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၁  |  

အင်းလျားေဘာဂေဗဒ

�မိ�ြပဖ�ံ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးကုိ  �ိင်ုငံတကာတင်ွ  ကျယ်ြပန ့�်စွာ  ေဆွးေ�းွေလ ့�ိှ�က�ပီး မူဝါဒများေြပာင်းလဲ  ြခင်း

ြဖင့် လက်ေတ�ေြမြပင်အေြခအေနများ�ှင့် ကုိက်ညီေအာင် ေဆာင်ရွက်ေလ�ိှ့�ကပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ �မိ�ေတာ်

မှာ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမြဖစ်သည့် ေနြပည်ေတာ်ြဖစ်�ပီး ရနကု်န�်မိ�ေတာ်ကုိ စီးပွားေရး�မိ�ေတာ်အြဖစ်

လည်းေကာင်း၊ မ��ေလး�မိ�ေတာ်ကုိ ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်ေရး အချက်အချာ�မိ�အြဖစ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်

ထားကာ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ စီးပွားေရး ဖ�ံ��ဖိ�းတိးုတက်ရနအ်တက်ွ အဆုိပါ �မိ�ေတာ်�ကီး�ှစ်ခုကုိ အားြပ�

တည်ေဆာက်ထားသည်ကုိလည်း ေတ�ရသည်။ ရနကု်န�်မိ�ေတာ်သည် တစ်�ိင်ုငံလံးု လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစဲွမ�၏

တစ်ဝက်ခန ့ကုိ် သုံးစဲွေနသလိ၊ု တစ်�ိင်ုငံလံးု၏ စီးပွားေရးကုိ အဓိက ေထာက်ကနေ်ပးထားေသာ �မိ�ေတာ်

ြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ လက်�ိှအေြခအေနအရ �မိ�ေတာ် အဆင့်အတနး် (၃)ခု�ိှသည်ဟ ုသတ်မှတ်�ိင်ုသည်။

ေနြပည်ေတာ်မှာ �ိင်ုငံ၏ �မိ�ေတာ်ြဖစ်�ပီး၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမြဖစ်ကာ၊ သမ�တက တိက်ု�ုိက်အပ်ုချ�ပ်စီမံ

ပါသည်။ ရနကု်န�ှ်င့်မ��ေလးသည် �မိ�ေတာ်(City)အဆင့်အတနး်�ိှ�ပီး၊ �မိ�ေတာ်ဝနမ်ျားြဖင့် အပ်ုချ�ပ်စီမံပါသည်။

အြခားတိင်ုးေဒသ�ကီး�ှင့်ြပည်နယ်များတင်ွ �မိ��ှင့် �မိ�နယ်အဆင့်အတနး်�ိှ�ပီး၊ ကုိယ်ပုိင်အပ်ုချ�ပ်ခွင့်ရ ေဒသ

များကလည်း စည်ပင်သာယာလပ်ုငနး်များကုိ ေဒသဦးစီးစနစ်ြဖင့် လပ်ုေဆာင်ပါသည်။ စည်ပင်သာယာေရး

လပ်ုငနး်များကုိ ြပည်သူမှ ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ထားေသာ ေကာ်မတီ�ှင့် စည်ပင်သာယာေရးအဖ�ဲတိ�  ပူးေပါင်း

ဖ�ဲစည်းထားြခင်းြဖစ်သည်။

ြမနမ်ာစကားပုံလာ  ‘ေရ�ကည်ရာ၊ ြမက်�ရုာ’  ဆုိသည့်အတိင်ုး ေြပာင်းေရွ��ကသည့် အေလအ့ထကုိ ေ�ှးယခင် 

အဆက်ဆက်ကပင် ြပ�လပ်ုခ့ဲ�ကြခင်းြဖစ်သည်။ ေကျးလက်မှ လပ်ုသားများ �မိ�ြပများသိ� ေြပာင်းေရ� �ြခင်း၊ မိမိ

�ိင်ုငံမှ အြခား�ိင်ုငံများသိ�  ေြပာင်းေရ� �ေနထုိင်၊ စားေသာက်လပ်ုကုိင်�ကသည့် ယ�်ေကျးမ�မှာ အ�မဲတေစ ြဖစ်ေပ�

လျက်�ိှေသာ ကိစ�ြဖစ်သည်။ ၁၉၈၈ခု�ှစ် ဒီမုိကေရစီအေရးအခင်း ြဖစ်�ပီးေနာက် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသားများသည်

ထုိင်း�ိင်ုငံသိ�  အစုလိက်ု အြပံ�လိက်ု  ေြပာင်းေရ� �မ�များ  ြဖစ်ခ့ဲသလိ၊ု ၂၀၀၈  ခု�ှစ်တင်ွ   ြဖစ်ပွားခ့ဲေသ  ာ နာဂစ်ဆုိင်

ကလနုး်မုနတိ်င်ုးေ�ကာင့်လည်  း ဧရာဝတီတိင်ုးေဒသ�ကီးမှ  လအူများအြပား ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး အထူးသြဖင့်

