အမ ျိုးသားလွှျိုး်ာ
တေ ်ရာှ် ျိုး
သားလွရာသားလွန၊ ပြည်သားလွူ့ဆက်ဆရ ျိုးနှင် နင်ငာကှဆက်ဆရ ျိုးာှနြီးကျိုး

သားလွရာသားလွနစှာမ်ျိုးာအမှာ် (၅၇)

ပမန်မှနင်င၏မမ ြို့ပြသားလွယ်ယြို့ရဆှင်ရ ျိုးစနစ်နှင်
စန်ရ ေါ်မမ
ှု ှျိုး

ရ ျိုးသားလွှျိုးပြ စသားလွ - ရ ေါ်ဇှပ ည်ဦျိုး

က်စွဲ၊ ၂၀၂၀ပြည်နှစ်၊ သသားလွဂာ်် ၂၅

က်

ဤစှာမ်ျိုးာနှင်ြာ်သားလွက်၍ သားလွာပြ န်အ က်မ ှျိုးအှျိုး ရနောက်ဆျိုးစှမ က်နှောာင်ရပှ်ပြားှျိုးြသသားလွည်

မြန်ြာနိုင်ငံ၏မြ ြို့မြသယ်ယူြို့ိုဆ

ာင်ဆ ေးစနစ်နှင်စန်ဆ ေါ်ြျြ ာေး

ြာတကာ
စဉ်

အဆ ကာင်ေးအ ာ

၁။

အကျဉ််းချျုပ်

၁

၂။

နိဒါန််း

၂

၃။

မြန်ြာနိိုင်ငံ၏မြိျုြို့မပသယ်ယူပို့ဆ
ိို

၄။

အာ ှဆဒသြျာ်း ှိ သယ်ယူပို့ဆ
ိို

၅။

န်ကိုန်မြိျုြို့နှင်ြနတဆ

စာြ က်နှှာ

ာင်ဆ ်းကဏ္ဍ

၃

ာင်ဆ ်းစနစ်အြျိျု်းအစာ်းြျာ်း

်းမြိျုြို့တ၏
ိိုို့ မြိျုြို့မပသယ်ယူပဆ
ိိုို့

ာင်ဆ ်း

၄
ိုပ်ငန််းြျာ်းအာ်း

၉

ခခံျုငံိုသံို်းသပ်မခင််း
၆။

န်ကိုန်မြိျုြို့၏မြိျုြို့မပသယ်ယူပို့ဆ
ိို

ာင်ဆ ်း

ိုပ်ငန််းြျာ်းတွင် င်

ိိုင်ကကံျုဆတွြို့

၁၀

ာင်ဆ ်း

ိုပ်ငန််းြျာ်းတွင် င်

ိိုင်ကကံျုဆတွြို့

၁၇

ဆန သည် စိန်ဆခေါ်ြှုြျာ်း
၇။

ြနတဆ

်းမြိျုြို့၏မြိျုြို့မပသယ်ယူပို့ဆ
ိို

ဆန သည် စိန်ဆခေါ်ြှုြျာ်း
၈။

န်ကိုန်မြိျုြို့ ှိ မြိျုြို့မပသယ်ယူပို့ဆ
ိို
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆ

၉။

ြနတဆ

၁၀။

နိဂံို်း

၂၁

ာင် ွက်ဆပ်းြှုြျာ်း

်းမြိျုြို့ ှိ မြိျုြို့မပသယ်ယူပို့ဆ
ိို

အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆ

ာင်ဆ ်းအဖွြို့အစည််းြျာ်းနှင်

ာင်ဆ ်းအဖွြို့အစည််းြျာ်းနှင်

၂၃

ာင် ွက်ဆပ်းြှုြျာ်း
၂၆

မြန်ြာနိုင်ငံ၏မြ ြို့မြသယ်ယူြိုို့ဆ

ာင်ဆ ေးစနစ်နှင်စန်ဆ ေါ်ြှုြ ာေး

အက ဉ်ေး ြ်
မမ ြို့ပြဒေသမ ောျား၏ဒေေ့စဉ်လူဒေမှုဘဝမ ောျားအတွက်
အလွေ် အဒ ျားြါဒသောကဏ္ဍတစ် ြ်ပြစ်ြါသည်။
ဒ

