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ၿမ ႕ျပျဖစ္ထန္းမႈ- ဖံ႕ၿဖ းေရး၏ အေရးႀကးေသ အစတ္အပု္င္း
သမုင္းတစ္ေလရ က္လုးံ တင္ ၿမ ႕ျပမ းသည္ ဖံ႕ၿဖ းေရးအတက္ မရရမျဖစ္အေရးပါသည္။ ၿမ ႕ျပျဖစ္ထန္းမႈမရရပဲ
မည္သည့္တုင္းျပည္မရ ခ မ္းသ ႂကယ္ဝမႈလမ္းေၾက င္းကု ေလရ က္လရမ္းဖးျခင္းမရရေပ။ ထုေရစးေၾက င္း
သည္ ျမန္မ ီးႏုင္ငံတင္လည္း ျဖစ္ေပၚလ က္ရရၿပး လမ းစ တ႔သ
ု ည္ ေက းလက္ေဒသမ းကု ေက ခင
ု ္းက
ရန္ကုန္ီးႏရင့္ မီးႏၲေလးတ႔က
ု ဲ့သ႔ေ
ု သ

ၿမ ႕မ းသ႔အ
ု ခင့္အလမ္းသစ္မ းအတက္ ေျပ င္းေရႊ႕လ ေနၾကသည္။

တစ္ီးႏုင္ငံလုးံ အေနီးႏရင့္ ၾကည့္ပါက လဥးေရအမ းစုမရ ေက းလက္လဥးေရမ းသ ျဖစ္လ က္ရရေနၿပး သံုးဥး
လ င္ တစ္ဥးသ ၿမ ႕ျပေနသမ းျဖစ္သည္။ အရရန္အဟုနျ္ မန္ဆန္ေသ ၿမ ႕ျပျဖစ္ထန္းမႈကု စမံခန္႔ခဲရန္ခက္
ခဲေလ့ရရၿပး

ေဒသတင္းေအ င္ေအ င္ျမင္ျမင္စမံခန္႔ခဲီးႏုင္ေသ

အဟုန္ျမန္ေသ

ၿမ ႕ေတ ္အနည္းငယ္သ ရရသည္။

ၿမ ႕ျပျဖစ္ထန္းမႈမ းကု ေအ င္ျမင္စ စမံခန္႔ခဲီးႏုင္ေသ

အရရန္

ီးႏုင္ငမ
ံ းတင္ ဘုံတညခ က္ီးႏရစ္ခုရရ

သည္။ ပထမအခ က္မရ

ထီးႏ
ု ုင္ငံမ းသည္ (စက
ု ္ပ းေရးက႑အပါအဝင္) ီးႏုင္ငံ၏စးပ းေရးကု ေအ င္ျမင္

ဖံ႕ၿဖ းေအ င္ေဆ င္ရက္ီးႏုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတယအခ က္မရ ၎တ႔တ
ု င္ စမ္းရည္ျပည့္ဝေသ အင္စတက း
ရရင္းမ းီးႏရင့္ ၿမ ႕ေတ ္မ း၏ ေရရရည္ပထဝဖံ႕ၿဖ းမႈအတက္ အေသးစတ္အစအစဥ္ခ ျပင္ဆင္မႈမ းျဖစ္သည္။
ယခုစ တမ္းငယ္တင္ ဒုတယအခ က္ကု ဥးစ းေပးတင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ၿမ ႕ေတ ္၏ပတ္လည္တင္ရရေသ
ၿမ ႕နယ္မ းဖံ႕ၿဖ းေရး
သင္ေျပ င္းရ မရ

သ႔မ
ု ဟုတ္

ရရရီးႏုင္ေသ

ဆင္ေျခဖံုးဖံ႕ၿဖ းေရးသည္
အသးအပင့္မ းကု

ၿမ ႕ျပထန္းက းေသ

ရတ္သမ္းီးႏုင္ေရးအတက္

ီးႏုင္ငံတစ္ခအ
ု ျဖစ္အ
အလန္အေရးပါေသ

အခ က္ျဖစ္သည္။

ၿမ ႕ေတ ္မ းက ဖံ႕ၿဖ းေရးကုမည္သု႔ဖန္တးီးႏုင္သနည္း
ၿမ ႕ေတ ္မ းေၾက င့္ လမ းီးႏရင့္စးပ းေရးလုပ္ငန္းမ း ပမ
ု ုနးကပ္စ ရရလ ၾကၿပး စးပ းကးသန္းဖလရယေ
္ ရး၊
လမႈဆက္ီးႏယ္ေပါင္းယရက္ေရးီးႏရင့္ တထင္ဆန္းသစ္မမ
ႈ းအတက္ မေရမတက္ီးႏုင္ေသ

အခင့္အလမ္းသစ္

မ းကု ဖန္တးေပးသည္ (Henderson, 2012)။ ၿမ ႕ေတ ္မ းသည္ ကုနထ
္ ုတလ
္ ပ
ု ္ီးႏႈန္း လည္းေက င္းမန္
ေသ ေၾက င့္

စးပ းေရးဖံ႕ၿဖ းမႈ၏

ဗဟခ
ု က္မမ းျဖစ္ေလ့ရရသည္။

ကုနထ
္ ုတလ
္ ုပီးႏ
္ ုင္စမ္း

တုးတက္ျမင့္မ းရျခင္းမရ အေၾက င္းီးႏရစ္ရပ္ေၾက င့္ျဖစ္သည္။ ပထမအခ က္မရ လီးႏရင့္ စးပ းေရးလုပ္ငန္းမ း
ထထပ္မႈျဖစ္သည္။ ဒုတယအခ က္မရ

ၿမ ႕ေတ ္မ းသည္ လမ းစ

အထးသျဖင့္ အရည္အေသးရရသမ း

စ ကု ဆ ေ
ဲ ဆ င္ီးႏုင္ေသ ေၾက င့္ျဖစ္သည္။
လီးႏရင့္ စးပ းေရးလုပ္ငန္းမ း ထထပ္မသ
ႈ ည္ အလုပ္သမ းသစ္မ းကု ရရ ေဖရ တင္လည္းေက င္း၊ အလုပ္
အကင
ု ္သစ္မ းကု ရရ ေဖရ တင္လည္းေက င္း ပုမလ
ု ယ္ကေစသည္။ ကုနစ
္ ည္ဝယ္ယသီးႏရင့္ ေရ င္းခ လသ
ု
မ းအတက္လည္း အလ းတျဖစ္သည္။ ဝယ္ယသကလည္း ဝယ္လသ
ု ည့္ပစၥည္းကု ပမ
ု ုလ င္ျမန္စ ရရ ေဖ
ေတ႕ရရီးႏုင္ၿပး ေရ င္းသတင္လည္း အလ းအလ ရရေသ ေဖ က္သည္သစ္မ းစ ကု ေတ႕ရရီးႏုင္သည္။
လမ းီးႏရင့္ စးပ းေရးလုပင
္ န္းမ းအၾက း ႀကမ္ဖန္မ းစ ကးလးဆက္ဆံျခင္းေၾက င့္ တထင္ဆန္းသစ္မႈီးႏရင့္
ကၽမ္းက င္မႈမ းဖလရယ္ျခင္းတ႔အ
ု တက္ ေရခံေျမခံေက င္းမ းကု ဖန္တးေပးသည္။ ကၽမ္းက င္ေသ

ပည

သည္မ းသည္ ၎တ႔အ
ု နးတဝက
ု ္ရသ
ရ မ းအတက္ အပံံ့အကျဖစ္ေစသလု ၎တ႔ေ
ု လ က္ကၽမ္းက င္မမ
ႈ ရရ
သမ းီးႏရင့္ ထေတ႕လုပက
္ ုငေ
္ ဆ င္ရက္ရင္းျဖင့္ ကၽမ္းက င္မႈမ းကလ
ု ည္း လႊဲေျပ င္းသင္ၾက းေပးီးႏု္င္သည္။
ၿမ ႕ေတ ္မ းရရ

စးပ းေရးလုပ္ငန္းမ းသည္

ျပင္းထန္ေသ ၿပ င္ဆင
ု ္မႈမ းကရ
ု င္ဆုင္ရီးႏုင္ေသ ္လည္း

ၿပ င္ဘက္မ း အခ င္းခ င္းအျပန္အလရနသ
္ င္ယၿပး တထင္ဆန္းသစ္မမ
ႈ းကုျဖစ္ေစသည္။

အဘယ့္ေၾက င့္ ၿမ ႕ေတ ္မ းသု႔ေျပ င္းေရႊ႕လုၾကသနည္း
ၿမ ႕ေတ ္မ းသည္ ကနဥးဖံ႕ၿဖ းစအဆင့္မ းတင္ ေနထုငရ
္ န္ခက္ခေ
ဲ သ ေဒသမ းျဖစ္ေလ့ရသည္
ရ
။ အမ္ရ
ီးႏရင့္ အညစ္အေၾကးစန္႔ပစ္ေရးကဲသ
့ ႔ု အေျခခံဝန္ေဆ င္မႈအေဆ က္အဥမ းခ ႕တဲ့ေနၿပး သင့္ေလ ္ေသ
ဝန္ေဆ င္မႈေပးမည့္

ျမ နစပယ္အုပ္ခ ပ္ေရးအဖ႕ဲ မ း၏

စမ္းေဆ င္ရည္လည္း

နမ့္ပါးေနေလ့ရသည္
ရ
။

အလုပ္အကုင္မ းရရသည္မရနေ
္ သ ္လည္း အခါခပ္သမ္း အလုပ္ရရန္မလယ္ကေပ။ ၿမ ႕ျပမ းအလ င္အျမန္
ျပန္႔က းသ းျခင္းေၾက င့္ ဆင္းရဲသ းရပ္ကက္မ းကုျဖစ္ထန္းေစၿပး ၿမ ႕ေတ ္အတင္း ဆင္းရဲမဲေတမႈဇုမ
ံ း
ႀက ၾက းႀက ၾက းျဖစ္ေစီးႏုင္သည္။ သ႔တ
ု ုင္ေအ င္ အဘယ့္ေၾက င့္ ၿမ ႕ျပမ းသ႔ေ
ု ျပ င္းေရႊ႕ေနထင
ု ္လုၾကသ
နည္းဟု အေမးရရီးႏုင္ပါသည္။

ျမန္မ ီးႏုင္ငံအေနီးႏရင့မ
္ တန္းအ းေပးေနေသ အခ က္မ းစ push factor ရရေနသည္။ ဆုငက
္ လုန္းန ဂစ္
ကဲသ
့ ႔ေ
ု သ သဘ ဝေဘးဒဏ္မ းေၾက င့္ ေက းလက္အသက္ေမးဝမ္းေၾက င္းလုပင
္ န္းမ း ဆုးဆုးရ းရ း
ထခက
ု ္ပ က္စးသ းၿပး စးပ းေရးအခင့္အလမ္းမ းလည္း မရရသေလ က္ျဖစ္သ းေစသည္ (Koh, 2016)။
န ဂစ္အျပင္ ပံုမရန္ရ သဥတုေဖ က္ျပန္ေျပ င္းလဲမႈမ းေၾက င့္လည္း စုကပ
္ းေရးလုပ္ငန္းမ းကု မတည္
မၿငမ္ျဖစ္ေစၿပး ဝင္ေငကလ
ု ည္း ထခက
ု ္ေစသည္။ အျခ းေရးခ ယ္စရ မ းမရရေတ ေ
့ သ အခါ ေက းလက္
ေနလတ႔သ
ု ည္

ၿမ ႕ျပမ းသ႔ု

ေရႊ႕ေျပ င္းသ းၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထ႔အ
ု ျပင္

လယ္ယ က႑၌

အျပ

သေဘ ဖံ႕ၿဖ းတုးတက္မႈမ းကလည္း လမ းကုၿမ ႕ျပေဒသမ းသ႔ု ေရႊ႕ေျပ င္းသ းေစေသ တန္းအ းေပး
သည့္အခ က္မ းျဖစ္ေနျပန္သည္။
လ ေသ ္လည္း

စက
ု ္ပ းေရးနည္းပည မ းျမင့္မ းလ ေသ အခါ

လုပ္အ းလုအပ္ခ က္နည္းပါးသ းသည္။

ထ႔ေ
ု ၾက င့္

အထက္ီးႏႈန္းတုး

က ဘမ္းလုပသ
္
းမ း

အတက္

ေက းလက္တင္ အလုပအ
္ ကုငအ
္ ခင့္အလမ္းမ းနည္းပါးသ းသည္။ အလုပသ
္ မ းခမ း ျမင့္တက္လ ျခင္း
ေၾက င့္လည္း လယ္သမ းမ းငရ းရမ္းီးႏုင္စမ္းရရေသ

ရ သအလက
ု သ
္ ရင္းငရ း လုပသ
္
းအေရအတက္ကု

နည္းပါးသ းေစၿပး လယ္ယ က႑အလုပအ
္ ကုငအ
္ ခင့္အလမ္းမ းကု ထခက
ု ္ ေစသည္။
ယင္းအခ က္မ းအျပင္ ဆေ
ဲ ဆ င္ေနေသ အျခ းအေၾက င္းအရ မ း pull factors လည္းရရေသးသည္။
ၿမ ႕ေတ ္မ းရရ စးပ းေရးလုပ္ငန္းမ းသည္ လုပ္ခေက င္းစ ေပးီးႏုင္ေသ ေၾက င့္ ေရႊ႕ေျပ င္းအေျခစုက္သ
မ းကု အျမဲဆေ
ဲ ဆ င္ီးႏုင္သည္။ ရ သကုမခုရေသ

