


ကလော မြို့ပြသွင်ပြင်ေက�ဏာ စစ်တြ်း 

ပြုစုသူ -

SKL International

နှင့်

ဆောက်လုြ်ဆေးဝန်ကကီးဌာန

မြို့ပြနှင့် အိြ်ော ဖွံ့မဖိုးဆေးဦးစီးဌာန

မြို့ပြဖွံ့မဖိုးြှုသုဆေသနဌာနစိေ်

အဆွွဆွွအုြ်ချုြ်ဆေးဦးစီးဌာန၊ ကဆလာ

မြို့နယ်ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေးဆကာ်ြေီ၊ ကဆလာမြို့၊ ပြည်ဆွာင်စုသြ္မေပြန်ြာနိုင်ငံ 

၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်၊ ဧမြီလ

သက်ဆိုင်ြှု ြရှိလြကာင်း လော်ပြချက်

ဤစာေြ်းြါအချက်အလက်ြျားသည် SKL International နှင့် ၎င်း၏လက်ဆအာက်ခံအဖွဲ့အစည်းြျား သို့ြဟုေ် SKL ဝန်ွြ်းြျား သို့ြဟုေ် ၎င်း

ေို့ကိုယ်စားပြုဆသာအစိုးေြျား၏အပြင်ြျားနှင့် သက်ေိုင်ပခင်းြေှိြါ။ ဤစာေြ်းြါဆပြြုံြျားေွင်ဆဖာ်ပြြါေှိဆသာ နယ်နိြိေ်ြျဉ်းြျား၊ အဆောင်ြျား၊ 

အြျ ိုးအစားခွဲပခားချက်ြျားနှင့် အပခားသေင်းအချက်အလက်ြျားသည်လည်း ြည်သည့်နယ်ြယ်ဆေသ၏ေေားဝင်အေင့်အေန်း သို့ြဟုေ် ွိုနယ်နိြိေ်

ြျဉ်းြျားအားဆွာက်ခံအေည်ပြုြှု သို့ြဟုေ် လက်ခံြှုေို့နှင့်စြ်လျဉ်း၍ SKL International ဘက်ြှ ြည်သည့်ေုံးပဖေ်သေ်ြှေ်ချက်ေစ်စုံေစ်ောကိုြျှ 

ကိုယ်စားပြုပခင်းြေှိြါ။ 

ဤအစီေင်ခံစာကို Sida ၏ ေန်ြုံဆငွြံ့ြိုးြှုပဖင့် ပြုစုွုေ်ဆဝပခင်းပဖစ်ြါသည်။ ဤအစီေင်ခံစာြါရှုဆွာင့်အပြင်ြျားသည် အလှူေှင်၏ေေားဝင်အပြင်ြျားကို 

ကိုယ်စားပြုဆဖာ်ပြွားြှုအပဖစ် ြည်သည့်နည်းလြ်းနှင့်ြျှ ယူေပခင်းြပြုသင့်ြါ။ 

လကျးဇူးတင်ေွှာ

City Profile အေွက်အသုံးပြုဆသာနည်းစနစ်ြျားနှင့် ဤအစီေင်ခံစာြါအဆြကာင်းအောြျားကို ဆေါ်ဆအာင်ဆြဦး (DUHD) ၏ နည်းစနစ်ြိုင်းေိုင်ောကူညီြံ့ြိုး

ြှုပဖင့် ဆအာက်ြါေို့ြါဝင်ဆသာအဖွဲ့ြှ စုဆြါင်းပြုစုခဲ့ပခင်းပဖစ်ြါသည် - Helena Ohlsson (SKL International)၊ Shoko Sakuma (SKL International)၊ Hsu 

Mon Kyaw (SKL International) နှင့် Mats Jarnhammar (SKL International)ေို့ ပဖစ်ြါသည်။ 

ြါဝင်ကူညီဆြးခဲ့ြကဆသာ၊ စီြံချက်အား ကကီးြကြ်ကွြ်ကဲဆြးခဲ့ြကဆသာ ဆေါ်ဆအးဆအးပြင့် (DUHD)၊ ဆေါ်စံြယ်ပဖူလွင် (URDI)နှင့် ဦးဆကျာ်ေန်းယု (GAD)

ေို့အား ြျားစွာဆကျးဇူးေင်ေှိဆြကာင်း ြှေ်ေြ်းေင်အြ်ြါသည်။ 

City Profile ပြုစုပခင်းနှင့် ြူေင်းအချက်အလက်ြျား (primary data) စုဆောင်းပခင်းေို့ကို  ကဆလာမြို့ြှ GAD၊ TDC၊ ေြ်ကွက် အုြ်ချုြ်ဆေးြှူးြျား၊  EPC၊ 

လြ်းဦးစီးဌာန၊ DALMS နှင့် KTO၊  DUHD ြှ GIS နှင့် ဆပြအသုံးချြှုဆပြြုံွုေ်ဆြးဆေးအဖွဲ့ေို့၏ြါဝင်ကူညီြံ့ြိုးြှုြျားြေှိဘဲနှင့် ဆအာင်ပြင်စွာဆောင်ေွက်နိုင် 

ြည်ြဟုေ်ဆြကာင်းနှင့် အွူးြင်ဆကျးဇူးေင်ေှိြါဆြကာင်း ြှေ်ေြ်းေင်အြ်ြါသည်။  

ြျက်နှာဖုံးဓာေ်ြုံ - ဆအာင်ေဲပြည့် 

ဂေြ်ဖစ်ေီဇိုင်း - ဟိဏ်းွက်







အေိုဆကာက်ဆဝါဟာေြျား     ၆

ြုံြျား စာေင်း     ၇
အြှာစကား     ၉
နိေါန်း    ၁၃
၁။   ကဆလာမြို့အဆြကာင်း အကျဉ်းချုြ်ေင်ပြချက်    ၁၆
၂။   နယ်ဆပြေိုင်ော အချက်အလက်ြျား   ၁၈
၂.၁။   ကဆလာမြို့နယ်   ၁၈
၂.၂။   ဆပြအသုံးချြှု ြုံစံ   ၁၉
၂.၃။   ဆေသေွင်း ချေိ်ေက်ြှုြျား   ၂၁
၃။   အဖွဲ့အစည်းစနစ်ေိုင်ော အချက်အလက်ြျား   ၂၂
၄။   လူြှုယဉ်ဆကျးြှုေိုင်ော အချက်အလက်ြျား   ၂၆
၄.၁။  လုံခခုံြှု၊ ဆဘးကင်းြှု   ၂၇
၄.၂။  ယုံြကည်ြှုနှင့် ြူးဆြါင်းဆောင်ေွက်ြှုြျား   ၂၈
၄.၃။  ပြည်သူြျား၏ သဆဘာွားအပြင်နှင့် ဦးစားဆြးလုြ်ငန်းြျား   ၂၉
၅။   စီးြွားဆေးေိုင်ော အချက်အလက်ြျား   ၃ဝ
၅.၁။  အဓိကစီးြွားဆေးကဏ္ဍြျား   ၃ဝ
၅.၂။   လူေစ်ဦးစီ၏ ြျှြ်းြျှ ွုေ်လုြ်ြှုနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုေန်ဖိုး (Per Capita GDP)   ၃ဝ
၅.၃။  ဆငွဆြကးေေ်နိုင်ြှု   ၃၁
၅.၄။  ခေီးသွားလုြ်ငန်းနှင့် အဆြွအနှစ်ေန်ဖိုး   ၃၁
၆။   ြေ်ဝန်းကျင်ေိုင်ော အချက်အလက်ြျား   ၃၂
၆.၁။  အဓိကကျသည့် သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်ေိုင်ော အေင်းအပြစ်ြျား   ၃၂
၆.၂။  ွင်းရှူးြင်ြျား   ၃၂
၆.၃။  သဘာဝဆဘးအန္တောယ်ြျား   ၃၃
၇။   မြို့ပြစနစ်ြျား   ၃၅
၇.၁။  အိြ်ော   ၃၅
၇.၂။  စွြ်းအင်   ၃၇
၇.၃။  စွန့်ြစ်ြစ္စည်းြျား   ၃၉
၇.၄။  မြို့ပြသယ်ယူြို့ဆောင်ဆေး   ၄၁
၇.၅။  ဆေစီးဆေလာစနစ်   ၄၃
၇.၆။  ဆေပဖန့်ပဖူးြှု   ၄၅
၇.၇။  သန့်ေှင်းဆေး   ၅၁
၇.၈။  အြျားပြည်သူသွားလာအသုံးပြုဆသာ ဆနော   ၅ဝ
နိဂုံး   ၅၂
ဆနာက်ေက်ေွဲစာေြ်း ၁ - အသုံးပြုဆသာ နည်းစနစ်   ၅၇
        က) Secondary Data ြျား စုဆောင်းပခင်း   ၅၈
          ခ) ဆြးခွန်းလွှာကို အဆပခခံဆသာ စစ်ေြ်း   ၅၈
              နြူနာအုြ်စုအေွယ်အစားနှင့် အိြ်ဆွာင်စုြျား ဆေွးချယ်ပခင်း   ၅၉
              ဆပဖေိုသူြျား၏ အချက်အလက်ြျား   ၅၉
          ဂ) ဆပြြုံွုေ်ပခင်း   ၆ဝ
        ဃ) ဦးေည်အုြ်စုဆေွးဆနွးြွဲြျား   ၆ဝ
          င) ဆပြအသုံးချြှုဆပြြုံဆေးေွဲပခင်း   ၆ဝ
ဆနာက်ေက်ေွဲစာေြ်း ၂ - ဆြးခွန်းလွှာ   ၆၁
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ASEAN အဆေှ့ဆောင်အာေှနိုင်ငံြျားအသင်း

BEPS အဆပခခံြညာြူလေန်းဆကျာင်း

DAO စည်ြင်သာယာဆေးအဖွဲႉ

DDM ဆဘးအန္တောယ်ေိုင်ော စီြံခန့်ခွဲြှုဦးစီးဌာန

PD စီြံကိန်းဆေးေွဲဆေးဦးစီးဌာန

DRD ဆကျးလက်ဆေသဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေးဦးစီးဌာန

DUHD မြို့ပြနှင့်အိြ်ော ဖွံ့မဖိုးဆေးဦးစီးဌာန

EPC လျှြ်စစ်ဓာေ်အားဆကာ်ြိုဆေးေှင်း

ESE လျှြ်စစ်ဓာေ်အား ပဖန့်ပဖူးဆေးလုြ်ငန်း

FGD ဦးေည်အုြ်စုဆေွးဆနွးြွဲ

GAD အဆွွဆွွအုြ်ချုြ်ဆေးဦးစီးဌာန

GDP စုစုဆြါင်းပြည်ေွင်းွုေ်ကုန်

JICA ဂျြန် အပြည်ပြည်ေိုင်ော ြူဆြါင်းဆောင်ေွက်ဆေးဆအဂျင်စီ

MIMU ပြန်ြာသေင်းအချက်အလက်စီြံခန့်ခွဲြှုယူနစ်

MOC ဆောက်လုြ်ဆေးဝန်ကကီးဌာန

MP လွှေ်ဆော်ကိုယ်စားလှယ်

SIDA ေွီေင်နိုင်ငံေကာဖွံ့မဖိုးြှု ြူးဆြါင်းဆောင်ေွက်ဆေးဆအဂျင်စီ

TDC မြို့နယ်ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေးဆကာ်ြေီ

TMC မြို့နယ်စီြံခန့်ခွဲဆေးဆကာ်ြေီ

URDI မြို့ပြဖွံ့မဖိုးြှုသုဆေသနဌာနစိေ်
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ြုံ ၁ -  ကဆလာမြို့နယ်ဆပြြုံ   ၁၈

ြုံ ၂ -  ကဆလာမြို့နယ် လူဦးဆေ   ၁၉

ြုံ ၃ -  ဆပြအသုံးချြှုြျား အချ ိုး   ၁၉

ြုံ ၄ -  ဆပြအသုံးချြှု စာေင်း   ၁၉

ြုံ ၅ -  ဆပြအသုံးချြှုဆပြြုံ (DUHD၊ ၂ဝ၁၉)   ၂ဝ

ြုံ ၆ -  ကဆလာြီးေွားဘူောရုံ   ၂၁

ြုံ ၇ -   TDC ဖွဲ့စည်းြုံဇယား - လျာွား (JICA ၂ဝ၁၇ နှင့် TDC  အောေှိနှင့် ၂ဝ၂ဝ  ြေ်လေွင် ဆေွ့ေုံဆြးပြန်းြှု ဆြါ်   

           အဆပခခံ၍)
  ၂၂

ြုံ ၈ -  ကဆလာ GAD ရုံးြှ ောွူးြျားစာေင်း (GAD ၂ဝ၂ဝ)   ၂၃

ြုံ ၉ -  ကဆလာမြို့ေှိ အစိုးေ ဦးစီးဌာနြျားနှင့် အဖွဲ့အစည်းြျား စာေင်း   ၂၄

ြုံ ၁ဝ -  ေြ်ကွက်ြျားနှင့်လူဉီးဆေသိြ်သည်းေ   ၂၇

ြုံ ၁၁ -  ေြ်ကွက်အလိုက်လူဉီးဆေေိုးေက်လာြှု၊ ၂ဝဝ၉ - ၂ဝ၁၉   ၂၇

ြုံ ၁၂ -  ဆန့ဘက်နှင့် ညဘက်ြျားေွင် လုံခခုံြှုေှိသည်ဟု ခံစားေြှုကို ကျား/ြအလိုက် ဆဖာ်ပြွားပခင်း   ၂၈

ြုံ ၁၃ -  လုံခခုံြှုေှိသည်ဟု ခံစားေြှု   ၂၈

ြုံ ၁၄ -  လူြျားအဆြါ် ယုံြကည်ြှု   ၂၈

ြုံ ၁၅ -  “မြို့ေှိလူအြျားစုအား ဆယဘုယျအားပဖင့် ယုံြကည်သည်” ဟူဆသာ အချက်ကို သဆဘာေူညီြှု အေိုင်းအော   ၂၈

ြုံ ၁၆ -  ြေ်ဝန်းကျင်ေိုးေက်ဆေးလုြ်ငန်းြျားေွင် ြါဝင်ဆောင်ေွက်ခဲ့သည် ကကိြ်နှုန်း   ၂၈

ြုံ ၁၇ -  ကဆလာမြို့ ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေးအေွက် အဓိက ဦးစားဆြးလုြ်ဆောင်ေြည့် ကဏ္ဍြျား   ၂၉

ြုံ ၁၈ -  ကဆလာမြို့ြဆေး   ၂၉

ြုံ ၁၉ -  ကဆလာမြို့နယ်ေှိ အဓိကစီးြွားဆေးကဏ္ဍြျား (PD၊ ၂ဝ၂ဝ)   ၃ဝ

ြုံ ၂ဝ -  ကဆလာမြို့နယ်ေှိ လူေစ်ဦးစီ၏ ြျှြ်းြျှ ွုေ်လုြ်ြှုနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုေန်ဖိုး (PD၊ ၂ဝ၂ဝ)   ၃ဝ

ြုံ ၂၁ -  ကဆလာမြို့၏ ေြူွူးပခားဆသာ ေန်ဖိုးြျား   ၃၁

ြုံ ၂၂ -  ကဆလာမြို့ေှိ ွင်းရှူးြင်ြျား ဆလျာ့နည်းလာပခင်း၏ အဓိကအဆြကာင်းေင်းြျား   ၃၂

ြုံ ၂၃ -  ကဆလာမြို့ေှိ သဘာဝဆဘးြျား ဆေွ့ကကုံခံစားေြှု   ၃၃

ြုံ ၂၄ -  လွန်ခဲ့ဆသာ ၁၂ လအေွင်း ကကုံဆေွ့ခဲ့ဆသာ သဘာဝဆဘးြျား   ၃၃

ြုံ ၂၅ -  ကဆလာမြို့နယ်ေွင် ပဖစ်ြွားခဲ့ဆသာ သဘာဝဆဘး အဆေအေွက် (၂ဝ၁၉၊ DDM)   ၃၄

ြုံ ၂၆ -  ကဆလာမြို့နယ်ေှိ သဘာဝဆဘးအြျ ိုးအစားေစ်ခုချင်းစီဆြကာင့် စုစုဆြါင်း ြျက်စီးေုံးရှုံးြှု ေန်ဖိုး (၂ဝ၁၉၊ DDM)   ၃၄

ြုံ ၂၇ -  ဆပဖေိုသူြျား ဆနွိုင်သည့် အိြ်ော အြျ ိုးအစား   ၃၅

ြုံ ၂၈ -  ဆပဖေိုသူြျား ဆနွိုင်သည့် အိြ်ော အေည်အဆသွး   ၃၅

ြုံ ၂၉ -  ဆပဖေိုသူြျား ဆနွိုင်ဆသာ အိြ်အြျ ိုးအစားကို ေြ်ကွက်အလိုက် ဆဖာ်ပြသည့်ြုံ   ၃၅

ြုံ ၃ဝ -  ဆပဖြကားသူြျား ဆနွိုင်သည့် အိြ်ြျားေွင် အဓိကအသုံးပြုသည့် အိြ်ဆောက်ြစ္စည်း ြျားကို ေြ်ကွက်အလိုက် 
            ဆဖာ်ပြွားသည့် ြုံ

  ၃၆

ြုံ ၃၁ -  အိြ်ော ြိုင်ေိုင်ြှု သို့ြဟုေ် ငှားေြ်းဆနွိုင်ြှု အဆပခအဆန   ၃၆

ြုံ ၃၂ -  လက်ေှိဆနောေွင် ေန္ဒေှိသဆလာက်ဆနခွင့်ေေှိြှု အဆပခအဆန   ၃၆

ြုံ ၃၃ -  ေစ်အိြ်ေည်းေွင် ဆေှေ့ဆပြာင်းပခင်းြေှိ ဆနွိုင်ခဲ့သည့် နှစ် အဆေအေွက်   ၃၇

ြုံ ၃၄ -  စွြ်းအင်ေေှိြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှု   ၃၇

ြုံ ၃၅ -  ဆပဖေိုသူြျား၏ အစိုးေ သို့ြဟုေ် ြုဂ္ဂလိက လျှြ်စစ်စွြ်းအားကွန်ေက်ြျား နှင့်ချေိ်ေက်ွားြှု အဆပခအဆန   ၃၇
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ြုံ ၃၆ -  လက်ေှိ လျှြ်စစ်ဓာေ်အား အဆပခခံအဆောက်အအုံြျား အဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိဆသာ နြူနာအုြ်စုြျား   ၃၈

ြုံ ၃၇ -  ကဆလာမြို့နယ်ေှိ စုစုဆြါင်းလျှြ်စစ်ဓာေ်အားသုံးစွဲြှု (EPC၊ ၂ဝ၂ဝ)   ၃၈

ြုံ ၃၈ -  ဆပဖေိုသူြျားြကား လျှြ်စစ်ဓာေ်အား လက်လှြ်းြီြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့်   ၃၉

ြုံ ၃၉ -  ဆပဖေိုသူြျား၏ ချက်ပြုေ်ေန် အသုံးပြုဆသာ စွြ်းအင်ေင်းပြစ်ြျား   ၃၉

ြုံ ၄ဝ -  ဆပဖေိုသူြျားြကား အြှိုက်သိြ်းဝန်ဆောင်ြှုြျားအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှု   ၃၉

ြုံ ၄၁ -  အိြ်ေွင်းအြှိုက်ြျားကို စွန့်ြစ်ြုံ   ၃၉

ြုံ ၄၂ -  ေြ်ကွက် (၆) ြှ အြှိုက်ြုံဆနော   ၄ဝ

ြုံ ၄၃ -  TDC ြှ ဆန့စဉ်သိြ်းဆသာ အြှိုက်ေန် (TDC၊ ၂ဝ၂ဝ)   ၄ဝ

ြုံ ၄၄ -  လက်ေှိအြှိုက်သိြ်းသည့် စနစ်အဆြါ် ဆကျနြ်ြှုအေင့်အား ေြ်ကွက်အလိုက်ပြြုံ   ၄ဝ

ြုံ ၄၅ -  အြှိုက်စွန့်ြစ်သည့် နည်းလြ်းြျားကို ေြ်ကွက်အလိုက်ပြြုံ   ၄ဝ

ြုံ ၄၆ -  လက်ေှိအြှိုက်သိြ်းစနစ်အဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှု ြေှိဆသာ နြူနာအုြ်စုြျား   ၄၁

ြုံ ၄၇ -  သွားလာြှုြုံစံြျား   ၄၁

ြုံ ၄၈ -  လြ်းအေည်အဆသွးအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှု   ၄၁

ြုံ ၄၉ -  လက်ေှိလြ်းအြျ ိုးအစာြျားနှင့် စိေ်ဆကျနြ်ြှု ြေှိဆသာ နြူနာအုြ်စုြျား   ၄၃

ြုံ ၅ဝ -  အဓိကသွားလာြှုြုံစံကို ေြ်ကွက်အလိုက်ပြြုံ   ၄၃

ြုံ ၅၁ -  ယာဉ်ြိုင်ေိုင်ြှုကို ေြ်ကွက်အလိုက်ပြြုံ   ၄၃

ြုံ ၅၂ -  ဆေစီးဆေလာစနစ်အဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့်   ၄၄

ြုံ ၅၃ -  ဆေစီးဆေလာစနစ်အဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုကို ေြ်ကွက်အလိုက်ပြြုံ   ၄၄

ြုံ ၅၄ -  ဆေစီးဆေလာစနစ်နှင့် စိေ်ဆကျနြ်ြှု ြေှိဆသာ နြူနာအုြ်စုြျား   ၄၄

ြုံ ၅၅ -  အိြ်သုံးဆေအေွက် ဆေအေင်းအပြစ်ြျား   ၄၅

ြုံ ၅၆ -  ဆေပဖန့်ပဖူးြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့်   ၄၅

ြုံ ၅၇ -  ကဆလာမြို့ေှိ အစိုးေဆေဆြးဆဝဆေးအဆွာက်အြံ့ြျား (TDC၊ ၂ဝ၁၉)   ၄၆

ြုံ ၅၈ -  ကဆလာမြို့၏ အဓိကဆေအေင်းအပြစ်ြျားစာေင်း (TDC၊ ၂ဝ၂ဝ)   ၄၇

ြုံ ၅၉ -  ေြ်ကွက်အလိုက် အိြ်သုံးဆေအေွက် ဆေအေင်းအပြစ်ြျား   ၄၈

ြုံ ၆ဝ -  ေြ်ကွက်အလိုက်ဆသာက်သုံးဆေအေွက် ဆေအေင်းအပြစ်ြျား   ၄၈

ြုံ ၆၁ -  ေြ်ကွက်အလိုက် သန့်ေှင်းဆသာဆေ ေေှိြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှု   ၄၉

ြုံ ၆၂ -  ဆေဆြးဆဝြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှု ြေှိေပခင်း အဆြကာင်းြျား   ၄၉

ြုံ ၆၃ -  အသုံးပြုသည့် အိြ်သာအြျ ိုးအစား   ၄၉

ြုံ ၆၄ -  သန့်ေှင်းဆေးစနစ်အဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့်   ၄၉

ြုံ ၆၅ -  ေြ်ကွက်အလိုက် အသုံးပြုသည့် အိြ်သာအြျ ိုးအစား   ၅ဝ

ြုံ ၆၆ -  အြျားသွားလာအသုံးပြုဆသာ ဆနောြျားကို အသုံးပြုနိုင်ြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့်   ၅ဝ

ြုံ ၆၇ -  ေြ်ကွက်အလိုက် လွန်ခဲ့သည့် ၇ ေက်အေွင်း အြျားသွား လာောဆနောသို့ သွားဆောက်သည့်အကကိြ်ဆေ   ၅၁

ြုံ ၆၈ -  ေြ်ကွက်အလိုက် အြျားသွားလာောဆနော လက်လှြ်းြီြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှု   ၅၁

ြုံ ၆၉ -  ကျားြအလိုက် လွန်ခဲ့သည့် ၇ေက်အေွင်း အြျားသွား လာောဆနောသို့ သွားဆောက်သည့်အကကိြ်ဆေ   ၅၁

ြုံ ၇ဝ -  ကျားြအလိုက် အြျားသွားလာောဆနော လက်လှြ်းြီြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှု   ၅၁

ြုံ ၇၁ -  ကဆလာCity Profile ဆကာက်ယူပြုစုြှုလုြ်ငန်းစဉ်   ၅၇

ြုံ ၇၂ -  ကဆလာမြို့၏ City Profile ပြုစုောေွင် ြါဝင်ဆောင်ေွက်ဆသာ အဓိကအဖွဲ့အစည်းြျား   ၅၈

ြုံ ၇၃ -  ဆပဖေိုသူြျား၏ ကျား/ြပဖစ်ြှု   ၅၉

ြုံ ၇၄ -  ဆပဖေိုသူြျား၏ အသက်အေွယ်   ၅၉

ြုံ ၇၅ -  ဆြးခွန်းလွှာကို အဆပခခံသည့် စစ်ေြ်းဆကာက်ယူဆနြုံ   ၅၉

လေါ်လေးလေးပြင့် 

ေုေိယညွှန်ြကားဆေးြှူးချုြ်

မြို့ပြနှင့်အိြ်ောဖွံ့မဖိုးဆေးဦးစီးဌာန၊ 

ဆောက်လုြ်ဆေးဝန်ကကီးဌာန

ပြည်ဆွာင်စုသြ္မေပြန်ြာနိုင်ငံ
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ြြကာြီနှစ်ြျားအေွင်းက ပြန်ြာနိုင်ငံေွင်ပဖစ်ဆြါ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံဆေးနှင့်အဖွဲ့အစည်းစနစ်ြျားေိုင်ော အဆပြာင်းအလဲြျားက မြို့ပြ 

ပဖစ်ွွန်းြှုကိုလှုံ့ဆော်အားဆြးခဲ့မြီး မြို့ကကီးမြို့နယ်ြျားေှိ မြို့ပြအဆပခခံအဆောက်အအုံဝန်ဆောင်ြှုြျားအဆြါ် ဖိအားြျားကျ 

ဆောက်ဆစပခင်း၊ အိြ်ောြလုံဆလာက်ပခင်းနှင့် ကျူးဆကျာ်ေြ်ကွက်ြျားေိုးြွားလာပခင်းေို့ကိုလည်း ပဖစ်ဆြါ်ဆစခဲ့ြါသည်။ ပြန်ြာ 

နိုင်ငံေွင် ဆောက်လုြ်ဆေးဝန်ကကီးဌာန (MOC) ဆအာက်ေှိ မြို့ပြနှင့်အိြ်ောဖွံ့မဖိုးဆေးဦးစီးဌာနသည် မြို့ပြနှင့်အိြ်ောကဏ္ဍ ဖွံ့မဖိုး 

ေိုးေက်ဆေးအေွက် ောဝန်ေှိဆသာ အစိုးေဌာနပဖစ်မြီး မြို့ပြလုြ်ငန်းစဉ်သစ် (New Urban Agenda) ၏ ဆေေှည်ေည်ေံ့ခိုင်မြဲမြီး 

အားလုံးြါဝင်နိုင်ဆသာ ကကံ့ကကံ့ခံနိုင် စွြ်းေှိသည့် မြို့ပြဖွံ့မဖိုးဆေးြန်းေိုင်ြျားပြည့်ြီနိုင်ဆစေန် ဦးစားဆြးအစီအစဉ်အချ ို့ကို ဆောင်ေွက် 

ေန် သန္နိဋ္ဌာန်ချြှေ်ွားြါသည်။ ွိုအစီအစဉ်ြျားွဲေွင် ပြန်ြာနိုင်ငံေှိ အနာဂေ်မြို့ပြစီြံကိန်း ဆေးေွဲဆေးြဟာဗျူဟာကို လြ်း 

ညွှန်ဆြးြည့် အြျ ိုးသားအေင့်မြို့ပြြူဝါေလည်း ြါဝင်ြါသည်။ ွိုြျှသာြက ဆေသန္တေအစိုးေြျားကို မြို့ပြစီြံကိန်းဆေးေွဲပခင်း၊ 

မြို့ပြဖွံ့မဖိုးြှု၊ ဆေေှည်ေည်ေံ့ဆစြှုနှင့် စွြ်းေည်ပြှင့်ေင်ြှုေို့နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ကူညီြံ့ြိုးေန်ြှာလည်း DUHD ၏ ဦးစားဆြးကိစ္စြျားြင် 

ပဖစ်ြါသည်။ SKL international နှင့် DUHD ေို့ ြူးဆြါင်း၍ DUHD ၏ ဌာနခွဲေစ်ခုပဖစ်ဆသာ မြို့ပြဖွံ့မဖိုးြှုသုဆေသနဌာနစိေ် 

(URDI) ြှေစ်ေင့် SymbioCity အစီအစဉ်ကို ပြန်ြာနိုင်ငံေွင် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်ြှ စေင်ဆောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။ 

ကဆလာမြို့၏ အချက်အလက်ြျား (Kalaw City Profile) စုစည်းဆကာက်ယူပြုစုပခင်းကို SymbioCity စွြ်းေည်ပြှင့်ေင်ြှုအစီအစဉ်၏ 

အစိေ်အြိုင်းေစ်ခုအပဖစ် ဆောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။ ဆောင်ေွက်ေဲ အစီအစဉ်ဆအာက်ေွင် စြ်းသြ်ဆောင်ေွက်သည့် ဤလုြ်ငန်းအေွက် 

ကဆလာမြို့ကိုဆေွးချယ်ခဲ့မြီး ဆေသခံအာဏာြိုင်ြျားြှ လိုလိုလားလားပဖင့် စွြ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ြကြါသည်။ ပြန်ြာနိုင်ငံေွင် အြျ ိုးသား 

မြို့ပြြူဝါေကိုဆဖာ်ဆောင်နိုင်ဆေး အဓိကဦးစားဆြးလုြ်ငန်းေစ်ေြ်ပဖစ်သည့် မြို့ဆော်ြျား၏အချက်အလက်ြျား (City Profile) 

စုစည်းဆကာက်ယူပခင်းသည် ြူဝါေြန်းေိုင်ြျားပြည့်ြီဆေးကိုအဆွာက်အကူပြုမြီး ကဆလာမြို့၏အချက်အလက်ြျား စုဆောင်း 

ပခင်းသည် အသိြညာစုဆောင်း ွုေ်ပြန်ြှုနှင့်စွြ်းေည်ပြှင့်ေင်ြှုြျားအေွက် စံနြူနာပြလုြ်ဆောင်ြှုေစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ ဤလုြ် 

ဆောင်ြှုြှ ေုံးပဖေ်ချက်ချြှေ်ြှုြျား၏အဆပခခံအပဖစ် အချက်အလက်ြျားကိုစုဆောင်းသည့်နည်းစနစ်အသစ်ေစ်ခုအား ေေှိဆစခဲ့မြီး 

ပြန်ြာနိုင်ငံေှိအပခားဆနောဆေသြျားေွင် ြိေ္တူကူးယူအသုံးပြုနိုင်ြါသည်။ 

ယဉ်ဆကျးြှုေိုင်ောေန်ဖိုးြျား၊ ြေ်ဝန်းကျင်ေိုင်ောေန်ဖိုးြျားကိုွိန်းသိြ်းပခင်းနှင့် မငိြ်းချြ်းဆေးေည်ဆောက်ပခင်းေို့ကို ေစ် 

မြိုင်နက်ေည်းဆောင်ေွက်ေင်း ဆေေှည်ေည်ေံ့ခိုင်မြဲဆသာဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ြှုေေှိဆအာင်ဆောင်ေွက်နိုင်ဆြကာင်းပြသနိုင်သည့် စံနြူနာ 

ပြမြို့ဆော်ပဖစ်ဆေးဟူသည့် ကဆလာမြို့၏ အနာဂေ်ဆြျှာ်ြှန်း ပြည့်ြီဆေးအေွက် ွိုအချက်အလက်ြျားကိုအနာဂေ် မြို့ပြစီြံ 

ကိန်းဆေးေွဲပခင်းနှင့် အဆပခခံဝန်ဆောင်ြှုြျားဆောင်ေွက်ဆြးပခင်းေို့ေွင် ေက်လက်အသုံးပြုသွားြည်ပဖစ်သည်။ ဆောင်ေွက်ခဲ့ 

ဆသာ City Profile သည် ဆေသန္တေအေင့်ေှိ စစ်ေြ်းဆကာက်ယူြှုနှင့် သေင်းအချက်အလက်စီြံခန့်ခွဲြှု စွြ်းေည်ြျားကို 

ေိုးေက်ဆစခဲ့မြီး မြို့နယ်အေင့်ေှိဝန်ဆောင်ြှုြျားဆောင်ေွက်ဆြးြှုသဘာဝနှင့်စြ်လျဉ်း၍ နယ်ဆပြဆေသေိုင်ော (spatial) အဆပခ 

အဆနြျားကိုနားလည်သိေှိဆစကာ မြို့ဆြါ်ေြ်ကွက်ြျားေှိ မြို့ပြစနစ်အဆပခခံအဆောက်အအုံြျားေိုင်ောအချက်အလက်ြျားကို ေစ် 

စု ေစ်စည်းေည်းပဖစ်ဆအာင် စုစည်းနိုင်ခဲ့ြါသည်။ ွို့ပြင် City Profile သည် ပြန်လည်ပြင်ေင်ဆေးေွဲဆနသည့် ကဆလာမြို့၏ မြို့ပြ 

စီြံကိန်းကို လြ်းညွှန်ဆြးသွားြည်ပဖစ်သည်။  အသုံးပြုခဲ့သည့်နည်းစနစ်ကိုလည်း ပြန်ြာနိုင်ငံေှိ အနာဂေ်မြို့ပြစီြံကိန်းဆေးေွဲြှု 

လုြ်ငန်းစဉ်ြျားေွင် အသုံးပြုသွားြည်ပဖစ်သည်။  

ကဆလာမြို့၏ City Profile ဆကာက်ယူနိုင်ဆေး ကူညီြံ့ြိုးဆောင်ေွက်ဆြးခဲ့ြကဆသာ ေွီေင်နိုင်ငံ အစိုးေ၊ Sida၊ SKL International၊ 

ကဆလာမြို့ြှ အာဏာြိုင်ြျား၊ ြါဝင်ကူညီခဲ့ြကဆသာ ကျွြ်းကျင် ြညာေှင်ြျားနှင့် ေက်စြ်ြေ်သက်သူြျားအားလုံးကို MOC 

ဆအာက်ေှိ DUHD ကိုယ်စား ြျားစွာ ဆကျးဇူးေင်ေှိြါဆြကာင်း ဆပြာြကားလိုြါသည်။ အနာဂေ်ေွင်လည်း ေက်လက်၍ ြူးဆြါင်း 

ဆောင်ေွက်သွားနိုင်ေန် ဆြျှာ်လင့်ြါသည်။ 

လေါ်လေးလေးပြင့် 

ေုေိယညွှန်ြကားဆေးြှူးချုြ်

မြို့ပြနှင့်အိြ်ောဖွံ့မဖိုးဆေးဦးစီးဌာန၊ 

ဆောက်လုြ်ဆေးဝန်ကကီးဌာန

ပြည်ဆွာင်စုသြ္မေပြန်ြာနိုင်ငံ
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နိုင်ငံဆော်၏ လိုအြ်လျက်ေှိဆသာလူ့စွြ်းအားအေင်းအပြစ်ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေးကဏ္ဍေွင် ဆောက်လုြ်ဆေးဝန်ကကီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့်အိြ် 

