပးေဝမႈႏွင့္ေရဆိုးျပန္လည္သန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန ္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရင္းႏွီးျမႇဳပႏ္ွံမႈမ်ားလည္း လိုအပ္ 
လာသည္။ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ခ်ရေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္ရ႐ွိေရးသည ္
လုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မီွအေရးႀကီးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ ထပ္တိုးလ်ွပ္စစ္မီးသြယ္တန္း 
ရ႐ွိေရးသည္ အျခားလ်ွပ္စစ္မီးပံုမွန္ရ႐ွိေသာဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုအေရးပါၿပီးၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑မ်ားတြင္ 
အဓိကအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုျဖစ္ေစပါသည္။ 
 

C.V  လက္ရွ ိၿမိဳ႔ျပစီမံကိန္း ေရးဆဲြျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္။  

C.V.1  ဒုတိယတန္းစားၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား။ 

၁၁၁။ ဒုတိယတန္းစားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္တရားဝင္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္နုိင္မွပုမာဏမွာအကန္႔အသတ္ျဖင္ ့ ႐ွိေနသည္။ 
ၿမိဳ႕ျပေျမေနရာခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းသည ္ပံုမွန္အားျဖင္ ့ေျမကြက္လြတ္မ်ားတြင္သာ အမ်ားစုျဖစ္ေနၿပီးတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ 
အေနျဖင္ ့ တရားဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ စံႏႈန္းျပည့္မွီေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမ႐ွိပါ။ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတြင္ 
ေဒသမသွက္ဆုိင္သူမ်ားပါ၀င္ခြင့္ရသည္ ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမရွိဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္းမ႐ွိပါ။ သမားရိုးက် 
ၿမိဳ႕ျပေျမကြက္မ်ားသိပ္သည္းမွုႏွင္အ့ေဆာက္အဦးဗိသုကာဆိုင္ရာပံုစံမ်ားမွာ နည္းလမ္းမက်တက်ပုံစံျဖင့္ သင့္သလုိ 
ေပၚထြက္လာမွုသည္ လက္ရွိလမ္းမ်ားေပၚတြင ္ေျမကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးကိ ုဦးတည္လာေနသည္။ သို႔ရာတြင ္ ျမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ 
အရွိန္အဟုန္ျမင့္လာသည့္အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လက္႐ွိက်င့္သံုးေနေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ပုစံ ံ မ်ားသည္ 
အကန္႔အသတ္ရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

C.V.2  ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလး။ 

၁၁၂။ ဒုတိယတန္းစားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္မတူဘဲအဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ခုသည္ ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့
စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒလုပ္ေဆာင္ရန ္ စုေပါင္းထားေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ(CDC)႐ွိၿပီးျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ CDCသည္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
မ်ားႏွင္ ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကိုသိသိသာသာကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အမိန္႔ 
အာဏာရွိေသာ ကာလပိုင္းအျခားတြင္ CDC ႏွစ္ခုလံုးသည္ ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင္ ့
ဝင္ေငြျမင့္တင္ရန္အတြက ္ လိုအပ္ေသာတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန ္ ဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တည္ဆဲလုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားပါဝင္သည္။ YCDCတြငၿ္မိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင္ဖ့ြံ႕ၿဖိဳူတိုးတက္ေရးဌာနမွာ နွစ္အေတာ္ျကာ႐ွိၿပီးမႏၱေလးတြင္ 
အဆိုပါဌာနသည္ ၂၀၁၅၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္မွာ ကနဦးအဆင့္တြင္သာ႐ွိေသးသည္။ ရန္ကုန္ႏွင္ ့
မႏၱေလးသည္ ႐ွိရင္းစြဲစည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသာ က်င့္သံုးေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏တင္းၾကပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ယခုလက္႐ွိႏိုင္ငံေရးႏွင္ ့ဥပေဒ 
ေရးရာအေျခအေနအရမႏၱေလးႏွင့္ရန္ကုန္႐ွ ိ စည္ပင္သာယာေရးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားသည္ ကနဦးဒီမိုကေရစီဥပေဒ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုအကန္႔အသတ္ႏွင့္သာလုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ 
 
