


ထားဝယ် မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ
၂၀၂၀ ြုနှစ် ဇွန်ေ

သက်ဆိုင်ြှု ြေှိရြကာင်း ရော်ပြြျက်

ဤအချက်အလက်များသည် SKL International နှင့် ၎င်း၏ လက်အအာက်ခံအဖွဲ့ အစည်းများ သို့မဟုတ် SKL ဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့  
ကိုယ်စားပြုအသာ အစိုးရများ၏ အပမင်များနှင့် သက်ဆိုင်ပခင်း မရှိြါ။ ဤအစီရင်ခံစာကို Sida ၏ ရန်ြုံအငွ ြံ့ြိုးမှုပဖင့် ပြုစုထုတ်အဝပခင်း ပဖစ်
ြါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာြါ ရှုအထာင့်အပမင်များသည် အလှူရှင်၏ တရားဝင်အပမင်များကို ကိုယ်စားပြုအဖာ်ပြထားမှုအပဖစ် မည်သည့်နည်း
လမ်းနှင့်မျှ ယူဆပခင်း မပြုသင့်ြါ။ 

ရကျးဇူးတင်ေွှာ

ထားဝယ်မမို့၏ မမို့ပြအရရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ သုံးသြ်အလ့လာပခင်းနှင့် မဟာဗျူဟာသည် SymbioCity စွမ်းရည်ပမှင့်တင်မှုအစီအစဉ်
အအကာင်အထည်အဖာ်စဉ်ကာလအတွင်း အေသခံအာဏာြိုင်များ၊ အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ြညာရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရြ်
ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ များပြားလှစွာအသာ ြါဝင်တက်အရာက်သူများ၏ လုြ်အဆာင်ချက်များနှင့် ကကိုးြမ်းအားထုတ်မှုများအြါ်တွင် 
အအပခပြုကာ ပြုစုထားပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းြပြုလုြ်သည့် သင်တန်းများတွင် Yangon Heritage Trust နှင့် One Map 
Myanmar မှ ကျွမ်းကျငြ်ညာရှင်များ ြါဝင်ကူညီခဲ့ကကြါသည်။ 

ဤအနှစ်ချုြ်အစီရင်ခံစာကို အအာက်ြါတို့ ြါဝင်အသာ အဖွဲ့မှ ပြုစုခဲ့ြါသည် - 
အစီရင်ခံစာဦးအဆာင်အရးသားသူများ - Helena Ohlsson (SKL International) နှင့် Vishnu Prasad (SKL International)
ြါဝင်ကူညီအြးသူ - Björn Ekelund (SKL International)
စိစစ်သုံးသြ်အြးသူများ - အေါ်စံြယ်ပဖူလွင် (URDI) နှင့် ဦးအော်မျ ိုးဦး (URDI)

မျက်နှာဖုံးဓာတ်ြုံ - One Map Myanmar 
အပမြုံများနှင့် ရုြ်ြုံများ ေီေိုင်း - Sylvia Platteeuw နှင့် Kailun Sun (Warm in the Winter)
အပြင်အဆင် - ဟိန်းသူ
ဘာသာပြန် - အေါ်ပမပမသက် 



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော 
သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ

ထားဝယ်



ဥရယျာဇဉ်  ၅
အြှာစကား  ၆
အြှာစကား   ၇
အနှစ်ြျုြ်  ၈

၁။ ရနာက်ြံအရြကာင်းအော ၉
 ၁.၁။ မမို့ပြအရရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ သုံးသြ်အလ့လာပခင်းနှင့် မဟာဗျူဟာဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း  ၉
 ၁.၂။ SymbioCity ဆိုသည်မှာ ၁၀
 ၁.၃။ SymbioCity ပမန်မာ ၁၁

၂။ ထားဝယ်မြို့  ၁၅
 ၂.၁။ နယ်အပမအေသဆိုင်ရာ အြိုင်းကဏ္ဍများ ၁၅
 ၂.၂။ အဖွဲ့အစည်းစနစ်နှင့် ဥြအေစည်းမျဉ်းြိုင်းဆိုင်ရာ အြိုင်းကဏ္ဍများ  ၁၆
 ၂.၃။ ထားဝယ်မမို့၏ လူမှုယဉ်အကျးမှုဆိုင်ရာ အြိုင်းကဏ္ဍများ  ၁၈
 ၂.၄။ ထားဝယ်မမို့၏ စီးြွားအရးဆိုင်ရာ အြိုင်းကဏ္ဍများ  ၁၉
 ၂.၅။ ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အြိုင်းကဏ္ဍများ  ၂၁

၃။ ထားဝယ်မြို့၏ ရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော ဆန်းစစ်ရေ့ောြျက် ၂၂
 ၃.၁။ အဓိကကျအသာ အရရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များ ၂၂
 ၃.၂။ အဓိကစိန်အခါ်မှုများနှင့် ြိုင်ဆိုင်ထားအသာ အရင်းအပမစ်များ ၂၃

၄။ ထားဝယ်မြို့အတွက် ြဟာဗျူဟာ ၂၇
 ၄.၁။ အနာဂတ်အမျှာ်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ၂၇
 ၄.၂။ ထားဝယ်မမို့ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးအတွက် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အထိ ဦးစားအြးအဆာင်ရွက်ရမည့် လုြ်ငန်းများ ၂၈

၅။ ကြ်းနားေြ်းအတွက် ြဟာဗျူဟာ ၃၅
 ၅.၁။  အနာက်ခံအအကကာင်းအရာ ၃၅
 ၅.၂။  အနာဂတ်အမျှာ်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ၃၆
 ၅.၃။  ကမ်းနားလမ်း၏ စိန်အခါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ  ၃၇
 ၅.၄။  ဖွံ့မဖိုးမှုအတွက် အဆိုပြုလွှာ ၄၀
 ၅.၅။  အနရာအခင်းအကျင်းရှုအမျှာ်ခင်းနှင့် အများပြည်သူအြန်းအပဖ အသုံးပြုရန် အနရာ  ၄၁
 ၅.၆။  အအပခအအဆာက်အအုံ ၄၅
 ၅.၇။  အရရှည်တည်တံ့အသာ သွားလာြို့အဆာင်အရး ၄၈
 ၅.၈။  အေးနှင့် ကုန်သွယ်အရး ၅၁

၆။ စီြံကိန်းအရကာင်အထည်ရော်ရေး ြဟာဗျူဟာ  ၅၄

၇။ ထားဝယ် SymbioCity အစီအစဉ်ြှ အကကံပြုြျက်ြျား ၅၅
 ၇.၁။ ထားဝယ်မမို့တွင် SymbioCity နည်းစနစ်ကို အြါင်းစြ်ထည့်သွင်းပခင်း ၅၅
 ၇.၂။ မမို့ပြစီမံကိန်း ၅၆
 ၇.၃။ အမျ ိုးသားမမို့ပြမူဝါေအား အအကာင်အထည်အဖာ်ပခင်း  ၅၈

၈။ ေည်ညွန်းကိုးကားရသာ စီြံြျက်ြျား  ၆၀
 ၈.၁။ နှင်းဆီဥယျာဉ်စကကြံ (Rosengårdsstråket) ၆၀
 ၈.၂။ အပြာအရာင်-အစိမ်းအရာင် စကကြံ  ၆၁
 ၈.၃။ Kalvebod Waves ကမ်းနားြန်းခခံ ၆၂

ြာတိကာ
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ပမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်နိငုင်လံဦူးအရထက ်မမို့ပြအနလဦူးအရသည ်ြိမုိ ုလျှငပ်မနစ်ွာတိုးြွားလာလျကရ်ှရိာ မမို့ပြဝနအ်ဆာငမ်ှုများနငှ့ ်အအပခခအံအဆာကအ်အုမံျား 
အြါ် ကကီးမားသည့် ဖိအားများ ကျအရာက်အစြါသည်။ ထို့အကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အရရှည်တည်တံ့အသာ မမို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲမှု၊ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးမှုနှင့် မမို့ပြ  
စမီခံန့်ခွမဲှုတိုအ့တကွ ်ကညူြီံြ့ိုးမှုများ အအရးတကကီး လိအုြလ်ာြါသည။် အရရညှတ်ညတ်ံမ့ှု ြိရုှအိသာ မမို့ပြအေသများ အြါ်ထနွ်းလာအစရန ်အားအြးပမငှ့ ်
တငပ်ခင်း လြုင်န်း ကိ ုအကျ ိုးဆကစ်ြသ်ကဆ်ိငုသ်မူျားအားလုံး မျှအဝထမ်းအဆာငက်ကရမညပ်ဖစမ်ြီး ထိအုတကွ ်အဖွဲ့ အစည်းဆိငုရ်ာ စမွ်းအဆာငရ်ညမ်ျားကိ ု
သာမက လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ စွမ်းအဆာင်ရည်များကိုြါ ပမှင့်တင်အြးရန် လိုအြ်ြါသည်။ 

အဆာကလ်ြုအ်ရးဝနက်ကီးဌာန (MOC) အအာကရ်ှ ိမမို့ပြနငှ့အ်မိရ်ာဖွံ့မဖိုးမှုဦးစီးဌာန (DUHD) သည ်ပမနမ်ာနိငုင်ရံှ ိမမို့ပြနငှ့ ်အမိရ်ာကဏ္ဍ ဖွံ့မဖိုးတိုးတကအ်ရး 
အတွက် တာဝန်ရှိအသာ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းတစ်ရြ်ပဖစ်ြါသည်။ လွန်ခဲ့အသာနှစ်များအတွင်း ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အရရှည်တည်တံ့အသာ မမို့ပြအနာဂတ ်
ကို တည်အဆာက်နိုင်အရးအတွက် ဦးစားအြးအစီအစဉ်သစ်များကို များစွာ အအလးထားအဆာင်ရွက်လာခဲ့ြါသည်။ ထိုအစီအစဉ်များထဲတွင် အိမ်ခန်း 
အြါင်း တစသ်န်း တညအ်ဆာကအ်ြးအရး အစအီစဉ၊် အမျ ိုးသား မမို့ပြမဝူါေ အရးဆွပဲခင်း၊ မမို့ပြနငှ့အ်ေသဖွံ့မဖိုးအရး စမီကံနိ်း ဥြအေအသစ၊် အမျ ိုးသားအမိရ်ာ 
ဖွံ့မဖိုးအရး ဥြအေ၊  မမို့ပြ-အကျးလက ်ချတိဆ်ကမ်ှုအတကွ ်လမ်း ညွှနခ်ျကမ်ျားနငှ့ ်ရာသဦတအုပြာင်းလမဲှုအား ဖွံ့မဖိုးအရးလြုင်န်းစဉမ်ျားအတငွ်း အြါင်းစြ ်
ထည့်သွင်းအရး လမ်းညွှန်ချက်များ အရးဆွဲပခင်းတို့ ြါဝင်ြါသည်။  

မမို့ပြကဏ္ဍအတွင်းရှိ အဓိကလုြ်ငန်းအဆာင်တာများအတွက် စွမ်းရည်ပမှင့်တင်အြးရန် လိုအြ် ချက် အြါအဝင် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှု 
အား ကိငုတ်ယွအ်ပဖရငှ်းရန ်လိအုြ်ချကအ်ား ပဖည့ဆ်ည်းအြးနိငုရ်နအ်တကွ ်MOC သည ်UN-Habitat ၏ ြံြ့ိုးကညူမီှုပဖင့ ်မမို့ပြဖွံ့မဖိုးမှု သအုတ သနဌာနစတိ ်
(URDI) ကိ ုဖွဲ့စည်းတညအ်ထာငခ်ဲြ့ါသည။် SymbioCity စမွ်းအဆာငရ်ည ်ပမှင့ ်တငမ်ှုအစအီစဉအ်ား ၂၀၁၇ ခနုစှမ် ှစတင၍် SKL International၊ DUHD နငှ့ ် 
MOC တို ့ြူးအြါင်း ၍ URDI မတှစဆ်င့ ်အအကာငအ်ထည ်အဖာခ်ဲြ့ါသည။် Sida မ ှရနြ်ုအံငြွံြ့ိုးအသာ ထိ ု၃ နစှ ်စမီကံနိ်းအား အခငွ့အ်လမ်းများ၊ အလားအလာ 
များနငှ့ ်စနိအ်ခါ်မှုများ ကွပဲြားပခားနားကကသည့ ်မမို့အတာသ်ုံးခပုဖစအ်သာ တနသသာရတီိငု်းအေသကကီး၊ စစက်ိငု်းတိငု်းအေသကကီးနငှ့ ်ရမှ်းပြညန်ယ ်တိုရ့ှ ိထားဝယ၊်  
ကအလးနှင့် ကအလာမမို့တို့တွင် အအာင်ပမင်စွာ အအကာင်အထည် အဖာ်နိုင်ခဲ့ ြါသည်။  

ထိအုစအီစဉသ်ည ်နိငုင်အံဆင့န်ငှ့ ်အေသန္တရအဆင့ ်နစှဆ်င့စ်လုံးမ ှအကျ ိုးဆကစ်ြသ်ကဆ်ိငုသ် ူများအား လမူှုအြါင်းစည်းမှုနငှ့ ်လထူြုါဝငအ်ဆာငရ်ကွမ်ှု 
တိုက့ိ ုအအလးထားလျက ်အရရညှတ်ည ်တံအ့သာ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးတိုးတကမ်ှုဆိငုရ်ာ စမွ်းရညပ်မငှ့တ်ငအ်ြးရန ်ရညရ်ယွအ်သာ အစအီစဉ ်ပဖစြ်ါ သည။် အစအီစဉ ်
တွင် ြါဝင်တက်အရာက်သူအြါင်း ၂၀၀ ခန့်အား လက်အတွ့ “လုြ်ရင်းသင်ယူ” နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိအစမြီး မမို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲမှုနှင့် ဖွံ့မဖိုးမှု 
တငွ ်ြညာရြန်ယြ်ယ ်အြါင်းစုမံ ှြညာရငှမ်ျား ြူးအြါင်းအဆာငရ်ကွသ်ည့ ်နည်းလမ်းကိ ုအစြျ ိုးအြးခဲပ့ခင်းအကကာင့ ်ယင်းသည ်အနာဂတတ်ငွ ်ပမနမ်ာနိငုင် ံ
တစ်ဝှမ်း “မမို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲမှုအတွက် စံနမူနာ အကာင်း” တစ်ခု ပဖစ်လာနိုင်ြါသည်။ SymbioCity အစီအစဉ်နှင့် ၎င်း၏ မမို့ပြစီမံကိန်း အရးဆွဲမှုအား  
အားလုံးြါဝငန်ိငုမ်ြီး အရရညှတ်ညတ်ံအ့စအသာ နည်းလမ်းပဖင့ ်ချဉ်းကြအ်ဆာငရ်ကွြ်ုသံည ်မမိုပြစမီကံနိ်း အရးဆွမဲှုလြုင်န်းစဉအ်ား  ြိ၍ု ပြည့စ်ုအံကာင်းမနွ ်
လာအအာင ်အအထာကအ်ကပူြုခဲ ့ြါသည။် အစအီစဉတ်ငွ ်ြါဝငတ်ကအ်ရာကခ်ဲက့ကသမူျားသည ်SymbioCity Approach (SCA) နည်းလမ်းကိ ုအကာင်းစွာ 
နားလည်သိရှိအအာင် အလ့လာခွင့် ရခဲ့ကကမြီး နယ်အပမအေသ၊ ြတ်ဝန်း ကျင်၊ လူမှုယဉ်အကျးမှုနှင့် စီးြွားအရး ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုတို့ကို ဘက်စုံ အြါင်းစြ်
အဆာင်ရွက်မှု၏ အအရးြါြုံကို လက်ခံအသိအမှတ်ပြုလာကကြါသည်။ အစီအစဉ် အဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် မမို့တိုင်းမှ core team အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဆင့်ပမင့် 
အရာရှမိျားသည ်ဆွေီငန်ိငုင်သံို ့အလလ့ာအရးခရီး သွား အရာက၍် နယအ်ပမအေသဆိငုရ်ာနငှ့ ်အဖွဲ့အစည်းဆိငုရ်ာတိုအ့တကွ ်ဘကစ်ုအံြါင်းစြအ်အပဖရှာအသာ 
နည်းလမ်းများပဖင့ ်အဆာငရ်ကွထ်ားသည့ ်ဆွေီငန်ိငုင်မံ ှစမီကံနိ်းများကိ ုအလလ့ာခငွ့ ်ရခဲ ့ကကြါသည။် ဥြမာ ဆွေီငန်ိငုင်၏ံ ပမူနစီြီယစ်နစန်ငှ့ ်အြုခ်ျုြအ်ရး၊  
အများပြညသ်အူြမ်းအပဖ အသုံးပြုရာအနရာများနငှ့ ်အစမိ်းအရာငအ်နရာများ ဖနတ်ီးတညအ်ဆာကအ်ြးမှု၊ လထူြုါဝငအ်ဆာင ်ရကွအ်သာ လြုင်န်းစဉမ်ျား၊  
အစိုးရအမိရ်ာများ၊ လမူှုအရးအြါင်းစည်းမှု၊ ယဉအ်ကျးမှုအအမအွနစှ၊် မမို့ပြစိကုြ်ျ ိုးအရး၊ အရကကီးအရလျှ ံစမီခံန့်ခွမဲှု၊ အရရညှတ်ညတ်ံအ့သာ သွားလာြိုအ့ဆာင ်
အရးနှင့် မမို့ပြအသွင်ကူးအပြာင်းမှု၊ စသည်တို့ ပဖစ်ြါသည်။  

MOC ၏ DUHD ကိယုစ်ား ဆွေီငန်ိငုင်အံစိုးရ၊ Sida၊ SKL International၊ မယလ်မ်ိပုမူန ီစြီယအ်ေသ၊ ဆစတ်နူာပမူနစီြီယအ်ေသ၊ အမူီးလပ်မူနစီြီယအ်ေသ၊  
အုဆာလာပမူနီစီြယ်အေသ၊ စအတာ့ဟုမ်းမမို့အတာ်၊ Yangon Heritage Trust၊ ရန်ကုန်နည်းြညာတက္ကသိုလ်၏ Remote Sensing and GIS 
Research Center နှင့် One Map Myanmar မှ ကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များ၊ ြါဝင်အဆာင်ရွက်ခဲ့ကကအသာ ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများအားလုံးကို များစွာ
 အကျးေူးတင်ရှိအကကာင်း မှတ်တမ်းတင်အြ်ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ မမို့အတာ်များ၏ အရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲအသာ လူမှုစီးြွားဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် 
ဆက်လက်ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်သွားနိုင်ရန်လည်း အမျှာ်လင့် မိြါသည်။

ရေါ်ရအးရအးပြင့်
ေုတိယညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်
မမို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန
အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန
ပြည်အထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံ

ဥရယျာဇဉ်



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ ထားဝယ်မြို့6

နိုင်ငံအတာ်၏ လိုအြ်လျက်ရှိအသာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးကဏ္ဍတွင် အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန၊ မမို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရး 
ဦးစီးဌာနမှ မမို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲပခင်း၊ အိမ်ရာ ဖွံ့မဖိုးအရးလုြ်ငန်းများ နှင့်သက်ဆိုင်အသာ စွမ်းအဆာင်ရည်ပမှင့်တင်အရး သင်တန်းများအား အဆာင်ရွက်  
အြးလျက်ရှိြါသည်။ အခတ်မီတိုးတက်မြီး အရရှည်တည်တံ့ဖွံ့မဖိုးအသာ မမို့ကကီးများပဖစ်အြါ်လာ အရးအတွက် ပြည်သူအားလုံး မမို့ပြဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှု
အသိြညာရရှိရန်မှာ အထူးအအရးြါလှအသာအကကာင့် စွမ်းအဆာင် ရည်ပမှင့်တင်အရး သင်တန်းများသည် မရှိမပဖစ်အအရးြါလှအြသည်။

ဆွီေင်နိုင်ငံ၊ SKL International နှင့် ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်အသာ SymbioCity Capacity Building Programme သည် ဖွံ့မဖိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ 
အအတွ့အကကုံများ အအြါ်အအပခခံ၍ အရရှည်တည်တံ့၍ ဖွံ့မဖိုး တိုးတက်အသာ မမို့ပြများအြါ်ထွန်းလာအစရန် စီမံကိန်းအရးဆွဲပခင်းကို သင်ကကားသည့်  
သင်တန်းပဖစ်ြါသည်။ အဆိုြါသင်တန်းတွင် နယ်ြယ်အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ မှ အရာထမ်းအမှု ထမ်းများ ြါဝင်မြီး စာအတွ့ 
လက်အတွ့ သင်ကကားကကရကာ စုအြါင်းညှိနှိုင်းမှု ရလေ်များပဖင့် အအပဖရှာအသာ စနစ်ကိုအသုံးပြုအသာသင်တန်းပဖစ်ြါသည်။

SymbioCity သင်တန်းသည် မမို့ပြဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဘက်စုံကဏ္ဍစုံမှ စဉ်းစားသည့် နည်းစံနစ်ပဖစ်မြီး အစိုးရနှင့် ပြည်သူအကကား အသိ 
အပမင် ဗဟုသုတများ ဖလှယ်သည့် နည်းစံနစ်ပဖစ်ြါသည်။ သင်တန်းသားအချင်းချင်း ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်မှုမှသည် ပြည်သူ၊ အေသန္တရအစိုးရ၊ 
ပြည်အထာင်စုအစိုးရများကကား ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်မှုကို ပမင့်တင်အြးသည့်သင်တန်းလည်းပဖစ်ြါသည်။ Core Group သင်တန်းသားများအား ဆွီေင် 
နိုင်ငံတွင် သင်တန်းတက်အရာက်ခဲ့ပခင်းပဖင့် နိုင်ငံတကာ အအတွ့အကကုံအကာင်းများရရှိကာ အဆိုြါနိုင်ငံ၏ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍစုံ  
အထာင့်စုံတို့ကို အလ့လာခဲ့ရအသာအကကာင့် မိမိအေသ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးတွင် ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရန် အထူးအသုံးဝင်လှြါသည်။

အချုြ်အားပဖင့် နိုင်ငံတကာ၏ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရးဆိုင်ရာ အအလ့အကျင့်အကာင်းများကို အလ့လာ သင်ယူ ခွင့်ရရှိသည့် ယခုကဲ့သို့အသာ သင်တန်းများကို  
ြိုမိုတိုးချဲ့၍ ြို့ချနိုင်မည်ဆိုလျှင် တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်ြင်အကျ ိုးရှိမည်ပဖစ်ြါသည်။ ဤအစီအစဉ်သည် အရရှည်ဖွံ့မဖိုးမှုတည်တံ့အစရန်အတွက် 
လကအ်တွ့ကျမြီး ဘကစ်ုအံြါင်းစြအ်အပဖရှာအသာ နည်းလမ်းများကိအုသုံးပြုပခင်းအကကာင့ ်ပြညန်ယန်ငှ့တ်ိငု်း အေသကကီးများတငွ ်မမို့ပြဖွံ့မဖိုးတိုးတကမ်ှု 
လုြ်ငန်းများအတွက် အကျ ိုးသက်အရာက်မှုရှိအစခဲ့ြါသည်။ ယခုကဲ့သို့ သင်တန်းပဖစ်အပမာက်အရးအတွက် အဆာင်ရွက်အြးြါအသာ ဆွီေင်နိုင်ငံ၊ SKL 
International အဖွဲ့ကိုလည်း အထူးြင်အကျးေူးတင်ြါအကကာင်း အပြာကကားလိုြါသည်။ 

ရေါက်တာ စြယ်ပေူေွင်
ေုတိယညွှန်ကကားအရးမှူး
မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရးသုအတသနဌာနစိတ် 
မမို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန

အြှာစကား
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မမို့ပြနငှ့အ်မိရ်ာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန၊ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးမှု သအုတသနဌာနစတိ ်(URDI) နငှ့ ်SKL International (ဆွေီင)် တို ့ြူးအြါင်း၍ တနသသာရတီိငု်းအေသကကီး၊  
ထားဝယ်မမို့ တွင် (၃) ကကိမ် နှင့် ဆွီေင်နိုင်ငံတွင် (၁) ကကိမ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် မမိုပြဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းအဆာင်ရည် ပမှင့်တင် အရးသင်တန်းများကို  
ထားဝယ်မမို့မှ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အရြ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများမှ သင်တန်းသားများနှင့်အတူ တက်အရာက်ခဲ့ရြါသည်။ 

သင်တန်းများတွင် ဆွီေင်နိုင်ငံ၏ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရးကဏ္ဍများ၌ လက်အတွ့အသုံးချ အဆာင် ရွက်အနသည့် SymbioCity နည်းစနစ်များ၊ ဆွီေင်နိုင်ငံရှိ မမို့ပြ
ဖွံ့မဖိုးအရးစီမံကိန်းများ၊ နိုင်ငံတကာမှ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရးဆိုင်ရာ ဥြမာအကာင်းများ၊ ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်အပဖရှင်းြုံ နည်းလမ်းများ စသည်တို့ကို 
တစ်ဆင့်မြီးတစ်ဆင့် အလ့လာသင်ယူခဲ့ရြါသည်။ ရရှိခဲ့သည့် အအတွအကကုံ ဗဟုသုတများထဲမှ ဆီအလျာ်ရာများကို ထားဝယ်အေသ၌ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရး 
လုြ်ငန်းများ လုြ်အဆာင် ရာတွင် လိုက်အလျာညီအထွစွာပဖင့် ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ခဲ့ြါသည်။ ဥြမာအားပဖင့်  ထားဝယ်မမို့၌ အဆာင်ရွက်မည့်အရးဆွဲမြီး 
ကမ်းနားလမ်းဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးစီမံကိန်းကို သင်တန်းများမှ ရရှိ သည့် အအတွ့အကကုံများပဖင့် အြါင်းစြ်၍ ြိုမိုအကာင်းမွန်အအာင် ပြင်ဆင်အရးဆွဲ
နိုင်ခဲ့ြါသည်။ သင်တန်းကာလများအတွင်း Group Works များကို ြူးအြါင်းလုြ်အဆာင်ကကရသပဖင့် ဌာနဆိုင်ရာ သင်တန်းသားများအချင်းချင်း၊  
အေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများကကား အချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုများကို ရရှိအစခဲ့မြီး မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရးလုြ်ငန်းများ အဆာင်ရွက်ရာတွင ်
Stakeholders များကကား ချတိ်ဆက်မှုကို ြိုမိုအားအကာင်းအစခဲ့ြါသည်။ ထို့ပြင် ရရှိခဲ့သည့် အအတွအကကုံ ဗဟုသုတများအကကာင့် မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရး
လုြ်ငန်းများ လုြ်အဆာင်ရာတွင် မတူညီသည့် ရှုအထာင့်များမှ ကကည့်တတ်ပမင်တတ်လာမြီး ကကုံအတွ့ရသည့် ပြဿနာများကို အကာင်းမွန်သည့် 
နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ အပဖရှင်းနိုင်ခဲ့ြါသည်။ 

ယခုကဲ့သို့ သင်တန်းများအား စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ကကားအြးနိုင်ြါက သက်ဆိုင်ရာ အေသရှိ လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဖွံ့မဖိုးအရးနှင့် မမို့ပြနှင့်အိမ်ရာ
ကဏ္ဍဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရး တို့တွင် များစွာ အအထာက်အကူပြု နိုင်မည်ပဖစ်ြါသည်။  မိမိတို့ ထားဝယ်အေသအတွက် အကျ ိုးရှိသည့်  ဤ မမိုပြဖွံ့မဖိုး
တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းအဆာင်ရည်ပမှင့်တင်အရးသင်တန်းများကို လာအရာက် သင်ကကားအြးခဲ့သည့် ဆွီေင်နိုင်ငံရှိ SKL International ၊ ြူးအြါင်းကူည ီ
အဆာင်ရွက်အြးသည့် မမို့ပြ နှင့် အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန၊ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးမှု သုအတသနဌာနစိတ် (URDI) တို့နှင့် အကျးေူးတင်ထိုက်သူများ အားလုံးကို  
ထားဝယ်သင်တန်းသားများအားလုံး၏ ကိုယ်စား မိမိမှ အကျးေူးအထူးတင်ရှိြါအကကာင်း မှတ်တမ်းတင်အြ်ြါသည်။

ရေါ်ဝင်းေဲ့ေဲ့ြိုင်
ဦးစီးအရာရှိ
လမ်းဦးစီးဌာန
အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန

အြှာစကား
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ဤစာတမ်းတွင် SymbioCity စွမ်းရည်ပမှင့်တင်မှုအစီအစဉ်အတွင်း အဆာင်ရွက်ခဲ့အသာ လုြ် အဆာင်မှုများအားလုံးကို စုစည်းထားမြီး ထားဝယ်မမို့၏  
အနာဂတ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးကို အအထာက်အြံ့ပြုနိုင်သည့် အသိြညာများနှင့် နည်းဗျူဟာတို့ ြါဝင်ြါသည်။ စွမ်းရည်ပမှင့်တင်မှု အစီအစဉ်တွင်
အေသန္တရ၊ ပြည်နယ်/တိုင်းအေသကကီးနှင့် ပြည်အထာင်စုအဆင့်မှ ဆက်စြ် သက်ဆိုင်သူများ ကျယ်ပြန့်စွာ ြါဝင်မှုပဖင့် မမို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲပခင်း၊ မမို့ပြ 
ေီေိုင်း၊ မမို့ပြဖွံ့မဖိုး တိုးတက်မှုနှင့် မမို့ပြစီမံခန့်ခွဲမှု တို့အတွက် စွမ်းရည်ပမှင့်တင်အြးရန် အဓိကဦးတည်အဆာင်ရွက်ခဲ့ြါသည်။ 

အစီအစဉ်တွင် ကဏ္ဍစုံ၊ အဆင့်စုံ (အေသန္တရ၊ တိုင်းအေသကကီးနှင့် နိုင်ငံအဆင့်) မှ အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ြါဝင်အသာ အဖွဲ့မှ အတူ 
တက ွြူးအြါင်းတိငုြ်ငအ်ဆွးအနွး၍ မမို့အတာ၏် လကရ်ှအိအပခအအန၊ မမို့အတာအ်တကွ ်ထားရှအိသာ အမျှာမ်နှ်းချကမ်ျားနငှ့ ်လိအုငဆ်န္ဒ များ၊ အားလုံးြါဝင ်
နိုင်မှုနှင့် အရရှည်တည်တံ့မှုြိုရှိအသာ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရှ့ဆက်ရမည့် လုြ်ငန်းစဉ်များကို အဖာ်ထုတ်ခဲ့ကကြါသည်။ 

ဤအစရီငခ်စံာတငွ ်အရရညှတ်ညတ်ံအ့ရးအတကွ ်စနိအ်ခါ်မှုများနငှ့အ်ခငွ့အ်လမ်းများကိ ုဆန်းစစပ်ခင်းမတှစဆ်င့ ်လကရ်ှအိအပခအအနများကိလုည်းအကာင်း၊  
အနာဂတအ်မျှာမ်နှ်းချကန်ငှ့ ်ရည ်ရယွခ်ျကမ်ျား ချမတှပ်ခင်းမတှစဆ်င့ ်လိအုြဆ်န္ဒများကိလုည်းအကာင်း၊  ၂၀၃၀ ပြည့န်စှမ်တိငု ်မကီာလအတငွ်း အအကာင ်
အထည်အဖာ်ရမည့် မဟာဗျူဟာစီမံချက်အတွက် အဆိုပြုလွှာကို ပြုစုပခင်းမှတစ်ဆင့် အရှ့ဆက်အဆာင်ရွက်ရမည့် လုြ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းအကာင်း  
အဖာထ်တုခ်ဲက့ကြါသည။် အဖာထ်တုခ်ျမတှခ်ဲက့ကအသာ အနာဂတအ်မျှာမ်နှ်းချကတ်ငွ ်အရရညှတ်ညတ်ံခ့ိငုမ်မအဲသာ ဖွံ မ့ဖိုးတိုးတကမ်ှုနငှ့အ်တ ူအလြုအ်ကိငုအ်ခငွ့ ်
အလမ်းများ တိုးြွားလာအစရန်၊ အများပြည်သူအြမ်းအပဖအသုံးပြုရာအနရာများ တိုးတက်အကာင်းမွန်လာအစရန်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ြါ၀င်သ ူ
အားလုံးအတွက် ြို၍ စိမ်းလမ်းစိုအပြအသာ မမို့အတာ်ကကီးတစ်ရြ် အြါ်ထွန်းလာအစရန် ရည်ရွယ်ထားြါသည်။ အစီအစဉ်တစ်အလျှာက်တွင်ြါဝင ်
တက်အရာက်သူများသည် နည်းစနစ်အမျ ိုးမျ ိုး၊ နည်းလမ်းအအထာက်အကူအမျ ိုးမျ ိုးကိုအသုံးပြု၍ ထားဝယ်မမို့၏ လက်ရှိအအပခအအနကို ဆန်းစစ်
အလ့လာကာ မမို့အတာ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးအတွက် ရှင်းလင်းတိကျသည့် မဟာဗျူဟာတစ်ရြ်ကို ချမှတ်ခဲ့ကကြါသည်။ 

ထားဝယ်မမို့၏ ကမ်းနားလမ်းအတွက် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် အအကာင်အထည်အဖာ်မည့် အဆိုပြုလွှာ တစ်ခုကို အရးဆွဲနိုင်ခဲ့ြါသည်။ ထိုအဆိုပြုလွှာတွင်  
စီးြွားအရး၊ ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုအရးဆိုင်ရာ အရရှည်တည်တံ့မှုတို့အြါအဝင် အြိုင်းကဏ္ဍအမျ ိုးမျ ိုးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားအရးဆွဲထားြါသည်။  
အဆိုပြုလွှာတွင် အများပြည်သူ အြမ်းအပဖသွားလာအသုံးပြုရာ အနရာများကို ပြုပြင်မွမ်းမံပခင်း၊ အလဝင်အလထွက်နှင့် အလင်းအရာင်ရရှိမှုအြါအဝင်  
ကမ်းနားအေးအဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်း၊ အေးအရာင်းအေးဝယ်များအတွက် အရ၊ မိလ္လာနှင့် သန့်ရှင်းအရး လုံအလာက်မှုရှိအစရန် အဆာင်ရွက် ပခင်း၊ ကအလးများ 
အတွက်အနရာများ၊ စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ယာဉ်ရြ်နားရာ အနရာများ၊ အဘးကင်းလုံခခုံအရး၊ သွားလာြို့အဆာင်အရး၊ ယဉ်အကျးမှုအအမွအနှစ် 
နှင့် အအမွအနှစ်အအဆာက်အဦဆိုင်ရာများ ြါဝင်ြါသည်။ 

 အနှစ်ြျုြ်
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မကကာအသးမီနှစ်များအတွင်းက ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ပဖစ်အြါ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံအရးနှင့် အဖွဲ့အစည်းစနစ် ြိုင်းဆိုင်ရာ အအပြာင်းအလဲများသည် မမို့ပြ
ပဖစ်ထွန်းမှုကို ြိုမို ပမန်ဆန်လာအအာင် လှုံ့အဆာ်အြး ခဲ့မြီး ယခုအခါ အကျးလက်အေသမှ မမို့ပြအေသသို့ အပြာင်းအရှေ့လာသူ အအရအတွက်မှာ 
လျှငပ်မနစ်ွာ တိုးြွားလျကရ်ှြိါသည။် ယင်းသည ်လကရ်ှ ိမမို့ပြဝနအ်ဆာငမ်ှုများ၊ အအပခခအံအဆာကအ်အုမံျား၊ လမူှုစီးြွားဆိငုရ်ာ အြိငု်းကဏ္ဍများ၊  
အဖွဲ့အစည်းစနစ်ြိုင်းဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းယန္တရားများ၊ နိုင်ငံတွင်းရှိ အရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲအသာ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် စီမံကိန်းအရးဆွဲ
နိုင်စွမ်းတို့ အအြါ် ဖိအားများ တိုးြွားအစြါသည်။ အရပဖန့် ပဖူးပခင်း၊ သန့်ရှင်းအရး၊ အရစီးအရလာ၊ အရဆိုး နှင့် အစိုင်အခဲစွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု
အြါအဝင် မမို့ပြဝန်းကျင်၏ အြိုင်းကဏ္ဍ အများ အပြားသည် မူလကတည်းကြင် အအပခခံအအဆာက်အအုံ အားနည်းမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုြိုင်း 
ဆိငုရ်ာ စမွ်းအဆာင ်ရည ်အားနည်းမှုတိုအ့ကကာင့ ်ပဖစအ်ြါ်လာအသာ စနိအ်ခါ်မှုများကိ ုရငဆ်ိငုအ်နရြါသည။် ထိုပ့ြင ်ပမနမ်ာနိငုင်သံည ်သဘာဝအဘး 
အန္တရာယမ်ျားကိ ုထခိိကုလ်ယွမ်ှု ပမင့်မားအသာ နိငုင်တံစန်ိငုင် ံပဖစမ်ြီး မမို့ပြဝန်းကျငမ်ျားတငွ ်သဘာဝအဘးေဏ ်ကကံက့ကံခ့ရံငဆ်ိငုတ်ုံပ့ြန်နိငုစ်မွ်း
ပမင့်မားအစမည့် နည်းလမ်းများကို လုြ်အဆာင်ရန် လိုအြ်လျက်ရှိြါသည်။ ထို့ပြင် ြဋိြက္ခပဖစ်လွယ်မှုကို သတိပြု နားလည်အသာ မမို့ပြစီမံကိန်း
အရးဆွဲမှုသည် နိုင်ငံတွင်း ေီမိုကအရစီရင့်သန်အရးနှင့် မငိမ်းချမ်းအရး တည်အဆာက်မှုတို့ကို အအထာက်အြံ့ပြုနိုင်ြါသည်။ စွမ်းအဆာင်ရည်  
အကန့်အသတမ်ျားသည ်အေသန္တရအဆင့၏် လြ်ုငန်းအဆာငတ်ာများအအြါ် သကအ်ရာကမ်ှု ရှအိနဦးမညပ်ဖစအ်သာ ်လည်း ကမ္ဘာတစဝ်မှ်းမ ှသာဓက 
များကို ကကည့်လျှင် နိုင်ငံအရးအရ ဗဟိုချုြ်ကိုင်မှု အလျှာ့ချအြးပခင်း သည် မမို့များအတွက် ြိုမိုအကာင်းမွန်အသာ အုြ်ချုြ်အရးရလေ်များကို ထွက် 
အြါ်အစအကကာင်း အတွ့ရှရိသပဖင့ ်အေသန္တရအဆင့တ်ငွ ်စမွ်းရညပ်မငှ့တ်ငမ်ှုများနငှ့ ်အအပခခအံအဆာကအ်အု ံရင်းနှီး ပမှုြန်ှမံှုများအတကွ ်ြံြ့ိုးကညူမီှု 
များ ဆက်လက်အြးအြ်သွားရန် အလွန်ြင် လိုအြ်ြါသည်။ မမို့ပြစိန်အခါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်အပဖရှင်းရန်အတွက် မမို့ပြပြဿနာ အများအပြား 
ကို ဘက်စုံခခုံငုံ အြါင်းစြ်၍ အရရှည်တည်တံ့အစမည့် နည်းလမ်းပဖင့် အပဖရှင်းနိုင်မည့် အအပဖများကို ရှာအဖွသွား ရန် လိုအြ်ြါသည်။

SKL international သည် SIDA ၏ ရန်ြုံအငွ ြံ့ြိုးမှုပဖင့် SymbioCity Approach 2.0 Programme ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ေီေင်ဘာလမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်  
ေီေင်ဘာလအထိ အအကာင်အထည်အဖာ်လျက်ရှိ ြါသည်။ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အဆာင်ရွက်အသာ စွမ်းရည်ပမှင့်တင်မှုအစီအစဉ်သည် ဤအစီအစဉ် 
၏ အစတိအ်ြိငု်းတစခ် ုပဖစြ်ါသည။် စမွ်းရညပ်မငှ့တ်ငမ်ှုအစအီစဉအ်ား ပမနမ်ာနိငုင်ရံှ ိမမို့နယသ်ုံး မမို့နယပ်ဖစအ်သာ ထားဝယ၊် ကအလးနငှ့ ်ကအလာ 
တို့တွင် အအကာင်အထည်အဖာ်ခဲ့ြါသည်။ အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာနအအာက်ရှိ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးမှုသုအတသနဌာနစိတ် (URDI) နှင့် ြူးအြါင်း၍  
အရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမြီး အားလုံးြါဝင်နိုင်အသာ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးမှုအတွက် စွမ်းရည်ပမှင့်တင်အြးရန် ရည်ရွယ်အဆာင်ရွက်ခဲ့ပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ 

ဤစာတမ်းတငွ ်ထားဝယ၌် အအကာငအ်ထညအ်ဖာခ်ဲအ့သာ အစအီစဉမ် ှရလေမ်ျားကိ ုတငပ်ြ ထားမြီး လြုင်န်းစဉတ်စအ်လျှာကလ်ုံး ြါဝငခ်ဲက့ကအသာ  
ဆက်စြ်သက်ဆိုင်သူမျာအားလုံး၏ ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်မှုရလေ်ြင် ပဖစ်ြါသည်။ ထားဝယ်မမို့တွင် စွမ်းရည်ပမှင့်တင်မှုအစီအစဉ်များကို 
၂၀၁၇ ခုနှစ် အအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်အန့မှ စတင်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ေွန်လ ၁ ရက်အန့အထိ ကျင်းြခဲ့ြါသည်။

၁။  ရနာက်ြံအရြကာင်းအော

ြုံ (၁) - မမို့ပြစနစ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဥြအေစည်း မျဉ်းစည်းကမ်း
များ၊ နယ်အပမအေသအတိုင်းအတာများကို ြိုမိုတိုးတက်အကာင်းမွန်အအာင်
 လုြ်အဆာင်မှုများမှတစ်ဆင့်လူမှုယဉ်အကျးမှု၊ ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးြွားအရး
ဆိုင်ရာ အရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမှု ရှုအထာင့်များကို အြါင်းစြ်ထည့် သွင်းထား
အသာ SymbioCity သအဘာတရား စက်ဝန်း (conceptual model)  

မမို့ပြအရရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ အလ့လာသုံးသြ်ချက် (Urban  
Sustainability Review - USR) ဆိုသည်မှာ လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပဖစ် 
သလို လုြ်ငန်းရလေ်တစ်ခုလည်း ပဖစ်ြါသည်။ ယင်းသည် မမို့ပြ 
ဧရိယာများကို ဘက်စုံလွှမ်းခခုံ၍ အတူတကွ အလ့လာစူးစမ်းဆန်း 
စစ်မြီး မမို့ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရး မဟာဗျူဟာတွင် ထည့်သွင်းကိုင ်
တွယ်အပဖရှင်းရမည့် အဓိကျအသာ ကိစ္စများ၊ ဖွံ့မဖိုးအရး စီမံချက်များ 
နှင့် လုြ်အဆာင်ချက်များတွင် ထိအရာက်စွာ အသုံးပြုသင့်သည့် မမို့မှ  
ြိုင်ဆိုင်ထားအသာ အရင်းအပမစ်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို  
အားလုံးစုအြါင်း၍ အရွးချယ်အဖာ်ထုတ်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပဖစ် 
ြါသည်။ ဤလုြ်ငန်းစဉ်တွင် အကျ ိုးဆက်စြ်သက်ဆိုင်သူများ 
သည် မိမိတို့မမို့မှ အအလးထားကိုင်တွယ်ရမည့် ကိစ္စများ၊ စဉ်ဆက် 
မပြတ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရး ြန်းတိုင်များ (SDGs) နှင့် မမို့ပြလုြ်ငန်း 
စဉသ်စ ်(NUA) ကဲသ့ိုအ့သာ ကမ္ဘာလုံးဆိငုရ်ာ မဝူါေများနငှ့ ်ချတိဆ်က ်
အနမှုများကို ြွင့်လင်းပမင်သာစွာ၊ လွတ်လြ်စွာ အဆွးအနွးတိုင်ြင်နိုင ်

၁.၁။  မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော ရေ့ောသုံးသြ်ြျက်နှင့် 
ြဟာဗျူဟာဆိုသည်ြှာ အဘယ်နည်း
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၁.၂။  SymbioCity ဆိုသည်ြှာ

SymbioCity ဆိသုညမ်ှာ လြုအ်ဆာငသ်အူမျ ိုးမျ ိုး၊ ြညာရြအ်မျ ိုးမျ ိုးကိ ုအြါင်းစည်း၍ မမို့သ ူမမို့သားများ၏ အနထိငုမ်ှုအအပခအအနများ တိုးတက ်
အကာင်းမွန်လာအစအရး အအလးအြး၍ အရရှည် တည်တံ့ခိုင်မမဲအသာ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုကို အဖာ်အဆာင်အသာ သအဘာတရားတစ်ခု ပဖစ်ြါ  
သည်။ SymbioCity တွင် စီးြွားအရး၊ ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုယဉ်အကျးမှုဆိုင်ရာ အြိုင်းကဏ္ဍ များကို အြါင်းစြ်ထည့်သွင်းထားြါသည်။ ထို့ပြင်  
ကျားမအရးရာ ရှုအထာင့်ကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားမြီး စုအြါင်းလုြ်အဆာင်ပခင်းပဖင့် တစ်ဦးချင်းစွမ်းအဆာင်နိုင်သည်ထက် ြိုမို ကကီးမား 
အသာ အကျ ိုးအကျးေူးများ ရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို အားအြးပမှင့်တင်ြါသည်။ ယင်းသည် မမို့ပြ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးကို အဖာ်အဆာင်အသာ  
လုြ်ငန်းလုြ်ဟန်တစ်ခု ပဖစ်မြီး အရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲ အစမည့် မမို့ပြဖွံ့မဖိုးမှုလုြ်ငန်းစဉ်များအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် နည်းလမ်း
အအထာက်အကူများကို ြံ့ြိုးအြးြါသည်။ 

SymbioCity သည ်မမို ပ့ြစနိအ်ခါ်မှုများအားလုံးအတကွ ်အသင့ပ်ြုစထုားအသာ အအပဖများကိ ုအြးအြထ်ားသည့ ်နည်းလမ်းတစခ် ုမဟတုြ်ါ။ အကျ ိုး 
ဆကစ်ြသ်ကဆ်ိငုသ်မူျား ကျယပ်ြန့်စွာ ြါဝငမ်ှုပဖင့ ်အရရညှတ်ညတ်ံခ့ိငုမ်မ ဲအသာ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးတိုးတကမ်ှုကိ ုအအာငပ်မငစ်ွာ လြု ်အဆာငန်ိငုအ်စမည့ ် 
ဘက်စုံခခုံငုံအြါင်းစြ်၍ အားလုံး ြါဝင်နိုင်အသာ နည်းစနစ်ကို ြံ့ြိုးအြးပခင်းသာ ပဖစ်မြီး အအတွးအကကံများကို လက်အတွ့ကျင့်သုံးအဖာ်အဆာင် 
နိုင်အစမည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ပဖစ်ြါသည်။  