ရနကု်န�်မိ�သိ�  အများအြပားေရ� �ေြပာင်းခ့ဲသည်။ ယခုအခါ ရနကု်န�်မိ�ေတာ်သည် လဦူးေရ ၄,၄၇၇,၆၃၈ ဦးြဖင့်

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ �မိ�ြပလဦူးေရ အထူထပ်ဆုံး ေသာ ေနရာတစ်ခုြဖစ်လာခ့ဲ�ပီး �ှစ်စ�်တိးုတက်လာလ�က်�ိှပါသည်

(UNFPA, 2013)။ ၂၀၂၀ခု�ှစ်တင်ွ ြမနမ်ာ�့မိ�ြပလဦူးေရသည် ၃၁.၄ ရာခုိင်�ှ�နး်အထိ�ိှေန�ပီး ၂၀၅၀ ခု�ှစ်တင်ွ

၄၇.၂ ရာခုိင်�ှ�နး် ြဖစ်လာလိမ့်မည်ဟ ုMyanmar Population Forecastမှ ေဖာ်ြပခ့ဲပါသည်။ လအူများအြပား လာ

ေရာက်ေနထုိင်ရန ်အဆင့်သင့် မြဖစ်ေသးေသာ �မိ�များသည် ေနစ့�်တိးုတက်လာေသာ လဦူးေရအတက်ွ ေပးရ

မည့် ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ထိေရာက်ေကာင်းမွနစွ်ာ ေပး�ိင်ုရန ်လိအုပ်လာ�ပီး၊ အဆုိပါ လိအုပ်ချက်များကုိ အချနိ်

�ှင့်တေြပးညီ မြဖည့်ဆည်းေပး�ိင်ုပါက မ�ိင်ုဝနထ်မ်းရေသာ �မိ�က့ဲသိ� �ြဖစ်လာ�ပီး စိနေ်ခ�မ�များ၊ ြပဿနာများစွာ

�ှင့် �ကံ�ေတ�ရပါေတာသ့ည်။  ဤေဆာင်းပါးတင်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ �မိ�ြပများတင်ွ �ကံ�ေတ�ေနရသည့် စိနေ်ခ�မ�များ၊

ြပဿနာများကုိ လက်လှမ်းမီှသေလာက် တင်ြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။



(၁) �မိ�ြပ�ှင့်လုံြခံ�မ� 

     တိးုပွားစုြပံ�လာေသာ �မိ�ြပလဦူးေရသည် ြပစ်မ�ကျ�းလနွခ်ျင်သူများအတက်ွ ေနရာေကာင်းတစ်ခု ြဖစ်လာ

ခ့ဲသည် ။ ေလလ့ာခ့ဲေသာ အစီရင်ခံစာများအရ ြပစ်မ�ကျ�းလနွမ်��ှ�နး်များသည် �ှစ်စ�်တိးုပွားလာခ့ဲသည်။ ဥပမာ

အေနြဖင့် ၁၉၈၀ခု�ှစ်မှ ၂၀၀၀ခု�ှစ်အထိ မှတ်တမ်းတင်ထားခ့ဲေသာ စုစုေပါင်း ြပစ်မ�ကျ�းလနွမ်��ှ�နး်များသည်

လအူေယာက်တစ်သိနး်တင်ွ ြပစ်မ� ၂၃၀၀ မှ ၃၀၀၀အထိ �ိှေနခ့ဲသည် (law.jrank.org, n.d.)။ ြပစ်မ�ကျ�းလနွမ်�

များသည် လ�င်ြမနေ်သာအဟနုြ်ဖင့် တိးုတက်လာေနေသာ �မိ�ြပ များတင်ွ အြဖစ်များေ�ကာင်းလည်းေတ�ရသည်။

ဖံွ�ဖိ�းတိးုတက်ဆဲ �ိင်ုငံများ�ှင့် ေြပာင်းလဲမ�များ လပ်ု ေဆာင် ေနေသာ�ိင်ုငံများတင်ွ �မိ�ြပလဦူးေရ၏

၆၀ရာခုိင်�ှ�နး်သည် ြပစ်မ�ကျ�းလနွသူ်များ၏ သားေကာင်များြဖစ်�ကရသည်ဟ ု ေလလ့ာမ�တစ်ခုက တင်ြပခ့ဲ

သည် (Roberts, 2018)။ ရနကု်န�ှ်င့် မ��ေလး�မိ�များသည် လဦူးေရထူထပ်ေသာ �မိ�များြဖစ်သည့်အေလျာက်

ြပစ်မ�အေရအတက်ွများမှာလည်း အြခား�မိ�များ�ှင့် �ှ�ိင်းယှ�်ပါက ပုိမုိများြပားပါသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် �မိ�ြပများ

လံြုခံ�မ� �ိှေစေရးမှာ ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ရမည့် ကိစ�တစ်ခု ြဖစ်ေပသည် (Department of Urban and