၁၁၃။ ဒုတိယတန္းစားၿမိဳ႕မ်ားမွာကဲ့သို႔ ရန္ကုန္နွင့္မႏၱေလးႏွစ္ခုလံုးတြင ္ ေျမေနရာတိုးခ်ဲ႔ျခင္းကိ ု  ေဒသအလိုက္ 
လမ္းကြန္ရကတ္ိုးခ်ဲ႔ျခင္းႏွင္ ့ ေဒသတြင္းစံႏႈန္းထားမ်ားႏွင္ ့ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အေျခခံထားသည့္ 
ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားက ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။စီးပြားေရးတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ 
စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားမ ွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေျမေနရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဤလုပ္ေဆာင္မႈကို 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ ရန္ကုနႏ္ွင္ ့ မႏၱေလး ႏွစ္ေနရာလံုးသည္ ေျမေနရာ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျပင္္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ရွိေနသည္။ JICA မ ွ
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နည္းပညာ ပံပိုးမႈႏွင့္အတ ူ YCDC သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းက ျပန္လည္စီစစ္ေရးဆြဲခဲ့ျပီး ၂၀၁၄ မ ွ ၂၀၄၀ 
ကာလအတြင္း အက်ံဳး၀င္သည့္ ဘက္စံုဗ်ဴဟာေျမာက္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲ ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၂/၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင ္ မႏၱေလး၌ MCDC ႏွင္ ့ MOC. DUHD မ ွ "၂၀၄၀ခုႏွစ ္ ျမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္စီမံကိန္း"ကိုေရးဆြဲျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ အားေကာင္းေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင္ ့
အတူ ႏိုင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈမ်ားျပားလာမႈအေပၚအေျခခံ၍ မႏၱေလးေဒသ၏ ေျမေနရာဖြဲ႕စည္းမႈကိ ု
ေဆာင္ရြက္ရန ္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ က်ယ္ျပန္႕ျပည့္စံုေသာ သုေတသနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ စီမံကိန္း ႏွစ္ခုစလံုးကို 
ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးသည ္ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ (၄)ခ်က္အေပၚ 
မူတည္ေနပါေသးသည္။ ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္လံုေလာက္ေသာ ဥပေဒေရးရာ စီမံျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားရွိျခင္း၊ ဒုတိယအားျဖင့္ ေျမေနရာ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတို႔ကို ၾကီးၾကပ္နိုဳင္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳရွိျပီး 
ကြ်မ္းက်င္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ၊ တတိယအားျဖင့္ ျမိဳ႕ေတာ္ႏွစ္ခုလံုး၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္သူမ်ား၊ 
စီမံကိန္းကာလအတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ ဒီမိုကေရစီျပည္သူမ်ားႏွင့္ပါ၀င္သူမ်ားထံမွစီမံကိန္းအေပၚ ခိုင္မာေသာ 
ကတိကဝတ္ေပးျခင္း၊ ထို႔အျပင္ ေစ်းကြက္အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ျမိဳ႕ျပေျမယာစီးပြားေရးက႑၏ အေျခခ ံ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို လက္ခံရန္ႏွင္ ့ ေမွ်ာ္မွန္းထားရန္လိုအပ္သည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားနွင့္ 
မျပည့္စံုပါကလက္ရွိျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းၾကီးမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
C.VI  ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရး။ 
 