SymbioCity သည ်မမို့အတာမ်ျားနငှ့ ်မမို ပ့ြအေသများကိ ုအရရညှတ်ညတ်ံခ့ိငုမ်မမဲှုနငှ့ ်အားလုံးြါဝငန်ိငုမ်ှု ြိရုှအိသာ နည်းလမ်းပဖင့ ်ဖွံ မ့ဖိုးတိုးတကအ်စရန ် 
ြံ့ြိုးကူညီမြီး ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုလုြ်ငန်းစဉ်၏ ဗဟိုအချက်အချာသည် ပြည်သူများ ပဖစ်အစရမည်ဟူအသာ သအဘာတရားအြါ် တွင် အအပခခံြါ 
သည်။ မမို့တွင် အနထိုင်သူ များ၏ ကျန်းမာအရး၊ အဘးကင်းလုံခခုံအရး၊ အဆင်အပြအပြ သက်အတာင့်သက်သာ ရှိအစအရးနှင့် ဘဝအရည်အအသွး
များ တိုးတက်အကာင်းမွန်အစရန်အတွက် ဥြမာအားပဖင့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံ ခန့်ခွဲမှု၊ သွားလာြို့အဆာင်အရးနှင့် အရပဖန့် ပဖူးမှုကဲ့သို့အသာ မမို့ပြ 
ဝန်အဆာင်မှုများကို ြိုမို ထိအရာက်စွာ အဆာင်ရွက်အြးရန်၊ မမို့ပြပဖစ်ထွန်းမှုအကကာင့် အြါ်အြါက် လာအသာ စီးြွားအရးနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်
ဆိုင်ရာ အလားအလာများကိုပြည့်မီအစရန် အဆာင်ရွက်အနသည့် တစ်ချနိ်တည်းတွင် မမို့ပြြတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်အစာင့်အရှာက်အြးရန် 
တို့ကို အအလးအြးအဆာင်ရွက်အသာနည်းစနစ် ပဖစ်ြါသည်။ 

ဤနည်းစနစ်သည် အနာဂတ်အမျှာ်မှန်းချက်များနှင့် မဟာဗျူဟာများမှစတင်၍ ဘက်စုံအြါင်းစြ် အရးဆွဲအသာ မမို့ပြစီမံကိန်းများမှတစ်ဆင့်
 မမို့ပြဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရး၊ ဆန်းသစ်တီထွင်အသာ နည်း လမ်းများနှင့် မမို့ပြအေသစီမံခန့်ခွဲမှုအားအကာင်းအရးတို့ကို လုြ်အဆာင်သည့်စနစ်
 ပဖစ်ြါသည်။

SDG ြန်းတိုင်ြျားနှင့် NUA

၂၀၃၀ လုြ်ငန်းစဉ်၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှု ြန်းတိုင်များ(SDGs) နှင့် မမို့ပြလုြ်ငန်းစဉ်သစ် (NUA) နှစ်ခုစလုံးတွင် အရရှည်
တည်တံ့ခိုင်မမဲအသာ အနာဂတ် အတွက် မမို့ပြပဖစ်ထွန်းမှု၏ အအရးြါမှုနှင့် အလားအလာ ကို အသိအမှတ်ပြုထားမြီး မမို့ပြဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရး 
အဆာင်ရွက်ရာတွင် ဘက်စုံလွှမ်းခခုံအြါင်းစြ်မှု ရှိမြီး အားလုံးြါဝင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းကို အသုံးပြုရန် အအရးကကီးြုံကိုမူ အအလးအနက်ထား 
အဖာ်ပြထားြါသည်။  ထို့အကကာင့် SDG ြန်းတိုင်များ ပြည့်မီအရးအတွက် အေသခံအာဏာြိုင်များမှ ဘက်စုံလွှမ်းခခုံအသာ စီမံကိန်းများ  
အရးဆွဲရာတွင် အြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းအြးမြီး စနစ်ကျအသာ မမို့ပြ ပြဿနာအပဖရှင်းနည်းများကို အများပြည်သူ၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ြညာရှင်များနှင့ ်
အတူတကွရှာအဖွရန် အလွန်ြင်အအရးကကီးလာြါသည်။ SymbioCity သည် မည်သည်ကိုလုြ်အဆာင်ရန် လိုအြ်အကကာင်းပြသပခင်း 
မှသည် အေသ၏ အအပခအအနမှန်များ၊ လိုအြ်ချက်များအြါ်တွင် အအပခခံလျက် ြန်းတိုင်များ ပြည့်မီအစအရး မည်သို့ လက်အတွ့လုြ်အဆာင်ရ 
မည်ဆိုသည်ကို ပြသအြးသည့် နည်းလမ်းအအထာက်အကူများ၊ လက်သုံးကိရိယာများကို ြံ့ြိုးအြးပခင်းပဖင့် ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရး အတွက်  
အအထာက်အြံ့ပြုရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ ဤနည်းလမ်း၏ ြင်မရည်ရွယ်ချက်မှာ အရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲသည့် မမို့အတာ်များနှင့် ပြည်သ ူ

သည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ပဖစ်ြါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် အဆိုြါလုြ်ငန်းစဉ်မှ အတွ့ရှိချက်များနှင့် အကာက်ချက်များကို တင်ပြထား
ြါသည်။ ထို့ပြင် အစီရင်ခံစာတွင် ထားဝယ်မမို့မှ လက်ရှိြိုင်ဆိုင်ထားအသာ အရင်း အပမစ်များကို အသုံးပြု၍ ၁၀ နှစ်စာ မှန်းအမျှာ်ကာ 
အရရှည်တည်တံ့မှု ြိုရှိအသာ အနာဂတ်ကို တည်အဆာက်ရန်အတွက် မဟာဗျူဟာတစ်ခုကိုလည်း တင်ပြထားြါသည်။ သင်တန်းအစီအစဉ်
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သီးသန့်အချက်အလက်များကို အလုြ်ရုံအဆွးအနွးြွဲ မှတ်တမ်းများတွင် ဖတ်ရှုအလ့လာနိုင်ြါသည်။



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ ထားဝယ်မြို့ 11

များအြါ်ထွန်းလာအရး အတွက် မမို့အတာ်များ နှင့် လူသားအအပခချ
အနထိုင်မှုများကို အားလုံးြါဝင်နိုင်မြီး အဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း၍ 
ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်စွမ်းနှင့် အရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမှု ရှိအအာင် အဆာင်ရွက်ရန ်
ဟူသည့်SDG ြန်းတိုင် (၁၁) အအကာင်အထည်အဖာ်နိုင်အရးြံ့ြိုးအြး 
ရန်ပဖစ်ြါသည်။ မမို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲသည့် မည်သည့်လုြ်ငန်းစဉ် 
မဆိုအတွက် မရှိမပဖစ် လိုအြ်ချက်တစ်ခုမှာ အကျ ိုးဆက်စြ်သက် 
ဆိုင်သူများ၏ ြါဝင်အဆာင်ရွက်မှု၊ အစိုးရ၊ ြုဂ္ဂလိကနှင့် ြညာရှင ်
အဖွဲ့အစည်းများမှ လုြ်အဆာင်သူများနှင့် ြူးအြါင်းပခင်းတို့မှ တစ် 
ဆင့်တာဝန်ခံမှုရှိအသာ၊ တုံ့ပြန်ပဖည့်ဆည်းမှုရှိအသာ၊ အားလုံးြါဝင် 
နိုင်အသာ ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်မှုလုြ်ငန်းစဉ်များကို လုြ်အဆာင် 
နိုင်စွမ်းရှိသည့် ခိုင်မာအားအကာင်းအသာ အေသန္တရအဖွဲ့အစည်း 
များ ဖွဲ့စည်းတည်အထာင်ထားပခင်းြင် ပဖစ်ြါသည်။ SDG ြန်းတိုင်  
(၁၆) (မငိမ်းချမ်းအရး၊တရားမျှတမှုနှင့် ခိုင်မာအားအကာင်းအသာ အဖွဲ့ 
အစည်းများ)၊ ြန်းတိုင် (၁၇) (ြန်းတိုင်များပြည့်မီအရး မိတ်ဖက်ပြု 
ြူးအြါင်းပခင်း) တို့သည် SymbioCity စီမံချက်များအားလုံး 
တွင် အဖွဲ့အစည်းစနစ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတစ်ခုအပဖစ် မြါမပဖစ် 
ြါဝင်ြါသည်။ မမို့ပြစနစ်များ၏ ရှုြ်အထွးနက်နဲမှုကို အသိအမှတ်ပြု 
လျက် ဆင်းရဲမှုအလျှာ့ချပခင်း (SDG ြန်းတိုင်-၁)၊ ကျားမတန်းတ ူ
ညီမျှမှု (SDG ြန်းတိုင်-၅)၊ သန့်ရှင်းအသာ အရနှင့် ြတ်ဝန်းကျင်
 သန့်ရှင်းအရး (SDG ြန်းတိုင် ၆)၊ အငွအကကးအားပဖင့် တတ်နိုင်သည့် 

၁.၃။  SymbioCity ပြန်ြာ

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အဆာင်ရွက်အသာ SymbioCity Myanmar Capacity Building Programme သည် ပြည်အထာင်စု၊ ပြည်နယ်/တိုင်း 
အေသကကီးနှင့် မမို့နယ်အဆင့်များရှိ အဓိကကျသည့် အကျ ိုး ဆက်စြ်သက်ဆိုင်သူများကို အရွးချယ်၍ သင်တန်းများ၊ အလုြ်ရုံအဆွးအနွးြွဲများ၊  
နိုင်ငံတကာ အလ့လာအရးခရီးစဉ်များမှတစ်ဆင့် စွမ်းရည်ပမှင့်တင်မှုများ ပြုလုြ်အြးြါသည်။ စွမ်းရည်ပမှင့်တင်မှုအစီအစဉ်များသည် စီမံချက ်
မမို့များတငွ ်ရှအိနသည့ ်စနိအ်ခါ်မှုများနငှ့ ်အခငွ့အ်လမ်းများအြါ်တငွ ်အအပခခမံြီး မမို့ပြစမီကံနိ်းအရးဆွပဲခင်း၊ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရးနငှ့ ်မမို့ပြစမီခံန့်ခွမဲှုတို ့
အတွက် နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးနှင့်ချဉ်းကြ်အဆာင်ရွကြုံကို ကိုယ်အတွ့ အအတွ့အကကုံများရရှိအအာင် အဆာင်ရွက်အြးြါသည်။ မမို့နယ ်
တစမ်မို့နယတ်ငွ ်တစြ်တခ်န့်ကကာပမင့အ်သာသငတ်န်းအလးခကုိ ုကျင်းြအြးမြီး ဆွေီငန်ိငုင်သံို ့အလလ့ာခရီး သွားအရာကမ်ှုလည်း အြါအဝငပ်ဖစ ်
ြါသည်။ ဤအစီအစဉ်ကို ပမန်မာနိုင်ငံရှိ အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန (MoC)နှင့်ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်ပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ MoC သည် မမို့ပြနှင့ ်
အေသဖွံ့မဖိုးအရးစီမံကိန်း ဥြအေကို အအပခခံ၍ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ မမို့ပြ ဆိုင်ရာစွမ်းရည်ပမှင့်တင်မှုများအတွက် ၅ နှစ် စီမံကိန်းတစ်ခုကို အရးဆွဲ
ထားြါသည်။  SymbioCity အစီ အစဉ်အား အအကာင်အထည်အဖာ်ရာတွင် မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရးသုအတသနဌာနစိတ် (URDI) နှင့် အဓိက ဆက်
သွယ်အဆာင်ရွက်ြါသည်။ URDI သည် မမို့ပြနှင်အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန (DUHD) အအာက် တွင် ရှိမြီး ပမန်မာနိုင်ငံရှိ မမို့ပြကဏ္ဍအတွင်း
မှ အဓိကလုြ်ငန်းအဆာင်တာများအတွက် စွမ်း ရည်လိုအြ်ချက်များအြါအဝင် မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရးဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များကို ကိုင်တွယ်အပဖရှင်း
ရန်များစွာ လိုအြ်အနမှုအရအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့အသာဌာနစိတ်ပဖစ်ြါသည်။ မမို့နယ်တိုင်းရှိ SymbioCity အစီအစဉ်အအကာင်အထည်အဖာ်
မှုသည် မမို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲမှု (Town Planning) လုြ်ငန်းစဉ်နှင့် အဓိကချတိ်ဆက်ထားြါသည်။ လက်ရှိ အုြ်ချုြ်အရးဖွဲ့စည်းြုံအရ  
မမို့ပြစီမံကိန်း (town plan) များသည် မမို့တစ်မမို့၏ အရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲအသာ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးမှုအတွက် လမ်းညွှန်အြးရန် ရည်ရွယ်အရးဆွ ဲ
ထားအသာ စီမံကိန်း ပဖစ်ြါသည်။  

ြုံ (၂) - SymbioCity သည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့မဖိုး တိုးတက်အရး ြန်းတိုင်
အချ ို့ကို ယင်း၏ လုြ်ငန်း စဉ်အတွင်း အြါင်းစြ်ထည့်သွင်းထားသည်။ 

သန့်ရှင်းအသာစွမ်းအင် (SDG ြန်းတိုင် ၇)၊ စက်မှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု 
နှင့် အအပခခံအအဆာက်အအုံ (SDG ြန်းတိုင် ၉)၊ တန်းတူ ညီမျှ မရှိမှု 
များကို အလျှာ့ချပခင်း(SDG ြန်းတိုင် ၁၀)၊  တာဝန်သိအသာ စားသုံးမှု 
နှင့် ထုတ်လုြ်မှု (SDG ြန်းတိုင်-၁၂)၊ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ လုြ်အဆာင် 
မှု (SDG ြန်းတိုင်-၁၃)၊ အရအအာက်သက်ရှိများ (SDG ြန်းတိုင်-၁၄)  
နှင့် ကုန်းအြါ်အနသက်ရှိများ (SDG ြန်းတိုင်-၁၅) တို့အြါအဝင် မမို့ပြ  
ကိစ္စရြ်များနှင့် ရှုအထာင့်များကို အေသန္တရအဆင့်တွင် အကဲပဖတ်
ဆန်းစစ်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ ြါဝင်ြါသည်။



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ ထားဝယ်မြို့12

Core team (ထားဝယ်)

၁။  ဦးဝင်းမင်းထွဋ် ညွှန်ကကားအရးမှူး လမ်းဦးစီးဌာန၊ အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန
၂။ အေါ်ခင်မိမိအထွး ညွှန်ကကားအရးမှူး မမို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန
   အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန
၃။ ဦးရန်နိုင်အမာင် လက် အထာက်ညွှန်ကကားအရးမှူး အအထွအထွအုြ်ချုြ်အရးဦးစီးဌာန
၄။  ဦးပမင့်အော် လက် အထာက်ညွှန်ကကားအရးမှူး အအထွအထွအုြ်ချုြ်အရးဦးစီးဌာန
၅။  ဦးအကျာ်စိုးြိုင် လက်အထာက်ညွှန်ကကားအရးမှူး စီမံကိန်းအရးဆွဲအရးဦးစီးဌာန
၆။  အေါ်စိမ်းမို့မို့ထွန်း လက်အထာက်ညွှန်ကကားအရးမှူး မမို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန
   အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန
၇။  အေါ်ဝင်းလဲ့လဲ့ခိုင် ဦးစီးအရာရှိ လမ်းဦးစီးဌာန၊ အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန
၈။  အေါ်စုစုအထွး ဦးစီးအရာရှိ မမို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန၊
   အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန
၉။  ဦးအကျာ်ပမင့်ထွန်း ဦးစီးအရာရှိ ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းအရးဦးစီးဌာန
၁၀။  ဦးသန်းထိုက် ေုတိယမမို့နယ်ြညာအရးမှူး အအပခခံြညာဦးစီးဌာန
၁၁။  ဦးနိုင်နိုင်ဝင်း ကျန်းမာအရးမှူး ပြည်သူ့ကျန်းမာအရးဦးစီးဌာန
၁၂။  ဦးအအာင်အကျာ်နိုင် အတာအုြ် သစ်အတာဦးစီးဌာန
၁၃။  ဦးထက်ပမတ်သူ သုအတသနလက်အထာက် (၃) အရှးအဟာင်းသုအတသနနှင့်
   အမျ ိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန
၁၄။  ဦးပမင့်ကိုကို ေုဦးစီးမှူး လယ်ယာအပမစီမံခန့်ခွဲအရး နှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
၁၅။  အေါ်ထက်ထက်အမဦး ေုဦးစီးမှူး မမို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန၊ 
   အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန
၁၆။ ဦးခင်အမာင်အော် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ (၃) လမ်းဦးစီးဌာန၊ အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန
၁၇။ အေါ်အကခိုင်စိုး အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ (၃) ထားဝယ်မမို့နယ်စည်ြင်သာယာအရးအဖွဲ့
၁၈။ အေါ်ဆုပြည့်လွင် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ (၃) ထားဝယ်မမို့နယ်စည်ြင်သာယာအရးအဖွဲ့
၁၉။ ဦးအော်မိုးထက်၊ အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာ (၂) မမို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန၊
   အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန
၂၀။ အေါ်အနှာင်းသီရိ အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာ (၂) မမို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန
   အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန

သင်တန်းနည်းပြနှင့်ြံ့ြိုးသူြျားအေွဲ့

၁။  ဦးအော်အော်အအး ေုတိယညွှန်ကကားအရးမှူး မမို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန
၂။ အေါ်စြယ်ပဖူလွင် ေုတိယညွှန်ကကားအရးမှူး မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရးသုအတသနဌာနစိတ်၊
   မမို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန
၃။  ဦးအော်မျ ိုးဦး ဦးစီးအရာရှိ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရးသုအတသနဌာနစိတ်၊
   မမို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးဦးစီးဌာန
၄။  Helena Ohlsson  Programme Manager and Urban Specialist  SKL International 
၅။  Vishnu Prasad  International programme coordinator  SKL International 
၆။  Björn Ekelund  SymbioCity Trainer  SKL International
၇။  အေါ်ပမပမသက်  ဘာသာပြန်  SKL International

စီြံြျက်ေွဲ့စည်းြုံ 

ထားဝယ်တွင် SymbioCity စွမ်းရည်ပမှင့်တင်မှုအစီအစဉ်တစ်အလျှာက်လုံးတွင် ြါဝင်သည့် လုြ် ငန်းများကို အဓိကဦးအဆာင်တာဝန်ယူအြးခဲ ့
အသာ အဖွဲ့ (core team) တွင် အဖွဲ့ဝင် ၂၀ ဦး ြါရှိြါ သည်။ သင်တန်းများကို နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းမှ SymbioCity သင်တန်းနည်းပြ 
များ၊ ြံ့ြိုးသူများက ဦးအဆာင်ကျင်းြအြးခဲ့ကကသည်။ အစီအစဉ်၏ အစိတ်အြိုင်းအသီးသီးတွင် အရြ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ြညာရှင်များ၊  
ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍသို့မဟုတ် အပခား သင့်အလျာ်ရာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များကလည်း အလျဉ်းသင့်သလို ြါဝင်ခဲ့ကကြါ 
သည်။ ထို့ပြင် core team သည် secondary data များ အကာက်ယူပခင်း၊ ကွင်းဆင်းအလ့လာပခင်း၊ လူထုြါဝင်အသာ အစီအစဉ်များ၊ သတင်း 
အချက်အလက်အြးနိုင်သူအမျ ိုးမျ ိုးနှင့် အဖွဲ့လိုက်အဆွးအနွးမှုများ၊ အတွ့ဆုံအမးပမန်းမှုများမှတစ်ဆင့် အကျ ိုးဆက်စြ်သက်ဆိုင်သူများနှင့ ်
စဉ်ဆက်မပြတ် ထိအတွ့ဆက်သွယ် အဆွးအနွးအဆာင်ရွက်ခဲ့ကကြါသည်။
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အသုံးပြုရသာနည်းစနစ်နှင့် ထားဝယ်မြို့အစီအစဉ်၏ ေွဲ့စည်းြုံ

သင်တန်းများကို စီစဉ်ကျင်းြရာတွင် မမို့တစ်မမို့၏ အအပခအအနကို ဦးစွာဆန်းစစ်ြါသည်။ ထားဝယ်မမို့တွင်လည်း မမို့တွင် အဆာင်ရွက်
လျက်ရှိသည့် ဖွံ့မဖိုးအရးစီမံကိန်းများနှင့် ြူးအြါင်း လုြ်အဆာင်နိုင်မည့် အအပခအအနကို ဆန်းစစ်အဆာင်ရွက်ခဲ့ြါသည်။ အရရှည်တည်တံ့မှု၏ 
အအပခခံ စည်းမျဉ်းများ၊ ဆင်းရဲမှုအလျှာ့ချပခင်း၊ ကျားမတန်းတူညီမျှမှု၊ လူထုြါဝင်အဆာင်ရွက်မှု၊ ြွင့်လင်း ပမင်သာမှု/တာဝန်ခံမှု အြိုင်းကဏ္ဍ
များကို အစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းခဲ့ြါသည်။ အစီအစဉ်တွင် ြိုမိုအကာင်းမွန်အသာ ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်မှုလုြ်ငန်းစဉ်နှင့် အကကားအပမင်
ဗဟုသုတကကယ်ဝစွာ ဆုံးပဖတ်ချက်ချနိုင်ရန်အတွက် အချက်အလက်များ စုအဆာင်းပခင်း၊ ဆန်းစစ်အလ့လာပခင်းများ အြါ်တွင် အားပြု
ထားြါသည်။ အအာက်ြါြုံတွင် သင်တန်းအစီအစဉ် ၄ ခုအနက် တစ်ခုချင်းစီ တွင် ြါဝင်သည့် လုြ်အဆာင်မှုများနှင့် အအကကာင်းအရာများ၊ 
သင်တန်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခုကကား လုြ်အဆာင်မှုများကို အဖာ်ပြထားြါသည်။ 

သီအိုေီ
- SymbioCity လုြ်ငန်းစဉ်
- အရရှည်တည်တံ့အသာဖွံ့မဖိုးမှု

ေက်ရတွ့
- စိန်အခါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ
- ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများအား
 အလ့လာအဖာ်ထုတ်ပခင်း
- အမျှာ်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်
 များ
- အနာဂတ်ပဖစ်နိုင်အပခ ဖွံ့မဖိုးမှု
 ြုံစံများ
- ဖွံ့မဖိုးမှုအတွက်အဆိုပြုလွှာများ
- အအကာင်အထည်အဖာ်အရး
 နည်းဗျူဟာ

သီအိုေီ
- မမို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲပခင်းနှင့်
 မူဝါေ
- ြတ်ဝန်းကျင်အရရှည်တည်တံ့
 အစမှု
- စည်ြင်သာယာရန်ြုံအငွနှင့် LED
- လူမှုအရးအရရှည်တည်တံ့မှုနှင့် 
 ကျားမတန်းတူညီမျှမှု
- လူထုြါဝင်အဆာင်ရွက်မှု
- အအမွအနှစ် ထိန်းသိမ်းအစာင့် 
 အရှာက်မှု
- GIS နှင့် အချက်အလက်
 ဆန်းစစ်အလ့လာမှု

ေက်ရတွ့
- အဖွဲ့အစည်း၊ ဥြအေစည်းမျဉ်း
 ဆန်းစစ်အလ့လာပခင်းနှင့် 
 တိုးတက်အစပခင်း
- လမ်းအလျှာက်သုံးသြ်ပခင်း
 (Walk through evaluations)
- GIS mapping ပြုလုြ်ပခင်း
- ကျားမအရးရာနှင့် အအမွအနှစ်
 ဆန်းစစ်အလ့လာမှုဘက်စုံအြါင်း
 စြ်ထားအသာ စီမံချက်များနှင့်
 မူဝါေများ

ြယ်ေ်ြို၊ ကိုြင်ရဟဂင်နှင့် စရတာ့
ဟုြ်းေ်မြို့ြျားသို့ရေ့ောရေးြေီး 
အများပြည်သူသွားလာအသုံးပြုရာ
အနရာများ၊ အရရှည်တည်တံ့အသာ
သွားလာြို့အဆာင်အရး၊ မမို့ပြေီေိုင်း၊ 
လူမှုအရးအြါင်းစည်းမှု၊ ခရိုင်အဆင့ ်
ပြန်လည်တည်အဆာက်အရးလုြ်ငန်း 
များ၊ အီကိုစီတီး၊ ကမ်းနားလမ်း
တည်အဆာက်အရးလုြ်ငန်းနှင့် အများ 
ပြည်သူ လက်လှမ်းမီမှု၊ ဘက်စု ံ
အြါင်းစြ် စီမံကိန်းအရးဆွဲမှု၊ အပြာ
အရာင်-အစိမ်းအရာင်မဟာဗျူဟာ၊ 
စက်ဘီးဗျူဟာ၊ မိန်းကအလးများ  
ဖန်တီးအသာ public space၊ လူထု
ြါဝင်အဆာင်ရွက်မှု၊ နိုင်ငံအရးအခါင်း 
အဆာင်မှုနှင့်ဗျူဟာကျစီမံကိန်းများ
အရးဆွဲမှု၊ဆွီေင်ပမူနီစီြယ်စီမံကိန်း
အရးဆွဲမှု၊ အေသန္တရအဆင့် ေီမိုကအရ
စီ၊ အစိုးရအိမ်ရာ၊ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံ
ခန့်ခွဲမှု၊ မိုးအရကကီး/လျှပံခင်း စီမံခန့်ခွဲ
မှု၊ ပြန်လည်ပြည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင်၊ 

ေက်ရတွ့
- ကမ်းနားလမ်း၏ စိန်အခါ်မှုများ
 နှင့် အခွင့်အလမ်းများ
- ကမ်းနားလမ်း၏ အမျှာ်မှန်းချက်
 နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ
- ကမ်းနားလမ်းအတွက် အားလုံး 
 ြါဝင်မှုပဖင့် အဆိုပြုလွှာအရးဆွဲ
 ပြုစုပခင်း
- ကမ်းနားလမ်း၏ အနာဂတ်
 ဖွံ့မဖိုးမှုပဖစ်နိုင်အပခများ
- ကမ်းနားလမ်းအတွက် အဆုိပြုလွှာ
 အရရှည်တည်တံ့နိုင်မှုနှင့် အကျ ိုး 
 များမှု ဆန်းစစ်အကဲပဖတ်ပခင်း

သီအိုေီ
- ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုအရး  
 ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက်များ
- မမို့ပြစီမံခန့်ခွဲမှု
- ဘဏ္ဍာအရးလုြ်ငန်းစဉ်များ

ေက်ရတွ့
- ကမ်းနားလမ်းအတွက် အမျှာ်မှန်း 
 ချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို  
 ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်ဆင်ပခင်း
- မမို့ပြစနစ်များအတွက် ဘက်စု ံ
 အြါင်းစြ်ထားအသာ
 နည်းလမ်းများ
- ကမ်းနားအေးအား အအကကာင်း
 အရာအလိုက် အလ့လာပခင်း၊  
 အပမြုံထုတ်ပခင်းနှင့် အတွ့ဆု ံ
 အမးပမန်းပခင်း 
- ကမ်းနားလမ်းတွက် အဆိုပြုလွှာ
- အကျ ိုးသက်အရာက်မှု 
 ဆန်းစစ်ချက်
- အကျ ိုးဆက်စြ်ြတ်သက်သူ  
 မဟာဗျူဟာ
- ကမ်းနားလမ်းအတွက် ဘဏ္ဍာ 
 အငွပဖည့်ဆည်းမှုနည်းလမ်းများ
- ကမ်းနားလမ်းစီမံကိန်း 
 အအကာင်အထည်အဖာ်အရး  
 နည်းဗျူဟာ

ဖွင့်ြွဲ

သင်တန်း အစီအစဉ် ၁
၂၀၁၇ 

အအာက်တိုဘာ ၉-၁၃ ရက်

သင်တန်း အစီအစဉ် ၂
၂၀၁၇ 

ေီေင်ဘာ ၁၁-၁၅ ရက်

သင်တန်း အစီအစဉ် ၃
ဆွီေင်အလ့လာအရးခရီး

၂၀၁၈ ဧမြီ ၂၅ - အမ ၂ ရက်

သင်တန်း အစီအစဉ် ၄
ြိတ်ြွဲ

၂၀၁၈ အမ ၁၈ - ေွန် ၁

Core team - အအပြာင်းအလဲစီမံခန့်ခွဲမှု/ အအသးစိတ်အလ့လာမှုများ/ tool များနှင့် နည်းစနစ်များ အသုံးပြုပခင်း
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S1 Toolbox
• အရရှည်တည်တံ့မှု အား အေသ
 အအပခအအနနှင့် အလျာ်ညီစွာ 
 အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပခင်း 
• SWOT- ဆန်းစစ်ပခင်း
• အရရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ စိန်
 အခါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ 
• ဆက်စြ်ြတ်သက်သူ ဆန်းစစ်
 အလ့လာချက်
• အဓိကပြဿနာများ 
• အဓိကရည်ရွယ်ချက်များ 
• အနာဂတ်အမျှာ်မှန်းချက် 
• အနာဂတ်ပဖစ်နိုင်အပခများ
 အဖာ်ထုတ်ပခင်း (Scenario 
 matrix) နှင့် အနာဂတ်ပဖစ်
 နိုင်အပခများ၏ သက်အရာက်မှု
 ကို ဆန်းစစ်ပခင်း 
• အနာဂတ်ြုံရိြ် (အပမြုံ)  
• Backcasting (အနာက်ပြန်
 ခန့်မှန်းပခင်း)

S2 Toolbox
• Links/delinks
• ပြဿနာသစ်ြင်
 (Problem tree analysis)
• လမ်းအလျှာက် ဆန်းစစ်မှု 
 (Walk through evaluation)
• Have/have not-grid 
 analysis
• Change diagram 
 (အပြာင်းလဲမှု ရုြ်ြုံ)

S3 Toolbox
• ကမ်းနားလမ်း ပြန်လည်  
 တည်အဆာက်အရး စီမံချက်
 အကကာင့်  ပမင်သာထင်ရှား မရှိ 
 အသာ်လည်း ထိခိုက်မှုရှိနိုင်
 အသာ အုြ်စုများ ကို 
 အဖာ်ထုတ်ပခင်း၊ 
• ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများ၏ 
 လိုအြ်ချက်များ၊ ြိုင်ဆိုင်မှု
 များ၊ အခွင့်အလမ်းများနှင့် 
 ထိခိုက်နိုင်အပခများ၊ 
• ကမ်းနားလမ်းအေး အတွက် 
 အနာဂတ် ပဖစ်နိုင်အပခြုံစံများ
 ကို ေီေိုင်းထုတ်ပခင်း၊ 
• ကမ်းနားလမ်း အတွက် 
 ဖွံ့မဖိုးမှုဆိုင်ရာ အအကကာင်း
 အရာ နယ်ြယ်များ 
• ကမ်းနားလမ်း အတွက်
 Scenario matrix နှင့် ပဖစ်
 နိုင်အပခများ၏ သက်အရာက်မှု
 ကို ဆန်းစစ်ပခင်း၊ 
• ကမ်းနားလမ်း ပြန်လည် 
 တည်အဆာက်အရး အတွက် 
 အမြီးသတ် အဆိုပြုလွှာ 
• Sustainability rose 
 အလ့ကျင့်ခန်း

S4 Toolbox
• ကမ်းနားလမ်းအတွက် 
 ရည်ရွယ်ချက်များ၊ 
• ကမ်းနားလမ်းအတွက် 
 အနာဂတ်အမျှာ်မှန်းချက် 
• မမို့ပြစနစ်များအတွက် 
 ဘက်စုံအြါင်းစြ်ထားအသာ 
 နည်းလမ်းများ (Integrated 
 solutions) 
• ကမ်းနားအေးသို့ သွားအရာက် 
 အလ့လာပခင်းနှင့် အအကကာင်း
 အရာ အလိုက် အတွ့ဆုံ
 အမးပမန်းပခင်း 
• ကမ်းနားလမ်း၏ အဖိုးတန် 
 အရင်းအပမစ်များနှင့် အခွင့်
 အလမ်းများကို အလ့လာ
 အဖာ်ထုတ်ပခင်း 
• ကမ်းနားလမ်းအတွက်
 အအကကာင်းအရာအလိုက် 
 အဆိုပြုလွှာများ ပြုစုပခင်း၊ 
• ကမ်းနားလမ်း အဆိုပြု လွှာ
 များ၏ သက်အရာက်မှုကို 
 ဆန်းစစ်ပခင်း၊  
• အနာဂတ်လုြ်ငန်းများ တွင် 
 SymbioCity ကို အြါင်းစြ် 
 ထည့်သွင်းပခင်း၊ 
• ကမ်းနားလမ်း စီမံချက် 
 အတွက် ဘဏ္ဍာအငွ ပဖည့်တင်း
 အရး လုြ်ငန်းစဉ်များ 
• Backcasting model – 
 လုြ်ငန်းစီမံချက်နှင့် အချနိ် 
 ကာလသတ်မှတ်ချက် 

သင်တန်းအစီအစဉ်ြျားတွင် ရအာက်ြါ နည်းေြ်းအရထာက်အကူြျား (tools) ကို အသုံးပြုထားြါသည် -  

ြုံ (၃) - အစီအစဉ်တစ်အလျှာက်လုံးတွင် ဆက်စြ်
သက်ဆိုင်သူ အမျ ိုးမျ ိုး ြူးအြါင်း ြါဝင်အဆာင်ရွက်
မှုသည် အဓိကကျသည်။ 

ြုံ (၄) - ထားဝယ်မမို့ရှိ အေးအား အဆင့်ပမှင့်တင်ရန်အတွက်
ဘက်စုံအြါင်းစြ်ထားအသာ အအပဖများကို ရှာအဖွရန်
အေးအကာ်မတီနှင့် အစည်းအအဝးများ ပြုလုြ်ပခင်းအြါအဝင် 
တိုင်ြင်အဆွးအနွးမှု အမျ ိုးမျ ိုးကို ပြုလုြ်ခဲ့ကကသည်။ 

ြုံ (၅) - နယ်အပမအေသနှင့် ကွက်စိြ် အပမြုံ 
database များကို ဖန်တီး အြးနိုင်အသာ GIS 
ကို မမို့ပြနှင့် စည်ြင် စီမံကိန်းများ အရးဆွဲ
ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ြုံကို မိတ်ဆက်အြးပခင်း  
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ြုံ (၇) ထားဝယ်မမို့နယ်

1 https://www.tni.org/en/publication/land-confiscations-and-collective-action-in-myanmars-dawei-special-economic-zone-area
2 Aung, G. (2018). Postcolonial Capitalism and the Politics of Dispossession: Political Trajectories in Southern Myanmar (ကိုလိုနီအခတ်လွန် အရင်းရှင်ဝါေနှင့်   
 လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံအရး - ပမန်မာနိုင်ငံ အတာင်ြိုင်းရှိ နိုင်ငံအရးအလားအလာများ) European Journal of East Asian Studies, 17(2), 193-227.

၂။  ထားဝယ်မြို့ 
၂.၁။ နယ်ရပြရေသဆိုင်ော အြိုင်းကဏ္ဍြျား
 
နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း ြျတိ်ဆက်ြှုြျား 

ထားဝယ်မမို့၏ ထူးပခားအသာ တည်အနရာသည် မမို့အတွက် စီးြွား 
အရးအရ ကကီးမားသည့် အားသာချက်ကို ရရှိအစမြီး နိုင်ငံတကာမှ  
ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု ပြုလုြ်ရန် စိတ်ဝင်စားအသာ အေသ တစ်ခု ပဖစ်အစခဲ့ြါ 
သည။် ထားဝယမ်မို့သည ်မဟာမအဲခါငအ်ေသခွ ဲအတာငြ်ိငု်းစီးြွားအရး 
စကကြံထိြ် တွင် တည်ရှိအနြါသည်။ ထိုစကကြံသည် ကြ္ပလီြင်လယ်
အတွင်းရှိ ထားဝယ်မမို့အား ဘန်အကာက် နှင့် ဖနွမ်းြင်တို့ကို ပဖတ ်
သန်း၍ ဟိုချးီမင်းမမို့အတာ်နှင့် ချတိ်ဆက်မည့်စကကြံ ပဖစ်သည်။  
အရးဆွဲ ထားအသာ အစီအစဉ်များအရ ထားဝယ်မမို့အား (ကီလိုမီတာ  
၁၅၀ ြင် မအဝးအသာ)  ထိုင်း နယ်စြ်နှင့် ကားလမ်းပဖင့် ချတိ်ဆက်အြး 
မည်ပဖစ်မြီး ဘန်အကာက်မမို့နှင့် ကီလို မီတာ ၃၀၀ ခန့် သာ ကွာအဝး 
အတာ့မည်ပဖစ်သည်။

ြုံ (၆) - မဟာမဲအခါင်အေသခွဲ အတာင်ြိုင်းစီးြွားအရးစကကြံ၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်
ခုအပဖစ် လမ်းကွန်ရက်အသစ်များ တည်အဆာက်ရန် အစီအစဉ်  

ထားဝယ်မမို့သည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အပခားအေသများနှင့်လည်း ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်း၊ အလအကကာင်းလမ်းများပဖင့် ချတိ်ဆက်ထားြါသည်။  
ထားဝယ်မမို့သည် ရန်ကုန်မမို့မှ ကီလိုမီတာ ၆၀၀ ခန့်နှင့် မွန်ပြည်နယ်၏ မမို့အတာ်ပဖစ်အသာ အမာ်လမမိုင်မမို့မှ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ ခန့် ကွာအဝး
ြါသည်။ ထားဝယ်မမို့သည် ထားဝယ်ပမစ်၏ အအရှ့ဘက်ကမ်းတွင် တည်ရှိမြီး အတာင်တန်း များက ကြ္ပလီြင်လယ်နှင့် ြိုင်းပခားအြးထား
ြါသည်။ ယင်း၏ တည်အနရာနှင့် လမ်းြန်း ဆက်သွယ်အရး အကာင်းမွန်မှုအကကာင့် ခရီးသွားများကို ဆွဲအဆာင်နိုင်အသာ အနရာတစ်ခုလည်း 
ပဖစ်ြါသည်။ ထားဝယ်မမို့သည် ပမစ်ကမ်းအြါ်တွင် တည်ရှိအနပခင်းအကကာင့် ပမစ်အရလျှပံခင်းများ ြုံမှန်ပဖစ်အြါ်အလ့ရှိမြီး အထူးသပဖင့် မုတ်သုန်
ရာသီတွင် ပဖစ်သည်။

ထားဝယ်မြို့နယ်

ထားဝယ်မမို့နယ်တွင် မမို့အြါ်ရြ်ကွက်များနှင့် အကျးရွာအုြ်စုများ
ြါဝင်မြီး ဧရိယာအကျယ် အဝန်း ၄,၂၆၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ ရှိြါ 
သည်။ ထားဝယ်မမို့၏ လူဦးအရသည် ၁၄၀,၀၀၀ ပဖစ်မြီး အများစု
သည် မမို့အြါ်တွင် အနထိုင်ကကြါသည်။ မမို့နယ်လူဦးအရ၏ ၃၆% ခန့် 
သည် အကျးလက် အနပြည်သူများ ပဖစ်ြါသည်။ မမို့နယ်အတွင်းတွင ်
မမို့ပြပဖစ်ထွန်းမှုမှာ လျှင်ပမန်စွာ ပဖစ်အြါ်အနမြီး နိုင်ငံပခားရင်းနှီး 
ပမှုြ်နှံမှု အလားအလာများအကကာင့် မမို့ပြဧရိယာ တိုးချဲ့လာမြီး မမို့ပြ 
အေသများ၏ သိြ်သည်းဆသည် ပမင့်မားလာြါသည်။

ထားဝယ်၏ အကျးလက်အေသများနှင့် တနသသာရီတိုင်းအေသကကီး၏ 
နယ်စြတ်ွင ်ရာဘာစိကု်ခင်း နှင့် ဆီအုန်းစိကု်ခင်းများ တိုးချဲ့စိကုြ်ျ ိုး 
လာသည်ကို အတွ့ပမင်ရြါသည်။ ဤသို့ တိုးချဲ့လာမှု၏ အအကကာင်း 
ရင်းတစ်ခုမှာ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ အပမယာဥြအေများ၊ အထူးသပဖင့် 
လယ်ယာအပမစီမံခန့်ခွဲ အရးဥြအေ (၂၀၁၂) နှင့် အပမလွတ်၊ အပမလြ်နှင့်  
အပမရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲအရး ဥြအေ (၂၀၁၂) နှင့် နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု
ဥြအေ (၂၀၁၂)1   များကို ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့မှုများအကကာင့် ပဖစ်ြါသည်။  
ြထမဥြအေနှစ်ခုသည် အပမယာအတွက် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများကို အား 

အြးရန် ရည်ရွယ်လျက် အပမယာြိုင်ဆိုင်ခွင့်များကို တရားဝင်ပဖစ်အစ 
မည့် မူအဘာင်ကို ဖန်တီးအြးထားြါသည်။ အစာင့် ကကည့်အလ့လာသူ
အများအပြားက အဝဖန်အပြာဆိုရာတွင် ယင်းသည် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ  
အကျးလက်အနပြည်သူများအအြါ် ဖိအားများစွာကျအရာက်အစသည ်
ဟုဆိုြါသည်။ အထူးသပဖင့် ထားဝယ်တွင် အနရြ်စွန့်ခွာအရှေ့အပြာင်း 
ရပခင်း၊ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးပခင်းနှင့် ြတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ြျက်စီးပခင်း  
တို့အတွက် အရြ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှလှုြ်ရှားစည်းရုံးအဆာင ်
ရွက်မှုများ ရှိြါသည်။2



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ ထားဝယ်မြို့16

3  https://asiafoundation.org/publication/state-and-region-governments-in-myanmar-new-edition-2018/
4  Ibid

၂.၂။ အေွဲ့အစည်းစနစ်နှင့် ဥြရေစည်းြျဉ်းြိုင်းဆိုင်ော အြိုင်းကဏ္ဍြျား

၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းြုံအအပခခံဥြေအရ မမို့နယ်တစ်မမို့နယ်ရှိ မမို့အြါ်ရြ်ကွက်များကို စီမံအုြ်ချုြ် ရန် စည်ြင်သာယာအဖွဲ့များ (DAOs) ဟု
အခါ်အသာ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းထားမြီး ပမန်မာ နိုင်ငံတွင် ဗဟိုချုြ်ကိုင်မှုကို အမှန်တကယ်အလျှာ့ချအြးထားသည့် တစ်ခုတည်းအသာ 
အြုခ်ျုြအ်ရးအဖွဲ့အစည်းမှာ ထိစုညြ်ငသ်ာယာအဖွဲ့များြငပ်ဖစြ်ါသည။်3 DAO များသည ်ပြညန်ယ/် တိငု်းအေသကကီး အစိုးရများထသံိုတ့ိကုရ်ိကု ်
အစီရင်ခံမြီး လုံးဝနီးြါး ကိုယ်တိုင်အကာက်ခံအသာ အခွန်ဘဏ္ဍာများပဖင့် ရြ်တည်ကကြါသည်။ DAO များသည် မမို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲမှုနှင့် 
အရအြးအဝပခင်း၊ လမ်းမီး၊ အစိုင်အခွဲစွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုကဲ့သို့ မမိို့ပြဝန်အဆာင်မှုများနှင့် အပခား တာဝန် ဝတ္တရားများစွာကို တာဝန်
ယူလုြ်အဆာင်ကကရြါသည်။ ထိုမျှသာမက အခွန်အခများနှင့် ေဏ် အကကးများ အကာက်ခံပခင်းအပြင် လုြ်ငန်းလိုင်စင်များထုတ်အြးပခင်း၊
သားသတ်ရုံများနှင့် အေး များကို လိုင်စင်ထုတ်အြးပခင်းနှင့် ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲပခင်းများမှတစ်ဆင့် အေသန္တရ စီးြွားအရး ဖွံ့မဖိုး တိုးတက်မှုကို
လည်း ကကြ်မတ်ထိန်းအကျာင်းအြးအနအသာ အဖွဲ့အစည်းများ ပဖစ်သည်။  

မမို့နယ်တစ်မမို့နယ်တွင် DAO များက မမို့အြါ်ရြ်ကွက်များကို စီမံအုြ်ချုြ်မြီး လူအနသိြ်သည်းဆ နည်းြါးမြီး စိုက်ြျ ိုးအရးကို အဓိက
လုြ်ကိုင်အသာ အကျးလက်အေသများကို အကျးလက်အေသ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရး ဦးစီးဌာနက စီမံအုြ်ချုြ်ြါသည်။ ပြည်အထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့
ရုံးဝန်ကကီးဌာန အတွင်းရှိ အအထွအထွအုြ်ချုြ်အရးဦးစီးဌာန သည် ပမန်မာနိုင်ငံ မမို့နယ်များရှိ အုြ်ချုြ်အရးစနစ်၏ အကျာရိုးမဏ္ဍိုင် ပဖစ်
ြါသည်။ ရြ်ကွက်နှင့် အကျးရွာအုြ်စုအဆင့် အုြ်ချုြ်အရးအရးမှူးများမှစ၍ ပြည်အထာင်စုအဆင့် အုြ်ချုြ်အရးအရာရှိများအထိ GAD ၏ 
တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အခွန် အကာက်ခံပခင်း၊ အပမယာစီမံခန့်ခွဲပခင်းနှင့် များပြားလှစွာအသာ မှတ်ြုံတင်ပခင်းနှင့် လက်မှတ်ထုတ် အြးပခင်း
လုြ်ငန်းစဉ်များ ြါဝင်ြါသည်။4 