စက
ု ္ပ းေရးလုပ္ငန္းီးႏရင့္မတပဲ ၿမ ႕ျပေဒသရရအလုပအ
္

ကုင္မ း (ဥပမ အေသးစ းကုနထ
္ တ
ု လ
္ ုပ္ငန္းမ း) သည္ ပံုမရန္ဝင္ေငအ မခံခ က္ကုေပးီးႏုင္သည္။ ဖ႕ံ ၿဖ း
ႀကးထ းလ ေနေသ ၿမ ႕ႀကးမ းသည္ ပည ေရးေန က္ခံေက င္းစ မရရ္သည့္ ေရႊ႕ေျပ င္းအေျခစက
ု သ
္
မ းလုပက
္ င္
ု ေလ့ရရေသ ေဆ က္လပ
ု ္ေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အလုပအ
္ ကင
ု ္လု အပ္ခ က္မ းစ ရရေလ့ရသည္
ရ
။
ၿမ ႕ေတ ္ႀကးမ းမရ
လည္း

မည္သည့္အခင့္အလမ္းမ းရရရီးႏုင္သည္ဟေသ

ေရႊ႕ေျပ င္းေနထုငသ
္ မ းဝင္ေရ က္အေျခခ မႈပုစ
ံ ံကု

ကဲသ
့ ႔ေ
ု သ ၿမ ႕ေတ ္ႀကးမ းသည္

လတ႔၏
ု ထင္ျမင္ယဆခ က္မ းက

လႊမ္းမးု မႈရသည္
ရ
။

လုပ္ငန္းမ းစ ေပါင္းစံုစည္းေသ

ရန္ကုန္ီးႏရင့္

မီးႏၲေလး

ဗဟုခ က္မ းျဖစ္သျဖင့္

အလုပ္အကုင္ီးႏရင့္ ဝင္ေငေက င္းရရရီးႏု္င္မည့္ ေနရ မ းျဖစ္သည္။ သ႔ရ
ု တင္ အေျခခ ေနထုင္ၿပးသည္ီးႏရင့္
ၿမ ႕ျပဘဝ၏ အရရတရ းမ းမရ

အလ င္အျမန္ေျပ င္းလဲသ းသည္။ စမံကန္းေရးဆမ
ဲ ႈညံ့ဖ င္းျခင္းီးႏရင့္ အစုးရ

စမ္းေဆ င္ရည္နမ့္က ျခင္းေၾက င့္

မရရမျဖစ္အေျခခံဝန္ေဆ င္မအ
ႈ မ းအျပ းီးႏရင့္

မ း ေက င္းစ ရရမေနေပ (Dobermann, 2016)။ သင့္ေလ ္ေသ

အေျခခံအေဆ က္အဥ

ေနရ ထုင္ခင္းမရ လည္း လက္လရမး္

မမေသ ေနရ တင္ရရေနမည္။ ေပါမ းေသ အလုပ္အကုင္မ းဆုသည္မရ လည္း မၾက မ ထင္ေယ င္မရ းမႈ
အျဖစ္ေျပ င္းသ းတတ္သည္။

အလုပ္မ းရရသည္မန
ရ ္ေသ ္လည္း

ရရ ေဖီးႏုင္မႈမရရျခင္းမ းျဖစ္ရသည္။ ယင္းတ႔မ
ု ရ
ျဖစ္သည္။ ီးႏုင္ငံမရ

ေဝးလန္းျခင္း၊

အလယ္တက

ျမန္မ ီးႏုင္ငံ ၿမ ႕ျပဖ႕ံ ၿဖ းေရးအတက္ ေန က္ခံ နမန မ း

အခင့္အလမ္းမ းေပါႂကယ္ဝသည္ီးႏရင့္အမရ

မရနက
္ န္စ ကုငတ
္ ယ္ေဆ င္ရက္ီးႏုင္ျခင္း

မရရပါက ေဘးအီးႏၲရ ယ္မ းကလည္း ႁပမ္းတးလ က္ရသည္
ရ
။

ၿမ ႕ျပဆင္ေျခဖုံးေဒသဖံ႕ၿဖ းေရး၏ အခန္းက႑
စးပ းေရးပည ရရင္မ းက
စံုလင္ႂကယ္ဝေသ

လေနသပ္သည္းေသ

ၿမ ႕ေတ ္ႀကးမ းသည္

သတင္းအခ က္အလက္

ဝန္းက င္ကုဖန္တးေပးျခင္း၊ ကုနထ
္ တ
ု ္လုပီးႏ
္ ုင္စမ္း၊ တထင္ဖန္တးမႈီးႏရင့္ အေထေထ

စးပ းေဆ င္တ မ းကု ဖ႕ံ ၿဖ းတးု တက္ေစေၾက င္း ေရရးမန္မဆကတည္းက အသအမရတ္ျပ ထ း ၾကၿပး
ျဖစ္သည္ (Henderson, 2012)။ သ႔ေ
ု သ ္ ထုဖံ႕ၿဖ းမႈမ းီးႏရင့္အတ ေျမီးႏရင့္ အလုပ္ သမ းခမ းေစ းႀကးျခင္း
မ းျဖစ္ေပၚသည္။

စးပ းေရးလုပ္ငန္းအ းလံုးမရ လည္း

လေနထထပ္ေသ ဝန္းက င္ေၾက င့္

အက း

အျမတ္တန္းတျဖစ္ထန္းၾကျခင္းမရရေပ (Baum-Snow, Henderson, Turner, Zhang, & Brandt, 2016)။
ဖံ႕ၿဖ းၿပး ၿမ ႕ေတ ္ႀကးမ းသည္ စးပ းေရးီးႏရင့္ ဘ႑ ေရး ဝန္ေဆ င္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ းကု အဓကထ းၿပး
အေသးစ းလုပင
္ န္းငယ္မ းေပၚထက္လ ေစေရး အတက္ သ းေဖ က္စခန္းီးႏရယ္ေဆ င္ရက္ေပးၾကသည္။
ဖံ႕ၿဖ းၿပး ၿမ ႕ေတ ္ႀကးမ းတင္ ကုနထ
္ ုတလ
္ ုပေ
္ ရး ီးႏရင့္ စက္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ းမရ ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ း သု႔မဟုတ္
ဆက္စပ္ၿမ ႕ငယ္မ းတင္
ၿမ ႕ေတ ္ဗဟုခ က္ီးႏရင့္

ရရတတ္ၾကသည္။
အနးအန းတင္ပင္

အေစ ပုငး္ က လမ းတင္သ ရရေနေသးေသ
ထုီးႏုင္ငံမ း

ဖံ႕ၿဖ းဆဲ

ၿမ ႕ေတ ္မ းတင္မ

ရရတတ္ၾကသည္။

ကုန္ထတ
ု ္လပ
ု ္ငန္းမ းမရ

ယင္းသည္

စက္မႈဖ႕ံ ၿဖ းတးု တက္မႈ၏

ီးႏုင္ငံမ းတင္ေတ႕ရတတ္သည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။

ပမ
ု ုရင့္က က္ဖ႕ံ ၿဖ းလ သည္ီးႏရင့္အမရ

ၿမ ႕ေတ ္ဗဟုေဒသမ းသည္

အေျခစက
ု ္ရန္မတတ္ီးႏုင္ေလ က္ေအ င္ ေစ းႀကးေသ

ကုနထ
္ ုတလ
္ ုပင
္ န္းမ း

ေနရ မ းျဖစ္လ ၿပး ကုမၸဏမ းအေနီးႏရင့္ ေျမ

ယ ီးႏရင့္ လုပ္အ းခေစ းခ ေနေသးေသ ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းသ႔ု လုပ္ငန္းမ းေျပ င္းေရႊ႕ရေလ့ရသည္
ရ
။
ထုအခ က္ေၾက င့္ပင္ ၿမ ႕ေတ ္ႀကးမ း၏ ေဘးပတ္လည္ရရ ဆင္ေျခဖံုးၿမ ႕နယ္မ းသည္ ဖံ႕ၿဖ းေရးအတက္
အလန္အေရးပါေသ

ေနရ မ းျဖစ္လ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုေနရ မ းသည္ အန ဂတ္ၿမ ႕ျပဖံ႕ၿဖ းမႈအတက္

အလ အလ ေက င္းေသ နယ္ေျမသစ္မ းျဖစ္သလု

အသစ္ဝင္ေရ က္လ သမ းစတင္အေျခခ ရ ေနရ

မ းလည္းျဖစ္ေလ့ရရသည္။ သ႔ရ
ု တင္ ၿမ ႕ျပသပ္သည္းမႈီးႏရင့္ ျပန္႔က းထက္မႈအၾက းဟန္ခ က္ကု ထန္းသမ္း
ရန္လည္း အလန္အေရးႀကးသည္။ ျပန္႔က းထက္မလ
ႈ န္သ းပါကလည္း ယင္းအတက္ႀကးမ းစ ျပန္လည္
ေပးဆပ္ရေလ့ရသည္
ရ
။ စက္႐ံုမ းကု ၿမ ႕ျပဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းသ႔ေ
ု ျပ င္းေရႊ႕ျခင္းီးႏရင့္ ေက းလက္စက္မက
ႈ န
ု ္
ထုတ္လုပင
္ န္းမ းဖံ႕ၿဖ းေရးတ႔က
ု ု ေအ င္ျမင္ေအ င္ေဆ င္ရက္ီးႏုင္ရန္အတက္ ယင္းဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းကု
ီးႏင
ု င
္ ၏
ံ
က န္စးပ းေရးရပ္ဝန္းတစ္ခုလုးံ ီးႏရင့္ ခ တ္ဆက္ေပးီးႏုင္မည့္ သယ္ယပ႔ေ
ု ဆ င္ေရးကန္ရက္မ းက
အလန္အေရးပါသည္။

ထသ
ု ယ္ယပ႔ေ
ု ဆ င္ေရးကန္ရက္မ းရရပါက

ၿမ ႕ျပဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းသည္

စက္႐ုမ
ံ းလည္ပတ္လပ
ု ္ကင
ု ရ
္ န္ဆေ
ဲ ဆ င္မႈရရေသ ေနရ မ းျဖစ္လ ၿပး ထုစက္႐ုမ
ံ းသည္ စရတ္သက္သ
မႈကထ
ု ေရ က္စ

အသံုးခ က

ဖန္တးေပးီးႏုင္မည္ျဖစ္သည္။
လုပ္ေသ

ေရႊ႕ေျပ င္းအေျခခ သမ းအတက္

တ႐ုတ္ျပည္မရအေတ႕အၾကံ မ းအရ

အဖုးတန္အလုပ္အကုင္မ း

ၿမ ႕ေတ ္ကုအျပင္ဘက္မရဝန္းရံေဖ က္

ၿမ ႕ပတ္လမ္းမႀကးမ းသည္ ၿမ ႕တင္းကုန္ထတ
ု လ
္ ုပ္ငန္းမ းကု ဆင္ေျခဖုးံ ေဒသမ း သ႔ေ
ု အ င္

ျမင္စ ေရႊ႕ေျပ င္းရ တင္ အလန္အေရးပါသည္ (Baum-Snow, Brandt, Henderson, Turner, & Zhang,
2016)။ အျမန္လမ္းမႀကးမ းီးႏရင့္ ရထ းလမ္းကန္ရက္မ းစေသ ႀကးမ းသည့္ သယ္ယပ႔ေ
ု ဆ င္ေရးကန္
ရက္မ းသည္ သမုင္းတစ္ေလရ က္တင္လည္း ၿမ ႕ေတ ္မ းအတင္းမရ ကုနထ
္ ုတလ
္ ပ
ု ္ငန္းမ းကု ၿမ ႕ျပင္ေဒ
သမ းသ႔ု ခဲျဖန္႔ထုတရ
္ တင္ အလန္အေရးပါခဲသ
့ ည္။ ရန္ကုန္ၿမ ႕ကု ဝန္းပတ္ေနေသ ေဒသမ းသည္ စက
ု ္
ပ းေရးကအ
ု ေျခခံေသ

စးပ းေရးမ းဖံ႕ၿဖ းေစရန္ီးႏရင့္ စက
ု ္ပ းေရးထက္ကုန္မ း၏တန္ဖုးကု အျမင့္ဆံုးျမႇင့္

တင္ေသ တန္ဖးု ကင္းဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ းေဆ င္ရက္ရန္အတက္ အလ းအလ အလန္ေက င္းမန္သည္။
ထ႔အ
ု ျပင္ ၿမ ႕ေတ ္၏ဆင္ေျခဖုံးေဒသမ းကု ဖံ႕ၿဖ းေအ င္ေဆ င္ရက္ျခင္းသည္ ေရႊ႕ေျပ င္းအေျခစ္က
ု ္သ
မ းကု ထုေဒသမ းသ႔ဆ
ု ေ
ဲ ဆ င္ီးႏုင္ၿပး ၿမ ႕ေတ ္တင္းလေနထထပ္သပ္သည္းမႈဖအ းကု ေလရ ့ခ ီးႏုင္မ ည္
ျဖစ္သည္။

ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ း၏ ဆေ
ဲ ဆ င္မႈ (အေရးပါမႈ) မရ လည္း အခ န္က လီးႏရင့္အတ ေရႊ႕လ းေျပ င္းလဲေလ့ရရ
သည္။ ရန္ကုနက
္ ဲသ
့ ႔ု ဖ႕ံ ၿဖ းဆဲၿမ ႕ေတ ္မ းတင္ ဆေ
ဲ ဆ င္မႈမရ ေျမေပါမ းျခင္းီးႏရင့္ ထထပ္သပ္သည္းမႈ ကု
ေလရ ့ခ ီးႏုင္ျခင္းျဖစ္ီးႏုင္သည္။ ၿမ ႕ေတ ္ႀကးမ း ပုမုႂကယ္ဝခ မ္းသ လ သည္ီးႏရင့္အမရ ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ း
သည္ ပုမသ
ု န္႔ရရင္းဆတ္ၿငမ္ျခင္း၊ ရ ဇဝတ္မထ
ႈ ေျပ မႈမရရျခင္းစသည့္ ေန က္ထပ္ဆေ
ဲ ဆ င္မႈ လကၡဏ မ း
ျပည့္ဝလ မည္ျဖစ္သည္။
ဆင္ေျခဖံုးေဒသသစ္မ းေပၚထန္းလ ျခင္းသည္ ၿမ ႕ျပျဖစ္ထန္းမႈ၏ သဘ ဝလကၡဏ တစ္ခုျဖစ္ေသ ္လည္း
ၿမ ႕ေတ ္ဗဟုရပ္ဝန္းေဒသ၏ပတ္လည္တင္ ဆင္ေျခဖံုးၿမ ႕သစ္မ း အထန္းအကပ္မရရျပန္႔က းလ ျခင္း ကုမ
ေရရ င္ၾကဥ္သင့္သည္။
ရရ ေဖရသည္မရ

ထထပ္သပ္သည္းမႈီးႏရင့္

ခက္ခဲေသ ္လည္း

ႀက တင္ျပင္ဆင္မႈမရရပဲ

ၿမ ႕ျပစမံကန္းေရးဆသ
ဲ မ း၏

ျပန္႔က းထက္ျခင္းသည္

အစုးရဝန္ေဆ င္မႈမ းေပးီးႏုင္ေသ
ၿမ ႕လည္တင္

အလ းလက
ု ္ျပန္႔

က းထက္မအ
ႈ ၾက းဟန္ခ က္ကု
မလုပ္မျဖစ္အလုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

လေနက ပ္တည္းမႈ၊

ညစ္ညမ္းမႈမ းကုျဖစ္ေစၿပး

စမ္းရည္ကုလည္း ထခက
ု ္ေစသည္။ ၿမ ႕ျပျပန႔္က း ထက္မႈနည္းပါးက

က ပ္ညပ္ပတ္သပ္ေနမည္ျဖစ္ၿပး အလန္အကၽံျပန္႔က းထက္ပါကလည္း

စးပ းေရးဖံ႕ၿဖ းမႈအတက္ ေဆ င္ၾကဥ္းေပးီးႏု္င္ေသ
အလ းလက
ု ္အလန္အကၽံျပန္႔က ထ
ဲ က္ေနေသ

ၿမ ႕ေတ ္တစ္ခုမရ

အက းေက းဇးမ းကု ဆံုး႐ံႈးရမည္ျဖစ္ သည္။ ဥပမ
ၿမ ႕ေတ ္တစ္ခတ
ု င္

သယ္ယပု႔ေဆ င္ေရးစရတ္မ း

အလန္အကၽံျမင့္တက္ေနမည္ျဖစ္ၿပး ၀န္ေဆ င္မီးႏ
ႈ ရင့္ အလုပအ
္ ကင
ု ္လက္လရမ္းမမႈကပ
ု ါ ထခုကေ
္ စ ီးႏုင္သည္။
လမ းီးႏရင့္စးပ းေရးလုပ္ငန္းမ း မၾက ခဏထေတ႕ဆက္ဆံဖလရယ္ျခင္းေၾက င့္ ရီးႏုင္သည့္အက းေက းဇး
မ းလည္း ေလရ ့ပါးသ းမည္ျဖစ္သည္ (Bertaud, 2004; Harari, 2014)။
ႀက တင္ျပင္ဆင္ထ းျခင္း၊ ေျဖရရင္းျခင္းမရရပါက ထုျပႆန ရပ္မ းသည္ တျဖည္းျဖည္းႀကးထ းလ က ေျဖ
ရရင္းရခက္သည့္ ျပႆန မ းျဖစ္လ ေပမည္။ ၿမ ႕ေတ ္တစ္ခု၏ပံုစံသည္ တစ္ခါတည္ေဆ က္ၿပး ပါက
ျပန္လည္ျပ ျပင္ရန္မလယ္ေတ ့ေသ ေၾက င့္ျဖစ္သည္။

အေျခက ၿပးသ း

ၿမ ႕ျပေဒသတစ္ခတ
ု င္

က းလမ္းေၾက င္းေျပ င္းလဲျခင္းီးႏရင့္ အေျခခံအေဆ က္အဥသစ္မ းေဆ က္လုပ္ျခင္း စသည္တ႔မ
ု ရ ခက္ခဲ
ေလ့ရသည္
ရ
။ သင္ခန္းစ အေနီးႏရင့္ ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းဖံ႕ၿဖ းေရးကု စမံရ တင္ အဓက လမ္းမႀကးမ းီးႏရင့္
ဒုတယလမ္းမႀကးမ း၊ ေရ၊ မးဝန္ေဆ င္မက
ႈ န္ရက္မ းီးႏရင့္ အျခ းအေျခခံအေဆ က္အဥမ းကု ေက င္းစ
ႀက တင္စမံေနရ ခ ထ းသင့္သည္

(Venables,

လႈပ္ရရ းလည္ပတ္ရသည့္ ဝန္းက င္ျဖစ္ေသ
ဘ႑ ေရး)

၏

2015)။

အလ းတပင္

အစုးရအဖ႕ဲ အစည္းအခ င္းခ င္း (ီးႏုင္ငေ
ံ ရး၊ အုပ္ခ ပ္ေရးီးႏရင့္

အင္စတက းရရင္းခ တ္ဆက္ေဆ င္ရက္မက
ႈ လည္း

လရည္းကးကဲသ
့ ႔ေ
ု သ

ၿမ ႕ျပေဒသီးႏၲရအစုးရမ း

ဆင္ေျခဖံုးၿမ ႕နယ္မ းသည္

အေရးပါသည္။

လက္ရရ

တင္

ရန္ကန
ု ္ၿမ ႕ေတ ္စည္ပင္နယ္နမတ္ျပင္ပတင္

ေရ က္ရေနေသ
ရ
္လည္း အန ဂတ္တင္ ၿမ ႕ေတ ္နယ္နမတ္ အတင္းသ႔ု ေပါင္းထည္ီးႏ
့ င္
ု ရန္ အလ းအလ
ရရသည္။

ထ႔ေ
ု ၾက င့္

ရန္ကုနတ
္ ုင္းေဒသႀကးအစးု ရ၊

ၿမ ႕နယ္စည္ပင္သ ယ ေရးအဖ႕ဲ မ းစသည့္

ရန္ကုန္ၿမ ႕ေတ ္စည္ပင္သ ယ ေရး

အစုးရအဖဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္တ႔ၾု က းတင္

ေက ္မတ၊

တက ရရင္းလင္း

ေသ တ ဝန္ခဲေဝမႈီးႏရင့္ ခ မရတထ
္
းေသ စမံကန္းကု အ းလံုးတန္းတန းလည္ျခင္းတ႔မ
ု ရ အဆပ
ု ါဆင္ေျခဖံုး
ေဒသမ းစမံခန္႔ခဲေရးအတက္ မရရမျဖစ္လအ
ု ပ္သည္။
ၿမ ႕ေတ ္မ းသည္ အခ န္က လီးႏရင့္အမရ ႀကးထ းက ယ္ျပန္႔လ ေနၾကရ အန ဂတ္ၿမ ႕ျပဖ႕ံ ၿဖ းမႈမရန္းဆခ က္
မ းကု ေရရရညလ
္ ုအပ္ခ က္မ းီးႏရင့္ ကက
ု ္ညရန္ီးႏရင့္ အန ဂတ္ဖ႕ံ ၿဖ းေရးလုပ္ငန္းမ းအတက္ ေနရ မ းကု

က ကယ္ေပးထ းရန္အတက္ အျမဲသုးံ သပ္ျပင္ဆင္ေနရန္လအ
ု ပ္သည္။ ထ႔သ
ု ႔ျု ပင္ဆင္ေဆ င္ရက္ထ းပါက
ၿမ ႕ျပဖ႕ံ ၿဖ းမႈ၏ အ႐ႈပအ
္ ေထမ းကု ေလရ ့ခ ီးႏုင္ၿပး လလ
ု
းဖယ္မရရေသ
အလယ္တကျပန္လည္ျပင္ဆင္၍မရပဲ

ပတ္မေနျခင္းကလ
ု ည္း

ၿမ ႕ျပပထ၀အေနအထ းမ းကု

ေရရ င္လ းီးႏုင္မည္ျဖစ္က

ဝန္ေဆ င္မႈ

မ းေပးရ တင္လည္း အေထ က္အကျဖစ္ေစီးႏုင္သည္ (World Bank, 2013)။

ယေန႔ရန္ကုနၿ္ မ ႕ေတ ္- လက္ရရအေနအထ းီးႏရင့္ စန္ေခၚမႈမ း
ရန္ကုနတ
္ င္ အထန္းအကပ္မရရၿမ ႕ျပႀကးထ းလ ျခင္းအီးႏၲရ ယ္ရေနၿပ
ရ
း လက္ရရ၌ပင္ အတုင္းအတ တစ္ခု
အထၾကံ ေတ႕ခံစ းေနရၿပျဖစ္သည္။ ၿမ ႕ျပဆင္းရဲမဲေတမႈီးႏႈန္းမရ
စရတ္ျမင့္မ းျခင္းီးႏရင့္ တည္ၿငမ္ေက င္းမန္ေသ

၃၄.၆% ရရမည္ဟခ
ု န္႔မရန္းၾကၿပး လေနမႈ

အလုပအ
္ ကင
ု ္ရရရရန္ခက္ချဲ ခင္းတ႔က
ု ု ထင္ဟပ္ေနျခင္းျဖစ္

သည္ (World Bank, 2014)။ ၿမ ႕ျပတုးခ ႕ဲ မႈကု အကန္႔အသတ္ျဖင့္သ ေဆ င္ရက္ီးႏုင္ခ့ေ
ဲ သ ေၾက င့္
ၿမ ႕ေတ ္မရ

လဥးေရထထပ္သပ္သည္းလ က္ရသည္
ရ
။

မရရသေလ က္ျဖစ္ေနျခင္းီးႏရင့္
အလ င္အျမန္တုးပ းလ ျခင္းတ႔မ
ု ရ

လတုင္းလက္လရမး္ မီးႏုင္ေသ

မၾက ေသးမကၾကံ ေတ႕ခဲ့ရေသ
အခ င္းခ င္းဆက္စပ္ေနဖယ္ရသည္
ရ
။

အမ္ယ မ း

ဆင္းရဲသ းက းေက ္ဧရယ မ း
မၾက ေသးမီးႏရစ္မ းအတင္းက

ီးႏုင္ငျံ ခ းမရက းတင္သင္းမႈကု တးု ျမႇင့လ
္ က
ု ္သျဖင့္ စုစုေပါင္းက းအေရအတက္တးပ
ု းလ ၿပး လမ္းပတ္ဆ႔မ
ု ႈ
မ းမရ ရန္ကုနတ
္ င္ ေန႔တဓဝၾကံ ေတ႕ေနရေသ ဒုကၡမ းျဖစ္လ ခဲသ
့ ည္။ ယင္းတ႔မ
ု ရ 'သပ္သည္းမႈ၏ နတ္
ဆုး' သ႔မ
ု ဟုတ္ အထန္းအကပ္မ့ေ
ဲ သ ၿမ ႕ျပတုးခ ႕ဲ မႈ၏ အီးႏၲရ ယ္မ းပင္ျဖစ္သည္။

ၿမ ႕ျပႀကးထ းက ယ္ျပန္႔မႈ

ပံု- ၁။ ၿမ ႕ေတ ္ီးႏရင့္ ၿမ ႕ေတ ္ရပ္ဝန္းေဒသလဥးေရခန္႔မရန္းခ က္

ရန္ကုန၏
္ ၿမ ႕ျပတည္ေဆ က္မႈဧရယ သည္

လဥးေရတုးီးႏႈနး္ ီးႏရင့္အတ

လက
ု ္ပါတုးတက္ီးႏုင္ျခင္းမရရပါ။

ရန္ကုန္မရ ဘန္ေက က္တ႔မ
ု ရ လဥးေရခ င္းမတမ္းမယမ္းရရၾကေသ ္လည္း ဧရယ အရယ္အစ းမရ မ မ းစ
ေသးငယ္သည္ (LSE Cities, 2016)။ ပံ-ု ၁ တင္ ဘန္ေက က္ၿမ ႕၏ ဧရ မအရယ္အစ း ႀကးမ းေသ
ၿမ ႕ျပရပ္ဝန္းလဥးေရကု ရန္ကုန္ီးႏရင့္ ီးႏႈင္းယရဥ္ေဖ ္ျပထ းသည္။ ဘန္ေက က္မည္မရ ျပန႔္က း ႀကးမ းသည္ကု
အလယ္တကျမင္ီးႏုင္သည္။ ၂၀၀၀ ီးႏရင့္ ၂၀၁၀ က လမ းတင္ ရန္ကုန၏
္ ၿမ ႕ျပဧရယ သည္ ပ မ္းမရ
တစ္ီးႏရစ္လ င္ ၀.၅% ျဖင့္တုးတက္ျပန္႔က းရ ေဒသတင္း၌အနမ့္ဆုးံ ီးႏႈန္းပင္ျဖစ္သည္ (World Bank, 2015)။