၁၁၄။ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးရွိ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုျပဌာန္းရန ္ လိုအပ္ေနသည္။ လက္ရွိ ျမိဳ႕ျပႏွင္ ့ ေဒသ--ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းဥပေဒမူၾကမ္းသည္ 
စီမံကိန္းပုံစံမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၏ကနဦးအဆင့္ကိုေဖၚျပထားသည္။ ၎မူၾကမ္းသည္အနာဂတ္၌ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား 
အားလံုးကို အဓိက အခ်က္မ်ားပါ၀င ္ ျပဌာန္းနုိင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစသည္။ ျမိဳ႕ျပစီမံကိ္န္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင ္
ျမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား ပါ၀င္ခြင္ ့ ရရွိေစမည္စ့ည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေသးပါ။ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အျငင္းပြားဖြယက္ိစၥရပမ္်ားကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာတြင ္
ျပည္သူလူထုမွ တရား၀င္နည္းလမ္းျဖင့္ ပါဝင္နုိင္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊တာဝန္ခံႏိုငမ္ွ၊ုက်ား-မၾကားေနျဖစ္ျခင္းနွင္ ့
တရားမွ်တျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေသာဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအေျခအေနသည္ 
အက်ဳိးစီးပြားမတူညီေသာအုပ္စုမ်ားအျကားအျငင္းပြားမႈမ်ား (ဥပမာ ျမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ/ စည္ပင္သာယာေရး 
ဦးစီးဌာန၏ စီမံကိန္းအၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္မတူညီေသာ ျမိဳ႕ေနလူထု၏စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားမွတင္ျပလာေသာ ကြဲလြဲသည့္ 
သေဘာထားမ်ား)ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ဥပေဒမူၾကမ္းတြင ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္လူမႈေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျမေနရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္အတတူကြ ေပါင္းစပပ္ါ၀င္ျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ စီမံကိန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင္၄့င္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံႏိုင္ရည္ရွိေစသည့္ ျမိဳ႕ျပႏွင့္လူေနထိုင္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္အေရးပါသည္။မလႊဲမေရွာင္သာပဲ ျမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းက လယ္သမားတို႔၏ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနည္းပါးေစရန္လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
ေဆာင္ရြက္ရန ္ အေရးၾကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအျမင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈအျမင္မ်ား၏ရလဒ္မ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ ္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔သည္ ဥပေဒမူၾကမ္း၌မပါရွိပါ။ထို႔အျပင္ျမန္မာနုိင္င ံ အေဆာက္အဦး စည္းမ်ဥ္းတြင္ပါရွိေသာ 
နည္းစနစ္မ်ားကို္ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဥပေဒ၌ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္သည္။ မူၾကမ္းျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္အဆိုပါမူၾကမ္းကို ျမိဳ႕ျပ 
ျပန္လည္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ၊ ျမိဳျပအသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျမိဳ႕ျပအေမြအနွစစ္ီမခံန္႕ခြဲမႈစသည္ ့ လိုအပ္ေသာ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားထပ္မ ံ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ဥပေဒေရးရာဖြဲ႕စည္းပံုကိုအစျပဳရန္လံုေလာက္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ 
 
၁၁၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသားေရးႏိုင္ငံေရး အသြင္ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနဆဲကာလတြင္ရွိေနသည္။ 
လက္တေလာ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈက ဖြဲ႔စည္းပံုအျခခံအပါအဝင ္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
မ်ားကို အသက္သြင္းရန္ အခြင့္အေရးေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအဆံုုးတြင္ နုိင္ငံေတာ ္
အစိုးရက အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ံရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခခအံေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင္ ့ ၿမိဳ႔ျပဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး 
အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြရယူႏိုင္သည္ ့အခြင့္အေရးကိုလည္း ဖြင့္ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 
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အဆံုးသတ္ေကာက္နႈတ္ခ်က္မ်ား 
 