အေသန္တရအဆင့်တွင် လုြ်ငန်းများ အဆာင်ရွက်အနအသာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို အလ့လာရာတွင် ကိုယ်ြိုင်အခွန်ဘဏ္ဍာအငွပဖင့် လည်ြတ် 
အနအသာ စည်ြင်သာယာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းအေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်အထာင်စုအဆင့်များအအြါ် ရန်ြုံအငွအတွက်မှီခို 
အသာ အစိုးရဌာနများကကား ခွဲပခားသိရှိရန် အအရးကကီးြါသည်။ ကိုယ်ြိုင်အခွန်ဘဏ္ဍာပဖင့် ရြ်တည်နိုင်အသာ စည်ြင်သာယာအဖွဲ့များ (DAOs)  
တွင် အခွန်အခများ အကာက်ခံြိုင်ခွင့်နှင့် စည်ြင်သာယာဝန်အဆာင်မှု အသုံးပြုသူ နိုင်ငံသားများထံမှ ဝန်အဆာင်ခများ ရယူခွင့် ရှိြါသည်။
ထားဝယ်ရှိ DAO တွင်လည်း ကိုယ်ြိုင်ဆုံးပဖတ်ချက်ပဖင့် လုြ်ငန်းများ အဆာင်ရွက်ြိုင်ခွင့် အတန်အသင့်ရှိမြီး ၎င်းတို့၏ နှစ်စဉ်အသုံးစရိတ်များ 
နငှ့စ်ြလ်ျဉ်း၍ ဘတဂ်ျကဆ်ိငုရ်ာ ဆုံးပဖတခ်ျက ်များကိ ုလတွလ်ြစ်ွာ ချမတှန်ိငုြ်ါသည။် ၎င်းတိုသ့ည ်ပြညန်ယ/်တိငု်းအေသကကီးအဆင့ရ်ှ ိစညြ်င ်
သာယာအရးဝန်ကကီးဌာနသို့ သတင်းြို့မြီး ဗဟို သို့မဟုတ် ဖက်ေရယ်အစိုးရ၏ ကကီးကကြ်မှုမှ လုံးဝ နီးြါးကင်းလွတ်ြါသည်။ အပခားတစ်ဖက်
တွင်မူ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံရ အသာ အစိုးရဦးစီးဌာနများသည် ဘဏ္ဍာအရးအရနှင့် စီမံအုြ်ချုြ်အရးရာများအတွက် ၎င်းတို ့
၏ အထက်အဆင့်များကို များစွာ ြို၍ မှီခိုကကရြါသည်။ ဤသို့အသာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းြုံကို အအာက်တွင် ဆန်းစစ်အလ့လာထား
ြါသည်။ 

မမို့တစ်မမို့၏ စီမံကိန်းအရးဆွဲအရးနှင့် အုြ်ချုြ်အရးအတွက် အဓိကကျအသာ မူဝါေစာတမ်းတစ်ခု မှာ မမို့ပြစီမံကိန်း (Town Plan) ပဖစ်မြီး
ယင်းကို အဆာက်လုြ်အရး ဝန်ကကီးဌာနမှ အရးဆွဲအြးအလ့ ရှိြါသည်။ မမို့ပြစီမံကိန်းတစ်ခု အရးဆွဲသည့် လုြ်ငန်းစဉ်ကို အဓိကအြိုင်းနှစ်ြိုင်း 
ခွပဲခားနိငုြ်ါသည။် ြထမတစြ်ိငု်းမှာ အေသန္တရအဆင့တ်ငွ ်အပမအသုံးချမှု၊ အဆာကလ်ြုအ်ရး၊ လမ်း သိုမ့ဟတု ်အရပဖန့်ပဖူးအရးကဲသ့ိုအ့သာ လြုင်န်း 
များကို တာဝန်ယူအဆာင်ရွက်အနသည့် ဦးစီးဌာန အမျ ိုးမျ ိုးသည် တစ်နှစ်တာအတွက် စီမံကိန်းကို အရးဆွဲမြီး ထိုစီမံကိန်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ 
ဌာနမှ အဆာင်ရွက်ရန် ရည်မှန်းထားသည့် စီမံချက်များစာရင်းနှင့် ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ် ခန့်မှန်းချက် တို့ ြါရှိြါသည်။ စီမံချက်များစာရင်း
တွင် မမို့နယ်အဆင့်တွင် အဆာင်ရွက်ရန် အဆိုပြုအသာ စီမံ ချက်အသစ်များနှင့် အရှ့ယခင်နှစ်များမှ စတင်ခဲ့သည့် အဆာင်ရွက်ဆဲ စီမံချက်
များ ြါဝင်ြါသည်။  တစ်နည်းအားပဖင့်ဆိုအသာ် အေသန္တရအဆင့်တွင် အဆာင်ရွက်မည့် လုြ်ငန်းများကို သက်ဆိုင် ရာဌာနများမှ ကိုယ်တိုင်
အရးဆွဲကကပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ ထို့အနာက် အဆိုြါ စီမံကိန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနများမှတစ်ဆင့် တိုင်းအေသကကီး/ပြည်နယ်အဆင့်
သို့ အြးြို့ြါသည်။ ထို အဆင့်တွင် အတည်ပြုပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ရန်ြုံအငွချအြးပခင်းတို့အတွက် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ် ြါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ
ဝန်ကကီးဌာနမှ အတည်ပြုအြးမြီးပဖစ်အသာ ဘတ်ဂျက်ကို ပြည်နယ် လွှတ်အတာ်များသို့ တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက် ရယူြါသည်။ တိုင်းအေသကကီး/ 
ပြည်နယ်အဆင့်တွင် အတည်ပြုမြီးြါက ဆက်လက်၍ ပြည်အထာင်စုအဆင့်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနသို့ အြးြို့ ြါသည်။ တိုင်းအေသကကီး/ 
ပြည်နယ်အဆင့်မှာကဲ့သို့ြင် အလားတူလုြ်ငန်းစဉ်ပဖင့် စိစစ်အတည်ပြု မြီး ပြည်အထာင်စုလွှတ်အတာ်သို့ တင်ပြ၍ အနာက်ဆုံးအတည်ပြုချက ်
ရယူြါသည်။ အတည်ပြုချက်ရရှိအသာ စီမံကိန်းများ အအကာင်အထည်အဖာ်မှုကို ပြည်နယ်/တိုင်းအေသကကီးအစိုးရများက ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲ
ြါသည်။



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ ထားဝယ်မြို့ 17

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာန
(ပြည်ထာင်စုအဆင့်)

ပြည်ထာင်စုလွှတ်အတာ်

အတည်ပြုပခင်း

အတည်ပြုပခင်း

အတည်ပြုပခင်း

အတည်ပြုပခင်း

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာန
(ပြည်နယ်/တိုင်းအေသကကီးအဆင့်)

အလုံးစုံကကီးကကြ်ပခင်း၊ ဘတ်ဂျက်ခွဲအဝအြးပခင်း
ပြင်ဆင်မှုများပြုလုြ်ရန် အကကံပြုပခင်း

လုြ်အဆာင်မှုတိုင်းအတွက် အေသန္တရအဆင့်တွင် ကိုယ်ြိုင်မမို့ပြစီမံကိန်းများအရးဆွဲရန်လိုအြ်ြါသည်။
ဥြမာ- အရအြးအဝပခင်း၊ လမ်းများနှင့်တံတားများ၊ အပမစာရင်းစသည့် မမို့ပြစီမံကိန်းတွင် အဆိုပြုထားအသာ
လုြ်ငန်းများစာရင်းနှင့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားအသာ ဘတ်ဂျက်တို့ြါဝင်ြါသည်။

ပြည်နယ်/တိုင်းအေသကကီး
လွတ်အတာ်

ြုံ (၈) - ပမန်မာနိုင်ငံ၏ စီမံကိန်းအရးဆွဲမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုြ်ငန်းစဉ် 

လုြ်ငန်းစဉ်၏ ေုတိယအြိုင်းတွင်မှ အပမစာရင်း၊ စီးြွားအရးလုြ်အဆာင်မှု၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘတ်ဂျက် အရးဆွဲပခင်း၊ အပခား အအပခခံအအဆာက်အအုံ 
ဝန်အဆာင်မှုများအြါအဝင် ဝန်ကကီးဌာန/ဦးစီးဌာန အသီးသီးမှ တာဝန်ယူအဆာင်ရွက်အသာ အြိုင်းကဏ္ဍများကို စုစည်းထားသည့် ြိုမိုပြည့်စုံ  
အသာ မမို့ပြစီမံကိန်းကို အရးဆွဲြါသည်။ လက်ရှိတွင် ထားဝယ်မမို့အတွက် ဤလုြ်ငန်းစဉ်ကို ပြည်အထာင်စုအဆင့်ရှိ အဆာက်လုြ်အရး
ဝန်ကကီးဌာနမှ ဦးအဆာင်ြါသည်။ မမို့ပြစီမံကိန်းတစ်ခု အရးဆွဲရန် လိုအြ်အကကာင်းကို တိုင်းအေသကကီး/ပြည်နယ်အဆင့်မှလည်းအကာင်း၊ 
ပြည်အထာင်စု အဆင့်မှလည်းအကာင်း အတာင်းဆိုနိုင်ြါသည်။ ဤလုြ်ငန်းစဉ်တွင် မမို့နယ်အဆင့်မှ အရာရှိများ ၏ တာဝန်မှာ ပြည်အထာင်စု
အဆင့်အရာရှိများအတွက် လိုအြ်အသာ အကူအညီများ ြံ့ြိုးအြး ရန် နှင့်/သို့မဟုတ် အချက်အလက်များ၊ စာရင်းအင်းများ ြံ့ြိုးအြးရန်သာ
ပဖစ်ြါသည်။ ထားဝယ် မမို့အတွက် အရးဆွဲထားအသာ မမို့ပြစီမံကိန်းကဲ့သို့ စီမံကိန်းမူကကမ်းတစ်ခုတွင် သယ်ယူြို့အဆာင်အရး၊ စီးြွားအရး
လုြ်အဆာင်မှုများ၊ လူဦးအရ၊ လူဝင်မှုကကီးကကြ်အရး၊ အဆာက်လုြ်အရး၊ စသည့် မမိို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲပခင်း၏ အြိုင်းကဏ္ဍအချ ို့ ြါဝင်
မြီး ပြည်နယ်/တိုင်းအေသကကီးနှင့် ပြည်အထာင်စုအဆင့်ရှိ ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများနှင့် တိုင်ြင်အဆွးအနွးမှုများကိုလည်း ပြုလုြ် ြါသည်။  
တစ်နည်းအားပဖင့်ဆိုအသာ် မမို့ပြစီမံကိန်းသည် အရှ့ြိုင်းတွင် အဆွးအနွးတင်ပြခဲ့သည့် ဝန်ကကီးဌာနတစ်ခုချင်းစီ၏ စီမံကိန်းများမှ အချ ို့အသာ 
အြိုင်းကဏ္ဍများကို အြါင်းစြ်ထား ပခင်း ပဖစ်သည်။ အရးဆွဲထားအသာ မမို့ပြစီမံကိန်းမူကကမ်းကို ပြည်အထာင်စုလွှတ်အတာ်သို့ တင်ပြ၍
အမြီးသတ် အတည်ပြုချက် မရယူမီ ပြည်အထာင်စုအဆင့်ရှိ အဆာက်လုြ်အရးဝန်ကကီးဌာန၏ အတည်ပြုချက်ကို ရယူရန် လိုအြ်ြါသည်။
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၂.၃။  ထားဝယ်မြို့၏ ေူြှုယဉ်ရကျးြှုဆိုင်ော အြိုင်းကဏ္ဍြျား 

ြညာရေး

ထားဝယ်မမို့နယ်၏ စာတတ်အပမာက်နှုန်းသည် ပမင့်မားြါသည်။ အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူ များ၏ ၉၅.၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် စာတတ်
အပမာက်သူများ ပဖစ်ြါသည်။ ဤနှုန်းသည် တနသသာရီ တိုင်းအေသကကီးနှင့် ပမန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၏ ြျှမ်းမျှနှုန်းများ (၉၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၈၉.၂ 
ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိ) ထက် ြိုမို ပမင့်မားြါသည်။ အအာက်ြါြုံတွင် အတွ့ရှိရသည့်အတိုင်း ထားဝယ်မမို့ရှိ မမို့ပြလူဦးအရ၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း
နီးြါးသည် အနည်းဆုံး မူလတန်းအကျာင်း တက်အရာက်ခဲ့ကက သူများပဖစ်မြီး ထိုအထဲတွင် အထက်တန်းအကျာင်း မြီးဆုံးအအာင်ပမင်သူ ၁၈.၂ %  
ြါဝင်ြါသည်။ သို့အသာ် မူလတန်းလွန်ြညာအရး၊ အထူးသပဖင့် အထက်တန်းနှင့် အဆင့်ပမင့် (တက္ကသိုလ်) ြညာအရး မြီးဆုံးသည့် နှုန်းမှာမူ  
နည်းြါးအနဆဲပဖစ်မြီး အသက် ၂၅ နှစ်အထက်ရှိသူများ၏ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင် တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် အကာလိြ် တက်အရာက်ခဲ့ကက
ြါသည်။ ထားဝယ်မမို့ တွင် တက္ကသိုလ်၊ အကာလိြ် အနည်းဆုံး အလးခု တည်ရှိြါသည်။ ထားဝယ်ြညာအရး အကာလိြ်၊ တနသသာရီတိုင်း
အေသကကီးတစ်ခုလုံးမှ အကျာင်းသားအကျာင်းသူများ လာအရာက်ြညာသင်ကက သည့် ထားဝယ်တက္ကသိုလ်၊ ထားဝယ်နည်းြညာတက္ကသိုလ်
နှင့် ထားဝယ်ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ် တို့ ပဖစ်ြါသည်။   

5  https://www.undp.org/content/dam/myanmar/docs/FA1MMRPovertyProfile_Eng.pdf

ြုံ (၉) - ြညာသင်ကကားတတ်အပမာက်သူ လူဦးအရရာခိုင်နှုန်း

ကျန်းြာရေး 

တနသသာရီတိုင်းအေသကကီးတွင် အမွးဖွားချနိ် အမျှာ်မှန်းသက်တမ်းသည် ၆၅.၅ နှစ် ပဖစ်မြီး ယင်း သည် တစ်နိုင်ငံလုံးြျှမ်းမျှ အမျှာ်မှန်း
သကတ်မ်း၆၄.၇ နစှ ်ထက ်ြိမုျားြါသည။် ထားဝယမ်မို့နယ ်၏ အသက ်၂ နစှအ်အာက ်ကအလးအသဆုံးမှုနှုန်းသည ်အရငှအ်မးွ ၁၀၀၀ တငွ ်၃၄ ရှိမြီး 
ယင်းသည် တိုင်းအေသကကီး၏ ြျှမ်းမျှနှုန်း (အရှင်အမွး ၁၀၀၀ တွင် ၇၁) နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ြျှမ်းမျှနှုန်း (အရှင်အမွး ၁၀၀၀ လျှင် ၆၂) များ
ထက် ြိုနည်းြါသည်။ အသက် ၅ နှစ်အအာက်ကအလး အသဆုံး မှုနှုန်းတွင်လည်း အလားတူြင် အတွ့ရြါသည်။ ထားဝယ်မမို့နယ်၏ အသက်
 ၅ နှစ်အအာက် ကအလး အသဆုံးမှုနှုန်းမှာ အရှင်အမွး ၁၀၀၀ တွင် ၄၀ ပဖစ်ြါသည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းအသာ မမို့အတာ် ပဖစ်အရးသည် ထားဝယ်
မမို့၏ ဦးစားအြးတစ်ရြ် ပဖစ်မြီး ထားဝယ်မမို့သည် မမို့ပြစီမံကိန်း အရးဆွဲရာတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာအရးအတွက်ြါ အြါင်းစြ်ထည့်သွင်း
အရးဆွဲအဆာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် အကျ ိုးအကျးေူးများ ရရှိခံစားနိုင်မည့် အခွင့်အအရး ရှိအနြါသည်။ တနသသာရီတိုင်းအေသကကီးတွင် လူဦးအရ၏ ၂၁ 
ရာခိုင်နှုန်းသည် ကျန်းမာအရးအစာင့်အရှာက်မှုများကို လက်လှမ်းမီရရှိပခင်း မရှိဟု ယူဆရြါသည်။5 
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ကျားြရေးော

တနသသာရီတိုင်းအေသကကီးအတွက် ကျား/မခွဲပခားအကာက်ခံထားအသာ အချက်အလက်များမှာ ရှားြါးအနဆဲ ပဖစ်ြါသည်။ ထားဝယ်မမို့နယ်
တွင် ကျား/မအချ ိုးသည် အမျ ိုးသမီး ၁၀၀ တွင် အမျ ိုးသား ၉၂ ဦး ရှိြါသည်။ ြညာသင်ယူတတ်အပမာက်မှုတွင် အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်
ကကား လူငယ်များအတွက် စာတတ်အပမာက်မှုနှုန်းသည် ၉၇.၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိမြီး အမျ ိုးသမီးများအတွက် ၉၇.၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျ ိုးသားများ
အတွက် ၉၆.၇ ရာခိုင်နှုန်း ပဖစ်ြါသည်။ သို့အသာ် အကျာင်း တက်နှုန်းသည် အမျ ိုးသားများအတွက် အသက် ၁၁ နှစ် အနာက်ြိုင်းတွင် သိသိ
သာသာ ကျဆင်း သွားမြီး အမျ ိုးသမီးများအတွက်မူ ြျှမ်းမျှအားပဖင့် အသက် ၉ နှစ်အနာက်ြိုင်းတွင် စတင် ကျဆင်း ြါသည်။ အသက် ၂၅ 
နှစ်နှင့် အထက် အမျ ိုးသမီးများတွင် အကျာင်းမတက်ဖူးသူမှာ ၂.၂ ရာခိုင် နှုန်း ရှိမြီး အမျ ိုးသားများထက် ြိုမို ပမင့်မားအနရာ တိုင်းအေသကကီး
အတွင်းတွင် အမျ ိုးသမီးများ အတွက် ြညာသင်ယူတတ်အပမာက်မှုအအပခအအန တိုးတက်အစရန် ယခုထက်ြို၍ အားထုတ်လုြ် အဆာင်ရန် 
လိုအြ်အနအသးအကကာင်း ပြသအနြါသည်။ အမျ ိုးသမီးများ၏ လုြ်သားအင်အားြါဝင် နှုန်းသည် ၄၈.၅ ရာခိုင်နှုန်းပဖစ်မြီး ယင်းသည် ၈၂.၂  
ရာခိုင်နှုန်းရှိသည့် အမျ ိုးသားများထက် များစွာ ြို၍ နည်းြါးြါသည်။ ထို့အပြင် အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်ကကား လူငယ်အမျ ိုးသမီးများ ၏
အလုြ်လက်မဲ့နှုန်းသည် ၁၁.၃ ရာခိုင်နှုန်း ပဖစ်ြါသည်။ အချက်အလက်များအရ လုြ်သား အင်အားစုတွင် ြါဝင်အသာ အမျ ိုးသမီးအများစု  
(၃၉.၄ ရာခိုင်နှုန်း) သည် ဝန်အဆာင်မှုနှင့် အအရာင်းလုြ်ငန်းများတွင် လုြ်ကိုင်အနကကပခင်း ပဖစ်အကကာင်း အတွ့ရှိရြါသည်။ 

ယဉ်ရကျးြှုနှင့် သဘာဝအရြွအနှစ်ြျားကို ထိန်းသိြ်းရစာင့်ရေှာက်ပြင်း 

ထားဝယ်မမို့တွင် မိုးေဏ်ခံနိုင်ရန် ပြုလုြ်ထားအသာ အခါင်အစာင်းမိုးနှင့် ရိုးရာသစ်သားအိမ်များ အြါအဝင် တမူထူးပခားသည့် သမိုင်းဝင်နှင့်
ဗိသုကာ အအမွအနှစ်များ၊ အစတီြုထိုးများ၊ သစ်သား ပဖင့် အဆာက်လုြ်ထားအသာ ခရစ်ယာန်ဘုရားအကျာင်းများနှင့် ဗလီများအြါအဝင်
ကွဲပြားပခားသည့် ဗိသုကာလက်ရာများပဖင့် အဆာက်လုြ်ထားအသာ ဘာသာအရးအအဆာက်အဦများ၊ ပမစ်အကကာင်း တစ်အလျှာက်ရှိ ေီအရအတာ 
များ၊ မမို့ကို ဝန်းရံထားအသာ စိမ်းလန်းစိုအပြသည့် အတာင်တန်းများ၊ အနရာအနှံ့အတွ့ပမင်ရအသာ ြင်လယ်ကမ်းအပခများနှင့် အုန်းြင်များ
အြါအဝင် သဘာဝ အအမွအနှစ်များကို တည်ရှိအနြါသည်။ ထားဝယ်မမို့သည် အပခားအေသများနှင့် ကွဲပြားသည့် အစားအစာများအကကာင့်
လည်း နာမညအ်ကျာက်ကားမြီး ထားဝယအ်စားအစာများသည ်မမို့၏ အအရးြါသည့ ်ယဉအ်ကျးမှုအအမအွနစှတ်စခ်ြုင ်ပဖစြ်ါသည။်  ထားဝယမ်မို့ 
မှ အစိုးရအရာရှိများ က ရိုးရာအိမ်များနှင့် အအဆာက်အဦများအြါအဝင် ယဉ်အကျးမှုအအမွအနှစ်များ ဆုံးရှုံးမှု၊ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင ်
ထိခိုက်ြျက်စီးမှုများ ရှိအနပခင်းသည် မမို့အတာ်၏ အရရှည်တည်တံ့အသာ မမို့ပြဖွံ့မဖိုးမှု အတွက် အအလးထား အပဖရှင်းရမည့် ကိစ္စရြ်တစ်ခု 
ပဖစ်သည်ဟု ဆိုြါသည်။ မမို့တွင် စီးြွားအရးဖွံ့မဖိုးမှု အကကီးစားစီမံကိန်းကကီးများ (မမို့၏ အပမာက်ဘက်ြိုင်းရှိ အထူးစီးြွား အရးေုန် အြါအဝင်)  
အဆာင်ရွက်ရန် ရှိသပဖင့် စီးြွားအရးဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုအား မမို့အတာ်၏ ထိခိုက် လွယ်အသာ အအမွအနှစ်များ ကာကွယ်အစာင့်အရှာက်မှုနှင့် 
ဟန်ချက်ညီမျှတစွာ အဆာင်ရွက်ရန် အအရးကကီးသည်ဟု ၎င်းတို့က ဆိုြါသည်။

၂.၄။  ထားဝယ်မြို့၏ စီးြွားရေးဆိုင်ော အြိုင်းကဏ္ဍြျား 

စက်ြှုေက်ြှုကဏ္ဍ

တနသသာရီတိုင်းအေသကကီးတစ်ခုလုံးနှင့် အလားတူြင် ထားဝယ်မမို့နယ်တွင်လည်း စိုက်ြျ ိုးအရး နှင့် စိုက်ြျ ိုးအရးအအပခခံစက်မှုလက်မှုလုြ်ငန်း 
များသည် အသက်အမွးဝမ်းအကျာင်းမှုလုြ်ငန်းများ နှင့် စီးြွားအရးလုြ်အဆာင်မှုများအတွက် အဓိကကျအသာ ရင်းပမစ်များ ပဖစ်ြါသည်။ ထို့ပြင်  
ဧရာဝတီတိုင်းအေသကကီးမြီးလျှင် ဤအေသသည် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ငါးလုြ်ငန်းအတွက် အအရးအြါ ဆုံးအေသလည်း ပဖစ်ြါသည်။ ြုစွန်ကန်၊ ငါး
ကန်များနှင့် ငါး၊ြုစွန် စီမံပြုပြင်ထုတ်လုြ်အသာ စက်ရုံများကို ဤအေသတွင် အများအပြားအတွ့ရြါသည်။6 အကကီးစားစက်မှုသီးနှံစိုက်ခင်း
များ၊ အဓိကအားပဖင့် ရာဘာနှင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများသည် ဤတိုင်းအေသကကီး၏ စီးြွားအရးကဏ္ဍ တွင် အအရးြါြါသည်။ အအာက်အဖာ်ပြ
ြါြုံတွင် ထားဝယ်မမို့နယ်ရှိ ထိြ်ဆုံးစက်မှုလက်မှု လုြ် ငန်းကဏ္ဍငါးခုအား ထိုကဏ္ဍအသီးသီးတွင် လုြ်ကိုင်အနအသာ လုြ်သားအင်အားစု  
ရာခိုင်နှုန်း အလိုက်အတွ့ရှိရမည်ပဖစ်မြီး ထိုြုံအရ ထားဝယ်မမို့နယ်၏ အဓိကစီးြွားအရးလုြ်ငန်း များသည် စိုက်ြျ ိုးအရးနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စြ်
အနအသာ လုြ်ငန်းများ ပဖစ်အနဆဲဆိုသည်ကို သက်အသခံလျက် ရှိြါသည်။ မမို့နယ်အတွင်း အအရးြါအသာ အပခားလုြ်ငန်းကဏ္ဍများမှာ 
လက်ကားအရာင်းဝယ် အရး၊ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်အရး၊ အဆာက်လုြ်အရး၊ ဟိုတယ်နှင့် ဧည့်ဝန်အဆာင်မှု၊ သယ်ယူြို့အဆာင် အရးနှင့် သိုအလှာင်အရး
ဝန်အဆာင်မှုတို့ ပဖစ်ြါသည်။

6  UNHCR၊ တနသသာရီတိုင်းအေသကကီး၏ အချက်အလက်များ၊ ၂၀၁၄၊ ေွန်၊ အအာက်ြါလင့်ခ်တွင် ရရှိနိုင်သည်
 http://data.unhcr.org/thailand/download.php?id=221



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ ထားဝယ်မြို့20

7  https://www.undp.org/content/dam/myanmar/docs/Publications/PovRedu/undp-mm-mlcs-poverty-report.pdf

ြုံ (၁၀) - လုြ်သားအင်အားရာခိုင်နှုန်း

ထားဝယ်အရနက်ဆိြ်ကမ်းနှင့် အထူးစီးြွားအရးေုန် (SEZ) စီမံကိန်းသည် ထိုအေသအား အအရှ့ အတာင်အာရှ၏ အကကီးမားဆုံးစက်မှုေုန်အပဖစ်
အပြာင်းလဲရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ မူလက ၂၅၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ အကျယ်အဝန်းရှိရန် စီစဉ်ထားမြီး အရနက်ဆိြ်ကမ်းတစ်ခု၊ အရအနွးအငွ့  
ဓာတ်အားအြးစက်ရုံတစ်ရုံ၊ အရနံအအပခခံစက်မှုလုြ်ငန်းများနှင့် ြို့ကုန်ပြုပြင်စီမံထုြ်ြိုးအရးေုန် များ တည်အဆာက်ရန် ရည်မှန်းထားြါသည်။  
ထိုစီမံကိန်းအား ဆက်လက်အအကာင်အထည်အဖာ် ရန် အနှာင့်အနှးအနခဲ့အသာ်လည်း အေသအတွင်း အလုြ်အကိုင်များ ဖန်တီးအြးနိုင်လိမ့်မည ်
ဟု အများအပြားက အမျှာ်လင့်အနကကြါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စြ်နှင့် နီးကြ်စွာ တည်ရှိအနမှုအကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံထက် လုြ်ခလစာြိုများအလ့ရှ ိ
အသာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ စက်မှုလုြ်ငန်းများတွင် သွား အရာက်လုြ်ကိုင်ရန် အရှေ့အပြာင်းသွားလာမှုနှုန်း ပမင့်မားသည်ကိုလည်း အတွ့ရြါသည်။ အကကီး
စား SEZ စီမံကိန်းမှ ရရှိမည်ဟု အပြာဆိုအနအသာ အကျ ိုးအကျးေူးများထဲမှ တစ်ခုမှာ အေသအတွင်း တွင် အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ  
ဖန်တီးအြးနိုင်မြီး အရှေ့အပြာင်းသွားလာမှုများကို အလျှာ့ချနိုင် မည်ပဖစ်သည်။  

ထားဝယ်မမို့နှင့် တိုင်းအေသကကီး၏ စီးြွားအရးအလားအလာများမှာ အကာင်းမွန်သည်ဟု ယူဆနိုင် ြုံရအသာ်လည်း စိန်အခါ်မှုများလည်း ရှိအန
ခဲ့ြါသည်။ အေသအတွင်း နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများ တိုးြွားလာပခင်းအကကာင့် ပဖစ်အြါ်လာအသာ စိန်အခါ်မှုမှာ အပမယာအပငင်းြွားမှုများနှင့်  
အေသခံများ ၏ အနရြ်စွန့်ခွာအရှေ့အပြာင်းရမှုများ ပဖစ်ြါသည်။ ထားဝယ် SEZ စီမံကိန်းတွင် ထိုစိန်အခါ်မှုများကို အမှန်ြင် ရင်ဆိုင်အနရမြီး 
အနရြ်စွန့်ခွာအရှေ့အပြာင်းရမှုများအကကာင့် အပငင်းြွားမှုများ၊ အလျာ်အကကး နှင့် ပြန်လည်ထူအထာင်အရး သတ်မှတ်ချက်များအတွက် အရြ်ဘက်
လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ ြါဝင် အဆာင်ရွက်လာမှုများကိုလည်း အတွ့ပမင်ခဲ့ရြါသည်။ စီးြွားအရးလုြ်ငန်းများအတွက် အပမအများ အပြား သိမ်းယူ
မှုများက တိုင်းအေသကကီးအတွင်းရှိ အေသခံတိုင်းရင်းသားများအအြါ် ဆိုးကျ ိုး သက်အရာက်မှုများ ရှိနိုင်ြါသည်။ ပြည်တွင်းြဋိြက္ခများနှင့်
မိရိုးဖလာအပမယာလုြ်ြိုင်ခွင့် များအတွက် ဥြအေအအပခခံ မရှိပခင်းအကကာင့် ထိုအေသခံများသည် အပမယာအာမခံချက်မရှိအသာ အအပခအအန
များနှင့် ကကုံအတွ့ခံစားရနိုင်အပခ များြါသည်။  

ဆင်းေဲနွြ်းြါးြှု 

တနသသာရီတိုင်းအေသကကီးသည် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှုန်း ေုတိယအနည်းဆုံး အေသ တစ်ခု ပဖစ်မြီး ၁၃.၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိြါသည်
(မန္တအလးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအေသကကီးများသည် ၁၃.၂ နှင့် ၁၃.၇ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိြါသည်)။ ထို့ပြင် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှု
ကွာဟချက် အနည်းဆုံး အေသတစ်ခုလည်း ပဖစ်မြီး ၂.၅ ရှိရာ တစ်နိုင်ငံလုံး ြျှမ်းမျှနှုန်း ၅.၂ (မမို့ပြ အေသများတွင် ၂.၃) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကကည့်
နိုင်ြါသည်။ တနသသာရီတိုင်းအေသကကီးသည် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ အနရာအေသအများအပြားနှင့် သီးပခားတည်ရှိအနမှု၊ ကမ်းရိုးတန်းအေသပဖစ်မှုနှင့်  
ကျွန်းအြါင်း ၈၀၀ အကျာ် ရှိမှုတို့အကကာင့် ပြည်သူ့ဝန်အဆာင်မှုများ အဆာင်ရွက်အြးရာတွင် အခက်အခဲအတား အဆီးများ ရှိအနြါသည်။ 
တနသသာရီကုန်းမကကီး၏ အနရာအေသအများအပြားသည်လည်း အဝးလံ အခါင်သီအသာ အေသများအပဖစ် ရှိအနဆဲ ပဖစ်ြါသည်။ တနသသာရီတွင်  
လယ်ယာပြင်ြ စီးြွား အရးလုြ်ငန်းတစ်ခုကို ြိုင်ဆိုင်သည့်၊ သို့မဟုတ် ြူးတွဲြိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်အထာင်စု ရာခိုင်နှုန်းသည် ရန်ကုန်တိုင်းအေသ 
ကကီး (၅၁ ရာခိုင်နှုန်း) မြီးလျှင် ေုတိယအပမင့်မားဆုံး (၄၃ ရာခိုင်နှုန်း) ပဖစ်ြါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တနသသာရီတိုင်းအေသကကီးသည် ပမန်မာ 
နိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်/တိုင်း အေသကကီးများအားလုံးထဲတွင် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ GDP ေုတိယအပမင့်မားဆုံး ပဖစ်ြါသည်။7
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၂.၅။ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အြိုင်းကဏ္ဍြျား  

ထားဝယ်ပြစ်

ထားဝယပ်မစသ်ည ်အဂဟစနစဝ်နအ်ဆာငမ်ှုများအတကွအ်သာလ်ည်းအကာင်း၊ စီးြွားအရးအတကွအ်သာလ်ည်းအကာင်း အအရးြါအသာ အရင်းအပမစ ်
တစ်ခု ပဖစ်ြါသည်။ အထူးသပဖင့် ဆိြ်ကမ်းကို လက်လှမ်းမီရန်နှင့် ကုန်ြစ္စည်းများ သယ်ယူြို့အဆာင်ရန် ပဖစ်ြါသည်။ ထားဝယ်ပမစ်နှင့် ယင်း၏  
ဝနအ်ဆာငမ်ှုများကိ ုတနဖ်ိုးထား ထနိ်းသမိ်းအစာင့အ်ရှာကရ်န ်လိအုြအ်ကကာင်း၊ အထူး သပဖင့ ်ပမစအ်ကကာင်းတစအ်လျှာကတ်ငွ ်ရှအိနသည့ ်စမိ်းလန်း 
အသာ နယ်အပမများကို ဆုံးရှုံးပခင်း မရှိအအာင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မြီး အစိမ်းအရာင်နယ်အပမသစ်များကို ဖန်တီးရန် လိုအြ်အကကာင်း မမို့အတာ်၏  
အကျ ိုးဆကစ်ြသ်ကဆ်ိငုသ်မူျားက ဆိြုါသည။် ထားဝယမ်မို့သည ်အလနွစ်မိ်းလန်း သာယာအသာ မမို့အတာတ်စခ် ုပဖစအ်သာလ်ည်း ထားဝယမ်မို့ 
တွင်းလမ်းများတွင် သစ်ြင်များနှင့် အစိမ်းအရာင်အနရာများ အလွန်နည်းြါးလျက်ရှိြါသည်။ ပမစ်အရညစ်ညမ်းမှုနှင့် စက်မှုလုြ်ငန်းများမှ 
အရဆိုးများကို ပမစ်အတွင်းသို့ စွန့်ထုတ်အနမှုများသည် ကကီးမားအသာ စိန်အခါ်မှုများ ပဖစ်ြါသည်။  

အစိြ်းရောင်နယ်ရပြြျား

တနသသာရတီိငု်းအေသကကီးအတငွ်းတငွ ်ဖွံ့မဖိုးအရးစမီကံနိ်းများအကကာင့ ်ပဖစအ်ြါ်လာနိငုသ်ည့ ်အကျ ိုးသကအ်ရာကမ်ှုများအအြါ် စိုးရမိြ်ြူနမ်ှုများ  
ရှိအနြါသည်။ အရှ့ြိုင်းတွင် အဖာ်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း တိုင်းအေသကကီးအတွင်းတွင် အကကီးစား ရာဘာနှင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ ရှိအနြါသည်။ အရြ် 
ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက အပမအသုံးချမှုစီမံကိန်းအရးဆွဲပခင်းလုြ်ငန်းစဉ် အားနည်းမှုအကကာင့် တန်ဖိုးရှိအသာ သစ်အတာဧရိယာများကိ ု
ခတုထ်ငွရ်ငှ်းလင်းြစပ်ခင်းနငှ့ ်အေသခဌံာအန တိငု်းရင်းသားများ၏ မရိိုးဖလာအပမများ ဆုံးရှုံးပခင်းတိုက့ိ ုပဖစအ်ြါ်အစလျကရ်ှသိည့ ်အအရး ကစိ္စများ 
ကိ ုထတုအ်ဖာတ်ငပ်ြလာကကြါသည။် ထိုအ့ပြင ်တိငု်းအေသကကီးအတငွ်းရှ ိဓာတသ်တ္တု တူးအဖာမ်ှုများအကကာင့ ်ြတဝ်န်းကျငထ်ခိိကုြ်ျကစ်ီးမှုများ 
အတကွလ်ည်း စိုးရမိြ်ြူနမ်ှုများ ရှအိန ြါသည။် သပံဖူသတ္တုတငွ်းတစခ်အုကကာင့ ်အရအရင်းအပမစမ်ျားတငွ ်အာဆင်းနစန်ငှ့ ်ခဆဲြိသ်င့မ်ှု များ ပဖစြ်ွား 
လျကရ်ှရိာ အေသခပံြညသ်မူျား ထခိိကုခ်စံားအနရြါသည။် 8  တိငု်းအေသကကီးအတငွ်းရှ ိအဓကိအရရင်းပမစတ်စခ်ပုဖစအ်သာ တနသသာရပီမစအ်ြါ်တငွ ် 
တညအ်ဆာကရ်န ်အဆိပုြုထားသည့ ်ဆညတ်ညအ်ဆာကအ်ရးစမီကံနိ်းတစခ်ကုလည်း အရအနသတ္တဝါများ၏ အနရင်းအေသများ ြျကစ်ီး နိငုပ်ခင်းနငှ့ ် 
အဖိုးတန်သစ်အတာအပမများ အရဖုံးလွှမ်းနိုင်ပခင်းအြါအဝင် ြတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် ြျက်စီးနိုင်သည့် အန္တရာယ်အတွက် စိုးရိမ်ြူြန်မှုများ ပဖစ်
အြါ်အစလျက်ရှိြါသည်။9 အေသခံ အရြ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အေသခံတိုင်းရင်းသားများက SEZ စီမံကိန်းများအကကာင့် ပဖစ်အြါ်နိုင်
သည့် ြတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ြျက်စီးမှုများ၊ အထူးသပဖင့် အရနံ-ဓာတု စက်မှု လုြ်ငန်း များအကကာင့် ြင်လယ်အနသတ္တဝါများ ထိခိုက်ြျက်စီးနိုင်
မှုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အဆို ပြုထားသည့် အအဝးအပြးလမ်း အဖာက်လုြ်မှုအကကာင့် သစ်အတာများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပခင်း တို့ကို 
ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့် ဆန္ဒထုတ်အဖာ်မှုများ ပြုလုြ်အနကကြါသည်။ SymBiocity အစီ အစဉ်တွင် ြါဝင်ခဲ့ကကသူများက သဘာဝ
ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုများ ထိန်း သိမ်းအစာင့်အရှာက်ပခင်းနှင့်အတူ မမို့အတာ်၏ အစိမ်းအရာင်အနရာများအား မမို့အတာ်အန
ပြည်သူများအားလုံး အဆင်အပြလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်အအာင် လုြ်အဆာင်ရန် လိုအြ်အကကာင်း အအလး ထား အဆွးအနွးခဲ့ကကြါသည်။ 

စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီြံြန့်ြွဲြှု

ထားဝယ်မမို့ရှိ အစိုင်အခဲစွန့်ြစ်ြစ္စည်းများအားလုံးကို အလဆိြ်
အနီးရှိ တစ်ခုတည်းအသာ အမှိုက်ြုံတွင် စွန့်ြစ်ြါသည်။ အမှိုက်
အကာက်သူ ၃၀ ဦးခန့်က ြလတ်စတစ်စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများကို အရွး 
ချယ်အကာက်ယူ၍ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ အရာင်းချြါသည်။ ထိုကုမ္ပဏီက
ထိုစွန့်ြစ်ြစ္စည်းများကို ရန်ကုန်မမို့သို့ ကားလမ်းမှ တစ်ြတ်လျှင်  
နှစ်ကကိမ် ြို့အဆာင်ြါသည်။ ရန်ကုန်မမို့သို့ ၉-၁၀ နာရီ ခန့်အမာင်း
နှင်ရြါသည်။ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကကိမ် စည်ြင်သာယာမှ အမှိုက်များ
ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး ြါသည်။ ထိုမီးသည် တစ်လခန့်အထိ ကကာပမင့်မြီး
မီးအလာင်ကျွမ်း အနသည့် ကာလတစ်အလျှာက်လုံး ထိုအနရာအနီး
တစ်ဝိုက်တွင် မီးခိုးအငွ့များ ဖုံးလွှမ်းအနြါသည်။  ယင်းသည် ထိုအနရာ 
တွင် အနထိုင်အသာ မိသားစုများ၏ ကျန်းမာအရးကို ပြင်းထန်စွာ
 ထိခိုက်အစြါသည်။ 
 

ြုံ (၁၁) - ထားဝယ်အမှိုက်ြုံ

8 https://frontiermyanmar.net/en/tanintharyi-villagers-keep-up-fight-against-tin-mine
9 https://drive.google.com/file/d/177bigTd07JG6OLglHmAwQsFaj3sa5Se3/view
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ထားဝယမ်မို့မ ှအရာရှမိျားက မမို့အတာတ်ငွ ်စနွ့်ြစြ်စ္စည်းများကိ ုစနစတ်ကျ စမီခံန့်ခွရဲန ်လိအုြ ်သည့ ်အအပခအအနများ မရှအိကကာင်း အဆွးအနွးခဲက့က 
ြါသည်။ အထူးသပဖင့် မမို့အတာ်တွင်းရှိ အေး များမှ စွန့်ြစ်အသာ ြစ္စည်းများအတွက် အလွန်ြင်လိုအြ်လျက်ရှိအနမြီး အစိုင်အခဲစွန့်ြစ် 
ြစ္စည်းများကို မမို့တွင် အအပမာက်အပမားရှိအနသည့် အချာင်းအပမာင်းများအတွင်းသို့ စွန့်ြစ်အနကကြါသည်။ ပမစ်အကကာင်းတစ်အလျှာက် အမှိုက်
များ စုြုံြိတ်ဆို့လာမှုအကကာင့် ပမစ်အရစီးဆင်းမှုကို အဟန့် အတားပဖစ်အစမြီး မမို့တွင်းရှိ အချ ို့အနရာများတွင် အရကကီးအရလျှမံှုများကို ပဖစ်အြါ်
အစြါသည်။ ထိုပြဿနာသည် မမို့၏ အဓိကအေးပဖစ်အသာ ကမ်းနားလမ်းအေးတွင် ကကီးမားစွာ ပဖစ်အြါ်အန သည်ကို အတွ့ရြါသည်။ ထိုအေးမှ  
အအာ်ဂဲနစ်နှင့် စားကကင်းစားကျန်အမှိုက်များ အအပမာက်အများ ထွက်အနသည်ကိုလည်း အတွ့ပမင်ရြါသည်။  

ယာဉ်အသွားအော

ထားဝယ်မမို့၏ အစည်ကားဆုံးအနရာတစ်အနရာပဖစ်သည့် အရးလမ်းနှင့်အာောနည်လမ်း လမ်းဆုံသည် လမ်းသွားလမ်းလာများအတွက်
ယာဉ်အန္တရာယ် ကကီးမားသည်ဟု ဆိုြါသည်။ အထူး သပဖင့် ကအလးများသည် အကျာင်းသွားရန်အတွက် ထိုလမ်းဆုံကို ပဖတ်သန်း၍ သွားကက 
ရြါသည်။ တစ်မမို့လုံးအအနပဖင့် ယာဉ်များ သွားလာရာတွင် အရှိန်အလျှာ့ချရန်လည်း လိုအြ်အနသည် ဟု ဆိုကကြါသည်။

၃။  ထားဝယ်မြို့၏ ရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော
 ဆန်းစစ်ရေ့ောြျက် 

၃.၁။  အဓိကကျရသာ ရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော ကိစ္စေြ်ြျား 

ထားဝယ်မမို့မှ ြါဝင်တက်အရာက်သူများက ထားဝယ်မမို့၏ အေသန္တရအအပခအအနများအရ အရရှည်တည်တံ့မှု၏ အဓိြ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဆိုရန်အတွက်  
အဓိကကျအသာ အရရှည်တည်တံ့မှု ဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို အဖာ်ထုတ်အြးခဲ့ကကြါသည်။ ထိုသို့အဖာ်ထုတ်ရာတွင် အရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲအသာ ဖွံ့မဖိုး 
တိုးတက်မှု၏ အဓိကအြိုင်းကဏ္ဍသုံးခုပဖစ်အသာ လူမှုအရးဆိုင်ရာ အရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမှု၊ စီးြွားအရးဆိုင်ရာ အရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမှုနှင့်
သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရရှည်တည်တံ့ ခိုင်မမဲမှုအလိုက် အဆွးအနွးအဖာ်ထုတ်ခဲ့ကကပခင်းပဖစ်သည်။ ြါဝင်အဆွးအနွးကကသူများအအနပဖင့်
အနာဂတ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် မည်သည်ကို အဓိကဦးတည်အဆွးအနွးရမည်ဆိုသည်ကို သိရှိ အစရန်နှင့် အေသ၏ အအပခအအနများနှင့်
ဆက်စြ်၍ အဓိြ္ပါယ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက် အရရှည် တည်တံ့ခိုင်မမဲမှု (Sustainability) ၏ အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ကကိုတင်ရှင်းလင်းအဆွးအနွးအြး  
ခဲ့ြါသည်။ 

•  ေူြှုရေးဆိုင်ော ရေေှည်တည်တံ့ြှု (SOCIAL SUSTAINABILITY)
   အအမွအနှစ်၊ ြညာအရး၊ အဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းအရး၊ ကျန်းမာအရးနှင့် ဘက်စုံအြါင်းစည်းမှု 

•  စီးြွားရေးဆိုင်ော ရေေှည်တည်တံ့ြှု (ECONOMIC SUSTAINABILITY)
   ထုတ်လုြ်မှုနှင့် ပဖန့် ပဖူးမှုစနစ်များ၊ မမို့ပြနှင့် အကျးလက်ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှု၊ အလုြ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ  

•  သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော ရေေှည်တည်တံ့ြှု (ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY)
   သယ်ယူြို့အဆာင်အရး၊ အရနုတ်အပမာင်းစနစ်နှင့် အရပဖန့် ပဖူးမှု၊ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးချမှု (recycling)၊ 
   သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်မှု၊ 
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အဓိကစိန်ရြါ်ြှုြျား

• နည်းြညာအားနည်းပခင်း၊
• လျှြ်စစ်ပဖန့်ပဖူးမှု၊
• လူထုမှ ြါဝင်အဆာင်ရွက်မှု မရှိပခင်း၊ 
• လူငယ်များအတွက်အေသအတွင်းရိှ အလုြ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ၊ 
• စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု၊ 
• ယာဉ်အန္တရာယ်၊ 
• ဝင်အငွတန်းတူညီမျှမရှိမှု/ ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှု၊ 
• ြညာအရး (သက်အမွးမှုြညာသင်တန်းများ)၊ 
• အိမ်ရာ၊
• ြတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ြျက်စီးမှု၊ 
• သဘာဝသယံောတများ အလွန်အကျွံထုတ်ယူမှု၊ 
• အရနုတ်အပမာင်းစနစ်၊ 
• ြန်းခခံများ၊ ကအလးကစားကွင်းများနှင့် အများပြည်သူအြန်းအပဖ
 သွားလာရာ အနရာများ၊ 
• ပမစ်တစ်အလျှာက် အများပြည်သူ အြမ်းအပဖနုိင်အသာအနရာမရိှပခင်း၊ 
• သဘာဝအဘးများ - အရကကီးအရလျှံပခင်း၊ အပမမြိုပခင်း၊
 အပမဆီလွှာတိုက်စားပခင်း၊ 
• ကျန်းမာအရးအစာင့်အရှာက်မှု၊
• လမ်းများ၏ အရည်အအသွး၊
• သန့်ရှင်းအသာအရ
• ဘက်ညီမျှတမှုမရှိအသာ ကုန်သွယ်အရး၊ 
• အပမအေးကစားမှုနှင့် အပမယာအပငင်းြွားမှုများ၊ 