ယင္းမရ

အျပ သေဘ ေရ

အီးႏႈတသ
္ ေဘ ပါေဆ င္သည္။

ရန္ကုန္၏သပ္သည္းမႈကု

ီးႏုင္ငံတက

ၿမ႕ျပစမံကန္းေရးဆသ
ဲ အမ းစုက အလန္ထးျခ းေသ အခင့္အလမ္းတစ္ခအ
ု ျဖစ္႐ႈျမင္ၾကသည္။ အကယ္၍
ထုသ႔ထ
ု ထပ္သပ္သည္းမႈကု
စးပ းေရးလုပ္ငန္းမ းီးႏရင့္

စမံခန္႔ခဲီးႏုင္မည့္

အင္စတက းရရင္းမ းအဆင္သင့္ရေနလ
ရ
င္

တထင္ဖန္တးမႈမ းတုးပ းေရးအတက္

ယင္းသည္

အလန္အက းေက းဇးမ းေစမည္ျဖစ္

သည္။ သပ္သည္းမႈေၾက င့္ ဝန္ေဆ င္မႈမ းီးႏရင့္ သတင္းအခ က္အလက္မ းကု လမ းစ အ းတၿပ င္နက္
တည္းေပးအပ္ရ တင္ လယ္ကေစသည္။ ထ႔အ
ု ျပင္ သပ္သည္းေသ ၿမ ႕ေတ ္မ းသည္ သဘ ဝပတ္ဝန္း
က င္အေပၚသက္ေရ က္မႈလည္းနည္းပါးတတ္သည္။ သ႔ေ
ု သ ္ သပ္သည္းမႈကုေက င္းစ ကုင္တယ္ီးႏုင္ျခင္း
မရရပါက ဆုးက းသက္ေရ က္မႈမ းျဖစ္ေသ က ပ္ညပ္ပတ္ဆ႔မ
ု ႈမ းီးႏရင့္ ကးစက္ျပန္႔ပ းမႈမ းကု ျဖစ္ေစီးႏုင္
သည္။ ေအ က္တင္ အေသးစတ္ေဆးေီးႏးထ းပါသည္။

က ပ္ညပ္ပတ္ဆု႔မႈ
ရန္ကုန္ၿမ ႕၏

အေျခခံအေဆ က္အဥမ းသည္

တးု ပ းလ ေသ က းအေရအတက္ီးႏရင့္

ညေထေအ င္ဖ႕ံ ၿဖ းတးု တက္လ ျခင္းမရရပါ။ ဖံ႕ၿဖ းေနေသ
တေန႔တျခ းလႀက က္မ းလ ၿပး
လည္ီးႏုင္ေသ ကစၥျဖစ္သည္။

ီးႏုင္ငတ
ံ စ္ခတ
ု င္ ကုယပ
္ ုငယ
္
ဥ္ အသံုးျပ မႈမရ

ကယ
ု ္ပုငယ
္
ဥ္ဝယ္လုအ းျမင့္မ းလ ျခင္းမရ
သ႔ရ
ု တင္

လက
ု ္ေလ

အလယ္တကန း

အမ းျပည္သသယ္ယပ႔ေ
ု ဆ င္ေရးစနစ္ီးႏရင့္

ီးႏႈင္းယရဥ္ပါက

1

ကယ
ု ္ပုင္ေမ ္ေတ ္က းမ းသည္ ေနရ မ းစ ယသည္ ။ မၾက ေသးမက ႀက းပမ္းေဆ င္ရက္ေနေသ
ဘအ ရ္တစနစ္

(အျမန္ဘတ္စ္က းစနစ္)

မရ

လမ္းေၾက င္းမရနအ
္ းထုတ္မႈျဖစ္သည္။

အမရနတ
္ ကယ္ေျပ င္းလဲမႈမ းျဖစ္ေပၚလ ေစရန္အတက္

ယင္းတ႔က
ု ု

သ႔ရ
ု တင္

မရနမ
္ န
ရ ္ကန္ကန္အေက င္အ

ထည္ေဖ ္ၿပး တုးခ ဲ႕ီးႏုင္ရန္လသ
ု ည္။ ရန္ကန
ု ္ၿမ ႕ျပသယ္ယပ႔ေ
ု ဆ င္ေရး မဟ စမံကန္းႀကး Yangon Urban
Transport Master Plan (YUTRA) ၏ခန္႔မရန္းမႈအရ ၂၀၃၅ အေရ က္တင္ တစ္ေန႔တ သ းလ သည့္
စုစုေပါင္းၿမ ႕တင္းခရးစဥ္အေရအတက္မရ

ီးႏရစ္ဆတးု တက္လ မည္ျဖစ္သည္

(JICA,

2014)။

အမ္ေထ င္စက
ု
းပုငဆ
္ ္င
ု ္မႈီးႏႈန္းထ းမရ လည္း ၂၀၂၅ တင္ီးႏရစ္ဆတက္လ ၿပး အမ္ေထ င္စု စုစုေပါင္း၏
၂၃.၂%

မရ

ေမ ္ေတ ္က းမ းပုငဆ
္ ုငလ
္
ၾကမည္ျဖစ္သည္။

YUTRA

၏ေရတအ
ု ၾကံျပ ခ က္မရ

ရန္ကုနအ
္ ျမန္ဘတ္စက
္
းစနစ္ကု အႀကးအက ယ္တုးခ ႕ဲ ၿပး အမ းျပည္သသယ္ယပ႔ေ
ု ဆ င္ေရးအခန္းက႑
၆၀% ခန္႔ရရေနျခင္းကု ဆက္လက္ထန္းသမ္းထ းရန္ျဖစ္သည္။ လက္ရအခ
ရ
န္အထ ရန္ကုန္စည္ပင္သ
ယ ေရးနယ္နမတ္အတင္းရရ ၿမ ႕နယ္အမ းစုတင္ ေမ ္ေတ ္ဆုငက
္ ယ္မ းကန္႔သတ္ ပတ္ပင္ထ းျခင္းကု
ဖယ္ရရ းရန္ အစအစဥ္မရရေသးပါ2။
လက္ရရၿမ ႕ျပသယ္ယပ႔ေ
ု ဆ င္ေရးကန္ရက္မ းကု ခ ဲ႕ထင္ရမည့္အျပင္ အစးု ရအေနီးႏရင့္တရ းမဝင္ယ ဥ္ရပ္
န းမႈမ းီးႏရင့္ လမ္းေျမကု အျခ းရည္ရယ္ခ က္ျဖင့္ အသံုးခ ေနမႈမ းကု က္င
ု ္တယ္ေျဖရရင္းရန္လသ
ု ည္။ သး
သးသန္႔သန္႔က းပါကင္မ းအလန္ရရ းပါးေသ ေၾက င့္ ယ ဥ္ေမ င္းမ းမရ

လမ္းေဘးတင္ပင္ရပ္န းၾကရ

1

ရန္ကုန္၏ အဓကၿမ ႕နယ္မ းတင္ ေမ ္ေတ ္ဆင
ု ္ကယ္စးျခင္းကု တ းျမစ္ထ းသည္။

2

လမ္းပတ္ဆ႔မ
ု ႈျမင့္မ းေသ အေျခအေနတင္ ေမ ္ေတ ္ဆုငက
္ ယ္ကုခင့္ျပ ျခင္းေၾက င့္ မည္သ႔အ
ု က းျဖစ္မည္ကု တတက က မသရရပါ။ တစ္ဖက္

တင္ ေမ ္ေတ ္ဆုငက
္ ယ္သည္ လမ္းေနရ ယမႈီးႏရင့္ ဓ တ္ေင႕စန္႔မႈလည္းနည္းပါးသည္။ သ႔ေ
ု သ ္ အျခ းတစ္ဖက္တင္ ေမ ္ေတ ္ဆုငက
္ ယ္ ေျပ င္း
စးရန္ဆုးံ ျဖတ္မည့္သမ းမရ (နဂက
ု ယ
ု ္ပင
ု ္က းစးသမ းမဟုတ္ပ)ဲ အမ းျပည္သသယ္ယပ႔ေ
ု ဆ င္ေရးစနစ္ကသ
ု ုးံ ခဲ့သမ းသ ျဖစ္ေလ့ရသျဖင္
ရ
့
လမ္းပတ္ဆ႔မ
ု က
ႈ ု ပမ
ု ုျဖစ္ေပၚေစီးႏုင္သည္။

ရ အခ ႕ေသ တက္ခ က္မမ
ႈ းအရ ယင္းအခ က္ေၾက င့္ ၿမ ႕လည္စးပ းေရးေဒသတင္ က းသ းလ မႈီးႏႈနး္
ကု တစ္န ရလ င္ ပ မ္းမရ ၆-၇ ကလုမတ ခန႔္ ေလ က
့ ေစသည္ဟု သရသည္ (JICA, 2014)။
လေနသပ္သည္းမႈေၾက င့္

လမ္းက ပ္ပတ္ဆ႔မ
ု ႈျဖစ္သည္ဟု

ဆုေလ့ရရေသ ္လည္း

အျမဲတမ္းမမရန္ေပ။

ယ ဥ္ေက ပတ္ဆ႔မ
ု ႈ ေလရ ့ခ ရန္ရည္ရယ္ၿပး ၿမ ႕ျပ ျပန႔္က းျခင္း သ႔မ
ု ဟုတ္ ၿမ ႕သစ္မ းခ ဲ႕ထင္ျခင္းမရ လည္း
ဆန္႔က င္ဘက္ရလ ဒ္ကုျဖစ္ေပၚေစသည္။ အေၾက င္းမရ

ၿမ ႕သစ္မ းေၾက င့္ ကယ
ု ပ
္ ုင္က းဝယ္စးျခင္းမရ

ပုမုအလုပ္ျဖစ္သည္ဟု

ထင္ျမင္လ ၾကျခင္းေၾက င့္ျဖစ္သည္။

အဓကအခ က္မရ

တုးခ ႕ဲ ေဖ က္လုပ္ျခင္းီးႏရင့္

လက္ရရအမ းျပည္သသယ္ယပ႔ေ
ု ဆ င္ေရးစနစ္မ းကု

လမ္းသစ္မ း

ပံ့ပုးကညျခင္းီးႏရစ္ခုကု

ဟန္ခ က္ညညေဆ င္ရက္ရန္ျဖစ္သည္။

အမ္ယ မ းီးႏရင့္ ပ ံက က းေက ္ရပ္ကက္မ း
က းေက ္လဥးေရကု စနစ္တက ေက က္ယထ းေသ
အခ ႕ေသ

ကန္းဂဏန္းအခ က္အလက္မ းရရ းပါးေသ ္လည္း

မရန္းဆခ က္မ းအရ ပ က
ံ က းေက ္ရပ္ကက္မ းတင္ ရန္ကုနလ
္ ဥးေရ၏ ၁၀-၁၅ % ခန္႔ေန

ထုင္ၾကေၾက င္းသရသည္။ အေၾက င္းတစ္ခမ
ု ရ
ေၾက င့္ျဖစ္ၿပး

ရန္ကုန၏
္

ေဒသမ းတင္ရတတ္
ရ
သည္။

ေက းလက္ေဒသမ းမရ ၿမ ႕ျပသ႔ေ
ု ရႊ႕ေျပ င္း အေျခခ ျခင္း

ပ ံက ရပ္ကက္အမ းအျပ းမရ

ဆင္ေျဖဖံုးၿမ ႕နယ္မ းီးႏရင့္

ဒုတယအခ က္မရ လက္လရမ္းမီးႏုင္ေသ

အဖုးအချဖင့္

ၿမ ႕စန္

အမ္ယ မ း

လံုေလ က္ေအ င္ျဖည့္ဆည္းေပးီးႏုင္မႈမရရျခင္းေၾက င့္ျဖစ္သည္။ လေနမႈစရတ္တးု ျမႇင့ျ္ ခင္းက ထုျပႆန ကု
ပုဆးသ
ု
းေစသည္။
ေစ းသက္ေသ ေသ

အမ္ျခံေျမေစ းီးႏႈန္းမ းျမင့္တက္ေနမႈေၾက င့္
ၿမ ႕အစန္အဖ းေဒသမ းသ႔ု

ၿမ ႕တင္းသယ္ယပ႔ေ
ု ဆ င္ေရးစနစ္မ းအ းေက င္းပါက
သက္သ စ ျဖင့္

အလုပသ
္ မ းမ းကု

အလုပ္သမ းမ းသည္

ေျပ င္းေရႊ႕ေနထုင္ၾကရသည္။
မေထ င္းတ လရပဲ

လရ
ု သ႔ေ
ု ရ က္ေအ င္ပ႔ေ
ု ဆ င္ေပးီးႏုင္သည္။

အကယ္၍

အခ န္ကုန္ေငကုန္
ထ႔သ
ု ႔မ
ု ဟုတ္ပါက

ၿမ ႕စန္တင္ေနထုငၿ္ ပး အလုပ္ဆင္းေရးမရ ခက္ခေ
ဲ သ ကစၥတစ္ခုျဖစ္လ ၿပး အခ ႕က အလုပ္ီးႏရင့န
္ းေသ ေန
ရ တင္ စံခ န္စံၫႊနး္ နမ့္က ေသ အမ္မ း သ႔မ
ု ဟုတ္ ပ က
ံ က းေက ္ရပ္ကက္မ းတင္ေနထုင္ရန္ ေရးခ ယ္
လ ၾကသည္။
ရန္ကုန္ၿမ ႕၏ အမ္ယ အက ပ္အတည္းမရ