1  UNESCAP, Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2014, Bangkok 2014.  For categorization as low-income, 
lower-middle income, and upper-middle income the World Bank’s definitions were used.  Since the World Bank 
uses statistical methods different from UNESCAP for categorization, GDP figures published by UNESCAP in its 
Statistical Yearbook can deviate from World Bank data.  Please note that term ‘national income per capita’ is a 
statistical macro-economic metric not to be confused with monthly or annual incomes of individual households.  
2  UNESCAP, Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2014, Bangkok 2014.  For categorization as low-income, 
lower-middle income, and upper-middle income the World Bank’s definitions were used.  Since the World Bank 
uses statistical methods different from UNESCAP for categorization, GDP figures published by UNESCAP in its 
Statistical Yearbook can deviate from World Bank data.  Please note that term ‘national income per capita’ is a 
statistical macro-economic metric not to be confused with monthly or annual incomes of individual households.  
3Detailed indicators for classifying an area either as “urban” or as “rural” may exist, yet apparently are not 
available in the public realm. 
4  UNESCAP, Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2014, Bangkok 2014.  For categorization as low-income, 
lower-middle income, and upper-middle income the World Bank’s definitions were used.  Since the World Bank 
uses statistical methods different from UNESCAP for categorization, GDP figures published by UNESCAP in its 
Statistical Yearbook can deviate from World Bank data.  Please note that term ‘national income per capita’ is a 
statistical macro-economic metric not to be confused with monthly or annual incomes of individual households.  
5  UNESCAP, Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2014, Bangkok 2014.  For categorization as low-income, 
lower-middle income, and upper-middle income the World Bank’s definitions were used.  Since the World Bank 
uses statistical methods different from UNESCAP for categorization, GDP figures published by UNESCAP in its 
Statistical Yearbook can deviate from World Bank data.  Please note that term ‘national income per capita’ is a 
statistical macro-economic metric not to be confused with monthly or annual incomes of individual households.  
6  UNESCAP, Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2014, Bangkok 2014.  For categorization as low-income, 
lower-middle income, and upper-middle income the World Bank’s definitions were used.  Since the World Bank 
uses statistical methods different from UNESCAP for categorization, GDP figures published by UNESCAP in its 
Statistical Yearbook can deviate from World Bank data.  Please note that term ‘national income per capita’ is a 
statistical macro-economic metric not to be confused with monthly or annual incomes of individual households.  
7  It needs to be realized that data for Myanmar for 1990 might be not be very accurate, as 1990 figures used by 
UNESCAP do not reflect a comprehensive census, but result from surveys and estimates based on samples of 
limited size.  
8  Ministry of Immigration and Population, The 2014 Population and Housing Census, The Union Report (Census 
Report Vol. II), Nay Pyi Taw, May 2015, p. 14 (Table 2). 
9USAID Country Profile: Property Rights and Resource Governance, Burma (2013), p. 2. 
10  McKinsey Global Institute’s (MGI) study “Myanmar’s Moment: Unique Opportunities, Major Challenges” 
projects an urban population of between 16.5 million and 18 million for 2030.  MGI, “Myanmar’s Moment: Unique 
Opportunities, Major Challenges”, (Seoul/San Francisco) 2013, pp. 123-124.  Unlike projections in RUDRMYA, 
MGI’s projections exclude urban population in cities smaller than 200,000.  Hence, it can be assumed that 
RUDRMYA figures reflect a realistic (ballpark) estimate. 
11  This section is based on research sponsored by Australian Aid and the World Bank Group: World Bank Group, 
East Asia’s Changing Urban Landscape: Measuring a Decade of Spatial Growth, Washington D.C., 2015. 
12  Ibid., စာ၁၀၅. 
13The Ministry of Transport of the Republic of the Union of Myanmar, The Survey Program for the National 
Transport Development Plan in the Republic of the Union of Myanmar, Final Report (Sept. 2014).  The Report 
was prepared by a consortium of consultancies for JICA under the lead guidance of Myanmar’s Ministry of 
Transport in cooperation with the Ministry of Construction and the Ministry of National Planning and Economic 
Development. 
14  Ibid., စာ ၄-၂၉ f.  
15  So far, three Special Economic Zones are being planned or implemented in Myanmar: Thilawa, situated about 
25 km to the south of Yangon, Dawei SEZ, and a third SEZ in Kyaukpyu.  Thilawa SEZ focuses on light 