ောဖွံ့မဖိုးဆေးဦးစီးဌာနြှ မြို့ပြစီြံကိန်းဆေးေွဲပခင်းနှင့်အိြ်ောဖွံ့မဖိုးဆေးလုြ်ငန်းြျားနှင့်သက်ေိုင်ဆသာ စွြ်းဆောင်ေည်ပြှင့်ေင်ဆေး

သင်ေန်းြျားအား ဆောင်ေွက်ဆြးလျက်ေှိြါသည်။ ဆခေ်ြီေိုးေက်မြီး ဆေေှည်ေည်ေံ့ဖွံ့မဖိုးဆသာမြို့ကကီးြျားပဖစ်ဆြါ်လာဆေး 

အေွက် ပြည်သူအားလုံးမြို့ပြဖွံ့မဖိုးေုိးေက်ြှုအသိြညာေေှိေန်ြှာ အွူးအဆေးြါလှဆသာဆြကာင့် စွြ်းဆောင်ေည်ပြှင့်ေင်ဆေးသင် 

ေန်းြျားသည် ြေှိြပဖစ်အဆေးြါလှဆြသည်။

ေွီေင်နိုင်ငံ၊ SKL International နှင့် ြူးဆြါင်းဆောင်ေွက်ဆသာ SymbioCity CapacityBuilding Programme သည် ဖွံ့မဖိုးေဲ 

နိုင်ငံြျား၏ အဆေွ့အကကုံြျားအဆြါ်အဆပခခံ၍ ဆေေှည်ေည်ေံ့၍ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆသာမြို့ပြြျားဆြါ်ွွန်းလာဆစေန် စီြံကိန်းဆေး 

ေွဲပခင်းကိုသင်ြကားသည့် သင်ေန်းပဖစ်ြါသည်။ အေိုြါသင်ေန်းေွင် နယ်ြယ်အသီးသီးြှကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ ဌာနေိုင်ောြျား 

ြှ အြှုွြ်း အောွြ်းြျား ြါဝင်မြီး စာဆေွ့လက်ဆေွ့သင်ြကားြကေကာ စုဆြါင်းညှိနှိုင်းြှုေလေ်ြျားပဖင့် အဆပဖေှာဆသာစနစ်ကို 

အသုံးပြုဆသာသင်ေန်းပဖစ်ြါသည်။ SymbioCity သင်ေန်းသည် မြို့ပြဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ြှုအေွက် ဘက်စုံကဏ္ဍစုံြှစဉ်းစားသည့်နည်း 

စံနစ်ပဖစ်မြီး အစိုးေနှင့်ပြည်သူအြကား အသိအပြင်ဗဟုသုေြျားဖလှယ်သည့်နည်းစံနစ်ပဖစ်ြါသည်။ သင်ေန်းသားအချင်းချင်းြူး 

ဆြါင်းဆောင်ေွက်ြှုြှသည် ပြည်သူ၊  ဆေသန္တေအစိုးေ၊ ပြည်ဆွာင်စုအစိုးေြျားြကား ြူးဆြါင်းဆောင်ေွက်ြှုကိုပြင့်ေင်ဆြးသည့်

သင်ေန်းလည်းပဖစ်ြါသည်။ ွားဝယ်၊ ကဆလး၊ ကဆလာ မြို့ (၃) မြို့ြှ Core Group သင်ေန်းသားြျားအား ေွီေင်နိုင်ငံေွင် 

သင်ေန်းေက်ဆောက်ခဲ့ပခင်းပဖင့် နိုင်ငံေကာအဆေွ့အကကုံဆကာင်းြျားေေှိကာ အေိုြါနိုင်ငံ၏ မြို့ပြဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေးေိုင်ော 

ကဏ္ဍစုံ ဆွာင့်စုံေို့ကိုဆလ့လာခဲ့ေဆသာဆြကာင့် ြိြိဆေသဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေးေွင်ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ေန် အွူးအသုံးဝင်လှြါ 

သည်။

အချုြ်အားပဖင့် နိုင်ငံေကာ၏ မြို့ပြဖွံ့မဖိုးဆေးေိုင်ောအဆလ့အကျင့်ဆကာင်းြျားကိုဆလ့လာသင်ယူခွင့်ေေှိသည့် ယခုကဲ့သို့ဆသာ 

သင်ေန်းြျားကို ြိုြိုေိုးချဲ့၍ြို့ချနိုင်ြည်ေိုလျှင် ေိုင်းပြည်အေွက် အလွန်ြင်အကျ ိုးေှိြည်ပဖစ်ြါသည်။ ယခုကဲ့သို့သင်ေန်းပဖစ် 

ဆပြာက်ဆေးအေွက် ဆောင်ေွက်ဆြးြါဆသာ ေွီေင်နိုင်ငံ၊ SKL Internationalအဖွဲ့ကိုလည်း အွူးြင်ဆကျးဇူးေင်ြါဆြကာင်းဆပြာ

ြကားလိုြါသည်။

လေါက်တာ စြယ်ပေူေွင်

ေုေိယညွှန်ြကားဆေးြှူး

မြို့ပြဖွံ့မဖိုးဆေးသုဆေသနဌာနစိေ် 

မြို့ပြနှင့်အိြ်ောဖွံ့မဖိုးဆေးဦးစီးဌာန

ဦးလကျာ်စန်းယ ု

(ြ/၄၆ဝ၄)

ေုေိယမြို့နယ်အုြ်ချုြ်ဆေးြှူး

အဆွွဆွွအုြ်ချုြ်ဆေးဦးစီးဌာန၊ 

ကဆလာမြို့နယ်
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trSmpum; GAD (uavm)

နိုင်ငံဆော်သြ္မေ၏လြ်းညွှန်ြှုပဖင့် ပြည်ဆွာင်စုအစိုးေရုံးဝန်ကကီးဌာနဆအာက်ေှိ အဆွွဆွွအုြ်ချုြ်ဆေးဦးစီးဌာနသည် အုြ်ချုြ် 

ဆေးပြုပြင်ဆပြာင်းလဲဆေးြူဆဘာင် (၂ဝ၁၉) ကို အဆကာင်အွည်ဆဖာ်ဆောင်ေွက်လျက်ေှိမြီး ယင်းကို ပြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဆေေှည်ေည် 

ေံ့ခိုင်မြဲမြီး ဟန်ချက်ညီဆသာဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ြှုစီြံကိန်း (MSDP) နှင့် ချေိ်ေက်ွားြါသည်။ အုြ်ချုြ်ဆေးကဏ္ဍ၊ စီးြွားဆေး 

ကဏ္ဍနှင့် ဆပြအသုံးချြှုကဏ္ဍေို့သည် MSDP နှင့်အညီ ေီြိုကဆေစီဖက်ေေယ်ပြည်ဆွာင်စုကကီးဆြါ်ွွန်းလာဆေး ဦးေည်ဆောင် 

ေွက်သွားြကေြည်ပဖစ်သည်။ SKL International သည် ဆောက်လုြ်ဆေးဝန်ကကီးဌာနဆအာက်ေှိ မြို့ပြနှင့်အိြ်ောဖွံ့မဖိုးဆေးဦးစီး

ဌာနနှင့်ြူးဆြါင်း၍ ကဆလာမြို့နယ်ေွင် SymbioCity စွြ်းေည်ပြှင့်ေင်ဆေးအစီအစဉ်နှင့်အေူ ကဆလာမြို့၏ City Profile ကို 

ဆောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။ ယင်းသည် ပြန်ြာနိုင်ငံေွင်ြွြေုံးဆောင်ေွက်နိုင်ခဲ့ဆသာ city profile ပဖစ်ြါသည်။ ဤ city profile 

ေွင် ကဆလာမြို့၏ အားသာချက်ြျား၊ အားနည်းချက်ြျားနှင့် လိုအြ်ချက်ြျားကဲ့သို့ဆသာ အဆပခခံသေင်းအချက်အလက်ြျား 

ြါဝင်ြါသည်။ လက်ဆေွ့အဆပခအဆနြှန်ကို နားလည်သိေှိပခင်းပဖင့် အစိုးေဌာနေိုင်းသည် ၎င်းေို့၏လုြ်ငန်းြျားကို ြို၍စနစ်ကျစွာ 

စီြံခန့်ခွဲနိုင်ြကြါသည်။  

လြ်းညွှန်ြှုြျားဆြးခဲ့ဆသာ လွှေ်ဆော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းဆကာင်း၊ ြူးဆြါင်းဆောင်ေွက်၍ အကူအညီြျား ဆြးခဲ့ြကသည့် 

DUHD နှင့် SKL international ကိုလည်းဆကာင်း၊ City Profile ဆကာက်ယူပြုစုြှုလုြ်ငန်းစဉ်အေွက် လိုအြ်ဆသာ ဓာေ်ြုံြျား၊ 

ဆပြြုံြျားနှင့် အချက်အလက်ြျားကို စုဆောင်းဆြးြကြါဆသာ၊ ြံ့ြိုးဆြးြကြါဆသာ ဌာနေစ်ခုချင်းစီြှ ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ ေြ်ကွက် 

အုြ်ချုြ်ဆေးြှူးြျားနှင့် စာဆေးြျား၊ Kalaw Tourism Organisation (KTO) ြှ အဖွဲ့ဝင်ြျားကိုလည်းဆကာင်း ဆကျးဇူးဥြကာယ 

ေင်ေှိြါဆြကာင်း ြှေ်ေြ်းေင်အြ်ြါသည်။ 

ဦးလကျာ်စန်းယု 

(ြ/၄၆ဝ၄)

ေုေိယမြို့နယ်အုြ်ချုြ်ဆေးြှူး

အဆွွဆွွအုြ်ချုြ်ဆေးဦးစီးဌာန၊ 

ကဆလာမြို့နယ်
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ကဆလာမြို့၏အချက်အလက်ြျား (Kalaw City Profile) သည် မြို့ပြစီြံကိန်းဆေးေွဲပခင်းနှင့် ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ြှုေိုင်ော မြို့ဆော် 

အေင့်အချက်အလက်ြျားကို စုစည်းေင်ပြဆြးွားြါသည်။ မြို့၏လက်ဆေွ့အေှိေေားြျားကို နားလည်သိေှိမြီးအချက်အလက် 

ြျားဆြါ်ေွင် အဆပခခံ၍ စီြံကိန်းဆေးေွဲပခင်းေိုင်ော ေုံးပဖေ်ချက်ြျားကို ချြှေ်နိုင်ဆေးေွင် ဆေသန္တေအေင့်အချက် အလက်ြျားသည် 

အလွန်အဆေး ကကီးြါသည်။ Kalaw City Profile ေွင် မြို့ဆနလူွု၏ အဆေွ့အကကုံြျားနှင့် သဆဘာွားအပြင်ြျားကို အဓိကွား၍ 

မြို့ပြစီြံကိန်းဆေးေွဲပခင်းနှင့် ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ြှုအေွက် အဆပခခံပဖစ်သည့် အချက်အလက်ြျားကို ဆဖာ်ပြဆြးွားြါသည်။ 

ဤ City Profile လုြ်ငန်းစဉ်ကို မြို့ပြနှင့် အိြ်ောဖွံ့မဖိုးဆေးဦးစီးဌာန (DUHD) နှင့် အဆွွဆွွအုြ်ချုြ်ဆေး ဦးစီးဌာန (GAD)၊ 

မြို့နယ်စည်ြင်သာယာဆေးဆကာ်ြေီ (TDC) နှင့် မြို့ပြစီြံကိန်းဆေးေဲွဆေးနှင့် စီြံခန့်ခွဲဆေးေို့အေွက် သက်ေိုင်ောဌာနြျားြူး

ဆြါင်း၍ဦးဆောင်ဦးေွက်ပြုခဲ့မြီး ေွီေင်နိုင်ငံေကာ ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ြှုြူးဆြါင်းဆောင်ေွက်ဆေးဆအဂျင်စီ (Sida) ြှ ေန်ြုံဆငွြံ့ြိုးသည့် 

ပြန်ြာနိုင်ငံေှိ SymbioCity စွြ်းေည်ပြှင့်ေင်ြှုအစီအစဉ်ဆအာက်ေှိ SKL International ၏ ြံ့ြိုးကူညီပဖင့် ဆောင်ေွက် ြါသည်။  

City Profile ေွင် မြို့နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ရှုဆွာင့်စုံြှ အချက်အလက်ြျားကို ေင်ပြွားော နယ်ဆပြဆေသ ေိုင်ော၊ အဖွဲ့အစည်းစနစ်ေိုင်ော 

အြိုင်းြျားအပြင် ြေ်ဝန်းကျင်၊ လူြှုဆေးနှင့် စီးြွားဆေးေိုင်ော ကိစ္စြျား၊ ဆေ၊ စွြ်းအင်၊ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းနှင့် ေစ်ဆနောြှ ေစ်ဆနော 

သွားလာနိုင်ြှုကဲ့သို့ မြို့ပြစနစ်ြျား ြါဝင်ြါသည်။ အချက်အလက်ြျားသည် မြို့နယ်နှင့် မြို့၏ ြေ်ဝန်းကျင်ဆေသြျားအဆြကာင်း 

ချေိ်ေက်ေင်ပြြှု အေိုင်းအောေစ်ခုအွိြါေှိဆသာ်လည်း ကဆလာမြို့နှင့်သက်ေိုင်ဆသာအချက်အလက်ြျားကိုသာ အဓိက 

ွားေင်ပြွားြါသည်။ ေြ်ကွက်အေင့်နှိုင်းယှဉ်ေင်ပြွားြှုြျားြါေိှသည့်အေွက် အစိုးေအောေှိြျားအဆနပဖင့် မြို့အေွင်းေှိ 

ဝန်ဆောင်ြှုြျားဆောင်ေွက်ဆြးဆနြှုအဆပခအဆနနှင့် အချ ို့ဆနောြျားေွင် ဝန်ဆောင်ြှုြျားဆောင်ေွက်ဆြးေန်အေွက် ပြည့်စုံပခင်း 

ြေှိဆသးဆသာ အဆပခခံအဆောက်အအုံလိုအြ်ချက်ြျားကို နားလည်သိေှိဆစြည်ပဖစ်ြါသည်။ ွို့ပြင် သြားရိုးကျဆကာက်ယူစု 

ဆောင်းြကသည့် အချက်အလက်ြျားစုသည် ဝန်ဆောင်ြှုဆြးသူြျားဘက်ြှ (supply-side) အချက်အလက်ြျားပဖစ်ြကဆသာ် 

လည်း City Profile သည်  ဝန်ဆောင်ြှုေယူသူနိုင်ငံသားြျားဘက်ြှအချက်အလက်ြျားကို ွည့်သွင်းဆကာက်ယူေန် ေည်ေွယ် 

ဆောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။   

အချက်အလက်ြျားကိုစုဆောင်းပြုစုောေွင် ကဆလာမြို့နယ်ေှိအိြ်ဆွာင်စုြျားအားလုံး၏ ၁ဝ% ခန့်ကိုလွှြ်းခခုံဆသာဆြးခွန်း လွှာ

ဆြါ်အဆပခခံ၍ဆကာက်ယူသည့်စစ်ေြ်းကို အသုံးပြုခဲ့ြါသည်။ ဝန်ဆောင်ြှုြျားကို လက်လှြ်းြီအသုံးပြုနိုင်ြှု၊ ဝန်ဆောင် ြှုြျားအဆြါ် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှု၊ သဆဘာွားအပြင်ြျားနှင့် ဦးစားဆြးြျားအဆြကာင်းဆြးခွန်းြျားကို ဆြးပြန်းခဲ့ြါသည်။ စစ်ေြ်းြှေစ်ေင့် 

ဆကာက်ယူခဲ့သည့် primary data ြျားကို အချက်အလက်ြျားစုဆောင်းြှုနှင့် ေစ်မြိုင်နက်ေည်းေွင် DUHD ြှ ဆောင်ေွက်ခဲ့သည့် 

ဆပြအသုံးချြှုဆပြြုံဆေးေွဲပခင်း (land use mapping) ပဖင့် အားပဖည့်ွားြါသည်။ လူဦးဆေသန်းဆခါင်စာေင်းနှင့် သက်ေိုင်ောဌာန 

ြျားြှစာေွက်စာေြ်းြျားကဲ့သို့ secondary data ေင်းပြစ်ြျားြှလည်း ေန်ဖိုးေှိဆသာအချက်အလက်ြျားကို ေေှိခဲ့ြါသည်။ 

ဤလုြ်ငန်းစဉ်ကို နည်းြညာအကူအညီြျားစွာြလိုအြ်ဘဲ အလွယ်ေကူ ြိေ္တူြွားယူဆောင်ေွက်နိုင်ဆစေန် ေည်ေွယ်၍ 

အသုံးပြုဆသာ နည်းစနစ်ြျားကို ကုန်ကျစေိေ်နည်းဆစြည့်၊ ရိုးေှင်းလွယ်ကူသည့် နည်းစနစ်ြျားအပဖစ် ေီဇိုင်းဆေးေွဲွားြါသည်။ 

ဤ City Profile လုြ်ငန်းစဉ်သည် ပြန်ြာနိုင်ငံေှိ အပခားမြို့ြျားသို့ြျှဆဝဆြးနိုင်ြည့်နည်းစနစ်ေစ်ခုပဖင့် စစ်ေြ်းစွြ်းေည်နှင့် သေင်း 

အချက်အလက်စီြံခန့်ခွဲြှုစွြ်းေည်ြျားကို ြျ ိုးဆွာင်ဆြးခဲ့ြါသည်။ 

ဤဆေှ့ဆပြးစီြံချက်ြှအချက်အလက်ြျားသည် ဆနာက်ေစ်ကကိြ်ဆောင်ေွက်ြည့် စီြံကိန်းဆေးေွဲြှုလုြ်ငန်းစဉ်အေွက် ဦးစား ဆြး

ေြည့်နယ်ြယ်အချ ို့ကိုသေ်ြှေ်ဆဖာ်ွုေ်ေန်ေည်ညွှန်းကိုးကားနိုင်ဆသာ်လည်း ဆောင်ေွက်ေြည့်လုြ်ငန်းြျားကို အေိအကျ 

သိေှိနိုင်ေန် ြိုြိုအဆသးစိေ်ဆသာသုဆေသနြျားကို ပြုလုြ်ေန်လိုအြ်ြါလိြ့်ြည်။ စီြံချက်၏သဘာဝအေ ဆေသခံြျား၊ ေြ်ကွက် 

အာဏာြိုင်ြျား၊ မြို့နယ်အေင့် အုြ်ချုြ်ဆေးြှူးြျား၊ မြို့နယ်စီြံကိန်းဆေးေွဲဆေးအဖွဲ့ြျားနှင့် ဆောက်လုြ်ဆေးဝန်ကကီးဌာနေို့ြကား 

အွက်ဆအာက်ြူးဆြါင်းဆောင်ေွက်ြှုကို အားဆြးွားြါသည်။ 
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 ဤအစီေင်ခံစာေွင် City Profile လုြ်ငန်းစဉ်အေွင်း အချက်အလက်စုဆောင်းဆကာက်ယူြှုြျားအဆြကာင်းကို ေင်ပြွားြါသည်။ 

ြူေင်းအချက်အလက်ြျားကို ကဆလာမြို့နယ် GAD နှင့် TDC  ေို့ြှစီြံခန့်ခွဲမြီး ွိုအချက်အလက်ြျားကို အေိုြါဌာနြျားြှ 

ေေှိနိုင်ြါသည်။ ွို့ပြင် အစီေင်ခံစာေွင် ေလေ်ြျားကိုလည်းေင်ပြွားမြီး ဆနာက်ေက်ေွဲစာေြ်းြျားေွင် စစ်ေြ်းေွင် 

အသုံးပြုခဲ့သည့်နည်းစနစ်နှင့် ဆြးခွန်းလွှာအဆြကာင်းကို ေှင်းလင်းေင်ပြွားြါသည်။  

စစ်ေြ်းအဖွဲ့အဆနပဖင့် ဆေှ့ဆပြးစြ်းသြ်ဆောင်ေွက်ခဲ့သည့် ဤ City Profile ြှ ေေှိဆသာ အသိြညာဗဟုသုေြျားသည် ပြန်ြာ 

နိုင်ငံေှိ စီြံကိန်းဆေးေွဲြှုနှင့်ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ြှုေို့အေွက် အချက်အလက်စုဆောင်းပခင်းနှင့် စီြံခန့်ခွဲပခင်းစွြ်းေည်ြျားပြှင့်ေင်ေန်၊ 

နိုးြကားွက်ပြက်ပခင်း၊ ြူးဆြါင်းဆောင်ေွက်ပခင်းအသိအပြင်ြျားြိုြိုအားဆကာင်းလာဆစေန်လြ်းဖွင့်ဆြးနိုင်လိြ့်ြည်ဟု ဆြျှာ်လင့် 

ြိြါသည်။ 
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မြို့နယ်ေြည ်- ကဆလာမြို့နယ် 

ခရိုင်ေြည ်- ဆောင်ကကီးခရိုင်

ပြည်နယ်ေြည် - ေှြ်းပြည်နယ်

ေူဦးလရ

17,276
ေိြ်လောင်စု

4143
ေူဦးလရတိုးြွားနှုန်း

ေစ်နှစ်လျှင် 0.98 % (၂ဝဝ၉ – ၂ဝ၁၉) 

ရြ်ကွက်ေလရေတွက် - ၁၁ ခု   ဧေိယာအကျယ်အဝန်း -  2,777 ဧက

  
ေိြ်ရာေြျ ိုးေစားြျား ေိြ်ရာေရည်ေလသွး

30%

64%

6%
Good

Fair

Poor

စိတ်လကျနြ်ြှု (၁-၅) 

စွြ်းေင် ေြှိုက်သိြ်းစနစ် လရစီးလရောစနစ်

ဆေ ေြ်းေရည်ေလသွး ေြျားသွားောေသုံးပြုလသာလနရာ

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied
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ကဆလာမြို့၏ ဆယဘုယျစိေ်ဆကျနြ်ြှုနှုန်းသည် ြျှြ်းြျှ ၃.၂-၃.၉ ေှိြါသည်။ စစ်ေြ်းဆပဖေိုသူြျားက ဆေစီးဆေလာစနစ်၊ ဆေ၊ လြ်း 

အေည်အဆသွးနှင့် အြျားပြည်သူသွားလာအသုံးပြုဆသာဆနောေို့ွက် စွြ်းအင်နှင့်အြှိုက်သိြ်းစနစ်ကို စိေ်ဆကျနြ်ြှုနှုန်း ြိုြိုပြင့် 

ြားဆြကာင်း ဆဖာ်ပြဆပြာေိုြကြါသည်။  

သွားောြှုြုံစံ

5%

62%

0%

0%

29%

4%
Private car

Private motorbike

Bicycle

Bus

Walking

Motorbike taxi

ေဓိကစီးြွားလရးေုြ်ငန်း

လန့ေချနိ်တွင် ေုံခခုံသည်ဟု ခံစားရြှု ေိြ်နီးနားချင်းြျားေလြါ်ယုံြကည်ြှု

GDP per capita of Kalaw Township 

Kyats (PD, 2018) 

(national average: 2 million Kyats)

16.4%
5.2%

3.5%

41.5%
4.3%

3.3%

16.8%

1.6%
2.6%

4.7%

0.2%

Construction

Industries

Trading

Rental and other services

Fishries and Meat

Transportation

Social and Management

Finance

Communication

Electricity

Forestry

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied

4

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied

3,7

ကလောမြို့၏ ရြ်ကွက်ြျား
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ကဆလာမြို့သည် ပြန်ြာနိုင်ငံ၊ ေှြ်းပြည်နယ်၊ ဆောင်ကကီးခရိုင်၊ ကဆလာမြို့နယ်ေွင် ေည်ေှိြါသည်။ ကဆလာမြို့အား ဆောင်ဆြါ်မြို့  

အပဖစ်ေည်ခဲ့မြီး ကိုလိုနီဆခေ်အေွင်းက လူကကိုက်ြျားွင်ေှားဆသာအြန်းဆပဖစခန်းနှင့် ြညာဆေးေိုင်ောဗဟိုဌာနေစ်ခုပဖစ်ခဲ့

ြါသည်။ ွူးပခားသည့် သဘာဝအလှနှင့် ဆောေန်းြျား၊ ေည်မငိြ်ဆအးချြ်းသည့်ြေ်ဝန်းကျင်နှင့် သာယာသည့်ောသီဥေု၊ ေြူ 

ွူးပခားသည့် ဗိသုကာလက်ောြျားနှင့်အေူ ကဆလာမြို့သည် ယဆန့ွက်ေိုင် ပြည်ေွင်းပြည်ြခေီးသွားြျားကို ေွဲဆောင်နိုင် 

ဆနေဲပဖစ်ြါသည်။ 

 

ြုံ ၁ - ကဆလာမြို့နယ်ဆပြြုံ

မြို့နယ်ေွင် မြို့သုံးမြို့နှင့် ဆကျးေွာအုြ်စု ၂၉ စု ြါဝင်ြါသည်။ မြို့နယ်ေစ်ခုလုံးေှိ လူဦးဆေ၏ ၃၆% သည် မြို့ပြဆေသေွင် 

ဆနွိုင်ြကပခင်းပဖစ်ော ေစ်နိုင်ငံလုံး၏ ြျှြ်းြျှနှုန်း (၃ဝ.၆%) ွက်ြို၍ ပြင့်ြားြါသည်။ မြို့သုံးမြို့ပဖစ်ဆသာ ကဆလာ၊ ဆအာင်ြန်း 

နှင့် ဟဲဟိုး ေို့သည် မြို့ဆြါ်ေြ်ကွက်ြျားပဖင့် ဖွဲ့စည်းွားြါသည်။ ဟဲဟိုးမြို့ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ေွင်ေည်ဆွာင်ခဲ့မြီး မြို့၏ 

အဓိကလုြ်ငန်းဆောင်ောသည် ဟဲဟိုးဆလေိြ်နှင့် ြျားစွာချေိ်ေက်ဆနြါသည်။ ဟဲဟိုးဆလေိြ်သည် ေှြ်းပြည်နယ်ဆောင်ြိုင်း၏ 

ဆလဆြကာင်းသယ်ယူြို့ဆောင်ဆေးအေွက် အဓိကအချက်အချာဌာနပဖစ်ြါသည်။ ဆအာင်ြန်းမြို့သည် ဆေသွွက်စိုက်ြျ ိုးဆေးွုေ် 

ကုန်ြျားနှင့် ကုန်ြစ္စည်းြျားကို ကုန်သွယ်ဆောင်းဝယ်ေန် ြကားခံမြိုေစ်မြို့အပဖစ် လူသိြျားြါသည်။ အစိုးေအုြ်ချုြ်ဆေးရုံးြျားသည် 

အဓိကအားပဖင့် ကဆလာမြို့ေွင်ေည်ေှိဆသာ်လည်း ဆအာင်ြန်းမြို့ေွင် လူဦးဆေြိုြိုသိြ်သည်းြျားပြားြါသည်။  
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မြို့နယ်
မြို့ပြ/ 

လကျးေက်
ေြည်

ရြ်ကွက် သို့ြဟုတ် 

လကျးရွာေုြ်စု 

ေလရေတွက်

စုစုလြါင်းေူဦးလရ
စုစုလြါင်းသြားရိုးကျ 

ေိြ်လောင်စု ေလရေတွက်၁1

ကဆလာ

မြို့ပြ

ကဆလာ ၁၁ ၁၇,၂၂၂ ၄,၁၄၃
ဟဲဟိုး ၅ ၁၂,၂၆၇ ၂,၈၆၅
ဆအာင်ြန်း ၁၂ ၃ဝ,၄၅၉ ၆,၇၆၇

ဆကျးလက်
ဆကျးေွာ 

အုြ်စု
၂၉ ၁ဝ၅,၇၃၆ ၂၃,၃ဝ၉

ကဆလာမြို့ေွင် ေြ်ကွက်ဆြါင်း ၁၁ ခု ေှိြါသည်။ အစိုးေအုြ်ချုြ်ဆေးရုံးြျားသည် ယခင်က မြို့လယ်ဆခါင်ပဖစ်ခဲ့သည့် မြို့၏ 

ဆောင်ဘက်ြိုင်း ေြ်ကွက် (၄) ေွင် အြျားေုံးေည်ေှိြါသည်။ ေပဖည်းပဖည်းနှင့် ကဆလာမြို့ြဆစျးနှင့် အဓိကလြ်းြကကီးဆြကာင့် 

လူြျားနှင့် ဘဏ်ကဲ့သို့ဆသာ အပခားလုြ်ငန်းဆောင်ောြျား၊ ဆောင်းဝယ်ဆဖာက်ကားြှုြျားသည် ေြ်ကွက် (၄) ၏ ဆပြာက်ဘက်ြိုင်းနှင့် 

ေြ်ကွက် (၅) ဘက်သို့ ဆေှေ့ဆပြာင်းလာြါသည်။  ဆပြအသုံးချြှုဆပြြုံဆေးေွဲြှုြှ ေလေ်ြျားအေ၂1 ကဆလာမြို့ ဆပြဧေိယာ၏ ဆလးြုံေစ်ြုံ 

(၂၅.၃%) ကို လူဆနအိြ်ဆပခြျားအေွက်အသုံးပြုမြီး ၎င်းဆနာက်ေွင် စိြ်းလန်းဆသာနယ်ဆပြ (၂၃.၈%)နှင့် စစ်ဘက်ေိုင်ောနယ်ဆပြ 

(၂ဝ.၅%) ေို့အေွက် အသုံးပြုြါသည်။ 

၂1 ဟိုေယ်ြျားကို အဆပခခံအားပဖင့် ဝန်ဆောင်ြှုအပဖစ် အြျ ိုးအစားသေ်ြှေ်ြါသည်။ သို့ဆသာ် အချ ို့ဆသာြိုင်ေိုင်ြှုြျားကို လူဆနဧေိယာဆအာက်ေွင် ွည့်သွင်းွားြါသည်။ 

ဆပြအသုံးချြှုဆပြြုံဆေးေွဲပခင်းနည်းစနစ်အဆြကာင်းကို ဆနာက်ေက်ေွဲကို ဖေ်ရှုဆလ့လာနိုင်ြါသည်။   

ဆပြအသုံးချြှု ဧေိယာ (ဧက) အချ ိုး

လူဆနဧေိယာ ၇ဝ၂.၄၈ ၂၅.၃%

အစိြ်းဆောင်ဧေိယာ ၆၆၂.၃၂ ၂၃.၈%

စစ်ဘက်ေိုင်ော ၅၆၉.၇၄ ၂ဝ.၅%

လြ်း ၄၃၉.၂၃ ၁၅.၈%

ဝန်ဆောင်ြှု ၁၅၁.၄၄ ၅.၅%

ဘာသာဆေး ၁၂၅.၈၁ ၄.၅%

အဖွဲ့အစည်း ၇၃.၃၅ ၂.၆%

ဆေွု ၁၆.၂၄ ဝ.၆%

ကူးသန်းဆောင်းဝယ် ၁၆.၁၈ ဝ.၆%

ြီး/ဆေဝန်ဆောင်ြှုြျား ၁၅.၆၈ ဝ.၆%

သယ်ယူြို့ဆောင်ဆေး ၄.၅၄ ဝ.၂%

ြကက်/ဘဲဆြွးပြူဆေး ဝ.၁၉ ဝ.ဝ%

စက်ြှု ဝ.၁၆ ဝ.ဝ%

ြုံ ၄ - ဆပြအသုံးချြှုအချ ိုးြုံ ၃ - ဆပြအသုံးချြှုြျားစာေင်း

၁1 သြားရိုးကျအိြ်ဆွာင်စုေိုသည်ြှာ အြိုးေစ်ြိုးဆအာက် (အဆောက်အအုံေစ်ခု သို့ြဟုေ် ခခံဝင်း) ေွင် ဆေွြျ ိုးဆော်စြ်သည်ပဖစ်ဆစ၊ ြဆော်စြ်သည်ပဖစ်ဆစ အေူဆနွိုင်မြီး 

ေစ်အိုးေည်းစားဆသာ လူေစ်စုကို ေိုလိုြါသည် (လူဦးဆေ သန်းဆခါင်စာေင်း၊ ၂ဝ၁၄)

ြုံ ၂ - ကဆလာမြို့နယ် လူဦးဆေ (GAD ၂ဝ၁၉)
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ြုံ ၅ - ဆပြအသုံးချြှုဆပြြုံ(DUHD ၂ဝ၁၉)



 20 21

 
ေြ်းကွန်ရက်ချတိ်ဆက်ြှုြျား - ကဆလာမြို့အား အဆသးစားစက်ြှု 

ကုန်ွုေ်လုြ်ြှုြျားလုြ်ကိုင်ြကသည့်ေွာငယ်ဆလးြျားက ဝိုင်းေံွား 

ြါ သည်။ ကုန်ြစ္စည်းနှင့် လူြျားသယ်ယူြို့ဆောင်သွားလာဆေး လွယ်ကူ 

ဆချာဆြွ့ဆစေန်အေွက် ေစ်ဆနောနှင့်ေစ်ဆနောချေိ်ေက်ြှုသည် 

အဆေးကကီးြါသည်။ ပြည်ဆွာင်စုလြ်းြကကီး(အာေှလြ်းြကကီး ၂) သည် 

ကဆလာမြို့နယ်၏ အဓိကလြ်းြကကီးပဖစ်ြါသည်။ ွိုလြ်းြကကီး သည် 

မြို့၏ဆပြာက်ဘက်ြိုင်းကိုပဖေ်သန်းသွားသည့် အဆေှ့အဆနာက်သွယ် 

ေန်းဆနဆသာလြ်းြကကီးပဖစ်မြီး အဆေှ့ဘက်သို့သွားလျှင် ေရုေ်နယ် 

စြ်အနီးေှိကျ ိုင်းေုံမြို့နှင့် အဆနာက်ဘက်သို့သွားလျှင် ြိေ္ထီလာမြို့သို့ 

ဆောက်ေှိြါသည်။ ကဆလာမြို့ြေ်လြ်းအားမြို့ေွင်းသွားလာေန် 

အြျားေုံးအသုံးပြုြါသည်။ ကဆလာမြို့အေွင်းေွင်အြျားပြည်သူ 

သုံးဘေ်စ်ကားြျားြေှိဆသာ်လည်း ြုဂ္ဂလိကဘေ်စ်ကားြျား  

သို့ြဟုေ် ကားစုငှားပခင်းြျားကို ဆေသအေွင်းေက်သွယ်ချေိ်ေက်ြှု 

ြျားအေွက် ြြကာခဏအသုံးပြုြကြါသည်။ 

ြီးရေားေြ်းချတိ်ဆက်ြှုြျား - ကဆလာဘူောကို ၁၉၁၄ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၁၈ ခုနှစ်ြကားေွင် ဆောက်လုြ်ခဲ့ြါသည်။ ဘူောရုံ၏ 

ဗိသုကာလက်ောသည် ကိုလိုနီဆခေ်လက်ောပဖစ်မြီး ကဆလာမြို့အေွက် အွင်ကေဆနောေစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ ေန်ကုန်မြို့ြှ 