တစ္စတ္တပုင္းအ းျဖင့္ သတ္သတ္မတ
ရ ္မတ
ရ ္ အမ္ျခံေျမေစ း

ကက္မရရေသ ေၾက င့္လည္းျဖစ္သည္ (UN-Habitat, 2016)။ ရန္ကုနဖ
္ ံ႕ၿဖ းလ ၿပး ပမ
ု ုလေနသပ္သည္းလ
သည္ီးႏရင့္အမရ အးု အမ္ီးႏရင့္ ေျမယ ေစ းီးႏႈနး္ မ းျမင့္မ းလ ျခင္းမရ သဘ ဝက သည္။ ေစ းႀကးျခင္း၏ ဆုးက း
မ းကုေရရ င္လ းီးႏုင္ရန္ ေျမယ ကုအထေရ က္ဆုးံ အသံုးခ ီးႏုင္ဖု႔လုသည္။ ရန္ကုနၿ္ မ ႕လယ္အနးတဝက
ု ္ရရ
အငရ းေစ းီးႏႈနး္ ျမင့္မ းေသ ေဒသမ းတင္ လဥးေရလည္းထထပ္သည္။ ေျမေစ းီးႏႈန္းမရ ၿမ ႕လယ္မရ ေဝးက
မႈေပၚမတည္ၿပး တျဖည္းျဖည္းနမ့္က သ းသည္။ သ႔ရ
ု တင္ ရန္ကန
ု ္ၿမ ႕၏ က ယ္ျပန္႔ေသ အေမအီးႏရစ္မ း
အေဆ က္အအံုမ းေၾက င့္ အထက္ပါအတ္င
ု ္း အတအက ျဖစ္ပ းျခင္းမရရပါ။ သမင
ု ္းဝင္အေဆ က္အဥမ း
ကု ထန္းသမ္းျခင္းီးႏရင့္ အသံုးခ ျခင္းတ႔သ
ု ည္ စးပ းေရးကအ
ု ေထ က္အကျပ ၿပး လေနမႈကုပါျမင့္မ းေစ
သည္။ သ႔ရ
ု တင္ ရန္ကန
ု ္၌ ေနအမ္အေဆ က္အဥးအေဟ င္းမ းစ ကု ျပ ျပင္ထန္းသမ္းျခင္းအလ င္းမရရပဲ
ပစ္ထ းရ

ၿမ ႕လယ္စးပ းေရးရပ္ကက္အနးအန းရရ

အဖုးအတန္ဆုးံ ေျမယ မ းျဖစ္ေသ ္လည္း

လတ္တေလ တန္ဖးု တစ္စုတ
ံ ရ ေပးီးႏုင္ျခင္းမရရပဲ ရရေနသည္။ ေျမယ အသံုးခ မႈ ညံဖ
့ င္းျခင္းေၾက င့္ ေျမယ
ရရ းပါးမႈကုျဖစ္ေစၿပး အမ္ျခံေျမေစ းီးႏႈနး္ မ းျမင့္တက္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အခ ပ္ဆုရေသ ္ အမ္ယ စန္ေခၚမႈမ းကု ေျဖရရင္းီးႏုင္ေရးအတက္ဆလ
ု င္ ပ က
ံ ရပ္ကက္မ းအဆင့္ျမႇင့္
တင္ေရးႀက းပမ္းေန႐ံုသက္သက္ျဖင့္မၿပးေပ။ အစးု ရအေနီးႏရင့္ ေစ းီးႏႈနး္ မရ တေသ
ရမ္းေပးီးႏုင္ေရး၊

ဝင္ေငအလယ္အလတ္ီးႏရင့္

ဖန္တးေပးီးႏုင္ေရးီးႏရင့္ ထေရ က္ေသ

ဝင္ေငနမ့္ေသ

အမ္ယ မ းေရ င္းခ ငရ း

မသ းစုမ းအတက္

ေျမယ ငရ းရမ္းမႈီးႏရင့္ ပုငဆ
္ ုင္မႈ ဆုင္ရ

ေရးခ ယ္စရ မ း

မရတတ
္ မ္းစနစ္မ း ထ းရရ

ီးႏုင္ေရးစသည္တ႔က
ု ု အဓကထ းၿပး ႀက းပမ္းေဆ င္ရက္ရမည္ (World Bank, 2013)။

ကးစက္ျပန္႔ပ းလယ္မႈ
ရန္ကုန္ၿမ ႕၏ စည္ပင္သ ယ ေရးနယ္နမ္တ္မ းက ယ္ျပန္႔လ ေသ အခါ ၿမ ႕ျပအ ဏ ပုင္မ းအေနီးႏရင့္ ပမ
ု ု
တုးပ းလ ေနေသ

လဥးေရအတက္ ၿမ ႕ျပဝန္ေဆ င္မမ
ႈ းကု ေပးရန္တ ဝန္ရလ
ရ
သည္။ လက္ရရတင္

ရန္ကုန္ၿမ ႕ေတ ္စည္ပင္သ ယ ေရးေက ္မတက
ရ

အန ဂတ္ဖံ႕ၿဖ းမႈမ းအတက္

ဝန္ေဆ င္မႈေပးီးႏုင္စမ္းအကန္႔အသတ္ကုၾကံ ေနရၿပျဖစ္

စန္ေခၚခ က္ပင္ျဖစ္သည္။

စည္ပင္သ ယ ေရးအဖ႕ဲ အစည္းမ းသည္

အလ င္အျမန္ဖံ႕ၿဖ းႀကးထ းလ ေနေသ ၿမ ႕ျပေဒသမ းီးႏရင့္ လက
ု ္ေလ ညေထျဖစ္ေစရန္အတက္ ဖံ႕စည္း
ပံုီးႏရင့္ စမံက္န္းေရးဆပ
ဲ ုံမ းကု လုအပ္သလုျပင္ဆင္ေျပ င္းလဲထ းရန္လသ
ု ည္ (Venables, 2015)။ စည္ပင္
သ ယ နယ္နမတ္မ းကု မည္သည့္အခ ္န္တင္မည္သ႔ခ
ု ဲ႕ထင္မည္ကု အလယ္မဆံုးျဖတ္ီးႏုင္ပဲ ဂ႐ုတစက
ု ဆ
္ ုးံ
ျဖတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

အေရးႀကးေသ အခ က္မရ

ထသ
ု ႔ေ
ု သ စမံကန္းေရးဆမ
ဲ ႈမ းကု

ရန္ကုန္ၿမ ႕ေတ ္

စည္ပင္သ ယ ေရးေက ္မတ၊ တုင္းေဒသႀကးအစုးရီးႏရင့္ အျခ းသက္ဆုင္ေသ အဖဲ႕အစည္းမ း အ းလံုး
ပါဝင္ၿပး ေဆ င္ရက္ရန္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန၏
္ အဓက

အညစ္အေၾကးစန္႔ပစ္ေရးစနစ္မရ

ၿဗတသရ က္လ
ု ုနေခတ္က

အေမရခဲ့ေသ

အေျခခံ

အေဆ က္အဥမ းျဖစ္ၿပး လႊမ္းျခံ ီးႏုင္မႈမရ လည္း အလန္နည္းပါးသည္။ ရန္ကုနတ
္ င္ ေရဆုးမ းကုစတင္
သန္႔စင္သည္မရ

၂၀၀၅

မေရ က္ီးႏုင္ေသ ေၾက င့္

ခုီးႏရစ္ကမရျဖစ္သည္။
ထုေဒသမ းတင္

ဝန္ေဆ င္မႈ

သန္႔ရရင္းေရး

ကန္ရက္မ းမရ

အေျခအေနဆးု ရ းၿပး

ေနရ တုငး္ သ႔ု
က န္းမ ေရးကု

တက
ု ္႐ုကထ
္ ခ္က
ု ္ေစသည္။ ဝမ္းေရ ဂါ၊ အစ အမ္ေရ ဂါ၊ အသည္း ေရ င္အသ းဝါ စသည္တ႔မ
ု ရ သန္႔ရရင္းမႈ
မေက င္းျခင္းေၾက င့္ျဖစ္ပ းေသ

ေဘးထက္ဆးု က းမ းျဖစ္ၿပး

ၿမ ႕စန္ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းတင္

အေတ႕ရမ းသည္။
ရန္ပုေ
ံ ငခ ႕တဲ့မႈေၾက င့္ အစုးရသည္မရရမျဖစ္လအ
ု ပ္ေသ
ီးႏုင္ျခင္းမရရေပ။ စမ္းေဆ င္မည
ႈ ံ့ဖ င္းေသ

အေျခခံအေဆ က္အဥမ းကု တုးတက္မမ္းမံ

ဝန္ေဆ င္မက
ႈ မ
ု ၸဏမ းေၾက င့္လည္း အရည္အေသးကုထခုက္

ေစသည္။ ဥပမ ရန္ကုနတ
္ င္ ေရေပးေဝေရးစနစ္မ းမရ ေရယုစမ့္ဆုးံ ႐ံႈးျခင္းီးႏရင့္ တရ းမဝင္သယ္ယျခင္းမ း
၏ပမ ဏသည္

စုစုေပါင္းေရေပးေဝမႈ၏

ထက္ဝက္ခန္႔ရရေသ ေၾက င့္

ေရပက
ု လ
္ ုင္းဝန္ေဆ င္မသ
ႈ ည္

တည္ၿငမ္ျခင္းီးႏရင့္ ယံုၾကည္စ္တ္ခ ရျခင္းမရရပါ။ ေရေပးေဝမႈ၊ သန္႔ရရင္းေရးီးႏရင့္ အမက
ႈ သ
္ မ္းဆည္း ေရးအတက္
ေက က္ခံေသ အဖုးအခမ းမရ လည္း

အလန္နည္းပါးသည္။

ဥမ းအဆင့္ျမႇင့္ရန္ အစုးရရန္ပံုေငမရ လည္း နည္းပါးသည္။

ထ႔ေ
ု ၾက င့္

အေျခခံအေဆ က္အ

ရန္ကုန္မနက္ျဖန္- ၿမ ႕ျပဆင္ေျခဖံုးေဒသမ း၏ ဖံ႕ၿဖ းေရးအလ းအလ
မ း

ပံု- ၂။ မဟ ရန္ကုန္ ေျမယ အသံုးခ မႈပံုစံ (၂၀၁၂)၊ အခ က္အလက္ YCDC

JICA ကျပင္ဆင္ေရးဆေ
ဲ သ မဟ ရန္ကန
ု ္ မဟ ဗ ဟ ၿမ ႕ျပဖ႕ံ ၿဖ းေရးစမံကန္းတင္ အန ဂတ္ၿမ ႕ျပဖ႕ံ ၿဖ းမႈ
လမ္းေၾက င္းမ းကု သတ္မတ
ရ ္ေဖ ္ျပေပးထ းသည္။ အဓကမဟ ဗ ဟ မရ
အေရရ႕၊

ဒဂုံဆပ္ကမ္းီးႏရင့္

လရည္းကးၿမ ႕နယ္မ းပါဝင္ေသ

ဖံ႕ၿဖ းေအ င္ေဆ င္ရက္ရန္ျဖစ္သည္။ အခ ႕ေသ ၿမ ႕နယ္မ းမရ

ရန္ကုန၏
္

ဒဂံုၿမ ႕သစ္ ေတ င္၊ ေျမက္၊
အေရရ႕ေျမ က္ဖက္

ကု

ဖံ႕ၿဖ းေရးစမံကန္းမ းရရၿပးျဖစ္ေသ ္လည္း

လရည္းကးကဲသ
့ ႔ၿု မ ႕နယ္မ းမရ မ အဓကအ းျဖင့္ ေက းလက္စ႐က
ု ္လကၡဏ မ းသ ရရသည္။ သ႔ရ
ု တင္
လ မည့္ဆယ္စုီးႏရစ္မ းအတင္း ထုေနရ မ း၌ ၿမ ႕ျပလဥးေရီးႏရင့္ ၿမ ႕ျပဖံ႕ၿဖ းမႈမ းအႀကးအက ယ္တုးပ းလ
မည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံအေဆ က္အဥမရ

ထုမဟ ဗ ဟ ၏ အဓကေနရ တင္ရရၿပး ၿမ ႕ျပင္စက္ဝန္းပတ္

လမ္းေဖ က္လုပျ္ ခင္း၊ အမ္ယ စမံခ က္အမ းအျပ းေဖ ္ေဆ င္ျခင္း၊ စက္မႈဇုအ
ံ သစ္ ီးႏရစ္ခု သ႔မ
ု ဟုတ္ သံုးခု
ေဖ ္ထတ
ု ္ျခင္း၊ မးရထ းလမ္းီးႏရင့္ အျမန္လမ္းမမ းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ရန္ကုနၿ္ မ ႕လယ္ီးႏရင့္ဆက္ သယ္မည့္
အမ းျပည္သသယ္ယပ႔ေ
ု ဆ င္ေရး အျမန္လမ္းသံုးခုေဖ က္လုပ္ျခင္းစသည္တ႔ပ
ု ါဝင္သည္ (JICA, 2014)။
ေဆ က္လုပ္ၿပးစးသ းပါက ထုအေျခခံအေဆ က္အဥစမံခ က္မ းသည္ စးပ းေရးလုပ္ငန္းမ းီးႏရင့္လမ း