manufacturing and is expected to be operational by the end of 2015.  Kyaukpyu will serve as a link between 
South Asia and the People's Republic of China, centering on gas and petroleum-related industries.  Dawei SEZ is 
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planned to be a center of heavy manufacturing serviced by a deep water port.  According to ADB, all of 
Myanmar’s SEZs require substantial infrastructure investments to spur economic activity and facilitate growth.  
Probably due to micro-locational weaknesses, the SEZs have so far found few occupants.  Cf. ADB, Myanmar: 
Unlocking the Potential, Country Diagnostic Study, Mandaluyong City, (Philippines), 2014, p. 93.  Projected 
connectivity needs of the SEZ are factored into the concept of NSDF. 
16  The ‘prototype’ of the concept of establishing urban hierarchies based on urban functionality and urban 
‘catchment areas’ – spatially expressing the extent of a city’s excess of importance for the surrounding region - 
was first developed in full by the German urban geographer Walter Christaller in the early 1930s. 
17  Yangon and Mandalay have their own distinctive systems of local governance, which are dealt with in a 
separate section below. 
18  Schedule II of the Constitution assigns tasks and responsibilities to the States/Regions.  
19  Section informed by UNDP Myanmar’s seminal report, Mapping the State of Local Governance in Myanmar: 
Background and Methodology, (Yangon) 2015, pp. 51-59; and M. Arnold/Ye Thu Aung/S. Kempel/K. Pyar Chit 
Saw, Municipal Governance in Myanmar – An Overview of Development Affairs Organizations, (Yangon) July 2015 
(Discussion Paper No. 7 in: MDRI/CESD & Asia Foundation: Subnational Governance in Myanmar Discussion Paper 
Series).  Findings derived from author’s interviews in November/December 2015 largely affirmed research results 
referred to. 
20  The local Department of Planning (DoP) is a deconcentrated department under the Union Ministry of Planning 
and Economic Development.  It needs not to be confused with any agencies on the local level that may engage in 
comprehensive spatial (physical) planning.  See Section 3.3 below for brief explication of township plans prepared 
by DoP.   
21  Cf. Kyi Pyar Chit Saw and Matthew Arnold, Administering the State in Myanmar – An Overview of the General 
Administration Department, (Yangon) Oct. 2014, p. 44 (=Discussion Paper No. 6 in: MDRI/CESD & Asia 
Foundation: Subnational Governance in Myanmar Discussion Paper Series). 
22  The ‘Township Farmland Administration Body’ is also called ‘Township Farmland Management Body’ 
occasionally.  
23  Cf. Kyi Pyar Chit Saw and Matthew Arnold, ibid., p. 47. 
24  UNDP, ibid., p. 46.  It needs to be taken into account, however, that TDSCs were only established in March 
2013 amidst other major political and administrative changes.  Hence, outside observers should allow some time 
for the new institutions to take root. 
25  Due to varying translations, alternatively the term ‘Township Development Affairs Committee’ (TDAC) is in use.  
Both terms, ‘Township Municipal Committee’ and ‘Township Development Affairs Committee’ refer to the same 
local entity. 
26  Translation issues are at work here as well.  Both terms, ‘Department of Municipal Affairs’ (DMA) or, 
alternatively, ‘Development Affairs Organization’ (DAO) refer to the same entity.  In RUDRMYA the term 
‘Department of Municipal Affairs’ (DMA) is preferred, since this term and its connotations are considered to be 
better indications for the local infrastructural services DMA (and TMuC) are supposed to provide to the general 
public.  
27  A detailed discussion of DMA’s manifold operations in the area of local economic governance would be beyond 
the scope of this report.  For more information, cf. M. Arnold/Ye Thu Aung/S. Kempel/K. Pyar Chit Saw, ibid., p. 
viii; pp. 24-27. 
28  A detailed discussion of DMA’s manifold operations in the area of local economic governance would be beyond 
the scope of this report.  For more information, cf. M. Arnold/Ye Thu Aung/S. Kempel/K. Pyar Chit Saw, ibid., p. 
viii; pp. 24-27. 
29  Interviews with municipal officials in Pyay and Monywa. 
30  The Ministry of Construction’s Department of Urban and Housing Development (DUHD) was renamed in 2015.  
Previously, it was known as DHSHD - Department of Human Settlements and Housing Development.   
31  Interviews with several senior officials at DUHD.   
32  There also exists a Township Planning and Implementation Committee (TPIC).  Yet UNDP research suggests 
that in most townships the TPIC is not very active.  Cf. UNDP, ibid., p. 41. 
33  Interview with senior official at Yangon Region’s Department of Planning.   
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34  Cf. Jared Bissinger and Linn Maung, Subnational Governments and Business in Myanmar, (Yangon) 2014, p. 