ောင် ွက်ဒြျားဒေသည့််

ဝေ်ဒ

ဝေ်ဒ

ောင်မှုမ ောျားက

ောင်မှုအ ည်အဒသွျားမ ောျားမော က

ြမပမြှင့််တက်လောပခင်ျားမ ောျားက

သယ်ယူြဒ
ေ့

သယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားလြ်ငေ်ျား မ ောျားမ

တွင်က ယ်စွောအသျားပြ လောသည်နင့််အတူ

င်ျားသွောျားမြျား ဒြျားဒ

ကက ဒတွြို့ဒေ ြါသည်။

ောင် သည့််ယောဉ်စျားခတေ်ြျားမော

သဒ
ေ့ သော်

ဒခတ်မေည်ျားြညောမ ောျား

ြွြို့မြ ျားတျားတက်လောသည်နင့််အမျှ အော နင်ငမ ောျားတွင် မမ ြို့ပြသယ်ယူြေ့ဒ
မ ောျားက

ြမ အ

င့််ပမင့််တင်ဒ

ောင် ွက်လောကကသည်က

ပမေ် မောန င် င ၏မမ ြို့ပြသယ် ယူ ြေ့ ဒ

ောင်ဒ ျားလြ်ငေ်ျား

ဒတွြို့ပမင်နင်ြါသည်။

ောင် ဒ ျားကဏ္ဍမောလည်ျား

တျားတက်လောဒေမြျားပြစ်ြါသည်။ အထူျားသပြင့််

ောင်ဒ ျားကဏ္ဍမော

ေ်ကေ်မမ ြို့

တစ်

ထေ့အတူ

ထက် တ စ်

ြမ

မမ ြို့ပြသယ်ယူြဒ
ေ့

ောင်ဒ ျား

လြ်ငေ်ျားမ ောျားက Cashless Eco System တစ် ြ်တည်ဒထောင်နင် ေ် ည်မေ်ျား၍ ကတ်
အသျားပြ ပခင်ျား ပြင့်် ဒငွ ဒြျားဒ
ဝေ် ဒ

ောင် ဒစသည့်် Yangon Payment Service (YPS)

ောင် မှု စ ေစ် တ စ် ြ် က အဒကောင် အ ထည် ဒြော် ဒ

သဒ
ေ့ သော် မနတဒလျားမမ ြို့ဒတော်တွင်မူ မမ ြို့ပြသယ်ယူြဒ
ေ့
သည့််အတွက် လြ်ဒ

ောင် ွ က် လ က် မြျား ပြစ် ြါသည် ။

ောင်ဒ ျားစေစ်မော တွငက
် ယ်မှုမ ဒသျား

ောင်သင့််သည်မ ောျားက ကမ္ော့်ဘဏ်အြွြို့အစည်ျားကကျားမ သျားသြ်တင်ပြ

ထောျားခ က်မ ောျားအောျား ဒလ့်လောစစည်ျားတင်ပြထောျားြါသည်။

2
နဒါန်ေး
၁။

ပမေ်မောနင်င၏အဓကမမ ြို့ဒတော်(၂)မမ ြို့ပြစ်ဒသော ေ်ကေ်မမ ြို့နင့်် မနတဒလျားမမ ြို့မ ောျား၌ လွေ်ခ့်

ဒသော

ယ်စနစ်မ ောျားအတွင်ျား မမ ြို့ပြလူဒေမှုတျားတက်ြြို့ွ မြ ျားလောပခင်ျားနင့်် ဒမော်ဒတော်ယောဉ်အဒ

အတွက် ြမမ ောျားပြောျားလောပခင်ျား၊ ခ ျားခ ေ်ကကောပမင့််မှုဒကကောင့်် ခ ျားသွောျားပြည်သူမ ောျားအဒေပြင့်် ၎င်ျားတေ့
၏လြ်ငေ်ျားခွင်သေ့သွောျားဒ ောက် ောတွင် အ
မှုမ ောျားနင့်် ယောဉ်မဒတော်တ

င်မဒပြမှုမ ောျား ဒေပခင်ျား၊ ယောဉ်လမ်ျားဒကကောင်ျားြတ်

မှုမ ောျားပြစ်ြွောျားပခင်ျားတအ
ေ့ ပြင် မမ ြို့ဒတော်တွငျား် ဒလထညစ်ညမ်ျားမှုမ ောျား