ကဆ
ု ေ
ဲ ဆ င္ီးႏုင္ၿပး စက္မလ
ႈ ုပ္ငန္းီးႏရင့္ ကုနထ
္ တ
ု ္လုပေ
္ ရးလုပ္ငန္းမ းလည္းထန္းက းလ က

လဥးေရ

လည္းထထပ္မ းျပ းလ မည္ျဖစ္သည္။
ေဘ င္ကက္- ၁။ လရညး္ ကးၿမ ႕နယ္၏ ေန က္ခအ
ံ ခ က္အလက္မ း
လရည္းကးၿမ ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမ ႕၏ အေရရ႕ေျမ က္ဘက္ ၄၅ ကလုမတ ခန္႔တင္ရရၿပး ရန္ကန
ု ္ီးႏရင့္နးကပ္
ျခင္းေၾက င့္ ၿမ ႕ျပက ယ္ျပန္႔ဖံ႕ၿဖ းလ ျခင္းမရ အက းေက းဇးႀကးစ ရရန္ရရေနသည္။ လရည္းကးသည္ ရန္ကုန္
စည္ပင္သ ယ ေရးနယ္နမတ္ီးႏရင့္ကပ္လ က္ရရေသ ္လည္း

သးျခ းစည္ပင္သ ယ ေရးအဖဲ႕က

စမံခန္႔ခဲ

သည္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စ ရင္းအရ လရည္းကးၿမ ႕နယ္လဥးေရ၏ ၈၅% ခန္႔မရ ေက းလက္လဥးေရျဖစ္သည္
(လဥးေရစုစုေပါင္း ၂၇၀၇၄၁ ရရသည္)။ လရည္းကးၿမ ႕နယ္အတင္းေနထုငသ
္ မ းတင္ ဧရ ၀တီးႏရင့္ ပဲခးမရ
ေျပ င္းေရႊ႕လ ၾကေသ ေရႊ႕ေျပ င္းလုပသ
္
းအမ းအျပ းရရသည္။
စုက္ပ းေရးသည္ အဓကအလုပအ
္ ကင
ု ္ျဖစ္ၿပး ဆင္းရဲမီးႏ
ႈ ႈန္း ၁၆.၂% ရရသည္။ စက
ု ္ပ းေရးတင္ စပါးက
အဓကျဖစ္ၿပး လရည္းကး၏အထက္ီးႏႈန္းမရ ပ မ္းမရ သ ျဖစ္သည္ (ပံ-ု ၃)။

ပံု- ၃။ ၿမ ႕နယ္အလုက္ စပါးအထက္ီးႏႈန္းီးႏႈ္င္းယရဥ္ခ က္ (တစ္ဧကအထက္/တင္း)

စပါးကုအဓကစက
ု ္ပ းၾကေသ ္လည္း

ယခုအခါအခ ႕ေသ လယ္သမ းမ းမရ

ငါးပုစန္ေမးျမ ေရးီးႏရင့္

ဟင္းသးဟင္းရက္ကသ
ဲ့ ႔ေ
ု သ တန္ဖုးျမင့္ထတ
ု က
္ ုန္မ းကု ေျပ င္းလဲလုပက
္ ုငလ
္
ၾကသည္။ စက္မလ
ႈ ုပင
္ န္း
အေနီးႏရင့္ ဆန္စက္ီးႏရင့္ ဆစက္မ းက အဓကျဖစ္ၿပး သစ္ေတ စက
ု ္ပ းေရးလုပင
္ န္းအနည္းငယ္ရရသည္။
တရ းဝင္လင
ု ္စင္ျဖင့္လည္ပတ္ေနေသ

စက္႐ုႀံ ကးီးႏရစ္႐ံုသ လရည္းကးတင္ရရေနၿပး

က န္စက္႐ုမ
ံ းမရ

တစ္ပ္င
ု ္တီးႏုင္လုပင
္ န္းအေသးစ းကေလးမ းသ ျဖစ္သည္။
အေသးစ းီးႏရင့္အလတ္စ းလုပ္ငန္းမ းအတက္ အေထ က္အပံ့မရရသေလ က္ရရ းသည္။ ေဒသခံမ းအေန
ီးႏရင့္ ပည ေရး၊ က န္းမ ေရးီးႏရင့္ အျခ းအသံုးစရတ္မ းကက
ု ခံေနရေသ ေၾက င့္ လုပ္ငန္းထေထ င္ီးႏုင္ရန္
ခက္ခသ
ဲ ည္။
ၿမ ႕နယ္အတင္းရရအေျခခံအေဆ က္အဥမ းမရ လည္း

အ းနည္းသည္။

ျပည္ေထ င္စုအျမန္လမ္းမႀကးျဖတ္သန္းေဖ က္လပ
ု ္ထ းသည္မလ
ရ ၿဲ ပး
တံတ းမ းလည္း

မ းစ လုအပ္ေနသည္။

ေက းရ အမ းအျပ းမရ

လရညး္ ကးၿမ ႕နယ္အတင္း

သု႔

လမ္းအနည္းငယ္သ ရရက
လရ ပ္စစ္မးမရရရေသ ေၾက င့္

ဖံ႕ၿဖ းမႈကအ
ု ဟန္႔အတ းျဖစ္ေနၿပး လရ ပ္စစ္မရ အဓကရင္းီးႏရးျမႇပ္ီးႏရံရမည့္ေနရ တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ထုမဟ ဗ ဟ ၏

အဓကေသ ့ခ က္မရ

စးပ းေရးလုပ္ငန္းမ းကု

ရန္ကန
ု ္ၿမ ႕လယ္စးပ းေရးေဒသမရ

ခဲျဖန္႔ထုတ္ျခင္းျဖင့္

က ပ္တည္းမႈကု

က န္ၿမ ႕စန္ေဒသမ းသ႔ု

ေလရ ့ခ ရန္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုနသ
္ ည္

လက္ရ္အ
ရ ခ န္အထ စမံကန္းမဟုတ္ေသ ၿမ ႕ျပခ ဲ႕ထင္မႈမ းကေ
ု ရရ င္လ းထ းီးႏုင္ၿပး အက းဆက္အေန ီးႏရင့္
ၿမ ႕ျပတုးခ ဲ႕မႈီးႏႈနး္ သည္

လဥးေရတုးီးႏႈနး္ ေအ က္ေလ ့နည္းသည္။

တုးခ ႕ဲ မႈေၾက င့္ျဖစ္လ မည့္စန္ေခၚမႈမ းကု
အလန္ရရ းပါးေသ

ႀက တင္စဥ္းစ းၿပး

ထ႔ေ
ု ၾက င့္

အစုးရအေနီးႏရင့္

ၿမ ႕ျပ

စမံကန္းတင္ထည့္သင္းျပင္ဆင္ီးႏုင္မည့္

အခင့္အလမ္းရရေနသည္။ လရည္းကးၿမ ႕နယ္မရ ေက က္ခံရရရေသ

အေသးစတ္အခ က္

အလက္မ း (ေဘ င္ကက္- ၁) ကု ျဖစ္ရပ္ေလ့လ မႈအျဖစ္သုးံ ၿပး ရန္ကန
ု ္ၿမ ႕ျပဆင္ေျခဖံုးေဒသဖ႕ံ ၿဖ းေရး
ကုေဆ င္ရက္ရ တင္ ႀက တင္ျပင္ဆင္စဥ္းစ းထ းသင့္ေသ

အခ က္မ းကု ဆက္လက္ေဆးေီးႏးသ းပါ

မည္။

ေျမယ
ၿမ ႕ျပဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းသည္ ေျမယ ေပါမ းေသ ေၾက င့္ တန္ဖုးရရသည္။ သ႔ရ
ု တင္ ယင္းအခ က္ေၾက င့္
ပင္ မလလ
ု
းအပ္ေသ

ေျမေစ းကစ းသမ းကု ဆေ
ဲ ဆ င္မရက္သ းျဖစ္တတ္သည္။ ရန္ကန
ု ္ဥပမ တင္

အေရရ႕ေျမ က္ေဒသကု အန ဂတ္ၿမ ႕ျပတုးခ ဲ႕ေရးဇံုအျဖစ္သတ္မတ
ရ ္လက
ု ္ျခင္းေၾက င့္ ထု ေဒသမ းတင္
ေျမေစ းမ းသသသ သ ထုးတက္သ းသည္။ ေဒသဆုင္ရ အ ဏ ပင
ု ္မ းီးႏရင့္ ေတ႕ဆံု ေမးျမန္းမႈမ းအရ
ထသ
ု ႔ေ
ု စ းကစ းျခင္းေၾက င့္ ဖံ႕ၿဖ းေရးစမံကန္းမ းအေက င္အထည္ေဖ ္ျခင္းီးႏရင့္ ရင္းီးႏရးျမႇပ္ီးႏရံမႈမ းကုဆဲ
ေဆ င္ျခင္းတ႔တ
ု င္

ထခက
ု ္ေစေၾက င္း

ျပန္႔က တ
ဲ ည္ရေနေသ
ရ
ကတခံက

သရသည္။

အလ းတလုပ္ရပ္မ းကု

စက္မႈဇုမ
ံ းတင္လည္းေတ႕ရသည္။

ေျမယ မ းကဝ
ု ယ္ယၾကေသ ္လည္း

ေန က္ပင
ု ္းေစ းတက္လ မည္ကု ေမရ ္မရန္းက

လက္ေတ႕တင္

ရန္ကုန္ၿမ ႕ျပင္တင္

ယင္းတင္စက္႐ုတ
ံ ည္ေဆ က္မည္ဟု
ျဖစ္မလ ေပ။

ရင္းီးႏရးျမႇပ္ီးႏရံထ းၿပး

ရင္းီးႏရးျမႇပ္ီးႏရံသမ းက ေျမယ မ းကလ
ု က္ဝယ္ကုငထ
္
း

ျခင္းသည္ အနးပတ္လည္ရရ ေျမကက္မ းကုလည္း ေစ းတက္သ းေစသည္။ ယင္းသည္ထုေျမယ မ းကု
ကုနထ
္ ုတလ
္ ုပင
္ န္းအတက္သုးံ မည့္ လုပ္ငန္းရရင္မ းီးႏရင့္ လယ္သမ းမ းကု အေဝးသ႔ေ
ု မ င္းထုတလ
္ က
ု ္ျခင္း
ပင္ျဖစ္သည္။
ေျမေစ းကစ းမႈမ းကု ကုငတ
္ ယ္ေျဖရရငး္ ရန္အတက္ ထေရ က္ေသ နည္းလမ္းတစ္ခမ
ု ရ

ပင့္လင္းျမင္သ

ေသ ေျမယ ေစ းကက္ကတ
ု ည္ေထ င္ၿပး ေျမယ ပင
ု ဆ
္ ုင္မလ
ႈ ုပထ
္ ုးံ လုပ္နည္းမ းကု တတက က အေက င္
အထည္ေဖ ္ျခင္းျဖစ္သည္။
လ သည္ီးႏရင့္အမရ

ယင္းသည္

ေရရ င္လႊဲ၍မရပဲ

ထေ
ု ဒသမ း

ၾကံ ေတ႕ရမည့္

ဖံ႕ၿဖ းၿပး

ေဆ က္လုပေ
္ ရးလုပင
္ န္းမ း

ေျမယ အျငင္းအခံုမ းကေ
ု ျဖရရင္း

ပုမ း

ရ တင္လည္း

အေထ က္အပံ့ျဖစ္သည္။ အေရ င္းအဝယ္အ းလံုးကု တရ းဝင္စနစ္တစ္ခအ
ု တင္း လုပ္ေဆ င္ေစျခင္း
အ းျဖင့္

အစုးရအေနီးႏရင့္လည္း

ေျမယ ေစ းီးႏႈနး္ အဆင့္ဆင့္

ေျပ င္းလဲလ ပံုကု

ေလ့လ

သရရီးႏုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျမယ ၏ အမရနတ
္ ကယ္တန္ဖးု ကု အလယ္တကသရရီးႏုင္ျခင္းသည္ ၀ယ္သီးႏရင့္
ေရ င္းသအၾက းတင္

ေၾက င္းက းညၫႊတ္ေသ

ေစ းီးႏႈန္းသတ္မရတ္ခ က္မ း

ေပၚထက္လ ေစ

ရန္အေထ က္အကျဖစ္သည္။
ေန က္ထပ္စန္ေခၚမႈတစ္ခုမရ
ငါးပုစန္ေမးျမ ေရးလုပ္ငန္းမ းမရ

ေျမယ အသံုးခ မႈ

ထန္းသမ္းစမံေရးပင္ျဖစ္သည္။

လရည္းကးၿမ ႕နယ္တင္

အလ းအလ အလန္ေက င္းသည္။ သ႔ရ
ု တင္ ငါးေမးျမ ေရးလုပ္ငန္းကု

စုက္ပ းေမးျမ ေရးအတက္ ေျမအသံုးခ မႈအျဖစ္ မသတ္မတ
ရ ထ
္
းေသ ေၾက င့္ စပါးစက
ု ္ရ မရ ငါးပုစန္ေမးျမ