ကဆလာမြို့သို့ ြီးေွားပဖင့်သွားြည်ေိုလျှင် ၁၇ နာေီနှင့် ၄၅ ြိနစ် ြကာြါသည် (၃၆၉ ြိုင်)။ ခေီးသည်ေင်ြီးေွားြျားကို 

ေစ်ဆန့ေစ်ကကိြ် ဆပြးေွဲဆြးမြီး ကုန်ေင်ေွားြျားကို နှစ်ေက်ေစ်ကကိြ် သာစည်-လွိုင်ဆကာ် ေွားလြ်းအေိုင်း ဆပြးေွဲဆြး 

ြါသည်။ ဆန့စဉ်ေွားစီးခေီးသည်အဆေအေွက်ြှာ ြျှြ်းြျှ နိုင်ငံပခားသား ၂ဝ ဦးနှင့် ဆေသခံ ၆ဝ ဦး ပဖစ်ြါသည် (ပြန်ြာ့ြီးေွား၊ 

၂ဝ၁၉)။ ဆလယာဉ်ခေီးစဉ်ြျားကဲ့သို့ အပခားသယ်ယူြို့ဆောင်ဆေးနည်းလြ်းြျားဆြကာင့်လည်းဆကာင်း၊ ဝန်ဆောင်ြှုြျား ပြည့်စုံလုံ

ဆလာက်ြှုြေှိပခင်းဆြကာင့်လည်းဆကာင်း ေွားလြ်းအသုံးပြုသူအဆေအေွက်ြှာ ကျေင်းလာြါသည်။ 

လေလြကာင်းချတိ်ဆက်ြှုြျား - ဟဲဟိုးဆလေိြ်သည် ကဆလာမြို့နှင့် ဆောင်ကကီးမြို့ြကားေွင်ေည်ေှိမြီး ကဆလာမြို့ြှ ၃၇ ကီလိုြီော 

အကွက်ေွင်ေှိြါသည်။ ဤဆလေိြ်သည် အင်းဆလးကန်သို့ လာဆောက်လည်ြေ်လိုဆသာခေီးသွားြျားကိုေွဲဆောင်သည့် ေှြ်းပြည်

နယ်ဆောင်ြိုင်း၏ဝင်ဆြါက်ပဖစ်သလို အပခားဆေသြျားသို့ ဆလဆြကာင်းခေီးပဖင့်သွားလာလိုသည့်ခေီးသည်ြျားကူးဆပြာင်းော ဆနော 

လည်းပဖစ်ြါသည်။ ဟဲဟိုးဆလေိြ်ေွင် ေန်ကုန်၊ ြန္တဆလး၊ ဆညာင်ဦး၊ လားရှိုး၊ ကျ ိုင်းေုံနှင့် ောချလီိေ်ြှ ဆလယာဉ်ခေီးစဉ်ြျားေှိြါ  

သည်။ ဝယ်လိုအားပြင့်ြားဆသာဆြကာင့် ဟဲဟိုးနှင့် ေန်ကုန်ြကား ဆန့စဉ် ဆလယာဉ်ခေီးစဉ် ၅ ခု ဆပြးေွဲဆြးဆနြါသည်။ 

ဟဲဟိုးဆလေိြ်ကို နိုင်ငံေကာဆလေိြ်ေစ်ခုအပဖစ်အေင့်ပြင့်ေင်ေန်ဆောင်ေွက်ဆနဆသာအစီအစဉ်ြျားေှိမြီး ယင်းသည် ဆေသ 

အေွင်းေှိ အဆပခခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုြျားအဆြါ်  ဖိအားြျားွြ်ြံေိုးြွားလာြည်ပဖစ်ြါသည်။ 

ြုံ ၆-  ကဆလာ ြီးေွားဘူောရုံ
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ကလောမြို့နယ်၏ ေုြ်ချုြ်လရးေုြ်ငန်းစဉ် 

ပြန်ြာနိုင်ငံေှိ ေုေိယေန်းစားမြို့အြျားစုနှင့်အလားေူစွာ ကဆလာမြို့နယ်ကိုလည်း အစိုးေဌာနအချ ို့ကစီြံအုြ်ချုြ်မြီး ွိုဌာန 

အြျားစုသည် ပြည်ဆွာင်စုဝန်ကကီးဌာနြျားဆအာက်ြှဌာနြျား ပဖစ်ြါသည်။ ဆေသန္တေအေင့်ဆေွးဆကာက်ေင်ဆပြှာက်ွားဆသာ 

အုြ်ချုြ်ဆေးအဖွဲ့ ြေှိြါ။  အေင့်အြျ ိုးြျ ိုးေွင် ဆစာင့်ြကည့်ြကြ်ြေ်ပခင်းနှင့် အစိုးေဌာနေိုင်ောြျားြကား ဆြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းပခင်းြျားကို 

ောဝန်ဆောင်ေွက်ဆနသည့်ဆကာ်ြေီအချ ို့ ေှိြါသည်။  

 

မြို့နယ်အေင့်ရုံးြျားသည် ဆေသန္တေဝန်ဆောင်ြှုြျားကိုဆောင်ေွက်ဆြးမြီး ၎င်းေို့၏ ပြည်ဆွာင်စုဝန်ကကီးြျား သို့ြဟုေ် ပြည်နယ်/

ေိုင်းဆေသကကီးအေင့်ဌာနြျားသို့ အစီေင်ခံေင်ပြြါသည်။ ကဏ္ဍစုံနှင့်သက်ေိုင်သည့်ောဝန်ြျားကိုွြ်းဆောင်ေဆသာဌာန ဆလးခု 

ေှိြါသည်။ ၎င်းေို့ြှာ အဆွွဆွွအုြ်ချုြ်ဆေးဦးစီးဌာန ၃2(GAD) နှင့် မြို့နယ်စည်ြင်သာယာဆေးဆကာ်ြေီ ၄3(TDC) အပြင် စီြံကိန်း 

ဆေးေွဲဆေး ဦးစီးဌာန (PD)နှင့် ဆကျးလက်ဆေသဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေးဦးစီးဌာန (DRD) ေို့ပဖစ်ြါသည်။   

အစိုးေဌာနေိုင်ောြျားွဲေွင် GAD သည် မြို့နယ်အုြ်ချုြ်ဆေးလုြ်ငန်းစဉ်အေွင်း ြသဇာသက်ဆောက်ြှုအေှိေုံးနှင့် အဆေးအကကီးေုံး 

ဌာနအဖွဲ့အစည်းေစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ မြို့နယ်အေင့်ေှိအပခားဌာနြျားနှင့် ဆြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းဆောင်ေွက်ြါသည်။ အပခားဌာနြျားဆောင် 

ေွက်နိုင်သည့်အင်အားြေှိဆသာအခါြျားေွင်လည်း GAD ၏အားကို ေယူဆောင်ေွက်ေပခင်းြျား ေှိနိုင်ြါသည်။ ွို့ပြင် GAD 

သည် လူဦးဆေစာေင်း၊ ဆပြယာြှေ်ြုံေင်နှင့် အခွန်အြျ ိုးြျ ိုးဆကာက်ယူပခင်းြျားကိုလည်း ောဝန်ယူဆောင်ေွက်ြါသည်။ ၂ဝ၂ဝ 

ခုနှစ် ဆဖဆဖါ်ဝါေီလအွိ ကဆလာမြို့နယ် GAD ရုံးေွင် ဝန်ွြ်း ၇၉ ဦး ောဝန်ွြ်းဆောင်ဆနြါသည်။ ဆအာက်ြါဇယားေွင် 

ဝန်ွြ်းြျား၏အဆေအေွက်ကို ော ူွးအေင့်အလိုက်ဆဖာ်ပြဆြးြါသည်။ ကျား/ြ အချ ိုးညီြျှြှုအေ ွိုရုံးေွင် အြျ ိုးသားနှင့် အြျ ိုး 

သြီးဝန်ွြ်းအချ ိုးြှာ ေန်းေူနီးြါးေှိြါသည်။ GAD မြို့နယ်အုြ်ချုြ်ဆေးြှူးသည် ကဏ္ဍြျ ိုးစုံြါဝင်ဆသာ မြို့နယ်အေင့်ဆကာ်ြေီ 

အြျားစုေွင် ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်ဆောင်ေွက်ြါသည်။ မြို့နယ်စီြံခန့်ခွဲဆေးဆကာ်ြေီ (TMC) သည် ေစ်မြို့နယ်လုံး၏ စီြံခန့်ခွဲြှုကို ကကီးြကြ် 

ြါသည်။ 

၃2 ေည်ညွှန်းကိုးကားဆသာ စာအုြ်စာေြ်းအချ ို့ေွင် မြို့နယ်အဆွွဆွွအုြ်ချုြ်ဆေးြှူးရုံး (GAO) ဟု သုံးနှုန်းွားြါသည်။ သို့ဆသာ် ကဆလာမြို့ေွင် GAD ကို ြို၍ 

အသုံးြျားဆသာဆြကာင့် ွိုအေိုင်း သုံးနှုန်းသွားြါြည်။ 

၄ 3  TDC ကို စည်ြင်သာယာဆေးအဖွဲ့ (DAO) ဟုလည်းဆခါ်ြါသည်။ ဤအစီေင်ခံစာေွင် ကဆလာမြို့၌ ြို၍ အသုံးြျားသည့် TDC ဟူဆသာ အသုံးအနှုန်းကိုသာ သုံးနှုန်းသွားြည်    

        ပဖစ်သည်။ 

ရာေူး
လနရာ 

ေလရေတွက်

ေက်ရှိဝန်ေြ်း

ကျား ြ စုစုလြါင်း

လက်ဆွာက်ညွှန်ြကားဆေးြှူး ၁ ၁ ၁ ၁

ဦးစီးအောေှိ ၁ ၁ ၁ ၁

ေုေိယဦးစီးြှူး ၃ ၂ ၁ ၃

ဌာနခွဲစာဆေး ၁  ၁ ၁

အကကီးေန်းစာဆေး ၄ ၁ ၃ ၄

စာေင်းကိုင် (၃) ၅၄ ၁  ၁ ၁

အကကီးေန်းလက်နှိြ်စက်စာဆေး ၁  ၁ ၁

အငယ်ေန်းစာဆေး ၈ ၄ ၄ ၈

အငယ်ေန်းစာဆေး (ေြ်ကွက် အုြ်ချုြ်ဆေးြှူးရုံး) ၄၈ ၂၄ ၂၄ ၄၈

စာေင်းကိုင် (၄) ၂  ၂ ၂

အငယ်ေန်းလက်နှိြ်စက်စာဆေး ၂  ၂ ၂

ယာဉ်ဆြာင်း (၅) ၃ ၁  ၁

သန့်ေှင်းဆေး ၁  ၁ ၁

ညဆစာင့် ၁   ဝ

ရုံးအကူ ၃ ၃  ၃

စာြို့ ၁ ၁  ၁

 ၈၁ ၃၈ ၄ဝ ၇၈

                     ြုံ ၈ - ကဆလာ GAD ရုံးြှ ောွူးြျားစာေင်း (GAD ၂ဝ၂ဝ) 

TDC သည် မြို့နယ်အေင့်ေွင် အဆေးြါဆသာဆနာက်ွြ်အဖွဲ့အစည်းေစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ ၎င်းသည် မြို့နယ်ေွင်းေှိမြို့ဆြါ်ေြ်ကွက် 

ြျားကို စီြံအုြ်ချုြ်မြီး ဆေဆြးဆဝဆေး၊ လျှြ်စစ်၊ ဆေစီးဆေလာစနစ်ြျား၊ အစိုင်အခဲစွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် သဘာဝဆဘးအန္တောယ် 

ေိုင်ောစီြံခန့်ခွဲြှုကဲ့သို့ မြို့ပြဝန်ဆောင်ြှုြျားကို ောဝန်ယူစီြံခန့်ခွဲြါသည်။ ွ ိုြျှသာြက အခွန်အခြျား၊ ေဏ်ဆြကးြျား ဆကာက်ယူ 

ပခင်းအပြင် စီးြွားဆေးလုြ်ငန်းလိုင်စင်ြျားွုေ်ဆြးပခင်း၊ သားသေ်ရုံြျားနှင့်ဆစျးြျားကိုလိုင်စင်ွုေ်ဆြးပခင်းေို့ကို ဆောင်ေွက် 

ပခင်းပဖင့် ဆေသန္တေစီးြွားဆေးဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ြှုကို ြကြ်ြေ်ွိန်းဆကျာင်းြါသည်။ TDC သည် ပြည်သူြျားွံြှအခွန်ြျားနှင့် ဝန် 

ဆောင်ြှုအသုံးပြုသူြျားွံြှ အခဆြကးဆငွြျားဆကာက်ယူခွင့်ေှိြါသည်။ ကိုယ်ြိုင်ေုံးပဖေ်လုြ်ြိုင်ခွင့်အဆော်အေန်ေှိမြီး နှစ်စဉ် 

ဘေ်ဂျက်အသုံးစေိေ်ြျားနှင့်ြေ်သက်သည့်ေုံးပဖေ်ချက်ြျားကို လွေ်လြ်စွာချြှေ်နိုင်ြါသည်။ TDC သည် ပြည်နယ်/ေိုင်း 

ဆေသကကီးအေင့် စည်ြင်သာယာဆေးဝန်ကကီးဌာနသို့အစီေင်ခံမြီး ဗဟိုအစိုးေ၏အုြ်ချုြ်ြှုဆအာက်ြှ လုံးဝနီးြါးကင်းလွေ်ဆသာဌာန 

ပဖစ်ြါသည်။ အပခားဆသာ အစိုးေဌာနေိုင်ောအြျားစုြှာြူ ဘဏ္ဍာဆငွအေင်းအပြစ်ြျားအေွက် ပြည်နယ်/ေိုင်းဆေသကကီး သို့ြဟုေ် 

ပြည်ဆွာင်စုအေင့်အဆြါ်  ြှီခိုြကေြါသည်။ TDC ေွင် ဝန်ွြ်းအေင့် သုံးေင့်ေှိြါသည် - အကကီးေန်းအေင့်၊ အငယ်ေန်းအေင့်နှင့် 

ကန်ွရိုက်ဝန်ွြ်းေို့ပဖစ်ြါသည်။ 

ြုံ ၇ -  TDC ဖွဲ့စည်းြုံဇယား - လျာွား (JICA ၂ဝ၁၇ နှင့် ဆေွ့ေုံဆြးပြန်းြှုဆြါ် အဆပခခံ၍) 
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ရာေူး
လနရာ 

ေလရေတွက်

ေက်ရှိဝန်ေြ်း

ကျား ြ စုစုလြါင်း

လက်ဆွာက်ညွှန်ြကားဆေးြှူး ၁ ၁ ၁ ၁

ဦးစီးအောေှိ ၁ ၁ ၁ ၁

ေုေိယဦးစီးြှူး ၃ ၂ ၁ ၃

ဌာနခွဲစာဆေး ၁  ၁ ၁

အကကီးေန်းစာဆေး ၄ ၁ ၃ ၄

စာေင်းကိုင် (၃) ၅၄ ၁  ၁ ၁

အကကီးေန်းလက်နှိြ်စက်စာဆေး ၁  ၁ ၁

အငယ်ေန်းစာဆေး ၈ ၄ ၄ ၈

အငယ်ေန်းစာဆေး (ေြ်ကွက် အုြ်ချုြ်ဆေးြှူးရုံး) ၄၈ ၂၄ ၂၄ ၄၈

စာေင်းကိုင် (၄) ၂  ၂ ၂

အငယ်ေန်းလက်နှိြ်စက်စာဆေး ၂  ၂ ၂

ယာဉ်ဆြာင်း (၅) ၃ ၁  ၁

သန့်ေှင်းဆေး ၁  ၁ ၁

ညဆစာင့် ၁   ဝ

ရုံးအကူ ၃ ၃  ၃

စာြို့ ၁ ၁  ၁

 ၈၁ ၃၈ ၄ဝ ၇၈

                     ြုံ ၈ - ကဆလာ GAD ရုံးြှ ောွူးြျားစာေင်း (GAD ၂ဝ၂ဝ) 

TDC သည် မြို့နယ်အေင့်ေွင် အဆေးြါဆသာဆနာက်ွြ်အဖွဲ့အစည်းေစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ ၎င်းသည် မြို့နယ်ေွင်းေှိမြို့ဆြါ်ေြ်ကွက် 

ြျားကို စီြံအုြ်ချုြ်မြီး ဆေဆြးဆဝဆေး၊ လျှြ်စစ်၊ ဆေစီးဆေလာစနစ်ြျား၊ အစိုင်အခဲစွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် သဘာဝဆဘးအန္တောယ် 

ေိုင်ောစီြံခန့်ခွဲြှုကဲ့သို့ မြို့ပြဝန်ဆောင်ြှုြျားကို ောဝန်ယူစီြံခန့်ခွဲြါသည်။ ွ ိုြျှသာြက အခွန်အခြျား၊ ေဏ်ဆြကးြျား ဆကာက်ယူ 

ပခင်းအပြင် စီးြွားဆေးလုြ်ငန်းလိုင်စင်ြျားွုေ်ဆြးပခင်း၊ သားသေ်ရုံြျားနှင့်ဆစျးြျားကိုလိုင်စင်ွုေ်ဆြးပခင်းေို့ကို ဆောင်ေွက် 

ပခင်းပဖင့် ဆေသန္တေစီးြွားဆေးဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ြှုကို ြကြ်ြေ်ွိန်းဆကျာင်းြါသည်။ TDC သည် ပြည်သူြျားွံြှအခွန်ြျားနှင့် ဝန် 

ဆောင်ြှုအသုံးပြုသူြျားွံြှ အခဆြကးဆငွြျားဆကာက်ယူခွင့်ေှိြါသည်။ ကိုယ်ြိုင်ေုံးပဖေ်လုြ်ြိုင်ခွင့်အဆော်အေန်ေှိမြီး နှစ်စဉ် 

ဘေ်ဂျက်အသုံးစေိေ်ြျားနှင့်ြေ်သက်သည့်ေုံးပဖေ်ချက်ြျားကို လွေ်လြ်စွာချြှေ်နိုင်ြါသည်။ TDC သည် ပြည်နယ်/ေိုင်း 

ဆေသကကီးအေင့် စည်ြင်သာယာဆေးဝန်ကကီးဌာနသို့အစီေင်ခံမြီး ဗဟိုအစိုးေ၏အုြ်ချုြ်ြှုဆအာက်ြှ လုံးဝနီးြါးကင်းလွေ်ဆသာဌာန 

ပဖစ်ြါသည်။ အပခားဆသာ အစိုးေဌာနေိုင်ောအြျားစုြှာြူ ဘဏ္ဍာဆငွအေင်းအပြစ်ြျားအေွက် ပြည်နယ်/ေိုင်းဆေသကကီး သို့ြဟုေ် 

ပြည်ဆွာင်စုအေင့်အဆြါ်  ြှီခိုြကေြါသည်။ TDC ေွင် ဝန်ွြ်းအေင့် သုံးေင့်ေှိြါသည် - အကကီးေန်းအေင့်၊ အငယ်ေန်းအေင့်နှင့် 

ကန်ွရိုက်ဝန်ွြ်းေို့ပဖစ်ြါသည်။ 

ြုံ ၇ -  TDC ဖွဲ့စည်းြုံဇယား - လျာွား (JICA ၂ဝ၁၇ နှင့် ဆေွ့ေုံဆြးပြန်းြှုဆြါ် အဆပခခံ၍) 

၅  ဤကိန်းဂဏန်းသည် ောွူးေစ်ခု၏ အေင့်ကို ပြြါသည်။ ဂဏန်းငယ်လျှင် ြိုြိုကျွြ်းကျင်ြါသည်။ စာေင်းကိုင်ောွူး သည် အေင့် (၄) ြှ စြါသည်။   

        ယာဉ်ဆြာင်းောွူးသည် အေင့် ၅ ြှ စြါသည်။ .
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အွက်ဆဖာ်ပြြါ ကဏ္ဍစုံနှင့်သက်ေိုင်ဆသာဌာနဆလးခုအပြင် ဆောင်ကကီးေွင် ရုံးစိုက်သည့် ေှြ်းပြည်နယ်အေင့်အစိုးေဦးစီးဌာန 

ြျား၏စီြံအုြ်ချုြ်ြှုဆအာက်ေွင်ေှိဆသာ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစီးဌာနရုံးဆြါင်း (၂၉) ရုံး ေှိြါသည်။ ဆအာက်ြါစာေင်းေွင် ကဆလာမြို့ေှိ ဦး

စီးဌာနြျားနှင့်အစိုးေအဖွဲ့အစည်းြျားကို ဆဖာ်ပြွားြါသည်။ အေိုြါအဖွဲ့အစည်းြျားွဲြှအချ ို့သည် ကဏ္ဍစုံြါဝင်သည့် လုြ်ငန်း 

ြျားကိုဆောင်ေွက်ေန် အဆြကာင်းအောအလိုက်ဖွဲ့စည်းွားသည့်ဆကာ်ြေီြျားေွင်လည်း အဖွဲ့ဝင်အပဖစ်ြါဝင်ြါသည်။

 

-	 အဆွွဆွွအုြ်ချုြ်ဆေးဦးစီးဌာန (GAD) -	 မြို့နယ်လယ်ယာဖွံ့မဖိုးဆေးဘဏ်

-	 မြို့နယ်စည်ြင်သာယာဆေးဆကာ်ြေီ (TDC) -	 ပြန်ြာ့စီးြွားဆေးဘဏ်

-	 စီြံကိန်းဆေးေွဲဆေး ဦးစီးဌာန (PD) -	 ပြန်ြာ့အဆသးစားဆချးဆငွလုြ်ငန်း

-	 ဆကျးလက်ဆေသ ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေး ဦးစီးဌာန ၆�(DRD) -	 ပြန်ြာ့ြီးေွား

- လယ်ယာဆပြစီြံခန့်ခွဲဆေးနှင့် စာေင်းအင်း ဦးစီးဌာန -	 မြို့နယ်ဆေးရုံ 

- စိုက်ြျ ိုးဆေးဦးစီးဌာန -	 ဓာေ်အားဆြးစက်ရုံ (မြို့ပြင်)၊ 

- ဆြွးပြူဆေးနှင့် ကုသဆေးဦးစီးဌာန -	 အိေ်စ်ချနိ်းရုံး (လိုင်းဖုန်းြျားအေွက် – MoTC) 

- သစ်ဆောဦးစီးဌာန -	 ဥြဆေရုံး 

- ြီးသေ်ဦးစီးဌာန -	 ေေားရုံး

- လျှြ်စစ်ဓာေ်အားဆကာ်ြိုဆေးေှင်း -	 Township Hospital

- ပြန်ြာ့ေက်သွယ်ဆေးလုြ်ငန်း -	 ေဲစခန်း

- ပြည်ေွင်းအခွန်ြျား ဦးစီးဌာန -	 သြဝါယြဦးစီးဌာန 

- မြို့နယ်ြညာဆေးဦးစီးဌာန -	 စာေင်းစစ်ရုံး

- အားကစားနှင့် ကာယြညာ ဦးစီးဌာန -	 လြ်းဦးစီးဌာန

-	 လူဝင်ြှုကကီြကြ်ဆေးဦးစီးဌာန -	 မြို့နယ်ေဲေြ်ဖွဲ့ြှူးရုံး

ြုံ ၉ - ကဆလာမြို့ေှိ အစိုးေဦးစီးဌာနြျားနှင့်အဖွဲ့အစည်းြျားစာေင်း 

မြို့နယ်ေွံ့မေိုးတိုးတက်လရးေတွက် ေက်ရှိလဆာင်ရွက်ေျက်ရှိလသာစီြံချက်ြျားနှင့်စီြံကိန်းြျား 

•	 One State-One Township စီြံချက် - GAD ကို ပြည်ဆွာင်စုအစိုးေအဖွဲ့ရုံးဝန်ကကီးဌာနဆအာက်သို့ဆပြာင်းဆေှေ့မြီး

ဆနာက် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ေွင် ဤစီြံချက်ကို ွုေ်ပြန်ဆြကညာခဲ့ြါသည်။ စီြံချက်သည် ဗဟိုချုြ်ကိုင်ြှုဆလျှာ့ချပခင်း စနစ် 

ေကျဆောင်ေွက်ေန်အားဆြးမြီး GAD ၏ စွြ်းဆောင်ေည်ကို ပြှင့်ေင်ေန် ေည်ေွယ်ြါသည်။ ေှြ်းပြည်နယ်ေွင် ဤ             

စီြံချက်ကိုအဆကာင်အွည်ဆဖာ်ေန်ဆေွးချယ်သည့် မြို့နယ်သုံးမြို့နယ်ေွင် ကဆလာမြို့နယ်လည်း ြါဝင်ခဲ့ြါသည်။ 

ဤစီြံချက်ကို  GAD မြို့နယ်အုြ်ချုြ်ဆေးြှူးြှ ဦးဆောင်ြါသည်။ လက်ေှိ ဤအစီအစဉ်ဆအာက်ေွင်စီြံချက် အဖွဲ့သည် 

ြူးယစ်ဆေးဝါးအန္တောယ်ေိုက်ဖျက်ဆေးနှင့် အြှိုက်သိြ်းစနစ်ေို့ကို ဆေှ့ဆပြးစီြံချက်ြျားအပဖစ် ဆောင်ေွက်ဆနြါသည်။ 

ဤအစီအစဉ်ဆအာက်ေွင် ကဆလာမြို့နယ်သည် ၂ဝ၂ဝ ပြည်ဆွာင်စုဘေ်ဂျက်ြှ ကျြ် ၁ဝ ဘီလျှ ံ (အဆြေိကန်ဆေါ်လာ 

ဝ.၆၉ သန်း) ကို စီြံချက်ေန်ြုံဆငွအပဖစ် ေေှိြါသည် (PD၊ ၂ဝ၂ဝ)။ ဤဘေ်ဂျက်ကိုြေေှိခင်က စီြံချက်အဖွဲ့သည် 

ပြည်နယ်အစိုးေ၊ ခရိုင်စီြံခန့်ခွဲြှုဆကာ်ြေီ၊ TDC၊ ဆေသခံြျားနှင့် ဟိုေယ်ြျားွံြှ အြှိုက်ြုံးြျားနှင့်အပခားြစ္စည်း 

ကိေိယာြျားကိုအလှူခံမြီး စီြံချက်ကို စေင်အဆကာင်အွည်ဆဖာ်ခဲ့ြါသည် (GAD၊ ၂ဝ၂ဝ)။   

•	 သန့်ေှင်းဆသာမြို့ဆော်ဖန်ေီးဆေး အသိြညာဆြးပခင်း - လစဉ် အသန့်ေှင်းေုံးေြ်ကွက်ကိုဆေွးချယ်၍ လက်ြှေ်ွုေ် 

ဆြးြါသည်။ TDC ြှ အဆကာင်အွည်ဆဖာ်ြါသည် (TDC၊ ၂ဝ၂ဝ)။ 

•	 အြှိုက်သိြ်းေန်ကျန်ေှိသည့်အိြ်ဆွာင်စုြျား (အိြ်ဆွာင်စုြျား၏ ၁၁%) ြှ အြှိုက်ြျားသိြ်းဆြးပခင်း - TDC ြှ 

အဆကာင်အွည်ဆဖာ်ြါသည်။ လက်ေှိအချနိ်ေွင် ေှြ်းပြည်နယ်အစိုးေြှ စာသင်ဆကျာင်းြျားနှင့် မြို့နယ်ေွင်းေှိလြ်းြျား 

ေွင်ချွားေန်အေွက် အြှိုက်ြုံးဆြါင်း (၁၁၃၄)ြုံး ဆွာက်ြံ့ခဲ့ြါသည်။ (TDC၊ ၂ဝ၂ဝ)။

၆ � DRD သည်ကဆလာမြို့အေွင်းေွင် ြေှိြါ။ 
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•	 ဆလဆြကာင်းြို့ဆောင်ဆေးဦးစီးဌာနြှဆောင်ေွက်ဆသာ စည်းကြ်းချ ိုးဆဖာက်ဆသာဆလယာဉ်ြျားအား ပြစ်ေဏ်ချြှေ်သည့် 

အသိဆြးစာွုေ်ပခင်းနှင့်  ဟဲဟိုးဆလေိြ်အေင့်ပြှင့်ေင်ဆေးအေွက် ဆပြြျက်နှာသွင်ပြင်စစ်ဆေးေိုင်းောပခင်း (PD၊ 

၂ဝ၂ဝ)။ 

•	 ကဆလာမြို့ပြဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေးအေွက် မြို့နယ်စည်ြင်သာယာဆေးဦးစီးဌာနြှ မြို့ပြလြ်း၊ ေံေားေည်ဆောက်ပခင်း 

ဆောင်ေွက်ေဲလုြ်ငန်း ၇ ခု၊ လုြ်ငန်းစီြံကိန်း အသစ် ၄ ခု၊ ဆေဆြးဆဝဆေးဆောင်ေွက်ေဲလုြ်ငန်း ၈ ခု၊ လုြ်ငန်းစီြံကိန်း 

အသစ် ၁ ခု နှင့် အပခားေည်ဆောက်ဆေးဆောင်ေွက်ေဲလုြ်ငန်း ၁ ခုနှင့် လုြ်ငန်းစီြံကိန်းအသစ် ၅ ခု ၊ စုစုဆြါင်း လုြ်ငန်း 

၂၆ ခု  ဆောင်ေွက်ပခင်း ( TDC ၊ ၂ဝ၂ဝ) ၊

•	 ကဆလာမြို့ပြနှင့်ဆကျးလက်ချေိ်ေက်နိုင်ဆေးအေွက် နယ်စြ်ဆေသနှင့်ေိုင်းေင်းသားလူြျ ိုးြျားဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေး ဦးစီး 

ဌာနြှ ကဆလာမြို့နယ်နှင့် ဆေှေြင်းဖုန်းဆကျးေွာအုြ်စုသွားလြ်း ဆကျာက်ဆချာလြ်း ၁ ြိုင်ခင်းပခင်းလုြ်ငန်း ဆောင်ေွက်ပခင်း 

( PD ၊၂ဝ၂ဝ)၊

•	 ေှြ်းပြည်နယ်ဆေသဖွံ့မဖိုးကကီးြကြ်ြှုရုံးြှ ကဆလာမြို့နှင့် ဆောင်လား၊ ဆောင်ကွဲ၊ နန်းေိုင်းဆကျးေွာအုြ်စုြျားေှိ ဆကျးေွာ 

ြျားနှင့် ဆကျာက်ဆချာလြ်းြှ ကေ္တောလြ်းအပဖစ် အေင့်ပြင့်ပခင်းလုြ်ငန်းေက်လက်ဆောင်ေွက်ပခင်း ( PD ၊ ၂ဝ၂ဝ) ၊

•	 ကဆလာမြို့ လျှြ်စစ်ဓာေ်အားစနစ် ြိုြိုကကံ့ခိုင်မြီး ဓာေ်အားပြည့်ပဖန့် ပဖူးနိုင်ဆေးအေွက် မြို့လျှြ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနြှ 

မြို့ပြြီးလင်းဆေးလုြ်ငန်း ၄ ခု ဆောင်ေွက်ပခင်း ( ESE ၊၂ဝ၂ဝ) ၊

•	 ပြစိြ်းဆောင်စီြံချက်သည် ကဆလာမြို့နယ်ေွင် ဆကျးလက်ဆနပြည်သူြျားေင်းေဲြှုဆလျှာ့ချဆေးနှင့် ဆငွဆြကးအေင်းအနှီး 

ြေည်ေင်းနှီးနိုင်ေန် အေိုးနှုန်းချ ိုသာစွာ စုဆြါင်းအဆသးစားဆချးဆငွြျားွုေ်ဆြးသည့်အစီအစဉ်ြှေစ်ေင့် ြံ့ြိုးကူညီ 

ေန်ေည်ေွယ်ချက်ပဖင့် ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်ေွင် ဆကျးေွာ ၂ ေွာ၊ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်ေွင် ဆကျးေွာ ၁၅ ေွာ၊ ၂ဝ၁၆-

၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ေွင် ဆကျးေွာ ၁၄ ေွာ၊ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်ေွင် ဆကျးေွာ ၈ ေွာ၊ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်ေွင် 

ဆကျးေွာ ၉ ေွာနှင့် ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝဘဏ္ဍာနှစ်ေွင် ဆကျးေွာ ၅ ေွာ စုစုဆြါင်းဆကျးေွာ ၅၃ ေွာေွင် ကြ္ဘာ့ဘဏ်၏ ေန်ြုံဆငွပဖင့် 

ဆကျးလက်ဆေသဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေး ဦးစီးဌာနြှ ဆောင်ေွက်ြါသည် (  D R D ၊  ၂ဝ၂ဝ  ) ။

ဆေှ့လာြည့် ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်ေွင်ဆောင်ေွက်ေန်စီစဉ်အေိုပြုွားသည့် မြို့ပြဖွံ့မဖိုးဆေးစီြံချက်ြျား ( PD /၂ဝ၂ဝ)

•	 ကဆလာမြို့ပြဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေးအေွက် မြို့နယ်စည်ြင်သာယာဆေးဦးစီးဌာနြှ မြို့ပြ လြ်း၊ ေံေားေည်ဆောက်ပခင်း 

ဆောင်ေွက်ေဲလုြ်ငန်း ၆ ခု ၊ လုြ်ငန်း စီြံကိန်းအသစ် ၈ ခု ၊ ဆေဆြးဆဝဆေးဆောင်ေွက်ေဲလုြ်ငန်း ၁၁ ခု၊ လုြ်ငန်း 

စီြံကိန်းအသစ် ၄ ခု နှင့် အပခား ေည်ဆောက်ဆေးဆောင်ေွက်ေဲလုြ်ငန်း ၁ ခုနှင့် လုြ်ငန်းစီြံကိန်းအသစ် ၁ ခု၊ 

စုစုဆြါင်းလုြ်ငန်း ၃၁ ခု ဆောင်ေွက်ေန်လျာွားပခင်း၊

•	 ကဆလာမြို့ ြညာဆေးကဏ္ဍဖွံ့မဖိုးဆေးအေွက် အဆပခခံြညာဦးစီးဌာနြှ ရုံးအဆောက်အအုံသစ်ဆောက်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း 

နှင့် အဆပခခံြညာဆကျာင်း ၁ ဆကျာင်း ဆကျာင်းဆောင်ေည်ဆောက်ေန်လျာွားပခင်း။

•	 ကဆလာမြို့ ကျန်းြာဆေးကဏ္ဍဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေးအေွက် ေင်ခွဲရုံအသစ်ဆောက်လုြ်ပခင်းနှင့် ဆေးရုံအဆောက်အဦး အြိုး 

အသစ်လဲလှယ်ေန်လုြ်ငန်းအေွက် လျာွားပခင်း။

•	 ကဆလာမြို့ပြနှင့်ဆကျးလက်ချေိ်ေက်နိုင်ဆေးအေွက် နယ်စြ်ဆေသနှင့် ေိုင်းေင်းသားလူြျ ိုးြျားဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေး ဦးစီး 

ဌာနြှ ကဆလာမြို့နယ်နှင့်ဆေှေြင်းဖုန်း  ဆကျးေွာအုြ်စုသွားလြ်းဆကျာက်ဆချာလြ်း (၄)ြိုင် ခင်းေန် Box Culvert ၃ စင်း 