ြိုင်ဆိုင်ထားရသာ အေင်းအပြစ်ြျား

• နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုအလားအလာ၊ 
• သဘာဝအရင်းအပမစ်ကကယ်ဝမှု၊ 
• ခရီးသွားလုြ်ငန်း၊
• အေသထွက်ကုန်များ၊ 
• ြင်လယ်ထွက်ြစ္စည်းများနှင့် ငါးလုြ်ငန်းများ၊ 
• ထားဝယ်ဆိြ်ကမ်း၊ 
• အများပြည်သူအြမ်းအပဖနိုင်မှု၊ 
• ကုန်သွယ်အရးနှင့် ပြည်ြြို့ကုန်ကဏ္ဍ၊ 
• ကမ်းအပခနှင့် သဘာဝအလှ၊
• အေးများ (အအသးစားနှင့် အလတ်စား စီးြွားအရးလုြ်ငန်းများ)၊ 
• ကုန်အချာများ ပြုပြင်စီမံထုတ်လုြ်မှုအား
 ကူးအပြာင်းလုြ်အဆာင်အနပခင်း၊ 
• ရိုးရာယဉ်အကျးမှုနှင့် ကိုယ်ြိုင်လက္ခဏာ၊ 
• သမိုင်းဝင်အအဆာက်အဦများနှင့် အစတီြုထိုးများ၊ 
• ဓာတ်သတ္တုများ၊ 
• စိုက်ြျိုးပဖစ်ထွန်းအသာ အပမဆီကသော၊ 
• CSO များနှင့် NGO များ၏ ြါဝင်အဆာင်ရွက်မှု၊ 
• သယ်ယူြို့အဆာင်အရးကဏ္ဍ၊ 
• ပြန်လည်ပြည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင် အရင်းအပမစ်များ၊ 

Maungmagan

Airport

Dawei

၃.၂။ အဓိကစိန်ရြါ်ြှုြျားနှင့် ြိုင်ဆိုင်ထားရသာ အေင်းအပြစ်ြျား

ြုံ (၁၂) - တိုင်းအေသကကီးနှင့် ထားဝယ်မမို့တွင်းရှိ အခွင့်အလမ်းများ (အပြာအရာင်) နှင့် စိန်အခါ်မှုများ (အနက်အရာင်)၊ အခွင့်အလမ်းအနရာများတွင် အမာင်းမကန်
ကမ်းအပခ၊ အဆးရုံနှင့် အစတီြုထိုးများ ြါဝင်ြါသည်။ စိန်အခါ်မှုရှိအသာ အနရာများတွင် ထားဝယ်ပမစ်တစ်အလျှာက် လမ်းမကကီး၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် ကအမျာကင်း
တံတားတို့ ြါဝင်ြါသည်။ DDPC အေးဝယ်စင်တာ နှင့်  ညအေးတို့ကိုမူ အခွင့်အလမ်းအပဖစ်အရာ၊ စိန်အခါ်မှုအပဖစ်ြါ သတ်မှတ်ကကြါသည်။
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ပြဿနာြျား
• လူငယ်များကကား မူးယစ်အဆး ဝါးသုံးစွဲမှု 
 နှင့် အရာင်းဝယ်မှု၊ 
• လူငယ်များအတွက် အလုြ်အကိုင် 
 အခွင့်အလမ်းများ မရှိပခင်း၊ 
• သက်ငယ်မုေိမ်း၊  
• ြညာအရးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များအကကာင့် 
 ကအလးများ အကျာင်းထွက်ကကရပခင်း၊  
• ကအလးလုြ်သား၊ 
• ကအလးများအား မအတာ်မတရား ပြုမူမှုများ၊
• ြညာအရးစနစ်အားနည်းမှု၊ 
• မိခင်ကျန်းမာအရးအစာင့်အရှာက်မှု 
 အားနည်းပခင်း၊ 
• တက္ကသိုလ်ဝင်စာအမးြွဲ များနှင့်
 အလုြ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းများတွင် 
 မိန်းကအလးနှင့် အယာက်ျားအလး 
 အခွင့်အအရး တန်းတူမရပခင်း၊ မိသားစု
 တွင်း ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်း၊ 

ကကိုးြြ်းရဆာင်ေွက်ေန် -
• ကျားမတန်းတူညီမျှအရး၊ 
• LGBT အခွင့်အအရးများကို အသိအမှတ်ပြုအရး၊ 
• အကျာင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များတွင် ကျား/မအရးရာ ဘာသာရြ်များကို တိုးချဲ့သင်ကကားအြးအရး၊  
• အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများအတွက် ြညာအရးအခွင့်အလမ်းများ တန်းတူညီမျှ ရရှိအရး၊
• အလုြ်လုြ်လိုအသာ အမျ ိုးသမီးများကို ြံ့ြိုးကူညီအြးအရး၊
• ကျားမတန်းတူညီမျှမှုနှင့် လူငယ်များအား စွမ်းအဆာင်ရည်ပမှင့်တင်အြးပခင်းကို အားအြးအထာက်ြံ့အသာ မူဝါေများနှင့် ဥြအေများ၊ 
• လူငယ်များအတွက် အခမဲ့ြညာအရးနှင့် အဆင့်ပမင့်ြညာများ သင်ယူခွင့်၊ 
• မူးယစ်အဆးစွဲအသာ လူငယ်များအား ပြန်လည်ထူအထာင်အြးပခင်း၊ 
• ကအလးများနှင့် လူငယ်များအတွက် ကျန်းမာအရးအစာင့်အရှာက်မှုများ ြိုမို လက်လှမ်းမီ ရရှိအစအရး၊ 
• စာသင်အကျာင်းများတွင် အားကစားြစ္စည်းများ လုံအလာက်စွာ ထားရှိအြးနိုင်အရး၊ 

အြွင့်အေြ်းြျား
• လုြ်သားအင်အား၊ 
• လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် ဖွံ့မဖိုး
 တိုးတက်မှု၊ 
• အမျ ိုးသမီးများအတွက် အဘးကင်း
 လုံခခုံအသာ အနရာများ ဖန်တီးအြးပခင်း၊ 
• တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်ကို ဦးအဆာင်
 မည့် လူငယ်များ၊ 
• တက်ကကအသာ လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ 
• သက်ကကီးရွယ်အိုများကို ပြုစု
 အစာင့်အရှာက်မှု၊ 

ရေှာင်ေှားေန်
• အရွယ်မအရာက်မီ အိမ်အထာင်ပြုပခင်း၊ 
• သက်ငယ်မုေိမ်း၊
• ကအလးစစ်သား၊
• ဖွံ့မဖိုးအရးလုြ်ငန်းစဉ်အား လူမှုအသိုင်း
 အဝိုင်းများ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများက 
 ဆန့်ကျင်မှု၊  
• အရက်ဘားများနှင့် နိုက်ကလြ်များ၊

ကျားြရေးောနှင့် ေူငယ် 
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ပြဿနာြျား
• ြတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ြျက်စီးမှုအကကာင့်  
 ရာသီဥတုအဖာက်ပြန်ပခင်း၊ 
• အအပခခံအအဆာက်အအုံများ 
 အရည်အအသွးညံ့ဖျင်းပခင်း၊ 
• အြမ်းအပဖနားအနရန် အများပြည်သူ 
 အသုံးပြုရာအနရာများ၊ ဥယျာဉ်များနှင့် 
 ကစားကွင်းများ မရှိပခင်း၊ 
• သဘာဝအဘးများ၊ 
• အမှိုက်စွန့်ြစ်မှု စနစ် အားနည်းပခင်း၊ 
• အရဆိုးများကို ပမစ်၊ အချာင်းများအတွင်း 
 တိုက်ရိုက် စွန့်ြစ်ပခင်း၊ 
• အမာ်အတာ်ယာဉ်များအကကာင့် အလထု
 ညစ်ညမ်းပခင်း၊ 
• ယာဉ်မအတာ်တဆမှုများ၊ 
• အပမယာအပငင်းြွားမှုများ၊ 
• ကျူးအကျာ်ရြ်ကွက်များ၊ 
• အစီအစဉ်တကျမရှိအသာ
 မမို့ြျ ံ့ကျဲကကီးထွားမှု၊ 
• မမို့တွင်းရှိ လူအနထူထြ်အသာ
 အနရာများတွင် ပြန်လည် အနရာချ
 ထားအြးမှုများ တိုးြွားလာပခင်း၊

ကကိုးြြ်းရဆာင်ေွက်ေန် -
• ယာဉ်ြိတ်ဆို့မှုများ မရှိသည့် အကာင်းမွန်အသာ သယ်ယူြို့အဆာင်အရးစနစ်များ၊ 
• စိမ်းလန်းအသာ မမို့အတာ်ဝန်းကျင် ဖန်တီးအရး၊
• အများပြည်သူ သယ်ယူြို့အဆာင်အရးစနစ်၊
• အကျာင်းသားအကျာင်းသူများ အဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်မည့် အကျာင်းကား ကကို့/ြို့ စနစ်၊ 
• အရည်အအသွးအကာင်းအသာ ြလက်အဖာင်းများ၊  
• ကအလးများအတွက် အြမ်းအပဖရန်နှင့် ကစားရန် အနရာများ၊ 
• မမို့ပြအဆာက်လုြ်အရးကဏ္ဍ အခတ်မီဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရး၊ 
• အဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမြီး အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီ အသုံးပြုနိုင်အသာ အများပြည်သူ အြမ်းအပဖသွားလာရာ အနရာများ၊  
• သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အလျာ့နည်းအစရန် ပြန်လည်ပြည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင် တိုးပမှင့် အသုံးပြုပခင်း၊ 
• အမှိုက်များကို အမျ ိုးအစားခွဲ၍ စွန့်ြစ်သည့် စနစ်နှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် (recycling) စနစ်၊
• အရည်အအသွးအကာင်းမွန်အသာ အရနုတ်အပမာင်းစနစ်၊ 
• အလထုအရည်အအသွး အကာင်းမွန်အရး၊ 
• အရရှည်တည်တံ့နိုင်အသာ အရပဖန့် ပဖူးမှုစနစ်၊ 
• မမို့ပြအေသများ စနစ်တကျ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရး၊ 
• မမို့ပြစီမံကိန်း (town plan)၊ အပမအသုံးချမှုတို့နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ြို၍ အားအကာင်းအသာ ဥြအေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ 
• တစ်မမို့လုံး Wi-Fi အသုံးပြုနိုင်အရး၊

အြွင့်အေြ်းြျား
• အရနုတ်အပမာင်းစနစ်အဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်း၊ 
• အရပဖန့် ပဖူးမှုစနစ် အဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်း၊ 
• အမှိုက်စွန့်ြစ်မှုစနစ် တိုးတက်
 အကာင်းမွန်အစပခင်း၊ 
• လမ်းကွန်ရက်များ အဆင့် ပမှင့်တင်ပခင်း၊ 
• အရိြ်ရသစ်ြင်များ စိုက်ြျ ိုး ပခင်း၊
• မမို့တွင်းရှိ အေးများမှ အအာ်ဂဲနစ်အမှိုက်
 များစွာ သိမ်းဆည်းရရှိနိုင်ပခင်း၊

ရေှာင်ေှားေန်
• တရားမဝင် အရှေ့အပြာင်းသွားလာပခင်း၊  
• ပြည်သူလူထုနှင့် သဘာဝ ြတ်ဝန်းကျင်
 ကို ထိခိုက်အစနိုင်အသာ စက်မှုလုြ်ငန်း
 များနှင့် စီးြွားအရးလုြ်အဆာင်ချက်များ၊ 
• အအပခခံအအဆာက်အအုံ များအတွက်
 စနစ်တကျ အစီအစဉ်အရးဆွဲပခင်း မရှိဘဲ 
 မမို့ပြပဖစ်ထွန်းမှုကို လျှင်ပမန်စွာ
 ပဖစ်အြါ်အစပခင်း၊ 
• ဘာသာအရးအကျြ်အတည်း၊ 
• လက်ရှိ အများပြည်သူ အသုံးပြုရာ 
 အနရာများကို အပခားအပမအသုံးချမှုများ
 အပဖစ် အပြာင်းလဲ အသုံးပြုပခင်း၊

မြို့ပြစနစ်ြျား 
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ပြဿနာြျား
• မမို့အတာ်၏ အဖိုးတန်အအမွ အနှစ်များ 
 ြျက်စီးဆုံးရှုံးပခင်း၊ 
• အအဆာက်အဦအသစ်များ တိုးချဲ့ 
 တည်အဆာက်ပခင်း၊ 
• ရိုးရာအိမ်များ တပဖည်းပဖည်း
 အလျာ့နည်းလာပခင်း၊ 
• အရှးအဟာင်း အအဆာက်အဦများကို 
 အဆးသုတ်ပခင်းနှင့် ပြင်ဆင်မွမ်းမံပခင်း၊ 
• အအရးကကီးသည် ပမင်ကွင်းများ
 (view lines) ကို ြိတ်ဆို့လာပခင်း၊ 
• အစတီြုထိုးများအနီး အမှိုက်များ
 စွန့်ြစ်ပခင်း၊ 
• အရှးအဟာင်းြစ္စည်းများနှင့် အအဆာက်အဦ
 ၏ အစိတ်အြိုင်း များ ခိုးယူခံရပခင်း၊ 
• အထြ်ပမင့် အအဆာက်အဦများကို လက်ရှိ 
 အအဆာက်အဦြုံစံများနှင့်အညီ 
 အဆာက်လုြ်ပခင်း မရှိဘဲ အအမွ အနှစ်
 အအဆာက်အဦများ၏ ပမင်ကွင်းများကို 
 ကွယ်အနပခင်း၊ ြိတ်ဆို့အစပခင်း၊ 
• ရိုးရာအနုြညာနှင့် လက်မှု လုြ်ငန်းများ 
 စီးြွားအရးအရ ရြ်တည်နိုင်စွမ်း မရှိပခင်း၊ 

ကကိုးြြ်းရဆာင်ေွက်ေန် - 
• မမို့အတာ်တွင်းရှိ သမိုင်းဝင်အနရာများနှင့် အအမွအနှစ်အအဆာက်အဦများကို ထိန်းသိမ်းရန် ဘဏ္ဍာအငွ
 ရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ရှာအဖွပခင်း၊ 
• အစတီြုထိုးကဲ့သို့ ဘာသာအရးအအဆာက်အဦများကို ထိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်ပခင်း၊ 
• ထားဝယ်တွင် အအမွအနှစ်ေုန်တစ်ခု သတ်မှတ်ထားရှိအရး၊ 
• အအမွအနှစ်အအဆာက်အဦများကို အကာ်ဖီဆိုင်များနှင့် စားအသာက်ဆိုင်များအပဖစ် အပြာင်းလဲ အသုံးချပခင်း၊ 
• အအမွအနှစ်ထိန်းသိမ်းအရးဥြအေများ၊ 
• ထားဝယ်ရိုးရာအိမ်ပြြွဲ၊  
• နိုင်ငံပခားသားများထံမှ ဝင်အကကးအကာက်ခံပခင်း၊

အြွင့်အေြ်းြျား
• အအမွအနှစ်တန်ဖိုးပမင့်မားသည့် 
 သစ်သားအအဆာက် အဦများ၊ 
• အအမွအနှစ်ကို ထိန်းသိမ်း အစာင့်အရှာက်
 လိုအသာ မျ ိုးဆက်သစ်များ၊ 
• ဘာသာအရး အအဆာက်အဦများ၊ 
 အစတီြုထိုးများနှင့် ရိုးရာအိမ်များ၊  
• အေသတွင်းမှ ရရှိနိုင်အသာ ကုန်ကကမ်း
 ြစ္စည်းများ၊ 
• ရိုးရာလက်မှုြစ္စည်းများ နှင့် 
 ယဉ်အကျးမှုများ၊
• ရိုးရာအစားအစာများ၊ 
• စည်ြင်အေး၊ 
• ထားဝယ်မမို့၏ အထင်ကရ  
 အအဆာက်အဦများ၊ 
• ကကယ်ဝအသာ အအမွအနှစ်များကို 
 ခရီးသွားလုြ်ငန်း အတွက် ဝင်အငွရရှိ
 အစရန် လုြ်အဆာင်ပခင်းပဖင့် ထိန်းသိမ်း
 အစာင့်အရှာက်နိုင်သည့် တမူထူးပခားအသာ 
 အခွင့် အလမ်း၊ 
• ကုိယ်ြုိင်လက္ခဏာနှင့် တမူထူးပခားအသာ 
 ယဉ်အကျးမှုအနရာများကုိ ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ 

ရေှာင်ေှားေန်
• အအမွအနှစ်အအဆာက်အဦ များကို 
 ြျက်စီးအစနိုင်အသာ ဓာတုစက်မှု 
 လုြ်ငန်းများနှင့် မီးအသွးစက်ရုံများ၊ 
• အဟာင်းနွမ်းအသာ အအမွ အနှစ်
 အအဆာက်အဦများကို ဖျက်ဆီးြစ်ပခင်း၊ 
• အရှးအဟာင်းြစ္စည်းများကို တရားမဝင် 
 အရာင်းဝယ်ပခင်း၊ 
• အအမွအနှစ်တန်ဖိုးများကို အလျာ့ြါး
 ထိခိုက်အစနိုင်အသာ ဖွံ့မဖိုးမှုစီမံကိန်း 
 အသစ်များ၊

အရြွအနှစ်
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၄။  ထားဝယ်မြို့အတွက် ြဟာဗျူဟာ 

၄.၁။ အနာဂတ်ရြှော်ြှန်းြျက်နှင့် ေည်ေွယ်ြျက်ြျား 

ကဏ္ဍစုံမှ လုြ်အဆာင်သူများ ြါဝင်သည့် အဖွဲ့မှ စုအြါင်းချမှတ်ခဲ့ကကအသာ ထားဝယ်မမို့၏ အရရှည်တည်တံ့အသာ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုအတွက်
အနာဂတ်အမျှာ်မှန်းချက်မှာ -   

“ထားဝယ်မမို့၏ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အတွက် ထားရှိအသာ အမျှာ်မှန်းချက်မှာ အေသအတွင်းတွင် လိုအြ်သည့် အားလုံးြါဝင်နိုင်အသာ မမို့ပြစနစ်များ 
နငှ့ ်မဝူါေများ တညအ်ဆာကခ်ျမတှန်ိငုရ်န ်ပဖစ ်သည။် မမို့အတာန်ငှ့ ်မမို့အတာဝ်န်းကျငရ်ှ ိအကျးရွာများ၏ သီးပခားလက္ခဏာရြမ်ျားနငှ့ ်အလျာည်စီွာ  
ယဉ်အကျးမှုအအမွအနှစ်နှင့် သဘာဝအရင်းအပမစ်များကို ထိခိုက်အစပခင်း မရှိသည့် ဖွံ့မဖိုးတိုး တက်မှုကို အဖာ်အဆာင်သွားရန် ပဖစ်သည်။ 
အေသအတွင်း အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးအြးနိုင်မြီး ခရီးသွားလုြ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးကို အားအြးနိုင်ရန်၊ အဘးကင်း 
လုံခခုံအသာ အများပြည်သူ အြမ်းအပဖသွားလာရန် အနရာများ၊ လူမှုစီးြွားဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် လူတိုင်းအတွက် လက်လှမ်းမီမှုတို့ တိုးတက်
လာအစရန် အမျှာ်မှန်းြါသည်။”

၁။

၂။

၃။

၅။

၄။ 

၆။

ထားဝယ်အေသ၏ လူဦးအရ တိုးြွားမှုနှင့်အလျာ်ညီစွာ လမ်းများ၊ တံတားများ၊ လျှြ်စစ် ဓာတ်အား ပဖန့် ပဖူးမှု၊ အရ
ပဖန့် ပဖူးမှု၊ အရနုတ်အပမာင်းစနစ်၊ အဆးရုံအဆးခန်းများနှင့် အပခား အများပြည်သူအတွက် ဝန်အဆာင်မှုအနရာဌာန
များအြါအဝင် အရရှည်တည်တံ့အသာ၊ အားလုံးြါဝင်နိုင်အသာ၊ သဘာဝအဘးေဏ် ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်အသာ အအပခခံ
အအဆာက်အအုံများ တည်အဆာက်ရန်၊ 

 ထားဝယ်မမို့တွင် အနထိုင်သူများအားလုံးအတွက် အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးအြးရန်၊ 

လူထုြါဝင်အဆာင်ရွက်မှုပဖင့် အားလုံးြါဝင်နိုင်မှုရှိအသာ လူ့အဘာင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရြ်ကို တည်အထာင်ရန်၊

မမို့အတာ်ဧရိယာအကျယ်အဝန်း၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အြမ်းအပဖရာ၊ အများပြည်သူ အသုံးပြု ရာ အနရာများနှင့်
 အစိမ်းအရာင်နယ်အပမများအပဖစ် ဖန်တီးပခင်းပဖင့် စိမ်းလမ်းစိုအပြ၍ ကျန်းမာသန်စွမ်းအသာ မမို့အတာ်ကကီး ပဖစ်
အအာင် အဆာင်ရွက်ရန်၊

အပမယာအပငင်းြွားမှုများကို အပဖရှင်းရန် သီးပခားဥြအေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပြဋ္ဌာန်း ပခင်းပဖင့် မမို့ပြအဂသါရြ်
များနှင့် ညီညွတ်အသာ အပမယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျစ်လစ်အသာ အနထိုင်မှုစနစ်များ ပဖစ်လာအအာင် အဆာင်ရွက်ရန်၊

ယဉ်အကျးမှုအအမွအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်ပခင်းနှင့် တိုးတက်အကာင်းမွန် အစပခင်းတို့အြါအဝင် 
ခရီးသွားလုြ်ငန်းကဏ္ဍ အရရှည်ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရး အဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ထားဝယ်မမို့၏ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ် အမျှာ်မှန်းချက် ပြည့်မီနိုင်အရးအတွက် အရရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ စိန်အခါ်မှုများကို သတ်မှတ်
အဖာ်ထုတ်၍ ယင်းတို့ကို တုံ့ပြန်အပဖရှင်းရန် အအာက်ြါ ရည်ရွယ်ချက်များကိုလည်း ချမှတ်ခဲ့ကကြါသည်။  



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ ထားဝယ်မြို့28

၄.၂။  ထားဝယ်မြို့ေွံ့မေိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အထိဦးစားရြးရဆာင်ေွက်ေြည့်ေုြ်ငန်းြျား

ြုံ (၁၃) - ထားဝယ်မမို့အတွက် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အထိ အဆိုပြုလွှာ



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ ထားဝယ်မြို့ 29

၄.၂။  ထားဝယ်မြို့ေွံ့မေိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အထိဦးစားရြးရဆာင်ေွက်ေြည့်ေုြ်ငန်းြျား ထားဝယ်မမို့၏ အရရှည်တည်တံ့အသာ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် မဟာဗျူဟာသည် အတိုင်းအတာ အားပဖင့် ကျယ်ပြန့် မြီး ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊  
ဘဏ္ဍာအရးဆိုင်ရာ၊ အဖွဲ့အစည်းြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဥြအေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းြိုင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား အအပဖရှာထားြါ 
သည်။ ထိုအဆိုပြုလွှာကို အအာက်ြါအတိုင်း အအကကာင်းအရာနယ်ြယ်အလိုက် ခွဲပခား၍ တင်ပြထား ြါသည်။ 

ရေးဆွဲေန် အဆိုပြုရသာ ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်းြျားနှင့် ြူဝါေြျား 

မဟာဗျူဟာအဆင့် စီမံချက်များ -  
• ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အပခ ဆန်းစစ်ပခင်းအြါအဝင် အပြာအရာင်-အစိမ်းအရာင် အအပခခံအအဆာက်အအုံ မဟာဗျူဟာ 
 (Blue-green infrastructure strategy)၊ 
• အများပြည်သူသုံး သယ်ယူြို့အဆာင်အရးမဟာဗျူဟာ၊
• ထားဝယ်မမို့ စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု စီမံကိန်း၊ 
• စက်ဘီးလမ်းများနှင့် အပခလျင်အလျှာက်ရ လွယ်ကူအအာင် အဆာင်ရွက်အြးပခင်းအြါအဝင် လမ်းများနှင့် လမ်းဆုံများ
 တိုးတက်အကာင်းမွန်အစရန်အတွက် သွားလာြို့အဆာင်အရး မဟာဗျူဟာ၊ 
• အအမွအနှစ်ထိန်းသိမ်းအရးအတွက် ဥြအေမူအဘာင်၊  
• ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အပခ ဆန်းစစ်ပခင်း အြါအဝင် အအမွအနှစ်မဟာဗျူဟာ၊ 
• အအမွအနှစ်ထိန်းသိမ်းအရးအတွက် ြိုမိုအကာင်းမွန်အသာ ဥြအေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အရးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရန်
 ထားဝယ်မမို့ အအမွအနှစ်ထိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်အရးဘုတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပခင်း၊ 
• အအမွအနှစ်တန်ဖိုးပမင့်မားအသာ အအဆာက်အဦများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အစိုးရထံမှ ဘဏ္ဍာအငွြံ့ြိုးမှု၊ 
• ကုန်သွယ်အရးနှင့် အေးကွက်မူဝါေ၊  
• အငှားယာဉ်မူဝါေ၊ 

ရေေှည်တည်တံ့ရသာ သွားောြို့ရဆာင်ရေး

၂၀၃၀ အမျှာ်မှန်းချက်အတွက် အအရးကကီးသည်ဟု သတ်မှတ်ထားအသာ ကဏ္ဍတစ်ခုမှာ ထားဝယ်မမို့အား အပခလျင်အလျှာက်ပခင်း၊ စက်ဘီးစီး
ပခင်းကဲ့သို့ စက်တြ်ယာဉ်မဟုတ်အသာ သယ် ယူြို့အဆာင်အရးနည်းလမ်းများအတွက် အဆင်အပြလွယ်ကူ၊ လက်လှမ်းမီအစသည့် မမို့အတာ်
တစ်ခု အပဖစ် တည်အဆာက်အရး ပဖစ်ြါသည်။ မမို့အတာ်တွင်းရှိ လမ်းအချ ို့နှင့် လမ်းဆုံအချ ို့သည် အဘး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုမရှိဘဲ ယာဉ်
မအတာ်တဆမှုများ ပဖစ်ြွားနိုင်အပခ များသည်ဟု အဖာ်ထုတ် သတ်မှတ်ခဲ့ကကြါသည်။ မမို့တွင်း ယာဉ်ြိတ်ဆို့မှုများသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ စတင်
၍ ြိုမိုဆိုးရွား လာသည်ဟု ဆိုြါသည်။ ဤကိစ္စကို ကိုင်တွယ်အပဖရှင်းရန်အတွက် ယာဉ်အသွားအလာ အရှိန် အလျှာ့ချရန် မမို့တွင်းလမ်းများ
အဆင့်ပမှင့်တင်အရး ဘက်စုံစီမံကိန်းတစ်ခုကို အဆိုပြုထားြါသည်။ အဆိုပြုလွှာတွင် သယ်ယူြို့အဆာင်အရးနည်းလမ်းများအားလုံးနှင့်
 ခရီးသွားပြည်သူများ၊ အထူးသပဖင့် သက်ကကီးရွယ်အိုနှင့် ကအလးများအတွက် အဘးကင်းလုံခခုံမှုကို ပမှင့်တင်ရန် လမ်းကွန်ရက်များ အဆင့်
ပမှင့်တင်ပခင်းနှင့် လမ်းဆုံများ၏ ေီေိုင်းတို့ ြါဝင်ြါသည်။ 

အဆိုပြုစီမံချက်များမှာ - 
• အပခလျင်အလျှာက်သူများနှင့် စက်ဘီးစီးသူများအတွက် လမ်းများအြါအဝင်
 လမ်းကွန်ရက် တိုးတက်အကာင်းမွန်ရန် အဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်း၊ 
• အများပြည်သူသုံး သယ်ယူြို့အဆာင်အရးကို ြိုမို လက်လှမ်းမီ အသုံးပြုနိုင်အရး၊ 
 အထူးသပဖင့် ကမ်းနားလမ်းစကကြံတစ်အလျှာက်တွင် အဆာင်ရွက်အြးပခင်း၊ 
• မီးရထားဘူတာရုံအသစ်တစ်ခု တည်အဆာက်ပခင်း၊ 
• မသန်စွမ်းသူများ လွယ်ကူအဆင်အပြစွာ သွားလာနိုင်အအာင် အဆာင်ရွက်အြးမှုများနှင့် လမ်းများ၊ 
• ဆိြ်ကမ်းအအပခခံအအဆာက်အအုံ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရး၊ 
• ကမ်းနားလမ်းနှင့် ချတိ်ဆက်အြးထားအသာ Water bus/တက္ကစီစနစ်၊ 
• မမို့တွင်းတွင် လူသွားလမ်းများ၊ လူသွားလမ်းချတိ်ဆက်မှုများ၊ လမ်းဆုံများ
 (အထူးသပဖင့် မမို့နှင့် ပမစ်ကို ဆက်သွယ်၍) တည်အဆာက်ပခင်း၊  
• ခရီးသည်များအတွက် ြို၍ အဆင်အပြအစမည့် တက္ကစီရြ်နားရန် အနရာများ၊
 အထူးသပဖင့် အေးဝင်အြါက်များနှင့် အချက်အချာကျအသာ အနရာများအနီး သတ်မှတ်ထားရှိအြးပခင်း၊  
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အြျားပြည်သူအြြ်းရပေအသုံးပြုောရနောြျား 

အများပြည်သူအြမ်းအပဖအသုံးပြုရာအနရာများ၏ အရည်အအသွးနှင့် လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်မှု တိုးတက်အစအရးသည် ထားဝယ်မမို့၏ 
အနာဂတ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးအတွက် အအရးကကီးြါသည်။ ထားဝယ်မမို့၏ လူအနထူထြ်အသာ အနရာများနှင့် ကမ်းနားလမ်းတစ်အလျှာက်တွင်
အများပြည်သူ အြမ်းအပဖအသုံးပြုရာ အနရာများအသစ်များ တည်အဆာက်ရန် ဦးစားအြးအဆာင်ရွက်ရမည် ပဖစ်ြါသည်။ အဆိုပြုလွှာတွင် 
အများပြည်သူအသုံးပြုရာအနရာများ ဖန်တီးပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အြိုင်းကဏ္ဍသုံးခုြါရှိြါသည် - (၁) နားအနရန်အနရာများ၊ ကစားကွင်းများနှင့်  
ကျန်းမာအရး အလ့ကျင့်သည့် ကိရိယာများ၊ စသည်တို့ အြါအဝင် အြမ်းအပဖရန်နှင့် မိသားစု၊ မိတ်အဆွ သူငယ် ချင်းများနှင့်အတူ နားအနရန် 
အစီအမံများ၊ (၂) အနအရာင်ပခည်ရရှိနိုင်သလို၊ အရိြ်ရရှိနိုင်အအာင် လည်း စီမံအြးမှုများအြါအဝင် အေသ၏ ရာသီဥတုအအပခအအန တိုးတက်
အကာင်းမွန်အရး အစီအမံများ၊ (၃) ရှုခင်းများ၊ ပမင်ကွင်းများ ကကည့်ရှုနိုင်ရန် အဆာင်ရွက်အြးပခင်း (ဥြမာ ပမစ်ကမ်း နံအဘးတစ်အလျှာက်) တို့
 ပဖစ်ြါသည်။ 

အဆိုပြုစီမံချက်များမှာ -
• အများပြည်သူ အြမ်းအပဖရာအနရာများ၏ အဘးကင်းလုံခခုံအရးနှင့် လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်မှု
 တိုးတက်အကာင်းမွန်အအာင် အဆာင်ရွက်ပခင်း (အထူးသပဖင့် အမျ ိုးသမီးများ၊ ကအလးငယ်များနှင့် မသန်စွမ်းသူများ)၊   
• အလင်းအရာင် အကာင်းစွာ ရရှိအစရန် လမ်းမီတိုင်များ စိုက်ထူပခင်း၊  
• အများပြည်သူ အြမ်းအပဖရာအနရာသစ်များ ဖန်တီးသည့် စီမံချက်များတွင် ရှုအမျှာ်ခင်းများနှင့် 
 ြန်းဥယျာဉ်များ၏ ေီေိုင်းကို ဦးစားအြးအဆာင်ရွက်ပခင်း၊  
• အများသုံး အိမ်သာများ၊  
• အများပြည်သူအြမ်းအပဖဌာနများ၊  
• ဆိုင်များ၊ အေးများ၊ စားအသာက်ဆိုင်များ၊ ယဉ်အကျးမှုအကအလှအစီအစဉ်များနှင့်အတူ စည်ကားအသာ လမ်းများ
 ပဖစ်လာအစမည့် အများပြည်သူအသုံးပြုရာအနရာများကို ဖန်တီးတည်အဆာက်ပခင်း၊ 
• အများပြည်သူသွားလာအသုံးပြုအသာ အနရာ၊ အအဆာက်အအုံများတွင် ဓာတ်အလှခါးများ၊ စက်အလှခါးများနှင့်
 အအရးအြါ်ထွက်အြါက်များ လုံအလာက်စွာ ရှိအစရန် အဆာင်ရွက်ပခင်း။

ကျားြရေးော

မမို့အတာဖ်ွံ မ့ဖိုးတိုးတကအ်ရး လြုအ်ဆာငခ်ျကမ်ျားတငွ ်အမျ ိုးသမီးများအတကွ ်သီးပခားလြုအ်ဆာငခ်ျကမ်ျားကိလုည်း အဆိပုြုလွှာတငွအ်အလးအြး 
ထည့်သွင်းထားြါသည်။ ထားဝယ်မမို့ရှိ အရာရှိများက မမို့အတာ်တွင် အမျ ိုးသမီးများ အြမ်းအပဖအသုံးပြုနိုင်သည့် အနရာများ လုံအလာက်စွာ  
ရှိအနမြီး လက်ရှိ အနရာများ၏ ေီေိုင်းြုံစံအရလည်း အားလုံးလက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်အစသည့် အနရာများ ပဖစ်အကကာင်း အထာက်ပြကကြါသည်။  
ထားဝယ်ရှိ (အထူးသပဖင့် ထားဝယ်မမို့နယ် အတွင်းရှိ အကျးရွာအုြ်စုများမှ) အမျ ိုးသမီးများနှင့် ကလးများ အဘးကင်းလုံခခုံစွာ အသုံးပြုနိုင် 
အသာ အနရာများကိ ုဥြမာအြးကကြါသည။် ထားဝယမ်မို့ဝန်းကျငရ်ှ ိအကျးရွာအုြစ်မုျားနှင့ ်အကျးရွာများမ ှအမျ ိုးသမီးများသည ်ကစားကငွ်းများ 
နှင့် ရုြ်ရှင်ရုံများအြါအဝင် အြမ်းအပဖ အနားယူရာအနရာများကို အသုံးပြုရန်အတွက် ထားဝယ်မမို့တွင်းသို့ လာအရာက်ကကြါသည်။ 

အဆိုပြုစီမံချက်များ 
• အလင်းအရာင်အကာင်းစွာ ရရှိမြီး သွားလာရလွယ်ကူအသာ အဘးကင်းလုံခခုံသည့် အများပြည်သူ အြမ်းအပဖရာအနရာများ၊ 
• အများပြည်သူအြမ်းအပဖရာအနရာသစ်များအား ေီေိုင်းြုံစံအရးဆွဲရာတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ အပမင်ကို 
 ထည့်သွင်းနိုင်ရာ လူထုြါဝင်အဆာင်ရွက်မှုကို ရယူပခင်း၊  
• ထားဝယ်မမို့ရှိ အမျ ိုးသမီးများသည် ြုဂ္ဂလိက သယ်ယူြို့အဆာင်အရးနည်းလမ်းများကို အဓိက မှီခိုအားထားအနရသပဖင့်
 အမျ ိုးသမီးများအတွက် အများပြည်သူသုံး သယ်ယူြို့အဆာင်အရး ဝန်အဆာင်မှုများ အဆာင်ရွက်အြးပခင်း၊  
• အကျာင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများတွင် ကျားမအရးရာကို ထည့်သွင်း သင်ကကားပခင်း၊ 
• အမျ ိုးသမီးများအတွက် အဆင့်ပမင့်ြညာအရးအား လက်လှမ်းမီမှု တိုးတက်အစပခင်း၊ 
• အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများအတွက် တန်းတူညီမျှ အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ 
• နည်းြညာသင်တန်းများနှင့် သက်အမွးမှုြညာသင်တန်းများ၊ 
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ေူငယ်ြျား

အဆိုပြုလွှာတွင် ထားဝယ်မမို့ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးအတွက် လူငယ်များနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း အဆာင်ရွက်ပခင်းအား လူမှုအရး၊ စီးြွားအရးနှင့်
 ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရှုအထာင့်များအားလုံးမှ တင်ပြထားြါသည်။ ထားဝယ်တွင် ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အအာင် အဆာင်ရွက်မည့် အချ ို့နယ်ြယ်
များ သည် လူငယ်များအတွက် ပဖစ်ြါသည်။  

အဆိုပြုစီမံချက်များမှာ - 
• ကအလးများအတွက် အြမ်းအပဖရာအနရာများ ြိုမို ဖန်တီးအြးပခင်း၊ 
• လူငယ်သင်တန်းဌာနတစ်ခုနှင့် လူငယ်အားကစားစင်တာတစ်ခု တည်အထာင်ပခင်း၊ 
• အကျာင်းများအနီးတွင် အားကစားရုံများ၊ အားကစားြစ္စည်းများ ထားရှိအြးပခင်း၊ 
• မူးယစ်အဆးစွဲအသာ လူငယ်များအတွက် ပြန်လည်ထူအထာင်အရးစခန်း၊  
• အန့ကအလးထိန်းအကျာင်းများနှင့် ကအလးများအတွက် ကစားကွင်းများ၊ 
• ထားဝယ်မမို့ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးစီမံချက်များတွင် လူငယ်များ၏ ရှုအထာင့်ကို ထည့်သွင်းနိုင်ရန် လူထုြါဝင်အဆာင်ရွက်မှုကို ရယူပခင်း၊ 
• ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အအတွ့အကကုံများ ရရှိအအာင် ြံ့ြိုးအြးပခင်းပဖင့် အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်အကာင်းမွန်အစပခင်း၊  
• လူငယ်များအတွက် သက်အမွးမှုြညာသင်တန်းများ၊  
• လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများကို အားအြးပခင်း၊  

အရြွအနှစ် 

ထားဝယ်မမို့ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးတွင် သဘာဝ၊ သမိုင်းဝင်နှင့် ဗိသုကာ အအမွအနှစ်များကို ထိြ်တန်းဦးစားအြးအပဖစ် ထည့်သွင်းထား
ြါသည်။ အအမွအနှစ်ထိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်အရး တွင် အအရးအကကီးဆုံးစည်းမျဉ်းတစ်ခုမှာ အစတီြုထိုးများ၊ သစ်ြင်များ၊ အရအရင်းအပမစ်
များ၊ သစ်အတာများ၊ ပမစ်များနှင့် သမုေ္ဒရာများအြါအဝင် အအမွအနှစ်ြစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးကို အချနိ်ကာလအပြာင်းလဲမှုနှင့်အတူ အလျာ့ြါး
သွားပခင်း မရှိအအာင် အဆာင်ရွက်ရန် ပဖစ်ြါသည်။ အအမွအနှစ်များ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အစပခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်အြးပခင်းသည်
 စီးြွားအရး၊ လူမှုအရးနှင့် ယဉ်အကျးမှုဆိုင်ရာ အကျ ိုးအကျးေူးများကို ကကီးမားစွာ ရရှိအစနိုင်ြါသည်။ အာောနည်လမ်းအြါ်တွင် သမိုင်းတန်ဖိုး 
ပမင့်မားအသာ အအဆာက်အဦ အများအပြား ရှိအနမြီး ထိုလမ်းသည် ထားဝယ်မမို့တွင်းသို့ ဝင်အရာက်သည့် အဓိကဝင်အြါက်အပဖစ် အသုံးပြု
ြါသည်။ တရားဝင်အပမြိုင်ဆိုင်ခွင့်သည် အအမွအနှစ် အမျ ိုးအစား သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းအစာင့် အရှာက်ပခင်းတို့အအြါ် ကကီးမားသည့်
 ကသောသက်အရာက်မှု ရှိြါသည်။ မမို့အတာ်တစ်ဝိုက်တွင် အကကီးစားစီးြွားအရးဖွံ့မဖိုးမှုစီမံချက်များ (မမို့၏ အပမာက်ြိုင်းရှိ အကကီးစား အထူး
စီးြွားအရးေုန် တစ်ခု အြါအဝင်) အအကာင်အထည်အဖာ်နိုင်သည့် အလားအလာ ရှိသည်နှင့်အညီ စီးြွားအရး ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် မမို့အတာ်
၏ အအမွအနှစ်ထိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်အရးတို့ကို ဟန်ချက်ညီ အအာင် ချနိ်ညှိရန် အအရးကကီးြါသည်။   

အဆိုပြုစီမံချက်များ -
• အချက်အလက်များ စနစ်တကျ အကာက်ယူစုအဆာင်းပခင်းပဖင့် အအမွအနှစ်အအဆာက်အဦများ မှတ်တမ်းကို ပြုစုပခင်း၊  
• အအမွအနှစ်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်အရးအတွက် နည်းြညာအသစ်များကို အသုံးပြုပခင်း၊ 
• ပမူနီစီြယ်ရုံး၊ အေးများ၊ အစိုးရရုံးများနှင့် အစတီများကဲ့သို့ အအရးြါအသာ အအဆာက်အဦများအတွက် 
 အထိမ်းအမှတ်ြွဲများ ကျင်းြပခင်း၊  
• အအမွအနှစ်ထိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်အရးေုန်တစ်ခု တည်အထာင်ပခင်းနှင့် အသစ်တည်အဆာက်မှုများတွင် 
 အအမွအနှစ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ကိုင်တွယ်အဆာင်ရွက်နိုင်မည့် အအမွအနှစ်စီမံကိန်းတစ်ခု အရးဆွဲပခင်း၊ 
• မမို့အတာ်အဟာင်းများ တူးအဖာ်ပခင်းနှင့် ယခင်က မအတွ့ရှိအသးသည့် အအမွအနှစ်များ အဖာ်ထုတ်ပခင်၊ 
• ရိုးရာအိမ်အဆာက်လုြ်မှု ဗိသုကာလက်ရာများကို ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ 
• ယဉ်အကျးမှုအအမွအနှစ်များ အရရှည်တည်တံ့အစရန် အဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
• စည်ြင်သာယာအေး အဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်း၊  
• အေသအစားအစာ၊ ရိုးရာအစားအစာများ အရာင်းချအသာ စားအသာက်ဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ပခင်း၊ 
• ရှင်ကိုးရှင်ကဲ့သို့ သမိုင်းဝင်အစတီများကို လူအများ သိရှိအအာင် အဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
• ထားဝယ်ရိုးရာ အိမ်ပြြွဲနှင့် အအမွအနှစ်ပြတိုက် ဖွင့်လှစ်ပခင်း၊ 
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• အရှးအဟာင်းအအဆာက်အဦများကို ဟိုတယ်များ၊ အကာ်ဖီဆိုင်များအပဖစ် အပြာင်းလဲ၍ ဝင်အငွရရှိအအာင် အဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
• သဘာဝအအမွအနှစ်၊ အတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် အဂဟစနစ်များကို ကာကွယ်အစာင့်အရှာက်ပခင်း၊ 
• ယဉ်အကျးမှုအအမွအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းအြးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊
 အများပြည်သူအား အသိြညာအြးသည့် ဌာနများ တည်အထာင်ပခင်း၊  
• အအမွအနှစ်ထိန်းသိမ်းအရးအတွက် ဘဏ္ဍာရန်ြုံအငွများ ရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ရှာအဖွအဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

အိြ်ော

အိမ်ရာကို ထားဝယ်မမို့၏ အဓိကစိန်အခါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုအပဖစ် သတ်မှတ်ထားမြီး အိမ်ရာများ တည်အဆာက်ရန် ၂၀၃၀ အတွက် အဆိုပြုလွှာ 
ထဲတွင် ထည့်သွင်းတင်ပြထားြါသည်။ 

အဆိုပြုစီမံချက်များမှာ -
• ထားဝယ်မမို့တွင် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ တည်အဆာက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ရှာအဖွပခင်း၊  
• အိမ်ရာအသစ်များ တည်အဆာက်ပခင်း (အဓိကအားပဖင့် မမို့၏ အအနာက်အပမာက်ြိုင်းတွင်)၊ 
• အပမညီထြ်တွင် ဆိုင်ခန်းများ၊ စီးြွားအရးလုြ်ငန်းများနှင့် အြါင်းစြ်ထားသည့် အိမ်ရာများ၊ 
• အကာင်းမွန်သည့် အအပခခံအအဆာက်အအုံများ၊ ဝန်အဆာင်မှုများနှင့် အိမ်ရာများအား တည်အဆာက်ပခင်း၊  
• သန့်ရှင်းအရးနှင့် စီမံခန့်ခွဲအရးအတွက် အိမ်ရာဖွံ့မဖိုးအရးအကာ်မတီများ ဖွဲ့အစည်းများ၊ 
• ဝန်ထမ်းအိမ်ရာစခန်းများမှ အိမ်ငှားခများ ြုံမှန်အကာက်ခံပခင်း၊ 

ရေသန္တေစီးြွားရေး

ထားဝယ်မမို့၏ ၂၀၃၀ အတွက် အမျှာ်မှန်းချက်တွင် အေသန္တရစီးြွားအရး ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်ရန် လည်း ြါတင်ြါသည်။ ခရီးသွားလုြ်ငန်းကဏ္ဍ
နှင့် အေသခံများ၏ စီးြွားအရးစွမ်းအဆာင်မှု များသည် လူမှုစီးြွားဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးအတွက် အခွင့်အလမ်းအကာင်းများကို ဖန်တီးအြးနိုင်
 ြါသည်။ 