ေရးကေ
ု ျပ င္းလဲလုပ္ေဆ င္လလ
ု င္
အလ းတပင္ အျခ းေသ

ျပည္ေထ င္စအ
ု ဆင့္အစုးရ၏

ခင့္ျပ ခ က္ကုရရရရန္လု

အပ္သည္။

စုက္ပ းေရးမဟုတသ
္ ည့္ ေျမယ အသံုးခ မႈမ း (ဥပမ - စုက္ပ းေျမ ကု

အေသးစ းကုနထ
္ တ
ု လ
္ ုပ္ငန္းမ းအတက္ေျပ င္းလဲျခင္း) တင္လည္း အလ းတလအ
ု ပ္သည္။

ရန္ကုန္

အေရရ႕ေျမ က္ေဒသရရ ေျမအ းလံုးနးပါးလလ
ု ုမရ စက
ု ္ပ းေျမမ းျဖစ္ရ အျခ းေျမယ အသံုးခ ခင့္ကုေျပ င္း
လဲရန္ခက္ခဲျခင္းသည္ စးပ းေရးလုပ္ငန္းမ းထေထ င္ျခင္းီးႏရင့္ ထုေဒသသ႔ဝ
ု င္ေရ က္လုပ္ကင
ု ္ျခင္းမ းကု
အဟန႔္အတ းျဖစ္ေစသည္။ ၿမ ႕ျပဆင္ေျခဖံုးေဒသမ း၏ အဓကဆေ
ဲ ဆ င္မႈမရ

ၿမ ႕ေတ ္ီးႏရင့္နးေသ ္လည္း

ေျမယ ေပါမ းျခင္းီးႏရင့္ လုပအ
္ းခေစ းခ ျခင္းျဖစ္ရ ေျမယ အသံုးခ မႈလုပထ
္ ုးံ လုပ္နည္းမ း ခက္ခလ
ဲ န္းေန
ပါက စးပ းေရးလုပင
္ န္းမ းဝင္ေရ က္အေျခခ ၾကေတ ့မည္မဟုတ္ေခ ။
ေန က္္ဆုးံ အေနီးႏရင့္ လရည္းကးကဲသ
့ ႔ဆ
ု င္ေျခဖံုးၿမ ႕နယ္မ းသည္ စက
ု ္ပ းေရးအေျခခံစးပ းေရးလုပ္ငန္းမ း
ီးႏရင့္ တန္ဖးု ျမႇင့စ
္ ုက္ပ းေရးထုတ္ကုနမ
္ းအတက္ ေျမယ မ းကမ
ု ည္သ႔ု အေက င္းဆံုးအသံုးခ ီးႏုင္မည္ကု
စဥ္းစ းသံုးသပ္ထ းသင့္သည္။ ႀကးမ းေသ ရန္ကုန္ၿမ ႕ျပေစ းကက္ႀကးီးႏရင့္ ဆပ္ကမ္းမ း၊ ေလဆပ္မ းီးႏရင့္
နးေသ ေၾက င့္ တန္ဖုးျမင့္စုက္ပ းေရးထုတက
္ ုန္မ းအတက္ အလ းအလ အလန္ေက င္းသည္။ သ႔ေ
ု သ ္
လယ္သမ းမ းအတက္ ေျမယ ပုငဆ
္ ုငခ
္ င့္အ မခံခ က္မရ

နည္းပါးရ

ေရရရညရ
္ င္းီးႏရးျမႇပ္ီးႏံရမႈကု တ းဆး

သလုျဖစ္ေစသည္။ ရန္ကုန္ အပါအဝင္ ၿမ ႕ျပေစ းကက္ႀကးမ းသ႔ု မည္သု႔ထုးေဖ က္ီးႏုင္သည္ကု အမ းစုက
မသၾကသလု ရင္းီးႏရးျမႇပ္ီးႏရံမႈေခ းေငရရရရန္ခက္ခဲျခင္းေၾက င့္လည္း လုပ္ငန္းမ းကု တုးခ ဲ႕ီးႏုင္ျခင္းမရရေပ။ ထု
စန္ေခၚမႈမ းေၾက င့္ အစုးရအေနီးႏရင့္ သတင္းအခ က္အလက္မ းပမ
ု ုစးဆင္းေစရန္ီးႏရင့္ ရင္းီးႏရးျမႇပ္ီးႏရံမႈေခ းေင
မ းရရရေစေရးကု ဥးစ းေပးေဆ င္ရက္ရမည္ျဖစ္ေၾက င္း သသ ေစသည္။

အေျခခံအေဆ က္အဥမ း
ရန္ကုန္ၿမ ႕တင္းသ႔ဆ
ု က္သယ္ေသ

လမ္းေၾက င္းမ းေက င္းမန္ျခင္းသည္

ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းသု႔

စးပ းေရးလုပ္ငန္းမ းဝင္ေရ က္လ ရန္အတက္ အဓကဆေ
ဲ ဆ င္မတ
ႈ စ္ခုျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမ ႕၏ မဟ ဗ
ဟ စမံကန္းတင္ က းလမ္း၊ ရထ းလမ္းီးႏရင့္ အျမန္လမ္းမမ းပါဝင္ေသ အေသးစတ္အစအစဥ္မ းကု ေဖ ္
ျပထ းသည္။

ေဒသီးႏၲရအရ ရရမ းီးႏရင့္

တုင္းေဒသႀကးအစုးရတ႔အ
ု တက္

အဓကတ ဝန္မရ

အဓက

ဆက္သယ္ေရးလမ္းေၾက င္းမ းီးႏရင့္ ခ တ္ဆက္မည့္ ၿမ ႕နယ္တင္းလမ္းမ းီးႏရင့္ တံတ းမ းကု ေနရ ခ ထ း
ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းတ႔မ
ု ရရပါက ဆင္ေျခဖံုးေဒသဖံ႕ၿဖ းေရးသည္ ေက းလက္သ႔ေ
ု ရ က္လ မည္မဟုတ္ပဲ
ကုနထ
္ ုတလ
္ ုပင
္ န္းမ းအတက္

အေရးပါေသ သင္းအ းစုမ းရရရီးႏုင္မႈသည္လည္း

တည္ၿငမ္မႈ

ရရမည္မဟုတ္ေပ။ ဥပမ အ းျဖင့္ လရည္းကးၿမ ႕နယ္အတင္း ကတၱရ ၊ ကန္ကရစ္ခင္းလမ္းမ းမရရျခင္းေၾက င့္
လမ္းပမ္းဆက္သယ္ေရးအခက္အခဲမ း မုးတင္းတင္ပဆ
ု းု လ မည္ျဖစ္ၿပး သးီးႏရံီးႏရင့္ ကုန္စည္စးဆင္းမႈအျပင္
လအမ းသ းလ မႈကုပါ

ထခက
ု ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

အရည္အေသးနမ့္ေသ

ေက းလက္လမ္းမ းသည္

လယ္သမ းမ းီးႏရင့္ အေသးစ းလုပ္ငန္းရရင္မ းအတက္ ေစ းကက္ႀကးမ းသ႔ခ
ု တ္ဆက္ၿပး အက းအျမတ္
ရရရီးႏုင္မႈကု အတ းအဆးျဖစ္ေစသည္။
လရ ပ္စစ္မးပံုမရန္မရရရျခင္းကလည္း ျမန္မ ီးႏုင္ငတ
ံ င္ စးပ းေရးလုပ္ငန္းမ းမႀကးထ းရျခင္း၏ အေၾက င္းရင္း
ခံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းအတက္လည္း လရ ပ္စစ္ဓ တ္အ းပုံမရန္ရရရမရသ

ကုနထ
္ ုတလ
္ ုပင
္ န္း

မ းစတင္အေျခစက
ု ္ရ ေနရ တစ္ခုျဖစ္လ ီးႏုင္မည္။ ရန္ကုန္ၿမ ႕ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းတင္ အေက င္အထည္
ေဖ ္မည့္စက္မႈဇုစ
ံ မံကန္းမ းမရ လည္း ၎တ႔က
ု ု ဓ တ္အ းေပးမည့္ အေျခခံအေဆ က္ အဥစမံကန္းမ းီးႏရင့္

အတပးေပါင္းၿပး

စမံကန္းေရးဆသ
ဲ င့္သည္။

လက္ရတ
ရ င္

ရန္ကုန္ၿမ ႕အျပင္သ႔ထ
ု က္

လုကသ
္ ည္ီးႏရင့္

လရ ပ္စစ္ဓ တ္အ းကု ရရရမႈမရ

သသသ သ က ဆင္းသ းသည္။ လရ ပ္စစ္ီးႏရင့္ စမ္းအင္ဝန္ႀကး ဌ နသည္

ီးႏုင္ငတ
ံ က အလရ ရရငမ
္ း၏

ကညပံ့ပုးမႈျဖင့္

အမ းသ းအဆင့္လရ ပ္စစ္ဓ တ္အ းေပးေရးစမံကန္းကု

အေက င္အထည္ေဖ ္လ က္ရရၿပး ၂၀၃၀ အေရ က္တင္ တစ္ီးႏုင္ငံလုးံ လရ ပ္စစ္ဓ တ္အ းရရရေစရန္ ေဆ င္
ရက္လ က္ရသည္
ရ
။ လမ းစုမရ အမ းသ းမဟ ဓ တ္အ းလုငး္ ကန္ရက္ကု ခ ႕ဲ ထင္ျခင္းမရတစ္ဆင့္ လရ ပ္စစ္
ရရရၾကမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကန
ု ္ီးႏရင့္ နးကပ္ျခင္းေၾက င့္ လက္ရရ အမ းသ းမဟ ဓ တ္အ းလုင္းကန္ရက္သည္
ၿမ ႕ျပင္ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းီးႏရင့္နးကပ္ေသ ေၾက င့္ ကန္ရက္ခ ႕ဲ ထင္ေရးလုပ္ငန္းမ းသည္ စမံခ က္၏ အေစ
ပုင္းက လမ း၌ပင္အေက င္အထည္ေပၚလ ီးႏုင္ၿပး ကုန္က စရတ္လည္း သက္သ ီးႏုင္သည္။ ေျဖရရငး္ ရမည့္
ျပႆန တစ္ခုမရ

ကနဥးတည္ေဆ က္သယ္တန္းမႈစရတ္ႀကးျခင္းီးႏရင့္

ဓ တ္အ းလုင္းကန္ရက္သ႔ခ
ု တ္ဆက္ေရးတင္

ၾကံ ေတ႕ရေသ

ေက းရ မ းမရ

အမ းသ း

အဖ႕ဲ အစည္းဆုင္ရ

စန္ေခၚမႈ

မ းပင္ျဖစ္သည္ (Dobermann, 2016)။ လရ ပ္စစ္သယ္တန္းရရရမႈတင္ ေီးႏရ င့္ေီးႏရးၾကန္႔ၾက မႈမ းရရပါက
ထုၿမ ႕နယ္မ းအတက္ ဖံ႕ၿဖ းေရးစမံကန္းမ းပါ ေီးႏရ င့္ေီးႏရးၾကန္႔ၾက မည္ျဖစ္သည္။
ေရီးႏရင့္ အညစ္အေၾကးသန္႔စင္ေရးဆုင္ရ အေျခခံအေဆ က္အဥမ းမရ လက္ရအေျခအေနတ
ရ
င္ ရရမေနေပ။
ၿမ ႕ျပဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းအတက္ဆလ
ု င္ပုဆးု သည္။

ေရဆုးသန္႔စင္ေရးစက္မ းီးႏရင့္

အညစ္အေၾကးီးႏရင့္

ေရျဖန္႔ေဝမႈဆုင္ရ စနစ္မ းကလ
ု ည္း သက္ဆုင္ရ ေဒသမ း၌ ၿမ ႕ျပဖံ႕ၿဖ းေရးမ းမစတင္ မကတည္းက
ႀက တင္စစဥ္ထ းသင့္သည္။

သု႔မဟုတ္ပါက

ေရ ဂါဘယကးစက္ပ ံ႕ီးႏရံ႔မႈမ းၾကံ ေတ႕ရီးႏုင္သည္။

ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းတင္ အဆုပါအေျခခံအေဆ က္အဥစမံခ က္မ းအတက္ ရင္းီးႏရးျမႇပ္ီးႏရံမႈမ းရရရ ေရးမရ
စန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေရေပးေဝမႈ၊

အညစ္အေၾကးသန္႔စင္မႈီးႏရင့္

အမႈကသ
္ မ္းဆည္းမႈအတက္

ေက က္ခံေသ အခေၾကးေငမ းမရ အလန္နမ့္ပါးရ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈီးႏရင့္ ျပ ျပင္ထန္း သမ္းမႈမ းအတက္
ရန္ပုေ
ံ ငမေလ က္ငရပဲ ရင္းီးႏရးျမႇပ္ီးႏရံမႈမ းလည္း ဝင္ေရ က္လ ရန္အလန္ခက္ခဲေစသည္။ ထုဝန္ေဆ င္မႈ
လုပ္ငန္းမ းမရ

ၾကံ ေတ႕ေနရေသ

ဘ႑ ေရးဆုငရ
္ အခက္အခဲမ းသည္

အစုးရီးႏရင့္

ပုဂၢလက

က႑တ႔ပ
ု းေပါင္းၿပး ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ းကု ဝန္ေဆ င္မႈေပးီးႏုင္မည့္ အလ းအလ မ းကု ေပၚထက္လ
ေစသည္။ ေဒသီးႏၲရအဆင့္တင္ အစုးရအေနီးႏရင့္ ဝင္ေငမရပဲ ေရေပးေဝေနရမႈမ းကု ေလ က
့ ေအ င္
ေဆ င္ရက္ီးႏုင္သည္။