ေည်ဆောက်ေန်လျာွားပခင်း။

•	 ေှြ်းပြည်နယ်ဆေသဖွံ့မဖိုးကကီးြကြ်ြှုရုံးြှ ကဆလာမြို့နှင့် ဆောင်လား၊ ဆောင်ကွဲ၊ နန်းေိုင်းဆကျးေွာအုြ်စုြျားေှိ ဆကျးေွာ 

ြျားနှင့် ဆကျာက်ဆချာလြ်းြှကေ္တောလြ်းအပဖစ် အေင့်ပြင့်ပခင်းလုြ်ငန်း ေက်လက်လျာွားပခင်း။
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•	 ကဆလာမြို့ပြနှင့်သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်ေှိ သစ်ဆောြျားွိန်းသိြ်းနိုင်ဆေးအေွက် သစ်ဆောဦးစီးဌာနြှ ကဆလာသစ်

ဆောကကိုးဝိုင်းနယ်နိြိေ်ခခံစည်းရိုးကာေံပခင်းလုြ်ငန်းအား လျာွားပခင်း။

•	 ကဆလာမြို့လျှြ်စစ်ဓာေ်အား စနစ်ြိုြိုကကံ့ခိုင်မြီး အင်အားပြည့်ပဖန့် ပဖူးနိုင်ဆေးအေွက် မြို့လျှြ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနြှ 

မြို့ပြြီးလင်းဆေးလုြ်ငန်း (၁၈)ခု လျာွားပခင်း။

•	  ကဆလာမြို့ေှိ အားကစားကဏ္ဍ ြိုြိုဖွံ့မဖိုးဆေးအေွက် အားကစားနှင့်ကာယြညာ ဦးစီးဌာနြှ မြို့အားကစားကွင်းြေ်လည် 

ဆေနှုေ်ဆပြာင်းနှင့် အုေ်ေံေိုင်းကာေံပခင်းလုြ်ငန်း (၂)ခု လျာွားပခင်း။

 
ကလောမြို့ေူဦးလရ - စုစုဆြါင်း ၁၇,၂၇၄ ဦး (GAD၊ ၂ဝ၁၉)

ေူဦးလရတိုးနှုန်း - ေစ်နှစ်လျှင် ဝ.၉၈ % (၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ြှ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အေွင်း)  

ကဆလာမြို့လူဦးဆေသည် လွန်ခဲ့ဆသာ ၁ဝ နှစ်ောကာလအေွင်း ၉.၈% ေိုးလာြါသည်။ ေြ်ကွက်(၁၁) သည် လူဦးဆေေိုးြွားြှု 

အပြန်ေုံးပဖစ်မြီး ၁၃၁% ေှိြါသည်။ ေြ်ကွက် (၄) နှင့် ေြ်ကွက် (၅) ေွင်ြူ လူဦးဆေဆလျာ့ကျသွားြါသည်။   

ေြ်ကွက် (၁)၊ (၂) နှင့် (၅) ေို့ေွင် လူဦးဆေသိြ်သည်းေ အပြင့်ြားေုံးပဖစ်မြီး ေြ်ကွက် (၃) နှင့် (၁ဝ) ေွင်ြူ ဆပြဧေိယာအြျားစုသည် 

စစ်ဘက်ေိုင်ောနယ်ဆပြနှင့် ဆဂါက်ကွင်းေို့ပဖစ်သပဖင့် လူဦးဆေသိြ်သည်းေ ြိုနည်းြါသည်။ 

ေိုင်းေင်းသားလူြျ ိုးစုြျား - ကဆလာမြို့နယ်ေွင် ြေူကွဲပြားဆသာ ေိုင်းေင်းသားလူြျ ိုးစုြျား ေှိြါ သည်။ ဓနုလူြျ ိုးြျားြှာ အြျားေုံး 

(၃၅.၇%) ပဖစ်မြီး ြအိုဝ်း (၂၅.၉%)၊ ဆောင်ရိုး (၁၇.၆%)နှင့် ဗြာ (၁၄.၆%) လူြျ ိုးြျားလည်း ေှိြါသည်။ 
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ဆပဖေိုသူအြျားစုသည် ၎င်းေို့ဆနွိုင်ောေြ်ကွက်ြျားအား လုံခခုံြှုေှိသည်ဟုဆပဖေိုြကဆသာ်လည်း ၁၄% က လုံခခုံြှုြေှိဟုခံစားေ 

သည့်ဆနောအချ ို့ကို ဆပြာပြြကြါသည်။ ွိုဆနောြျားြှာ ကဆလာြန်းခခံ၊ ြဆလာင်ကျူးဆကျာ်ေြ်ကွက်၊ မြို့ြဆစျး၊ ေွားလြ်း၊ 

ေြ်ကွက် (၆) ေှိသားသေ်ရုံ၊ သာယာကုန်းေြ်ကွက်အပြင်ဘက်နှင့် အဆပခခံြညာြူလေန်းဆကျာင်း အြှေ် (၅) ေို့ ပဖစ်ြါသည်။ 

  

ဆဘးကင်းလုံခခုံြှုြေှိဟုခံစားေဆစသည့်အဆြကာင်းြျားြှာ ဆြှာင်ပခင်း၊ ြူးယစ်ဆေးဝါးဆောင်းဝယ်ပခင်းကဲ့သို့ဆသာ လုြ်ဆောင်ြှုြျား၊ 

အြူးသြားြျား၊ လူသူကင်းြဲ့ပခင်းေို့ပဖစ်ဆြကာင်း ဆပြာပြြကြါသည်။  

FGD ဆေွးဆနွးြှုြျားအေ အြျ ိုးသြီးြျားနှင့်ြိန်းကဆလးြျားသည် ညဆနဆစာင်းနှင့်ညဘက်ြျားေွင် ဆြာဆပြဦးြန်းခခံသို့ သွား 

ဆောက်ပခင်းြေှိဆြကာင်း သိေြါသည်။ အြူးသြားြျားအေက်ြူးမြီး ြန်းခခံွဲေွင်အိြ်ဆနေေ်ဆသာဆြကာင့် ဆဘးကင်းလုံခခုံြှု 

ြေှိဟု  ခံစားေဆသာဆြကာင့်ပဖစ်သည်။ ြူးယစ်ဆေးဝါးြျားကို ဆစျးေိုင်ဆလးြျားေွင် အလွယ်ေကူဝယ်ယူနိုင်မြီး ြူးယစ်ဆေးဝါး 

သုံးစွဲသူအချ ို့က ဆြာဆပြဦးြန်းခခံွဲေွင် ေစ်ခါေစ်ေံ သုံးစွဲြကြါသည်။ ောဇဝေ်ြှုအြျားစုသည် ြူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ေက်စြ်ဆန 

ြါသည်။    
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ြုံ ၁ဝ- ေြ်ကွက်ြျားနှင့်လူဉီးဆေသိြ်သည်းေ ြုံ ၁၁- ေြ်ကွက်အလိုက်လူဉီးဆေေိုးေက်လာြှု
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Day/Male

Day/Female

Night/Male

Night/Female

Very unsafe Unsafe Neither safe nor unsafe Safe Very safe

စစ်ေြ်းေလေ်အေ ဆပဖေိုသူြျားသည် ၎င်းေို့၏အိြ်နီးနားချင်းြျားအဆြါ်

ယုံြကည်ြှုအေိုင်းအောသည် ကကီးြားမြီး အြျားစုဆြါင်း၍ လုြ်ဆောင်ြှုြျား 

လည်းေှိဆြကာင်း သိေသည်။ ဥြြာ ဘာသာဆေးအခြ်းအနားြျားနှင့် အြျား 

စုဆြါင်း၍ လြ်းအေင့်ပြှင့်ေင်ပခင်းေို့ ပဖစ်ြါသည်။

        

ြုံ ၁၂- ဆန့ဘက်နှင့် ညဘက်ြျားေွင် လုံခခုံြှုေှိသည်ဟုခံစားေြှုကို   ကျား/ြ အလိုက် 

ဆဖာ်ပြွားပခင်း 

ြုံ ၁၃- လုံခခုံြှုေှိသည်ဟု ခံစားေြှု

ြုံ ၁၅ - “မြို့ေှိလူြျားအား ဆယဘုယျအားပဖင့် ရိုးသားြှုေှိသည်ဟု 

ွင်ြါသည်” ဟူဆသာအချက်ကို သဆဘာေူညီြှုအေိုင်းအော  

ြုံ ၁၆ - ြေ်ဝန်းကျင်ေိုးေက်ဆေးလုြ်ငန်းြျားေွင် 

ြါဝင်ဆောင်ေွက်ခဲ့သည့် ကကိြ်နှုန်း 

3%

29%

67%

1%
Completely
disagree

Disagree

Neither agree
nor disagree

Agree

ြုံ ၁၄- Satisfaction rate of the trust in people

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied

3,7

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied

3,9
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ေဓိကဦးစားလြးကဏ္ဍြျား

ကဆလာမြို့နယ်ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေးအေွက် အဓိကဦးစားဆြးလုြ်ဆောင်ေြည့် ကဏ္ဍြျားနှင့် စိန်ဆခါ်ြှုြျားကို ဆြးပြန်းဆသာအခါ 

ဆပဖေိုသူြျားက ဆအာက်ြါအေိုင်း ဆပဖြကားဆြးခဲ့ြကြါသည်။

•	 ဆေသေွင်းစီးြွားဆေးဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆစဆေးကို အြျားေုံးဆပဖြကားြကမြီး (၅၇%)၊ ကျန်းြာဆေးနှင့်သန့်ေှင်းဆေး (၄၈%)၊ 

စိြ်းလန်းဆသာြေ်ဝန်းကျင်  (၄ဝ%)၊ ခေီးသွားလုြ်ငန်းဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆစဆေး (၃၉%) ေို့ကိုလည်း ဆပဖြကားြကသည်။ 

•	 အြျ ိုးသြီးဆပဖေိုသူြျားက ကျန်းြာဆေးနှင့်သန့်ေှင်းဆေးအေွက် အဆလးွားြှု၊ စိုးေိြ်ြှု ြိုြျားြကသည်။ 

•	 ဆြးခွန်းလွှာေွင် ဆေွးချယ်ေန်ွည့်သွင်းပြင်ေင်ဆြးွားသည့်အဆပဖြျားအပြင် ဆေပဖန့်ပဖူးြှု၊ လြ်း၊ ြညာဆေး၊ စည်းလုံး 

ညီညွေ်ြှု၊ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆေးေို့ကိုလည်း အဓိကဦးစားဆြးြျားအပဖစ် အချ ို့ကဆပဖြကားြကြါသည်။ 

•	 ဆပဖေိုသူြျားက ကဆလာမြို့၏အဓိကစိန်ဆခါ်ြှုြျားအပဖစ် ြေ်ဝန်းကျင်ွိန်းသိြ်းဆေး၊ အြျားပြည်သူသွားလာအသုံးပြုဆသာ 

ဆနောြျား၊ ဆေ၊ သန့်ေှင်းဆေးနှင့် ယာဉ်အသွားအလာေို့ကို ဆပဖြကားြကြါသည်။ ယင်းေို့အပြင် FGD ဆေွးဆနွးြွဲြျားေွင် 

သစ်ဆောပြုန်းေီးပခင်း၊ အဆြွအနှစ်ွိန်းသိြ်းပခင်း၊ ဆေစီြံခန့်ခွဲြှု၊ ဆေစီးဆေလာစနစ်နှင့် ြူးယစ်ဆေးဝါးြျားကို အဓိက 

စိန်ဆခါ်ြှုြျားအပဖစ် ဆေွးဆနွးြကြါသည်။ 

ြုံ ၁၇ - ကဆလာမြို့ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေးအေွက် အဓိက ဦးစားဆြးလုြ်ဆောင်ေြည့်ကဏ္ဍြျား ြုံ ၁၈ - ကဆလာမြို့ြဆစျး 
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PD သည် မြို့နယ်အေင့်ေှိ စီးြွားဆေးလုြ်ငန်းကဏ္ဍ 

ေစ်ခုချင်းစီ၏ နှစ်စဉ်စုစုဆြါင်း ကုန်ွွက်ေန်ဖိုး (GOV)  

ကို ဆကာက်ယူေွက်ချက်ြါသည်။ ၇
 ၂ဝ၁၈- ၂ဝ၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ်အချက်အလက်ြျားအေ ကဆလာမြို့၏အဓိက 

စီးြွားဆေးပဖစ်ဆသာ ဟိုေယ်နှင့်ခေီးသွားလုြ်ငန်းြျား 

ြါဝင်သည့် ငှားေြ်းခနှင့် အပခားဝန်ဆောင်ြှုကဏ္ဍသည် 

(၄၁.၅) ောခိုင်နှုန်းပဖင့် မြို့၏ စီးြွားဆေးကဏ္ဍြါဝင်ြှုေွင် 

အြျားေုံးပဖစ်ြါသည်။ ခေီးသွားလုြ်ငန်းနှင့် စြ်လျဉ်း 

ဆသာလုြ်ငန်းြျားသည် ဤကဏ္ဍေွင် ြါဝင်ြါသည်။ 

ယင်းဆနာက်ေွင် လူြှုဆေးစီြံခန့်ခွဲြှု (၁၆.၈%)၊ ဆောက် 

လုြ်ဆေး (၁၆.၄%) နှင့် စက်ြှုလုြ်ငန်းြျား (၅.၂%) ေို့ 

ပဖစ်ြါသည်။ မြို့နယ်အေင့်အချက်အလက်ြျားကိုြကည့် 

လျှင် ဆောက်လုြ်ဆေးသည် စီးြွားဆေးကဏ္ဍေွင် ြါဝင် 

ြှုအြျားေုံး (၂၁.၃%) ပဖစ်မြီး ယင်းဆနာက်ေွင် စက်ြှု 

လုြ်ငန်း ၈ 4(၂၁.၈%) နှင့် ကုန်သွယ်ဆေး (၁၃.၉%) ေို့ လိုက်ြါသည်။

 

ကဆလာမြို့နယ်၏ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် GDP per capita သည် ၁,ဝ၉ဝ,၈၁၂ ပဖစ်မြီး ေစ်နိုင်ငံလုံးြျှြ်းြျှနှုန်း၏ ွက်ဝက်နီးြါးပဖစ်ြါသည်။ 

ဤကိန်းဂဏန်းသည် မြို့နယ်၏အဓိကစီးြွားဆေးလုြ်ငန်းပဖစ်သည့် လယ်ယာစိုက်ြျ ိုးဆေးလုြ်ငန်းအဆပခခံအားပြုပခင်းဆြကာင့်

ပဖစ်သည့်အပြင် မြို့နယ်လူဦးဆေးစုစုဆြါင်း၏ ဆကျးလက်ပြည်သူြျားြါဝင်ြှုောခိုင်နှုန်း (၆၃.၈) ောခိုင်နှုန်းြါေှိပခင်း ေို့ဆြကာင့်ပဖစ် 

ြါသည်။  ကဆလာမြို့အေွက် သီးသန့်ဆလ့လာြါက ကဆလာမြို့ဆြါ်ဆန လူေစ်ဦးစီး၏ ဂျေီီြီ  (Per Capital GDP) သည် 

(၁,၉၉၉,၉၇၆) ကျြ ်ပဖစ်ြည်ဟု ခန့်ြှန်းြါသည်။  ( PD ၊၂ဝ၂ဝ)  

ေူတစ်ဦးစီ၏ ြျှြ်းြျှ ေုတ်ေုြ်ြှုနှင့် ဝန်လဆာင်ြှုတန်ေိုး (ကျြ်)

၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉

၆ဝ၇,၉၉၁ ၆၆ဝ,၉၅၁ ၈၇၇,၆၆၅  ၉၅၇,၅၅၇ ၁,ဝ၉ဝ,၈၁၂

ြုံ ၂ဝ - ကဆလာမြို့နယ်ေှိလူေစ်ဦးစီ၏ ြျှြ်းြျှွုေ်လုြ်ြှုနှင့်ဝန်ဆောင်ြှုေန်ဖိုး (PD၊ ၂ဝ၂ဝ)

၈ 4 ဤဆနောေွင် စက်ြှုလုြ်ငန်းေိုသည်ြှာ စက်ရုံြျားေွင် ကုန်ြကြ်းြစ္စည်းြျားကို စီြံပြုပြင်ပခင်းနှင့် ကုန်ြစ္စည်းြျားကိုွုေ်လုြ်ပခင်းေို့အား ဆောင်ေွက်သည့်  ကုန်ွုေ် 

လုြ်ြှုလုြ်ငန်းြျားကို ေိုလိုြါသည်။ 

ြုံ ၁၉ - ကဆလာမြို့နယ်ေှိ အဓိကစီးြွားဆေးကဏ္ဍြျား (PD၊ ၂ဝ၂ဝ)
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ကဆလာမြို့ေှိအစိုးေအောေှိြျားက ကဆလာမြို့၏ဆပြဆေးသည် ြေ်ဝန်းကျင်ေှိအပခားဆေသြျားွက် အနည်းငယ်ြိုြိုပြင့်ြားဆသာ

ဆြကာင့် ကဆလာမြို့ေွင်ဆနွိုင်သူြျားအေွက် အခွင့်ွူးြင်ပဖစ်သည်ဟုေိုြါသည်။ ဤဆြးခွန်းေွင် လွန်ခဲ့ဆသာ ၁၂ လအေွင်း 

ဝယ်ယူေန်ြေေ်နိုင်ဟုခံစားေသည့်အောြျားကို ဆြးပြန်းပခင်းပဖစ်ြါသည် (အဆပဖေစ်ခုွက်ြက ဆေွးချယ်ဆပဖေိုနိုင်)။ ြျှြ်းြျှ

အားပဖင့် အစားအစာကိုအြျားေုံး ဆပဖေိုြကမြီး (၃၈%) ကျန်းြာဆေး (၂၅%) ကို ဆပဖေိုသူြျားလည်း ေှိြါသည်။ နြူနာအုြ်စုေစ်ခုလုံး 

၏ ၂၂% က ဝယ်ယူေန်ြေေ်နိုင်ဟု ခံစားေသည့်အောြေှိဟု ေိုြါသည်။ ေြ်ကွက် (၆) ေွင် ဆပဖေိုသူြျား၏ ွက်ဝက်ဆကျာ်က 

‘ြည်သည့်အောြျှြေှိ’ ဟု ဆပဖေိုြကမြီး ေြ်ကွက် (၅) နှင့် (၁၁) ေွင် အခက်အခဲအချ ို့ေှိဆြကာင်း အြျားစုကဆပဖေိုြကြါသည်။  

             ၄%             ၁၈%              ၃၇%                   ၁%                     ၂၅%                   ၁၄%                      ၂%
            

 ဆေ  လျှြ်စစ်          အစားအစာ           အိြ်ငှားခ            ကျန်းြာဆေး           ြညာဆေး          ဆန့စဉ်ခေီးစေိေ် 

 
မြို့အေင့်ေွင် ခေီးသွားလုြ်ငန်းသည် ကဆလာမြို့ 

စီးြွားဆေး၏ အဆပခခံပဖစ်ြါသည်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အွိ

ေစ်နှစ်လျှင် ခေီးသွား ၁၂,၅၆၁ ဦးခန့်ေှိြါသည်

(MP နှင့် ဆေွ့ေုံဆြးပြန်းပခင်း၊ ၂ဝ၁၈)။ ဆေသခံ

ပြည်သူအြျားစုသည် ဆယဘုယျအားပဖင့် ခေီးသွား

ဧည့်သည်ြျားကို ကကိုေိုြကဆသာ်လည်း ၆% ဆလာက် 

က ဆေသ၏ယဉ်ဆကျးြှုကိုဆလးစားြှုြေှိပခင်း၊ ဆအး 

ချြ်းစွာဆနွိုင်ြှုွိခိုက်ြျက်ပြားနိုင်ပခင်း၊ ၎င်းေို့၏ 

ဘဝဆနွိုင်ြှုကို ွုေ်ကုန်ေစ်ခုအပဖစ်ပြသေန် 

ေုံ့ေိုင်းြှုေှိပခင်းကဲ့သို့ဆသာ ေိုးကျ ိုးသက်ဆောက်ြှု 

ြျားကို စိုးေိြ်ြူြန်ြကြါသည်။ ကဆလာမြို့ေွင် 

ခေီးသွားဧည့်သည်ြျားအနှစ်သက်ေုံးြှာ trekking 

ွွက်ပခင်း ပဖစ်ြါ သည်။ Trekking သည် ၁၉၉၄-၉၅  

ခုနှစ်ေွင် စေင်ဆခေ်စားလာမြီး နိုင်ငံေကာ 

ခေီးသွားြျားသည် trekking ွွက်ေင်း ြဆလာင်ဆကျးေွာသို့ဝင်ဆောက်လည်ြေ်၍ ရိုးောဗိသုကာြညာနှင့် ဆနွိုင်ြှုြုံစံေို့ကို 

ဆလ့လာြကြါသည်။ 

ကဆလာမြို့ေှိဟိုေယ်ြျား၏ ဧည့်သည်ဝင်ဆောက်ြှုနှုန်းသည် အလွန်နည်းြါသည်။ လက်ေှိ ကဆလာမြို့ေွင် ဟိုေယ်အခန်းဆြါင်း 

၇၅၅ ခန်း ေှိြါသည်။ သို့ဆသာ် ေစ်နှစ်လျှင် အခန်းအားလုံးပြည့်သည့်ဆန့ြှာ ၃၃ ေက်သာ ေှိြါသည်။ ကဆလာမြို့ေွင် ြျှြ်းြျှ 

ဆနွိုင်သည့်ကာလသည် နှစ်ေက်ွက်နည်းြါသည်။

  
ဆြးခွန်းလွှာဆပဖေိုသူြျားက ေန်ဖိုးွားွိန်းသိြ်းေြည့်အောြျားအပဖစ် အြျားေုံးဆပဖေိုသည်ြှာ ွင်းရှူးြင်ြျား (၈၅%) ပဖစ်ြါ

သည်။ ယင်းဆနာက်ေွင် ဆောဆောင်ရှုခင်းြျား (၇ဝ.၆%)၊ ကိုလိုနီဆခေ် အဆောက်အဦြျား (၃၈.၁%)၊ ဘာသာဆေးအဆောက်အဦ 

ြျား (၃၂.၇%) နှင့် ောသီဥေုသာယာြှု (၂၇.၄%) ေို့ လိုက်ြါသည်။ 

FGD ေွင်ြါဝင်ဆေွးဆနွးသည့်ဆေသခံြျားက ၎င်းေို့မြို့သို့ လာဆောက်လည်ြေ်ဆသာဧည့်သည်ြျားကိုပြသလိုသည့်ဆနောြျား 

ကိုလည်း ဆပြာပြြကြါသည်။ ွိုဆနောြျားြှာ ဘူော၊ နှစ်ေစ်ောဘုေားဆကျာင်း၊ စာေိုက်၊ ရှုခင်းသာ (View Point)၊ လိုဏ်ဂူ 

(ပြင်းြဟီနှင့် ဆေှေဥြင်)၊ နှီးဘုေား၊ နည်းြညာဆကာလိြ် (စစ်ေြ်ဝင်းအေွင်း)၊ ဆေးရုံဆဟာင်း၊ ဘိုေဲနှင့် ြဆလာင်ဆောင်ေို့ ပဖစ်ြါ 

သည်။ ကဆလာေွင် လူကကိုက်အြျားေုံးြွဲဆော်ြျားွဲြှေစ်ခုြှာ ေန်ဆောင်ေိုင်ြီးွွန်းြွဲဆော်ပဖစ်ြါသည်။ 

ြုံ ၂၁ - ကဆလာမြို့၏ ေြူွူးပခားဆသာ ေန်ဖိုးြျား
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ကဆလာမြို့သည် ြင်လယ်ဆေြျက်နှာပြင်အွက် ၁,၃၁ဝ ြီောေွင်ေည်ေှိမြီး ဆောင်ဆြါ်ဆောြျားပဖင့်ဝိုင်းေံွားြါသည်။ 

ွို့ဆြကာင့် ဆအးပြဆသာောသီဥေုေှိြါသည်။ ဆနွောသီ၏ြျှြ်းြျှအြူချနိ်သည် ၃ဝ ေီဂေီစင်ေီဂေိေ်ဆအာက်ပဖစ်သပဖင့် ပြန်ြာနိုင်ငံေှိ 

အပခားဆေသြျားွက် ြျားစွာြိုြိုနည်းြါးြါသည်။ ွိုဆေသသည် ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲြျားဆြကာင့်လည်း လူသိြျားဆကျာ်ြကားြါသည်။ 

ကဆလာေငွ ်ငကှြ်ျ ိုးစေိဆ်ြါင်း ၂၃၇ ြျ ိုး ေှြိါသည။် 

အချ ို့က ကြ္ဘာ့အပခားဆနောဆေသြျားေွင် ဆေွ့ေှိ

ေန်ြလွယ်သည့်ြျ ိုးစိေ်ြျားအြါအဝင် ြျ ိုးစိေ် 

ဆြါင်း ၄ဝဝ ဆကျာ်ေှိသည်ဟု ေိုြါသည်။ ကဆလာ

မြို့ြေ်ဝန်းကျင်ေှိ စိြ်းလန်းဆသာသဘာဝရှုခင်း 

ြျားနှင့်ဆပြြျက်နှာသွင် ပြင်အဆနအွားသည် 

ေန်ဖိုးေှိဆသာအေင်းအပြစ်ေစ်ခုအပဖစ် ကဆလာ 

မြို့ြှ ကာလြကာပြင့်စွာြိုင်ေိုင်လာခဲ့ပခင်းပဖစ်ြါ 

သည်။ ယင်းသည် ဆေှးယခင်က မဗိေိသျှအုြ်ချုြ် 

သူြျားကိုေွဲဆောင်ခဲ့မြီး ယခုအခါ ပြည်ေွင်း 

ပြည်ြ ခေီးသွားြျားကို ေွဲဆောင်နိုင်ေဲပဖစ်ြါ 

သည်။ မြို့ေွင်းေှိ Viewpoint ြျားြှ အင်းဆလး 

လွင်ပြင်နှင့် ြေ်ြေ်လည်ဝန်းေံဆနသည့် ေှြ်း 

ဆောင်ေန်းြျားကို ြကည့်ရှုခံစားနိုင်ြါသည်။

ွင်းရှူးြင်ြျားကို ကဆလာမြို့၏ အဓိကဝိဆသသလက္ခာဏာြျားွဲြှေစ်ခုအပဖစ် အသိအြှေ်ပြုြကြါသည်။ ဌာဆနြျ ိုးေင်းဝင် 

ြျ ိုးစိေ်နှင့် မဗိေိသျှအုြ်ချုြ်စဉ်ကာလအေွင်း စေင်စိုက်ြျ ိုးခဲ့ဆသာြျ ိုးစိေ်ဟူ၍ ွင်းရှူးအြျ ိုးအစားနှစ်ြျ ိုးေှိြါသည်။ 

သို့ဆသာ် ွင်းရှူးြင်အဆေအေွက်ြှာ ဆလျာ့နည်းလာြါသည်။ စစ်ေြ်းအေ သစ်ဆောြျားပြုန်းေီးလာေပခင်း၏ အဓိက 

အဆြကာင်းေင်းြှာ ေေားြဝင်သစ်ခုေ်ပခင်းဆြကာင့်ဟုဆပဖေိုသူြှာ ၆ဝ% နီးြါးေှိြါသည်။ အပခားအဆြကာင်းေင်းြျားြှာ 

သစ်ဆောြျားအေွင်း ေေားြဝင်ကျူးဆကျာ်ဆနွိုင်ပခင်း (၅၇.၆%)၊ ဆောြီး (၄၅.၈%)၊ စိုက်ခင်းြျား ေိုးချဲ့ပခင်း (၄၃.၂%) 

ေို့ပဖစ်ြါသည်။ အပခားဆြးခွန်းြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဆပဖေိုသူအြျားအပြားသည် ဤအဆြကာင်းအောနှင့်စြ်လျဉ်း၍ဆပဖေိုောေွင် 

ခံစားချက်ဆလးနက်ြှုေှိဆြကာင်းဆေွ့ေှိေသည့်အေွက် သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်နှင့် မြို့၏အြှေ်လက္ခဏာပဖစ်ဆသာ ွင်းရှူးြင်ြျား 

နှင့်စြ်လျဉ်း၍ စိုးေိြ်ြူြန်ြှုြိုြိုကကီးြားသည်ဟု ယူေနိုင်ြါသည်။ 

ွင်းရှူးေီွုေ်လုြ်ြှုသည် ွင်းရှူးြင်ြျားကို ြိန်လှီ၍အားနည်းဆစြါသည်။ အားနည်းသွားဆသာအြင်ြျားသည် ဆလပြင်း 

သို့ြဟုေ်  ပြင်းွန်ဆသာောသီဥေုအဆပခအဆနကိုြခံနိုင်ဆော့ြါ။ သို့ဆသာ်လည်း ွ င်းရှူးေီွုေ်လုြ်ြှုကို အဓိကစီးြွားဆေးလုြ်ငန်း 

ေစ်ခုအပဖစ် ယူေဆနေဲပဖစ်ြါသည်။ အချ ို့က ွင်းရှူးေီွုေ်လုြ်ြှုသည် စီးြွားဆေးဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ြှုအေွက် လိုအြ်သည်ဟု 

ေိုြါသည် (FGD)။ ွင်းရှူးဆောြျားကို ွိန်းသိြ်းေန်အေွက် ွင်းရှူးြင်ြျားကို နှစ်စဉ်ပြန်လည်စိုက်ြျ ိုးြါသည်။ ၂ဝ၁၈-၁၉ 

ခုနှစ်ေွင် ွင်းရှူးြင် ၁၉၆ ဧကကို စိုက်ြျ ိုးခဲ့ြါသည် (GAD ၂ဝ၁၉)။

ြုံ ၂၂ - ကဆလာမြို့ေှိ ွင်းရှူးြင်ြျား ဆလျာ့နည်းလာပခင်း၏ အဓိကအဆြကာင်းေင်းြျား
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ပြန်ြာနိုင်ငံေှိ အပခားဆနောဆေသြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကဆလာမြို့ 

ေွင် သဘာဝဆဘးပဖစ်နိုင်ဆပခနှင့်ဆေွ့ကကုံခံစားေြှုြျား ြျားစွာြိုြို 

နည်းြါးြါသည်။ ွို့ဆြကာင့်လည်း ကဆလာမြို့ေွင် ဆနွိုင်သူြျား၏ 

သဘာဝဆဘး အန္တောယ်ေိုင်ောအသိအပြင်ြျားသည်လည်း နည်းြါး 

သည်ဟု FGD ေွင် ြါဝင်ဆေွးဆနွးသူြျားက ေိုြါသည်။ မြို့ဆအာက် 

ြိုင်း ကဆလာဆချာင်းေစ်ဝိုက်ေွင် ဆေကကီးဆေလျှြံှုပဖစ်နိုင်ဆပခြိုြျား 

မြီး ဆေကကီးဆေလျှြံှုကိုဆေွ့ကကုံခံစားေြှုလည်း ြိုြိုြျားပြားြါသည်။ 

မြို့နယ်အေင့်ေွင် လွန်ခဲ့ဆသာ ၁ဝ နှစ်အေွင်း ဆလပြင်းြုန်ေိုင်း 

ဆြကာင့်ြျက်စီးေုံးရှုံးြှု ကကီးြားစွာပဖစ်ခဲ့ြါသည်။ 

ြုံ ၂၃ - ကဆလာမြို့ေှိ သဘာဝဆဘးြျားဆေွ့ကကုံခံစားေြှု 

- ဆြးခွန်းလွှာ ၉
 1ကို ဆပဖေိုသူြျား၏ ၈၇%  သည် 

လွန်ခဲ့ဆသာ ၁၂ လော ကာလအေွင်း သဘာဝ 

ဆဘးအန္တောယ်ကိုြခံစားေဟု ေိုြါသည်။ သို့ဆသာ်  

လည်း ေြ်ကွက် (၂)၊ (၃) နှင့် (၄) ၏ အချ ို့အြိုင်းြျား 

ေွင် ဆေကကီးဆေလျှပံခင်းသည် အပဖစ်ြျားဆသာသဘာဝ 

ဆဘးအပဖစ်ဆဖာ်ပြြကြါသည်။ အွူးသပဖင့် ကဆလာ 

ဆချာင်း၏ဆပြာကဘ်က်ြိငု်းေငွ ်ပဖစသ်ည။် ဆချာင်းဆေ 

သည် ြုံြှန်အားပဖင့် ၁.၅ ဆြအွိ ပြင့်ေက်ဆလ့ 

ေှိသည်။ ၆ ဆြ အွိ ပြင့်ေက်ဆစသည့် ဆေကကီး 

ဆေလျှြံှုြျ ိုးသည် ၁ဝ နှစ် ေစ်ကကိြ် ပဖစ်ြွားနိုင် ြါသည်။ 

အသိြညာဗဟုသုေြိုင်းေွင် ဆပဖေိုသူြျား၏ွက် 

ဝက်ဆကျာ်သည် သဘာဝဆဘးေစ်ခုကို ြည်သို့ေုံ့ပြန် 

ေြည်ေိုသည်ကိုြသိေှိြကြါ။ ဆဘးလွေ်ောဘုန်းကကီး 

ဆကျာင်းသ့ုိဆပြးြည်ဟု အြျားေုံးဆပဖြကားြကြါသည်။ 

စာသင်ဆကျာင်း၊ အပြင့်ြိုင်း၊ ကယ်ေယ်ဆေး 

စခန်းသို့ဆပြးြည်၊ အဆေးဆြါ်အဆပခအဆနအေွက်ပြင် 

ေင်ွားဆသာအိေ်ကိုအသုံးပြုြည်ဟု ဆပဖေိုြှုြျား 

လည်း ေှိြါသည်။  

-    FGD ဆေွးဆနွးြွဲေွင် ြါဝင်ဆေွးဆနွးသူြျားသည် နိုင်ငံ 

၏အပခားဆေသြျားေွင်ပဖစ်ဆြါ်ဆနဆသာ သဘာဝ 

ဆဘးနှင့် ောသီဥေုဆပြာင်းလဲြှုေို့အဆြကာင်းကို သိေှိ 

ြကြါသည်။ သို့ဆသာ် ွိုဆဘးအန္တောယ်ြျားသည် 

၎င်းေို့၏ေြ်ကွက်ြျားအေွင်း ပဖစ်လာလိြ့်ြည်ဟု 

ြွင်ြကြါ။ ြွင်ြကြါ။   

၉ 1  ဆပြြုံေွင် အလယ်ဗဟိုကျဆသာ ဆနောြျားြှ ဆောြီးနှင့် ဆလပြင်း ကကုံဆေွ့ခဲ့ဆသာ ဆပဖေိုသူြျားကို ပြသွားြါသည်။ ွ ို ဆဘးအန္တောယ်ြျားသည် ပဖစ်ြွားနိုင်ဆပခနည်းြါသည်။ 

ဤသည်ြှာ ‘လွန်ခဲ့သည့် ၁၂လအေွင်းက သင့်ြေ်ဝန်းကျင်ေွင် ြည်သည့် သဘာဝဆဘး အန္တောယ်ြျ ိုးနှင့်ကကုံဆေွ့ခဲ့ေသနည်း’ ဟူဆသာ  ဆြးခွန်းကို ဆပဖြကားသည့် 