အဆိုပြုစီြံြျက်ြျားြှာ - 
• အေသထွက်ကုန်များ အရည်အအသွး ြိုမို ပမင့်မားအအာင် အဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
• ြတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်အစဘဲ ခရီးသွားများအား ဆွဲအဆာင်နိုင်သည့် အရာများ ဖန်တီးအဖာ်ထုတ်ပခင်း
 (ဥြမာ ပမစ်တစ်အလျှာက် သို့မဟုတ် အအရးြါအသာ အအမွအနှစ်အနရာများတွင်)၊ 
• သိုအလှာင်ရုံများနှင့် ပဖန့် ပဖူးအရးဌာနများအား တိုးတက်အကာင်းမွန်အအာင် လုြ်အဆာင်ပခင်း၊ 
• လမ်းအဘးအေးများ၊ ညအေးများနှင့် ဆိုင်ခန်းငယ်များ ဖန်တီးနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများအား ရှာအဖွပခင်း၊  
• ထားဝယ်မမို့၏ ကိုယ်ြိုင်အမှတ်လက္ခဏာကို တည်အဆာက်ပခင်း၊  
• ယဉ်အကျးမှုနှင့် ဂီတြွဲအတာ်များ၊  
• စီးြွားအရးလုြ်ငန်းများနှင့် ြျကံျလုြ်သားများအား တရားဝင်မှတ်ြုံတင်အြးပခင်း၊ 
• အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား တိုးြွားအစပခင်း၊  
• မမို့၏ ကိုယ်ြိုင်အမှတ်လက္ခဏာနှင့် ရိုးရာယဉ်အကျးမှုကို အြါ်လွင်ထင်ရှားအစပခင်းပဖင့် ခရီးသွားများကို ဆွဲအဆာင်ပခင်း၊ 
• အအပမာ်အပမင်ရှိစွာ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံပခင်းနှင့် နည်းြညာများကို ဖိတ်အခါ်ပခင်း၊ 
• စက်မှုလက်မှုဖွံ့မဖိုးတိုးတက်ပခင်း၊  
• အေသထွက်စားအသာက်ကုန်များကို အားအြးပခင်းနှင့် သွင်းကုန်များအအြါ် မှီခိုမှုအား အလျှာ့ချပခင်း၊  
• အနစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုပခင်း (အထူးသပဖင့် ြုစွန်ပြုပြင်စီမံထုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းအတွက်)၊ 
• ငါးဖမ်းပခင်းနှင့် အရထွက်ြစ္စည်းများ ပြုပြင်စီမံထုတ်လုြ်ရာတွင် နည်းြညာကို အသုံးပြုပခင်း၊ 



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ ထားဝယ်မြို့ 33

အစိြ်းရောင်-အပြာရောင် ြဟာဗျူဟာ (Green-blue strategy)

အစိမ်းအရာင-်အပြာအရာင ်မဟာဗျူဟာသည ်မမို့တွင်းရှ ိစမိ်းလန်းအသာ အများပြညသ်အူြမ်းအပဖ ရာအနရာများအား မိုးအရကကီးပခင်းနငှ့ ်စနွ့်ြစ်
အရစီမံခန့်ခွဲမှုတို့အတွက် ချတိ်ဆက်အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ မုတ်သုန်မိုး သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုနှင့် ပမစ်နှင့်နီးမှုတို့အကကာင့်အဓိက
ကျသည့် ဤအအပခခံအအဆာက်အအုံ တိုးတက်အကာင်းမွန်အရးသည် အအရးကကီးသည်ဟု သတ်မှတ် ထားြါသည်။ ပမစ်ကမ်းတစ်အလျှာက ်
တွင် ေီအရအတာများ စိုက်ြျ ိုးပခင်းအြါအဝင် အရကကီးပခင်းကို သဘာဝအအလျှာက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် စနစ်များကိုလည်း အအလးအြးထည့်သွင်း 
ထားြါသည်။ ေီအရအတာများသည် ကမ်းနားလမ်း၊ လူအနအိမ်အပခများနှင့် စီးြွားအရးလုြ်ငန်းများကိုလည်း ကာကွယ်အြးနိုင်ြါသည်။ အရကကီး 
အရလျှပံခင်းကို စီမံခန့်ခွဲပခင်းနှင့် အဂဟစနစ်များ ြိုမိုအကာင်းမွန် အစအရးတို့အတွက် စက်တြ်ယာဉ်များကို ပဖတ်သန်းခွင့်မအြးဘဲ အရစိမ့်ဝင်မှု 
အကာင်းအစရန ်အဆာငရ်ကွထ်ားအသာ အစမိ်းအရာငစ်ကကြံများပဖင့ ်ချတိဆ်ကထ်ားသည့ ်ြန်းခခမံျား သိုမ့ဟတု ်အများပြညသ်အူသုံးပြုရာအနရာများ 
ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည့် အလားအလာ ရှိြါသည်။ လျှလံာအသာ အရများကို သိုအလှာင်ကန်များကဲ့သို့ အဆာင်ရွက်အြးနိုင်အသာ အနရာများဆ ီ
သို ့ြိမုိထုအိရာကစ်ွာ သယွယ်ြူိုအ့ဆာငအ်ြးနိငုြ်ါသည။် မမို့တငွ်းရှ ိလကရ်ှအိရအပမာင်းများသည ်အမှိုကသ်ရိကုမ်ျားနငှ့ ်ြတိဆ်ိုအ့နမြီး အသုံးပြုနိငု ်
သည့် အအပခအအနတွင် မရှိပခင်း သို့မဟုတ် အကာင်းစွာ အဆာက်လုြ်ထားမှုမရှိပခင်းတို့ကို အတွ့ရြါသည်။ အချ ို့အရအပမာင်းများမှာ အဖုံးအကာ  
မရှိသည့်အတွက် လမ်းသွားလမ်းလာများအတွက် အန္တရာယ်ရှိပခင်း၊ ကျန်းမာအရးထိခိုက်နိုင် ပခင်း၊ အနံအသက်ဆိုးများ ထွက်အနပခင်းတို့
 ပဖစ်အြါ်လျက်ရှိြါသည်။ 

အဆိုပြုစီမံချက်များ - 
• လက်ရှိ အရပဖန့် ပဖူးမှုစနစ်အား အဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်း၊ 
• ထားဝယ်မမို့တွင် အစားအအသာက်များကို သန့်ရှင်းစွာ စနစ်တကျ အရာင်းချအသာ စင်တာတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ပခင်း၊  
• ငါးပြတိုက်နှင့် ရုက္ခအဗေဥယျာဉ်များ၊  
• အရည်အအသွးအကာင်းမွန်၍ ဘက်စုံအဆင့်ပမှင့်ထားအသာ အရနုတ်အပမာင်းစနစ် တည်အဆာက်ပခင်း၊ 
• အရဆိုးသန့်စင်စက်ရုံ၊  
• အရရှည်တည်တံ့၍ စနစ်ကျအသာ အရပဖန့် ပဖူးမှု၊  
• အရဆိုးစွန့်ထုတ်မှုနှင့် အရအပမာင်းကွန်ရက်များ၊  
• အများသုံးအသာက်အရဘုံဘိုင်များ၊  
• သန့်ရှင်းအသာ အသာက်အရအား လက်လှမ်းမီမှု၊  
• အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုများ၊ 
• အရကကီးအရလျှစံီမံခန့်ခွဲမှု၊  
• ရာသီဥတုအပြာင်းလဲမှုနှင့် ပြင်းထန်အသာ ရာသီဥတုအအပခအအနများအအကကာင်း သတင်းအချက် အလက်များနှင့် ြညာအြးမှုများ၊ 
• သဘာဝနှင့် ကိုက်ညီမြီး ြတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်အစပခင်းမရှိအသာ အအဆာက်အဦများ၊ 
• တည်ရှိအနအသာ အစိမ်းအရာင်နယ်အပမများနှင့် အတာရိုင်းတိရစ္ဆာများအား ကာကွယ်အစာင့်အရှာက်ပခင်း၊ 
• အစိမ်းအရာင်ယာဉ်ရြ်နားရာအနရာများ၊  
• ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်စွမ်းပမင့်မားအစရန် မုန်တိုင်းေဏ် ကာကွယ်အြးသည့် ခိုနားရာအနရာ (storm shelter) များ တည်အဆာက်ပခင်း၊ 
• သဘာဝအဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအကာ်မတီတစ်ခု ဖွဲ့စည်းပခင်း၊ 
• အများပြည်သူအတွက် Green structure များ (အခါင်မိုးဥယျာဉ်၊ အစိမ်းအရာင်နံရံများ၊ စသည်) တည်အဆာက်ပခင်း၊ 
• ေီအရအတာများ ကာကွယ်အစာင့်အရှာက်ပခင်း၊  
• အလအရည်အအသွးအကာင်းမွန်အစရန် လမ်းများတစ်အလျှာက်နှင့် အများပြည်သူအသံုးပြုရာ အနရာများတွင် အြင်များ တုိးပမှင့်စုိက်ြျ ိုးပခင်း၊  

စွြ်းအင်

အဆိုပြုစီမံချက်များမှာ -
• ပြန်လည်ပြည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင်များ  
• စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများအား စွမ်းအင်အပဖစ် အပြာင်းလဲထုတ်လုြ်သည့် ဓာတ်အားအြးစက်ရုံ၊ 
• အစိုးရဓာတ်အားလိုင်းကွန်ရက်နှင့် ချတိ်ဆက်ပခင်း၊  



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ ထားဝယ်မြို့34

စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီြံြန့်ြွဲြှု

အဆိုပြုလွှာတွင် စွန့်ြစ်ြစ္စည်းသန့်စင်မှုနှင့် စီးဆင်းမှုနှစ်မျ ိုးစလုံးကို landscape design ပဖင့် အြါင်းစြ်အဆာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံ
ခန့်ခွဲမှုပြဿနာကို ဆန်းသစ်တီထွင်အသာ နည်းလမ်းပဖင့် ကိုင်တွယ်အဆာင်ရွက်ရန် အဆိုပြုထားြါသည်။ ဥြမာ အရဆိုးများကို အအသးစား  
အရဆိုးသန့်စင်စက်ရုံပဖင့် သန့်စင်မြီး စိုက်ြျ ိုးအရးအတွက်အြါအဝင် အပခားအနရာများတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုရန် ပဖစ်ြါသည်။ ပမစ်တွင်း
တွင် အမှိုက်သရိုက်များနှင့် အစိုင်အခွဲစွန့်ြစ် ြစ္စည်းများ စုြုံများပြားလာပခင်းသည် အအရးကကီးအသာ ပြဿနာတစ်ခုအပဖစ် အဖာ်ထုတ် အတွ့
ရှိရြါသည်။ ပမစ်တွင်း အစိုင်အခဲစွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ စုြုံလာပခင်းက ပမစ်အကကာင်း တစ်အလျှာက် အရစီးဆင်းမှုကို ထိခိုက်အစမြီး မမို့တွင်း အချ ို့
အနရာများတွင် အရကကီးအရလျှမံှုများကို ပဖစ်အြါ်အစြါသည်။ ထို့ပြင် ထားဝယ်မမို့ရှိ အေးများ ြတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲ
မှုသည် အအရးကကီးအသာ ပြဿနာတစ်ရြ် ပဖစ်အနြါသည်။  

အဆိုပြုစီမံချက်များ - 
• စွန့်ြစ်ြစ္စည်း အလျှာ့ချပခင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုပခင်းနှင့် ပြုပြင်အသုံးပြုပခင်းများအြါ်တွင် အအပခခံ၍
 မမို့အတာ်၏ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို အဖာ်အဆာင်ပခင်း၊  
• စွန့်ြစ်ြစ္စည်းသန့်စင်ပခင်းနှင့် စီးဆင်းပခင်းတို့ကို landscape design ပဖင့် အြါင်းစြ် အဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
• အရဆိုးသန့်စင်စက်ရုံ၊  
• အမှိုက်များ စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ြစ်ပခင်းကို တားဆီးကာကွယ်ရန်အတွက် မမို့တွင်းလမ်းများတစ်အလျှာက် အမှိုက်ြုံးများ ထားရှိအြးပခင်း
 နှင့် အမှိုက်အိတ်များ လာအရာက်သိမ်းယူနိုင်အအာင် ချထားရမည့် အနရာများ သတ်မှတ်အြးထားပခင်း၊  
• ပမစ်တွင်းမှ အမှိုက်များ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပခင်း၊  
• အမှိုက်မီးရှို့ပခင်းကို အလျှာ့ချပခင်း၊  
• အရဆိုးစွန့်ြစ်မှုစနစ် အဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်းနှင့် မမို့တွင်းလမ်းများတွင် အရဝြ်ပခင်းမရှိအအာင် အဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
• အမှိုက်စွန့်ြစ်ပခင်းကို ပြည်သူ့ကျန်းမာအရးနည်းလမ်းများနှင့်အညီ အဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လူထုအား အသိြညာအြးပခင်း၊ 

ပြည်သူ့ဝန်ရဆာင်ြှုြျား

အဆိုပြုစီမံချက်များမှာ -
• ဆက်သွယ်အရးဝန်အဆာင်မှုများ တိုးတက်အအာင် အဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
• တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းအရးဝန်အဆာင်မှုများ၊ 
• လုံခခုံအရးဝန်အဆာင်မှုများ၊ 
• အများပြည်သူ သွားလာရာအနရာများတွင် အသိအြးစာများ၊ လက်ကမ်းစာအစာင်များ ကြ်အြးပခင်း၊ ထားအြးပခင်း၊ 
• ကအလးထိန်းဌာနများ၊
• ကျန်းမာအရးဌာနများ၊  
• မသန်စွမ်းသူများအတွက် အကျာင်းများ၊ 

အေွဲ့အစည်းစနစ်ြိုင်းဆိုင်ော အြိုင်းကဏ္ဍြျား

မမို့အတာ်အတွက် အနာဂတ်အမျှာ်မှန်းချက် ပြည့်မီအစအရးတွင် အဖွဲ့အစည်းစနစ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အြိုင်းကဏ္ဍများကို ထည့်သွင်းအဆာင်ရွက်ရန ်
လိုအြ်ြါသည်။  
• မမို့ပြစီမံကိန်းအအာက်ရှိ အပမအသုံးချမှုများအတွက်ခိုင်မာအားအကာင်းအသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ဥြအေများအရးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပခင်း၊ 
• ဘတ်ဂျက်အရးဆွဲမှုလုြ်ငန်းစဉ်တွင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများနှင့် အေသခံပြည်သူများ ြါဝင်အဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
• လူထုအသိြညာပမှင့်တင်အရးအစီအစဉ်များ တိုးပမှင့်အဆာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် လူထုြါဝင်အဆာင်ရွက်မှု ြိုမို ရရှိအအာင် အဆာင်ရွက်ပခင်း၊
• နှစ်စဉ် အကာက်ခံရရှိအသာ အခွန်အအကာက်များ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အခွန်အြးအဆာင်သူများ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်အအာင်
 အဆာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် အခွန်ဘဏ္ဍာအငွများ တိုးြွားလာအစပခင်း၊  
• ပြည်သူနှင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကကား အြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းအဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
• ပြည်သူနှင့် စည်ြင်သာယာအရးအကာ်မတီ၊ စည်ြင်သာယာအရးဝန်ထမ်းများကကား ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်မှု ပမှင့်တင်ပခင်း၊  
• ပြည်အထာင်စုအစိုးရ၊ တိုင်းအေသကကီးအစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများကကား ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
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ြုံ (၁၄) - အဆိုပြုလွှာ၏ အရရှည်တည်တံ့မှု ဆန်းစစ်သုံးသြ်ချက် 

၅။  ကြ်းနားေြ်းအတွက် ြဟာဗျူဟာ 

၅.၁။  ရနာက်ြံအရြကာင်းအော

ကမ်းနားလမ်းသည် ထားဝယ်မမို့၏ အချက်အချာကျအသာ အနရာတွင် တည်ရှိမြီး လူမှုအရးအရ နှင့် စီးြွားအရးအရ များစွာ အအရးြါအသာ 
အနရာ ပဖစ်ြါသည်။ ထိုလမ်းသည် မမို့၏ အဓိက လမ်းမကကီးအပဖစ် မမို့၏ အဓိကအလှဆိြ်အား ကအမျာကင်းတံတားနှင့် ဆက်သွယ်အြးထားမြီး  
အမျ ိုးသမီးအများစု အရာင်းဝယ်အဖာက်ကားလျက်ရှိအသာ ကမ်းနားအေးသည်လည်း ဤလမ်းအြါ်တွင်ြင် တည်ရှိြါ သည်။ ထားဝယ်မမို့သည်  
ကမ်းနားလမ်းတစ်အလျှာက်တွင် ပြန်လည်တည် အဆာက်အရး စီမံချက်တစ်ခုကို လုြ်အဆာင်အနြါသည်။  

ကမ်းနားလမ်းပြန်လည်တည်အဆာက်အရးစီမံချက်သည် အအရးြါအသာ စီမံချက်တစ်ခုပဖစ်မြီး ြါဝင်အဆာင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းအချ ို့ 
လည်း ရှိအနြါသည်။ ဤအြိုင်းတွင် ကမ်းနား လမ်းပြန်လည်တည်အဆာက်အရးအတွက် အအာက်ြါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် ဘက်စုံ 
အြါင်းစြ်အဆာင်ရွက်နိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုကို တည်ပြထားြါသည် - အများပြည်သူ အြမ်း အပဖအသုံးပြုရာအနရာများ၏ ေီေိုင်း၊ သွားလာ 
ြို့အဆာင်အရး၊ ဘဏ္ဍာအငွ ပဖည့်ဆည်းမှု နည်းလမ်းများ၊ အများပြည်သူအသုံးပြုရာအနရာများ (အထူးသပဖင့် ကမ်းနားလမ်းတစ်အလျှာက်နှင ့
ကမ်းနားအေး) ၏ ကျားမအရးရာ အြိုင်းကဏ္ဍများ၊ အအမွအနှစ်ထိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်မှု၊ ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ အရးဆွဲပခင်းနှင့်  
မမို့ပြစိမ်းလန်းစိုအပြအရးတို့ ပဖစ်ြါသည်။ 

ဤစီမံချက်ကို အဆင့်လိုက်အဆာင်ရွက်သွားရမည်ပဖစ်မြီး အလျား ၃.၅ ကီလိုမီတာခန့်ရှိအသာ ကမ်းနားလမ်းတစ်အလျှာက်တွင် အဆာင်ရွက ်
မည်ပဖစ်ြါသည်။ ြထမအဆင့်တွင် မမို့နယ် DAO ရုံး မှ အများပြည်သူအြမ်းအပဖနားအနရာအနရာကို တိုးချဲ့ပခင်း၊ ဆိုင်ခန်းအနရာများ ဖန်တီး 
အြးပခင်း၊ အလှဆိြ်၊ မမို့ပြအစိမ်းအရာင်အနရာနှင့် အလျား ၁၅၀၀ အြ ရှိသည့် ကားလမ်းတည်အဆာက် ပခင်းတို့ကို အဆာင်ရွက်ရန် ရည်မှန်း
ထားြါသည်။ စီမံချက်ကို တနသသာရီတိုင်းအေသကကီးအစိုးရမှ ရန်ြုံအငွြံ့ြိုးအြးမည်ပဖစ်သည်။ 

• အစိုးရဌာနများမှ GPS အချက်အလက်များအြါအဝင် အချက်အလက်များအြါ် အအပခခံ၍ စိစစ်အလ့လာမှုများ ပြုလုြ်ပခင်း၊  
• ကဏ္ဍစုံမှ ဆက်စြ်ြတ်သက်သူအားလုံး ြါဝင်အဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ဥြမာ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရြ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့ 
 အစည်းများ၊ အတာင်သူလယ်သမား အကာ်မတီများ (ဦးအဆာင်အကာ်မတီများ၊ လုြ်ငန်းအကာ်မတီများ၊ ဆြ်အကာ်မတီများ)၊  
 
အဆိုပြုေွှာ၏ ရေေှည်တည်တံ့ြှု ဆန်းစစ်သုံးသြ်ြျက်  

အဆိုပြုလွှာအား ဆန်းစစ်သုံးသြ်ရာတွင် လူမှုအရးနှင့် သဘာဝ 
ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အြိုင်း ကဏ္ဍများတွင် အရရှည်တည်တံ့နိုင်မှု 
အဆင့်ပမင့်မားအကကာင်း အတွ့ရှိရြါသည်။ အဓိကအားပဖင့် ဤအဆို 
ပြုလွှာသည် လူမှုအရးလုြ်အဆာင်ချက်များကို တိုးတက်အကာင်းမွန ်
အစမြီး မမို့တွင်းရှိ အများပြည်သူအသုံးပြုရာ အစိမ်းအရာင်အနရာများ 
ကို လက်လှမ်းမီမှု ပမင့်မားအစနိုင်ပခင်းအကကာင့် ပဖစ်ြါသည်။ အဆိုပြု 
လွှာတွင် ြါရှိသည် အအနအထားအခင်းအကျင်း (landscaping) နှင့်  
အပြာအရာင်-အစိမ်းအရာင်စနစ်များသည် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ကိ ု
ထိန်းသိမ်းအြးနိုင်မြီး အရကကီးအရလျှမံှုကိုအလျှာ့ချအြးနိုင်မည်ပဖစ်ြါ 
သည။် အထူးသပဖင့ ်အြမ်းအပဖပခင်း၊ အလထညုစည်မ်းမှုအလျှာခ့ျပခင်း၊ 
ေီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ၊ ကျားမတန်းတူညီမျှမှု၊  ကျန်းမာအရးနှင့်ညီညွတ ်
အသာ အနထိုင်မှုြုံစံ၊ လူများအတွ့ ဆုံရာအနရာများနှင့် အပခလျင်
အလျှာက်ရန် လွယ်ကူအဆင်အပြမှု ရှုအထာင့်များအရ အရရှည်
တည်တံ့နိုင်မှုအဆင့်မှာ ပမင့်မားြါသည်။ 
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ေွံ့မေိုးရအာင် ေုြ်ရဆာင်ြည့်
နယ်ြယ်ြျား

အြျားပြည်သူ အြြ်းရပေ
သွားောော ရနောြျား

စွန့်ြစ်ြစ္စည်းနှင့် ရေ

ရေေှည်တည်တံ့ရသာ
သွားောြို့ရဆာင်ြှု

အေုြ်အကိုင် ေန်တီးပြင်း

စီးြွားရေးေွံ့မေိုးတိုး တက်ြှု

ေည်ေွယ်ြျက်ြျား

• ကမ်းနားတစ်အလျှာက် အကာင်းမွန်အသာ ဝန်အဆာင်မှုများနှင့် အေးသည်များ၊ အေးဝယ်များအတွက်
 အနရာများ ရရှိအစမြီး စည်ြင်ဝအပြာလာအစရန်၊ 
• ကမ်းနားတစ်အလျှာက် ကစားကွင်းများ၊ ြန်းခခံများနှင့် အစိမ်းအရာင်အနရာများ (green space)
 အပဖစ် လုြ်ငန်းအဆာင်တာ အမျ ိုးမျ ိုးကို ထမ်းအဆာင်နိုင်အသာ multi-functional space များကို 
 တည်အဆာက်ရန်၊
• အများပြည်သူအသုံးပြုရာအနရာများကို မမို့သူမမို့သားများ အြမ်းအပဖမှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်အအာင် 
 လုြ်အဆာင်အြးရန်၊ 
• အများပြည်သူအသုံးရာအနရာများသည် ကအလးများအတွက် အဘးကင်းလုံခခုံမှုရှိအအာင် လုြ်အဆာင်ရန်၊
• အများပြည်သူအသုံးပြုရာအနရာများတွင် အရနုတ်အပမာင်းများ၊ အရကကီးအရလျှကံာကွယ်မှုနည်းလမ်းများ 
 နှင့် အစိမ်းအရာင် ဖွဲ့စည်းတည်အဆာက်မှုများအြါအဝင် အစိမ်းအရာင်-အပြာအရာင် အြါင်းစြ်
 ထည့်သွင်းမှုများကို ပြုလုြ်ရန်၊  

• စိုက်ြျ ိုးအရးအတွက် အပမကသောနှင့် အလာင်စာ၊ ပြန်လည်ပြည့် မဖိုးမမဲစွမ်းအင်အပဖစ် ေီဝဓာတ်အငွ့ 
 ထုတ်လုြ်ပခင်းတို့အြါအဝင် စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အား ‘အလျှာ့ချပခင်း၊ ပြန်လည် အသုံးပြုပခင်း၊  
 ပြန်လည်ပြုပြင်ထုတ်လုြ်ပခင်း’ နည်းလမ်း များပဖင့် အဆာင်ရွက်ရန်၊ 
• အေးဝန်းကျင် လူအနရြ်ကွက်များတွင် အမှိုက်များ စနစ်တကျ စွန့်ြစ်ပခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲပခင်း စနစ်ကို  
 တည်အထာင်ရန်၊  

• လူသွားလမ်းနှင့် စက်ဘီးလမ်းများအြါအဝင် အဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းမြီး ယုံကကည်အားကိုးနိုင်အသာ  
 သယ်ယူြို့အဆာင်အရးစနစ်တည်အဆာက်ရန်၊ 
• မမို့အတာ်အနပြည်သူများအားလုံး လက်လှမ်းမီမြီး အားကိုးနိုင်အသာ အများပြည်သူသုံး
 သယ်ယူြို့အဆာင်အရးကွန်ရက် တစ်ခု ရှိအစရန်၊  
• အဆင်အပြလွယ်ကူစွာ အပခလျင်အလျာက်နိုင်မှု - ၂၀၃၀ တွင် မမို့အနလူဦးအရ၏ ၅၀% သည် အပခလျင ်
 အလျှာက်ပခင်း၊ စက်ဘီး စီးပခင်း နည်းလမ်းများ အသုံးပြုသွားလာနိုင်အစရန်အတွက် ြလက်အဖာင်းများ 
 ပြုပြင်ပခင်း၊ အဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း စွာ လမ်းအလျှာက်သွားလာနိုင် အအာင် အဆာင်ရွက်အြးပခင်း၊  
 ကမ်းနားလမ်းတစ်အလျှာက် လမ်းမီးများ ထွန်းညှိအြးပခင်းတို့ ပြုလုြ်ရန်၊ 

• ထားဝယ်မမို့အန လူဦးအရ၏ ၃၅% သည် ကမ်းနားအေးတွင် အလုြ်အကိုင်များ ရရှိနိုင်ရန်၊ 
• ၂၀၂၅ တွင် ကမ်းနားအေးသစ်ကကီးသည် အလုြ်အကိုင်အသစ် ၅,၀၀၀ ဖန်တီးအြးနိုင်ရန်၊ 

• ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသားငါးနှင့် ကုန်အပခာက်များ သီးသန့်စီ အနရာသတ်မှတ်၍ အရာင်းချအစပခင်း၊  
 ြတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းအရး၊ မီးအဘးလုံခခုံအရး၊ ပြန်ကကားအရး၊ ကအလးများ အြျာ်ရှေင်စွာ အဆာ့ကစားနား 
 အနရာ အနရာများ၊ စသည်တို့ အြါအဝင် အေးသူအေးသားများ စိတ်ချမ်းသာစွာ အရာင်းဝယ် အဖာက်ကား 
 နုိင်အသာ ြတ်ဝန်းကျင်ကုိ ဖန်တီးအြးပခင်းပဖင့် လက်ရိှအေးအား အခတ်မီအေးတစ်ခုအပဖစ် အဆင့်ပမှင့်အြးရန်၊ 
• ထားဝယ်မမို့၏ ပြည်တွင်းပြည်ြ ခရီးသွားလုြ်ငန်း ၅၀% တိုးတက်အစရန်၊
• ရိုးရာလက်မှုြစ္စည်းများနှင့် အစားအစာများ အရာင်းချမှုမှ ရရှိအသာ ဝင်အငွကို ၇၅% တိုးတက်အစရန်၊

၅.၂။ အနာဂတ်ရြှော်ြှန်းြျက်နှင့် ေည်ေွယ်ြျက်ြျား

အထက်တွင် အဖာ်ပြခဲ့သည့် ထားဝယ်မမို့အတွက် အနာဂတ်အမျှာ်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်တို့နှင့် အညီ ကမ်းနားလမ်းအတွက် သီးပခား
အမျှာ်မှန်းချက်တစ်ခု ချမှတ်ထားြါသည်။

အဆိုြါအမျှာ်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များသည် ကမ်းနားလမ်း၏ စိန်အခါ်မှုများနှင့် အခွင့်အ လမ်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်  ဆန်းစစ်
အလ့လာမှုအြါ်တွင် အအပခခံ၍ ချမှတ်ထားပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ 

၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ကမ်းနားအေးသည် အပြာအရာင်-အစိမ်းအရာင် အအပခခံအအဆာက်အအုံများ ထည့်သွင်းထားသည့် ြန်းခခံများနှင့် အြမ်း 
အပဖရာအနရာများ၊ စကဘ်ီးလမ်း၊ လသူွားလမ်းများနငှ့ ်အရရညှတ်ညတ်ံအ့သာ သယယ်ြူိုအ့ဆာငအ်ရး၊ အများပြညသ်သူုံးသယယ်ြူိုအ့ဆာငအ်ရး၊  
စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ထားဝယ်မမို့အတွက် အလုြ်အကိုင်များ ဖန်တီးအြးမည့် စီးြွားအရးအချက် အချာအနရာတစ်ခုတို့ ြါဝင်မြီး 
အဘးကင်းလုံခခုံအသာ၊ မမို့ပြအစိမ်းအရာင်နယ်အပမတစ်ခု ပဖစ်လာအစရမည်။
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၅.၃။  ကြ်းနားေြ်း၏ စိန်ရြါ်ြှုြျားနှင့် အြွင့်အေြ်းြျား 

စိန်အခါ်မှုများ
ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရေးကွက်
ကုန်ြစ္စည်းြျားနှင့် ကုန်စည်ြျား

• တစ်အနရာတည်းတွင် ကုန်ြစ္စည်းအမျ ိုးမျ ိုးကို အရာင်းချအနပခင်း၊   
• အေးအတွင်းနှင့် အပြင်တွင် လူများ ကျြ်ညှြ်အနပခင်း၊  
• ကုန်စည်များအားလုံးမှ စနစ်တကျမရှိဘဲ အရာအနှာအနပခင်း၊ 
• တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းအရး အားနည်းပခင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သားငါး
 များကို သီးသန့်  အနရာခွဲ၍ အရာင်းချမှု မရှိပခင်း၊

ကြ်းနားရေး

• ြျကံျအေးသည်များ အရာအနှာအနမြီး စနစ်တကျ အနရာချထားအြးမှု 
 မရှိပခင်း၊ 
• အေးဆိုင်ခန်းများအတွက် လုံအလာက်သည့် အအပခခံအအဆာက်အအုံ၊ 
 ဝန်အဆာင်မှုများ မရှိပခင်း၊ 
• ြျကံျအေးသည်များမှာ လူသွားလမ်းများအြါ်တွင် ဆိုင်ခင်းအရာင်းချ
 အနပခင်း၊
• အေးအအဆာက်အဦသည် နိမ့်လွန်းအနပခင်း၊ အလဝင်အလထွက်မ 
 အကာင်းပခင်း၊ အလင်းအရာင် အကာင်းစွာမရပခင်း၊ အခါင်မိုးမှာ မိုးယိ ု
 ပခင်း၊ 
• ြျကံျအေးသည်များအတွက် အေးအရာင်းရန် အနရာ ကျဉ်းလွန်းပခင်း၊  
• အေးအတွင်းတွင် အေးဝယ်သူများ အဆင်အပြ လွယ်ကူအစရန ်
 ဆုိင်းဘုတ်များ၊ လမ်းညွှန်များပဖင့် စနစ်တကျ လမ်းညွှန်ထားမှု မရိှပခင်း၊ 
• အေးအတွင်းလမ်းများသည် ကျဉ်းအပမာင်း၍ ကျြ်အနပခင်း၊  
• မီးအဘးလုံခခုံအရးအတွက် လုံအလာက်စွာပြင်ဆင် ထားမှုများမရှိပခင်း၊  
 မီးအလာင်ခဲ့လျှင် မီးမငိမ်း သတ်ရန် အရမလုံအလာက်ပခင်းနှင့် အနရာ 
 များ ကျဉ်းအပမာင်းပခင်း၊  
• အေးဝယ်သူများအတွက် ဝယ်ယူထားအသာ ြစ္စည်းများ သယ်ယူရန်  
 လက်တွန်းလှည်းများမရှိပခင်း၊

အရပြြံအရဆာက်အအုံ
စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီြံြန့်ြွဲြှု

• အမှိုက်များ စနစ်တကျသိမ်းဆည်းပခင်း၊ စွန့်ြစ်ပခင်း သို့မဟုတ် 
 စီမံခန့်ခွဲမှု မရှိပခင်း၊ 
• ကမ်းနားလမ်းနှင့် ပမစ်အတွင်း အမှိုက်များပဖင့် ညစ်ညမ်းအနပခင်း၊ 
• အေးအနီးတစ်ဝိုက်နှင့်ကမ်းနားလမ်းတစ်အလျှာက် အမှိုက်ြုံးများ 
 လုံအလာက်မှု မရှိပခင်း၊ 
• အမှိုက်များအကကာင့် အနံ့အသက်ဆိုးများ ထွက်အနပခင်း၊ 
• အမှိုက်များ စည်းကမ်းမဲ့ စွန့်ြစ်ထားပခင်း၊  
• အေးဧရိယာအတွင်း အမှိုက်သိမ်းပခင်းအြါအဝင် ဝန်အဆာင်မှုများ 
 ကို ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းတစ်ခု သို့ တစ်ဆင့်ခံကန်ထရိုက်ပဖင့် ငှားရမ်း 
 လုြ်ကိုင်ပခင်း၊ အတွ့ဆုံအမးပမန်းမှုများအရ ထိုကန်ထရိုက်တာသည် 
 ဝန်အဆာင်မှုကို အကာင်းစွာ အဆာင်ရွက်အြးမှုမရှိပခင်း၊ 
• အစိုင်အခဲစွန့်ြစ်ြစ္စည်းများကို ြုံမှန်လာအရာက် သိမ်းဆည်းမှု
 မရှိပခင်း၊ အတွ့ဆုံအမးပမန်းမှု များအရ အမှိုက်များကို အန့စဉ်
 လာအရာက်သိမ်းဆည်းမှုမရှိပခင်း၊ 
• ကမ်းနားအေးအတွင်း အမှိုက်စွန့်ြစ်ရန် သတ်မှတ်ထားအသာ
 အနရာနှင့် အမှိုက်ြုံးများ မရှိပခင်း၊

အခွင့်အလမ်းများ

• ြို့ကုန်၊ သွင်းကုန်အြါအဝင် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု၊ 
• ကျြန်းအေးသည်များနှင့် အေးဆိုင်ခန်းများသည် ကုန်သွယ်အရာင်းဝယ်မှု 
 နှင့် ကုန်စည်လဲလှယ်မှုတွင် အဓိကအနရာမှ ြါဝင်အနပခင်း၊ 
• အလုြ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ ြုိမုိဖန်တီးအြးနုိင်သည့် အအပခအအနရိှပခင်း၊ 
• ကုန်အပခာက်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသား၊ ငါးနှင့် သစ်သီးဝလံများ 
 အမျ ိုးအစား များပြားစုံလင်ပခင်း၊ 

• ထားဝယ်မမို့အနရာ အနှံ့အပြားမှ အရွယ်စုံ ဤအေးတွင် လာအရာက်
 ဝယ်ယူပခင်း၊ 
• အေးဖွင့်ချနိ် ရှည်ကကာပခင်း၊ ၂၄ နာရီြတ်လုံး၊
• အေးများနှင့် လမ်းများကို ြိုမိုအကာင်းမွန်၊ သန့်ရှင်း (လှြ) စွာ  
 အသုံးပြုနိုင်ရန် အသိြညာ၊ နည်းြညာနှင့် ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်မှု 
 များ လိုအြ်ပခင်း၊ 
• အေသခံများ အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီ လာအရာက် နိုင်အသာ အနရာ 
 ပဖစ်ပခင်း၊ 
• အေးအကာ်မတီမှ ကမ်းနားအေးအတွက် အဓိက အအရးကကီးအသာ 
 ကိစ္စရြ်အချ ို့ကို အဖာ်ထုတ် သိရှိထားမြီးပဖစ်ပခင်း - အေးအတွင်း  
 အလဝင်အလထွက်နှင့် အလင်းအရာင် အကာင်းစွာမရရှိပခင်း၊  
 အေးသည်များအတွက် အိမ်သာများ လုံအလာက်မှု မရှိပခင်း၊  
 အေးသည်များ ြါလာသည့် ကအလးများ အတွက် ကအလးထိန်း 
 ဝန်အဆာင်မှုများ မရှိပခင်း၊ စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စများ၊
 ကားပဖင့်လာအသာ အေးဝယ်သူများအတွက် ယာဉ်ရြ်နားရန်အနရာ 
 လုံအလာက်မှုမရှိပခင်းတို့ ပဖစ်ြါသည်။ 

• စွန်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်း ရွက်တို့မှထွက်အသာ
 စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ၊ အအာ်ဂဲနစ်အမှိုက်များ၊ ြလတ်စတစ်များ၊ 
 စသည်ပဖင့် သီးပခားစီခွဲ၍ စွန့်ြစ်ပခင်း၊ ပြန်လည်အသုံးချပခင်းပဖင့် 
 စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု တိုးတက်အကာင်း မွန်လာြါက ထားဝယ်
 အမှိုက်ြုံသို့ ြို့အဆာင်အသာ အမှိုက်များ အလျာ့ြါးသွားနိုင်ပခင်း၊ 
• အေးအကာ်မတီသည် အေးသည်များထံမှ အခအကကးအငွ အနည်းငယ်
 မျှစီ အကာက်ခံ၍ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို ၎င်းတို့ဖာသာ 
 ကိုယ်တိုင် အဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်း၊
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စိန်အခါ်မှုများ
ရေစီးရေောနှင့် ရေပေန့် ပေူးြှု

•  ကမ်းနားလမ်းတွင် အရနုတ်အပမာင်းစနစ် စနစ်တကျမရှိပခင်း၊ 
• ကမ်းနားလမ်းတစ်ဝိုက် အပမာင်းများမှာ အမှိုက် များ ြိတ်ဆို့အနပခင်း၊ 
• ကမ်းနားအေးအတွင်းရှိ အရနုတ်အပမာင်းစနစ် လုံအလာက်မှု မရှိပခင်း၊
 အေးအတွင်းအပမာင်းများ တွင် အမှိုက်များ ြိတ်ဆို့အနပခင်းအကကာင့်
 မိုးရာသီတွင် အေးအတွင်း ဗွက်ထ၍ ညစ်ြတ် အနပခင်း၊ 
• ကမ်းနားအေးတွင် အရအြးအဝမှု မလုံအလာက်ပခင်း၊

ြတ်ဝန်းကျင်သန့်ေှင်းရေး

• ကမ်းနားအေးတွင် စနစ်ကျအသာ မိလ္လာနှင့် သန့် ရှင်းအရးစနစ် မရိှပခင်း၊ 
• အေးသည်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် အများသုံးအိမ်သာ 
 တစ်ခုသာ ရှိမြီး လုံအလာက်မှု မရှိပခင်း၊

အေင်းရောင်နှင့် ေှေြ်စစ်ြီး

• အလင်းအရာင်အကာင်းစွာ မရပခင်း၊
• အေးအတွင်း လျှြ်စစ်မီး မကကာခဏ ြျက်တတ်ပခင်း၊  
• နံနက်အာရုဏ်တက်ချနိ်တွင် အေးသည်အများစုသည်
 လမ်းမီးနှင့် အရနံဆီမီးအိမ်များကို အသုံးပြုရပခင်း၊

ရေေှည်တည်တံ့ရသာ သွားောြို့ရဆာင်ရေး
သယ်ယူြို့ရဆာင်ရေးနှင့် ေြ်း

• ကမ်းနားလမ်းတွင် ယာဉ်အသွားအလာ ြိတ်ဆို့ပခင်း၊
 အထူးသပဖင့် နံနက်အစာအစာနှင့် ညအနြိုင်းများတွင်၊ 
• အာောနည်လမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းဆုံသည့် အနရာတွင် ယာဉ်ြိတ်ဆို့ 
 မှုများ ရှိမြီး လမ်းသွားလမ်းလာများတွက် အန္တရာယ်ရှိပခင်း၊ 
• ကားများ၊ အငှားယာဉ်များ၊ ကုန်တင်ကုန်ချ၊ ဆိုင်ကယ်များ၊ စက်ဘီး 
 များအတွက် ရြ်နားရန် အနရာများ မရှိပခင်း၊ 
• လမ်းများ ကျဉ်းအပမာင်းပခင်း၊ 
• စက်ဘီးလမ်းများ သီးသန့်မရှိပခင်း၊ 
• အေးအပြင်ဘက်တွင် ယာဉ်ရြ်နားရာအနရာ၊ အေးဆိုင်များ၊  
 အေးသည်များ၊ စသည်တို့ကို စနစ်တကျ စီစဉ်အနရာချထားမှုမရှိပခင်း 
 အကကာင့် အေးကို ြို၍ ထိအရာက်အကျ ိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်မှု မရှိပခင်း၊ 
• အငှားယာဉ်အမာင်းများတွင်လည်း ယူနီအဖာင်း၊ အလှည့်ကျတန်းစ ီ
 သည့်စနစ်တို့ မရှိဘဲ အလျဉ်း သင့်သလို အပြးဆွဲလုြ်ကိုင်အနကကပခင်း၊
• လူသွားစကကြံြလက်အဖာင်းများနှင့် အရအပမာင်းများ စနစ်တကျ  
 ဖုံးအုြ်ထားပခင်း မရှိသပဖင့် သက်ကကီး ရွယ်အိုများနှင့် ကအလးများ 
 အတွက် သွားလာ ရခက်ခဲပခင်း၊  

အဆင်ရပြေွယ်ကူစွာ ရပြေျင်ရေှောက်နိုင်ြှု

• လမ်းသွားလမ်းလာများအတွက် သီးသန့်လူသွားလမ်းများ မရှိပခင်း၊ 
• လူကူးမျဉ်းကကားများ မရှိပခင်း၊
• အေးသည်များ၊ အေးဝယ်များနှင့် ပဖတ်သွား ပဖတ်လာများအတွက်  
 အနရာမလုံအလာက်ပခင်း၊ 
• မသန်စွမ်းသူများ သွားလာနိုင်ရန် စီစဉ်အြးထား မှုများ မရှိပခင်း၊

အခွင့်အလမ်းများ

• လက်ရှိ အိမ်သာအနရာကို အဆင့်ပမှင့်တင်အြး နိုင်ပခင်း၊

• မမို့၏ အပခားအစိတ်အြိုင်းများနှင့် ချတိ်ဆက်၍ ကုန်စည်များ
 သယ်ယူြို့အဆာင်ရန် အချက်အချာ ကျအသာ အနရာ ပဖစ်ပခင်း၊ 
• မမို့တွင်းရှိ အအရးြါအသာ သယ်ယူြို့အဆာင်အရး အချက်အချာအနရာ
 ပဖစ်ပခင်း၊ 
• လမ်းများသည် ကားလမ်း၊ စက်ဘီးလမ်း၊ လူသွားလမ်းများ
 ထည့်သွင်းနိုင်အလာက်အအာင် ကျယ်ဝန်းပခင်း၊ 
• ကုန်သွယ်အရာင်းဝယ်မှုများအကကာင့် လမ်း တစ်အလျှာက်
 စည်ကားလျက် ရှိပခင်း၊  
• အရလမ်း၊ ကုန်းလမ်းနှစ်မျ ိုးစလုံးပဖင့် သယ်ယူ ြို့အဆာင်နိုင်ပခင်း၊  
• ပြည်သူများ အလွယ်တကူသွားလာအရာက်ရှိနိုင်အသာ အနရာ ပဖစ်ပခင်း၊ 

• မမို့တွင်း အပခားအနရာ အအတာ်များများသို့ လမ်းအလျှာက်သွားနိုင်သည့်
 အကွာအအဝးတွင် ရှိပခင်း၊
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ြုံ (၁၅) - အေးတစ်ဝိုက်တွင် ယအန့ ရင်ဆိုင်အနရသည့် စိန်အခါ်မှုများပဖစ်သည့် 
အနရာမလုံအလာက်ပခင်း၊ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု မရှိပခင်း၊ ြတ်ဝန်းကျင်
ညစ်ညမ်းပခင်း၊ အေးသည်များအတွက် အအပခခံအအဆာက်အအုံနှင့်
ြစ္စည်းသိုအလှာင်သိမ်းဆည်းရန် အနရာများ မလုံအလာက်ပခင်း၊ 

စိန်ရြါ်ြှုြျား
အြျားပြည်သူ အြြ်းရပေအသုံးပြုေန် ရနောနှင့် ရှုရြှော်ြင်းြျား
အြျားပြည်သူ အြြ်းရပေအသုံးေန် ရနော

• အစိမ်းအရာင်အနရာများနှင့် သစ်ြင်များ မရှိပခင်း၊ 
• ကမ်းနားအေးအနီး အများပြည်သူ အသုံးပြုရန် အနရာများ မရှိပခင်း၊ 
• ထားဝယ်မမို့တွင် အစိမ်းအရာင်အနရာများ နည်းြါးပခင်း၊  
• အရိြ်မရှိပခင်း၊  
• အဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု မရှိသည့် အနရာ များ ရှိပခင်း၊  
• အများပြည်သူ အသုံးပြုရာအနရာများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ စွန့်ြစ်ြစ္စည်း၊ 
 အရစီးအရလာ၊ သွားလာြို့အဆာင်မှု၊ စွမ်းအင်၊ စသည့် မမို့ပြစနစ်များကို 
 အြါင်းစြ်၍ အပဖရှင်းအဆာင်ရွက်မှု မရှိပခင်း၊ 
• အေးအနီးတစ်ဝိုက် အကကာ်ပငာဆိုင်းဘုတ်ကကီးများ၊ အမျ ိုးမျ ိုးအသာ  
 လုြ်အဆာင်မှုများနှင့် ရှုြ်အထွးအနပခင်း၊ 

သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်

• အမှိုက်များ စုြုံအနပခင်းအကကာင့် အနံ့အသက်ဆိုးများ ထွက်ပခင်း၊ 
• စိမ်းလန်းအသာ ြတ်ဝန်းကျင်အတွက် စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲမှု မရှိပခင်း၊ 
• အများပြည်သူကျန်းမာအရး ထိခိုက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိပခင်း၊ 
• အမာ်အတာ်ယာဉ်များ၊ ြိတ်ဆို့မှုများအကကာင့် အလထုညစ်ညမ်းပခင်း၊ 
• အရကကီးအရလျှပံခင်းအတွက် ကကိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုြ်ထားမှုမရိှပခင်း၊  

အခွင့်အလမ်းများ

• ပမစ်တစ်အလျှာက် အစိမ်းအရာင်အနရာများ ြိုမို များပြားလာအအာင်  
 အဆာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် ြို၍ ဆွဲအဆာင်မှုရှိအသာ အနရာ ပဖစ်လာအအာင်  
 ပြုလုြ်နိုင်ပခင်း၊ 
• သွားလာရလွယ်ကူမြီး လှုြ်ရှားမှုအမျ ိုးမျ ိုး ပြုလုြ်နိုင်သပဖင့်
 ပမစ်ကမ်းတစ်အလျှာက် သာယာ စည်ကားအသာ အများပြည်သူ
 အြမ်းအပဖအသုံးပြုရာ အနရာများ ဖန်တီးအြးနိုင်ပခင်း၊ 
• ပမစ်ကမ်းတစ်အလျှာက် အများပြည်သူ အြမ်းအပဖ နိုင်အသာ
 အစိမ်းအရာင်အနရာ ဖန်တီးနိုင်ရန် အနရာအလုံအအလာက်ရှိပခင်း၊  
• ကမ်းနားမှ ပမင်ကွင်းနှင့် အနဝင်ဆည်းဆာသည် လှြပခင်း၊ 
• ဖွံ့မဖိုးအရး၊ တည်အဆာက်အရးလုြ်ငန်းများအတွက် ရန်ြုံအငွများ ရှိပခင်း၊  

• ပမစ်အနီးရှိ အလမှာ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပခင်း၊  
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ြုံ (၁၆) - ကမ်းနားလမ်းနှင့် ကမ်းနားအေးဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးအတွက် အဆိုပြုလွှာ 

ြုံ (၁၇) - လက်ရှိ ကမ်းနားအေးအား ပမစ်ကမ်းဘက် (အအနာက်ဘက်မှ) ပမင်အတွ့ရြုံ 

၅.၄။  ေွံ့မေိုးြှုအတွက် အဆိုပြုေွှာ

Inner street

Upgrade of Kanner Lane Market, including improved 
roofing with solar panels, upgrading drainage system 
and integrating with landscape design, waste manage-
ment, public toilet, increased accessibility and better 
conditions for informal vendors.