21 (=Discussion Paper No. 2 in: MDRI/CESD & Asia Foundation, Subnational Governance in Myanmar Discussion 
Paper Series). 
35  Interview with officials from DMA in Monywa. 
36  A detailed discussion of DMA’s manifold operations in the area of local economic governance would be beyond 
the scope of this report.  For more information, cf. M. Arnold/Ye Thu Aung/S. Kempel/K. Pyar Chit Saw, ibid., p. 
viii; pp. 24-27. 
37  UN Habitat (Lab), Guidelines for Urban Planning (Prepared for the Union of Myanmar), Nairobi 2015, p. 25.  
38Ministry of Immigration and Population, The 2014 Population and Housing Census, ibid., pp. 60-62 (Table A-3). 
39  Cf. UNDP Myanmar, The State of Local Governance: Trends in Yangon, ibid., pp.1-2. 
40  UNDP Myanmar, Mapping the State of Local Governance in Myanmar, ibid., p. 55-56. 
41  Cf. UNDP Myanmar, The State of Local Governance: Trends in Yangon, p. 20. 
42  Information received from officials Mandalay’s CDC Road and Bridges Department, Mandalay, Nov. 2015. 
43  Cf. Japan International Cooperation Agency (JICA), The Project for the Strategic Urban Development Plan of 
the Greater Yangon, Final Report I, (Yangon) 2013, p. 2-129.   
44  Japan International Cooperation Agency (JICA), ibid., p. 6-11. 
45  JICA research also identified a few zonal regulations which mostly determine admissible building heights and 
safeguard vistas in the spatial proximity of highly significant religious buildings such as the Shwe Dagon Pagoda. 
46  According to YCDC’s organigram, three Departments of Engineering with differing areas of responsibility exist: 
Building, Roads and Bridges, and Water and Sanitation.  Cf. UNDP Myanmar, The State of Local Governance: 
Trends in Yangon, ibid., p. 21. 
47  A detailed discussion of DMA’s manifold operations in the area of local economic governance would be beyond 
the scope of this report.  For more information, cf. M. Arnold/Ye Thu Aung/S. Kempel/K. Pyar Chit Saw, ibid., p. 
viii; pp. 24-27. 
48  Cf. Myanmar Times, A Tale of Two New Cities as Satellite Towns Grow on Outskirts, 19.03.2015, 
http://www.mmtimes.com/index.php/business/property-news/13616-a-tale-of-two-new-cities-as-satellite-towns-
grow-on-outskirts.html (accessed February 1, 2016).  
49  JICA, ibid., p. 3-41. 
50  JICA, ibid., p. 4-78. 
51  Ministry of Immigration and Population, The 2014 Population and Housing Census, Mandalay Region (Census 
Report Volume 3–I), Table A-3, p. 20. 
52  Cf. UNDP Myanmar, The State of Local Governance: Trends in Mandalay, (Yangon) 2015, p. 29. 
53  Cf. footnote 48.  Arguably, this laudable move co-originated from recommendations made by ADB in the 
context of the ‘Preparing Urban Services Improvement Project’ (TA-8472). 
54  Cf. footnote 48. 
55  PM Group/Safege/MMIC for ADB/AfD/MCDC, Inception Report - Preparing Urban Services Improvement Project 
(ADB TA-8472 MYA), (Manila), May 2014, p. 69. 
56  Ibid. 
57  Compound average annual growth rate (CAGR).  
58  PM Group/Safege/MMIC, ibid., p. 73 (Figure 15, SWOT Analysis of Urban Planning). 
59  PM Group/Safege/MMIC, ibid., pp. 190-191. 
60  Information as well as English translation of draft received in November 2015 from senior officials of DHUD.   
61  Information as well as English translation of draft received in November 2015 from senior officials of DHUD.   
62  Information as well as English translation of draft received in November 2015 from senior officials of DHUD.   
63  The term “relatively safe” was selected because research indicates that even in drinking water piped through 
networks bacteria may be found, as central water supply is not necessarily disinfected.  Cf. PM 
Group/Safege/MMIC for ADB/AfD/MCDC, ibid., p. 51.  In Yangon CDC area in all samples of drinking water taken 
from the piped system bacteria were detected.  Cf. Japan International Cooperation Agency (JICA), ibid., p. 2-
305. 
64  Ministry of Immigration and Population, ibid., pp. 243-244. 
65  Data for Chin State appear to slightly implausible and arguably warrant a closer look. 
66  Cf. PM Group/Safege/MMIC for ADB/AfD/MCDC, ibid., p. 192.   
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67  Cf. Japan International Cooperation Agency (JICA), ibid., p. 2-305. 
68  Ibid., p. 2-298. 
69  Cf. PM Group/Safege/MMIC for ADB/AfD/MCDC, ibid.   
70  Ministry of Immigration and Population, ibid., pp. 232-233. 
71  Cf. PM Group/Safege/MMIC for ADB/AfD/MCDC, ibid., p. 194. 
72  Cf. PM Group/Safege/MMIC for ADB/AfD/MCDC, ibid., p. 194. 
73  The Ministry of Transport’s document is based on a population estimate of 59.1 million inhabitants in 2012 
(ibid., p. 2-2).  The population as measured by the census of 2014 is 51.5 million, approx. 13% lower than 
estimated. 
74  Cf. PM Group/Safege/MMIC for ADB/AfD/MCDC, ibid., p. 194. 
75  Cf. Shlomo Angel, Planet of Cities, Cambridge MA, 2012, p. 169. 
 