အဆပဖြျား ပဖစ်ြါသည်။ ွိုဆပဖြကားသူြျားသည် ၎င်းေို့ ြေ်ဝန်းကျင်ဟူသည်ကို ြိုြိုကကီးြားသည့်အေိုင်းအောအပဖစ် ယူေဆပဖြကားပခင်း သို့ြဟုေ် အပခားဆနောြျားေွင် 

ကကုံဆေွ့ခဲ့ေသည်ြျားကို ဆပဖြကားပခင်း ပဖစ်နိုင်ြါသည်။ 

ြုံ ၂၄ - (အဆြါ်) - လွန်ခဲ့ဆသာ ၁၂ လအေွင်း သဘာဝဆဘး 
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-      ဆောြီးသည် ကဆလာမြို့အစွန်၊ သစ်ဆောြျား အနီး 

ေွင် ပဖစ်ြွားြါသည်။ ေြ်ကွက် (၁ဝ) ေွင် ယခင်က 

ဆပြမြိုြှုအချ ို့ ဆေွ့ကကုံခံခံစားေဖူးြါသည်။ 

-  ကဆလာမြို့နယ် ေစ်မြို့နယ်လုံးေွင် ြီးဆလာင်ပခင်း 

သည် အပဖစ်အြျားေုံး ဆဘးအန္တောယ်ပဖစ်ြါသည်။ 

ဆလ ပြ င်း ေို က် ခ ေ် ြှု ြျား သ ည် အ ပဖ စ် န ည်း ဆသာ်  

လည်း ဆသဆကျေဏ်ောေြှုနှင့် ြျက်စီးေုံးရှုံးြှုြျားြှာ 

ြိုြိုကကီးြားြါသည်။
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Fire Flooding Landslide Thunderstorm Wind Erosion

ဆအာက်ြါဇယားေွင် ကဆလာမြို့နယ်အေွင်း ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ြှ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အေွင်း ပဖစ်ြွားသည့် သဘာဝဆဘးြျားနှင့် ဆသဆကျ 

ေဏ်ောေသူအဆေအေွက်၊ ြျက်စီးြှုြျားနှင့် စုစုဆြါင်းြျက်စီးေုံးရှုံးြှုေန်ဖိုးေို့ကို သဘာဝဆဘးအြျ ိုးအစား ေစ်ခုချင်းစီအေွက် 

ဆဖာ်ပြွားြါသည်။

လေးေန္တရာယ် 

ေြျ ိုးေစား

ေလရ 

ေတွက်

လသလကျေဏ်ရာရသူ 

ေလရေတွက်
ြျက်စီးြှုြျား ဆုံးရှုံးြှု တန်ေိုး 

(ကျြ်သန်း 

လြါင်း)ေဏ်ရာရ လသဆုံး ေိြ် လကျာင်း
ေုန်းကကီး 

လကျာင်း
ေြ်း

ေ

ပခား

ြီးလောင် ၁၉ ၂၁ ၁၁ ၃ဝ  ၂  ၈ ၃၂.၃၉

လရကကီး ၅       ၁ ဝ.၂

လပြမြို ၃  ၁    ၂   

လေပြင်း ၂ဝ ၃၆၆ ၁ ၃၅ဝ ၃ ၇  ၅ ၂၈၉.၇၆

ြိုးကကိုး 

ြုန်တိုင်း
၄  ၄ ၁     ၄.၁ဝ

Sand Tank ၁  ၁       

ြုံ ၂၅ - ကဆလာမြို့နယ်ေှိ သဘာဝဆဘး အရေအတွက် (DDM ၊၂ဝ၁၉)

ြုံ ၂၆ - ကဆလာမြို့နယ်ေှိ သဘာဝဆဘးအြျ ိုးအစားေစ်ခုချင်းစီဆြကာင့် စုစုဆြါင်း ြျက်စီးေုံးရှုံးြှုေန်ဖိုး (DDM ၊၂ဝ၁၉)အဆေအေွက် (DDM ၊၂ဝ၁၉)
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ဤအခန်းေွင် ဆြးခွန်းလွှာေွင်ြါေှိသည့်အဆြကာင်းအောေစ်ခုချင်းစီအေွက် အဓိကဆေွ့ေှိချက်ြျားကုိအကျဉ်းချုြ်ေင်ပြွား 

ြါသည်။ ဤအဆြကာင်းအောနှင့်သက်ေိုင်ဆသာ မြို့နယ်အေင့်အဆပခခံအချက်အလက်ြျားကို လူဦးဆေနှင့် အိြ်အဆြကာင်းအော 

သန်းဆခါင်စာေင်း (၂ဝ၁၄) နှင့် ကဆလာမြို့နယ်အဆြကာင်း အစီေင်ခံစာ (၂ဝ၁၇) ေွင် ဖေ်ရှုနိုင်ြါသည်။ 

 

ြုံ ၂၇ - ဆပဖေိုသူြျား ဆနွိုင်သည့် အိြ်ော အြျ ိုးအစား ြုံ ၂၈ - ဆပဖေိုသူြျား ဆနွိုင်သည့် အိြ်ော အေည်အဆသွး

• လုံးချင်းအိြ်ြျားသည် ကဆလာေွင် အဆေွ့ေ 

အြျားေုံး အိြ်ောအြျ ိုးအစား ပဖစ်ြါသည်။ 

(၈၂%) 

• ေြ်ကွက် (၁) နှင့် (၄) သည် လူဦးဆေသိြ်သည်းေ 

ြိုြျားမြီး ွိုေြ်ကွက်ြျားြှ ဆပဖေိုသူြျား 

၏ ၂ဝ% ဆကျာ်သည် ေိုက်ခန်းြျားေွင် 

ဆနွိုင်ြါသည်။ သို့ဆသာ် ေြ်ကွက် (၁၁) ြှ 

ဆပဖေိုသူအားလုံးသည် လုံးချင်းအိြ်ြျားေွင်ဆန 

ွိုင်ြါသည်။ 

• ဆပြအသုံးချြှုကို ဆလ့လာချက်အေ မြို့၏ အလယ် 

ြိုင်းေွင် အပခားအိြ်အြျ ိုးအစားနှင့် ဝန်ွြ်း 

အိြ်ောြျားကို ဆေွ့ေြါသည်။ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9

W10
W11

ALL

House Staff housing Apartment Hut Others

ြုံ ၂၉ - ဆပဖေိုသူြျားဆနွိုင်ဆသာအိြ်အြျ ိုးအစားကို ေြ်ကွက်အလိုက် 

ဆဖာ်ပြသည့်ြုံ 
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•	 ဆပဖေိုသူြျား၏ ၉၁% က လက်ေှိဆနွိုင်ောအိြ်/ဆနောေွင် ေန္ဒေှိသဆလာက်ဆနခွင့်ေသည်ဟု ဆပဖြကားြါသည်။ ေြ်ကွက် 

(၃)၊ (၅) နှင့် (၁ဝ) ေွင် ွိုသို့ြခံစားေဆြကာင်း ဆပဖြကားသူအဆေအေွက် ြိုြျားြါသည်။ 

•	 အစိုးေဝန်ွြ်းြျား သို့ြဟုေ် အပခားောဝန်ွြ်းဆောင်ောဆေသြျားြှ ယာယီလာဆောက်ဆသာ ဝန်ွြ်းြျားကိုသာ 

အိြ်ောနှင့် အငှားအိြ်ောြျား ြံ့ြိုးဆြးြါသည်။ မြို့ေွင် ဆေှေ့ဆပြာင်းသွားလာြှု အဝင်အွွက်အေိုင်းအောြှာ သိသာ 

ွင်ေှားြှုြေှိြါ။ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9

W10
W11

ALL

Brick Timber Bamboo Concrete Dani, Theke Others

ြုံ ၃ဝ - ဆပဖြကားသူြျား  ဆနွိုင်သည့်အိြ်ြျားေွင် အဓိကအသုံးပြုသည့် 

အိြ်ဆောက်ြစ္စည်းြျားကို ေြ်ကွက်အလိုက်ဆဖာ်ပြွားသည့်ြုံ 

•	 ေစ်မြို့လုံးေွင် အသုံးအြျားေုံး အိြ်ဆောက် 

ြစ္စည်းြှာ အုေ် ပဖစ်ြါသည် (၇၁.၇%)။ 

•	  ေစ်မြို့လုံးြျှြ်းြျှအသုံးပြုနှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် 

ေြ်ကွက် (၄) ေွင် သစ်ကို ြို၍အသုံးြျားမြီး၊ 

ေြ်ကွက် (၃) ေွင် ဝါးကို ြိုအသုံးြျားြါသည်။

•	 အသုံးနည်းဆသာ်လည်း ဓနိနှင့် သက်ကယ်ကို 

မြို့၏ အလယ်ဗဟိုြကျဆသာ အြိုင်းြျားပဖစ် 

သည့် ေြ်ကွက် (၁)၊ (၃) နှင့် (၁၁) ေွင် သုံးစွဲ 

သည်ကို ဆေွ့ေြါသည်။ 

93%

6%

1%
Own

Rent

I don't know or
prefer not to say

91%

7%

2%
Yes

No

I don't know or
prefer not to say

ြုံ ၃၁ -ေစ်အိြ်ေည်းေွင် ြဆပြာင်းဆေှေ့ဘဲဆနွိုင်ခဲ့သည့် နှစ်အဆေအေွက် ြုံ ၃၂ - အိြ်ောြိုင်ေိုင်ြှု သို့ြဟုေ် ငှားေြ်းဆနွိုင်ြှု အဆပခအဆန 
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ဤ City Profile (မြို့၏ အချက်အလက်ြျား) အေွက် အချက်အလက်ြျားကိုဆကာက်ယူစုဆောင်းဆသာအခါ ကျူးဆကျာ်ဆနွိုင် 

သူြျားကို နြူနာအုြ်စုွဲေွင် ွည့်သွင်းဆကာက်ယူခဲ့ပခင်းြေှိြါ။ ကဆလာေွင် ကျူးဆကျာ်ဆနွိုင်ြှုြျားကို ကကီးြားဆသာ ပြဿနာ 

ေစ်ခုအပဖစ် ဆပြာေိုြကပခင်းြေှိဆသာ်လည်း သစ်ဆောပြုန်းေီးြှုနှင့်ေက်စြ်ဆနသည်ဟု ဆွာက်ပြြှုြျားေှိြါသည်။ 

 
သစ်ဆောြျားေွင်ကျူးဆကျာ်ဆနွိုင်သူြျားအပြင် ြီးေွားလြ်းေစ်ဆလျှာက်နှင့်ဆောင်ဆြါ်ေွင်လည်း ကျူးဆကျာ်ဆနွိုင်သူြျား 

ေှိြါသည်။ အချ ို့ကျူးဆကျာ်သူြျားသည် စည်ြင်သာယာဝန်ဆောင်ြှုြျားကိုအသုံးပြု၍ဆနွိုင်ဆနသည်ြှာ သုံးနှစ်ဆကျာ်ေှိမြီ 

ပဖစ်သည်။ အြျားစုသည် ပြန်ြာနိုင်ငံသားအပဖစ်အသိအြှေ်ပြုခံေမြီး နိုင်ငံသားြှေ်ြုံေင်ကေ်ြျားေှိြကသည်။ ၎င်းေို့သည် ဗြာ 

စကားဆပြာေေ်မြီး အပခားသူြျားကဲ့သို့ အြျားပြည်သူဝန်ဆောင်ြှုြျား (ဆကျာင်း၊ ဆေးရုံ၊ အြျားပြည်သူသွားလာအသုံးပြုဆသာ 

ဆနောြျား၊ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆေး) ေို့ကို လက်လှြ်းြီ အသုံးပြုနိုင်ြကြါသည်။ သို့ဆသာ် ၎င်းေို့သည် စည်ြင်သာယာဝန်ဆောင်ြှုြျား 

ကိုြေေှိသူအချ ို့လည်း ေှိြါသည်။ ြျားဆသာအားပဖင့် လျှြ်စစ်ြီး သို့ြဟုေ် ဆေကို ေေားြဝင်သွယ်ေန်းွားြကြါသည် (FGD, 

2019)။ 

•	 ြျှြ်းြျှအားပဖင့် ဆပဖေိုသူြျား ကဆလာေွင် 

ဆနွိုင်ခဲ့သည့် နှစ်ကာလြှာ ၃၆ နှစ် ပဖစ်ြါ 

သည်။ အဆောက်အဦေစ်ခုေည်းေွင် ြဆပြာင်း

ဆေှေ့ဘဲ ဆနွိုင်ခဲ့သည့် ြျှြ်းြျှကာလြှာ ၂၃ နှစ်

ပဖစ်သည်။ ဆနအိြ် ေစ်အိြ်ေည်းေွင် ဆနွိုင်ခဲ့

သည့် အေှည်ြကာေုံး ဆနွိုင်ခဲ့သည့် အချနိ်

ကာလြှာ ၈၃ နှစ် ပဖစ်ြါသည်။  

•	  အသက်အေွယ်ြိုကကီးဆသာ ဆနွိုင်သူြျားသည် 

မြို့၏ ဆပြာက်ြိုင်း (အလယ်ြိုင်း) ေွင် ြိုြျားမြီး 

ဥြြာ ေြ်ကွက် (၄)၊ (၅) နှင့် (၆) ေို့ ပဖစ်ြါသည်။   

0% 20% 40% 60% 80% 100%

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9

W10
W11

ALL

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Over 70

ြုံ ၃၃ -  ေစ်အိြ်ေည်းေွင် ဆေှေ့ဆပြာင်းပခင်းြေှိ ဆနွိုင်ခဲ့သည့် နှစ် အဆေအေွက်

မြို့နယ်အေွက် လျှြ်စစ်ြီး ပဖန့် 

ပဖူးြှုကို လျှြ်စစ်ဓာေ်အားဆကာ် 

ြိုဆေးေှင်း (EPC) က စီြံခန့်ခွဲ 

ြါသည်။ ဆပဖေိုသူအြျားစုသည် 

အစိုးေ လျှြ်စစ်ဓာေ်အားလိုင်း 

ကွန်ယက်နှင့် ချေိ်ေက်ွားြါ 

သည်။  လျှြ်စစ်ဓာေ်အားေေှိြှု 

အဆြါ်  စိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့်ြှာ 

ေ ြ် ကွ က် ြျား ြကား ကွဲ ပြား ပခား  

နားြါသည်။  

96%

3%
1%

Public

Individual

No
connection

ြုံ ၃၄- လျှြ်စစ်ဓာေ်အားပဖန့်ပဖူးနိုင်ြှု ြုံ ၃၅- လျှြ်စစ်ဓာေ်အား ေေှိြှုအဆြါ် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှု

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied
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ေလြကာင်းေရာ စုစုလြါင်းေိြ်လောင်စု သုံးစွဲလသာ ေိြ်လောင်စု ကွာဟချက်
စုစုလြါင်းေျှြ်စစ် 

သုံးစွဲြှုနှုန်း (%)

စာေင်းေှိ သုံးစွဲသူ ၁၂,၄ဝ၈ ၇၄၁၉ ၄၉၈၉ ၆ဝ%

အြှန်ေကယ် အသုံးပြုသူ ၁၂.၄ဝ၈ ၉၉၃၃ ၂၄၇၅ ၈ဝ%

ြုံ ၃၇ -  ကဆလာမြို့နယ်ေှိ စုစုဆြါင်းလျှြ်စစ်ဓာေ်အားသုံးစွဲြှု (EPC၊ ၂ဝ၂ဝ)

 

ဆြးခွန်းလွှာဆပဖေိုသူြျား၏ ၉၆% သည် အစိုးေလျှြ်စစ်ဓာေ်အားလိုင်းကွန်ယက်နှင့် ချေိ်ေက်ွားသူြျား ပဖစ်ြါသည်။ သို့ဆသာ် 

ေြ်ကွက် (၄) ေွင် ဆပဖေိုသူြျား၏ ၄ဝ% နီးြါးသည် အပခားေင်းပြစ်ြျားြှ လျှြ်စစ်ဓာေ်အားကိုေယူသုံးစွဲဆနပခင်း ပဖစ်သည်။ 

ြျှြ်းြျှအားပဖင့် ကဆလာမြို့ေှိလူအြျားစုသည် လျှြ်စစ်ြီးေေှိြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုေှိြကြါသည် (၃.၉)။ သို့ဆသာ် ေြ်ကွက် (၄) 

ေွင် စိေ်ဆကျနြ်ြှုနှုန်း ြို၍နည်းြါးြါသည် (၃.ဝ)။ အြျားေုံးဆဖာ်ပြြကဆသာ စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိေပခင်း၏အဆြကာင်းေင်းြျားြှာ 

ြီောခနှုန်းွား၊ ဗို့အားကျပခင်းနှင့် ဗို့အားေည်မငိြ်ြှုြေှိပခင်းေို့ ပဖစ်ြါသည်။ 

ချက်ပြုေ်ေန်အေွက်စွြ်းအင်ေင်းပြစ်အပဖစ် အသုံးအြျားေုံးြှာလျှြ်စစ်ပဖစ်မြီး ယင်းဆနာက်ေွင် ြီးဆသွး၊ ွင်းနှင့် ဂေ်စ်ေို့ 

လိုက်ြါသည်။ ချက်ပြုေ်သည့်အြျ ိုးအစားဆြါ်ြူေည်၍လည်းဆကာင်း၊ အဆေးဆြါ်အဆပခအဆနကကုံဆေွ့ချနိ်ေွင်လည်းဆကာင်း 

စွြ်းအင်ေင်းပြစ်ြျားကို ေစ်ခုွက်ြကသုံးစွဲြကသူ အြျားအပြားေှိြါသည်။      

ြုံ ၃၄ လျှြ်စစ်ဓာေ်အားပဖန့်ပဖူးနိုင်ြှု
ြုံ ၃၅ လျှြ်စစ်ဓာေ်အား ေေှိြှုအဆြါ် 
စိေ်ဆကျနြ်ြှု

ကဆလာမြို့ေှိ လျှြ်စစ်ဓာေ်အားဆကာ်ြိုဆေးေှင်း (EPC) သည် 

မြို့နယ်ေွင်းေှိ ေြ်ကွက် ဆြါင်း ၁၁ ခုနှင့် ဆကျးေွာဆြါင်း ၂၈ ေွာ 

အေွက် လျှြ်စစ်ဓာေ်အား ပဖန့်ပဖူးဆြးဆနြါသည်။ ကဆလာ 

ဓာေ်အားခွဲရုံ (33/11 KV, 5 MVA) သည် ြါဝါလိုင်းသုံးလိုင်းပဖင့် 

လျှြ်စစ်ဓာေ်အားြျားကို လက်ခံေေှိမြီးဆနာက် ေြ်ကွက်ေစ်ခု 

ချင်းစီ (11/0.4 KV) သို့ 11/0.4KV  ွေန်စ်ဆဖာ်ြာ ၁၃၅ လုံးနှင့်

အပခား ွေန်စ်ဆဖာ်ြာ (33/0.4 KV) ၁၁ လုံးပဖင့် ပြန်လည်ပဖန့်ပဖူး 

ဆြးြါသည်။ စစ်ေြ်ဝင်းအေွင်းသို့ သီးပခားဓာေ်အားလိုင်း 

ကွန်ယက်ေစ်ခုပဖင့် ပဖန့်ပဖူးြါသည်။ 

EPC ၏ ကိန်းဂဏန်းြျားအေ မြို့ေွင်းေွင် ြီောြုံးဆြါင်း ၇၄၁၉ 

လုံး ေှိြါသည်။ ွ ိုြီောြုံး ၇၄၉၁ လုံးကို အိြ်ဆွာင်စုဆြါင်း ၉၉၃၃ 

စုက ခွဲဆဝသုံးစွဲြါသည်။ စုစုဆြါင်း အိြ်ဆွာင်စုအဆေအေွက်ဆြါ် 

အဆပခခံ၍ေွက်လျှင် လွှြ်းခခုံြှုအချ ိုးြှ ၈ဝ% ေှိြါသည်။ 

ြုံ ၃၆ - လက်ေှိ လျှြ်စစ်ဓာေ်အား အဆပခခံအဆောက် အအုံြျားအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိဆသာ နြူနာအုြ်စုြျား. 
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ြိုြိုသန့်ေှင်းဆသာမြို့ဆော်ပဖစ်ဆေး ြျားစွာအဆလးဆြးခဲ့ြါသည်။ ကဆလာမြို့နယ်သည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ေွင် သန့်ေှင်းဆသာ 

အာေီယံခေီးသွားမြို့ဆော်အပဖစ် သေ်ြှေ်ပခင်းခံခဲ့ေြါသည်။ မြို့နယ်သည် One State-One Township စီြံချက် (စာြျက်နှာ ၂၄ 

ေွင် ၡု) ဆအာက်ေွင်လည်း စည်းကြ်းြဲ့အြှိုက်စွန့်ြစ်ြှုကင်းေှင်းသည့်ဇုန်ေစ်ခုကို ဆောင်ေွက်ဆနြါသည်။ 

အြှိုက်သိြ်းပခင်းလုြ်ငန်းကို စည်ြင်သာယာဝန်ဆောင်ြှုအပဖစ်သာဆောင်ေွက်ဆြးဆနမြီး ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ ြါဝင်ဆောင်ေွက်ြှု 

ြေှိြါ။ စည်ြင်သာယာဌာနေွင် အြှိုက်သိြ်းကားသုံးစီးေှိမြီး ဆန့စဉ်အြှိုက်သိြ်းြါသည်။ အြှိုက်သိြ်းကား ေြ်ကွက်ေစ်ခုသို့ 

နှစ်ေက်ေစ်ကကိြ်ဆောက်ေှိမြီး အြှိုက်သိြ်းဆြးြါသည်။ မြို့နယ်စည်ြင်သာယာဆေးဆကာ်ြေီ၏ကိန်းဂဏန်းြျားအေ မြို့ြှ 

စွန့်ြစ်ဆသာအြှိုက်စုစုဆြါင်း၏ ၈၉% ကို စည်ြင်သာယာြှသိြ်းယူဆြးသည်ဟု သိေြါသည်။ အြှိုက်သိြ်းကားြျားသည် 

အြှိုက်သိြ်းမြီးဆသာအခါ ေြ်ကွက် (၆) ေှိ ၅ ဧကကျယ်ဝန်းဆသာအြှိုက်ြုံသို့ ယူဆောင်စွန့်ြစ်ြါသည်။ 
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Figure 38. Satisfaction of the access to electricity among the respondents ြုံ ၃၉ - ဆပဖေိုသူြျားြကား ချက်ပြုေ်ေန်အသုံးပြုဆသာ 

စွြ်းအင်ေင်းပြစ် 
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ြုံ ၄၁ - အိြ်ေွင်းအြှိုက်ြျားကိုစွန့်ြစ်ြုံြုံ ၄ဝ - ဆပဖေိုသူြျားြကား အြှိုက်သိြ်းဝန်ဆောင်ြှုြျားအဆြါ်စိေ်ဆကျနြ်ြှု 

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied

3,2
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ေြှိုက်ကား ရြ်ကွက်
ေိြ်လောင် 

စု #

ြြာဏ 

(တန်)
ြှတ်ချက်

ြွြဆန့

ကား (၁) (၃) ၅ဝ၅ ၃.၃ စုစုဆြါင်း 

ေစ်ေက် ၁ဝ 

ေန်

ကား (၂) (၈)၊ (၅) ၄၄၉ ၃.၆
ကား (၃) (၁၁)၊ (၇) ၆၆၁ ၃.၁
ေုေိယဆန့
ကား (၁) (၂)၊ (၄) ၅၈၁ ၂.၉၇

စုစုဆြါင်း 

ေစ်ေက် ၈.၉၇ 

ေန်

ကား (၂) (၉)၊ (၁ဝ) ၅၄၈ ၃.၂
ကား (၃) (၁)၊ (၆) ၂၈၇ ၂.၈

စုစုဆြါင်း ၁၁ ၂၆၄၂ ၁၈.၉၇

 

ြုံ ၄၃ - TDC ြှ ဆန့စဉ်သိြ်းဆသာအြှိုက်ေန် (TDC၊ ၂ဝ၂ဝ)
ြုံ ၄၂ - ေြ်ကွက် (၆) ေှိ အြှိုက်ြုံဆနော
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ြုံ ၄၄ - လက်ေှိအြှိုက်သိြ်းသည့်စနစ်အဆြါ် ဆကျနြ်ြှုအေင့်အား 

ေြ်ကွက်အလိုက်ပြြုံ 

ြုံ ၄၅ - အြှိုက်စွန့်ြစ်သည့်နည်းလြ်းြျားကို ေြ်ကွက်အလိုက်ပြြုံ
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ြုံ ၄၆ - လက်ေှိအြှိုက်သိြ်းစနစ်နှင့် စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိဆသာနြူနာအုြ်စုြျား

•	 ဆပဖေိုသူြျား၏ ၈၇% သည် လက်ေှိ စည်ြင်သာယာ 

အြှိုက်သိြ်းစနစ်ကို စိေ်ဆကျနြ်ြှုေှိြါသည်။ 

 

•	 ေြ်ကွက် (၁) ေွင် စိေ်ဆကျနြ်ြှုနှုန်း ြိုနည်းြါသည် (၃.၅ 

သာေှိ၊ ြျှြ်းြျှြှာ ၄.ဝ ေှိ)။

•	 စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိေပခင်း၏ အဆြကာင်းေင်းြျားြှာ အြှိုက် 

သိြ်းကားလာသည့် အကကိြ်ဆေ၊ သွားဆောက်ေသည့် အကွာ 

အဆဝး၊ ဆေးနှုန်း၊ ြေှင်းလင်းသည့်စနစ်၊ ရိုင်းြျြှုေို့ ပဖစ် 

သည်။

•	 အြှိုက်ြျား၏ ၉၁%ကို စည်ြင်သာယာအြှိုက်သိြ်းစနစ် 

ပဖင့်စွန့်ြစ်သည်။ အဆလ့ကျစွန့်ြစ်ြှုသည် ေြ်ကွက် (၂) နှင့် 

(၁၁) ေွင် ြိုြျားသည်။ ေြ်ကွက် (၅) ေွင် ြုဂ္ဂလိကအြှိုက် 

သိြ်းစနစ်အသုံးပြုြှုအချ ိုး ပြင့်ြားသည်။

•	 စည်းကြ်းြဲ့စွန့်ြစ်ေပခင်းအဆြကာင်းြျားြှာ အြှိုက်သိြ်း

ကား ြှန်ြှန်ြလာပခင်း၊ စည်ြင်သာယာအြှိုက်သိြ်းစနစ် 

သည်အေီအဆငါ်ြေည့်ဆသာဆြကာင့် ပဖစ်သည်။
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ြုံ ၄၇ - သွားလာြှုြုံစံြျား ြုံ ၄၈ - လြ်းအေည်အဆသွးအဆြါ်စိေ်ဆကျနြ်ြှု
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ကဆလာေွင် အဓိကလြ်းြကကီးနှစ်ခု ေှိြါသည်။ ပြည် 

ဆွာင်စုလြ်းြကကီးသည် အဆေှ့ြှအဆနာက်သို့သွယ် 

ေန်းဆနဆသာလြ်းပဖစ်မြီး အဆေှ့ဘက်ေွင် ဆောင် 

ကကီးမြို့၊ အဆနာက်ဘက်ေွင် သာစည်မြို့ေို့နှင့် ေက် 

သွယ်ွားြါသည်။ ကဆလာမြို့ြေ်လြ်းသည် မြို့ကို 

ဝိုင်းြေ်ွားြါသည်။ 

•	 ကားဝင်၍ြေဆသာ လြ်းကျဉ်း အြျားအပြားေှိ 

သည်။ 

•	 ကဆလာမြို့၏ ဆောင်ဆြါ်ဆေသအချ ို့ေှိလြ်းြျား 

သည် လူသွားလြ်းြျားပဖစ်မြီး အြျားစုသည် 

ဆြာ်ဆော်ေိုင်ကယ် သွားနိ ုင်ဆလာက်ဆအာင် 

ြကျယ်ဝန်းြါ။ 

•	 ေြ်ကွက် (၂)၊ (၃) နှင့် (၁ဝ) ေှိ ကကီးြားသည့် 

စစ်ေြ်ဝင်းသည် ြိေ်ေို့ကာေီးွားသကဲ့သို့ 

ပဖစ်ဆနမြီး ွိုဝင်းကိုြေ်၍သွားေသပဖင့် သွားေ 

သည့်ခေီးကို ြိုဆဝးသွားဆစြါသည်။ 

• လက်ေှိလြ်းြျား၏အဆနအွားကို စိေ်ဆကျနြ် 

ြှုြေှိဟုေိုသည့် ဆပဖြကားသူြှာ ၂၆  % ပဖစ်ြါ

သည်။ ေြ်ကွက် (၃) နှင့် (၇) ေွင် စိေ်ဆကျနြ်ြှု 

အေင့် အနည်းေုံးပဖစ်မြီး ၂.၈ နှင့် ၂.၇ အသီးသီး 

ေှိြါသည်။ 

• စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိေပခင်းအဆြကာင်းြျားြှာ လြ်းြျားြဆကာင်းပခင်း၊ လြ်းအကျယ်၊ ြါကင်ဆနောြေှိပခင်း၊ စနစ်ေကျအသုံးပြုြှု 

ြေှိပခင်းနှင့် မြို့ဆနလူွုြှြါဝင်ြံ့ြိုးြှုြေှိပခင်းေို့ ပဖစ်သည်။

 ြုံ ၄၉ - လက်ေှိလြ်းအြျ ိုးအစာြျားနှင့် စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိဆသာ နြူနာ 

အုြ်စုြျား 
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ကဆလာမြို့သည် ဆောင်ဆြါ်ဆေသပဖစ်မြီး မြို့၏ အချ ို့အြိုင်းြျားေွင် လြ်းကျဉ်းြျား ေှိဆသာဆြကာင့် ကဆလာမြို့ေွင်း အလွယ်ကူေုံး 

သွားလာနိုင်သည့်နည်းလြ်းြှာ ဆြာ်ဆော်ေိုင်ကယ်ပဖင့်သွားလာပခင်းပဖစ်ြါသည်။ ဆြာ်ဆော်ေိုင်ကယ်သည့် အသုံးအြျားေုံး 

သွားလာြှုြုံစံ (၆၂%) ပဖစ်မြီး ဆပခလျင်သွားလာပခင်း (၂၉%) နှင့် ကိုယ်ြိုင်ကား (၅%) ြျားကိုလည်း အသုံးပြုြါသည်။ ေြ်ကွက် (၅) 

ေွင် ဆပခလျင်သွားလာပခင်းသည် အသုံးအြျားေုံးြုံစံပဖစ်ဆသာ်လည်း ေြ်ကွက် (၁၁) ေွင်ြူ ဆပခလျင်သွားလာပခင်းကို ဆပဖေိုသူ 

ေစ်ဦးြျှ ြေှိြါသည်။  

ဆပဖေိုသူြျား၏ ၇ဝ% သည် ဆြာ်ဆော်ေိုင်ကယ်ေစ်စီးြိုင်ေိုင်ြါသည်။ ွိုအချ ိုးသည် ေြ်ကွက် (၄) နှင့် (၅) ေွင် ြိုနည်းြါသည်။ 

FGD ဆေွးဆနွးြွဲြျားေွင် ယာဉ်အသွားအလာြျားဆသာ အဓိကလြ်းြကကီး၊ ပြည်ဆွာင်စုလြ်းြနှင့် မြို့ြေ်လြ်းကဲ့သို့ဆသာ 

ဆနောြျားေွင် ယာဉ်အန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးဆောင်ေွက်ဆြးေန် အကကံပြုြကြါသည်။ လူသွားလြ်းြျားနှင့် လြ်းြကကီးြျားဆဘးေှိ 

ဆစျးေိုင်ငယ်ြျားနှင့်ဆေးသည်ြျားသည် ယာဉ်ြဆော်ေေပဖစ်ြှုြျား၏ အဓိကအဆြကာင်းေင်းြျားအပဖစ်ဆပြာပြြကြါသည်။   

ဆေစီးဆေလာစနစ် ပြုပြင်ွိန်းသိြ်းပခင်းကို TDC ြှ ောဝန်ယူဆောင်ေွက်ြါသည်။ လက်ေှိေွင် ကဆလာမြို့၏ အဓိကလြ်းြကကီး 

ေစ်ဆလျှာက်ေွင် ဆေနုေ်ဆပြာင်းြျားေှိြါသည်။ ဆောင်ဆြါ်ဆေသအချ ို့ေွင် ဆေစီးဆေလာစနစ်ြေှိြါ။ ွိုဆနောြျားေွင် ဆေစီး 

ဆေလာအေွက် ဆေနုေ်ဆပြာင်းြျားအစား သဘာဝဆပြပြင်အဆနအွားကိုသာအသုံးပြုြါသည်။  

ဆပဖေိုသူြျား၏ ၂၅% က ဆေစီးဆေလာစနစ်ကို စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိဆြကာင်း ဆပြာြါသည်။ ေြ်ကွက် (၄)၊ (၅) နှင့် (၇) ြှ ဆပဖေိုသူြျားေွင် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့်ြိုနိြ့်ဆသာ်လည်း ေြ်ကွက် (၁၁) ေွင် စိေ်ဆကျနြ်ြှု ြိုြိုပြင့်ြားြါသည်။ 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိေပခင်း၏ အဓိကအဆြကာင်းေင်းြျားြှာ ဆေစီးဆေလာစနစ်သည် ဆကာင်းစွာအလုြ်ြလုြ်ပခင်း၊ ြိေ်ေို့ပခင်းနှင့် 

ဆေစီးဆေလာစနစ်ြေှိပခင်းေို့ပဖစ်ြါသည်။ ေြ်ကွက် (၇) ေွင် ဆေစီးဆေလာစနစ်ြေှိပခင်းအား စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိေပခင်း၏ အဓိက 

အဆြကာင်းေင်းအပဖစ် ဆပဖေိုသူအဆေအေွက် ြိုြိုပြင့်ြားြါသည်။ 

ြုံ ၅ဝ - အဓိကသွားလာြှုြုံစံကို ေြ်ကွက်အလိုက်ပြြုံ ြုံ ၅၁ - ယာဉ်ြိုင်ေိုင်ြှုကို ေြ်ကွက်အလိုက်ပြြုံ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

W1
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W4
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ALL

Car Mororbike Bicycle Others Nothing
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

W1
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W10
W11

All

Very low Low Middle High Very high

ြုံ ၅၄ - ဆေစီးဆေလာစနစ်နှင့် စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိဆသာနြူနာအုြ်စုြျား

ြုံ ၅၂ - ဆေစီးဆေလာစနစ်အဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့်

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied

3,2

ြုံ ၅၃ - ဆေစီးဆေလာစနစ်အဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုကို 

ေြ်ကွက်အလိုက်ပြြုံ
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ဆေပဖန့်ပဖူးြှုကို TDC ြှ စီြံခန့်ခွဲြါသည်။ ဆေကန်ြျား၊ ဆေွွက်ြျား၊ ဆေေင်စက်ြျား မြို့ြေ်လည်ေွင် ဝိုင်းေံေည်ေှိဆနဆသာဆြကာင့် 

ကဆလာမြို့သည် ေှြ်းပြည်နယ်ဆောင်ြိုင်းေှိ အပခားမြို့ေွာြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဆေအကကီးအကျယ်ပြေ်လြ်ြှုကိုကကုံဆေွ့ခဲ့ြါသည်။ 