ေရေပးေဝေရးကဲသ
့ ႔ေ
ု သ

ေဆ င္ရက္ီးႏု္င္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုမရ

ဝန္ေဆ င္မႈစနစ္မ းကု

အုပ္ခ ပ္မႈစနစ္ကု

တုးတက္ေစရန္

ေခ ေမ႕ေစရန္ေဆ င္ရက္ျခင္း

ေက ္ပုရတ္အျဖစ္သ႔ေ
ု ျပ င္းျခင္း)

ျဖစ္သည္။

ေန က္ဆုးံ အေနီးႏရင့္

အေဆ က္အဥစမံခ က္မ းသည္

ရင္းီးႏရးျမႇပ္ီးႏရံမႈပမ ဏႀကးမ းၿပး

ပမ ဏႀကးမ းေသ

အခ ္န္လည္းၾက ျမင့္ရ

(ဥပမ
အေျခခံ
ဆင္ေျခဖံုး

ေဒသမ းရရ သန္႔ရရင္းေရးလုပ္ငန္းမ းကု လက္ေတ႕ေအ င္ျမင္ေအ င္ေဆ င္ရက္ဖးသည့္ အေတ႕အၾကံ
ရရၿပးေသ

သံုးစသ
ဲ ည့္ေရကု ကလုရင္းခတ္ျခင္းကဲသ
့ ႔ေ
ု သ

နည္းလမ္းမ းျဖင့္လည္း အစ းထုးေဆ င္

ရက္ီးႏုင္သည္။ အညစ္အေၾကးသန္႔စင္ေရးီးႏရင့္ က န္းမ ေရးဆုငရ
္ ရလ ဒ္ေက င္းမ းထက္ေပၚမႈတင္ ကလု
ရင္းေဆးျပ းသည္

ႀကးမ းေသ

ေရသန႔္စင္ေရးအေျခခံအေဆ က္အဥစမံကန္းႀကးမ းကဲသ
့ ႔ပ
ု င္

ထေရ က္ေၾက င္း သက္ေသျပီးႏုင္ခ့ၿဲ ပးျဖစ္သည္ (Kremer, Miguel, Mullainathan, Null, & Zwane,
2009)။

အင္စတက းရရင္းမ း
ရန္ကုန၏
္ အေတ႕အၾကံ မ းအရ ၿမ ႕ျပႀကးထ းမႈမ းမရ

အင္စတက းရရင္းမ းက ကုငတ
္ ယ္ခန္႔ခဲီးႏုင္ေသ

အရရန္ီးႏရင့္ ပမ ဏအတင
ု ္းအတ တ႔ထ
ု က္မ းစ ေက ္လန္ီးႏုင္ေၾက င္း ေတ႕ရရရၿပးျဖစ္သည္။ ထ႔ေ
ု ၾက င့္ အင္
စတက းရရင္းဆုင္ရ စန္ေခၚမႈမ းကု ေစ ီးႏုင္သမရ ေစ ေအ င္ ကုငတ
္ ယ္ေျဖရရငး္ ထ းျခင္းအ းျဖင့္ အထန္း
အကပ္မ့ဲ ၿမ ႕ျပျပန္႔က းထက္မႈမ းကု ေရရ င္လ းီးႏုင္မည္ျဖစ္သည္။
အင္စတက းရရင္းဆုင္ရ

အဓကေမးခန္းတစ္ခုမရ

ၿမ ႕နယ္စည္ပင္သ ယ ေရးအဖ႕ဲ မ းသည္

ေဒသီးႏၲရ

အစုးရမ းီးႏရင့္ ဆက္စပ္ၿမ ႕နယ္မ းမရ အလ းတအ ဏ ပုင္အဖ႕ဲ အစည္းမ းီးႏရင့္ မည္သ႔ဆ
ု က္သယ္ေဆ င္
ရက္ေနၾကသနည္းဟေသ

အခ က္ျဖစ္သည္။

ၿမ ႕နယ္စည္ပင္သ ယ ေရးအဖဲ႕မ းသည္

ရန္ကုနီးႏ
္ ရင့္

မီးႏၲေလးတ႔မ
ု ရအပ က န္ၿမ ႕ျပေဒသမ း၏ စည္ပင္သ ယ အုပ္ခ ပ္ေရးကု တ ဝန္ယရန္ဖဲ႕စည္းထ းေသ
ဗဟုခ ပ္ကင
ု ္မႈနည္းပါးသည့္ အဖ႕ဲ အစည္းမ းျဖစ္သည္။ ၎တ႔တ
ု င္ ဘ႑ ေရးအရ ကုုယ္ပုင္ရပ္တည္ီးႏုင္မႈ
လည္းျမင့္မ းသည္။ စမံက္န္းေရးဆျဲ ခင္းမရ

၎တ႔၏
ု လုပ္ငန္းတ ဝန္ထဲတင္ပါဝင္ေသ ္လည္း ေရရရည္စမံ

ကန္းမ းေရးဆီးႏ
ဲ ုင္သည့္ စမ္းေဆ င္ရည္မရ မ အ းနည္းေလ့ရသည္
ရ
။ တစ္ီးႏရစ္ထက္ပု၍ ဘတ္ဂ က္ေရးဆဲ
ျခင္းကု ခင့္မျပ ေသ ေၾက င့္ အန ဂတ္ဖံ႕ၿဖ းမႈမ းအတက္ ႀက တင္စမံရန္ အလန္ခက္ခသ
ဲ ည္။ စည္ပင္သ
ယ ေရးအဖ႕ဲ မ း၊ ေဒသအစုးရမ းီးႏရင့္ ျပည္ေထ င္စုဝန္ႀကးဌ နမ းအၾက းဆက္သယ္မႈပုစ
ံ ံမ းမရ လည္း
ပံမ
ု န
ရ မ
္ ရရေသ ေၾက င့္ ဘက္စံုေထ င့္စုမ
ံ ရ စမံကန္းေရးဆရ
ဲ န္ မျဖစ္ီးႏုင္သေလ က္ျဖစ္သ းေစသည္။ ထုအဖဲ႕
အစည္းမ းအၾက း တ ဝန္ခဲေဝမႈမရ လည္း လက္ေတ႕တင္ ရရင္းလင္းျပတ္သ းျခင္းမရရေပ။ ဥပမ အ းျဖင့္
ရန္ကုနတ
္ ုင္းအတင္းရရ အခ ႕ေသ ေက းရ အုပ္စုမ းသည္ ရန္ကုန္စည္ပင္သ ယ ေရးနယ္နမတ္အတင္းရရ
သည္ဟုသတ္မတ
ရ ္ခံရၿပး စည္ပင္ေရးေက က္ပဲမ းတင္ ဝင္ေရ က္မဲေပးီးႏုင္ေသ ္လည္းလက္ေတ႕တင္ ၎
တ႔က
ု ု သက္ဆုင္ရ

ၿမ ႕နယ္စည္ပင္သ ယ ေရးအဖ႕ဲ မရသ

စမံခန္ခ
႔ ေ
ဲ နျခင္းမ းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္၏ ၿမ ႕ျပ

ဆင္ေျခဖံုးေဒသဖ႕ံ ၿဖ းေရးေအ င္ျမင္ရန္အတက္ဆုလ င္ အဓကေက ္ျဖတ္ရမည့္ အင္စတက းရရင္းဆုင္ရ
စန္ေခၚမႈမရ

အဆုပါအဖ႕ဲ အစည္းမ းအၾက း ထထေရ က္ေရ က္ ေပါင္းစပ္ညႇီးႏႈင္းေဆ င္ရက္ေရးပင္ျဖစ္

သည္။
လက္ရရအေျခအေနတင္ ရန္ကုနတ
္ ုင္းေဒသႀကးအစးု ရသည္ ရန္ကုနအ
္ နးတဝက
ု ္ရရ ၿမ ႕နယ္မ းမရ စည္ပင္
သ ယ ေရးအဖ႕ဲ မ းီးႏရင့္လက္တၿဲ ပး ၎တ႔၏
ု ေဒသီးႏရင့္ စးပ းေရးမ းဖံ႕ၿဖ းေစရန္ အတက္ မဟ ဗ ဟ မ း
ခ မရတီးႏ
္ ုင္ရန္အတက္ ကညေဆ င္ရက္ေပးီးႏုင္မည့္ အေရးပါေသ အေနအထ းတင္ရရေနသည္။ အနးကပ္
ပးေပါင္းေဆ င္ရက္မႈရရျခင္းေၾက င့္

တုင္းေဒသႀကးအေျခခံအေဆ က္အဥစမံခ က္မ းတင္

ေဒသီးႏၲရစမံ

ခ က္မ းကုပါ ေပါင္းစပ္ီးႏုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထ႔အ
ု ျပင္ တုင္းေဒသႀကးအစုးရအေနီးႏရင့္ အန ဂတ္ၿမ ႕ေတ ္
စည္ပင္နယ္နမတ္အတင္း၌ ထုၿမ ႕နယ္မ းမည္သ႔ေ
ု ပါင္းစပ္ပါဝင္လ မည္ကု ရရင္းလင္းစ

ေဖ ္ျပထ းသင့္

သည္။ ဥပမ အ းျဖင့္ အန ဂတ္တင္ လရညး္ ကးၿမ ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမ ႕ေတ ္စည္/ပင္၏ နယ္ပယ္အတင္း
ေရ က္ရလ
ရ
ီးႏုင္သည္ကု

ႀက တင္အသေပးထ းျခင္းမ းျဖစ္သည္။

ထသ
ု ႔အ
ု သေပးထ း

ျခင္းေၾက င့္

ရင္းီးႏရးျမႇပ္ီးႏံရမႈမ းီးႏရင့္ စက္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ းဝင္ေရ က္လ ေစရန္အ းေပးီးႏုင္ေသ ္လည္း က န္ တစ္ဖက္တင္မ
ေဒသခံမ းအတက္

အခန္အခမ းတုးလ မည့္

အလ းအလ ီးႏရင့္

ကုယ္ပင
ု ဆ
္ ုးံ ျဖတ္လုပက
္ ုင္ီးႏုင္မႈ

ေလ သ
့
းမည့္အေျခအေနတ႔က
ု ုလည္း စုးရမ္ပပန္မႈမ းရရလ ီးႏုင္သည္။ ထုပပန္မႈမ းကု ေျဖရရငး္ ေပးျခင္း
သည္ ေျပ င္းလဲမအ
ႈ တက္ လထု၏ ထင္ျမင္ယဆခ က္ကု တုးတက္လ ေစၿပး စးပ းေရးလုပ္ငန္းမ း

အတက္လည္း

ဖံ႕ၿဖ းေရးအတက္

အန ဂတ္အလ းအလ မ းကု

ယံုၾကည္လ ေအ င္

လႈံ႕ေဆ ္

ေပးီးႏုင္သည္။
ဒုတယအေနီးႏရင့္ စမံကန္းေရးဆျဲ ခင္း၊ ရန္ပေ
ံု ငသတ္မတ
ရ ခ
္ ထ းျခင္းီးႏရင့္ အေက င္အထည္ေဖ ္ျခင္းမ းတင္
အစုးရအဖ႕ဲ အစည္းအဆင့္ဆင့္အၾက း ေပါင္းစပ္ညႇီးႏႈင္းေဆ င္ရက္ီးႏုင္ျခင္းေၾက င့္ သင့္ေလ ္ေက င္းမန္
ေသ

အေျခခံအေဆ က္အဥမ းကု

အခ န္မေဆ က္လပ
ု ္အေက င္အထည္ေဖ ္မႈမ းျဖစ္လ မည္။

လက္ရရတင္ အစုးရအဖ႕ဲ အစည္းအဆင့္ဆင့္အၾက း ဆက္ဆံေရးမ းမရ
ပတ္သက္ၿပး

႐ႈပ္ေထးမႈမ းီးႏရင့္

မလုအပ္ပထ
ဲ ပ္ေနမႈမ းကု

လရည္းကးၿမ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးတ ဝန္ရရသမ းက

ရရင္းလင္းမႈမရရပဲ တ ဝန္ခံမႈီးႏရင့္

ၾကံ ေတ႕ရေလ့ရသည္
ရ
။

ဥပမ အ းျဖင့္

ဥးစ းေပးမမ္းမံတည္ေဆ က္ရန္ေရးခ ယ္ထ းေသ

လမ္းမမ းသည္ တုငး္ ေဒသႀကးအစုးရ၏ လုပ္ပုင္ခင့္အတင္းေရ က္ရရေနေသ ေၾက င့္ ၿမ ႕နယ္အဆင့္အေန
ီးႏရင့္ လုပ္ငန္းမ းစတင္ေအ င္ ီးႏႈးေဆ ္ရ ၌ပင္ အခက္အခဲမ းရရလ သည္။ အကယ္၍ လမ္းသစ္ေဖ က္လုပ္
ျခင္းကု တ္င
ု ္းေဒသႀကးအစုးရကသ ကုငတ
္ ယ္မည္ဆပ
ု ါက ေဒသအ ဏ ပုင္မ းအေနီးႏရင့္ ဒုတယအဆင့္
လမ္းမ းဆက္သယ္ေဖ က္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အက းေက းဇးရရရမည္ျဖစ္သည္။
အစုးရအဖ႕ဲ အစည္းအဆင့္ဆင့္အေနီးႏရင့္ ပးေပါင္းေဆ င္ရက္ၿပး ႀက တင္ျပင္ဆင္ီးႏုင္ေစမည့္ စမံခ က္ႀကး
တစ္ခုမရ ၂၀၂၂ တင္ အၿပးသတ္မည္ဟု ေမရ ္မရန္းထ းေသ ဟံသ ဝတေလဆပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလဆပ္ ီးႏရင့္
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