Housing Development, 2019)။

ပုံ(၁) �မိ�ြပလုံြခံ�မ��ှင့် လူဦးေရတုိးတက်မ� အဆက်အစပ်

 ၂  |  

(၂) ေရေပးေဝေရး�ှင့် စီမံခန ့�်ခဲွမ� 

           ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသည် ေရအရင်းအြမစ် ေပါ�ကယ်ဝေသာ �ိင်ုငံြဖစ်�ပီး စုိက်ပျ�ိးေရးက�အတက်ွ ေရအရင်း 

အြမစ်၏ ၉၀ရာခုိင်�ှ�နး်ကုိ သုံးစဲွ�ပီး ကျန ်၁၀ ရာခုိင်�ှ�နး်ခန ့ကုိ်သာ စက်မ�လပ်ုငနး်များအတက်ွ သုံးစဲွသည် (Yay

Chan, Gay Htoo, & Paing, 2018)။ ရနကု်န�်မိ�ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ (YCDC) သည် ရနကု်န�်မိ�၏

�မိ�ြပဖ�ံ��ဖိ�းတိးုတက်မ�များကုိ လပ်ုေဆာင်ေပးလျက်�ိှသည့်အြပင် �မိ�ြပဖ�ံ��ဖိ�းမ�၏ က�တစ်ရပ်ြဖစ်ေသာ ေရရ

�ိှေရး�ှင့် ေရေပးေဝေရးလပ်ုငနး်ကုိတာဝနယူ်လပ်ုေဆာင်ပါသည်။ 

           ရနကု်န�်မိ�ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏  ေရဌာနတင်ွ ေရေပးေဝြခင်းအြပင်  ေရသန ့�ှ်င်းေရး၊

ထိနး်သိမ်းေရး၊ စနစ်ကျေသာ မိလ� ာ�ပနစ်နစ်ြဖစ်ေရး စသည်များကုိပါလပ်ုေဆာင်သည်။ ရနကု်န�်မိ�၏ ၃၀% ခန ့်

သာ ေရေပးေဝေရးစနစ်မှ ရ�ိှ�ပီး ကျန ်၇၀% ခန ့သ်ည် ေရတင်ွး ေရအိင်ုများ၊ မုိးေရများကုိသာ အမီှြပ�သုံးစဲွ�ကရ

သည် (Mon, Htay, Tun, & Aung)။ 

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ �မိ��ကီးများ၏ �မိ�ြပဖ�ံ��ဖိ�းေရး စိနေ်ခ�မ�များ

�မိ�ြပလံြုခံ�မ�

တိးုတက်လာေသာ
�မိ�ြပလဦူးေရ



တိးုတက် သုံးစဲွလာေသာ ေရအရင်းအြမစ်များ

ကုိ ြပည်သူများအတက်ွ လံေုလာက်စွာ ပ့ံပုိးေပး�ိင်ု

ရနမှ်ာမူ ေငကုွနေ်�ကးကျ အလနွမ်ျားြပားေသာ

စီမံကိနး်များြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ် လိအုပ်

ပါသည်။ ထိ�အြပင် ေကာ်မတီ၏ ဘတ်ဂျက်သုံးစဲွ�ိင်ု

မ� အေြခအေနမှာလည်း အကန ့အ်သတ်ြဖင့်�ိှ�ပီး၊

တစ်ဖက်တင်ွ ေရြဖန ့ေ်ဝေပးြခင်းအတက်ွ ရ�ိှေသာ

ေရခွနရ်ေငမှွာ လနွစွ်ာ နည်းပါးလျက်�ိှသည့်အြပင်

တိးုြမ�င့်ရနအ်တက်ွ �ိင်ုငံေရးအရ ေထာက်ခံေပးမ�

များလည်း လိအုပ်ပါသည်။

(၃) လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား 

  ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ လတူစ်ဦးချင်း လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစဲွမ�သည် အေ�ှ�ေတာင်အာ�ှတင်ွ အနမ့်ိဆုံးြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၃ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတင်ွ တစ်ဦးချင်းဝင်ေင�ှွင့် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လပ်ုမ�သည် ၃၁ ရာခုိင်�ှ�နး်သာ�ိှ

သည်။ လဦူးေရ၏ ၇၀% �ှင့် ေဒသခံြပည်သူများသည် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားကုိ အကန ့အ်သတ်ြဖင့်သာ သုံးစဲွ�ကရ

သည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ လဦူးေရသနး် ၅၀ေကျာ်တင်ွ လ၄ူဦးလ�င်၃ဦးသည် စိတ်ချရေသာ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား မရ�ိှ

�ကပါ။ လ�ပ်စစ်မီး မလံေုလာက်မ�သည် �မိ�ြပ�ှင့် ေကျးလက်ေဒသများတင်ွ ကျနး်မာေရး ြပဿနာများ�ှင့် မညီမ�

မ�များစွာကုိ ြဖစ်ေပ�ေစသည်။ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ ဖ�ံ��ဖိ�းတိးုတက်မ�အတက်ွ အေရး�ကီးေသာ

သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးက�ကုိ အားြဖည့်ေပး�ိင်ုသည်။ ရနကု်နက့ဲ်သိ�  စီးပွားေရး�မိ�ေတာ်

မျ�ိး၌ပင် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစဲွ�ိင်ုမ� အကန ့အ်သတ်�ိှပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားေထာက်ပ့ံ

ေပးေသာ �မိ�များ�ှင့် ေကျးရွာအေရအတက်ွမှာ အနည်းငယ် တိးုတက်လာေသာ်လည်း ၂၀၁၄ ခု�ှစ်တင်ွ

လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစဲွမ�သည် ၃၄% �ိှ၍ နမ့်ိကျ ေနဆဲြဖစ်သည်။ 

 ရနကု်န�်မိ�၏ အဓိက ေရေပးေဝေသာ အရင်းအြမစ် (၃) ခုမှာ ဂျ�ိးြဖ�၊ ဖူး�ကီး၊ ငမုိးရိပ် စေသာ ေရေလှာင်ကန်

များမှြဖစ်�ပီး ေနစ့�် ေရဂါလန ် ၂ သနး်ခန ့ကုိ် ြဖန ့ေ်ဝေပးသည် (Yangon City Development Committee,

2020)။ 

၃  |  

အင်းလျားေဘာဂေဗဒ

�ုိင်ငံေရးအရ 
ေထာက်ခံမ�

ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ
 ဝနေ်ဆာင်မ�

အခွနတုိ်းေကာက်ရန ်
အခက်အခဲ

ပုံ(၂) မူဝါဒ ေလဟာနယ်

ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီးသည် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား

ရ�ိှမ� အြမင့်ဆုံး (၇၈%)၊ ကယားြပည်နယ်က (၄၆%)၊

မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီးက (၄၀%)�ှင့် ေနြပည်ေတာ်

က(၃၉%) စသည်ြဖင့်�ိှပါသည်။ လ�ပ်စစ်ဓာတ်

အားရ�ိှမ� အလနွန်ည်းပါးေသာ  ေဒသများမှာ ရခုိင်

ြပည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ တနသ�ာရီတိင်ုး

ေဒသ�ကီး�ှင့် ကရင်ြပည်နယ်တိ� �ြဖစ်သည်။

ပုံ(၃) လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ပေဟဋိ



        ၂၀၁၉ခု�ှစ်တင်ွ လ�ပ်စစ်�ှင့် စွမ်းအင်ဝန�်ကီးဌာနသည် လ�ပ်စစ်မီတာခများကုိ တိးုြမ�င့်ေကာက်ခံခ့ဲသည်။ 

သိ� ေသာ် ၂၀၁၉ ခု�ှစ်အတင်ွး ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ေပ�ခ့ဲေသာ ကာလများတင်ွ လ�ပ်စစ်မီတာခ ေကာက်ခံမ�

�ှ�နး်များကုိ ယာယီေလ�ာခ့ျေပးခ့ဲေသာ်လည်း ြပည်သူများမှ ၎င်းတိ�ေနအိမ်များသိ�  မီတာလာေရာက်မဖတ်ဘဲ

ခန ့မှ်နး်ေြခြဖင့် မီတာခများကုိ ေကာက်ခံခ့ဲေသာ ြဖစ်ရပ်များ �ိှခ့ဲေသာေ�ကာင့် ေဝဖနမ်�များစွာ�ှင့် �ကံ�ေတ�ခ့ဲရ

သည်။ ထိ�အြပင် ေကျာက်မီးေသွးသုံး လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လပ်ုမ�ကုိ ြပည်သူအများစုကလည်း မေထာက်ခံ

သလိ၊ု အစုိးရမှာလည်း ေရအားလ�ပ်စစ်ကုိ ပုိမုိအားြပ�သုံးစဲွရနအ်တက်ွ မီတာခများကုိ ထပ်မံတိးုြမ�င့်ေကာက်ခံ

ရန ်အခက်အခဲများ�ိှေနသည်။

(၄) �မိ�ြပသယ်ယူပိ�ေဆာင်ေရး

(၄.၁) ရနကု်န�်မိ� သယ်ယူပိ�ေဆာင်ေရး

           ရနကု်န�်မိ�၏ အများြပည်သူ သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးစနစ်တင်ွ ဘတ်စ်ကား အသုံးြပ�မ�သည် ကျန�ိှ်ေသာ 

မီးရထား�ှင့် ေရေ�ကာင်းသယ်ယူပိ� ေဆာင်မ�တိ�ထက် ပုိမုိတင်ွကျယ်စွာ အသုံးြပ�ေန�ကသည်။   ရနကု်န�်မိ�တင်ွ