မြို့ဆနလူွုသည် ဆေအေင်းအပြစ်အြျ ိုးြျ ိုးကို အသုံးပြုြါသည်။ အဓိကအသုံးပြုသည့်ဆေအေင်းအပြစ်အြျ ိုးအစားသည် ေြ်ကွက် 

အလိုက် ကွာပခားြါသည်။

 

ြုံ ၅၅ - အိြ်သုံးဆေအေွက် ဆေအေင်းအပြစ်ြျား

ြုံ ၅၆ - ဆေပဖန့်ပဖူးြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့်

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied

3,2
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ြုံ ၅၇ - ကဆလာမြို့ေှိ အစိုးေဆေဆြးဆဝဆေးအဆွာက်အြံ့ြျား (TDC၊ ၂ဝ၁၉)
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•	 ကဆလာမြို့နယ်ေွင် အစိုးေေည်ေစ်ခုနှင့် ြုဂ္ဂလိကောေြံ ၈ ခု ေှိြါသည်။ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ပြည်နယ်ဘေ်ဂျက်ပဖင့် ေွာ ၈ 

ေွာကို ဆေဆြးဆဝေန် အစီအစဉ်ေှိြါသည်။ ဆနာက်ွြ် ေွာ ၉ ေွာကို ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ပြည်ဆွာင်စုဘေ်ဂျက်ပဖင့် ဆေဆြးဆဝဆေး 

ဆောင်ေွက်ဆြးြည်ပဖစ်သည်။

•	 ကဆလာမြို့အေွက် အသုံးပြုဆနဆသာ အဓိကဆေအေင်းအပြစ် ဆလးခု ေှိြါသည် (ြုံ ၅၈)။ ၎င်းေို့ြှာ က) ဆေဆအးကန်၊ ခ) 

အင်းပြင်၊ ဂ) ခဆနာက်စိြ်းနှင့် ဃ) သစ်ွွင်းေို့ ပဖစ်ြါသည်။ ဆေဆအးကန်သည် မြို၏ အဆနာက်ဆောင်ဘက်ေွင် ေှိမြီး 

ြင်ြဆေအေင်းအပြစ်ပဖစ်သည်။ ဤဆေဆလှာင်ကန်ကို မဗိေိသျှေို့ ေည်ဆောက်ခဲ့ပခင်းပဖစ်သည်။ 

•	 ဤဆေဆလှာင်ကန်အနီးေှိ အစိုးေေည်သည် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်က ြျက်စီးသွားြါသည်။ ဆေသခံ MP ြှ ဦးဆောင်၍ 

ေည်အေင့်ပြှင့်ေင်ေန် အေိုပြုွားြါသည်။ သို့ဆသာ် စီြံချက် စီြံခန့်ခွဲြှု ဌာန သို့ြဟုေ် အဖွဲ့အစည်းကို သေ်ြှေ်ေန် 

ခက်ခဲဆနပခင်းဆြကာင့် ွိုလုြ်ငန်းစဉ်သည် ဆနှးဆကွးဆနြါသည် (TDC နှင့် ဆေွ့ေုံဆြးပြန်းပခင်း)။  

•	 ြင်ြဆေဆလှာင်ကန်ေွင် ဆေေင်စက်အသစ်ကို JICA ၏ အကူအညီပဖင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်ေွင် ေြ်ေင်မြီးချနိ်ြှ စေင်၍

ဆေဆြးဆဝနိုင်ြှုသည် ေိုးေက်လာြါသည်။ လက်ေှိေွင် JICA သည် ၎င်းေို့၏ အင်းဆလးကန်အေွင်း စီးဝင်ဆသာ 

ဆချာင်းြျား၏ ဆေအေည်အဆသွးစစ်ဆေးဆသာ စီြံချက်၏ အစိေ်အြိုင်းေစ်ခုအပဖစ် ကဆလာဆချာင်းကို ဆလ့လာဆနြါ 

သည်။ 

•	 ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်အွိ TDC သည် မြို့ေွင်းေှိ အိြ်ဆွာင်စုဆြါင်း ၁၇၇၂ စုအေွက် စုစုဆြါင်း ဆေဂါလန် ၄၈ဝ,ဝဝဝ 

ဆြးဆဝခဲ့ြါသည် (TDC၊ ၂ဝ၂ဝ)။ လွှြ်းခခုံနိုင်ြှုြှာ မြို့ပြလူဦးဆေ၏ ၄၂.၇% ပဖစ်ြါသည်။ ၂ဝ၂၅ ေွင် လူဦးဆေေိုးလာလျှင်ြင် 

လက်ေှိ ဆေအေင်းအပြစ်သည် လုံဆလာက် သည်ဟု TDC ြှ ခန့်ြှန်းြါသည်။ ၁ဝ
 5

•	 လေ်ေဆလာေွင် ဆေေစ်ယူနစ်လျှင် ၂ဝဝ ကျြ် ဆကာက်ခံြါသည်။ သို့ဆသာ် လျှြ်စစ်ြီောခ ေိုးလာပခင်း၊ ပြုပြင် 

ွိန်းသိြ်းြှု စေိေ်ြျားနှင့် ဝန်ွြ်းြျား၏ လစာြျားဆြကာင့် TDC သည် ဤနှုန်းွားြှ အပြေ် ြေြါ။  TDC သည် ၎င်းေို့၏ 

ပြည်နယ်စည်ြင်သာယာဆေးဌာနနှင့် အစည်းအဆဝးေုံးပဖေ်ချက်အေ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘဏ္ဍာနှစ်ြှစ၍ ဤနှုန်းွားကို 

ေစ်ယူနစ်လျှင် ၄ဝဝ ကျြ်နှုန်း ေိုးပြှင့်ေန် စီစဉ်ဆနြါသည် (အစည်းအဆဝးအြှေ် ၃၁/၂ဝ၁၉)။

ဆေအေင်းအပြစ် အြည် ဆန့စဉ်ဆေပဖန့်ပဖူးြှု (ဂါလန်) ေြ်ကွက် အိြ်ဆွာင်စု

ဆေဆအးကန် ၂ဝဝ,ဝဝဝ
(၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၈)၊ (၉)၊ (၁ဝ)၊ 

(၁၁) 
၈၂ဝ

အင်းပြင် ၁၈ဝ,ဝဝဝ
(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇) ၉ဝ၆

ခဆနာက်စိြ်း ၅ဝ,ဝဝဝ

သစ်ွွင်း ၅ဝ,ဝဝဝ (၈)၊ (၉) ၄၆

စုစုဆြါင်း ၄၈ဝ,ဝဝဝ ေြ်ကွက် ၁၁ ခု ၁,၇၇၂

ြုံ ၅၈ - ကဆလာမြို့၏ အဓိကဆေအေင်းအပြစ်ြျားစာေင်း (TDC၊ ၂ဝ၂ဝ)

၁ဝ5 လူဦးဆေသည် ေစ်နှစ်လျှင် ၁% ေိုးသည် ေိုြါစို့။ ၂ဝ၂၅ ခုနှစ်ေွင် လူဦးဆေသည် ၂၁,၁၁၄ ေှိလာြည်ပဖစ်သည်။ လူေစ်ဦး လျှင် ေစ်ဆန့ ဂါလန် ၂ဝ လိုအြ်ြါက ၂ဝ၂၅ 

ခုနှစ်ေွင် ဆေလိုအြ်ချက်သည် ၄၂၂,၂၈ဝ ဂါလန် ေှိြည်ပဖစ်မြီး ယင်းသည် လက်ေှိ ဆေဆြးဆဝနိုင်စွြ်းွက် ၅၇,၇၂ဝ ဂါလန် ြိုနည်းြါသည်။ 
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အိြ်သုံးဆေအေွက် သုံးစွဲသည့်ဆေအေင်းအပြစ်ြျားအဆြကာင်း (ြုံ ၅၂) ဆြးပြန်းောေွင် ၄၄.၇% သည် TDC ြှ ပဖန့်ပဖူးဆသာ 

ဘုံဘိုင်ဆေကို အသုံးပြုြါသည်။ ြိုးဆေ (၁၂.၄%) နှင့် သဘာဝဆေွွက် (၁၂.၂%) ြျားကိုလည်း အသုံးပြုြါသည်။ သို့ဆသာ် ေြ်ကွက် 

(၁၁) ေွင်  TDC ြှ ပဖန့်ပဖူးဆသာဘုံဘိုင်ဆေကိုအသုံးပြုသည်ဟု ဆပဖြကားသူြေှိြါ။ ွိုေြ်ကွက်ေွင် ြုဂ္ဂလိကအေင်းအပြစ်ြျားြှ 

ပဖန့်ပဖူးဆသာြိုက်ဆေကို အြျားေုံးအသုံးပြုြကြါသည်။ 

ဆသာက်သုံးဆေအေွက်ဆြးပြန်းဆသာအခါ (ြုံ ၅၃) ၄၈% က ြုဂ္ဂလိကွုေ်လုြ်သူြျားွံြှ ဆေသန့်ဘူးြျားဝယ်ယူသုံးစွဲြါသည်။ 

ေြ်ကွက် (၆) နှင့် (၁၁) ေွင် အလွန်ကွဲပြားဆသာအဆပဖြျားကိုေေှိြါသည်။ ေြ်ကွက် (၆) ေွင် စည်ြင်ဆေြိုက်လိုင်းနှင့် 

အဖုံးအကာေှိဆသာဆေေွင်းြျားကို အသုံးအြျားေုံးပဖစ်မြီး  ေြ်ကွက် (၁၁) ေွင် ြုဂ္ဂလိကဘုံဘိုင်ဆေနှင့်သဘာဝဆေွွက်ေို့ကို 

အသုံးအြျားေုံးပဖစ်သည်။ 

ဆြးခွန်းလွှာဆပဖေိုသူြျား၏ ၂၈% သည် စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိဆြကာင်း ပြသြါသည်။ အားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ေြ်ကွက် (၁) သည်

စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိပခင်း ြိုြိုနည်းြါးြါသည်။ ပဖစ်နိုင်ဆပခေှိသည့်အဆြကာင်းေင်းြှာ ွိုေြ်ကွက်ေွင် လူဆနွူွြ်မြီး အပခားေြ်ကွက် 

ြျားနှင့်နှိုင်းစာလျှင် သဘာဝဆေ အေင်းအပြစ်ေေှိနိုင်ြှုြိုနည်းဆသာဆြကာင့် ပဖစ်နိုင်ြါသည်။ ဆပဖေိုသူအချ ို့က စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိေပခင်း 

အဆြကာင်းြျားကို ဆပြာပြခဲ့ြါသည်။ အဆပြာအြျားေုံးြှာ ဆေြြာဏပဖစ်မြီး ဆေးနှုန်းနှင့်ဆေအေည်အဆသွးြျားဆြကာင့် ဟုလည်း 

ေိုြါသည်။ 

ေြ်ကွက် (၁၁) ြှ ဆပဖေိုသူြျားွဲေွင် စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိဆြကာင်း ဆပဖေိုသူေစ်ဦးြျှြေှိြါ။ ဤသည်ြှာ သဘာဝဆေအေင်းအပြစ်ြျား 

နှင့်နီးဆသာဆြကာင့် ပဖစ်နိုင်ြါသည်။ ဤဆနောေွင် ဆေအေည်အဆသွးဆကာင်းြွန်မြီး အလွယ်ေကူေေှိနိုင်ဆသာဆြကာင့် အစိုးေ 

ဆေြိုက်လိုင်းွက် ကိုယ်ြိုင်ဆေစုြ်စက်ြျားအသုံးပြု၍ အေိုြါဆေအေင်းအပြစ်ြျားဆြါ်ေွင် ြှီခိုအားွားြကြါသည်။

ြုံ ၅၉-ေြ်ကွက်အလိုက်ဆသာက်သုံးဆေအေွက် ဆေအေင်းအပြစ်ြျား ြုံ ၆ဝ-ေြ်ကွက်အလိုက်အိြ်သုံးဆေအေွက် ဆေအေင်းအပြစ်ြျား
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ြုံ ၆၁ - ေြ်ကွက်အလိုက် သန့်ေှင်းဆသာဆေ ေေှိြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှု ြုံ ၆၂ - ဆေဆြးဆဝြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှု ြေှိေပခင်း အဆြကာင်းြျား
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1% 0% Flush

Water seal (improved
latrine)

Pit (traditional)

Others (specify)

I don't have toilet

ြုံ ၆၃ - အသုံးပြုသည့် အိြ်သာအြျ ိုးအစား ြုံ ၆၄ - သန့်ေှင်းဆေးစနစ်အဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့်

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied
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လွန်ခဲ့ဆသာ ၇ေက်အေွင်း အြျားပြည်သူ 

သွားလာအသုံးပြုဆသာ ဆနောြျားသို့ 

သွားဆောက်သည့်အကကိြ် - 

ကဆလာေွင် အေွယ်အစားကကီးြားသည့်ြန်းခခံဟူ၍ ေစ်ခုေည်းသာေှိြါသည်။ ေြ်ကွက် (၄) ေှိ ကဆလာြန်းခခံ ပဖစ်ြါသည်။ 

မြို့ြေ်ြေ်လည်ေွင် သဘာဝရှုခင်းြျား၊ ဆောဆောင်ြျား ဝန်းေံေည်ေှိဆနဆသာဆြကာင့် မြို့ဆနလူွုသည် အြြ်းဆပဖေန်အေွက် 

ကဆလာမြို့ဝန်းကျင်ေှိသဘာဝအလှအြကို ခံစားြကြါသည်။ ဘာသာဆေးေိုင်ောဆနောြျားကိုလည်း အြြ်းဆပဖေန်နှင့် ြွဲလြ်း 

ြျားေွက် အသုံးပြုြါသည်။ ဆောင်ေွက်ခဲ့သည့် FGD ြျားအေ အြျားသွားလာအသုံးပြုဆသာဆနောြျားကို အသုံးပြုသည့် 

အကကိြ်ဆေသည် အကွာအဆဝး၊ ယာဉ်အသွားအလာနှင့် ွိုဆနောြျားေွင်ေည်ဆောက်ွားဆသာအောြျားဆြါ်၌ြူေည်ဆြကာင်း 

သိေှိြါသည်။ ွိုဆနောြျားေွင် ကဆလးြျားအေွက် ကစားကွင်းနှင့်အားကစားြစ္စည်းြျား ပြုလုြ်ွားေှိဆြးေန်လိုလားဆြကာင်း 

ဆပြာြကြါသည်။ ကဆလာမြို့၏အချ ို့အြိုင်းြျားေွင် ကဆလးြျားသည် အပခားေည်ေွယ်ချက်ြျားအေွက် အသုံးပြုေြည့်ဆနောြျား၊ 

ဥြြာ လြ်းြျားဆြါ်ေွင် ကစားဆနြကြါသည်။ မြို့ေွင်ဆနွိုင်သူြျား၏အေိုအေ ယခင်က ကဆလးြျားအေွက်ကစားေန်ဆနော 

သည် ယခုွက်ြိုြျားဆြကာင်းသိေြါသည်။ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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W4
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W8
W9
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Flush Water seal (improved latrine)

Pit (traditional) Others (specify)

I don't have toilet blank

Figure 65. Type of toilet used by Ward

ဆေဆလာင်းအိြ်သာနှင့် ေွင်းအိြ်သာြျားသည် 

ကဆလာမြို့ေွင် အသုံးအြျားေုံး အိြ်သာအြျ ိုး 

အစားပဖစ်သည်။ ေြ်ကွက် (၄) နှင့် (၅) ေွင် 

ဆေေွဲအိြ်သာနှင့် ဆေဆလာင်းအိြ်သာကဲ့သို့ ြိုြို 

သန့်ေှင်းဆသာ အိြ်သာအြျ ိုးအစားြျားကိုအသုံး 

ပြုြကြါသည်။ ေြ်ကွက် (၆)၊ (၇) နှင့် (၈) ေို့ြှ 

ဆပဖေိုသူအြျားအပြားသည် ေွင်းအိြ်သာြျား 

အသုံးပြုြကြါသည်။ 

မြို့ေွင် ဘူောရုံနှင့် ကဆလာမြို့ြဆေးကဲ့သို့

ဆသာဆနောြျားေွင် အြျားသုံးအိြ်သာအချ ို့

ေှိြါသည်။ သို့ဆသာ် ေစ်ခါေစ်ေံ အြျားသုံး

အိြ်သာြျားကို အသုံးပြုနိုင်ေန်ြှာ အကန့်

အသေ်ေှိသည်။ ဥြြာ ကဆလာမြို့ြဆစျးြှ 

အိြ်သာကို ဆစျးသူဆစျးသားြျားသာ အသုံးပြုနိုင်

ြါသည်။ အချ ို့ဧည့်သည်ြျားသည် အိြ်သာ 

အသုံးပြုေန်  အခဆြကးဆငွဆြးေသည်ြျား ေှိြါ 

သည်။ 

ြုံ ၆၆ - အြျားသွားလာအသုံးပြုဆသာဆနောြျားကိုအသုံးပြုနိုင်ြှုအဆြါ် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့်

Satisfied

Completely                                       
dissatisfied

Dissatisfied

Neither dissatisfied nor satisfied

Completely                                       
satisfied

3,3
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ြျှြ်းြျှအားပဖင့်ဆပဖေိုသူြျားသည် အြျားပြည်သူသွားလာအသုံးပြုသည့်ဆနောြျားသို့သွားဆောက်သည့်အကကိြ်သည် ေစ်ြေ်လျှင် 

ဝ.၆၃ ေှိြါသည်။ ေြ်ကွက် (၆) ေွင် ဆနွိုင်သူြျား သွားဆောက်သည့်အကကိြ်ဆေသည် ြျှြ်းြျှအကကိြ်ဆေွက် ြျားစွာြိုြိုပြင့်ြားမြီး 

၂.၃၃ ကကိြ် ေှိြါသည်။ အြျ ိုးသားဆပဖေိုသူြျားသွားဆောက်သည့် ြျှြ်းြျှအကကိြ်ဆေသည် ဝ.၇၄ ေှိမြီး အြျ ိုးသြီးြျား (ဝ.၅၇) ွက် 

အနည်းငယ်ြိုြိုပြင့်ြားြါသည်။ ွိုဆနောြျားကို လက်လှြ်းြီအသုံးပြုနိုင်ြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုသည် ြျှြ်းြျှ ၃.၅ ေှိမြီး ေြ်ကွက် 

(၂) နှင့် (၄) ေွင် ြျားစွာြိုြိုနည်းြါးကာ ၂.၉ သာ ေှိြါသည်။ အြျ ိုးသြီးဆပဖေိုသူြျား (၃.၃၄) သည် ြျှြ်းြျှအားပဖင့် အြျ ိုးသားြျား 

(၃.၂၆) ွက် စိေ်ဆကျနြ်ြှု ြိုြိုပြင့်ြားြါသည်။  
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ြုံ ၆၇ - ေြ်ကွက်အလိုက် အြျားသွားလာောဆနော လက်လှြ်းြီြှုအဆြါ် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှု

ြုံ ၆၉ - ကျားြအလိုက် လွန်ခဲ့သည့် ၇ ေက်အေွင်း အြျားသွား 

လာောဆနောသို့ သွားဆောက်သည့်အကကိြ်ဆေ 

ြုံ ၆၈ - ေြ်ကွက်အလိုက် လွန်ခဲ့သည့် ၇ေက်အေွင်း အြျားသွား 

လာောဆနောသို့ သွားဆောက်သည့်အကကိြ်ဆေ 

ြုံ ၇ဝ - ကျားြအလိုက် အြျားသွားလာောဆနော လက်လှြ်းြီြှုအဆြါ် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှု
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ကဆလာမြို့၏ City Profile သည် မြို့ပြဝန်ဆောင်ြှုြျားစီြံခန့်ခွဲဆေးနှင့်စီြံကိန်းဆေးေွဲဆေးေို့ ြိုြိုဆကာင်းြွန်ဆစေန်အသုံးပြုေ 

ြည့် မြို့ေစ်မြို့၏အချက်အလက်ြျားကိုစုစည်းဆကာက်ယူေန် ြွြဦးေုံးအဆနပဖင့်ဆောင်ေွက်ခဲ့ဆသာ ဆေှ့ဆပြးစီြံချက်ေစ်ခုပဖစ် 

ြါသည်။ ဆကာက်ယူခဲ့သည့် primary data ြျားြှ ေြ်ကွက်အေင့်အချက်အလက်ြျားနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုြျားအသုံးပြုပခင်းနှင့်စြ် 

လျဉ်းသည့်ရှုဆွာင့်အပြင်ြျားကိုေေှိဆစသပဖင့် ကဆလာမြို့၏ဖွံ့မဖိုးဆေးဦးစားဆြးကိစ္စြျားအေွက် အဆေွးအပြင်သစ်၊ အသိြညာ 

ဗဟုသုေအသစ်ြျားကို စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ြါသည်။ စုဆောင်းေေှိသည့်ေလေ်ြျားသည် ေှိနှင့်မြီးသားအချက်အလက်ြျားသာြက 

ကဆလာမြို့ေှိအိြ်ဆွာင်စုြျား၏ ၁ဝ% ခန့်ကိုလွှြ်းခခုံဆသာစစ်ေြ်းြှေစ်ေင့် ဆကာက်ယူေေှိသည့် ေြ်ကွက်အေင့် (နယ်ဆပြဆေသ 

ေိုင်ောနှင့်အဖွဲ့အစည်ေိုင်ောရှုဆွာင့်ြျားြှအချက်အလက်ြျားအြါအဝင်)  primary data ြျားဆြါ်ေွင် အဆပခခံွားပခင်း 

ပဖစ်သည်။ ြိုြိုပြည့်စုံဆသာ ေန်းစစ်ဆလ့လာြှုကိုပြုလုြ်လိုလျှင် ယခုွက်ြိုြိုြျားပြားဆသာအချက်အလက်ြျားနှင့် ြိုြို အဆသး 

စိေ်ဆသာဆလ့လာြှုြျားကိုပြုလုြ်ေန် လိုအြ်ြါလိြ့်ြည်။ လက်ေှိဆောင်ေွက်လျက်ေှိဆသာ မြို့ပြဝန်ဆောင်ြှုစီြံခန့်ခွဲဆေးနှင့် 

စီြံကိန်းဆေးေွဲဆေးေို့ကို အေင့်ပြှင့်ေင်ေန်အေွက်  ယခုဆကာက်ယူေေှိွားဆသာေလေ်ြျားကို ေည်ညွှန်းကိုးကားချက်အပဖစ် အပခား 

အချက်အလက်ြျားနှင့်ဆြါင်းစြ်၍ အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။ အဓိကဆေွ့ေှိချက်အချ ို့ကို ဆအာက်ေွင်ဆဖာ်ပြွားြါသည် - 

•	 ကဆလာမြို့ေွင် စွြ်းအင်နှင့်အြှိုက်သိြ်းစနစ်ေို့အဆြါ် ဆယဘုယျစိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့်အပြင့်ြားေုံးပဖစ်ဆသာ်လည်း

ဆေစီးဆေလာစနစ်၊ ဆေ၊ လြ်းအေည်အဆသွး၊ အြျားပြည်သူ သွားလာအသုံးပြုောဆနောေို့နှင့် စြ်လျဉ်း၍ ဆပဖေိုသူြျား၏ 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့်သည့် အနည်းငယ်ြိုြိုနည်းြါးြါသည်။ ဤအချက်သည် primary data ြျားဆကာက်ယူစဉ် 

ြေ်ဝန်းကျင် ွိန်းသိြ်းဆေး၊ အြျားပြည်သူ သွားလာအသုံးပြုဆသာ ဆနော၊ ဆေ၊ သန့်ေှင်းဆေးနှင့် ယာဉ်အသွားအလာေို့ကို 

အဓိကစိန်ဆခါ်ြှုြျားအပဖစ်သေ်ြှေ်ခဲ့ြှုနှင့် ေက်နွှယ်ချေိ်ေက်ဆနြါသည်။  

•	 ေြ်ကွက် (၁၁) သည် လူဦးဆေသိြ်သည်းေနည်းြါးမြီး လွန်ခဲ့ဆသာ ၁ဝ နှစ်ောကာလအေွင်း လူဦးဆေ လျှင်ပြန်စွာ 

ေိုးြွားလာခဲ့ြါသည်။ ွိုေြ်ကွက်ေွင် အပခားေြ်ကွက်ြျားနှင့်နှိုင်းစာလျှင် ကိုယ်ြိုင်ကားြိုင်ေိုင်ြှုနည်းြါးမြီး သဘာဝကို 

အဆပခခံဆသာဆေေင်းပြစ်ြျား၏အနီးအနားေွင်ေည်ေှိကာ ေြ်ကွက်ေွင်းဆနွိုင်သူြျားသည် ြို၍ကကီးြားဆသာ အေိုင်း 

အောေစ်ခုအွိ ၎င်းေို့ဖာသာ ဖူလုံစွာေြ်ေည်နိုင်ြှုေှိြါသည်။ အနာဂေ်ေွင် လူဦးဆေေက်လက်ေိုးြွားလာြါက 

ဤအဆပခအဆနသည် အဆပြာင်းအလဲပဖစ်နိုင်ြါသည်။ 

•	 ေြ်ကွက်(၁) ေွင် လူဦးဆေသိြ်သည်းေနှင့် လူဦးဆေေိုးနှုန်းသည် ပြင့်ြားြါသည်။ အပခား ေြ်ကွက်ြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 

ဤေြ်ကွက်ေွင် အိြ်သုံးဆေေေှိြှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ စိေ်ဆကျနြ်ြှုနည်းြါသည်။ ွ ိုေြ်ကွက်အေွင်းေွင် အိြ်သုံးအေွက် TDC 

ြှဆေွက် ြိုးဆေနှင့် ကန်ဆေကို ြှီခိုအားွားသူ အဆေအေွက် ြိုြျားြါသည်။ အြျားပြည်သူသုံး ဆေဆလှာင်ကန်ြျားနှင့် 

ြိုက်လိုင်းြျားအဆေအေွက်သည် နည်းြါးြါသည်။ ွို့ဆြကာင့် ဤေြ်ကွက်ေွင် ဆေလက်လှြ်းြီေေှိေန်လိုအြ်ချက် ြိုြို 

ကကီးြားသည်ဟူဆသာအဓိြ္ပါယ်သက်ဆောက်ြါသည်။  

•	 စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှုနှင့်သန့်ေှင်းဆသာြေ်ဝန်းကျင်သည် ကဆလာမြို့အာဏာြိုင်ြျားနှင့် မြို့သူမြို့သားြျားအေွက် 

အဓိကဦးစားဆြးကိစ္စြျားွဲြှ ေစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ ယင်းကို ဆောင်ေွက်ေဲပဖစ်သည့် One State One Township စီြံချက် 

ေွင်လည်း ဆေွ့ပြင်နိုင်ြါသည်။ သို့ဆသာ်လည်း ကဆလာမြို့ေွင် ေြ်ကွက်(၁) ကဲ့သို့ လူဦးဆေသိြ်သည်းေပြင့်ြားဆသာ 

ဆနောြျားေွင် စည်ြင်အြှိုက်သိြ်းဝန်ဆောင်ြှုအဆြါ် စိေ်ဆကျနြ်ြှုအေင့် ြိုြိုနည်းြါးြါသည်။ ွို့ဆြကာင့် ွိုဆနော 

ြျားေွင် ြိုြိုွိဆောက်အားဆကာင်းဆသာဆောင်ေွက်ြှုြျားလိုအြ်ဆနဆြကာင်း သိေှိနိုင်ြါသည်။  

•	 ကဆလာဆချာင်း၏ဆပြာက်ဘက်အပခြ်းေွင် ဆေကကီးဆေလျှပံခင်းပဖစ်နိုင်ဆပခြျားြါသည်။ ွိုဆနောေွင် ဆေစီးဆေလာစနစ ်

အလုြ်ြလုြ်ပခင်း၊ အနံ့အသက်ြဆကာင်းပခင်းနှင့် အြှိုက်ြျားြိေ်ေို့ဆနပခင်းေို့ဆြကာင့် စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိသည့်အေင့် ပြင့် 

ြားြါသည်။ ဆပြနိြ့်ပဖစ်ဆနပခင်းအပြင် စည်းကြ်းြဲ့စွန့်ြစ်ဆသာအြှိုက်ြျား ြိေ်ေို့ဆနြှုဆြကာင့် ဆေစီးဆေလာြဆကာင်းြါ။ 

ွို့ဆြကာင့် ဆေကကီးဆေလျှြံှု အဆပခအဆနနှင့် ြေ်ဝန်းကျင်အဆြါ် ွ ိခိုက်ြှုေို့ကို ဆပဖေှင်းဆြးနိုင် ေန် နည်းြညာေြ်ြိုင်းေိုင်ော 

ေန်းစစ်ဆလ့လာြှုနှင့် ကဆလာဆချာင်းသန့်ေှင်းဆေးေို့ကိုဆောင်ေွက်ေန် လိုအြ်ဆနဆြကာင်းညွှန်ပြဆနြါသည်။ 
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•	 ဆကာက်ယူေေှိဆသာ primary data ေလေ်ြျားအေ ကားြိုင်ေိုင်ြှုပြင့်ြားသည့်ဆနောြျားေွင်ြင် လြ်းဆလျှာက်ပခင်း 

သို့ြဟုေ် ဆြာ်ဆော်ေိုင်ကယ်သည် အသုံးအြျားေုံး သယ်ယူြို့ဆောင်ဆေးနည်းလြ်းပဖစ်ဆြကာင်း ဆေွ့ေှိေြါသည်။ 

အဆြကာင်းြှာ လြ်းကွန်ေက်ချေိ်ေက်ြှုြျားနှင့် ဆဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းြှုေိုင်ောအချက်အလက်ြျားအေ လြ်းကွန် 

ေက်ချေိ်ေက်ြှုနည်းြါးပခင်းနှင့် လြ်းအေည်အဆသွးနိြ့်ကျြှုေို့ဆြကာင့် ပဖစ်နိုင်ြါသည်။ ွို့ပြင် ကဆလာမြို့၏  ွိုအချက် 

အလက်ြျားသည် ကဆလာမြို့၏ လက်ေှိနှင့်ေိုးြွားလာဆသာချြ်းသာကကယ်ဝြှုကိုလည်း ပြသဆနြါသည်။   

•	 ဆပဖေိုသူြျားွဲေွင် အြျ ိုးသြီးြျားသည် အြျ ိုးသားြျားွက် ကျန်းြာဆေးနှင့်သန့်ေှင်းဆေးကိစ္စြျားကို ြို၍အဆလး 

ွားဆြကာင်းဆေွ့ေှိေြါသည်။ ွို့ပြင် အြျားပြည်သူသွားလာအသုံးပြုဆသာဆနောြျားနှင့်စြ်လျဉ်း၍လည်း ကိန်းဂဏန်း 

အဆေအေွက်ကွာပခားြှုေှိသည်ကို ဆေွ့ေြါသည်။ အြျ ိုးသြီးြျားသည် အြျ ိုးသားြျားွက် ွိုဆနောြျားကို သွားဆောက် 

သည့်အဆေအေွက် ြိုြိုနည်းြါးြါသည်။ 

City Profile သည် ဆကာက်ယူေေှိသည့်အချက်အလက်ြျားဆြကာင့်သာြက ဆကာက်ယူသည့်လုြ်ငန်းစဉ်ဆြကာင့်လည်း အကျ ိုး 

ြျားဆသာ စီြံချက်ေစ်ခု ပဖစ်ခဲ့ြါသည်။ ဤ City Profile စြ်းသြ်ဆကာက်ယူြှုြှ အနာဂေ်ေွင် ဤလုြ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ေွက် 

ဆသာအခါေွင်လည်းဆကာင်း၊ ပြန်ြာနိုင်ငံေှိအပခားမြို့ဆော်ြျားနှင့် မြို့ြျားေွင် ေိုးချဲ့ဆောင်ေွက်ဆသာအခါေွင်လည်းဆကာင်း 

အဆလးွားေြည့်အြိုင်းကဏ္ဍအချ ို့ကို သိေှိခွင့်ေခဲ့ြါသည်။  

•	 လြးခွန်းေွှာပြုစုပခင်း  

ဆြးခွန်းလွှာကိုပြုစုောေွင် နားလည်ြှုလွဲြှားပခင်းနှင့် သိြ်ဆြွ့ဆသာကွဲပြားချက်ြျားကိုဆေှာင်ေှားေန်အေွက် ကျွြ်းကျင်သူ 

ြျား၊ ဆေသန္တေအစိုးေအောေှိြျားနှင့် ေိုင်ြင်ဆေွးဆနွး၍ပြုစုသင့်ြါသည်။ ေိုင်းေင်းသားြျားြါ ြါဝင်ဆပဖေိုခွင့်ေေှိေန် 

ဆြးခွန်းလွှာကို အဂဂလိြ်၊ ပြန်ြာ နှစ်ဘာသာြျားအပြင် အပခားဘာသာစကားြျားသို့လည်း ပြန်ေိုေန်လိုအြ်နိုင်ြါသည်။ 

•	 ြိုြိုခိုင်ေုံလသာ သက်လသေလောက်ေေားြျား ရရှိရန် ေက်လတွ့ပေစ်ရြ်ြျားေလြကာင်း လြးခွန်းြျား ပြုစုပခင်း 

ြိြုိခုိငုလ်ုဆံသာ သကဆ်သအဆွာကအ်ွားြျားနငှ် ့ြိြုိပုြည်စ့ုဆံသာ အချကအ်လကြ်ျား စဆုောင်းဆကာကယ်နူိငုေ်နအ်ေကွ ်

ဆြးခွန်းလွှာေွင် လက်ဆေွ့ပဖစ်ေြ်ြျားအဆြကာင်းဆြးပြန်းဆသာဆြးခွန်းြျား ြိုြိုွည့်သွင်းနိုင်ြါသည်။ ဥြြာ ဆေအေွက် 

လစဉ်အသုံးစေိေ်ြျား၊ လစဉ်ဝင်ဆငွနှင့် ေစ်ဆန့ောစွန့်ြစ်ဆသာအြှိုက်ြြာဏြျားအဆြကာင်း ပဖစ်ြါသည်။ ေစ်ခါေစ်ေံ 

ေွင် သဆဘာွားအပြင်ြျား၊ လူြျား၏ွက်သန်ဆသာေန္ဒြျား သို့ြဟုေ် စိန်ဆခါ်ြှုြျားေိုင်ော ဆြးခွန်းြျားအေွက်အဆပဖ 

ြျား၏ဆနာက်ကွယ်ြှအဆြကာင်းေေားြျားကို ြိုြိုနားလည်သိေှိေန်နှင့် စံသေ်ြှေ်ချက်ြျားကို အေူေကွနားလည်သိေှိ 

ေန်အေွက် ဆနာက်ေက်ေွဲဆေွ့ေုံဆြးပြန်းြှုြျားပြုလုြ်ေန် လိုအြ်ြါသည်။ 

•	 City profile လကာက်ယူြည့်မြို့ြှ မြို့ခံေေွဲ့သည် ေသုံးပြုြည့်နည်းစနစ်ကို လရွးချယ်သတ်ြှတ်သည့်ေဆင့်ြှစတင်၍ 