D.  ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 
D.I  ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ : အတိုေကာက ္ေ၀ါဟာရမ်ားစာရင္း 
 
ADB  Asian Development Bank (အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္) 
AFD  Agence France Développement (ျပင္သစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စ)ီ 
CBD  Central Business District  စီးပြားေရးဗဟိ ု
DAO  Development Affairs Organization (DMA)  စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ 
DMA  Department of Municipal Affairs (DAO) စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန 
DoP  Department of Planning (စီမံကိန္းဌာန) 
DRD  Department of Rural Development ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန 
DHSHD  Department of Human Settlements and Housing Development 

(ျမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန) 
DUHD  Department of Urban and Housing Development ျမိဳ႕ျပနွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန 
GAD  General Administration Department အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန 
GMS  Greater Mekong Sub-Region (မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ) 
JICA  Japanese International Cooperation Agency 

(ဂ်ပန္ႏိုင္င ံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စ ီ
MCDC  Mandalay City Development Committee (မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ) 
MNBC  (Provisional) Myanmar National Building Code 

(ျမန္မာနိုင္င ံအမ်ိဳးသားအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား) 
MoBA  Ministry of Border Affairs (နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန) 
MoC  Ministry of Construction (ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန) 
MoHA  Ministry of Home Affairs (ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန) 
MoNPED Ministry of National Planning and Economic Development 

(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ၾကီးဌာန) 
MoT  Ministry of Transport (ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာန) 
NLD  National League for Democracy (အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစ ီအဖြဲ႕ခ်ဳပ)္ 
NSDF  National Spatial Development Framework 

အမ်ိဳးသားအဆင့္နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ႈ မူေဘာင)္ 
NUP  National Urban Policy အမ်ိဳးသားျမိဳ႕ျပမူ၀ါဒ 
SUDPGY Strategic Urban Development Plan for the Greater Yangon (Area) 
  (ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက် ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း) 
TA  Township Administrator (ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) 
TDAC  Township Development Affairs Committee (TMuC) ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ 
 
TDSC  Township Development Support Committee ျမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ 
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TFAB  Township Farmland Administration Body (ျမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕) 
TMC  Township Management Committee (ျမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတ)ီ 
TMuC  Township Municipal Committee (TDAC) (ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ) 
TPIC  Township Planning and Implementation Committee 

(ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင္ ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ) 
TPO  Township Planning Office (ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန) 
YCDC  Yangon City Development Committee (ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ) 

D.II  ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ - ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ား 
 
ADB, Myanmar: Unlocking the Potential, Country Diagnostic Study, Mandaluyong City, (Philippines), 
2014. 
 