ေနစ့�်လဦူးေရ (၁.၉)သနး်ခန ့သ်ည် ဘတ်စ်ကားကုိ အသုံးြပ�လျက်�ိှ�ပီး ရနကု်န�်မိ�လဦူးေရ၏ ၂ ရာခုိင်�ှ�နး်ခန ့်

သာလ�င် �မိ�ြပမီးရထားကုိ အသုံးြပ��ကသည် (Myanmar, 2016)။ ၂၀၁၆ ခု�ှစ်တင်ွ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး

သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး �ကီး�ကပ်ကွပ်ကဲမ�အာဏာပုိင်အဖ�ဲကုိ ဖ�ဲစည်းခ့ဲသည်။ ယခုချနိတ်င်ွ လအူများသုံးစဲွလျက်�ိှ

ေသာ အများြပည်သူသုံး ဘတ်စ်ကားလိင်ုး YBS (Yangon Bus Service) ကုိ ၂၀၁၇ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီလမှစတင်၍

ေြပးဆဲွခ့ဲသည်။     ယခုအချနိတ်င်ွ ယာ�်လိင်ုးေပါင်း ၁၃၅ လိင်ုးြဖင့် ရနကု်န�်မိ�အ�ှ�ံေြပးဆဲွေန�ပီး ကဒ်ြဖင့် ေငွ

ေပးေချသည့် YPS(Yangon Payment Services) ကုိလည်း စတင် အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိင်ုခ့ဲ�ပီြဖစ်ပါသည်

(Downs, 2004)။

၄  |  

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ �မိ��ကီးများ၏ �မိ�ြပဖ�ံ��ဖိ�းေရး စိနေ်ခ�မ�များ

ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး

�ကီး�ကပ်ကွပ်ကဲမ� အာဏာပုိင်အဖ�ဲ (�ုံးချ�ပ်

ဓာတ်ပုံ - carsdb.com
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   YBS စတင်ေြပးဆဲွသည့်ချနိမှ်စ၍ ၃�ှစ်တာ�ကာြမင့်�ပီး  သည့်တိင်ု အဆင်မေြပမ�များ�ှင့် အခက်အခဲများစွာ 

�ိှေနေသးသည်။ ထုိအခက်အခဲများအနက် ယာ�်လမ်းေ�ကာင်းပိတ်ဆိ� �မ�မှာ အသိသာဆုံး�ှင့် အထင်�ှားဆုံး

ြဖစ်သည်။ ယာ�်လမ်းေ�ကာင်းပိတ်ဆိ� ရြခင်းမှာ ေမာ်ေတာ်ယာ�်များ လပ်ွလပ်စွာ တင်သွင်းမ�များလာြခင်းေ�ကာင့်

များစွာြဖစ်�ိင်ုသည်။ �မိ�ြပများတင်ွ �ကိ�တင်ြပင်ဆင်မ�များ လပ်ုေဆာင်ြခင်း မ�ိှေသးဘဲ �ိင်ုငံေရးအရ ေထာက်ခံ

မ� ရ�ိှေစရနအ်တက်ွ ၂၀၁၂ခု�ှစ်ေနာက်ပုိင်းတင်ွ ေမာ်ေတာ်ယာ�်တင်သွင်းမ�၌ ကန ့သ်တ်ချက်များ ေလ�ာခ့ျလိက်ု

ေသာအခါ ရနကု်န�်မိ�တင်ွ ေမာ်ေတာ်ယာ�်များ သိသိသာသာများလာ�ပီး ကားလမ်းပိတ်ဆိ� �မ�များလည်း ြဖစ်

ေပ�လာသည်။

    ထိ� �ြပင် ကားအေရအတက်ွများြပားလာမ��ှင့် ကားလမ်းမများ၏ ကျ�်းေြမာင်းမ�၊ ပျက်စီးယုိယွင်းမ�၊ လသွူား

စ�က�များ စနစ်မကျမ�တိ� ေ�ကာင့်လည်း ယာ�်ပိတ်ဆိ� �မ�များြဖစ်ေပ�လာသည်။ �ှစ်စ�် ေြပာင်းေရွ�ေနထုိင်သူများ

ြပားလာ�ပီး လဦူးေရတိးုတက်လာသည်�ှင့်အမ� အြခားေသာ ပိ� ေဆာင်ေရး ဝနေ်ဆာင်မ�များြဖစ်ေသာ

�မိ�ပတ်ရထား၊ water bus များကုိ ြပည်သူအများစုက အသုံးမြပ�သလိ၊ု အသုံးြပ�ရန ် လယ်ွကူမ�မ�ိှသြဖင့်

�ုံးတက်၊ �ုံးဆင်းချနိမ်ျားတင်ွ ကားလမ်းများ ပုိမုိကျပ်တည်းေလ ့ �ိှသည်။  ရနကု်န�်မိ�တင်ွ ေမာ်ေတာ်ယာ�်များ