City street integrated in the urban fabric with green-
ery, lightning, several safe pedestrian crossings, food 
stalls, accessibility to public transport, lanes for buses, 
pedestrians and bicyclists.
Street section under 5.8 Market and trade

Secondary street including greenery, lightning,  bus 
traffic, bike lanes and sidewalks for pedestrians. 
Street section under 5.7 Sustainable mobility

Internal streets in and around the market area with 
walkway and bicycle lane. Street section for under 5.7 
Sustainable mobility

Market area

City street

Secondary street

Multifunctional public space including walkways, play-
ground, green-blue integration, facilities for exercise, 
pier into the water and public water taps and toilets. 

River bank park

Market street
Pedestrian streets inside the market

Toilet

Bus stop

Parking
bikes/mo-
torbikes

Taxi gate

Bus stop

Toilet

Accessible green 
buffer for flood pre-
vention , public ac-
cess and improved 
ecosystem services

Jetty stop for 
water
transportation

Mangrove pro-
tection area

Waste separation/
recycling and educa-
tional centre 
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၅.၅။  ရနောအြင်းအကျင်းရှုရြှော်ြင်းနှင့် အြျားပြည်သူအြြ်းရပေအသုံးပြုေန် ရနော 

ကမ်းနားလမ်းကို ေီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ အစာင့်အရှာက်ရန်နှင့် အများပြည်သူလက်လှမ်းမီနိုင်မည့် စကကြံတစ်ခုအပဖစ် ဖန်တီးတည်အဆာက်ရန်
အဆိုပြုြါသည်။ အစိမ်းအရာင်စကကြံကို သစ်ြင်စိုက် ြျ ိုးပခင်း နည်းဗျူဟာတစ်ခုပဖင့် အားပဖည့်ြံ့ြိုးအြးသွားမည်ပဖစ်သည်။ အေးသည် လူအန 
ရြ်ကွက်များနှင့် ကြ်လျက် တည်ရှိအနသပဖင့် ထိုအစိမ်းအရာင်စကကြံသည် စီးြွားအရး လုြ်အဆာင်ရာအနရာ နှင့် လူအနအိမ်အပခများ ရှိရာ အနရာ 
တိုက့ိ ုြိငု်းပခားအြးနိငုအ်သာအကကာင့ ်ဤအချကသ်ည ်အအရးကကီးြါသည။် ထိအုနရာတစဝ်ိကုတ်ငွ ်အစမိ်းအရာင-်အပြာအရာင ်အအပခခအံအဆာက ်
အအုံ (green-blue infrastructure) များကို တိုးပမှင့်တည်အဆာက်မည်ပဖစ်အသာအကကာင့် စီမံကိန်းတွင် အရကကီး အရလျှ ံတားဆီးကာကွယ်အရး
နှင့် အစိမ်းအရာင်အနရာများ၊ လူမှုအရးဝန်အဆာင်မှုနှင့် အအပခခံ အအဆာက်အအုံများကို အြါစ်းစြ်ထည့်သွင်း တည်အဆာက်ရန်လည်း ြါဝင်
ြါသည်။ ေီအရအတာများ စိုက်ြျ ိုးရန် အားအြးပခင်းပဖင့် သဘာဝအဘးေဏ် ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်မှုနှင့် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှု များ ရရှိမှုတို့ တိုးတက်
အကာင်းမွန်လာအအာင် လုြ်အဆာင်မည်ပဖစ်သည်။ ပမစ်ကမ်းတစ်အလျှာက် အများပြည်သူ အြမ်းအပဖအသုံးပြုမှု သွင်ပြင်လက္ခဏာများ ြိုမို
ပြည့်စုံလာအစရန် ြန်းခခံ၊ ကစားကွင်း၊ လမ်းတစ်အလျှာက် ရိုးရာအစားအစာ၊ မုန့်ြဲသားအရစာများ အရာင်းချနိုင်ရန် အနရာ များ၊ ပမစ်ကမ်း
တစ်အလျှာက် လမ်းအလျှာက်နိုင်သည့် လူသွားလမ်းတို့ကို တည်အဆာက်မည် ပဖစ် သည်။ အများပြည်သူအြမ်းအပဖအသုံးပြုရန် အနရာများ
၏ ေီေိုင်းကို အရးဆွဲရာတွင် ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန် အအရးကကီးသည့်အချက်မှာ မမို့အတာ်အန ပြည်သူများ၊ အထူသပဖင့် အမျ ိုးသမီးများ၊
ကအလးများ၊ သက်ကကီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်စွမ်းသူများ မည်မျှလွယ်ကူအဆင်အပြစွာ လက်လှမ်း မီအသုံးပြုနိုင်မည်နည်းဟူအသာ အချက်
ပဖစ်ြါသည်။ အများပြည်သူ အြမ်းအပဖအသုံးပြုရာ အနရာအသစ်ကို ေီေိုင်းအရးဆွဲရာတွင် အေသခံများနှင့် ဆက်စြ်ြတ်သက်သူ အုြ်စုများ
အားလုံး ကို ထည့်သွင်း၍ တိုင်ြင်အဆွးအနွးမြီး အရးဆွဲရန် အဆိုပြုြါသည်။ ပြည်လည်တည်အဆာက်အရး စီမံချက်သည့် မမို့ပြစီမံကိန်း
အရးဆွဲပခင်း၏ အြိုင်းကဏ္ဍအများအပြားကို ထည့်သွင်းကိုင်တွယ် နိုင်သည့် အခွင့်အအရးကို ရရှိအစမြီး အားလုံးြါဝင်မှုနှင့် အရရှည်တည်တံ့
အစမှု အမှန်တကယ် ရှိအသာ အနရာတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်အစမည်ပဖစ်သည်။ 

ကမ်းနားလမ်းတစ်အလျှာက်ရှိ စီမံကိန်းကို infill project တစ်ခုအပဖစ် အဆာင်ရွက်မည်ပဖစ်မြီး ပမစ်ကမ်းတစ်အလျှာက် အပမကို အပမင့် ၂ အြ
(၀.၆၁ မီတာ) ပမှင့်၍ အဆာက်လုြ်ရန် အဆိုပြု ြါသည်။ ထို့ပြင် အရကကီးအရလျှမံှု အလျာ့ြါးအစရန်အတွက် ပမစ်ကမ်းတစ်အလျှာက် တာတမံ
တစ်ခု တည်အဆာက်ရန်လည်း စီစဉ်ထားြါသည်။ ထားဝယ်ပမစ်သည် ေီအရတက်ပခင်း၊ မုတ်သုန် ရာသီတွင် ပမစ်အရလျှပံခင်းတို့ ပဖစ်နိုင်
ြါသည်။ စီမံကိန်းတွင် ပမစ်အရလျှပံခင်းကို အပဖရှင်းရန် အရရှည်နည်းလမ်းများ (အဆိုပြုထားအသာ ပြန်လည်တည်အဆာက်အရးစီမံကိန်း 
အအကာင် အထည်အဖာ်မည့် အနရာတစ်အလျှာက် အစိမ်းအရာင်အအပခခံအအဆာက်အအုံများ တည်အဆာက် ပခင်း အြါအဝင်) ကို အသုံးပြုရန် 
အခွင့်အလမ်း ရရှိအစြါသည်။ စီမံကိန်းအတွက် ချမှတ်ထား အသာ အမျှာ်မှန်းချက်တွင် အများပြည်သူ အြမ်းအပဖအသုံးပြုရာအနရာကို အပြာ
အရာင်-အစိမ်း အရာင် အြါင်းစြ်တည်အဆာက်ပခင်းနှင့် အရကကီးအရလျှပံခင်း၊ ပမစ်အရတက်ပခင်းတို့အတွက် သဘာဝ အဟန့်အတားများအပဖစ် 
ေီအရအတာများ စိုက်ြျ ိုးပခင်းတို့ ြါဝင်ြါသည်။  

ြုံ (၁၈) - ရှုအမျှာ်ခင်းနှင့် မိုးအရကကီးပခင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အနရာ တည်ရှိရာ လမ်းြိုင်း 
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ြုံ (၁၉) - အရစီးအရလာနှင့် ရှုအမျှာ်ခင်းတို့အတွက် အြါင်းစြ်ထားအသာ ေီေိုင်း ြုံ (၂၀) - အလ့လာအရးခရီးစဉ်အတွင်း မယ်လ်မိုနှင့်
 Augustenborg တို့တွင် အလ့လာခွင့်ရရှိခဲ့သည့် 
အရနုတ်အပမာင်းစနစ်နှင့် ရှုအမျှာ်ခင်းစနစ် နမူနာ  

ကမ်းနားလမ်းတစ်အလျှာက်တွင် အရရှည်တည်တံ့အသာ အနရာ
အခင်းအကျင်းရှုအမျှာ်ခင်းနှင့် အများပြည်သူ အြမ်းအပဖအသုံးပြုရာ 
အနရာ တည်အဆာက်ပခင်းတို့အတွက် အသုံးပြုရန် အဆိုပြုအသာ 
အဓိကနည်းလမ်းများမှာ - 
• ေီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ ြိုမိုကကယ်ဝလာအစအရးအတွက် အစိမ်းအရာင် 
 စကကြံ၏ အစိတ်အြိုင်းအပဖစ် ကမ်းနားလမ်းရှိ အစိမ်းအရာင ်
 အနရာများကို ထည့်သွင်းပခင်း၊ 
• သစ်ြင်စိုက်ြျ ိုးပခင်း နည်းဗျူဟာ
• ကကားခံနယ်အပမ (buffer) နှင့် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုများကို  
 အြါင်းစြ်ပခင်း၊ 
• မိုးအရလျှပံခင်း၊ အရကကီးအရလျှပံခင်းကို သဘာဝအအလျှာက် စီမံခန့် 
 ခွဲသည့်စနစ်၊ 
• အရကကီးအရလျှကံာကွယ်ပခင်းကို အစိမ်းအရာင်အနရာများ၊ လူမှုအရး 
 အအပခခံအအဆာက်အအုံများနှင့် အြါင်းစြ်တည်အဆာက်အဆာင ်
 ရွက်ပခင်း၊ 
• လူမှုအဂဟစနစ်အပဖစ် ေီအရအတာစိုက်ခင်းများ စိုက်ြျ ိုးပခင်း၊ 
• ပမစ်ကမ်းတစ်အလျှာက် ြန်းခခံ၊ ကစားကွင်း၊ အားကစားရုံ၊ လူ 
 သွားလမ်းများ တည်အဆာက်ပခင်း၊ 

• မသန်စွမ်းသူများအတွက် စီစဉ်အဆာင်ရွက်အြးပခင်း၊ 
• အားကစား၊ ကိုယ်လက်လှုြ်ရှားမှုများအတွက် စီစဉ်အဆာင်ရွက် 
 အြးပခင်း၊ 
• ြန်းခခံအတွင်း ဘီးတြ်ကုလားထိုင်သွားနိုင်မည့် လမ်း ထည့်သွင်း 
 အြးပခင်း၊ 
• အေးရှိ ြန်းခခံနှင့် ပမစ်ကမ်းရှိ ြန်းခခံကို ဆက်သွယ်အြးထားသည့်  
 အစိမ်းအရာင်စကကြံတစ်ခု တည်အဆာက်ပခင်း၊  
• ပမစ်အတွင်းသို့ ထိုးထွက်အနအသာ အလညင်းခံသည့် ဆိြ်ခံတံတား 
 တစ်ခု တည်အဆာက်ပခင်း၊ 
• ကအလးများ အဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းအစရန် စီစဉ်အဆာင်ရွက ်
 အြးပခင်း၊ 
• သက်ကကီးရွယ်အိုများ အရိြ်ရသည့် အနရာတွင် ထိုင်၍ နားအနနိုင် 
 ရန်ထိုင်ခုံအနရာများ စီစဉ်ထားရှိအြးပခင်း၊  
• အများသုံးအိမ်သာများနှင့် အရဘုံဘိုင်များ၊ 
• လူထုအအပခပြုဗဟိုဌာန (Community centre)
• ယဉ်အကျးမှုအကအလှများအတွက် အလဟာပြင်ကောတ်ရုံ၊

ဘက်စုံရြါင်းစြ်အရပေေှာထားရသာ နည်းေြ်းြျား

SCA ၏ အဓိကသအဘာတရားတစ်ခုမှာ မမို့ပြစနစ်များကကား အြါင်းစြ်အအပဖရှာထားအသာ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပခင်းပဖင့် ြိုမိုကကီးမား 
အသာ အကျ ိုးအကျးေူးများ ရရှိအစမြီး ထိခိုက်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်နှစ်မျ ိုးစလုံးကို အလျှာ့ချနိုင်အစရန် လုြ်အဆာင်ပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ ကုန်ကျစရိတ် 
သက် သာထိအရာက်မြီး အရရှည်တည်တံ့နိုင်မှု ြိုမိုရရှိအစရန်အတွက် မမို့ပြစနစ်များအတွက် အစီအစဉ် အရးဆွဲမှုများအားလုံးတွင် မဟာဗျူဟာ 
များသာမက စနစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကကား အြါင်းစြ်အအပဖ ရှာထားသည့် နည်းလမ်းများကိုြါ ထည့်သွင်းအရးဆွဲရန် စဉ်းစားသင့်သည်။ အများ
ပြည်သူအသုံး ပြုရာအနရာများ တည်အဆာက်ရာတွင် မမို့ပြစနစ်အမျ ိုးမျ ိုးအား ချတိ်ဆက်၍ ဘက်စုံအြါင်းစြ် အအပဖရှာထားအသာ နည်းလမ်း  
များအတွက် အဆိုပြုထားသည့်အရာအချ ို့မှာ -

• စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများမှ ေီဝဓာတ်အငွ့/စွမ်းအင် ထုတ်လုြ်ပခင်း (စွန့်ြစ်ြစ္စည်း ၊ စွမ်းအင်)၊ (အချ ို့က စွန့်ြစ်ြစ္စည်းဟူ၍ မရှိသပဖင့် waste ဟု
  မသုံးနှုန်းဘဲ material ဟုသာ သုံးနှုန်းြါသည်)  
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သက်ရောက်ြှု
အြျ ိုး အစား

ကစားပခင်း နှင့်
သင်ယူပခင်း

လက်လှမ်းမီမှု

ဦးတည် အုြ်စု

• အယာက်ျား အလး
• မိန်းကအလး
• ကအလးငယ်

• သက်ကကီးရွယ်အိုများ
• မသန်စွမ်း သူများ

ရကာင်းကျ ိုး ေေေ်ြျား

• ြိုမိုအကာင်းမွန် အသာ 
 ြတ်ဝန်းကျင်
• လှုြ်ရှားမှု/ အားကစား
• ြညာအရး

• အလ့ကျင့်ခန်း လုြ်ရန်
 အနရာ၊ 
• သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်
 အသာ အလ၊ 
• လူများ အတွ့ဆုံနိုင်သည့်
 အနရာ 

ဆိုးကျ ိုး ေေေ်ြျား

• မအတာ်တဆ ပဖစ်
နိုင်အပခ

• မအတာ်တဆ ပဖစ်
နိုင်အပခ

ကာေတို/ 
ေတ်/ေှည်

အရရှည်

အရရှည်

ရကာင်းကျ ိုး တိုးြွား/ 
ဆိုးကျ ိုး ရေှော့ြျေန် 
နည်းေြ်းြျား

• ြုံမှန်ပြုပြင် ထိန်း
 သိမ်းပခင်း၊ အဆင့်ပမှင့်
တင်ပခင်း
• အလ့လာသင်ယူမှုဌာန

ြုံမှန်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်း
ပခင်း၊ အဆင့်ပမှင့်တင်
ပခင်း
• လက်ရန်းများ၊ဆင်အပခ
 အလျှာများ တြ်ဆင် 
 အဆာက်လုြ်အြးပခင်း၊

အဆိုပြုေွှာ၏ သက်ရောက်ြှု ဆန်းစစ်ြျက် - ရှုရြှော်ြင်းနှင့် အြျားပြည်သူအသုံးပြုောရနော 

ြုံ (၂၁) - ရှုအမျှာ်ခင်းနှင့် အများပြည်သူအြမ်းအပဖအသုံးပြုရာအနရာတို့အတွက် 

အဆိုပြုလွှာတွင် ြါဝင်အသာ မမို့ပြစနစ်များ ချတိ်ဆက်အနြုံ

• အအာ်ဂဲနစ်အမှိုက်များမှ အပမကသောထုတ်လုြ်ပခင်း (စွန့်ြစ်ြစ္စည်း၊  
 ရှုအမျှာ်ခင်း/ အဂဟစနစ်)၊  
• ကန်များအား လျှလံာအသာ အရများကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် 
 aquaponics (အမွးပမူထားအသာ ငါးများမှ စွန့်ြစ်အသာ အညစ် 
 အအကကးများသည် ကန်တွင်းရှိ အြင်များအတွက် အာဟာရပဖစ ်
 အစမြီး ထိုအြင်များအကကာင့် ကန်တွင်းရှိအရ သန့်စင်သည့်နည်း 
 စနစ်) အပဖစ် အသုံးပြုပခင်း (အများပြည်သူအသုံးပြုရာအနရာ၊  
 ရှုအမျှာ်ခင်း/အဂဟစနစ်များ) 
• ဆိတ်မငိမ်အသာအနရာနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်သွယ်မှုအြါအဝင်  
 စာကကည့်တိုက်နှင့် သက်ကကီး ရွယ်အိုများအတွက် လူထုအအပခပြု 
 ဗဟိုဌာန (မမို့ပြလုြ်ငန်းအဆာင်တာ၊ ICT) 
• ဆိုလာပြားများပဖင့် လမ်းမီးများ (စွမ်းအင်၊ အများပြည်သ ူ
 အသုံးပြုရာအနရာများ)၊ 
• စိုက်ြျ ိုးအရ ပဖန့် ပဖူးပခင်းနှင့် အြါင်းစြ်ထားအသာ အရနုတ်အပမာင်း 
 စနစ်အြါအဝင် အစိမ်း အရာင်အနရာများ တိုးချဲ့ပခင်း (အများပြည ်
 သူအသုံးပြုရာအနရာ၊ ရှုအမျှာ်ခင်း/အဂဟစနစ် များ၊ ြတ်ဝန်းကျင ်
 သန့်ရှင်းအရး/ အရ)၊

သက်ရောက်ြှုဆန်းစစ်ပြင်း  

အဆိုပြုလွှာကို အအကာင်အထည်အဖာ်စဉ်အတွင်း အကာင်းကျ ိုးများ များနိုင်သမျှများများ ရရှိနိုင် မည့်၊ ဆိုးကျ ိုးသက်အရာက်မှုများကို နည်း
နိုင်သမျှနည်းအအာင် ပြုလုြ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ဆန်းစစ်အလ့လာနိုင်ရန် သက်အရာက်မှု ဆန်းစစ်ချက်တစ်ခုကို ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။
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လူမှုစီးြွား 
သက်အရာက်မှု

အဂဟစနစ်

မမို့ပြရှုအမျှာ်ခင်း

• အေးသည်များ
• အေးဝယ်များ
• ရြ်ကွက်အန
 ပြည်သူများ

• တိရစ္ဆာန်များ (အရ
 အန၊ ငှက်၊ ြျားများ)၊
• အြင်များ
• ပြည်သူများ

• ခရီးသွားများ
• မမို့အနပြည်သူများ

• ဆိုင်ခန်းသစ်များ 
 အဆာက်လုြ်နိုင်မှု၊
• အေသန္တရ စီးြွားအရး 
 ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှု၊ 

• ေီဝမျ ိုးစုံ မျ ိုးကွဲများ
 အတွက်အနရာ၊ 
• အလအရည်အအသွး
 တိုးတက်ပခင်း၊
• အြင်များ တိုးြွား  
 များပြားလာပခင်း၊ 
• အြင်များ မရှိအတာ့၍
 ြူပြင်းလာမှု (heat-
 island effects)ကို 
 အလျာ့နည်းအစပခင်း၊ 
• သဘာဝ အြါက်ြင်များ
 မှ အရိြ်နှင့် အစားအစာ  
 ရရှိပခင်း၊ 
• ေီအရအတာ များက 
 ပမစ်ကမ်းနှင့် တိုက်စားမှု  
 များကို ကာကွယ် အြး 
 နိုင်ပခင်း၊ 
• ေီအရအတာများက  
 အဏ္ဏဝါဝန်းကျင်ကိ ု
 တိုးတက် အကာင်းမွန ်
 အစပခင်း

• ပမစ်များ၊ အတာင်များ 
 ကဲ့သို့ သဘာဝ အအမ ွ
 အနှစ်များကို ထိန်းသိမ်း 
 မြီး ပမင်ကွင်းများ ကွယ ်
 မအနပခင်း၊  
• အအမွအနှစ် အအဆာက် 
 အဦများကိုအအလးထား  
 မြီး အအဆာက်အဦ 
 အသစ် အဆာင်လုြ်မှု 
 များအတွက် လမ်းညွှန ်
 များအရးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပခင်း၊ 
• အပခလျင် အလျှာက ်
 နိုင်မှု လွယ်ကူအစ ပခင်း 
 ပဖင့် ကျန်းမာအရး ကို  
 အအထာက် အြံ့ပြုပခင်း၊ 
• အရရှည်တည် တံ့အသာ 
 ခရီးသွားလုြ်ငန်းဖွံ့မဖိုး 
 ပခင်းအကကာင့် စီးြွားအရး  
 ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်ပခင်း၊ 

• ဆိုင်ခန်း အချ ို့   
 ကမ်းနားလမ်း
 တစ်အလျှာက်သို့  
 အရှေ့အပြာင်း
 သွားနိုင်မှု၊     

• လာအရာက ်
  လည်ြတ်သူများ 
 အကကာင့် ညစ်ညမ်း  
 ပခင်း 
• မျ ိုးစိတ်သစ် များ၊  

• အအဆာက်အဦသစ်
 များ၏ အပမင့်ကို  
 ကန့်သတ် ပခင်းပဖင့်  
 ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများ 
 နှင့် ဆိုင်ခန်း ြိုင်ရှင ်
 များ၏ အကျ ိုး  
 စီးြွားနှင့် နှစ်သက်မှု 
 ကို ထိခိုက်နိုင်

အရတို (အချ ို့ အေး
သည်များအတွက်) 

အရရှည် (အေး ဝယ်များ
နှင့် ရြ်ကွက်အန ပြည်
သူများ အတွက်)

အရရှည်

အရရှည်

• အေးသည်များ  
 အတွက် အနရာသစ ်
 များ စီစဉ်အြးပခင်း၊ 
• အစီအစဉ်အရး ဆွဲရာ 
 တွင် ဆက်စြ် ြတ ်
 သက်သူများကို  
 ထည့်သွင်းပခင်း၊ 
• အသိအြး အကကညာပခင်း၊ 

• ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊  
• အြင်အမျ ိုးအစား 
စုံလင်စွာ စိုက် ြျ ိုးပခင်း၊  
• အေသမျ ိုးရင်း မဟုတ်
အသာ မျ ိုးစိတ်များကို မ
စိုက်ြျ ိုးပခင်း၊  
• စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံ
ခန့်ခွဲမှု၊ 

• အအမွအနှစ် သက်
 အရာက်မှု ဆန်းစစ်
 ရာတွင် လျှြ်စီး
 ရှုအထာင့်ကို ထည့်သွင်း
ပခင်း၊ 
• အအဆာက်အဦ ေီေိုင်း
၊ အပမင့်နှင့် အသစ်
အဆာက်လုြ် နိုင်မည့်
 အနရာ များအတွက် 
အကကံပြုချက်များ၊ 
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ဘဏ္ဍာရငွပေည့်တင်းြှု

ရန်ြုံအငွရရှိနိုင်သည့် ရင်းပမစ်များကို ရှာအဖွအဖာ်ထုတ်ရာတွင် အအာက်ြါတို့ ြါဝင်ြါသည် - မမို့မှ အကာက်ခံရရှိမည့် အခွန်အခများနှင့်
ဝင်အကကးများ၊ အစိုးရဘဏ်များမှ အချးအငွများနှင့် PPP စီမံ ကိန်းများကဲ့သို့ ပြင်ြမှ ရရှိမည့် ရန်ြုံအငွများ၊ တိုင်းအေသကကီး အစိုးရမှ ချအြးအသာ  
ဘတ်ဂျက်များ ပဖစ်ြါသည်။ 

၅.၆။ အရပြြံအရဆာက်အအုံြျား

အနရာအခင်းအကျင်း ရှုအမျှာ်ခင်းနှင့် အေးတည်အဆာက်မှု နှစ်ခုစလုံးတွင် အရနုတ်အပမာင်းစနစ်၊ လျှြ်စစ်နှင့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကဲ့သို့ 
အအပခခံအအဆာက်အအုံများအတွက် ဘက်စုံအြါင်း စြ်အအပဖရှာထားအသာ နည်းလမ်းများကို မြါမပဖစ် ထည့်သွင်းအဆိုပြုထားြါသည်။ 
အရရှည် တည်တံ့မှု ြိုရှိအသာ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် အအပခခံအအဆာက်အအုံဆိုင်ရာ အဓိကကိစ္စရြ် အချ ို့ကို အအလးအြးအဖာ်ပြထား
ြါသည်။ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အအရးြါြုံကို အများ ပြည်သူသိရှိအစရန် အေးတွင် ြညာအြးဌာနတစ်ခုနှင့် ေီဝဓာတ်အငွ့ထုတ်လုြ်ရာ
အနရာတစ်ခု တည်အဆာက်ရန် အဆိုပြုထားြါသည်။ စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု တိုးတက်အစအရးအတွက် အမှိုက်များကို အမျ ိုးအစားခွဲရန်
နှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်အသုံးပြုမည့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်းြုံးများ ထားရှိ ရန်လည်း ထိုအနရာကို အသုံးပြုမည်ပဖစ်သည်။ လွယ်ကူစွာ သွားလာအရာက်
ရှိနိုင်အစရန် စက်ဘီး လမ်းများနှင့် လူသွားလမ်းများကိုလည်း အဆိုပြုထားြါသည်။ မမို့အတာ်တွင် အေးသည် အမှိုက် သရိုက်အများဆုံး  
(အထူးသပဖင့် အအာ်ဂဲနစ်အမှိုက်နှင့် စားကကင်းစားကျန်များ) ထွက်သည့် အနရာပဖစ်အသာအကကာင့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စိန်အခါ်မှု
များကို အပဖရှင်းရန်အတွက် အေးနှင့်ြူးအြါင်း၍ အဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထားြါသည်။ ထို့ပြင် ပမစ်ထဲတွင် အစိုင်အခဲ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ စုြုံ
ြိတ်ဆို့မြီး မမို့တွင်းတွင် အရလျှအံစပခင်းသည်လည်း ဦးစားအြးအပဖရှင်းရမည့် ပြဿနာတစ်ရြ် ပဖစ်သည်။ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အဓိက
ရည်ရွယ်ချက်မှာ မမို့ရှိ အမှိုက်ြုံသို့ အရာက်ရှိမည့် အမှိုက်ြမာဏကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းအအာင် အလျှာ့ချရန် ပဖစ်သည်။  

ြုံ (၂၂) - အေးသည်များအတွက်
 သန့်ရှင်း၍ ကျန်းမာအရးနှင့်ညီညွတ်
အသာ အနရာများ၊ အေးအရာင်းရာအနရာ
နှင့် ကြ်လျက်တွင် အရနုတ်အပမာင်းစနစ်
တို့ကို ပြသသည့် ပဖတ်ြိုင်းြုံ 

ကမ်းနားလမ်းတစ်အလျှာက် အဆာက်လုြ်မည့် အအပခခံအအဆာက် 
အအုံများအတွက် အသုံးပြုရန် အဆိုပြုအသာ အဓိကနည်းလမ်းများ 
မှာ -
• အေးအတွက် လိုအြ်သည်ထက် ြို၍စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုြ်နိုင ်
 ရန် ဆိုလာပြားများတြ်ဆင်ထားအသာ အမိုးသစ်အဆာက်လုြ ်
 ပခင်း၊ 
• ေီအရအတက်အကျမှ စွမ်းအင်ထုတ်လုြ်သည့် အရအြါ်ကိရိယာ 
 များ၊ 
• စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့်ြစ်ပခင်းများကို တားဆီးရန်အတွက် မမို့ 
 တွင်းလမ်းများတစ်အလျှာက် အမှိုက်ြုံးများနှင့် အမှိုက်အိတ်ချ 
 ရန်အနရာများ ထားရှိအြးပခင်း၊ အမှိုက်အမျ ိုးအစားများ ခွဲပခား 
 ြစ်နိုင်ရန် စီစဉ်အြးပခင်း၊ 
• အရစီးအရလာအကာင်းအစမည့် နည်းလမ်းများကို ရှုအမျှာ်ခင်း 
 ေီေိုင်းနှင့် အြါင်းစြ်၍ အအပဖရှာပခင်း၊  
• အအသးစားအရဆိုးသန့်စင်စက် တည်အဆာက်ပခင်း၊ 

• မိုးအရလျှပံခင်းကို သဘာဝနည်းပဖင့် စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊  
• စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ေီဝဓာတ်အငွ့ထုတ်လုြ်ပခင်း 
 အတွက် စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ အမျ ိုးအစားခွဲပခင်း/ပြန်လည်ပြုပြင ်
 သုံးစွဲပခင်း၊ ဌာနနှင့် အသိြညာအြးဌာန ဖွင့်လှစ်ပခင်း၊ 
• ကမ်းနားအေးရှိ စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု တိုးတက်အကာင်းမွန ်
 အစအရးအတွက် ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲမည့်စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ 
 အတွက် အမှိုက်ြုံးများ ထားရှိ၍ စီမံအဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
• အများပြည်သူသုံး တယ်လီဖုန်းများနှင့် ဖုန်းအားသွင်းသည့်  
 အနရာများ ထားရှိအြးပခင်း၊ 
• အေးဧရိယာအတွင်း Wifi ရရှိအအာင် အဆာင်ရွက်အြးပခင်း၊ 
• အများပြည်သူအြမ်းအပဖအသုံးပြုရာအနရာများနှင့် ကမ်းနား 
 အေးတွင် အများသုံး အိမ်သာများ အဆာက်လုြ်အြးပခင်း၊ 
• အေးအနီး မီးသတ်ဌာနနှင့် ရဲစခန်း ထားရှိပခင်း၊  
• အေးအနီး ကအလးထိန်းဌာန ဖွင့်လှစ်အြးပခင်း၊  
• အေးတငွ ်စနွ့်ြစြ်စ္စည်းများကိ ုပြနလ်ညပ်ြုပြငသ်ုံးစွရဲန ်သီးပခား 
 အနရာတစ်ခု ထားရှိပခင်း။ 
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ြုံ (၂၃) - စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲပခင်းနှင့် ြညာအြးဌာန  ြုံ (၂၄) - ကမ်းနားအေးအား အေးအတွက် လိုအြ်အသာ စွမ်းအင်ထက်ြို၍ 
ထုတ်လုြ်နိုင်အစရန် ဆိုလာပြားများ တြ်ဆင်ထားအသာ အခါင်မိုး                                                      

ြုံ (၂၅) - စွမ်းအင်၊ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းနှင့် အရနုတ်အပမာင်းစနစ်တို့အတွက် အြါင်းစြ်
အအပဖရှာထားအသာ နည်းလမ်းများပြြုံ  

ဘက်စုံရြါင်းစြ်အရပေေှာထားရသာ နည်းေြ်းြျား

SCA ၏ အဓိကသအဘာတရားတစ်ခုမှာ မမို့ပြစနစ်များကကား 
အြါင်းစြ်အအပဖရှာထားအသာ နည်း လမ်းများကို အသုံးပြုပခင်းပဖင့ ်
ြိုမိုကကီးမားအသာ အကျ ိုးအကျးေူးများ ရရှိအစမြီး ထိခိုက်မှုနှင့် ကုန်ကျ 
စရိတ်နှစ်မျ ိုးစလုံးကို အလျှာ့ချနိုင်အစရန် လုြ်အဆာင်ပခင်းပဖစ်ြါ 
သည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက် သာထိအရာက်မြီး အရရှည်တည်တံ့နိုင်မှု 
ြိုမိုရရှိအစရန်အတွက် မမို့ပြစနစ်များအတွက် အစီအစဉ် အရးဆွဲမှု 
များအားလုံးတွင် မဟာဗျူဟာများသာမက စနစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု 
ကကားအြါင်းစြ်အအပဖ ရှာထားသည့် နည်းလမ်းများကိုြါ ထည့်သွင်း
အရးဆွဲရန် စဉ်းစားသင့်သည်။ အများပြည်သူအသုံး ပြုရာအနရာများ 
တည်အဆာက်ရာတွင် မမို့ပြစနစ်အမျ ိုးမျ ိုးအား ချတိ်ဆက်၍ ဘက်စုံ 
အြါင်းစြ် အအပဖရှာထားအသာ နည်းလမ်း များအတွက် အဆိုပြုထား 
သည့်အရာအချ ို့မှာ -
• အများပြည်သူအြမ်းအပဖအသုံးပြုရာအနရာများတွင် အခမဲ့ wifi  
 တြ်ဆင်အြးပခင်း (ICTနှင့်အများပြည်သူအသံုးပြုရာအနရာများ)၊ 
• အအဆာက်အဦများအြါ်တွင် ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး မီးတိုင်များ  
 (စွမ်းအင်၊ အအဆာက်အဦများနှင့် မမို့ပြလုြ်ငန်းအဆာင်တာများ)၊ 
• မိုဘိုင်းဖုန်းပဖင့် ငှားရမ်း၍ စီးနိုင်အသာ ဆိုလာပြားြါသည့ ်
 (စွမ်းအင်၊ သွားလာြို့အဆာင် အရး၊ ICT) 
• ရှုအမျှာ်ခင်းေီေိုင်းတွင် မိုးအရလျှပံခင်းအတွက် အရနုတ်အပမာင်း 
 စနစ်ကို အြါင်းစြ်ထည့် သွင်းပခင်း (ရှုအမျှာ်ခင်း/အဂဟစနစ်များ 
 နှင့် အရ)၊ 
• ြလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုအတွက် ြညာအြးလှုြ်ရှားမှုများ ပြု 
 လုြ်ရန် ပြခန်း ခင်းကျင်း ပြသပခင်း (စွန့်ြစ်ြစ္စည်းနှင့် အများ 
 ပြည်သူသွားလာအသုံးပြုရာ အနရာ)၊ 
• အေးမှ အအာ်ဂဲနစ်အမှိုက်များအား အမွးပမူအရးခခံနှင့် စိုက်ခင်းများ 
 တွင် အသုံးပြုပခင်း (စွန့်ြစ်ြစ္စည်းနှင့် ရှုအမျှာ်ခင်း)၊ 
• မီသိန်းနှင့် CO2 ဓာတ်အငွ့များ စုြ်ယူရန် အစိမ်းအရာင်ကကားခ ံ
 နယ်အပမ ထားရှိပခင်း (ရှုအမျှာ်ခင်း/အဂဟစနစ်များနှင့် အများ 

 ပြည်သူအြမ်းအပဖအသုံးပြုရာအနရာ)၊ 
• စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုရန်နှင့် ပြုပြင်အသုံးပြုရန ်
 အမှိုက်များကို ခွဲ၍ ြစ်နိုင်သည့် အမှိုက်ြုံများ (စွန့်ြစ်ြစ္စည်း 
 နှင့် စွမ်းအင်)၊ 
• အအာ်ဂဲနစ်အမှိုက်များကို အသုံးပြု၍ အများပြည်သူသုံးသယ်ယ ူ
 ြို့အဆာင်အရးနှင့် ပြန်လည်ပြည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင်အတွက် ေီဝဓာတ် 
 အငွ့များ ထုတ်လုြ်ပခင်း (စွန့်ြစ်ြစ္စည်း၊ စွမ်းအင်နှင့် သွားလာ 
 ြို့အဆာင်အရး)၊  
• အများပြည်သူသုံးသယ်ယူြို့အဆာင်အရးနှင့် water taxi အချနိ် 
 ေယားများအတွက် app  (သယ်ယူြို့အဆာင်အရးနှင့် ICT)၊
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သက်ရောက်ြှုဆန်းစစ်ပြင်း 

အဆိုပြုလွှာကို အအကာင်အထည်အဖာ်စဉ်အတွင်း အကာင်းကျ ိုးများ များနိုင်သမျှများများ ရရှိနိုင်မည့်၊ ဆိုးကျ ိုးသက်အရာက်မှုများကို နည်းနိုင် 
သမျှနည်းအအာင် ပြုလုြ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ဆန်းစစ်အလ့လာနိုင်ရန် သက်အရာက်မှု ဆန်းစစ်ချက်တစ်ခုကို ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

သက်ရောက်ြှု
အြျ ိုး အစား

ရှုအမျှာ်ခင်း

အရအရည်အအသွး

ေီဝမျ ိုးစုံ မျ ိုးကွဲများ

အလ အအပခ အအန
နှင့် အနံ့အသက်

ဦးတည် အုြ်စု

• အေးသည်များနှင့်  
 အေးဝယ်များ
• ရြ်ကွက်အန 
 ပြည်သူများ 
• ဧည့်သည်များ

• ရြ်ကွက်အန
 ပြည်သူများ၊ 
• အေးသည်များနှင့်  
 အေးဝယ်များ၊ 

• အေသရင်း တိရစ္ဆာန်  
 မျ ိုးစိတ်များ၊ 
• ပြည်သူများ၊ 
• ဧည့်သည်များ

• ရြ်ကွက်အန
 ပြည်သူ များ
• အေးသည်များနှင့်  
 အေးဝယ်များ
• ဧည့်သည်များ

ရကာင်းကျ ိုး ေေေ်ြျား

• အြမ်းအပဖရာ အနရာများ  
 တိုးလာပခင်း၊ 
• ြို၍ မငိမ်းချမ်းအသာ  
 ြတ်ဝန်းကျင် 
• ထားဝယ်မမို့အတွက ်
 အထင်ကရအနရာနှင့်  
 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၊ 

• အရနုတ်အပမာင်းစနစ်  
 တိုးတက်အကာင်းမွန်ပခင်း၊ 
• ကအလးများ ြညာအရးကို  
 လက်လှမ်းမီပခင်း၊ 
• အရကကီးအရလျှမံှုကို နည်း  
 အစပခင်း နှင့် ပမစ်အရ၊  
 အပမာင်းအရ ညစ်ညမ်းမှု 
 များကို အလျှာ့ချပခင်း၊ 
• အရဆိုးများ စနစ်တကျ  
 စွန့်ြစ်ပခင်း၊ 
• ညစ်ညမ်းမှု အလျာ့နည်း 
 ပခင်း၊ 

• ေီဝမျ ိုးစိတ်များ ြို၍  
 ရှင်သန်နိုင်ပခင်း၊ 
• အရကကီးအရလျှ ံထိန်းညှိ 
 ပခင်း၊ စားနြ်ရိက္ခာ 
 ပဖန့် ပဖူးပခင်းနှင့် အရသန့်  
 စင်ပခင်း အြါအဝင် အဂဟ 
 စနစ် ဝန်အဆာင်မှုများ၊ 
• အလအရည်အအသွး နှင့် 
 ကျန်းမာအရး တိုးတက ်
 အကာင်းမွန်ပခင်း၊ 

• အလအရည်အအသွး  
 အကာင်းမွန်ပခင်း၊ 
• အရအပမာင်းနှင့် ပမစ်တွင်းမှ  
 အနံ့ဆုိးများသက်သာပခင်း
• ကျန်းမာအရးနှင့် ြိုမိုည ီ
 ညွတ်အသာြတ်ဝန်းကျင် 

ဆိုးကျ ိုး ေေေ်ြျား ကာေတို/
ေတ်/ေှည်

အရရှည်

အရရှည်

အရရှည်

အရရှည်

ရကာင်းကျ ိုး တိုးြွား/ 
ဆိုးကျ ိုး ရေှော့ြျေန် 
နည်းေြ်းြျား

• အသိြညာအြး လှုြ ်
 ရှားမှုများ၊ တာဝန်ရှိ  
 အဖွဲ့အစည်းများ၊  
 ဦးတည်အုြ်စုများနှင့ ်
 ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်  
 ပခင်းပဖင့် အသိြညာ 
 ပမှင့်တင်အြးပခင်း၊ 

• စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်  
 ခွဲမှုစနစ် နှင့် အရနုတ် 
 အပမာင်းစနစ်များကို  
 စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း 
 ပြုပြင်ပခင်း၊ 

• လိုအြ်သည့်အထာက ်
 ြံ့ပဖည့် ဆည်းမှုများ  
 ပြုလုြ်အြးရန်၊ 
• ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊  
• အရရှည်တည်တံ့ 
 အစမှုရှုအထာင့်မှ စီမ ံ
 ကိန်းအရးဆွဲ ပခင်းနှင့ ်
 အအကာင် အထည ်
 အဖာ်ပခင်း၊ 

• အာဏာြိုင်များနှင့ ်
 တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်း 
 များကကားြူးအြါင်း 
 အဆာင်ရွက်မှု ပမှင့်တင ်
 ပခင်း၊ 

အဆိုပြုေွှာ၏ သက်ရောက်ြှု ဆန်းစစ်ြျက် - အရပြြံအရဆာက်အအုံ 
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ြုံ (၂၆) - ထားဝယ်တွင် စက်တြ်ယာဉ်
မဟုတ်သည့် သယ်ယူြို့အဆာင်အရး
နည်းလမ်းကို ဦးစားအြးရန်ဟူသည့် 
အချက်အြါ်တွင် အအပခခံအရးဆွဲထားအသာ 
သွားလာြို့အဆာင်အရး နည်းဗျူဟာ

ြညာအရး

စီးြွားအရး

• ကအလးများနှင့်  
 အကျာင်းသား/
 သူများ
• မမို့အနပြည်သူများ

• မမို့အနပြည်သူများ၊ 
• အေးသည်များနှင့်  
 အေးဝယ်များ

• ကအလးများသည်  
 စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်  
 ခွဲမှု၊ ပြည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင ်
 နှင့် အရစီးအရလအတွက ်
 နည်းလမ်းများကို  
 လက်အတွ့အလ့လာသင်  
 ယူနိုင်ပခင်း၊  
• အကျာင်းသား/သူများ 
 လာအရာက် အလ့လာနိုင ်
 ရန် အားအြးပခင်း၊  

• ဆိုလာပြားများမ ှ
 ကုန်ကျစရိတ် သက်သာ 
 စွာ လျှြ်စစ် ဓာတ်အား  
 ထုတ်လုြ်နိုင်ပခင်း၊  
• အခွန်ဘဏ္ဍာအငွ များ၊  
 ဝန်အဆာင်ခများရရိှပခင်း၊

• စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်
 တြ်ဆင်မှု  
 ကုန်ကျစaရိတ်များ၊ 

အရရှည်

အရရှည်

• အကျာင်းများအား 
 လက်အတွ့သင်ခန်းစာ 
 များ ြို့ချရန် အားအြး 
 ပခင်း၊
• စနစ်များနှင့် နည်း 
 လမ်းများ အအကကာင်း 
 သတင်း အချက ်
 အလက်များ ပဖန့်အဝ 
 ပခင်း၊ 
• စီမံခန့်ခွဲမှု၊ 

• ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ 
• စီမံချက် အအကာင ်
 အထည်အဖာ်ရာတွင ်
 နည်းြညာ ကျွမ်းကျင ်
 မှုအကူအညီများ ရယ ူ
 ပခင်း၊

ဘဏ္ဍာရငွပေည့်ဆည်းြှုနည်းေြ်းြျား 

ရန်ြုံအငွရရှိနိုင်မည့် ရင်းပမစ်များမှာ အခွန်များ၊ ဝင်အကကးများ၊ အလလံြစ်ပခင်း၊ တိုင်းအေသကကီး အစိုးရမှ ဘတ်ဂျက်ခွဲအဝအြးပခင်းများ ပဖစ်
ြါသည်။ 