Angel, S., Planet of Cities, Cambridge MA, 2012. 
 
M. Arnold/Ye Thu Aung/S. Kempel/K. Pyar Chit Saw, Municipal Governance in Myanmar – An Overview 
of Development Affairs Organizations, (Yangon) July 2015 (=Discussion Paper No. 7 in: MDRI/CESD & 
Asia Foundation: Subnational Governance in Myanmar Discussion Paper Series).   
 
Jared Bissinger and Linn Maung, Subnational Governments and Business in Myanmar, (Yangon) 2014, 
(=Discussion Paper No. 2 in: MDRI/CESD & Asia Foundation, Subnational Governance in Myanmar 
Discussion Paper Series). 
 
The Irrawaddy (on-line edition) of June 22, 2015, ”Rangoon Parliament Endorses Plan for 7 New 
Satellite Towns” (http://www.irrawaddy.com/burma/rangoon-parliament-endorses-plan-for-7-new-
satellite-towns.html).  
 
Japan International Cooperation Agency (JICA), The Project for the Strategic Urban Development Plan 
of the Greater Yangon, Final Report I, (Yangon) 2013.  
 
McKinsey Global Institute (MGI), Myanmar’s Moment: Unique Opportunities, Major Challenges, 
Seoul/San Francisco, 2013.  
 
The Ministry of Immigration and Population of the Republic of the Union of Myanmar, The 2014 
Population and Housing Census, The Union Report (Census Report Vol. II), Nay Pyi Taw, (May) 2015 
 
The Ministry of Transport of the Republic of the Union of Myanmar, The Survey Program for the 
National Transport Development Plan in the Republic of the Union of Myanmar, Final Report, Nay Pye 
Taw, Sept. 2014. 
 
Myanmar Engineering Society/UN-Habitat Myanmar; Provisional Myanmar National Building Code, n. 
p., n. y. (Yangon, 2012). 
 
Myanmar Times (on-line edition) March 19, 2015, A Tale of Two New Cities as Satellite Towns Grow 
on Outskirts, http://www.mmtimes.com/index.php/business/property-news/13616-a-tale-of-two-new-
cities-as-satellite-towns-grow-on-outskirts.html. 
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PM Group/Safege/MMIC for ADB/AfD/MCDC, Inception Report - Preparing Urban Services 
Improvement Project (ADB TA-8472 MYA), (Manila), May 2014. 
Kyi Pyar Chit Saw and Matthew Arnold, Administering the State in Myanmar – An Overview of the 
General Administration Department, (Yangon) Oct. 2014 (=Discussion Paper No. 6 in: MDRI/CESD & 
Asia Foundation: Subnational Governance in Myanmar Discussion Paper Series). 
 
UNDP Myanmar, Mapping the State of Local Governance in Myanmar: Background and Methodology, 
(Yangon) 2015.  
 
UNDP Myanmar, The State of Local Governance: Trends in Mandalay, (Yangon) 2015. 
 
UNDP Myanmar, The State of Local Governance: Trends in Yangon, (Yangon) 2015. 
 
UNESCAP, Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2014, Bangkok, 2014.  
 
UN-Habitat, National Urban Policy Note for the Union of Myanmar, Nairobi (December) 2014, 
(unpublished mimeo). 
 
UN Habitat (Lab), Guidelines for Urban Planning (Prepared for the Union of Myanmar), Nairobi 2015. 
 
USAID Country Profile: Property Rights and Resource Governance, Burma, 2013. 
 
World Bank Group: World Bank Group, East Asia’s Changing Urban Landscape: Measuring a Decade of 
Spatial Growth, Washington D.C., 2015. 
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