စည်းကမ်းမ့ဲရပ်နားမ� များြခင်း၊ ေခါင်းရွက်ဗျပ်ထုိးေဈးသည်�ှင့် လက်တနွး်လှည်းေဈးသည်များ၏ လမ်းမ�ကီး

များေပ�တင်ွ စည်းမ့ဲကမ်းမ့ဲ ေဈးေရာင်းြခင်းတိ�ေ�ကာင့်လည်း ယာ�်လမ်းပိတ်ဆိ� �မ�များြဖစ်ေစသည်။ ထုိ

အေြခအေနကုိ ေြဖ�ှင်းရန ် ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး အစုိးရမှ ကမ်းနားလမ်းညေဈးကုိ ဖနတီ်းခ့ဲေသာ်လည်း ထင်

သေလာက် ထိေရာက်မ� မ�ိှေပ။ ေနာက်ထပ်အေ�ကာင်းအရင်းတစ်ခုမှ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ေရွ�ေြပာင်းလာ

ေသာ ြပည်တင်ွးလပ်ုသားအများစုမှာ �မိ�စွနမ်ျားတင်ွ ေနထုိင်�ပီး အလပ်ုများ�ိှရာ �မိ�အတင်ွးေနရာများသိ�  ေနစ့�်

သွားလာေနရေသာေ�ကာင့် ကျပ်တည်းမ�များ ပုိမုိြဖစ်ေစ�ပီး၊ ယ�်ေ�ကာပိတ်ဆိ� �မ�ဒဏ်�ှင့် ေဘးထွက်ဆုိးကျ�ိးများ

ကုိ အများဆုံးခံရသူများလည်း ြဖစ်သည်။  ကားလမ်းမများကုိ တိးုချ�ဲေသာနည်းလမ်းတစ်ခုတည်းြဖင့် ရနကု်န်

�မိ�၏ ယာ�်ေ�ကာများကျပ်တည်းမ�ကုိ ေြဖ�ှင်းရနမ်ြဖစ်�ိင်ုေပ။ ရနကု်န�်မိ�ေနသူများအေနြဖင့် ကုိယ်ပုိင်

ေမာ်ေတာ်ယာ�်သုံးစဲွမ�များကုိ တတ်�ိင်ုသေလာက်ေလ�ာ�့ပီး အများြပည်သူသုံး သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးဝနေ်ဆာင်မ�

များကုိ အသုံးြပ�သင့်သလိ ုအစုိးရမှလည်း ြပည်သူများ လယ်ွကူ၊ သက်သာ�ပီး စနစ်ကျေသာ ေလ�ာက်လမ်းများ

�ှင့် စိမ်းစုိသည့် ပတ်ဝနး်ကျင်အေြခအေနများ ြဖစ်လာေစရန ် မက်လံးုေပးဆဲွေဆာင်မ�များ ြပ�လပ်ုရမည်

ြဖစ်သည်။

(၄.၂) မ��ေလး�မိ� သယ်ယူပိ�ေဆာင်ေရး

  ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ဒတိုယေြမာက် လဦူးေရအထူထပ်ဆုံးြဖစ်ေသာ မ��ေလး�မိ�တင်ွ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်များ

ကုိ

သာ အဓိကထား သုံးစဲွလျက်�ိှသည်။ စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များ ဖ�ံ��ဖိ�းလာသည်�ှင့်အမ� လဦူးေရတိးုတက်လာေသာ

မ��ေလး�မိ�တင်ွ အများြပည်သူသုံး သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးဝနေ်ဆာင်မ�များထက် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်များကုိသာ

သုံးစဲွမ�များသည် (Bank, 2019)။ ပျမ်းမ�အားြဖင့် မ��ေလး�မိ��ိှ အိမ်ေထာင်စုတစ်စုတင်ွ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် �ှစ်

စီး ပုိင်ဆုိင်�က�ပီး ယာ�်လမ်းပိတ်ဆိ� �မ�များမှာလည်း ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်များေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။

  မ��ေလး�မိ�တင်ွ �မိ�ပတ်ရထားဝနေ်ဆာင်မ� မ�ိှသည့်အြပင် အများြပည်သူသုံးဘတ်စ်ကားလိင်ုးများ သုံးစဲွမ�

အင်းလျားေဘာဂေဗဒ



မှာလည်း အလနွန်ည်းလှသည်။ မ��ေလး�မိ�သိ�  အလည်အပတ်လာသူများအတက်ွ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် taxi များ၊

grab taxiများ၊ တတ်ုတတ်ု (ေခ�) သုံးဘီးကားများသည် ဘတ်စ်ကားများထက် စီးနင်းသူ ပုိမုိများသည်။

            မ��ေလး�မိ�သည်  ဖ�ံ��ဖိ�းတိးုတက်မ�တင်ွ  အလားအလာေကာင်း များစွာ�ိှေသာ �မိ�ေတာ်  ြဖစ်ေပသည်။ 

ဗီယက်နမ်�ိင်ုငံ၏ ဒတိုယအ�ကီးဆုံး�မိ�ေတာ် ဟ�ွ�ိင်းက့ဲသိ� ပင် မ��ေလးသည်လည်း ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်သုံးစဲွမ�

များေသာ ြပဿနာကုိရင်ဆုိင်ေနရေပသည်။ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်သုံးစဲွမ� များလာသည်�ှင့်အမ� ပတ်ဝနး်ကျင်

ေလထုကုိ ညစ်ညမ်းမ�ြဖစ်ေပ�ေစသည်။ သိ� ေသာ် ဟ�ွ�ိင်း�ှင့်ယှ�်လ�င် မ��ေလး�မိ�ေတာ်သည်  နည်းငယ် ပုိ၍ေသး

ငယ်ြခင်း၊ ယခုမှ ဖ�ံ��ဖိ�းဆဲြဖစ်ေနြခင်းတိ�ေ�ကာင့် �မိ�ြပစီမံကိနး်ေဖာ်ေဆာင်ေသာ တာဝန�ိှ်လ�ူကီးများ အေနြဖင့်

လယ်ွကူြမနဆ်နေ်သာအများြပည်သူသုံး စနစ်ကုိ ဖနတီ်းရမည် ြဖစ်�ပီး၊ ရနကု်နက့ဲ်သိ�  အများြပည်သူ သယ်ယူ

ပိ� ေဆာင်ေရး �ကီး�ကပ်မ� အာဏာပုိင်အဖ�ဲကုိ ဖ�ဲစည်း�ိင်ုမှသာ စနစ်တကျ ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ�များ လပ်ုေဆာင်�ိင်ု

မည်ြဖစ်သည်။ မ��ေလးသည် ခရီးသွားဝနေ်ဆာင်မ�လပ်ုငနး်အတက်ွ အလားအလာ အများအြပား�ိှသည့်အတက်ွ

မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီးအတင်ွး ခရီးသွားများကုိ ဆဲွေဆာင်�ိင်ုေသာ �မိ�များ၊ေနရာများကုိပါ ချတ်ိဆက်�ိင်ုေသာ

သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးစနစ်ြဖစ်သင့်ေပသည်။

(၅) စွန ့ပ်စ်ပစ�ညး်စီမံခန ့�်ခဲွမ�

      ၂၀၁၈ ခု�ှစ်တင်ွ ရနကု်န�်မိ�တင်ွ ခန ့မှ်နး်ေြခအားြဖင့် တနခ်ျနိ ်၂၂,၀၀၀ တနေ်သာ စွန ့ပ်စ်ပစ�ည်းများ ေနစ့�်

ထွက်�ိှလျက် �ိှသည်။ သိ� ေသာ်လည်း စုေဆာင်း�ိင်ုေသာ အမ�ိက်သ�ုိက်ပမာဏမှာ ၅၉ ရာခုိင်�ှ�နး်မှ ၇၉

ရာခုိင်�ှ�နး်ခန ့သ်ာ�ိှသည်။ အမ�ိက်သိမ်းရနအ်တက်ွ ေနစ့ားလပ်ုသားများကုိသာ ခန ့အ်ပ်ထားရ�ပီး အမ�ိက်စုေဆာင်း

ရနအ်တက်ွ ထုတ်လပ်ုထားေသာ စက်ယ��ရားများ ယာ�်များလည်း အလံအုေလာက်မ�ိှပါ။ မသိမ် းဆည်း�ိင်ုဘဲ

ကျနေ်နခ့ဲေသာအမ�ိက်သ�ုိက်များကုိ လမ်းမေပ�တင်ွ စည်းမ့ဲကမ်းမ့ဲပစ်ထားမ�ေ�ကာင့် ထုိစွန ့ပ်စ်ပစ�ည်းများသည်

ေချာင်းများ၊ ြမစ်များအတင်ွးသိ�  စီးဆင်းသွား�က�ပီး ပတ်ဝနး်ကျင်�ှင့် ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ ြပဿနာများ �ကံ�ေတ�

�ကရသည်။
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ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ �မိ��ကီးများ၏ �မိ�ြပဖ�ံ��ဖိ�းေရး စိနေ်ခ�မ�များ

မ��ေလး�မိ�၏ အများသုံ
းသယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး ဘတ်(စ်)ကားစနစ်



 ထင်�ှားေသာ သာဓကတစ်ခုမှာ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်တင်ွ ထိနပ်င်အမ�ိက်ပုံမှ မီးေလာင်က�မ်းမ�ေ�ကာင့် ရက်သတ� ပတ် 

၃ပတ်ခန ့အ်ထိ �မိ�ေတာ်ကုိ ညစ်ညမ်းေသာေလထုများ ဖုံးလ�မ်းခ့ဲရသည်။ ၎င်းြဖစ်စ�်သည် အနးီအနား�ိှ ြပည်

သူများ၏ ကျနး်မာေရးကုိလည်း ဆုိးရွားစွာ ထိခုိက်ေစ�ပီး အနာဂတ်ရနကု်န�်မိ�ကုိ အမ�ိက်ြပဿနာများြဖင့် ဝနမ်ပိ