ြါဝင်သင့်သည်။ 

ဤဆေှ့ဆပြးစီြံချက်ေွင် ဆေသန္တေအေင့်ြှလူ့စွြ်းအားအေင်းအပြစ်အကန့်အသေ်ေှိပခင်းဆြကာင့် လုြ်ငန်းစဉ်ကို SKL 

International ြှ အဓိကောဝန်ယူဆောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။ အဆစာြိုင်းအေင့်ြှစေင်၍ အချက်အလက်ြျားကိုစုဆောင်း ပခင်း 

နှင့်စိစစ်ဆလ့လာပခင်းအွိလုြ်ငန်းစဉ်ေစ်ဆလျှာက်လုံးေွင် ောဝန်ြျားေိုးပြှင့်ဆြးပခင်းနှင့် ြိြိေို့၏ကိုယ်ြိုင်လုြ်ငန်း 

အပဖစ်ခံယူြှုပြင့်ြားလာဆစပခင်းပဖင့် စွြ်းဆောင်ေည်နှင့်အနာဂေ်ေွင်ဆောင်ေွက်ြည့် city profile ြျားကို ေိုးေက် 

ဆကာင်းြွန်လာဆစြည်ပဖစ်သည်။   

•	 Data base စုလဆာင်းပခင်း

ဆေသန္တေအေင့်ေှိအသိြညာဗဟုသုေနှင့်အချက်အလက်ြျားကို ကိုယ်ြိုင်အပဖစ်ခံယူြှုေိုးြွားဆစေန်အေွက် ဆေှ့ဆပြး 

စြ်းသြ်ြှုအေွင်း primary data ြျားစုဆောင်းြှုကို အစိုးေဝန်ွြ်းြျားက အဓိကလုြ်ဆောင်ခဲ့ြကြါသည်။ ွိုအေွက် 

ဆနာက်ေက်ေွဲအကျ ိုးေက်ေစ်ခုအပဖစ် ဆပဖေိုသူြျားြှ ဘက်လိုက်၍ဆပဖေိုြှုအချ ို့ေှိနိုင်ြါသည်။ အချက်အလက်ြျား 
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စုဆောင်းေပခင်း၏ေည်ေွယ်ချက်ကိုေှင်းလင်းစွာချြှေ်မြီး ဘက်လိုက်ဆပဖေိုြှုပဖစ်နိုင်ဆပခြျားကို အနည်းေုံးဆလျှာ့ချနိုင် 

ေန်ကကိုေင်၍လည်းဆကာင်း၊ သင်ေန်းေွင်လည်းဆကာင်း ေှင်းလင်းဆပြာပြေန်လိုအြ်ြါသည်။ စစ်ေြ်းဆကာက်ယူြည့် 

သူြျားကို အချက်အလက်စုဆောင်းဆကာက်ယူပခင်းြပြုြီ ေစ်ဂျစ်ေယ်ကိေိယာြျား၊ အသုံးပြုသည့်နည်းစနစ်ြျားနှင့်ေင်း

နှီးကျွြ်းဝင်ြှုေှိဆစဆအာင်လုြ်ဆောင်ေန် အချနိ်ဆြးဖို့လိုအြ်ြါသည်။  

•	 ြစ်ြယ်ခံရလသာေူေုြ်စုြျားကိုြါ ေည့်သွင်းပခင်း 

သဆဘာွားအပြင်ြျားနှင့်ဝန်ဆောင်ြှုြျားလက်လှြ်းြီြှုေိုင်ောအချက်အလက်ြျားကို ပြည့်စုံစွာဆကာက်ယူနိုင်ေန်နှင့် 

ေိကျဆသာေလေ်ြျားေေှိဆစေန်အေွက် ကျူးဆကျာ်ဆနွိုင်သူြျားကဲ့သို့ ြစ်ြယ်ခံွားေဆသာ၊ ွိခိုက်လွယ်ဆသာ လူအုြ် 

စုြျားကိုွည့်သွင်းနိုင်ဆေး ဦးစားဆြးဆောင်ေွက်သင့်ြါသည်။   

•	 ကျား/ ြ ခွဲပခားလကာက်ယူလသာ ေချက်ေေက်ြျား

Primary data ြျား စုဆောင်းောေွင် အြျ ိုးသားနှင့်အြျ ိုးသြီးအဆေအေွက် ေူညီစွာဆကာက်ယူသင့်မြီး အချက်အလက် 

ြျားကို ကျား/ ြ ခွဲပခား၍ ဆကာက်ယူစုဆောင်းသင့်သည်။ ွိုသို့ခွဲပခားဆကာက်ယူပခင်းပဖင့် လိုအြ်ချက်ြျားနှင့် လုြ်ဆောင် 

ချက်ြျားကို ြိုြိုနားလည်သိေှိနိုင်မြီး အဆပခအဆနေစ်ေြ်ကိုပဖစ်နိုင်ဆပခေှိသည်ဟု လွန်ကဲစွာယုံြကည်ယူေြိနိုင်ဆပခကို 

ဆေှာင်ေှားနိုင်ြါသည်။ 

ဆနာက်ေစ်ေင့်အဆနပဖင့် ဤဆေှ့ဆပြးစီြံချက်ြှေေှိဆသာသင်ခန်းစာြျားကို ပြန်ြာနိုင်ငံေှိအပခားမြို့ြျားသို့ ြျှဆဝဆြးနိုင်ြါသည်။ 

အပခားဆသာနြူနာဆကာင်းြျားနှင့်ဆြါင်း၍ အသုံးပြုသည့်နည်းစနစ်ြျားကို ြိုြိုဆကာင်းြွန်ဆအာင်၊ ဆေသ၏လိုအြ်ချက်ြျားနှင့် 

ကိုက်ညီဆအာင် ပြင်ေင်ြွြ်းြံနိုင်ြါသည်။ အပခားမြို့ြျားေွင် ေိုးချဲ့ဆောင်ေွက်နိုင်ေန်အလို့ငှာ အဖွဲ့အစည်းေိုင်ောအစီအြံြျား၊ 

စံနည်းစနစ်ြျား၊ ွိခိုက်နိုင်ဆပခအန္တောယ်နှင့် အေည်အဆသွးစီြံခန့်ခွဲြှုစနစ်၊ အချက်အလက်ြျားအသုံးပြုြှုနှင့် အချက်အလက်ြျား 

ကာကွယ်ဆစာင့်ဆေှာက်ဆြးဆေးြူဝါေေို့ကို ေှင်းေှင်းလင်းလင်းပဖစ်ဆအာင်လုြ်ဆောင်ေန် အလွန်ြင်အဆေးကကီးြါသည်။ ကဆလာေွင် 

စုဆောင်းွားဆသာအချက်အလက်ြျားကို စိစစ်ဆလ့လာြှုြျားွြ်ြံပြုလုြ်ောေွင်လည်းဆကာင်း၊ ွိဆောက်ဆသာမြို့ပြစီြံကိန်း 

ဆေးေွဲောေွင်လည်းဆကာင်း ကိုးကားချက်ေစ်ခုအပဖစ် အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။ City profile ဆကာက်ယူဆသာအဖွဲ့သည် အသုံးပြုခဲ့ဆသာ 

နည်းစနစ်ကို အေင့်ပြှင့်ေင်ပခင်းနှင့်အချ ို့ကိစ္စေြ်ြျားကို ြို၍အဆသးစိေ်စိစစ်ဆလ့လာေန် အဆသးစိေ်ဆလ့လာြှုြျား ပြုလုြ်ပခင်း 

သို့ြဟုေ် စစ်ေြ်းြျားဆကာက်ယူပခင်းေို့ကို လုြ်ဆောင်နိုင်ြါသည်။ ွို့ပြင် ြိုြိုပြည့်စုံဆသာအချက်အလက်ြျားဆကာက်ယူြှု 

သည် ဤေစ်ကကိြ်ေွင် လွှြ်းခခုံနိုင်ခဲ့ပခင်းြေှိသည့်အုြ်စုြျားကိုွည့်သွင်းနိုင်ြည့်အခွင့်အဆေးအား ေေှိနိုင်ြါသည်။ ွိုြျှသာြက 

စုဆောင်းေေှိွားဆသာအချက်အလက်ြျားသည် ကဆလာမြို့၏မြို့ပြစီြံကိန်းြှ ဦးဆောင်လြ်းပြဆြးြည့်အနာဂေ်ေုံးပဖေ်ချက်

ချြှေ်ြှုြျားအေွက်သာြက ြဟာဗျူဟာကျဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ြှုအေွက်ြါအဆေးကကီးဆသာ အချက်အလက်ြျား၊ အသိြညာြျားကို 

ေေှိဆစြည်ပဖစ်ြါသည်။ 

စစ်ေြ်းဆကာက်ယူသူ ၂၁ ဦးွဲေွင် ၁၄ ဦးြှာ အြျ ိုးသြီးြျားပဖစ်မြီး ၇ ဦးြှာ အြျ ိုးသားြျား ပဖစ်ြါသည်။ အချက်အလက်ြျားကို 

အြျ ိုးသြီးေစ်ဦးနှင့် အြျ ိုးသားေစ်ဦး ေစ်ေွဲစီေွဲ၍ ဆကာက်ယူခဲ့ြါသည်။ 
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အာေှဆဖာင်ဆေးေှင်း (၂ဝ၁၈)၊ The 2018 City Life Survey Summary Report. 

လူြှုဝန်ွြ်းဦးစီးဌာန၊ (၂ဝ၁၅)။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ပြန်ြာနိုင်ငံလူဦးဆေနှင့် အိြ်အဆြကာင်းအော သန်းဆခါင်စာေင်း - ပြည်ဆွာင်စု၊ 

သန်းဆခါင်စာေင်းအစီေင်ခံစာ။ 

အဆွွဆွွအုြ်ချုြ်ဆေးဦးစီးဌာန အစီေင်ခံစာ (၂ဝ၁၉)၊ ကဆလာမြို့နယ်။

၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ပြစိြ်းဆောင်စီြံချက်စာေင်း (၂ဝ၁၉)၊ ဆကျးလက်ဆေသ ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေး ဦးစီးဌာန။

ကဆလာမြို့နယ်ေှိ လျှြ်စစ်ဓာေ်အားပဖန့်ပဖူးြှု (၂ဝ၁၉)၊ လျှြ်စစ်ဓာေ်အားဆကာ်ြိုဆေးေှင်း။

One State-One Township စီြံချက်စာေြ်း (၂ဝ၁၉)၊ ကဆလာမြို့နယ် - အဆွွဆွွအုြ်ချုြ်ဆေး ဦးစီးဌာန။

ကဆလာမြို့နယ်ေှိ ေြ်ကွက်/ဆကျးေွာအုြ်စုြျားြှ လူဦးဆေစာေင်း (၂ဝ၁၉)၊ အဆွွဆွွအုြ်ချုြ်ဆေးဦးစီး ဌာန။

ကဆလာေှိ ဟိုေယ်ြျားစာေင်းနှင့် ဧည့်သည်ဝင်ဆောက်ြှုနှုန်း (၂ဝ၁၉)၊ ဟိုေယ်နှင့် ခေီးသွား ညွှန်ြကားြှုဦးစီးဌာန၊ ဆောင်ကကီးမြို့နယ်။ 

ကဆလာဘူောရုံအဆြကာင်း အချက်အလက်ြျား (၂ဝ၁၈)၊ ပြန်ြာ့ြီးေွား။

ကဆလာမြို့နယ်၏ လူေစ်ဦးစီ၏ ြျှြ်းြျှွုေ်လုြ်ြှုနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုေန်ဖိုး (၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉)၊ (၂ဝ၁၉)၊ စီြံကိန်းဆေးေွဲဆေးဦးစီးဌာန။

ပြည်နယ်ဘေ်ဂျက်ဆအာက်ေှိ ကဆလာခရိုင် ေင်းနှီးပြှုြ်နှံြှု ြင်ြစီြံကိန်း (၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ)၊ (၂ဝ၂ဝ)၊ စီြံကိန်းဆေးေွဲဆေးဦးစီးဌာန။

ပြည်ဆွာင်စုဘေ်ဂျက်ဆအာက်ေှိ ကဆလာခရိုင် ေင်းနှီးပြှုြ်နှံြှု ြင်ြစီြံကိန်း (၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ)၊ (၂ဝ၂ဝ)၊ စီြံကိန်းဆေးေွဲဆေးဦးစီးဌာန။

ကဏ္ဍေစ်ခုချင်းစီေှိ စုစုဆြါင်းပြည်ေွင်းွုေ်လုြ်ြှုနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုေန်ဖိုး (၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉)၊ (၂ဝ၂ဝ)၊ စီြံကိန်းဆေးေွဲဆေးဦးစီးဌာန

ကဆလာမြို့နယ်ေှိ ဆေဆြးဆဝြှုအဆပခအဆန ေင်ပြဆေွးဆနွးြှု (၂ဝ၁၈)၊ မြို့နယ်စည်ြင်သာယာဆေး ဆကာ်ြေီ။ 

ကဆလာမြို့ေှိ အြှိုက်သိြ်းလုြ်ငန်းအဆပခအဆနနှင့် ဆေှ့လုြ်ငန်းစဉ်ြျားအဆြကာင်း ေင်ပြဆေွးဆနွးြှု (၂ဝ၁၉)၊ မြို့နယ်စည်ြင်သာယာ 

ဆေးဆကာ်ြေီ။
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ဤဆနာက်ေက်ေွဲစာေြ်းေွင် ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်၌ ကဆလာမြို့၏ အချက်အလက်ြျား (City Profile) ကို ပြုစုေန် အသုံးပြုဆသာ 

နည်းစနစ်ကို အကျဉ်းချုြ်ေင်ပြွားြါသည်။ 

ဤ City Profile ကို ဆအာက်ြါေို့အြါအဝင် ေင်းပြစ်အြျ ိုးြျ ိုးနှင့် နည်းစနစ်အချ ို့ကို အသုံးပြု၍ စုစည်း ပြုစုခဲ့ြါသည် - 

•	 Secondary Data ြျား စုဆောင်းပခင်း

•	 ဆြးခွန်းလွှာပဖင့် စစ်ေြ်းဆကာက်ယူပခင်း

•	 ဆပြအသုံးချြှုဆပြြုံွုေ်ပခင်း (Land Use Mapping)

•	 ဦးေည်အုြ်စုဆေွးဆနွးြွဲြျား (FGD)

   

  

                     

                ြုံ ၇၁- ကဆလာ အချက်အလက်ြျား လုြ်ငန်းစဉ်

    



    58 59

uavm jrdKU jyoGifjyifvu©Pm ppfwrf;

ေေွဲ့ေစည်းြျား - 

အဖွဲ့ ောဝန်

ကဆလာ GAD ကဆလာမြို့ဘက်ေှိ ဆြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းပခင်း၊ အချက်အလက်စုဆောင်းပခင်း 

ကဆလာေှိ ေြ်ကွက်အုြ်ချုြ်ဆေးြှူး အဖွဲ့ကို နှိုးဆော်စည်းရုံးပခင်း၊ အချက်အလက်စုဆောင်းပခင်း

ကဆလာေှိ အပခားဌာန ေိုင်ောြျား 

(TDC၊ DoP၊ EPC၊ စသည်)
Secondary data ြံ့ြိုးပခင်း

DUHD ေှိ Town plan 

ဆေးေွဲသည့်အဖွဲ့
ဆပြအသုံးချြှုဆပြြုံဆေးေွဲပခင်း (Land use mapping)

DUHD ေှိ GIS အဖွဲ့ GIS ဆပြြုံ စုစည်းပခင်း

DUHD ေှိ URDI ေန်ကုန်နှင့် ကဆလာြကား ဆြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းြှု၊ ကကီးြကြ်ြှု

SKL International 
နည်းြညာအကူအညီ၊ စီြံချက်ဆြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းပခင်း၊ အသုံးပြုသည့်နည်းစနစ် 

ဆဖာ်ွုေ်ပခင်း၊ 

ြုံ ၇၂ - ကဆလာမြို့၏အချက်အလက်ပြုစုောေွင်ြါဝင်ဆောင်ေွက်ဆသာ အဓိကအဖွဲ့အစည်းြျား

သိေှိြှုအေိုင်းအောနှင့် အသိြညာကွာဟချက်ြျားကို စိစစ်အေည်ပြုနိုင်ေန်အေွက် Secondary data ြျားကို  ကကိုေင်ပြင်ေင် 

သည့်ကာလအေွင်း စုဆောင်းခဲ့ြါသည်။ သီးပခားအဆြကာင်းအောအလိုက် အစီေင်ခံစာြျားေေှိေန်အေွက် အချက်အလက်ြျားကို 

GAD၊ TDC နှင့် အပခားဌာနြျားွံြှ ဆကာက်ယူခဲ့ြါသည်။  

ွို့ပြင် secondary data ြျားကို open source ြျားြှ စုဆောင်းခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၄ လူဦးဆေသန်းဆခါင်စာေင်းကိုအဆပခခံ၍ ပြုစုွား 

ဆသာ ကဆလာမြို့နယ်အစီေင်ခံစာ၊ GAD ၏ ကဆလာမြို့နယ်အစီေင်ခံစာ (၂ဝ၁၇)၊ ပြန်ြာသေင်းအချက်အလက်စီြံခန့်ခွဲြှုယူနစ် 

(MIMU) ေို့ြှ ေေှိနိုင်သည့် ကဆလာမြို့ေိုင်ောအချက်အလက်ြျားကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိေှိဆစခဲ့ြါသည်။ 

ဤစစ်ေြ်းသည် စည်ြင်သာယာဆေးအဆပခခံအဆောက်အအုံြျား၏အဆပခအဆနနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုြျားဆောင်ေွက်ဆြးြှုေို့နှင်စ့ြ်

လျဉ်း ဆသာ မြို့ဆနလူွု၏အဆေွ့အကကုံြျားကိုနားလည်သိေှိဆစေန်ေည်ေွယ်မြီး ေြ်ကွက်အေင့်ဆြးခွန်းြျားကိုဆြးပြန်းပခင်းပဖင့် 

နယ်ဆပြဆေသေိုင်ော (spatial) အသိြညာဗဟုသုေအသစ်ြျားကိုွြ်ဆောင်းေေှိဆစေန် ေည်ေွယ်ြါသည်။  ေြ်ကွက်အေင့်နှိုင်း 

ယှဉ်ေင်ပြြှုသည် မြို့ပြစီြံကိန်းဆေးေွဲသူြျားနှင့် အစိုးေအောေှိြျားအား မြို့ေွင်းေှိဝန်ဆောင်ြှုြျားဆောင်ေွက်ဆြးြှု၊ အဆပခခံ 

အဆောက်အအုံပဖည့်ေည်းဆြးြှုအဆပခအဆနြျားကိုနားလည်သိေှိဆစမြီး မြို့ေွင်းေှိ ဝန်ဆောင်ြှုြျားအားနည်းဆနဆသာအြိုင်းြျား 

ေွင် ဝန်ဆောင်ြှုြျားအေွက် အစီအစဉ်ဆေးေွဲြှုြျားကို ြိုြိုွိဆောက်စွာ လုြ်ဆောင်နိုင်ဆစြည်ပဖစ်ြါသည်။  

စစ်ေြ်းေွင် အခြဲ့သုံးစွဲနိုင်ဆသာစစ်ေြ်း software ေစ်ခုပဖစ်သည့် Kobo Toolbox ကို အသုံးပြုွားြါသည်။ ၎င်းကို အပခားဆသာ 

လူသားချင်းစာနာဆွာက်ွားြှုေိုင်ောနှင့်ဖွံ့မဖိုးြှုေိုင်ောအစီအစဉ်အြျားအပြားြှ အသုံးပြုြကြါသည်။  လက်ဆေွ့ ဆလ့ကျင့် 

သင်ြကားဆြးသည့်သင်ေန်းြျား ကျင်းြဆြးြါသည်။ စစ်ေြ်းဆကာက်သူြျားအေွက် လက်စွဲစာဆစာင်နှင့် ဆပဖေိုြည့်သူကို 

ဆကာင်းစွာအသိဆြး၍ သဆဘာေူညီချက်ေယူသည့် ဆဖာင်ြုံစံ (informed consent form) ေို့ကို ပြုစုခဲ့ြါသည်။ သင်ေန်းေွင် 

ဆြးခွန်းလွှာအား အေူေကွစိစစ်၍အေည်ပြုပခင်းကိုလည်း ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။ စစ်ေြ်းကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဆအာက်ေိုဘာလ ၂ ေက်၊     
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၃ ေက် (AM & PM) နှင့် ၄ ေက် (AM) ေို့ေွင် ဆကာက်ယူခဲ့ြါသည်။ စစ်ေြ်းဆကာက်ယူသူ ၂၁ ဦးအနက် ၁၄ ဦးသည် အြျ ိုးသြီးြျား 

ပဖစ်ြကမြီး ၇ ဦးသည် အြျ ိုးသားြျားပဖစ်ြါသည်။ အချက်အလက်ြျားကို အြျ ိုးသြီးေစ်ဦးနှင့် အြျ ိုးသားေစ်ဦး ေစ်ေွဲစီ 

ဆကာက်ယူြါသည်။ အချက်အလက်ြျားဆကာက်ယူမြီးဆသာအခါ စိစစ်အေည်ပြုပခင်း၊ ပြင်ေင်ေည်းပဖေ်ပခင်းနှင့် ေစ်ဂျစ်ေယ်ြုံစံ

ဆပြာင်းလဲပခင်းြျား ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။ 

နြူနာေုြ်စုေရွယ်ေစားနှင့် ေိြ်လောင်စုြျား လရွးချယ်ပခင်း  

နြူနာအုြ်စုသည် ကဆလာမြို့ေှိ စုစုဆြါင်းအိြ်ဆွာင်စုအဆေအေွက်၏ ၁ဝ% ဆကျာ်ကို လွှြ်းခခုံြါသည်။ ေြ်ကွက်ေစ်ခုချင်းစီ၏ 

နြူနာအုြ်စုအဆေအေွက်ဆြါ်ေွင်အဆပခခံ၍ ေြ်ကွက်အုြ်ချုြ်ဆေးြှူးက ကျား/ြ၊ ေည်ဆနော၊ လူြှုစီးြွားအဆပခအဆနနှင့် အသက် 

အေွယ်ေို့ ညီြျှစွာြါဝင်ဆစေန် အိြ်ဆွာင်စုဆပြြုံဆြါ်ေွင်ဆေွးချယ်အြှေ်ပခစ်၍ ပဖစ်နိုင်ဆပခေှိဆသာစစ်ေြ်းဆပဖေိုသူြျားစာ 

ေင်းကို ပြုစုြါသည်။ အကယ်၍ ဆေွးချယ်ွားဆသာဆပဖေိုသူက ဆပဖြကားဆြးနိုင်ပခင်းြေှိလျှင် ဆနာက်ွြ် အိြ်ဆွာင်စုေစ်ခုကို 

ဆေွးချယ်ြါသည်။ ဆြးခွန်းလွှာေွင် ဆြးခွန်း ၈ဝ ခန့် ြါဝင်မြီး ြိနစ် ၃ဝ ြကာ ဆေွ့ေုံဆြးပြန်းေန် ေီဇိုင်းဆေးေွဲွားြါသည်။ 

အချက်အလက်စုဆောင်းြှုကို စစ်ေြ်းဆကာက်ယူသူ ၂၂ ဦးြှ ဆပဖေိုသူ ၄၅၅ ဦးကို ဆေွ့ေုံဆြးပြန်း၍ ၂ ေက်ခွဲြကာ ဆောင်ေွက် 

ခဲ့ြါသည်။ ဆပဖေိုသူြျားအနက် ၄၃၈ ဦး၏ ဆပဖေိုြှုြျားကို အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ြါသည်။ ဆေွ့ေုံဆြးပြန်းြှုေိုင်းကို စစ်ေြ်းဆကာက်ယူသူ 

ေစ်ဦး သို့ြဟုေ် နှစ်ဦးက ဆောင်ေွက်ြါသည်။ စစ်ေြ်းဆကာက်ယူသူြျားသည် GAD ြှ အငယ်ေန်းြျား သို့ြဟုေ် ေြ်ကွက် 

အုြ်ချုြ်ဆေးြှူးြျား ပဖစ်ြါသည်။ စစ်ေြ်းဆကာက်ယူသူေစ်ဦးသည် ေစ်ေက်လျှင် ဆေွ့ေုံဆြးပြန်းြှု ၅ ခုြှ ၇ ခုကို ဆောင်ေွက်ြါ 

သည်။ ေစ်ဆန့ောမြီးေုံးဆသာအခါ အချက်အလက်ြျားကို management account သို့ ဆြးအြ်မြီး follow up လုြ်ြါသည်။ 

လပေဆိုသူြျား၏ ေချက်ေေက်ြျား

ဆပဖေိုသူြျား၏ ကျား/ြနှင့် အသက်အေွယ်ကို ဆအာက်ြါြုံေွင် ပြသွားြါသည်။ စစ်ေြ်းကို ရုံးချနိ်အေွင်းေွင်ဆောင်ေွက်ခဲ့ပခင်း

ပဖစ်ဆသာဆြကာင့် အသက်အေွယ်ကကီးဆသာဆပဖေိုသူြျား၊ အိြ်ေွင်းြှုလုြ်ငန်းြိုင်ေှင်ြျား သို့ြဟုေ် အလုြ်သြားြျား၏ အချ ိုးသည် 

ပြင့်ြားြါသည်။  

ဆပြြုံွုေ်ပခင်း (Mapping) ကို အချက်အလက်ဆကာက်ယူစုဆောင်းြှုေွင်အဆွာက်အကူပဖစ်ဆစေန် ဆောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။ 

ဆအာက်ြါဆနောဆပခာက်ခုကို အြျ ိုးအစားခွဲ၍ ဆပြြုံွုေ်ခဲ့ြါသည် - စည်ြင်သာယာအြှိုက်သိြ်းသည့်ဆနော၊ စည်းကြ်းြဲ့အြှိုက်ြုံ 
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Over 80

ြုံ ၇၃ - ဆပဖေိုသူြျား၏ 

အသက်အေွယ်

ြုံ ၇၄ - ဆပဖေိုသူြျား၏ ကျား/ြပဖစ်ြှု ြုံ ၇၅ - ဆြးခွန်းလွှာကို အဆပခခံသည့် စစ်ေြ်းဆကာက်ယူဆနြုံ

211233

Male Female
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ဆနော၊ ကစားကွင်း၊ ဆစျး/ေိုင်၊ ဆေစီးဆေလာစနစ်ေိုင်ော ပြဿနာေှိဆသာဆနောြျားနှင့် အြျားသုံးအိြ်သာြျားပဖစ်ြါသည်။ 

စစ်ေြ်းဆကာက်ယူသူြျားကို အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့ ခွဲြါသည်။ အဖွဲ့ေိုင်းေွင် သီးပခားလုြ်ငန်းောဝန်ြျားကို ဆြးအြ်ွားသည့် စစ်ေြ်း 

ဆကာက်ယူသူ သုံးဦး ြါဝင်ြါသည်။ (၁) GPS ြှေ်ေြ်းေင်သူ၊ (၂) ဆပြြုံစာေွက်ဆြါ်ေွင်ြှေ်ေြ်းေင်သူနှင့် လြ်းပြသူ၊ (၃) ြှေ်စု 

လိုက်သူနှင့်ဓာေ်ြုံရိုက်သူေို့ ပဖစ်ြါသည်။ GPS ကိေိယာြျားကို ေစ်ဂျစ်ေယ်ြုံစံဆပြာင်းေန် အသုံးပြုခဲ့ြါသည်။ ဤသည်ကို ဆန့ဝက် 

သင်ေန်းဆြးပခင်းအြါအဝင် ၂ ေက်ောကာလအေွင်းဆောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။  

FGD ြျားကို primary data ြျားဆကာက်ယူောေွင် အဆွာက်အကူပဖစ်ဆစေန် ဆောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။ ဆြးခွန်းလွှာြှ ေလေ်ြျားနှင့်

အဆြကာင်းအောအချ ို့အေွက် ဆဖာ်ွုေ်သိေှိေဆသာအချက်အလက် ြလုံဆလာက်ြှုြျားဆြါ်ေွင်အဆပခခံ၍ ဦးေည်အုြ်စုဆေွးဆနွးြွဲ 

ြျားကို အဆြကာင်းအောသုံးခုကို အဓိကဦးေည်၍ပြုလုြ်ြါသည်။ ၎င်းေို့ြှာ အြျားပြည်သူသွားလာအသုံးပြုဆသာဆနောြျားနှင့် 

ဆဘးကင်း လုံခခုံြှု၊ အဆြွအနှစ်နှင့် ကိုယ်ြိုင်လက္ခဏာ၊ ဆဘးအန္တောယ်ဆြကာင့် ွ ိခိုက်ေုံးရှုံးနိုင်ဆပခ ဆလျှာ့ချပခင်းေို့ ပဖစ်ြါသည်။ ွ ို့ပြင် 

ဆြးခွန်းလွှာြှအချ ို့အစိေ်အြိုင်းြျားေွင် ြေှင်းြလင်းပဖစ်ဆနြှုြျားအေွက် ဆြးခွန်းအချ ို့ကိုလည်းပဖည့်စွက်ဆေွးဆနွးခဲ့ြါ သည်။ 

FGD ကို ဆအာက်ေိုဘာလ ၄ ေက်ဆန့ေွင် ကူညီြံ့ြိုးသူ ၁-၂ ဦးက ြါဝင်ဆေွးဆနွးသူ ၄-၅ ဦးနှင့်အေူ ေစ်နာေီြကာပြုလုြ်ြါသည်။ 

ေလေ်ြျားကို အဆြကာင်းအောအချ ို့အေွက်ေည်ညွှန်းကိုးကားေန်နှင့် ပဖည့်စွက်ဆွာက်ကူဆြးေန် အသုံးပြုခဲ့ြါသည်။ 

 

Land Use Mapping ကို ဆနပြည်ဆော်ေှိ DUHD ြှ town planning အဖွဲ့က ဆောင်ေွက်ဆြးခဲ့ြါသည်။ ဤအဖွဲ့ေွင် ဆပြအသုံးချြှု 

အြျ ိုးအစားအလိုက်နံြါေ်ေြ်သည့် အဆပခခံစနစ်ေစ်ခုေှိဆနမြီးပဖစ်ြါသည်။ ေြ်ကွက်အာဏာြိုင်ြျား၏ အကူအညီပဖင့် GPS 

ကိေိယာြျားကိုအသုံးပြု၍ ကဆလာနှင့််ဆအာင်ြန်းေှိ ဆပြအသုံးချြှုဧေိယာေစ်ခုချင်းစီကို ြှေ်သားြါသည်။ ဆေွ့ေှိချက်ြျားဆြါ်ေွင် 

အဆပခခံ၍ New layer codes ြျားကို ပဖည့်စွက်ွည့်သွင်းြါသည်။ Land Use Mapping အဖွဲ့သည် လြ်းြျားအားလုံးကိုလည်း 

ဆပြြုံဆြါ်ေွင်ြှေ်သားမြီး လြ်းအကျယ်အလိုက် အုြ်စုခွဲဆြးြါသည်။ ဆောင် ဆြါ်မြို့ပဖစ်ဆသာ ကဆလာေှိလြ်းအြျားအပြားသည် 

လက်ေှိ open-source ဆပြြုံနှင့် ဆေသန္တေအေင့်ေွင်ဆေးေွဲွားဆသာစာေွက်ဆြါ်ေှိဆပြြုံေို့ေွင်ြြါေှိဆသးဆသာဆြကာင့် ဤ 

အချက်အလက်ြျားသည် မြို့၏အဆပခခံဆပြြုံကိုဆေးေွဲေန်နှင့် လက်ေှိ ေှိဆနသည့်ချေိ်ေက်ြှုြျားကို ဆဖာ်ပြနိုင်ေန်အေွက် အဆေးကကီး 

ြါသည်။  
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စဉ် လြးခွန်း ေလပေ

၁ ေည်ဆနော

၂ ဆြးပြန်းဆသာေြ်ကွက်

၃ အချနိ်

၄ အသက်

၅ ကျား/ြ ဆယာက်ျား/ ြိန်းြ/ အပခား

၆ အိြ်ေွင်ဆနွိုင်ဆသာ လူဦးဆေ

၇ အသက် ၁၈နှစ်ဆအာက် လူဦးဆေ

၈ အလုြ်အကိုင် ၁၁1

ဝန်ွြ်း (အစိုးေ)/ ဝန်ွြ်း (ြုဂ္ဂလိက)/ စီးြွားဆေးလုြ်ငန်းေှင်/

ြိသားစုြိုင်အလုြ်/ ကျြန်း/ အလုြ်ေှာဆဖွေဲ/ 

အလုြ်ေှာဆဖွပခင်းြေှိဆသးြါ/ ဆကျာင်းသား၊ ဆကျာင်းသူ/ အိြ်ြှုကိစ္စ/ 

အမငိြ်းစား သက်ကကီးြုဂ္ဂိုလ်/ အပခား(---)/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် 

ေန္ဒြေှိြါ။

၉
အလုြ်လုြ်ဆနသူပဖစ်ြါက ေစ်ေက်လျှင်

နာေီြည်ြျှအလုြ်လုြ်ြါသနည်း
---

၁ဝ
အလုြ်လုြ်ဆနသူပဖစ်ြါက 

ြည့်သည့်ကဏ္ဍေွင် အလုြ်လုြ်ြါသနည်း

အစိုးေ/ြညာဆေး/ ကျန်းြာဆေး/ သေ္ထုေူးဆဖာ်ဆေး/ စိုက်ြျ ိုးဆေး/

ကုန်ွုေ်လုြ်ဆေး/ ဆောက်လုြ်ဆေး/ စားဆသာက်ကုန်လုြ်ငန်း/

ခေီးသွားလုြ်ငန်း/ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆေးလုြ်ငန်း/ NGO-CSO/ အပခား/

ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၁၁

လွန်ခဲ့သည့် ၁၂လအေွင်း 

ဆအာက်ြါေို့အနက်ြည်သည်က 

ဆေးကကီးသည် (သို့ြဟုေ်)ြည်သည်က 

သင့်ဆငွဆြကးြြာဏနှင့်ေေှိနိုင်ေန်ခက်ခဲ 

သည်ဟုွင်ြါသလဲ။ 

အိြ်ငှားစေိေ်/ အိြ်ဝယ်ယူွားဆသာဆချးဆငွ/ ကျန်းြာဆေးအသုံးစေိေ်/

ြညာဆေးအသုံးစေိေ်/ စားဆသာက်စေိေ်/ ခေီးစေိေ်/ ဆေ/ လျှြ်စစ်ြီး/

အပခား/ ြေှိြါ/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၁၂
သင်သည်ြည်သည့်အိြ်အြျ ိုးအစားေွင်

ဆနွိုင်ြါသနည်း။

အစိုးေဝန်ွြ်းအိြ်ယာ/ ြုဂ္ဂလိကဝန်ွြ်းအိြ်ယာ/ ကွန်ေို/ ေိုက်ခန်း/ 

အိြ်/ေဲ/ အဆောင်/ အပခား/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၁၃
သင်၏အိြ်ကိုြည်သည့်ြစ္စည်းြျားပဖင့် 