ကပြစ်ဒြေါ်ဒစပခင်ျားတဒ
ေ့ ကကောင့်် စျားြွောျားဒ ျားလြ်ဒ
သည်က ဒတွြို့
၂။

ောင်ခ က်မ ောျားအဒြေါ် မ ောျားစွောသက်ဒ ောက်မှု ဒေ

ြါသည်။

ေ်ကေ်မမ ြို့နင့်် မနတဒလျားမမ ြို့အတွက် ဦျားစောျားဒြျားဒ

ောင် ွက် မည့််အခ က်မော ဒ

ဒမျှော်ဒတွျားမှုမ ောျားနင့််အတူ လြ်ငေ်ျားမ ောျားအဒကောင်အထည်ဒြော်ဒ
အ ဒ

ေ့

ည်တည်တ့်ခင်မမဒသောမမ ြို့ပြသယ်ယူြေ့ဒ

ယ်စနစ်အတွငျား် အဒကောင်အထည်ဒြော်ဒ

ည်

ောင် ွက်နင်မည့်် ဘဏ္ဍောဒ ျား

ောင်ဒ ျားမဟောဗ ျူဟောစမကေ်ျားအောျား လောမည့််

ောင် ွက်ပခင်ျားပြစ်ြါသည်။ ထေ့အပြင် ေ်ကေ်မမ ြို့နင့််

မနတဒလျားမမ ြို့တွင် ဒေထင်ကကသည့်် ပြည်သူလူထ၏လူဒေမှုအ

င့််အတေ်ျား၊ အလြ်အကင်အခွင့််

အလမ်ျားမ ောျားနင့်် လြ်ငေ်ျားဒ

ောင် ွက်နင်မှုတေ့ တျားတက်ြြို့ွ မြ ျားလောဒစ ေ်နင့််

ဒလ ော့်က နင်ဒ ျားအတွက် အ

ြါမဟောဗ ျူဟောစမကေ်ျားနင့်် သက်

င်ျား နွမ်ျားြါျားမှု

င် ော င်ျားနျားပမြှ ြ်နမှုအစအစဉ်

မ ောျားအဒြေါ်မူတည်ဒေြါသည်။ ထေ့ဒကကောင့်် ပမေ်မောနင်င၏အဓကမမ ြို့ကကျား(၂)ပြစ်ဒသော

ေ်ကေ်

မမ ြို့နင် မနတဒလျားမမ ြို့တေ့ ပြည်သူလူထအတွက် ထဒ ောက်၍ညညွတ်မျှတဒသော၊ သေေ့် င်ျားဒသော၊
ယကကည်မှု စွောနင့်် ဒဘျားကင်ျားစတ်ခ စွောသွောျားလောနင်သည့်် ခ ျားစဉ်မ ောျားက ဒ
ဘဏ္ဍောဒ ျားအစအစဉ်မ ောျားခ မတ်ဒြျားပခင်ျား၊ သက်

ောင် ွက်နင် ေ်

င် ောဒငွဒကကျား င်ျားနျားပမြှ ြ်နမှုမ ောျားခ မတ်ခွင့််ပြ

ဒြျားပခင်ျားဒကကောင့်် စျားြွောဒ ျားအခွင့််အလမ်ျားမ ောျားလည်ျား တျားတက်လောမည်ပြစ်ြါသည်။

3
မြန်ြာနိုင်ငံ၏မြ ြို့မြသယ်ယူြို့ိုဆ
၃။

ပမေ်မောနင်ငတွင်

ာင်ဆ ေးကဏ္ဍ

မမ ြို့ပြသယ်ယူြဒ
ေ့

အသျားပြ ၍ အဒကောင်အထည်ဒြော်ဒ

ောင်ဒ ျားကဏ္ဍအတွက်

ဒခတ်မေည်ျားြညောမ ောျား

ောင် ွက်မှုမ ောျားမော တစ်နစ်ထက်တစ်နစ် ြမဒကောင်ျားမွေ်

လောသည်က ဒတွြို့ပမင် ြါသည်။ ပမေ်မောနင်င၏မမ ြို့ကကျားမ ောျားအေက် စျားြွောျားဒ ျားမမ ြို့ဒတော်ပြစ်ဒသော
ေ်ကေ်မမ ြို့သည်