ေစရန ် �ကိ�တင်လပ်ုေဆာင်ရမည့် အချက်ေပးေခါင်းေလာင်းသံ ြဖစ်ေပသည်။ ထိ�အြပင် အမ�ိက်သိမ်းဆည်းမ�

အတက်ွ ြပည်သူလထုူထံမှ ေကာက်ခံေသာအဖုိးအခ (အခွန)်သည် တစ်�ှစ်တင်ွ အိမ်ေထာင်စုတစ်စုလ�င် ြမနမ်ာ

ေငကွျပ် ၃၆၀၀ မှ ၇၂၀၀ �ကားတင်ွ�ိှ�ပီး ဤတနဖုိ်းသည် �ိင်ုငံတကာစံ�ှ�နး်များထက် များစွာနမ့်ိကျေနသည်ကုိ

ေတ��ိှရပါသည် (opendevelopmentmyanmar, 2018)။

(၆) ေလထုညစ်ညမ်းမ�

          ၂၀၁၁ ခု�ှစ်မှစ၍   �မိ�ြပများ လျင်ြမနစွ်ာဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်မ��ှင့်အတ ူ  ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ �မိ�ြပေဒသများတင်ွ 

ေလထုညစ်ညမ်းမ�များ ြမင့်တက်လာခ့ဲသည်။ ေကျးလက်�ှင့် �မိ�ြပလဦူးေရ ေြပာင်းေရ� �မ�ေ�ကာင့်  ရနကု်န ် �ှင့်

မ��ေလး�မိ�တိ�သည် အလျင်အြမန ်�မိ�ြပြဖစ်ထွနး်မ�ကုိ ေတ���ကံ��ကသည်။ ၂၀၁၇ ခု�ှစ်တင်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၌ ေလထု

ညစ်ညမ်းမ�ေ�ကာင့် လဦူးေရ ၄၅၀၀၀ ေကျာ် ေသဆုံးခ့ဲသည်ဟ ုခန ့မှ်နး်ရသည်။

 ထိ� ေ�ကာင့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ေလထုညစ်ညမ်းမ�သည် အြခားတိင်ုးြပည်များထက် ပုိမုိြမင့်မား�ပီး အေ�ှ�ေတာင်

အာ�ှတင်ွ ပျမ်းမ��ှစ်ဆနးီပါး�ိှသည်။ YCDCသည် ရနကု်န�်မိ�၏ ေလထုအရည်အေသွးစစ်ေဆးရန ် မုိးေလ၀သ

ဌာန�ှင့် ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်သည်။ ေလထုအရည်အေသွး�ှင့် ေလထုညစ်ညမ်းမ�ကုိ ေစာင့်�ကည့်ေသာအစီအစ�်

များ�ှင့် အဖ�ဲအစည်းများသည် သက်တမ်းအားြဖင့် အနည်းငယ်သာ�ိှပါေသးသည်။
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ဧ�ပီလ ၂၅ရက်၊ ၂၀၁၈ခု�ှစ်က

မီးေလာင်က�မ်းေနေသာ ထိနပ်င်

အမ�ိက်ပုံတင်ွ မီး�င�ိမ်းသတ်ေန

ေသာ မီးသတ်တပ်ဖ�ဲဝင်များ

ဓာတ်ပုံ - myanmar time



            ရနကု်နေ်လထုအရည်အေသွးသည် အ��ရာယ်များေသာအဆင့်တင်ွ�ိှ�ပီး ဤသိ� �ြဖစ်ရြခင်းသည် အဓိက

အားြဖင့် စက်�ုံဘိွ�င်လာများ�ှင့် ကာဘွနဒိ်က်ုေအာက်ဆုိင် ထုတ်လ�တ်မ� များြပားြခင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာ�် များြပား

ြခင်း၊ အမ�ိက်သ�ုိက်များ မီး����ိြခင်းတိ� ေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ �မိ�ြပများ�ိှ စိမ်းလနး်ေသာ ေနရာများကုိ ထိနး်သိမ်း

ထားရနလိ်အုပ်သလိ ုသစ်ပင်များ�ှင့် အစိမ်းေရာင်နယ်ေြမများ မေလျာက့ျေရးကုိလည်း အစ�်တစုိက် အားထုတ်

ရမည် ြဖစ်သည်။  လျင်ြမနစွ်ာ တိးုတက်လာေသာ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ �မိ�ြပများတင်ွ �ကံ�ေတ�ေနရေသာ စိနေ်ခ�မ�များ

�ှင့် ြပဿနာများကုိ ေြဖ�ှင်း�ိင်ုရနအ်တက်ွ အစုိးရ၊ ြပည်သူ�ှင့် အရပ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများ

ပူးေပါင်း၍အစ�်တစုိက် အေြဖ�ှာ လပ်ုေဆာင်ရနလိ်အုပ်ပါသည်။
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