ဖွဲ့စည်းွားသနည်း

ဝါး/ ဓနိ၊ သက်ကယ်၊ အင်ဖက်/ သစ်သားအိြ်/ကွန်ကေစ်အိြ်/အုေ်/

အပခား/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၁၄ သင်၏အိြ်အေည်အဆသွးကို ဆဖာ်ပြြါ။ ဆကာင်း/ သင့်/ ညံ့/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၁၅ အိြ်ြိုင်ေိုင်ြှုအား ဆဖာ်ပြြါ။ အိြ်ငှား/ ကိုယ်ြိုင်အိြ်/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၁၆
ကဆလာေွင်ဆနွိုင်သည်ြှာ 

ြည်ြျှြကာမြီနည်း။

၁၁1   ဆပဖေိုသူအချ ို့က ဤဆြးခွန်းအေွက်စက်ြှုလုြ်ငန်းကိုဆပဖြကားခဲ့သည်။ ဤဆပဖြကားသူြျားသည်ဆြးခွန်း ၁ဝ ကိုဆပဖြကားပခင်းြေှိြါ။
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၁၇
ယခုအိြ်ေွင်ဆနွိုင်သည်ြှာ 

ြည်ြျှြကာမြီနည်း။

၁၈
သင်လက်ေှိဆနွိုင်ောအိြ်/ဆနောေွင် 

ေန္ဒေှိသဆလာက်ဆနခွင့်ေြါသလား။
ေြါသည်/ ြေြါ/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၁၉

သင်၏အိြ်ေွင် အစိုးေ(သို့ြဟုေ်)         

ြုဂ္ဂလိကြှစွြ်းအင်ေစ်ြျ ိုးြျ ိုးနှင့်ချေိ် 

ေက်ွားပခင်းေှိြါသလား။၁၂

အစိုးေ/ ြုဂ္ဂလိက/ ေက်သွယ်ွားပခင်းြေှိြါ/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) 

ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၂ဝ
လျှြ်စစ်စွြ်းအင်အသုံးပြုြှုအေွက်          

စိေ်ဆကျနြ်ြှုသဆဘာွားကိုဆေွးချယ်ြါ။

၁-လုံးဝအေင်ြဆပြြါ/ ၂-အနည်းငယ်အေင်ြဆပြြါ/ ၃-သာြန်/ 

၄-အေင်ဆပြြါသည်/ ၅-အလွန်အေင်ဆပြြါသည်

၂၁

လျှြ်စစ်စွြ်းအင်အေွက် စိေ်ဆကျနြ်ြှု 

ြေှိြါက အဆြကာင်းအေင်းကိုဆေွးချယ်ြါ။ 

(ေစ်ခုွက်ြကဆေွးချယ်နိုင်ြါသည်။)

ဆေးနှုန်းပြင့်ပခင်း/ ြီးပြေ်ပခင်း/ ြီးအားြပြည့်ြီပခင်း/ အန္တောယ်ေှိပခင်း/

လျှြ်စစ်ြီးြေေှိပခင်း/ အပခား

၂၂

ချက်ပြုေ်ဆေးအေွက်                         

ြည်သည့်စွြ်းအင်ကိုအသုံးပြုသနည်း။ 

(ေစ်ခုွက်ြက ဆေွးချယ်နိုင်ြါသည်။)

ဂေ်စ်/ ဆေနံေီြီး/ ွင်းြီး/ ြီးဆသွး/ လျှြ်စစ်ြီး/ အပခား/ ြသိြါ 

(သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၂၃
အြှိုက်သိြ်းစနစ်အေွက် စိေ်ဆကျနြ်ြှု

သဆဘာွားကိုဆေွးချယ်ြါ။

၁-လုံးဝအေင်ြဆပြြါ/ ၂-အနည်းငယ်အေင်ြဆပြြါ/ ၃-သာြန်/ 

၄-အေင်ဆပြြါသည်/ ၅-အလွန်အေင်ဆပြြါသည်

၂၄

အြှိုက်သိြ်းစနစ်အေွက် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိြါက 

အဆြကာင်းအေင်းကိုဆေွးချယ်ြါ။ 

(ေစ်ခုွက်ြကဆေွးချယ်နိုင်ြါသည်။)

ဆေးနှုန်းပြင့်ပခင်း/ အကကိြ်အဆေအေွက်/ ြသန့်စင်ပခင်း/

အြှိုက်စွန့်ြစ်ေသည့်ဆနော/ အနံ့အသက်/ အပခား/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) 

ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၂၅
သင်သည်အြှိုက်ြျားကို 

ြည်သို့စွန့်ြစ်ြါသလဲ။

စည်ြင်ြှသေ်ြှေ်ွားဆသာ ဆနောြျား၊အြှိုက်ြုံးြျား/

အေင်ဆပြသလိုစွန့်ြစ်သည် (ပြစ်ွဲသို့၊ ဆေဆပြာင်းွဲသို့၊ ဆပြကွက်လြ်)/

ြုဂ္ဂလိက အြှိုက်သိြ်းစနစ်၊အြှိုက်ြုံး/

ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၂၆

အြှိုက်ြျားအား အေင်ဆပြသလို 

စွန့်ြစ်သည်ေိုြါက အဘယ်ဆြကာင့်နည်း

(ေစ်ခုွက်ြကဆေွးချယ်နိုင်ြါသည်။)

အြှိုက်ြစ်ေန်ဆနောဆဝးလွန်းပခင်း/ အိြ်နားသို့ အြှိုက်ကားြဆောက်ပခင်း/

သေ်ြှေ်ွားဆသာ အြှိုက်ြုံးြျားေွင် အြှိုက်ြျားအမြဲေြ်းလိုလို 

ပြည့်ဆနပခင်း/ အြှိုက်ကားလာချနိ်ေွင်စွန့်ြစ်ေန် အိြ်ေွင်လူြေှိပခင်း/

အပခားသူြျားလည်း ွိုဆနောြျားေွင် အေင်ဆပြသလို 

အြှိုက်ြစ်ပခင်းဆြကာင့်/ အပခား/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၂၇

သင့်ြေ်ဝန်းကျင်ေှိ 

လြ်းအေည်အဆသွးဆြါ်ေွင် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုအား ဆေွးချယ်ြါ။

၁-လုံးဝအေင်ြဆပြြါ/ ၂-အနည်းငယ်အေင်ြဆပြြါ/ ၃-သာြန် 

(အေင်ဆပြသည်လည်းြဟုေ်၊ ြဆပြသည်လည်းြဟုေ်)/ 

၄-အေင်ဆပြြါသည်/ ၅-အလွန်အေင်ဆပြြါသည်

၁၂1   ကဆလာ၌လျှြ်စစ်ဓာေ်အားဆြးသည့်ြုဂ္ဂလိကကုြ္ပဏီြေှိြါ။ 'ြုဂ္ဂလိက' ကိုဆပဖြကားသူြျားက ၎င်းေို့သည်သူေို့၏ကိုယ်ြိုင်ြီးစက်ကိုအသုံးပြုပခင်း သို့ြဟုေ် အပခား      

လျှြ်စစ်ဓာေ်အားလိုင်းြျားြှေက်သွယ်ပခင်းကဲ့သို့ဆသာ ေစ်ဦးချင်းလျှြ်စစ်ဓာေ်အားကိုေေှိြကသည်ဟု ေိုလိုသည်။
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၂၈

လြ်းအေည်အဆသွးဆြါ်ေွင် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုနည်းြါက 

အဘယ်ဆြကာင့်နည်း။ 

(ေစ်ခုွက်ြကဆေွးချယ်နိုင်ြါသည်။)

လြ်းေက်သွယ်ဆေး/ လြ်းအကျယ်/ လြ်းအေွင်းဆစျးေိုင်ြျား/ ေပခား

အောြျားပဖင့်ရှုြ်ဆွွးဆနပခင်း/ လြ်းဆလျှာက်ေန်ြလွယ်ကူပခင်း/ ကား၊ 

ေိုင်ကယ်ေြ်နားေန်ဆနောြေှိပခင်း/ ကား၊ ေိုင်ကယ်ေြ်နားေန်ဆနောြျား

စွာယူွားပခင်း/ လြ်းြဆကာင်းပခင်း/ အပခား/ ြသိြါ (သို့) ဆပဖေိုေန် 

ေန္ဒြေှိြါ။

၂၉

သင့်ြေ်ဝန်းကျင်ေွင် 

ဆပခကျင်သွားလာော၌ စိေ်ဆကျနြ်ြှုအား 

ဆေွးချယ်ြါ။

၁-လုံးဝအေင်ြဆပြြါ/ ၂-အနည်းငယ်အေင်ြဆပြြါ/ ၃-သာြန် / 

၄-အေင်ဆပြြါသည်/ ၅-အလွန်အေင်ဆပြြါသည်

၃ဝ
သင်အြျားေုံးအသုံးပြုသည့် 

သွားလာြှုြုံစံကို ဆေွးချယ်ြါ။

ကိုယ်ြိုင်ကား/ ကိုယ်ြိုင်ေိုင်ကယ်/ စက်ဘီး/ ဘေ်စ်ကား 

(အြျားသုံးယာဉ်)/ ဖယ်ေီ/ အငှားကား/ ကယ်ေီ (ေိုင်ကယ်အငှား)/

လြ်းဆလျှာက်သွားပခင်း/ အပခား/ ြသိြါ (သို့) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၃၁
သင့်ြိသားစုေွင် ြည်သည့်ယာဉ် 

ြိုင်ေိုင်သနည်း။
ကား/ ေိုင်ကယ်/ စက်ဘီး/ အပခား/ ြေှိြါ

၃၂

ြန်းခခံ/ ဥယျာဉ်/ ရှုဆြျှာ်ခင်းစသည့် 

အြန်းဆပဖဆနောြျားသို့ သွားဆောက်နိုင် 

ပခင်း/ အြန်းဆပဖနိုင်ပခင်း အဆြါ်ေွင် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုအား ဆေွးချယ်ြါ။

၁-လုံးဝအေင်ြဆပြြါ/ ၂-အနည်းငယ်အေင်ြဆပြြါ/ ၃-သာြန်/ 

၄-အေင်ဆပြြါသည်/ ၅-အလွန်အေင်ဆပြြါသည်

၃၃

အြန်းဆပဖဆနောြျားအဆြါ်ေွင် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုနည်းြါက အဆြကာင်းအေင်း 

ဆေွးချယ်ြါ။

ဆနောကျဉ်းပခင်း/ ဆဝးလွန်းပခင်း/ အေည်အဆသွးြြီပခင်း/ လုံခခုံြှုြေှိပခင်း/

အပခား/ ြသိြါ(သို့)ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၃၄

 လွန်ခဲ့သည့် ၇ေက်အေွင်း 

အြန်းဆပဖဆနောြျားသို့ 

အကကိြ်ြည်ြျှသွားဆောက်ခဲ့ြါသနည်း

၃၅

အားကစားလှုြ်ေှားြှုြျားဆောင်ေွက်

ေန်အေွက် လက်လှြ်းြီြှုအဆြါ်ေွင် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုအား ဆေွးချယ်ြါ။

၁-လုံးဝအေင်ြဆပြြါ/ ၂-အနည်းငယ်အေင်ြဆပြြါ/ ၃-သာြန် 

(အေင်ဆပြသည်လည်းြဟုေ်၊ ြဆပြသည်လည်းြဟုေ်)/ 

၄-အေင်ဆပြြါသည်/ ၅-အလွန်အေင်ဆပြြါသည်

၃၆

ယဉ်ဆကျးြှုနှင့်ြေ်သက်သည့် 

အလုြ်ြျား ဆောင်ေွက်ေန်အေွက် 

လက်လှြ်းြီြှုအဆြါ်ေွင် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုအား ဆေွးချယ်ြါ။

၁-လုံးဝအေင်ြဆပြြါ/ ၂-အနည်းငယ်အေင်ြဆပြြါ/ ၃-သာြန်/ 

၄-အေင်ဆပြြါသည်/ ၅-အလွန်အေင်ဆပြြါသည်

၃၇

စီးြွားဆေးလုြ်ငန်းြျား/

ဆေးဝယ်ပခင်းြျား ဆောင်ေွက်ေန်အေွက် 

လက်လှြ်းြီြှုအဆြါ်ေွင် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုအား ဆေွးချယ်ြါ။

၁-လုံးဝအေင်ြဆပြြါ/ ၂-အနည်းငယ်အေင်ြဆပြြါ/ ၃-သာြန်/ 

၄-အေင်ဆပြြါသည်/ ၅-အလွန်အေင်ဆပြြါသည်
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၃၈

ဆေးရုံ/ ဆေးခန်းြျားသွားဆောက်ေန် 

လွယ်ကူြှုအဆြါ်ေွင် စိေ်ဆကျနြ်ြှုအား 

ဆေွးချယ်ြါ။

၁-လုံးဝအေင်ြဆပြြါ/ ၂-အနည်းငယ်အေင်ြဆပြြါ/ ၃-သာြန်/ 

၄-အေင်ဆပြြါသည်/ ၅-အလွန်အေင်ဆပြြါသည်

၃၉

စာသင်ဆကျာင်းြျားေီသို့သွားဆောက ်ေန် 

လွယ်ကူြှုဆြါ်ေွင် စိေ်ဆကျနြ်ြှုအား 

ဆေွးချယ်ြါ။

၁-လုံးဝအေင်ြဆပြြါ/ ၂-အနည်းငယ်အေင်ြဆပြြါ/ ၃-သာြန်/ 

၄-အေင်ဆပြြါသည်/ ၅-အလွန်အေင်ဆပြြါသည်

၄ဝ

သန့်ေှင်းဆေးလုြ်ငန်းြျားဆောင်ေွက်

ဆြးပခင်းအေွက် စိေ်ဆကျနြ်ြှုအား 

ဆေွးချယ်ြါ။

၁-လုံးဝအေင်ြဆပြြါ/ ၂-အနည်းငယ်အေင်ြဆပြြါ/ ၃-သာြန်/ 

၄-အေင်ဆပြြါသည်/ ၅-အလွန်အေင်ဆပြြါသည်

၄၁

သန့်ေှင်းဆေးလုြ်ငန်းြျားဆောင်ေွက်

ပခင်းအေွက် စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိြါက 

အဆြကာင်းအေင်းအားဆေွးချယ်ြါ။

ဆေးနှုန်း/ သန့်ေှင်းြှုနည်းြါးပခင်း/ နည်းစနစ်ြကျပခင်း/ ကျန်းြာဆေးနှင့်ညီ

ညွေ်ြှုြေှိပခင်း/ အပခား/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၄၂
သင်၏အိြ်ေွင် ြည်သည့်အိြ်သာအြျ ိုး

အစားကိုအသုံးပြုသနည်း။

ဆေေွဲအိြ်သာ/ ဆေဆလာင်းအိြ်သာ (ြိုက်လိုင်းစနစ်)/ ဆေဆလာင်းအိြ်သာ 

(ေွင်း)/ ေွင်းြေှိအိြ်သာ/ အပခား/ အိြ်သာြေှိြါ/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) 

ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၄၃
အိြ်သုံးဆေေေှိြှုအဆြါ်ေွင် 

သင်၏စိေ်ဆကျနြ်ြှုအားဆဖာ်ပြြါ။

၁-လုံးဝအေင်ြဆပြြါ/ ၂-အနည်းငယ်အေင်ြဆပြြါ/ ၃-သာြန်/ 

၄-အေင်ဆပြြါသည်/ ၅-အလွန်အေင်ဆပြြါသည်

၄၄

အိြ်သုံးဆေေေှိြှုအဆြါ်ေွင် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိြါက 

အဆြကာင်းအေင်းအားဆေွးချယ်ြါ။ 

(ချက်ပြုေ်ပခင်း၊ ဆလျှာ်ဖွေ်ပခင်း၊ ဆေချ ိုး 

ပခင်းစသည့် သုံးဆေ)

ဆေးနှုန်း/ဆေ၏အေည်အဆသွး/ဆေေေှိြှုြြာဏ/အပခား/ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) 

ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၄၅
ဆသာက်သုံးဆေအေွက်ြည်သည့် 

ဆေအေင်းအပြစ်ကိုသုံးစွဲသနည်း။

ဆေြိုက်လိုင်း (စည်ြင်)/ ဆေြိုက်လိုင်း (ြုဂ္ဂလိက)/ အဝီစိေွင်း/

ဆေေွင်း(အုေ်စီ)/ ဆေကန်/ ပြစ်၊ဆချာင်း၊ေူးဆပြာင်း/ သဘာဝဆေွွက်/

ဆောင်ကျဆေ၊ြိုးဆေ/ ဆေသန့်စက်၊ဆေသန့်ဗူး/ ဆေကား/ အပခား

၄၆
အိြ်သုံးဆေအေွက်ြည်သည့် 

ဆေအေင်းအပြစ်ကိုသုံးစွဲသနည်း။

ဆေြိုက်လိုင်း (စည်ြင်)/ ဆေြိုက်လိုင်း (ြုဂ္ဂလိက)/ အဝီစိေွင်း/

ဆေေွင်း(အုေ်စီ)/ ဆေကန်/ ပြစ်၊ဆချာင်း၊ေူးဆပြာင်း/ သဘာဝဆေွွက်/

ဆောင်ကျဆေ၊ြိုးဆေ/ ဆေသန့်စက်၊ဆေသန့်ဗူး/ ဆေကား/ အပခား

၄၇
ဆေစီးဆေလာစနစ်ဆြါ်ေွင် 

သင်၏စိေ်ဆကျနြ်ြှုအား ဆဖာ်ပြြါ။

၁-လုံးဝအေင်ြဆပြြါ/ ၂-အနည်းငယ်အေင်ြဆပြြါ/ ၃-သာြန်/ 

၄-အေင်ဆပြြါသည်/ ၅-အလွန်အေင်ဆပြြါသည်

၄၈

ဆေစီးဆေလာစနစ်ဆြါ်ေွင် 

စိေ်ဆကျနြ်ြှုြေှိြါက 

အဆြကာင်းအေင်းအား ဆေွးချယ်ြါ။

အညစ်အဆြကးြျားအြှိုက်ြျား ြိေ်ဆနပခင်း/

အပခားြစ္စည်းြျားြိေ်ဆနပခင်း/

ဆေဆပြာင်းြျားြွင့်ဆနပခင်း/ အနံ့အသက်/ ဆကာင်းစွာြစီးေင်းပခင်း/

အပခား/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။
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၄၉

လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ လ အေွင်းက 

သင့်ြေ်ဝန်းကျင်ေွင် ြည်သည့် သဘာဝ

ဆဘးအန္တောယ်ြျ ိုးနှင့်ကကုံဆေွ့ခဲ့ေသနည်း။ 

(ေစ်ခုွက်ြကဆေွးချယ်နိုင်ြါသည်။)

ဆေကကီးပခင်း/ ငလျင်/ဆပြမြိုပခင်း/ ဆောြီးဆလာင်ပခင်း၊ြီးဆလာင်ပခင်း/          

ြုန်ေိုင်း ၊ဆလပြင်းေိုက်ပခင်း/ အပခား/ ြေှိြါ/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) 

ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၅ဝ

သဘာဝဆဘးအန္တောယ်နှင့်ကကုံခဲ့ေြါက 

သင်ြည်သို့ေုံ့ပြန်ဆောင်ေွက်ခဲ့သနည်း။ 

(ေစ်ခုွက်ြကဆေွးချယ်နိုင်ြါသည်။)

ဆဘးလွေ်ောသို့ဆေှေ့ဆပြာင်းပခင်း (ဘုန်းကကီးဆကျာင်း)/

ဆဘးလွေ်ောသို့ဆေှေ့ဆပြာင်းပခင်း (စာသင်ဆကျာင်း)/

ဆဘးလွေ်ောသို့ဆေှေ့ဆပြာင်းပခင်း (ကွင်းပြင်)/

ဆဘးလွေ်ောသို့ဆေှေ့ဆပြာင်းပခင်း (အဆေးဆြါ်ကယ်ေယ်ဆေးဆနော/ 

စင်ော)အဆေးဆြါ်သုံးြစ္စည်းြျားွည့်ွားသည့်အိေ်အားပြင်ေင်ပခင်းယူ

ဆောင်ပခင်း/ အပခား/ ြည်သို့လုြ်ေြည်ြသိြါ။/ ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၅၁
သင့်ြေ်ဝန်းကျင်ေှိဆလ၏အေည်အဆသွး

အား ဆဖာ်ပြြါ။

၁-အလွန်ညံ့ြါသည်/ ၂-ြဆကာင်းြါ/ ၃-ြုံြှန်/ ၄-ဆကာင်းသည်/                       

၅-အလွန်ဆကာင်းြွန်သည်

၅၂
သင့်ြေ်ဝန်းကျင်ေှိဆေ၏အေည်အဆသွး

အား ဆဖာ်ပြြါ။

၁-အလွန်ညံ့ြါသည်/ ၂-ြဆကာင်းြါ/-၃ ြုံြှန်/-၄ ဆကာင်းသည်/                      

၅-အလွန်ဆကာင်းြွန်သည်

၅၃
သင့်ြေ်ဝန်းကျင်ေှိ ေူညံြှုအေင့်အား 

ဆဖာ်ပြြါ။

၁-အလွန်ေူညံမြီး စိေ်အဆနှာင့်အယှက်ပဖစ်ဆစသည်/                                        

၂-ေူညံမြီး စိေ်အဆနှာင့်အယှက်ပဖစ်သည်/ ၃-ြုံြှန်/ ၄-ြေူညံြါ/                        

၅-ဆအးချြ်းေိေ်ေိေ်သည်

၅၄

ဆန့အချနိ်ေွင် သင်၏ဆနအိြ်ြေ်ဝန်း 

ကျင်၌ လုံခခုံြှုအေင့်အား ဆဖာ်ပြြါ။ 

(ဥြြာအားပဖင့် သင်၏အိြ်ြေ်ဝန်းကျင်

ေွင် လုံခခုံစိေ်ချြ်းဆပြ့စွာလြ်းဆလျှာက်

ွွက်နိုင်သည်)

၁-လုံးဝြလုံခခုံြါ/ ၂-ြလုံခခုံြါ/ ၃-ြုံြှန်/ ၄-လုံခခုံြါသည်/                                 

၅-အလွန်လုံခခုံြါသည်

၅၅

ညအချနိ်ေွင် 

သင်၏ဆနအိြ်ြေ်ဝန်းကျင်၌ 

လုံခခုံြှုအေင့်အား ဆဖာ်ပြြါ။

၁-လုံးဝြလုံခခုံြါ/ ၂-ြလုံခခုံြါ/ ၃-ြုံြှန်/ ၄-လုံခခုံြါသည်/                                             

၅-အလွန်လုံခခုံြါသည်

၅၆

သင်၏ြေ်ဝန်းကျင်သည် ကဆလးြျား 

အေွက် ဆကာင်းြွန်ဆသာြေ်

ဝန်းကျင်ေစ်ခုပဖစ်ြါသလား။ 

သဆဘာေူညီြှုအေင့်အားဆဖာ်ပြြါ။

၁-လုံးဝသဆဘာြေူြါ/ ၂-သဆဘာြေူြါ/ ၃-သာြန်/                               

၄-သဆဘာေူြါသည်/

၅-အပြည့်အဝသဆဘာေူြါသည်

၅၇

သင်၏ြေ်ဝန်းကျင်သည် ကဆလးြျား 

အေွက် ဆကာင်းြွန်ဆသာြေ်ဝန်းကျင် 

ြဟုေ်ဟုွင်ြါက အဘယ်ဆြကာင့်နည်း။

လူဦးဆေြျားပြားပခင်း/ အပခားကဆလးြျား၏လွှြ်းြိုးြှုေှိပခင်း/

ဆလွုညစ်ညြ်းြှု/ ကျန်းြာဆေးွိခိုက်နိုင်ြှု/ အဆပခခံအဆောက်အဦြျား/

ြှုခင်းြျားပဖစ်ဆလ့ေှိပခင်း/ အပခား

၅၈
လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ လ က သင်သည် 

ပြစ်ြှုေစ်ခုခု ကကုံဆေွ့ခဲ့ဖူးြါသလား။
ဆေွ့ကကုံခဲ့ြါသည်/ ြကကုံခဲ့ြါ/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။
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၅၉
ကကုံဆေွ့ခဲ့ဖူးြါက 

ြည်သို့ဆသာအြှုြျ ိုးပဖစ်သနည်း

အိြ်ေွင်းအြကြ်းဖက်ြှု/ အြကြ်းဖက်ြှု/ သူခိုး/ အိြ်ဆဖာက်ွွင်းခံေပခင်း/

အပခား/ ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၆ဝ

သင်၏မြို့ေှိလူြျားအား ဆယဘုယျအားပဖင့် 

ရိုးသားြှုေှိသည်ဟု ွင်ြါသလား။ 

အေင့်ြျားပဖင့်ဆေွးချယ်ြါ။

၁-လုံးဝသဆဘာြေူြါ/ ၂-သဆဘာြေူြါ/-၃ သာြန်/                                     

၄-သဆဘာေူြါသည်/

၅-အပြည့်အဝသဆဘာေူြါသည်

၆၁

သင်၏ြေ်ဝန်းကျင်/

အပခားသူြျားနှင့်ြူးဆြါင်း၍ သင်၏

ြေ်ဝန်းကျင်ေိုးေက်ဆေးလုြ်ငန်းြျား 

ေွင် ြါဝင်ဆောင်ေွက်ဖူးြါသလား။

ြြကာခဏဆောင်ေွက်ြါသည်/ အမြဲေြ်းလိုလိုဆောင်ေွက်ြါသည်/

အြျားကကီးြဆောင်ေွက်ဖူးြါ/ ြဆောင်ေွက်ဖူးြါ/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) 

ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၆၂

လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ လ အေွင်း 

သင်၏   ကျား/ြပဖစ်ြှုဆြကာင့် 

အခွင့်အဆေးေစုံေောေုံးရှုံးပခင်း 

ေှိခဲ့ဖူးြါသလား။

ေှိြါသည်/ ြေှိခဲ့ြါ/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၆၃
ေုံးရှုံးခဲ့ဖူးြါက ြည်သည့်ဆသာအဆပခ 

အဆနနှင့်ကကုံဆေွ့ခဲ့ေြါသလဲ။

၆၄

အြျားသွားလာအသုံးပြုဆသာဆနော 

(ြန်းခခံ/ ဆေး/ လြ်း/ ဆကျာင်း စသည်)

ေို့ေွင် သွားလာစဉ်အေွင်း လိင်ြိုင်း 

ေိုင်ော ွိြါးဆနှာင့်ယှက်ပခင်းြျား 

ြည်ြျှကကုံဆေွ့ခဲ့ေြါသနည်း။

အမြဲေြ်းလိုလိုကကုံဆေွ့ေသည်/ ေစ်ြေ်လျှင်ေစ်ကကိြ်ြကကကုံဆေွ့ေ 

သည်/ ေစ်လလျှင်ေစ်ကကိြ်ြကကကုံဆေွ့ေသည်/ 

ဆပခာက်လလျှင်ေစ်ကကိြ် ြကကကုံဆေွ့ေသည်/ ေံဖန်ေံခါကကုံဆေွ့ေသည်/ 

ြကကုံဆေွ့ေြါ/  ြသိြါ (သို့ြဟုေ်)ဆပဖေိုေန်ေန္ဒြေှိြါ

၆၅

သင်၏လူြျ ိုးဆြကာင့် ဆန့စဉ်ဘဝေွင် 

အခွင့်အဆေးေုံးရှုံးြှု/ ခွဲပခားေက်ေံ 

ခံေြှုြျား ကကုံဆေွ့ခဲ့ေြါသလား။

ကကုံဆေွ့ခဲ့ေြါသည်/ ြကကုံခဲ့ေြါ/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၆၆
ကကုံဆေွ့ခဲ့ဖူးြါက ြည်သည့်ဆသာအဆပခ 

အဆနနှင့်ကကုံဆေွ့ခဲ့ေြါသလဲ။

၆၇

လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ လ အေွင်းက               

သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ချ ို့ယွင်းြှုဆြကာင့် 

ဆန့စဉ်ဘဝေွင် အခွင့်အဆေးေုံးရှုံးြှု/ 

ခွဲပခားေက်ေံခံေြှုြျား 

ကကုံဆေွ့ခဲ့ေြါသလား။

ကကုံဆေွ့ခဲ့ေြါသည်/ ြကကုံခဲ့ေြါ/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။

၆၈
ကကုံဆေွ့ခဲ့ ဖူးြါက ြည်သည့်ဆသာအဆပခ

အဆနနှင့်ကကုံဆေွ့ခဲ့ေြါသလဲ။

၆၉
မြို့အေွင်းေွင် လုံခခုံြှုြေှိဆသာဆနောြျား

ေှိသည်ဟု ွင်ြါသလား။
ွင်သည်/ ြွင်ြါ/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန် ေန္ဒြေှိြါ။



 66 67

၇ဝ

လုံခခုံြှုြေှိဟုွင်ြါက 

ြည်သည့်ဆနောပဖစ်သနည်း။ 

အဘယ်ဆြကာင့်နည်း။

၇၁

ကဆလာ၏ အဓိကစီးြွားဆေးလုြ်ငန်းြှာ 

ခေီးသွားလုြ်ငန်းပဖစ်သည်။ 

ခေီးသွားဧည့်သည်ြျား ြိုြိုလာဆောက် 

ပခင်းကိုနှစ်သက်ြါသလား/

ကကိုေိုြါသလား

၁-လုံးဝသဆဘာြေူြါ/ ၂-သဆဘာြေူြါ/ ၃-သာြန်/                             

၄-သဆဘာေူြါသည်/

၅-အပြည့်အဝသဆဘာေူြါသည်

၇၂
သဆဘာြေူညီြါက 

အဘယ်ဆြကာင့်နည်း။

ခေီးသွားြျားပြားလာလျှင် လူရှုြ်ဆွွးကာ ညစ်ြေ်လာဆစသည်/

ခေီးသွားြျားသည် ရိုးောယဉ်ဆကျးြှုအား ြဆလးစားြကြါ/စီးြွားဆေး

အဆပခအဆနေိုးေက်သည်ဟုြွင်ြါ။/ မငိြ်းချြ်းစွာဆနလိုသည်။/

ြိြိေို့၏ဆန့စဉ်ဘဝြျားအား ပြသေပခင်းကိုြနှစ်သက်ြါ။/

ခေီးသွားပခင်းသည် ခေီးသွားြျားအေွက်သာ အဆပြာင်းအလဲပဖစ်ဆစမြီး 

မြို့ဆနလူွုဆြါ်ေွင်အဆပြာင်းအလဲြပဖစ်ဆစြါ/ အပခား/ ြသိြါ (သို့) 

ဆပဖေိုေန်ေန္ဒြေှိြါ။

၇၃

သင်၏အပြင်ေွင် ကဆလာေှိ 

ြည်သည့်အောအား ေန်ဖိုးွား 

ွိန်းသိြ်းွားသင့်သနည်း။

ဆောဆောင်ရှုခင်းြျား/ ဇီဝြျ ိုးကွဲြျား (ငှက်၊ေိေစ္ဆာန်)/

ွင်းရှူးြင်ြျား/ စိုက်ြျ ိုးဆေး/ ရိုးောယက်ကန်းနှင့်အွည်ြျား/

ကိုလိုနီဆခေ်အဆောက်အဦြျား/ ဘာသာဆေးအဆောက်အဦြျားနှင့် 

အဆလ့အွြျား/ ြေူညီဆသာလူြျ ိုးစုြျား/ ောသီဥေု/ သြိုင်း/ အပခား/

ြသိြါ (သို့) ဆပဖေိုေန်ေန္ဒြေှိြါ။

၇၄

ကဆလာေွင် 

ွင်းရှူးြင်ြျားနည်းြါးလာသည်။ 

သင်ွင်သည့်အဓိကအဆြကာင်းအေင်း    

၃ ြျ ိုးအား ဆဖာ်ပြြါ။

ွင်းရှူးဆောြျားအေွင်း ေေားြဝင်ဆနွိုင်ပခင်း/

လြ်းြျား၊ အဆောက်အဦ ြျားဆောက်ေန်အသုံးပြုပခင်း/

စိုက်ြျ ိုးဆပြချဲ့ွွင်ေန်အေွက် အြင်ြျားခုေ်ပခင်း/ေေားြဝင် 

သစ်ခုေ်ပခင်း/ ဆောြီးဆလာင်ပခင်း/ မြို့ပြြျားပဖစ်ဆြါ်လာပခင်း/

ဆလာင်စာလိုအြ်ချက်ြျားလာသည့်အေွက် ခုေ်ယူပခင်း/ အပခား/ ြသိြါ 

(သို့) ဆပဖေိုေန်ေန္ဒြေှိြါ။

၇၅

ကဆလာမြို့နယ်ဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆေး

အေွက် 

အဓိကဦးစားဆြးလုြ်ဆောင်ေြည့်   

ကဏ္ဍ (၃)ခုအား ဆဖာ်ပြြါ။

ဆေသေွင်းစီးြွားဆေးဖွံ့မဖိုးေိုးေက်ဆစဆေး/

ဆဘးအန္တောယ်ေင်ေိုင်ေုံ့ပြန်နိုင်ဆစဆေး/

မငိြ်းချြ်းဆေးနှင့်လုံခခုံဆေး/ သြိုင်းအဆြွအနှစ်ြျားအားွိန်းသိြ်းဆေး/

အြျားပြည်သူနှင့်သက်ေိုင်ဆသာဆနောြျားွားေှိဆေး/

ကျန်းြာဆေးနှင့်သန့်ေှင်းဆေး/ မြို့ပြလုံခခုံြှုေှိဆစဆေး/

လွေ်လြ်စွာသွားလာနိုင်ဆစဆေး/ သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်ွိန်းသိြ်းဆေး/

ခေီးသွားလုြ်ငန်းဖွံမဖိုးေိုးေက်ဆစဆေး/ ဆကျးလက် မြို့ပြ 

ေက်သွယ်ဆေး/ အြျားြါဝင်ဆသာညီြျှသည့်လူြှုဘဝပဖစ်ဆြါ် 

ဆစဆေး (ကျား/ ြ၊ လူြှုအေင့်အေန်း၊ြသန်စွြ်းပခင်း၊လူြျ ိုးြဆေွး) / 

အဆပခခံအဆောက်အဦြျားေိုးေက်ဆစဆေး/မြို့ပြစနစ်စီြံအုြ်ချုြ်ြှု/

အပခား/ ြသိြါ(သို့ြဟုေ်)ဆပဖေိုေန်ေန္ဒြေှိြါ
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၇၆

သင်၏ြေ်ဝန်းကျင်ေွင်ကကုံဆေွ့

ဆနေဆသာ အဓိက အခက်အခဲ/                   

စိန်ဆခါ်ြှု (၃)ခုအားဆဖာ်ပြြါ။

လူဦးဆေြျားပြားြှု/ အြျားပြည်သူနှင့်သက်ေိုင်ဆသာဆနောြျားနည်းြါးြှု/

ေူညံြှု/ ဆလွုအေည်အဆသွး/ သန့်ေှင်းဆေး/ သန့်ေှင်းဆသာဆေေေှိြှု/

သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်/ အဆပခခံအဆောက်အဦြျား/ပြစ်ြှုကျူးလွန်ပခင်းြျား 

ြှုခင်းြျား/ လူြျား/ အြျားြါဝင်ဆသာညီြျှသည့်လူြှုဘဝြေေှိပခင်း/

အပခား/ ြသိြါ (သို့ြဟုေ်) ဆပဖေိုေန်ေန္ဒြေှိြါ
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