၅.၇။  ရေေှည်တည်တံ့ရသာ သွားောြို့ရဆာင်ရေး

ကမ်းနားလမ်းအတွင် အဆိုပြုလွှာတွင် ထားဝယ်မမို့အတွက် ြိုမိုအကာင်းမွန်အသာ သွားလာ ြို့အဆာင်အရးနည်းဗျူဟာတစ်ခုအရးဆွဲရန် ပဖစ ်
နိုင်အပခများကို အအသးစိတ်အလ့လာထားမှုတစ်ခုလည်းြါဝင်ြါသည်။ ကမ်းနားလမ်းတစ်အလျှာက်တွင် (မူလအစီအစဉ်တွင် ြါရှိသည့်)  
အမာအ်တာက်ားလမ်း တညအ်ဆာကပ်ခင်းအစား အများပြညသ်သူယယ်ြူိုအ့ဆာငအ်ရးအတကွ ်လမ်းအကကာင်း၊ စကဘ်ီးလမ်းနငှ့ ်လသူွားလမ်းများ 
ြါဝင်အသာ လမ်းတစ်ခု တည်အဆာက်ရန် SymBioCity အဖွဲ့မှ အဆိုပြုခဲ့ြါသည်။  ထိုလမ်းသည် အလှဆိြ်များ၊ အေးနှင့် ကမ်းနားလမ်း
တစ်အလျှာက်ရှိ အများပြည်သူအြမ်းအပဖရာအနရာများကကား သွားလာရလွယ်ကူအချာအမွ့အစရန် အအထာက်အကူပြုမည်ဟု အမျှာ်လင့်ြါသည်။ 
ထို့ပြင် အေးအတွက် ကုန်ြစ္စည်းများ သယ်ယူြို့အဆာင်အရး လွယ်ကူအချာအမွ့အစရန်လည်း ြါဝင်ြါသည်။  လက်ရှိတွင် ထားဝယ်မမို့ရှိ ကားြိုင ်
ဆိုင်မှုနှုန်း နည်းြါးအနအသးသပဖင့် မမို့၏ သွားလာြို့အဆာင်အရးစီမံကိန်းတွင် စက်တြ် ယာဉ်မဟုတ်အသာ သယ်ယူြို့အဆာင်အရးနည်းလမ်း 
များကို အဓိကထားသည့် အရရှည်တည်တံ့ အသာ အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်အရးဆွဲ အဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အလမ်းရှိအနြါအသးသည်။ 

ကမ်းနားလမ်းနှင့် ကမ်းနားအေး၏ အရရှည်တည်တံ့အသာ သွားလာ
ြို့အဆာင်မှုအတွက် အသုံးပြုရန် အဓိကနည်းလမ်းများမှာ -
• လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် လူသွားလမ်း၊ သီးသန့်စက်ဘီး 
 လမ်းများနှင့်အတူ အပခလျက်အလျှာက်သူများနှင့် စက်ဘီးစီးသ ူ
 များအတွက် လမ်းအအပခအအန အကာင်းမွန်အစရန်နှင့် လမ်း 
 အကျယ်ရရှိအအာင် အဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
• ပမစ်ကမ်းရှိရာဆီသို့ အဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လမ်းအလျှာက ်
 သွားနိုင်ရန် ချတိ်ဆက်အြးထားအသာ အနရာများ တိုးချဲ့ဖန်တီး 
 အြးပခင်း၊ 
• ကမ်းနားလမ်းအြါ်တွင် ဘတ်စ်ကားလမ်းအကကာင်းနှင့် မှတ် 
 တိုင်များထားရှိအြးပခင်း၊ 
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• အရးလမ်းအြါ်တွင် မှတ်တိုင်ထားအြးပခင်း၊ 
• လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်များ၊ အဘးအန္တရာယ်ကင်းစွာ လမ်းကူးနိုင ်
 အသာ လူကူးမျဉ်းကကားများ ထားရှိအြးပခင်း၊  
• ကကီးမားအသာ ဝန်စည်စလယ်များ မမို့တွင်းသို့ ဝင်အရာက်လာ 
 ပခင်း မရှိအစရန် Logistics centre ထားရှိအြးပခင်း၊  
• အေးအဝင်ဝများ အနီးတွင် အငှားယာဉ်များ စနစ်တကျ ရြ်နား 
 နိုင်အအာင် စီစဉ်အြးပခင်း၊ 

• စက်ဘီးများ၊ ဆိုင်ကယ်များ ရြ်နားရန် အနရာများ စီစဉ်ထား 
 ရှိအြးပခင်း၊ 
• ယာဉ်ြိတ်ဆို့မှုများ မပဖစ်အစရန် အေးမှ အဝးရာတွင် ယာဉ်ရြ်နား 
 ရန်အနရာများ ရရှိအအာင် စီစဉ်အြးပခင်း၊  
• ပမစ်အကကာင်းတစ်အလျှာက် အရလမ်းခရီးသွားလာနိုင်ရန် အလှ 
 ဆိြ်များ ထားရှိအြးပခင်း၊  
• အေးအတွင်း လက်တွန်းလှည်းသုံးနိုင်သည့်စနစ်ကို စီစဉ် 
 အဆာင်ရွက်အြးပခင်း၊

ြုံ (၂၇) - အေးဧရိယာအနီး လမ်းသွယ်များ အတွက် ပဖတ်ြိုင်းြုံ ြုံ (၂၈) - စက်ဘီးနှင့် လမ်းသွားလမ်းလာများအား
 ဦးစားအြး၍ အေးအအနာက်ဘက် အတွင်းလမ်းများ
အတွက် ပဖတ်ြိုင်းြုံ၊

ဘက်စုံရြါင်းစြ်အရပေေှာထားရသာ နည်းေြ်းြျား

SCA ၏ အဓိကသအဘာတရားတစ်ခုမှာ မမို့ပြစနစ်များကကား 
အြါင်းစြ်အအပဖရှာထားအသာ နည်း လမ်းများကို အသုံးပြုပခင်းပဖင့ ်
ြိမုိုကကီးမားအသာ အကျ ိုးအကျးေူးများ ရရှအိစမြီး ထခိိုကမ်ှုနှင့ ်ကနု် ကျ 
စရိတ်နှစ်မျ ိုးစလုံးကို အလျှာ့ချနိုင်အစရန် လုြအ်ဆာင်ပခင်း ပဖစ်ြါ 
သည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက် သာထိအရာက်မြီး အရရှည်တည်တံ့
နိုင်မှု ြိုမိုရရှိအစရန်အတွက် မမို့ပြစနစ်များအတွက် အစီအစဉ် 
အရးဆွဲမှုများအားလုံးတွင် မဟာဗျူဟာများသာမက စနစ်တစ်ခုနှင့် 
တစ်ခုကကား အြါင်းစြ်အအပဖ ရှာထားသည့် နည်းလမ်းများကိုြါ 
ထည့်သွင်းအရးဆွဲရန် စဉ်းစားသင့်သည်။ အများပြည်သူအသုံးပြု 
ရာအနရာများ တည်အဆာက်ရာတွင် မမို့ပြစနစ်အမျ ိုးမျ ိုးအား 
ချတိ်ဆက်၍ ဘက်စုံအြါင်းစြ် အအပဖရှာထားအသာ နည်းလမ်းများ
အတွက် အဆိုပြုထားသည့်အရာအချ ို့မှာ -

• ဆိုလာစွမ်းအင်ပဖင့် လမ်းမီးတိုင်များ ထွန်းညှိပခင်း (စွမ်းအင်နှင့်  
 အများပြည်သူ အသုံးပြုရာ အနရာများ)၊ 
• အများပြည်သူသုံးသယ်ယူြို့အဆာင်အရးအတွက် စွန့်ြစ်ြစ္စည်း 
 မှ ေီဝဓာတ်အငွ့များ ထုတ်လုြ်ပခင်း (သယ်ယူြို့အဆာင်အရး၊  
 စွမ်းအင်၊ စွန့်ြစ်ြစ္စည်း)၊ 

ြုံ (၂၉) - အရရှည်တည်တံ့အသာ သွားလာြို့အဆာင်အရးအတွက် ဘက်စုံအြါင်းစြ်
အအပဖရှာထားအသာ နည်းလမ်းများပြြုံ 
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• အများပြည်သူသုံးသယ်ယူြို့အဆာင်အရးအတွက် GPS စနစ်နှင့်  
 မိုဘိုင်းအြလီအကးရှင်း (ICT၊ သယ်ယူြို့အဆာင်အရး)၊ 
• သစ်ြင်များ၊ သဘာဝအြါက်ြင်များ၊ ရှုအမျှာ်ခင်းေီေိုင်းနှင့ ်
 အရနုတ်အပမာင်းစနစ်ကို အြါင်းစြ်ထားမှုများြါဝင်သည့်စက်ဘီး 
 လမ်းများနှင့် လူသွားလမ်းများ (ရှုအမျှာ်ခင်း/ အဂဟစနစ်များ၊  
 သယ်ယူြို့အဆာင်အရး၊ အများပြည်သူအြမ်းအပဖရာအနရာများ)၊ 

• ကမ်းနားလမ်းတစ်အလျှာက် အများပြည်သူအသုံးပြုရာအနရာ 
 များတွင် အသက်အရွယ်မအရွး၊ ကျား/မမအရွး အသုံးပြုနိုင ်
 အသာ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ (ICT၊ အများပြည်သူအြမ်း 
 အပဖအသုံးပြုရာအနရာ၊ မမို့ပြလုြ်ငန်းအဆာင်တာများ)၊ 
• အိမ်ရာများ ငှားရမ်းပခင်း၊ အရာင်းဝယ်ပခင်းများကို အွန်လိုင်းမှ  
 လုြ်အဆာင်နုိင်ရန် စီစဉ်အဆာင်ရွက်အြးပခင်း (ICT၊ အအဆာက်အဦ)၊

သက်ရောက်ြှု
အြျ ိုး အစား

အလထုညစ်ညမ်းမှု
 

ဆူညံသံ

ယာဉ်အသွားအလာ

အဘးကင်းလုံခခုံအရး

ဦးတည် အုြ်စု

• မမို့အနပြည်သူများ
• အေးသည်များ
• အငှားယာဉ်အမာင်း 
 များ
• ဧည့်သည်များ

• ခရီးသည်များ
• အေးသည်များနှင့်  
 အေးဝယ်များ
• ဧည့်သည်များ

• အေးဝယ်သူများ
• အေးသည်များ
• ဧည့်သည်များ
• အငှားယာဉ်အမာင်း  
 များ

• ခရီးသည်များ
• အေးသည်များ
• ကအလးများ
• မသန်စွမ်းသူများ
• အမျ ိုးသမီးများ
• သက်ကကီးရွယ်အိုများ

ရကာင်းကျ ိုး ေေေ်ြျား

• ကျန်မားအရး 
• အလအရည် အအသွး  
 အကာင်းမွန်ပခင်း

• အဘးကင်းလုံ ခခုံအရး
• အြမ်းအပဖရန် ြိုမို
 အကာင်းမွန်အသာ 
 ြတ်ဝန်းကျင်

• အေးအနီး မအတာ်တဆ  
 ပဖစ်မှုများ အလျာ့နည်း  
 သွားပခင်း၊
• မတူညီအသာ လူအုြ်စု  
 အမျ ိုးမျ ိုး အလွယ် တကူ  
 လာအရာက်နိုင်ပခင်း၊ 

• ရာေဝတ်မှုများအလျာ့  
 နည်းပခင်း၊ 
• အလွယ်တကူ သွားလာ  
 အရာက်ရှိနိုင်ပခင်း၊
• မအတာ်တဆမှုများ 
 အလျာ့နည်းပခင်း
• အဆင်အပြလွယ်ကူပခင်း

ဆိုးကျ ိုး ေေေ်ြျား ကာေတို/
ေတ်/ေှည်

အရရှည်

အရရှည်

အရတို၊ အရလတ်၊ 

အရရှည်
အရလတ်နှင့် အရရှည်

ရကာင်းကျ ိုး တိုးြွား/ 
ဆိုးကျ ိုး ရေှော့ြျေန် 
နည်းေြ်းြျား

• ကားနှင့် သုံးဘီးများ 
 ကို ကန့်သတ်ပခင်း
• အပခလျင်အလျှာက်ရ 
 ပခင်းလွယ်ကူအအာင်  
 အဆာင်ရွက်အြးပခင်း 
• စက်တြ်ယာဉ်မဟုတ ်
 သည့် သယ်ယူြို ့
 အဆာင်အရးကို  
 ဦးစားအြးပခင်း

• အြင်များ တိုးပမှင့်  
 စိုက်ြျ ိုးပခင်း
• ယာဉ်များ ကန့်သတ် 
 ပခင်း

• လူကူးမျဉ်းကကား များ၊ 
• မီးြွိုင့်များ၊
• လမ်းညွှန်များ၊ 
• သယ်ယူြို့အဆာင် အရး 
 နည်းလမ်းမျာအားလုံး 
 အတွက်လမ်းအကကာင်း 
 များနှင့် လူသွားလမ်း 
 များ

• မသန်စွမ်းသူများ 
 အတကွဆ်ငအ်ပခအလျှာ  
 လမ်းများနှင့် ညီညာ 
 အသာမျက်နှာပြင်များ၊ 
• မီးအလင်း အရာင်၊ 
• လုံခခုံအရး အတွက်  
 ICT စနစ်၊

အဆိုပြုေွှာ၏ သက်ရောက်ြှုဆန်းစစ်ြျက် - ရေေှည်တည်တံ့ရသာ သွားောြို့ရဆာင်ရေး

ဘဏ္ဍာရငွပေည့်ဆည်းြှု 

အမှိုကသ်မိ်းဝနအ်ဆာငခ်များ၊ ဝငအ်ကကးများ၊ စီးြွားအရးလြုင်န်းများအတကွ ်အခနွမ်ျားကိ ုရနြ်ု ံအင ွရရှနိိငုမ်ည့ ်နည်းလမ်းများအပဖစ ်သတမ်တှ ်
အဖာ်ထုတ်ထားြါသည်။
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ြုံ (၃၀) - အပမာက်ဘက်သို့ ကကည့်လျှင် အတွ့ပမင်ရမည့် ကမ်းနားလမ်း၏ ပဖတ်ြိုင်းြုံ 

၅.၈။   ရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး

ကမ်းနားအေးသည ်ပြနလ်ညတ်ညအ်ဆာကအ်ရးေနုအ်တငွ်းရှ ိအအရးကကီးအသာ အစတိအ်ြိငု်း တစခ် ုပဖစြ်ါသည။် မလူအဆိပုြုလွှာတငွ ်အေးအား  
အထြ်များြါအသာ အအဆာက်အဦ တစ်ခုအပဖစ် အဆာက်လုြ်မြီး အအာက်ထြ်တွင် ယာဉ်ရြ်နားစခန်း ပြုလုြ်ရန် ပဖစ်ြါသည်။ သို့အသာ် အေး
မှ အေးသည်များ၊ အေးအရာင်းသူများနှင့် အဆွးအနွးရာတွင် အေးသည်များအား အေးအအြါ်ထြ် များတွင် အနရာအြး၍ အရာင်းချအစမည်ဆိုြါက 
၎င်းတို့၏ အရာင်းအရးဝယ်အရးလုြ်ငန်းအအြါ် ထိခိုက်နိုင်အကကာင်း အပြာပြကကြါသည်။  ထို့အကကာင့် အေးအဆင့်ပမှင့်တင်အရးစီမံကိန်းကို လူထု 
နှင့် တိုင်ြင်အဆွးအနွးသည့် လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပဖင့် အရးဆွဲရန် အကကံပြုြါသည်။ ထိုလုြ်ငန်းစဉ် တွင် အေးသည်များကိုယ်တိုင် အဓိကကျ
သည့် အကျ ိုးဆက်စြ်သက်ဆိုင်သူများအပဖစ် ြါဝင်အဆာင်ရွက်ခွင့်ရရန် အအရးကကီးြါသည်။ အေးအဆင့်ပမှင့်တင်အရးစီမံကိန်းသည် အဓိက 
အကျ ိုး ဆက်စြ်သက်ဆိုင်သူများ ပဖစ်ကကသည့် အေးအတွင်း လုြ်ကိုင်စားအသာက်အနကကအသာ အမျ ိုးသမီးများကို ဗဟိုပြုသည့် အားလုံး
ြါဝင်နိုင်အသာ လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို အဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုြင် ပဖစ်ြါသည်။ အေးနှင့် ြတ်ဝန်းကျင်အတွက် အဆိုပြုလွှာတွင်
အေသခံ စီးြွားအရးလုြ်ငန်းများ၏ စီးြွားအရးအရ ယှဉ်မြိုင်နိုင်မှု တိုးတက်ပမင့်မားအစအရးအတွက် သန့်ရှင်းအရး၊ အလဝင်အလထွက်အကာင်း 
မွန်အရး၊ အရနှင့်မိလ္လာဝန်အဆာင်မှုများ တိုးတက်အကာင်းမွန်အစရန် အဓိကထား၍ အရးဆွဲပြုစု ထားြါသည်။   

ဤအဆိုပြုလွှာတွင် အေးအား အြိုင်းနှစ်ြိုင်းခွဲရန် အဆိုပြုထားြါသည်။ တစ်ြိုင်းသည် ကုန်အပခာက်များ အရာင်းချရန် ပဖစ်မြီး အနာက်တစ်ြိုင်း 
သည ်အသား၊ ငါးကဲသ့ို ့ကနုအ်စိမုျား အရာင်းချရန ်ပဖစသ်ည။် အမာလ်မမိုငန်ငှ့ ်ထိငု်းနိငုင်မံ ှကနုက်ားများ ဝငအ်ရာကလ်ာြါက စမီနံိငု ်ရန ်အေးအနီး 
တွင် သိုအလှာင်ရုံတစ်ခုအဆာက်လုြ်ရန်လည်း အဆိုပြုြါသည်။ သိုအလှာင်ရုံ လုြ်ငန်းများကိုလည်း အေးနှင့် ချတိ်ဆက်၍ ထိအရာက်စွာ လုြ် 
အဆာင်ရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ အေးသူအေးသားများမှ မိမိတို့၏ ကိုယ်ြိုင်အပဖစ် ခံယူလုြ်ကိုင်လိုစိတ် (ownership) နှင့် ဗဟို ချုြ်ကိုင်မှုအလျှာ့ချ 
ပခင်းတို့ကို အားအြးပမှင့်တင်သည့်အအနပဖင့် အေးအား စီမံခန့်ခွဲပခင်းနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပခင်းများအား အေးအကာ်မတီကို တာဝန်အြးအြ်၍  
လုြ်အဆာင်အစရန် အဆိုပြုထား ြါသည်။ အေးအကာ်မတီသည် မမို့ရှိဘဏ်များနှင့်ဆက်သွယ်၍ အေးအတွင်းရှိ အေးသည်များ၏ အငွအရး 
အကကးအရးကိစ္စများကိုလည်း အြါင်းကူးသဖွယ် ချတိ်ဆက်အဆာင်ရွက်အြးနိုင်ြါသည်။ ယင်းသည် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ အပခားမမို့များအတွက်လည်း  
စံနမူနာပြ ပဖစ်လာနိုင်ြါသည်။ 

အေးအတွင်း လိုအြ်အသာ လျှြ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိအစအရးအတွက် အခါင်မိုးတွင် ဆိုလာပြားများ တြ်ဆင်ရန် အဆိုပြုြါသည်။ အများသုံး 
အိမ်သာနှင့် အေးသူအေးသားများအတွက် လိုအြ်အသာ ဝန်အဆာင်မှုများကိုလည်း ဆက်လက်ထည့်သွင်းအြးသွားနိုင်သည်။ မူလက စီစဉ်ထား 
သည့် အေးအား အထြ်များြါအသာ အအဆာက်အဦအပဖစ် တည်အဆာက်ရန်ထက် အေးသူအေးသားများ ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်း၊ အေးဝယ်သူများ 
အဆင်အပြလွယ်ကူအစရန်အတွက် အပမညီထြ်တွင်ြင် ဆက်လက်အေးအရာင်းခွင့်ပြုရန် အဆိုပြုြါသည်။ 

အေးနှင့်ြတ်ဝန်းကျင်ရှိ ြစ်ြယ်ခံအုြ်စုများအပဖစ် အအာက်ြါအုြ်စုများကို အဖာ်ထုတ်အတွ့ရှိထားြါသည်။ အေးပြန်လည်တည်အဆာက်အရး
အတွက် ေီေိုင်းအရးဆွဲပခင်းနှင့် အအကာင်အထည်အဖာ် ပခင်းတို့တွင် ထိုအုြ်စုများ၏ လိုအြ်ချက်များကိုြါ အြါင်းစြ်ထည့်သွင်းသည့် လူမှု
အြါင်းစည်း အရးမူဝါေ (social inclusion policy) တစ်ရြ်ပဖင့် စီမံကိန်းအရးဆွဲမှု လုြ်ငန်းစဉ်ကို အဆာင်ရွက်ရန် အဆိုပြုြါသည်။ 
• အေးအတွင်း အရာင်းချအနအသာ အေးသည်များနှင့် အေးအပြင်ဘက်တွင် အရာင်းချအနအသာ အေးသည်များ၊
 ထိုအေးသည်နှစ်မျ ိုးစလုံးတွင် အများစုသည် အမျ ိုးသမီးများ ပဖစ်ကကြါသည်။ 
• အငှားယာဉ်၊ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ၊ တုတ်တုတ်အမာင်းသူများ၊အများစုသည် အကျးလက်အေသများမှ ထားဝယ်မမို့သို့
 လာအရာက်အလုြ်လုြ်ကကအသာ အရှ့ေ အပြာင်းလုြ်သားများ ပဖစ်သည်။ 
• ြလတ်စတစ်ဘူးများနှင့် အပခားပြန်လည်ပြုပြင် အသုံးပြုနိုင်အသာ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများကို အရွးချယ်အကာက်ယူကကသည့်
 အမှိုက်အကာက်သူများ၊ 
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ြုံ (၃၁) - ကုန်သွယ်အရးနှင့် အေးအတွက် အြါင်းစြ်အအပဖရှာထားအသာ
နည်းလမ်းများပြြုံ 

• အေးြတ်ဝန်းကျင်ရှိ စားအသာက်ဆိုင်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များတွင် အလုြ်လုြ်ကကအသာ အလုြ်သမားများ၊ 
• ကုန်တင်ကုန်ချလုြ်သားများ၊ 
• အေးလုံခခုံအရးဝန်ထမ်းများနှင့် ဂိတ်အစာင့်များ၊ 
• အေးဝယ်လာအသာ သက်ကကီးရွယ်အိုများ၊ 

အရရှည်တည်တံ့အသာကုန်သွယ်အရာင်းဝယ်မှုနှင့်အေးအနရာဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးအတွက် အသုံးပြုရန်အဆိုပြုအသာ
အဓိကနည်းလမ်းများမှာ - 

• အရာင်းအရး/ဝယ်အရး ြိုမိုအဆင်အပြအစမည့် လက်ကားြွဲရုံများ၊ 
• အေးဆိုင်အကျယ်အဝန်းအလိုက် အကာက်ခံအသာ အေးအကာက်များ/ ဆိုင်ခန်းငှားခများ၊ 
• ဆိုလာပြားများ တြ်ဆင်ထားအသာ အခါင်မိုး၊ 
• အေးအတွင်း အရနုတ်အပမာင်းနှင့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ 
• ကျြန်းအေးသည်များအတွက် ြိုမိုအကာင်းမွန်အသာ အအပခအအနများ ဖန်တီးအြးပခင်း၊ 
• အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ြိုမို ဖန်တီးအြးနိုင်ရန်အတွက် အေးအား အပမာက်ဘက် နှင့် အတာင်ဘက်သို့ တိုးချဲ့ပခင်း၊ 
• အေးသည်များအတွက် အများသုံးအိမ်သာနှင့် အပခားဝန်အဆာင်မှုများ ပဖည့်ဆည်းပခင်း၊ 
• အေးအတွင်းအပြင်ရှိ အေးသည်များအားလုံးထံ အလွယ်တကူသွားအရာက်ဝယ်ယူနိုင်မှု/ ချတိ်ဆက်မှု တိုးတက်အကာင်းမွန်အအာင်
 စီစဉ်အဆာင်ရွက်အြးပခင်း၊ 
• အေးသည်များအား အပမညီထြ်တွင်ြင် အရာင်းချအစပခင်း၊ 
• အေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အရရှည်စီမံကိန်းတစ်ခု အရးဆွဲပခင်း၊ 
• တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု ြိုမို အကာင်းမွန်အစအရးအတွက် ငါး၊ အသား၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်၊ စသည့် ကုန်ြစ္စည်းအမျ ိုးမျ ိုးကို
 သီးသန့်အနရာများအြး၍ အရာင်းချအစပခင်း၊

ဘက်စုံရြါင်းစြ်အရပေေှာထားရသာ နည်းေြ်းြျား

SCA ၏ အဓိကသအဘာတရားတစ်ခုမှာ မမို့ပြစနစ်များကကား အြါင်းစြ်အအပဖရှာထားအသာ နည်း လမ်းများကို အသုံးပြုပခင်းပဖင့် ြိုမိုကကီးမား 
အသာ အကျ ိုးအကျးေူးများ ရရှိအစမြီး ထိခိုက်မှုနှင့် ကုန် ကျစရိတ်နှစ်မျ ိုးစလုံးကို အလျှာ့ချနိုင်အစရန် လုြ်အဆာင်ပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ ကုန်ကျစရိတ ်
သက်သာထိအရာက်မြီး အရရှည်တည်တံ့နိုင်မှု ြိုမိုရရှိအစရန်အတွက် မမို့ပြစနစ်များအတွက် အစီအစဉ် အရးဆွဲမှုများအားလုံးတွင် မဟာဗျူဟာ 
များသာမက စနစတ်စခ်နုငှ့တ်စခ်ကုကား အြါင်းစြအ်အပဖ ရှာထားသည့ ်နည်းလမ်းများကိြုါ ထည့သ်ငွ်းအရးဆွရဲန ်စဉ်းစားသင့သ်ည။် အများပြညသ် ူ

အသုံးပြုရာအနရာများ တည်အဆာက်ရာတွင် မမို့ပြစနစ်အမျ ိုးမျ ိုး 
အား ချတိ်ဆက်၍ ဘက်စုံအြါင်းစြ် အအပဖရှာထားအသာ နည်းလမ်း 
များအတွက်အဆိုပြုထားသည့်အရာအချ ို့မှာ -

• ပြန်ကကားအရးဌာန (ICT၊ မမို့ပြလုြ်ငန်းအဆာင်တာများ)၊ 
• အငွလွှဲသည့် မိုဘိုင်းအြလီအကးရှင်း (ICT၊ မမို့ပြလုြ်ငန်းအဆာင ်
 တာများ)၊ 
• ဆိုလာလမ်းမီးတိုင်များ၊ ကွန်ပြူတာဌာနအြါအဝင် အဆင့်ပမှင့ ်
 တင်ထားအသာ အများပြည်သူအသုံးပြုရာအနရာများ၊ 
• အအာ်ဂဲနစ်စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများအား ေီဝဓာတ်အငွ့နှင့် အပမကသော 
 အတွက် အသုံးပြုပခင်း (စွမ်းအင်၊ ရှုအမျှာ်ခင်း/အဂဟစနစ်များ၊  
 စွန့်ြစ်ြစ္စည်း/material)
• မီးသတ်စနစ်၊ ကျန်းမာအရးဌာနအြါအဝင် အေးအတွင်း ဝန် 
အဆာင်မှုများ တိုးတက် အကာင်းမွန်အစပခင်း (မမို့ပြလုြ်ငန်းအဆာင ်
တာ၊ အများပြည်သူအြမ်းအပဖ အသုံးပြု ရာအနရာ)၊
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သက်ရောက်ြှု
အြျ ိုး အစား

စီးြွားအရး

လူမှုအရး

ြတ်ဝန်းကျင်

အေး

ဦးတည် အုြ်စု

• ဆိုင်ခန်းြိုင် ရှင်များ
• အေးဝယ်များ
• ပြည်သူများ

• ဆိုင်ခန်းြိုင် ရှင်များ
• အေးဝယ်များ
• ပြည်သူများ

• အေသခံများ
• ဆိုင်ခန်း ြိုင်ရှင်များ

• ဆိုင်ခန်းြိုင် ရှင်များ
• အေးဝယ်များ

ရကာင်းကျ ိုး ေေေ်ြျား

• အလုြ်အကိုင် 
 အခွင့်အလမ်းများ
• ဝင်အငွတိုးပခင်း
• အခွန်ဘဏ္ဍာ တိုးတက် 
 ရရှိပခင်း

• လူအနမှုအဆင့်အတန်း
 ပမင့်မား ပခင်း
• အေးသည်များ၏
 ကအလးများ ြညာအရး 
 လက်လှမ်းမီမှု၊ 
• ကျန်းမာအရး 
 အစာင့်အရှာက်မှု
• အားလုံးြါဝင်နိုင်အသာ 
 လုြ်ငန်းစဉ်

• ြတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်း
 အရး ြိုမိုအကာင်းမွန်ပခင်း၊  
• အလထု ညစ်ညမ်းမှု
 အလျာ့နည်းပခင်း၊ 
• အနံ့ဆိုးများ
 အလျာ့နည်း သွားပခင်း

• အနရာ ြို၍ကျယ်ဝန်းပခင်း
• အေးဝယ်သူများ အတွက် 
 ြို၍လွယ်ကူအဆင်အပြ
 ပခင်း
• ကုန်ြစ္စည်းများ လွယ်ကူ 
 စွာ ဝယ်ယူနိုင်ပခင်း၊
• တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှု 
 ြိုမို အကာင်းမွန်ပခင်း

ဆိုးကျ ိုး ေေေ်ြျား

• ယှဉ်မြိုင်မှု
 ပြင်းထန်ပခင်း
• ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု
 ပမင့်မားပခင်း 
• အခွန်နှုန်းထား
 ပမင့်မားပခင်း

• ဆိုင်ခန်းြိုင်ရှင်များ 
 ကကားြဋိြက္ခ
 ပဖစ်ပခင်း
• ကျန်းမာအရး အအြါ် 
 သက်အရာက်မှုများ၊ 

• ဆူညံသံ၊ အနံ့ဆိုး၊ 
 ကျန်းမာအရး
• ြူအလာင်၍ သက်
 အတာင့် သက်သာ 
 မရှိပခင်း

• ဆိုင်ခန်းခများ
 ပမင့်တက်ပခင်း
• အဂတိလိုက်စားမှု

ကာေတို/
ေတ်/ေှည်

အရရှည်

အရရှည်

ကာလလတ်

အရရှည်

ရကာင်းကျ ိုး တိုးြွား/ 
ဆိုးကျ ိုး ရေှော့ြျေန် 
နည်းေြ်းြျား

• သိုအလှာင်ရုံများ
• အအသးစား 
 အငွအရးအကကးအရး 
 ဝန်အဆာင်မှုများ

• အေးအဆင့်ပမှင့်တင်
 ပခင်းအား အားလုံး
 ြါဝင် ြူးအြါင်းအဆာင် 
 ရွက်မှုပဖင့်ပြုလုြ်ပခင်း၊
• အေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်း
 မှုကို အေးအကာ်မတီမှ
 တာဝန်ယူအဆာင်ရွက ်
 ပခင်း၊ 
• ပြည်သူ့ ဝန်အဆာင်မှု
 များတိုးတက် 
 အကာင်းမွန်အစပခင်း၊ 
• ကုန်ြစ္စည်းများအား 
 အရည်အအသွး 
 အကာင်းမွန်အစရန် စစ် 
 အဆးအဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

• ပမစ်အရညစ်ညမ်းအစမှု
 အတွက် ေဏ်အကကး 
 အကာက်ခံပခင်း၊ 
• PPP

• အေးအနရာနှင့် ဆိုင်
 ခန်းများ၏ ေီေိုင်း
 သည် နည်းြညာြိုင်း 
 အရ ြိုမို အဆင့်ပမင့်
 မြီး အားလုံးြါဝင်နိုင်
 မှုရှိအအာင် 
 လုြ်အဆာင်ပခင်း၊ 
• စီမံခန့်ခွဲမှု 
• အကာ်မတီ/ အဖွဲ့များ 
 ဖွဲ့စည်းမှု

အဆိုပြုေွှာ၏ သက်ရောက်ြှုဆန်းစစ်ြျက် - ရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး
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အကကံအြးပခင်း

ဆုံးပဖတ်ချက် ချမှတ်ပခင်း

လစဉ်

ဆုံးပဖတ်အြါ် မူတည်၍

• လူထုကိုယ်စားလှယ်
• စီးြွားအရးလုြ်ငန်းရှင်
• ပြည်ြနည်းြညာရှင်များ
• သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရနှင့် အစိုးရမဟုတ်အသာ အဖွဲ့အစည်းများ

• သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ
• အဖွဲ့အစည်းများ
• အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ

အအမွအနှစ်

သယ်ယူြို့
အဆာင်အရး

• ခရီးသွားများ
• အေသခံများ
• ပြည်တွင်း ပြည်ြ

• အေသခံများ (ဆိုင် 
 ခန်းြိုင်ရှင်များ)
• အငှားယာဉ်အမာင်း
 များ၊ 
• ဘစ်ကား အမာင်းသူ 
 များ၊ 

• နိုင်ငံပခားဝင်အငွ
• ဝင်အငွတိုးပခင်း

• ကုန်ြစ္စည်း သယ်ယူ
 ြို့အဆာင်အရး တိုးတက် 
 အကာင်းမွန်ပခင်း
• အလွယ်တကူ 
 လက်လှမ်းမီပခင်း၊ 
• အလုြ်အကိုင် 
 အခွင့်အလမ်းများ

• ြို့ကုန်အအြါ် မှီခို
 အားထား ပခင်း၊
• ခရီးသွားလုြ်ငန်း 
 အကကာင့် အအမွအနှစ်  
 များ ထိခိုက်ပခင်း 

• ဆိုင်ခန်းများ ြိုမို
 များပြားလာ၍သယ်
 ယူြို့အဆာင်မှုများ 
 များပြားလာပခင်း
• ကုန်ြစ္စည်း များ
 ပဖန့် ပဖူးရန် ြိုမို 
 ကျယ်ဝန်းအသာ 
 အနရာ လိုအြ်လာ 
 နိုင်ပခင်း

ကာလလတ်

ကာလလတ် နှင့် 
ကာလရှည်

• အေသထွက်ကုန်များ
 ကို အားအြးပခင်း
• အရရှည်တည်တံ့ အသာ  
 ခရီးသွား လုြ်ငန်း  
 ဖွံ့မဖိုးမှုကို အားအြး  
 ပခင်းနှင့် စည်းကမ်း 
 ထိန်းသိမ်းအြးပခင်း 

• အငှားယာဉ် ရြ်နား 
 ပခင်းနှင့် ကုန်ြစ္စည်း  
 များ သယ်ယူြို့အဆာင ်
 မှုကို စနစ်တကျ ပဖစ်
 အစရန် စီစဉ် 
 အဆာင်ရွက်ပခင်း  
• ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင ်
 များ တိုးပခင်း၊
• မီးြွိုင့်များ၊
• အေးဧရိယာ အတွင်း 
 စနစ် တကျ ပဖစ်ရန်
 စီစဉ်ပခင်းနှင့်  
 သိုအလှာင်ရန် အနရာ 
 များ စီစဉ်အြးပခင်း၊ 

ဘဏ္ဍာရငွပေည့်ဆည်းြှု နည်းေြ်းြျား

ယာဉ်ရြ်နားခများ၊ ဆိုင်ခန်းြိုင်ရှင်များထံမှ ဆိုင်ခန်းခများ၊ နိုင်ငံစုံအဖွဲ့အစည်းများမှ အကူအညီ များနှင့် အချးအငွများ၊ တိုင်းအေသကကီးအစိုးရ 
ထမံ ှဘတဂ်ျကတ်ိုအ့ား ကမ်းနားလမ်းပြနလ်ည ်တညအ်ဆာကအ်ရးစမီခံျကအ်တကွ ်ဘဏ္ဍာအငပွဖည့ဆ်ည်းနိငုမ်ည့ ်နည်းလမ်းများအပဖစ ်သတမ်တှ ်
အဖာ်ထုတ်ထားြါသည်။  

၆။  အရကာင်အထည်ရော်ရေး နည်းဗျူဟာ
ကမ်းနားလမ်းစီမံချက် အအကာင်အထည်အဖာ်အရးအတွက် အအာက်ြါဖွဲ့စည်းြုံကို SymBioCity လုြ်ငန်းအဖွဲ့မှ အဆိုပြုခဲ့ြါသည်။



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ ထားဝယ်မြို့ 55

ကမ်းနားလမ်း ဖွံ့မဖိုး
 တိုးတက်အရး ြညာ ရြ်စုံ 
ြါဝင်အသာ လုြ်ငန်းအဖွဲ့

ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးအကာ်မတီ

အတိုင်ြင်ခံအဖွဲ့

နှစ်လတစ်ကကိမ်

လစဉ်

အြတ်စဉ်

• မမို့နယ်ရှိ အိမ်အထာင်စုများ
• သစ်အတာဦးစီးဌာန
• စည်ြင်သာယာအရးအဖွဲ့
• အအထွအထွအုြ်ချုြ်အရးဦးစီးဌာန
• အပမစာရင်းဌာန
• ဆိြ်ကမ်းအာဏာြိုင်
• စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာအရးဝန်ကကီးဌာန 
• လမ်းဦးစီးဌာန
• လျှြ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန
• ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းအရးဦးစီးဌာန
• လူထုကိုယ်စားလှယ်
• ကျန်းမာအရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီး 

• ECD၊ အအထွအထွအုြ်ချုြ်အရးဦးစီးဌာန၊
• စည်ြင်သာယာအရး၊ ပမစ်နှင့် ကမ်းရိုးတန်း အာဏာြိုင်မျာ၊ လမ်း
အာဏာြိုင်များ
• သစ်အတာ၊ ြတ်ဝန်းကျင်၊ ကုန်သွယ်အရးနှင့် စီးြွားကူးသန်း

• ရဲတြ်ဖွဲ့၊ လူကုန်ကူး အထူးရဲတြ်ဖွဲ့၊ အေးကိုယ်စားလှယ်များ၊ မီးသတ်၊ 
အိမ်၊ခခံ၊အပမ၊ အအမွအနှစ်ြညာရှင်များ၊ 

၇။  ထားဝယ် SymbioCity အစီအစဉ်ြှ အကကံပြုြျက်ြျား
SymbioCity စွမ်းရည်ပမှင့်တင်မှုအစီအစဉ်သည် မမို့ပြအရရှည်တည်တံ့မှုနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အသိ ြညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များကို ရရှိ
အစခဲ့ြါသည်။ ြညာရြ်နယ်ြယ်အမျ ိုးမျ ိုးမှ အေသန္တရ၊ တိုင်းအေသကကီးနှင့် နိုင်ငံအဆင့် ကိုယ်စားလှယ်များ ြါဝင်အသာ core team သည် 
ြူးအြါင်း အဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိကကမြီး နည်းလမ်းအအထာက်အကူနှင့် နည်းစနစ် အသစ် များကို အသုံးပြု၍ အနာဂတ်
အတွက် အအပဖများကို ရှာအဖွခွင့် ရခဲ့ကကြါသည်။ သင်တန်းများ ြို့ချအြးရပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မမို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲပခင်း၊ မမို့ပြေီေိုင်း၊  
မမို့ပြဖွံ့မဖိုးမှုနှင့် မမို့ပြ စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက် စွမ်းရည်ပမှင့်တင်အြးရန် ပဖစ်ြါသည်။ အစီအစဉ်တွင် ြါရှိသည့် လုြ် အဆာင်မှုများအားလုံး
တွင် ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှု အလျှာ့ချပခင်း၊ ကျားမတန်းတူညီမျှမှု၊ စီးြွားအရးနှင့် ြတ်ဝန်းကျင် အရရှည်တည်တံ့နိုင်မှုတို့နှင့်အတူ အကျ ိုးဆက်
စြ်သက်ဆိုင်သူများနှင့် ြူးအြါင်း အဆာင်ရွက်ပခင်း၊ လူထု ြါဝင်အဆာင်ရွက်ပခင်းတို့ကို ထည့်သွင်းအဆာင်ရွက်ခဲ့ြါသည်။ ဤအစီအစဉ်ကို
အအကာင်အထည်အဖာ်အဆာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် အနာဂတ်တွင် ထားဝယ်မမို့အတွက်သာမက နိုင်ငံအဆင့်တွင်ြါ အအကာင်အထည်အဖာ်ရန် အသုံး 
ဝင်နိုင်သည့် သင်ခန်းစာများနှင့် အသိ ြညာဗဟုသုတများကို ရရှိအစခဲ့ြါသည်။  

၇.၁။  ထားဝယ်တွင် SymbioCity နည်းစနစ်ကို ရြါင်းစြ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုပြင်း 

အစီအစဉ်တွင် ြါဝင်ခဲ့သည့် core team သည် ထားဝယ်မမို့ရှိ အနာဂတ်စီမံချက်များနှင့် လုြ်ငန်း စဉ်များအတွင်း အြါင်းစြ်ထည့်သွင်းရန် 
အအရးကကီးသည့် အြိုင်းကဏ္ဍများကို အဖာ်ထုတ်အြးခဲ့ ကကြါသည်။  

• အစီအစဉ်တွင် အေသန္တအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အေသခံအဖွဲ့အစည်းများမှ အစိုးရ အရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများ ြါဝင်တက်အရာက်ခဲ့ကက 
 သပဖင့် တက်အရာက်သူများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သိကျွမ်းရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့ကကမြီး ယင်းသည် မမို့ပြဖွံ့မဖိုးမှုလုြ်ငန်းများတွင် ထိုအဖွဲ့အစည်း 
 များကကား အြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းအဆာင်ရွက်မှုများကို အားအကာင်းအစခဲ့ြါ သည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း ထိုအဖွဲ့သည် SymbioCity နည်းလမ်း 
 အအထာက်အကူ များနှင့် နည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် အြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းမှု များ ြိုမိုအားအကာင်းလာအအာင်  
 ြံ့ြိုးအြးသွားမည်ပဖစ်သည်။ 



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ ထားဝယ်မြို့56

• တိုင်းအေသကကီးအစိုးရ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရဌာနများ၊ မမို့အတာ်အနပြည်သူများ၊ ြညာရှင်များနှင့ ်
 အရြ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကကား အနီးကြ်ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်မှုများကို ဆက်လက်လုြ်အဆာင်သွားပခင်းပဖင့် ထားဝယ်မမို့ ဖွံ့မဖိုး 
 တိုးတက်အရးအတွက် အအထာက်အကူပြုနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ လူထုြါဝင်အဆာင်ရွက်မှုကို ြိုမိုရရှိအစမည့် နည်းလမ်းအအထာက်အကူများ 
 နှင့် လူအုြ်စုအမျ ိုးမျ ိုးကို ြါဝင်အဆာင်ရွက်အစပခင်း ပြည်သူများ၏ လိုအြ်ချက်များကို ြိုမိုနားလည်သိရှိအစမည် ပဖစ်သည်။  
• အနာဂတ်တွင် ကမ္ဘာလုံးတစ်ဝှမ်း မမို့ပြပဖစ်ထွန်းမှု ဆက်လက်တိုးြွားများပြားလာမြီး ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးအရသည်လည်း ဆက်လက် 
 တိုးြွားအနမည်ပဖစ်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် အသာ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုကို အအလးအြးအဆာင်ရွက်ကကရန် အအရးကကီးလာြါသည်။ ထားဝယ်မမို့တွင်  
 ခရီးသွားလုြ်ငန်းကဏ္ဍ၊ အအပခခံအအဆာင်အအုံ တညအ်ဆာကပ်ခင်း နှင့် ဝန်အဆာင်မှုများ အဆာင်ရွကအ်ြးပခင်းတို့တွင် အရရညှ်တည်တံ့မှုကိ ု
 အအလးထား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအြ်မည်ပဖစ်ြါသည်။   
• သဘာဝဝန်းကျင်၊ စီးြွားအရး၊ လူမှုအရး၊ ယဉ်အကျးမှုနှင့် နယ်အပမအကျယ်အဝန်းဆိုင်ရာ တို့တွင် အရရှည်တည်တံ့မှုရှိအသာ မမို့အတာ်များ 
 ပဖစ်ထွန်းလာအရးအတွက် အရရှည်တည် တံ့အစမည့် နည်းလမ်းများကို   ဘက်စုံအြါင်းစြ်အအပဖရှာနိုင်ရန် နည်းြညာ၊ ဘဏ္ဍာအရး၊ လူမှုအရး 
 နှင့် မမို့ပြစီမံကိန်းများ လိုအြ်သလို အြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းအဆာင်ရွက်အသာ လုြ်ငန်း စဉ်များလည်း လိုအြ်ြါသည်။ 
• မမို့ပြစနစ်များအတွက် ချဉ်းကြ်အဆာင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာအရး၊ အများပြည်သူ အဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းအရး၊ အရပဖန့် ပဖူးမှု၊  
 စွမ်းအင်၊ သယ်ယူြို့အဆာင်အရးနှင့် ယာဉ် အသွားအလာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဆက်သွယ်အရး၊ အစိမ်းအရာင် နယ်အပမများ 
 နှင့် အများပြည်သူအသုံးပြုရာအနရာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ဘက်စုံ လွှမ်းခခုံအဆာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် စီမံကိန်းအအကာင်အထည်အဖာ်မှု 
 များတွင် အရရှည်တည်တံ့နိုင်မှုနှင့် ရန်ြုံအငွများ အအလအလွင့်မရှိ ထိအရာက်စွာ အသုံးချနိုင်မှုတို့ကို တိုးတက်အစမည်ပဖစ်ြါသည်။  
• ပြည်သူများ၏ အကျ ိုးစီးြွားကို အအကာင်းဆုံးသယ်ြိုးနိုင်အစရန်အတွက် မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရး လုြ်ငန်းများတွင် အကာင်းမွန်အသာ မမို့ပြ 
 အုြ်ချုြ်အရး၊ တရားဥြအေစိုးမိုးအရး၊ ြွင့်လင်း ပမင်သာမှု၊ ပြည်သူ့အရးရာတာဝန်ခံမှုနှင့် အရြ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ ြါဝင်အဆာင်ရွက် မှု 
 တို့သည် အအရးကကီးသည့် အြိုင်းကဏ္ဍများ ပဖစ်ြါသည်။ ထို့ပြင် မမို့ပြအုြ်ချုြ်အရး နှင့် မမို့ပြစီမံခန့်ခွဲမှုတို့တွင် လိုအြ်အသာ အအပြာင်း 
 အလဲများကို ပြုလုြ်ရန်အတွက် ဥြအေ များနှင့် မူဝါေများသည်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အအရးကကီးသည့် အဖွဲ့အစည်း/စနစ် ြိုင်း 
 ဆိုင်ရာ အြိုင်းကဏ္ဍများ ပဖစ်ြါသည်။ 
• မမို့ပြနှင့် အကျးလက်အေသနှစ်ခုစလုံးရှိ အပမများကို အအကာင်းဆုံးအသုံးချနိုင်အရးတွင် ထိအရာက်အသာ ဥြအေမူအဘာင်များ၊ မမို့ပြစီမ ံ
 ကိန်းများနှင့် မမို့ပြေီေိုင်းများ၊ အလဟာပြင်၊ ဘုံအပမယာများ၊ အများပြည်သူအြမ်းအပဖအသုံးပြုရာအနရာများနှင့် မမို့ပြရှုအမျှာ်ခင်းများ ကို  
 အြါင်းစြ်ပခင်းတို့မှတစ်ဆင့် လုြ်အဆာင်သွားရမည်ပဖစ်သည်။ 
• ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်မှုများ တိုးတက်အကာင်းမွန်အစအရးအတွက် ယုံကကည်ကိုးစားအလာက် အသာ အချက်အလက်များ လိုအြ်သည်ပဖစ်ရာ 
 ထိုအချက်အလက်များကို အပမြုံထုတ်ပခင်း (mapping)၊ GIS စိစစ်အလ့လာမှုနှင့် အချက်အလက်စုအဆာင်းမှုများမှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင် မည်ပဖစ ်
 သည်။ ြူးအြါင်းအဆွးအနွးအဖာ်ထုတ်ထားအသာ စိန်အခါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်း များ၊ အနာဂတ်အမျှာ်မှန်းချက်နှင့် ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရးမဟာ 
 ဗျူဟာများသည် စီမံကိန်းနှင့် တည်အဆာက်အရးစီမံချက်အသစ်များကို လမ်းညွှန်အြးနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ 

၇.၂။  မြို့ပြစီြံကိန်း (Town Plan)

ထားဝယ်မမို့ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရး ၂၀၃၀ မဟာဗျူဟာနှင့် လုြ်အဆာင်ခဲ့အသာ လုြ်ငန်းများအြါ်တွင် အအပခခံ၍ ထားဝယ်မမို့၏ မမို့ပြစီမံကိန်း 
(Town Plan) ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်အရးဆွဲနိုင်အရး အတွက် အကကံပြုချက်များကို တင်ပြထားြါသည်။ 

ထားဝယ်မြို့၏ town plan တွင် ရအာက်ြါအရြကာင်းအောအေိုက် ြဟာဗျူဟာြျားကို 
ထည့်သွင်းရေးဆွဲေန် အကကံပြုြါသည် -

၁။  အပြာအရာင်-အစိမ်းအရာင် အအပခခံအအဆာက်အအုံ မဟာဗျူဟာ၊ 
၂။ အများပြည်သူသုံးသယ်ယူြို့အဆာင်အရး၊ စက်တြ်ယာဉ်မဟုတ်အသာ သယ်ယူြို့အဆာင်အရး နည်းစနစ်များနှင့်
 မမို့အတာ်အတွက် တစ်အပြးညီပဖစ်အသာ အငှားယာဉ်မူဝါေတို့ ြါဝင်သည့် သွားလာြို့အဆာင်အရး မဟာဗျူဟာ၊ 
၃။ စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်း၊
၄။ အအမွအနှစ်မဟာဗျူဟာ၊ 
၅။ အေသန္တရစီးြွားအရး ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှု မူဝါေ၊  
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မြို့ပြစီြံကိန်းရေးဆွဲြှုေုြ်ငန်းစဉ်အား အားေုံးြါဝင်နိုင်ြှုနှင့် ြညာေြ်နယ်ြယ်ြျ ိုးစုံြှ ြညာေှင်ြျားနှင့်
တိုင်ြင်ရဆွးရနွးြှုြျားြိုြိုပြုေုြ်ရအာင်ရဆာင်ေွက်ပြင်း 

လက်ရှိ town plan အရးဆွဲမှုလုြ်ငန်းစဉ်သည် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ မမို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲမှုနှင့် အုြ်ချုြ် အရးလုြ်ငန်းစဉ်၏ ဖွဲ့စည်းြုံအတိုင်း 
အဆာင်ရွက်ြါသည်။ ထိုလုြ်ငန်းစဉ်သည် ဗဟိုချုြ်ကိုင်မှု များမြီး ထားဝယ်မမို့ကဲ့သို့အသာ မမို့တစ်မမို့၏ ကွဲပြားစုံလင်သည့် လူမှုယဉ်အကျးမှု
 အုြ်စုများကို ကိုယ်စားပြုအသာ အကျ ိုးဆက်စြ်ြတ်သက်သူများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်နှင့် ထိအရာက်စွာ ြါဝင်အဆာင်ရွက်အစပခင်း မ
ရှိအသးြါ။ ထို့အကကာင့် town plan အရးဆွဲမှုလုြ်ငန်းစဉ်တွင် အအာက်ြါ အဓိက အစိတ်အြိုင်းနှစ်မျ ိုးကို ထည့်သွင်းလုြ်အဆာင်ရန် အကကံပြု
ြါသည် - 

• အရြ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အကျ ိုးဆက်စြ် သက်ဆိုင်သူများ နှင့် အအရးအကကီးဆုံးမှာ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူများ
အား ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်ြူြန်များ၊ အအရး ကိစ္စများကို တင်ပြရန်၊ အကကံပြုချက်များ အြးရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ မမို့အတာ်အတွက် အနာ ဂတ်အမျှာ်မှန်း
ချက်တစ်ရြ်ကို ချမှတ်ရာတွင် ြူးအြါင်းြါဝင်ခွင့်အြးရန်အတွက် လူထုအား အဓိြ္ပါယ်ပြည့်ဝစွာ ြါဝင်အဆာင်ရွက်အစပခင်း၊ 
• အုြ်ချုြ်အရးအဆင့်တစ်ဆင့်အတွင်းရှိ ဦးစီးဌာနများ၊ ဝန်ကကီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်း များကကား ြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်မှု (horizontal 
cooperation) နှင့် မမို့နယ်၊ ပြည်နယ်/ တိုင်းအေသကကီးနှင့် ပြည်အထာင်စုအဆင့်များရှိ အကျ ိုးသက်ဆိုင်သူများကကား ြူးအြါင်း အဆာင်ရွက်
မှု (vertical cooperation) တို့ကို အားအြးပမှင့်တင်ပခင်း၊   

မြို့ပြစီြံကိန်း ရေးဆွဲရသာအြါတွင် ဆင်းေဲနွြ်းြါးြှုနှင့် ကျားြရေးော ကိစ္စြျားအား ထည့်သွင်းစဉ်းစား ရေးဆွဲပြင်း  

ကျား/မမအရွး၊ လူမှုစီးြွားအနာက်ခံမအရွး လိုအြ်ချက်အမျ ိုးမျ ိုးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့် အားလုံးြါဝင်နိုင်မှုရှိအသာ၊ အရရှည်တည်တံ့
အသာ မမို့ပြစီမံကိန်းတစ်ခု အရးဆွဲနိုင်ဖို့ဆိုလျှင် မတူညီအသာ လူအုြ်စုများတွင် မတူညီအသာလိုအြ်ချက်များနှင့် သအဘာထားအပမင်များ 
ရှိအကကာင်း လက်ခံအသိအမှတ်ပြုရန် အအရးကကီးြါသည်။ ထားဝယ်မမို့တွင် core team မှ အဆာင်ရွက်ခဲ့ကက သည့် အဓိကအကျ ိုးဆက်စြ် 
သက်ဆိုင်သူများနှင့် အတွ့ဆုံအမးပမန်းမှုများ၊ တိုင်ြင်အဆွးအနွးမှုများ နှင့် စိစစ်အလ့လာမှုများအရ မတူညီအသာ အုြ်စုများကကား၊ ြစ်ြယ်ခံ လူမှု 
အသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ကျြန်းနှင့် တရားဝင်ကဏ္ဍများအကကား အနရာများ၊ အရင်းအပမစ်များနှင့် ဝန်အဆာင်မှုများ အား လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်မှု 
များကွာပခားလျက်ရှိအကကာင်း အထင်အရှားအတွ့ပမင်ခဲ့ရြါသည်။ အသစ်အရးဆွဲမည့် town plan တွင် ထိုရှုအထာင့်များကို ြိုမို အအလးအြး
ထည့်သွင်းအရးဆွဲပခင်းပဖင့် ထားဝယ်မမို့အန ပြည်သူများအားလုံးအတွက် ြိုမိုအကာင်းမွန်အသာအအပခအအနများကို ဖန်တီးအြးနိုင်မည်ပဖစ်
ြါသည်။

ေူြှုရြါင်းစည်းပြင်းကိစ္စေြ်ြျားအား အရေးရြးပြင်း 

ြစ်ြယ်ခံအုြ်စုများနှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် လူမှုအြါင်းစည်းပခင်း (social inclusion) ကိစ္စ များကို အအလးအြးသင့်အကကာင်း core team မှ  
အစီအစဉ်အတွင်း အဆွးအနွးခဲ့ကကြါသည်။ စီမံ ကိန်းအရးဆွဲရာတွင် စွမ်းရည်နှင့် မသန်စွမ်းမှု အမျ ိုးအစားအမျ ိုးမျ ိုးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍  
အရးဆွဲမည်ဆိုလျှင် အားလုံးြါဝင်နိုင်မှုနှင့် ပြည်သူများ၏ လိုအြ်ချက်များကို ပဖည့်ဆည်းအြးနိုင်မှု ြိုမိုပမင့်မားသည့် မမို့အတာ်များကို တည် 
အဆာက်နိုင်မည်ပဖစ်ြါသည်။ ဥြမာ အေးများ၊ လမ်းများ၊ အများပြည်သူသယ်ယူြို့အဆာင်အရး၊ ထိုင်စရာအနရာများ၏ ေီေိုင်းနှင့် ပြည်သူများ 
လက်လှမ်းမီ အသုံးပြုနိုင်မှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အစီအစဉ်များ ပဖစ်ြါသည်။  

မြို့ပြစီြံကိန်းရေးဆွဲောတွင် ြိုြို တိကျရသာ အြျက်အေက်ြျားရြါ်တွင် ြှီြိုအားထားေြါြည် - 

မမို့၏ ြကတိအအပခအအနကို နားလည်သိရှိရန်နှင့် အသိြညာများ၊ အချက်အလက်များအြါ်တွင် အအပခခံ၍ စီမံကိန်းအရးဆွဲမှုဆိုင်ရာ ဆုံးပဖတ် 
ချကမ်ျားကိ ုချမတှန်ိငုအ်ရးတငွ ်အေသန္တရ အဆင့ ်မ ှအချကအ်လကမ်ျားသည ်မရှမိပဖစလ်ိအုြအ်သာ အချကအ်လကမ်ျား ပဖစြ်ါသည။် အနာဂတ ်
မမို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲမှု လုြ်ငန်းစဉ်တွင် အချက်အလက်များ စုအဆာင်းမှု၊ စိစစ်အလ့လာမှုနှင့် ဆုံးပဖတ်ချက်များ ြူးအြါင်းချမှတ်မှုတို့အတွက် 
ြိုမုအကာင်းမွန်အသာ နည်းလမ်းအအထာက်အကူ များ (tools) ကို အသုံးပြုရန် အကကံပြုြါသည်။  အစီအစဉ်တွင် ြါဝင်တက်အရာက်သူအချ ို့က 
အနာဂတ်စီမံကိန်းအရးဆွဲမှုတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန် အအရးကကီးအသာ နည်းလမ်းများအပဖစ် ြထဝီဝင်သတင်းစနစ်ပဖင့် အလ့လာပခင်း (GPS  
mapping)၊ လမ်းအလျှာက်၍ အလ့လာသုံးသြ် ပခင်း (walk through evaluations)၊ primary data များ စုအဆာင်းပခင်း၊ ယာဉ်အသွားအလာ
ကို ဆန်းစစ်အလ့လာပခင်းတို့အား အဆိုပြုခဲ့ကကြါသည်။  
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ြုံ (၃၂) - မမို့ပြစနစ်များအတွက် အအပဖများအား အြါင်းစြ်ရှာအဖွထားပခင်း

ဘက်စုံရြါင်းစြ်၍ စီြံကိန်းရေးဆွဲပြင်း၊ စုရြါင်းရဆာင်ေွက်ပြင်းပေင့် ြိုြို ကကီးြားရသာ အကျ ိုး ရကျးဇူးြျား ေေှိရစြည့် 
နည်းေြ်းြျားကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုေန် ပေစ်ြါသည် - 

စီမံကိန်းအရးဆွဲရာတွင် ဘက်စုံအြါင်းစြ်အအပဖရှာအသာ နည်းလမ်းများသည် မမို့ပြစနစ်များကကား စုအြါင်းအဆာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် ြိုမိုကကီးမား 
အသာ အကျ ိုးအကျးေူးများကို ရရှိအစကာ ထိခိုက်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ် နှစ်မျ ိုးစလုံးကို အလျှာ့ချအြးနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ ထားဝယ်မမို့အတွက ်
စမီကံနိ်းအရး ဆွမဲည့ ်မမို့ပြစနစမ်ျားအားလုံးအတကွ ်မဟာဗျူဟာများသာမက ဘကစ်ုအံြါင်းစြအ်အပဖရှာထား အသာ နည်းလမ်းများကိြုါ အရးဆွ ဲ
သင့ြ်ါသည။် သိုမ့သှာ အရင်းအပမစ်များကိ ုအလလငွ့ပ်ခင်း မရှ ိထအိရာကအ်ကျ ိုးရှစိွာ သုံးစွနဲိငုမ်ှုအဆင့ ်ပမင့မ်ားမြီး ကနု်ကျစရတိမ်ျား အလျာန့ည်း 

မည်ပဖစ်သည်။  ထိုသို့ စနစ်များကကား၊ လုြ်ငန်းအဆာင်တာများ 
ကကားြူးအြါင်းအဆာင်ရွက်နိုင်အစရန် လိုအြ်သည့် အဖွဲ့အစည်းစနစ် 
ြိုင်းဆိုင်ရာ အစီအမံများကိုလည်း ချမှတ်အဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။ 
ကမ်းနားလမ်းအတွက် မဟာဗျူဟာနှင့် အဆိုပြုလွှာတို့တွင် 
အအကကာင်းအရာနယြ်ယမ်ျားကိ ုြတဝ်န်းကျင၊် စီးြွားအရး၊ လမူှုယဉ ်
အကျးမှုဆိုင်ရာ အအပခခံအအကကာင်းအချက်များနှင့် ချတိ်ဆက်ထား 
သည့် ဘက်စုံအြါင်းစြ်အအပဖရှာထားအသာ နည်းလမ်းများကို ထည့် 
သွင်းထားြါသည်။ ချတိ်ဆက်ထားသည့် ထိုအအကကာင်းအချက်များ
တွင် အအဆာက်အဦများ၊ မမို့ပြလုြ်ငန်းအဆာင်တာများ၊ အများ 
ပြည်သူအြမ်းအပဖအသုံးပြုရာအနရာများ၊ ရှုအမျှာ်ခင်းနှင့် အဂဟစနစ ်
များ၊ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများနှင့် အသုံးပြုနိုင်အသာ ြစ္စည်းများ၊ အရ၊ မိလ္လာ 
နှင့် ြတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်း အရး၊ စွမ်းအင်နှင့် ICT တို့ ြါဝင်ြါသည်။

၇.၃။  အြျ ိုးသားမြို့ပြြူဝါေအား အရကာင်အထည်ရော်ပြင်း 

ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် အမျ ိုးသားမမို့ပြမူဝါေ (NUP) အား အရးဆွဲအနဆဲပဖစ်မြီး ထိုမူဝါေသည် လက်ရှိ ချမှတ်ထားအသာ သို့မဟုတ် အဆိုပြု
ထားအသာ အမျ ိုးသားမူဝါေများကို လွှမ်းခခုံလမ်း ညွှန်အြး မည့် မူဝါေတစ်ရြ် ပဖစ်လာမည်ပဖစ်မြီး မမို့ပြကဏ္ဍအတွင်းရှိ ကိစ ္ဏရြ်များကို
 တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်အပဖရှင်းနိုင်မည့် မူဝါေများကိုလည်း ချမှတ်အြးမည်ပဖစ်သည်။ ထားဝယ်မမို့ တွင် အဆာင်ရွက်ခဲ့အသာ SymbioCity 
အစီအစဉ်မှ ရရှိအသာ သင်ခန်းစာများအြါ်တွင် အအပခခံ၍ NUP အအကာင်အထည်အဖာ်အရးအတွက် အအာက်ြါတို့ကို အကကံပြုအြ်ြါသည် -

၁။ မြို့ငယ်ြျားနှင့် အေယ်အေတ်မြို့ြျား 

ရန်ကုန်၊ မန္တအလးနှင့် အနပြည်အတာ် မမို့ကကီးသုံးမမို့မှလွဲ၍ နိုင်ငံတွင်းရှိ မမို့ပြအနသူအများစု သည် မမို့ငယ်အလးများတွင် အနထိုင်ကကပခင်း
 ပဖစ်သည်။ မမို့ငယ်အလးများ ကကုံအတွ့ရသည့် စိန်အခါ် မှုများ၊ အခွင့်အလမ်းများနှင့် စွမ်းအဆာင်ရည်များသည် မမို့ကကီးများနှင့် များစွာ 
ကွာပခားအလ့ရှိမြီး တစ်ဆင့်ချင်းစီ အပဖရှင်းရသည့် နည်းလမ်းများကို လိုအြ်အကကာင်း သိရှိ လက်ခံရန် လိုြါသည်။ ယင်းသည် အေသဖွံ့မဖိုး
တိုးတက်အရး၊ စီးြွားဖွံ့မဖိုးမှုနှင့် အအပခခံအအဆာက်အအုံများ ပဖည့်ဆည်း အြးမှုတို့ကို ဟန်ချက်ညီအအာင် အဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်
ြါသည်။  

၂။ “မြို့” နယ်နိြိတ်အတွင်း ရနထိုင်ေျက်ေှိရသာ ရကျးေက်ရန ပြည်သူြျား၏ အြျ ိုးအစားပြင့်ြားပြင်း 

ပမန်မာနိုင်ငံရှိ “မမို့ပြ” အချက်အချာအေသရှိအသာ မမို့နယ်အများအပြားတွင် အကျးလက်အနပြည်သူ အချ ိုးအစားသည် ပမင့်မားအနဆဲပဖစ်
ြါသည်။ သို့အသာ် ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှုအအပခအအနများအရ ထို မမို့နယ်များသည် အနာဂတ်မမို့ပြပဖစ်ထွန်းမှုပဖစ်စဉ်များ၏ အချက်အချာအနရာ
များ ပဖစ်လာနိုင် အကကာင်း အတွ့ရှိရြါသည်။ ထို့အကကာင့် မမို့နယ်များအတွင်းရှိ မမို့ပြ-အကျးလက် ချတိ်ဆက်မှုများ၊ မမို့ပြအေသများ ကကီးထွား
လာမှုအကကာင့် ပဖစ်အြါ်လာနိုင်အပခရှိသည့် ြဋိြက္ခများ၊ စိန်အခါ်မှုများ နှင့် အခွင့်အလမ်းများကို နားလည်သိရှိရန် များစွာ အအလးထား၍ 
အလ့လာအဆာင်ရွက်သွားကက ရမည်ပဖစ်သည်။  
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၃။ ကျားြရေးောနှင့် မြို့ပြစီြံကိန်းရေးဆွဲပြင်း 

ပမန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံအရးနှင့် စီမံအုြ်ချုြ်အရးစနစ်များတွင် ကျားမတန်းတူညီမျှ ကိုယ်စားပြု ြါဝင်မှုသည် နည်းြါးအနဆဲ ပဖစ်ြါသည်။ ဥြမာ
 မကကာမီအသးက ပြုလုြ်ထားအသာ အာရှ အဖာင်အေးရှင်းမှ အလ့လာမှုတစ်ခုအရ ရြ်ကွက်/အကျးရွာအုြ်စု အုြ်ချုြ်အရးမှူး ၁၆,၈၂၉ ဦးတွင်
 အမျ ိုးသမီးအုြ်ချုြ်အရးမှူး ၁၀၁ ဦးသာ ြါရှိြါသည်။ ထားဝယ်တွင် အဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် လုြ်ငန်းများနှင့် စိစစ်အလ့လာမှုများအရလည်း
 အမျ ိုးသမီးများ၏ အများပြည်သူ အြမ်းအပဖ အသုံးပြုရာအနရာများကို လက်လှမ်းမီမှု၊ ဝန်အဆာင်မှုများကို လက်လှမ်းမီ အသုံးပြုမှုနှင့်
 အဘးကင်းလုံခခုံအရး အဆာင်ရွက်အြးမှုများ လုံအလာက်မှု မရှိအသးအကကာင်း အတွ့ရှိရြါသည်။ ထို့အကကာင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့် အပခားအသာ
 ကျားမအရးရာ (ဂျန်ေါ) လူနည်းစုအုြ်စုများ၏ ကွဲပြားပခားနားအသာ လိုအြ်ချက်များကို တိုးြွားပဖစ်အြါ်အနသည့် မမို့ပြပဖစ်ထွန်းမှု ပဖစ်စဉ်
တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားကိုင်တွယ်အပဖရှင်းအြးရန် အအရးကကီးြါသည်။ 

၄။ ေီြိုကရေစီနည်းကျ ေူထုြါဝင်ရဆာင်ေွက်ြှု

မမို့ပြစီမံကိန်းအရးဆွဲမှုလုြ်ငန်းစဉ်နှင့် အပခားမမို့ပြစီချက်များ အရးဆွဲအဆာင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံ သားများနှင့် အေသခံပြည်သူများ ြါဝင်သည့်
 လုြ်ငန်းစဉ်ကို မပဖစ်မအန ကျင့်သုံးကကရမည် ပဖစ် ြါသည်။ ထို့ပြင် မမို့ပြဖွံ့မဖိုးအရးစီမံကိန်းများတွင် ြွင့်လင်းပမင်သာမှုနှင့် အကကံပြုချက်
များ၊ သအဘာထားအပမင်များကို ကကိုဆိုလက်ခံမှုတို့ ပမင့်မားအစအရးသည် အလွန်အအရးကကီးြါသည်။ တိုးတက်လာအသာ လုြ်ငန်းစဉ်များ
နှင့် ရလေ်များကို စိစစ်ရန်နှင့် မမို့ပြဖွံ့မဖိုးမှုပဖစ်စဉ်အား တတ်နိုင်သမျှ ြွင့်လင်းပမင်သာမှု၊ ေီမိုကအရစီနည်းလမ်းကျမှုနှင့် သာတူညီမျှမှု ရှိအစ
ရန်အတွက် လက်ရှိ ကျင့်သုံးလျက်ရှိအသာ ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုအရးထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ပခင်းများကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးအဆာင်ရွက်သွား
ရန် အအရးကကီးြါသည်။ 

၅။ အုြ်ြျုြ်ရေးေုြ်ငန်းအား ဗဟိုြျုြ်ကိုင်ြှု ရေှော့ြျပြင်း 

ဖွဲ့စည်းြုံအအပခခံဥြအေအရ ဘဏ္ဍာအရးနှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်တာဝန် နှစ်မျ ိုးစလုံးကို မမို့နယ်များသို့ လွှဲအပြာင်းအြးသည့် ဗဟိုချုြ်ကိုင်မှု အလျှာ့ချ
အြးပခင်း လမ်းပြအပမြုံတစ်ခု ရှိရန် အလွန်ြင် အအရးကကီးြါသည်။ အရရှည်တွင် ဤလမ်းပြအပမြုံသည် မမို့နယ်အဆင့်ရှိ လူထုအရွးအကာက်
 တင် အပမှာက်ထားအသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရြ်သို့ လုြ်ြိုင်ခွင့်ကို လုံးလုံးလျားလျား လွှဲအပြာင်းအြးရန် အတွက် ပဖစ်သင့်ြါသည်။ TDC/CDC 
များသည် မမို့ပြအုြ်ချုြ်အရးနှင့် ဖွံ့မဖိုးအရးတို့တွင် အဓိက ကျအသာ အနရာများမှ ြါဝင်အဆာင်ရွက်လာကကရသည်ပဖစ်ရာ ၎င်းတို့၏ အခန်း
ကဏ္ဍအား ြိုမို ပမှင့်တင်အြးမြီး ဖွဲ့စည်းြုံအအပခခံဥြအေအရ ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို အပြည့်အဝ ထမ်း အဆာင်နိုင်မည့် လုြ်ြိုင်ခွင့်နှင့် 
စွမ်းအဆာင်ရည်များ ရရှိအအာင် ဆက်လက်အဆာင်ရွက်အြး ရမည်ပဖစ်ြါသည်။ NUP မူဝါေအား အအကာင်အထည်အဖာ်မှုကိုလည်း ေီမိုကအရ
စီနည်းကျ အုြ်ချုြ်အသာ၊ စီမံခန့်ခွဲအသာ မမို့အတာ်များ၏ အလားအလာအြါ်တွင် အားပြု၍ အဆာင်ရွက်သင့် ြါသည်။ 

၆။ ကျူးရကျာ်ေြ်ကွက်ြျား

ကျူးအကျာ်ရြ်ကွက်များနှင့်စြ်လျဉ်းအသာ စိန်အခါ်မှုများအား အရရှည်တည်တံ့အစအသာ နည်း လမ်းများပဖင့် ကိုင်တွယ်အပဖရှင်းအြးရန်
 လိုအြ်ြါသည်။ ထိုနည်းလမ်းများထဲတွင် လူထုြါဝင် အဆာင်ရွက်မှုပဖင့် ကျူးအကျာ်ရြ်ကွက်များ အဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်း၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ
များ တိုးပမှင့် ပဖည့်ဆည်းအြးပခင်း၊ နိုင်ငံသားများ တတ်နိုင်သည့် အစိုးရအိမ်ရာများ အဆာက်လုြ်အြးပခင်းတို့ ြါဝင်ြါသည်။ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်
အရး အဆာင်ရွက်မှုများတွင် မမို့အတာ်အနပြည်သူများ၏ အခွင့်အအရး များကို ဗဟိုပြု၍ အဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။ 
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ြုံ (၃၃) - နှင်းဆီနီအကာ်အော 

၈။  ေည်ညွှန်းကိုးကားရသာ စီြံကိန်းြျား
ထားဝယ်မမို့ရှိ စွမ်းရည်ပမှင့်တင်မှုအစီအစဉ်တွင် အနာဂတ်ထားဝယ်မမို့ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အရး အတွက် အလ့လာအရးခရီးစဉ်အတွင်း မယ်လ်မိုနှင့်  
ကိုြင်အဟဂင်မမို့များတွင် အလ့လာခဲ့သည့် စီမံကိန်းအချ ို့ကို ရည်ညွှန်းကိုးကားရန် core team မှ အရွးချယ်ခဲ့ြါသည်။ 

၈.၁။  နှင်းဆီဥယျာဉ်စကကြံ (Rosengårdsstråket)  

Rosengårdsstråket (နှင်းဆီဥယျာဉ်စကကြံ) သည် လမ်းအလျှာက်ရန်နှင့် စက်ဘီးစီးရန် သတ်မှတ် အြးထားအသာ လမ်းအကကာင်းတစ်ခု ပဖစ်မြီး  
Rosengård နှင့် Triangeln အပမအအာက်ရထား ဘူတာရုံအထိ ရှည်လျားြါသည်။ ထို့ပြင် Västra Hamnen နှင့် မယ်လ်မိုမမို့၏ အအရှ့ဘက်  
အစွန်ဆုံးအေသများအထိ အရာက်ရှိအသာ စက်ဘီးလမ်းများနှင့်လည်း ချတိ်ဆက်ထားြါသည်။ ဤစီမံကိန်းတွင် အအရးကကီးသည့် အစိတ် 
အြိုင်းတစ်ခုမှာ Rosengård အား ြတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုအရး နှင့် စီးြွားအရးအရ အရရှည်တည်တံ့နိုင်အသာ နည်းလမ်းပဖင့် ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်အအာင်  
လုြ်အဆာင်ရန် စိတ်ြါဝင်စားကကအသာ အေသခံများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးြွားအရးလုြ်ငန်းများနှင့် အပြန် အလှန် အဆွးအနွးညှိနှိုင်းမှုများကို  
ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်  ပြုလုြ်ခဲ့မှုြင် ပဖစ်ြါသည်။ မယ်လ်မိုတွင် အနထိုင်သူများက Rosengårdsstråket အား မိတ်အဆွ၊ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစ ု
များနှင့် အတွ့ဆုံရာ အနရာအပဖစ်နှင့် သယ်ယူြို့အဆာင်အရး ကကားခံချတိ်ဆက်အြးသည့် အနရာတစ်ခုအပဖစ် အရွးချယ်လာကကအစရန် ရည်ရွယ်
လျက် ထိုလမ်းအကကာင်းတစ်အလျှာက်တွင် အဘးကင်းလုံခခုံမှုနှင့် အခွင့် အလမ်းများကို ပမှင့်တင်အြးနိုင်မည့် အနရာသစ်များကိုလည်း တည် 
အဆာက်အြးခဲ့ြါသည်။ Bennet Bazaar အေးနှင့် ကြ်လျက်ရှိ ယခင်က ယာဉ်ရြ်နားရာအနရာကိုလည်း Örtagård-storget အပဖစ် အပြာင်း 
လဲတည်အဆာက်ခဲ့ြါသည်။ Örtagårdstorget သည် အန့စဉ် လူများ အတွ့ ဆုံရာ အနရာတစ်ခုအပဖစ်သာမက အေးနှင့် အခမ်းအနားအစီအစဉ်
များ ကျင်းြနိုင်အသာ အနရာ တစ်ခုအပဖစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။ လူသွားလမ်းများတွင်လည်း လမ်းသွားလမ်းလာများ နှင့် စီးြွားအရး
လုြ်ငန်းများအတွက် ြို၍ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ရှိအစရန် ချဲ့ထွင် အြးထားြါသည်။ ထို့ပြင် ထိုင်၍ နားအနနိုင်သည့် ရင်ပြင်တစ်ခုလည်း ြါရှိမြီး 
ထိုအနရာတွင် စစ်တုရင်ထိုးပခင်း ကဲ့သို့ ကစားနည်း (board games) အမျ ိုးမျ ိုးကို ကစားနိုင်မြီး လူအနည်းငယ်ပဖင့် အခမ်းအနားအစီအစဉ်များ 
ကိုလည်း ကျင်းြနိုင်ြါသည်။  ထိုရင်ပြင်တွင် မမို့အတာ်အနပြည်သူများ၏ ဆန္ဒအရ သစ်ြင်များ အသစ်စိုက်ြျ ိုးအြးထားမြီး မီးတိုင်အသစ်များ 
လည်း ထွန်းညှိအြးထားြါသည်။ 

ထိုလမ်းအကကာင်းတစ်အလျှာက်ရှိ အနာက်ထြ်အနရာတစ်အနရာမှာ နှင်းဆီနီအကာ်အော (Rosens Red Carpet) ပဖစ်ြါသည်။ ထိုအနရာသည် 
အေသခံလူငယ်များ၊ အများစုမှာ မိန်းကအလးများနှင့် အတူတကွ တည်အဆာက်ထားအသာ အနရာပဖစ်ြါသည်။ ထိုအနရာအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်
တင် ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့မြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့ချနိ်မှစ၍ အမျ ိုးမျ ိုးအသာ လှုြ်ရှားမှုများကို စီစဉ်ကျင်းြခဲ့ ကကြါသည်။ ထိုအနရာကို ထည့်သွင်းတည ်
အဆာက်ရန် Rosengård မှ လူငယ်များ၊ အဓိက အားပဖင့် အမျ ိုးသမီးငယ်များက အဆိုပြု၍ အစီအစဉ်အရးဆွဲခဲ့ပခင်းပဖစ်ြါသည်။ ထိုအနရာအား  
အက၊ ဂီတနှင့် မိသားစု အတွ့ဆုံသည့် အစီအစဉ်များအတွက် ေီေိုင်းအရးဆွဲထားပခင်း ပဖစ်ြါသည်။  ရြ်ကွက်တွင်းရှိ အမျ ိုးသမီးငယ်များအား  
စမွ်းအဆာငရ်ညပ်မငှ့တ်ငအ်ြးမြီး အများပြညသ် ူအြမ်းအပဖအသုံးပြုရာ အနရာများကိ ု၎င်းတို၏့ ကိယုြ်ိငုအ်ပဖစ ်ခယံ၍ူ တာဝနယ်လူြုအ်ဆာင ်လာ 
အစပခင်းပဖင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အနရာများကို အမျ ိုးသားများသာ ကကီးစိုးအလ့ရှိသည့် သဘာဝအား အပြာင်းလဲအစရန် ကကိုးြမ်းခဲ့ပခင်းပဖစ ်
သည်။ ထိုကကိုးြမ်းအဆာင်ရွက်မှုအကကာင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာရလေ်များလည်း ထွက်အြါ်လာခဲ့ြါသည်။ ဥြမာ မယ်လ်မိုမမို့ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက် အရး 
တငွ ်ြါဝငအ်ဆာငရ်ကွရ်န ်ရညရ်ယွခ်ျကပ်ဖင့ ်အမျ ိုးသမီးကနွရ်ကအ်ဖွဲ့အစည်း အသစတ်စခ်ကုိ ုတညအ်ထာငခ်ဲက့ကပခင်းနငှ့ ်အနီးအနားရှ ိလငူယ ်
စင်တာသို့ လာအရာက်အသာ မိန်းကအလး အချ ိုးအစား တိုးြွားလာပခင်းတို့ ပဖစ်ြါသည်။ 
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၈.၂။  အပြာရောင်-အစိြ်းရောင် ြျတိ်ဆက်ြှုစကကြံ 

မယလ်မ်ိမုမို့ရှ ိအစမိ်းအရာင-်အပြာအရာင ်စမီကံနိ်းအရးဆွမဲှု မဟာဗျူဟာသည ်အဓကိအားပဖင့ ်မီးခိုးအရာငန်ငှ့ ်အစမိ်းအရာင ်အြါင်းစြအ်ဆာငရ်ကွ ်
ပခင်း (grey-green integration)၊ ဘက်စုံအြါင်း စြ်၍ စီမံကိန်းအရးဆွဲပခင်း၊ အနရာများအား လုြ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုထက်မက အတွက် အသုံး 
ပြု ပခင်း၊ လမူှုအြါင်းစည်းပခင်း (social inclusion) နငှ့ ်စမီကံနိ်း၏ ြန်းတိငုမ်ျားကိ ုစအုြါင်း အအကာငအ်ထညအ်ဖာပ်ခင်းတိုအ့တကွ ်ဦးတညအ်ဆာင ်
ရွက်ြါသည်။ ထိုသို့ ဘက်စုံအြါင်းစြ်၍ စီမံကိန်းအရးဆွဲပခင်းကို အအလးထားမှုအကကာင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာအရး၊ ရာသီဥတုအပြာင်းလဲမှုနှင့် လိုက် 
အလျာညီအထွပဖစ်အစပခင်း၊ ေီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ၊ အများပြည်သူ အြမ်းအပဖအသုံးပြုရာ အနရာ များ ဖန်တီးရာတွင် လူထုြါဝင်အဆာင်ရွက်မှုတို့
အြါအဝင် ြန်းတိုင်အမျ ိုးမျ ိုးကို ပြည့်မီအအာင် အဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ြါသည်။ အဓိကြန်းခခုံကကီးများ သို့မဟုတ် အများပြည်သူ အြမ်းအပဖရာအနရာ 
များကို စက်တြ်ယာဉ်မဟုတ်သည့် သယ်ယူြို့အဆာင်အရး နည်းလမ်းများကို ဦးစားအြးအသာ အစိမ်းအရာင်စကကြံများပဖင့် ချတိ်ဆက်အြးထားြါ 
သည။် ယင်းသည ်မမို့သမူမို့သားများအတကွ ်ြိမုိ ုပြည့စ်ုကံကယဝ်အသာ အအတွ့အကကုံများကိ ုရရှအိစမြီး မမို့အတာအ်အနပဖင့လ်ည်း ြိမုိပုြည့စ်ုအံသာ 
အပြာအရာင် အအပခခံအအဆာက်အအုံများအတွက် စီမံကိန်းများကို အရးဆွဲအဆာင်ရွက်နိုင်အစ ြါသည်။ ဥြမာ ယခုအခါ အရကကီးအရလျှပံဖစ်ြွား 
ြါက လျှလံာအသာ အရများကို သိုအလှာင် ထိန်းသိမ်းအြးနိုင်သည့် အနရာများသို့ ထိအရာက်စွာ သွယ်ယူြို့အဆာင်အြးနိုင်မြီ ပဖစ်ြါသည်။ လူသွား 
လမ်းနငှ့ ်စကဘ်ီးလမ်းများကိလုည်း ြန်းခခမံျားနငှ့ ်ပမကခ်င်းများကဲသ့ို ့အစမိ်းအရာင ်အနရာများနငှ့ ်အြါင်းစြတ်ညအ်ဆာကထ်ားပခင်းပဖင့ ်အချနိတ်ိ ု
အတွင်း ရုတ်တရက် မိုးသည်း ထန်စွာ ရွာသွန်းမှုများ ပဖစ်အြါ်ြါက မိုးအရများကို သဘာဝသိုအလှာင်ကန်များအပဖစ် သိုအလှာင် ထိန်းသိမ်းအြးနိုင် 
မည့် အနရာများကို နှစ်ဆတိုးလာအစြါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အစိမ်းအရာင်-အပြာ အရာင် အအပခခံအအဆာက်အအုံများကို ြိုမို ထိအရာက်စွာ အြါင်းစြ ်
တည်အဆာက်နိုင်အအာင် အဆာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် အရကကီးအရလျှမံှုများအကကာင့် မမို့အတာ်၏ အရနုတ်အပမာင်းစနစ်များအအြါ် ဖိအားကျအရာက်မှုများ 
ကိ ုအလျှာခ့ျနိငုမ်ြီး အရကကီးအရလျှမံှုများကိ ုအလျာြ့ါးအစမည့ ်နည်းလမ်း သစမ်ျားကိ ုရရှအိစြါသည။် အများပြညသ်အူြမ်းအပဖရာအနရာများကိလုည်း 
ထိအရာက်စွာ အသုံးပြုနိုင်အစရန် အြမ်းအပဖပခင်းအပြင် အပခား လုြ်ငန်းတာဝန်များကိုြါ ထမ်းအဆာင်နိုင်အသာ ေီေိုင်းအရးဆွဲ တည်အဆာက်
ထားြါသည်။ ြန်းခခံကဲ့သို့ အစိမ်းအရာင်အနရာတစ်ခုသည် ပြည်သူများ၏ စိတ်ချမ်းသာအြျာ်ရှေင်မှုနှင့် ကျန်းမာအရးအတွက် အအထာက်အကူ
ပြုသလို အရကကီးအရလျှ ံ ပဖစ်လာြါက အရများကို ထိုအနရာသို့ သွယ်ယူြို့အဆာင်အြးပခင်းပဖင့် မမို့အတာ်တွင်း အရကကီးအရလျှ ံ ပခင်းနှင့် အရဝြ်
ပခင်းများကို အလျာ့နည်းအစမည့် အပြာအရာင်အနရာအပဖစ်လည်း အသုံးပြုနိုင် ြါသည်။ ယင်းသည် အပြာအရာင်-အစိမ်းအရာင် အနရာများကို 
ဖန်တီးတည်အဆာက်ရပခင်း၏ အဓိကသအဘာတရားြင် ပဖစ်ြါသည်။       

မဟာဗျူဟာနှင့် မမို့အတာ်သည် နိုင်ငံသား၊ အသက်အရွယ်၊ ကျား/မနှင့် လူမှုအရးအုြ်စုမအရွး လူများအားလုံးအတွက် အြမ်းအပဖရာအနရာ 
များကို ဖန်တီးအြးရန် ကကိုးြမ်းခဲ့ြါသည်။ ဤသို့ ဘက်စုံအြါင်းစြ်မှုသဘာဝကို အအာက်ြါြုံတွင် ထင်ရှားစွာ အတွ့ပမင်ရမည်ပဖစ်ြါသည်။ 
ထိုြုံတွင် ဘက်စုံစီမံကိန်းတစ်ခုအား ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းအရးစီမံကိန်း၊ မိုးအရကကီးပခင်း စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံ ကိန်း၊ အချနိ်တိုတွင်း ရုတ်တရက်မိုး 
သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲသည့် စီမံကိန်းတို့ အြါအဝင် ယင်း၏ စီမံကိန်းအစိတ်အြိုင်းများကို အကာင်းစွာ အြါင်းစြ်အရးဆွဲထား 
သည်ကို အတွ့ရမည်ပဖစ်ြါသည်။ ထိုစီမံကိန်းများကို သီးပခားစီ အအကာင်အထည်အဖာ်မည့်အစား တစ်မြိုင် နက်တည်းအအကာင်အထည်အဖာ်
ပခင်းပဖင့် စီမံကိန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကကား ချတိ်ဆက်အဆာင်ရွက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို အထိအရာက်ဆုံးအသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ပခင်း ပဖစ်ြါ 
သည်။ 

ြုံ (၃၄) - အမျ ိုးမျ ိုးအသာ စီမံကိန်းအရးဆွဲမှုနည်းလမ်းအအထာက်အကူများ၊ နိုင်ငံအရးြန်းတိုင်များကို အြါင်းစြ်ထည့်သွင်း၍ မမို့အတာ်တွင်းရှိ အမျ ိုးမျ ိုးအသာ 
အစိမ်းအရာင်အနရာများကို ချတိ်ဆက်ထားသည့်  မယ်လ်မိုမမို့၏ အစိမ်းအရာင်-အပြာအရာင် မဟာဗျူဟာ  

Starting point: Comprehensive plan- goals related to green and blue structures

Global goals for sustainable development

City politicial goals

Ecosystem services - regulating, cultural, supporting

Goals: Health and well-being - climay adoptation - Viodiversity - Participation



မြို့ပြရေေှည်တည်တံ့ြှုဆိုင်ော သုံးသြ်ရေ့ောပြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ြဟာဗျူဟာ ထားဝယ်မြို့62

ြုံ (၃၅) - Kalvebod အရလှိုင်းများနှင့် အရအြါ်ြန်းခခံသည် ကိုြင်အဟဂင်တွင် အရအြါ်အြမ်းအပဖအနရာ အမျ ိုးအစားအသစ်တစ်ခု ပဖစ်သည်။ 

၈.၃။  Kalvebod Waves 

ကိုြင်အဟဂင်၏ ကမ်းနားဆိြ်ကမ်းအနရာကို အသုံးမဝင်အတာ့သည့် အိုမင်းအဟာင်းနွမ်းအနအသာ အနရာတစ်အနရာအပဖစ်မှ မမို့အတာ်၏ ဖွံ့မဖိုး 
တိုးတက်မှုအရှိဆုံး စီးြွားအရးလုြ်ငန်းများ၊ အြမ်း အပဖရာအနရာများပဖင့် စည်ကားအနသည့် အနရာတစ်အနရာအပဖစ် အသွင်အပြာင်းလဲအြးခဲ့
ြါသည်။ ဤသို့ အသွင်အပြာင်းလဲအြးနိုင်ရန် လုြ်အဆာင်ခဲ့သည့် အရာတစ်ခုမှာ အရပြင်သို့ ထိုးထွက်အန အသာ ဆိြ်ခံတံတားများနှင့်အတူ  
အများပြည်သူအြမ်းအပဖအနားယူနိုင်သည့် Klavebod Waves ကမ်းနားြန်းခခံကို တည်အဆာက်ခဲ့ပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ Kalvebod Waves ြန်းခခံ 
တွင် ကယက် အလှအသင်း၊ အသဘသာဆိုက်ကြ်ရာကျွန်းငယ်တစ်ခု၊ နားအနရန် အနရာများ၊ အများပြည်သူ အသုံး ပြုနိုင်အသာ အားကစားရုံများ 
ြါဝင်ြါသည်။  ဤြန်းခခံသည် ယခင်က ြုဂ္ဂလိကြိုင်ပဖစ်မြီး အများပြည်သူ ဝင်အရာက်နိုင်ပခင်းမရှိသည့်အနရာတစ်ခုကို အများပြည်သူ အသုံး 
ပြုနိုင်ရန် အစိုးရ မှ ပြန်လည်စီစဉ်အဆာင်ရွက်အြးခဲ့သည့် သာဓကတစ်ခု ပဖစ်ြါသည်။ ဤအနရာတွင် အများ ပြည်သူအြမ်းအပဖရာအနရာများ၏  
ေီေိုင်းတွင် ြါဝင်အသာ အြိုင်းကဏ္ဍ သုံးခုကို ထင်ရှားစွာ အတွ့ပမင်ရြါသည်။ ြထမတစ်ခုမှာ ေီေိုင်းတွင် မမို့ပြတစ်ဆက်တစ်စြ်တည်းရှိမှုကိ ု
အအလးအြးထားမြီး ဆြိက်မ်းတစအ်လျှာကရ်ှ ိရညရ်ယွခ်ျကတ်စခ်တုည်းအတကွ ်အသုံးပြုအသာ အအဆာကအ်ဦများနငှ့ ်သသိာစွာ ကွာပခားမှုကိ ု 
အြါ်လွင်အအာင် အရးဆွဲထားြါသည်။ ေုတိယ အားပဖင့် ြန်းခခံသို့ လာအရာက်သူများအအနပဖင့် အနအရာင်ပခည်ကို အများဆုံး ရရှိနိုင်အအာင် (အထူး 
သပဖင့ ်အန့လညခ်င်းတငွ)် ေေီိငု်းအရးဆွထဲားပခင်း ပဖစသ်ည။် တတယိရှုအထာင့မ်ှာ ြန်းခခသံို ့လာအရာကသ်မူျားအတကွ ်ဆြိက်မ်း၏ ရှုခင်းကိ ုြုစံ ံ
အမျ ိုးမျ ိုး ခံစားကကည့်ရှုနိုင်ရန် အရအြါ်သို့ ထိုးထွက်အနအသာ ဆိြ်ခံတံတားများ ထည့်သွင်းတည်အဆာက်အြးထားပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ ထားဝယ ်
မမို့မှ စီမံကိန်းအရးဆွဲသူများက ပမစ်ကမ်းကို ပြည်သူများ လာအရာက် အြမ်းအပဖနိုင်မှု ပမင့်မားလာအစရန် ကမ်းနားလမ်းပြန်လည်တည ်
အဆာက်မှုတွင် အလားတူ ဆိြ်ခံတံတား တစ်ခုကို တည်အဆာက်ရန် ဆုံးပဖတ်ထားကကြါသည်။

ြုံ (၃၆) - Kalvebod အရလှိုင်းများသို့ ထားဝယ်အဖွဲ့ သွားအရာက်အလ့လာစဉ်