နင်ငပခောျားမဒမော်ဒတော်ယောဉ်တင်သွငျား် မှုမ ောျားအောျား

စတင်ခွင့််ပြ ဒ

ောင် ွက်ခ့်

သည်မစ၍ မမ ြို့ဒတော်တွင်ျား လမ်ျားမကကျားမ ောျားနင့်် ယောဉ် ြ်ေ ျားဒေ ောမ ောျားတွင် ပြည့််နက်သွောျားလော
ဒေကကမြျားပြစ်သည်။ မမ ြို့ပြသယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားစေစ်မ ောျား တွင်က ယ်မှုမ ဒသျားသည့််အတွက်

ခ ျားသောွ ျားလော ောတွင် အခ ေ်ကကောပမင့််စွောသွောျားလောကက ဒသောဒကကောင့်် သယ်ယူြေ့ဒ
မ ောျားက အ

င့်ပ် မင့််တင် ေ် လအြ်လ က် ြါသည်။ ထေ့ဒကကောင့်် ေ်ကေ်တင်ျားဒေသကကျား အမ ောျား

ပြည်သသ
ူ ယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားကကျားကကြ်မအ
ှု ောဏောြင်အြွြို့က Yangon Bus System (YBS) က

၂၀၁၇ ခနစ်တွင် စတင်အဒကောင်အထည်ဒြော်ဒ
ကတ်ပြင့််ယောဉ်စျားေင်ျားခဒြျားဒ
အောျား အ

င့််ပမင်တင်ဒ

ောင်ဒစသည့််ဝေ်ဒ

ောင် ွက်ခ့်မြျားဒေ က် ၂၀၂၀ ပြည့််နစ်တွင်
ောင်မှု Yangon Payment Service (YPS)

ောင် ွက်ဒြျားခ့်မြျားပြစ်ြါသည်။ သဒ
ေ့ သော် ဘတ်စ်ကောျားလမ်ျားဒကကောင်ျားမ ောျား

မ ောျားပြောျားပခင်ျားနင့်် အသျားပြ သူမ ောျားပြောျားပခင်ျားတေ့ဒကကောင့်် သယ်ယူြဒ
ေ့
အဒပခခအဒ
၄။

ောင်ဒ ျား

ောက်အဦမ ောျားမော လ င်ပမေ်စွောြ က်စျားယယွငျား် လောမှုအောျား င်

င် ောစမခေေ့်ခွမှုနင့််
င်ဒေ ြါသည်။ 1,2

ပမေ်မောနင်င၏ ေတယမမ ြို့ဒတော်ပြစ်ဒသော မနတဒလျားမမ ြို့ဒတော်၏ မမ ြို့ပြသယ်ယူြေ့ဒ

ဒ ျားလြ်ငေ်ျားမ ောျားမော ကေဦျားအ
ဒသော သယ်ယူြေ့ဒ
1

ောင်ဒ ျားစေစ်

င့််တွငသ
် ော ဒေဒသျားသည်။ မမ ြို့ဒတော်၏ဒ

ောင်ဒ ျားမဟောဗ ျူဟောမ ောျားက အ

င့််ပမင့််တင်ဒ

ောင်

ည်တည်တ့်ခင်မမ

ောင် ွက်ပခင်ျားပြင့်် မမ ြို့ပြ

http://documents.worldbank.org/curated/en/246471591251239641/Urban-Transport-in-Yangon-

Institutions-Expenditures-and-Funding-Myanmar-Urban-Mobility-Overview-Notes(Accessed Date11.8.2020)
2

https://7day.news/189725 (Accessed Date-12.8.2020)

4
သယ်ယူြဒ
ေ့

ောင်ဒ ျားလြ်ငေ်ျားမ ောျားက

ခ ြို့ထွငလ
် ြ်ဒ

ောင်နင်မည်ပြစ်မြျား

ယောဉ်စျားခသင့််တင့််သည့််ဘတ်စ်ကောျားက ြမအသျားပြ လောဒစ ေ်
အာ ှှဆဒသြ ာေး ှှသယ်ယူြို့ိုဆ
၅။

ွဒ

ောင်လောနင်မည်ပြစ်သည်။3

ာင်ဆ ေးစနစ်အြ ေးအစာေးြ ာေး

အော ဒေသနင်ငမ ောျား၏မမ ြို့ပြလူဒေမှုမော ြမသြ်သည်ျားမ ောျားပြောျားလောသည်နင့််အမျှ ဒေေ့စဉ်

လူဒေမှုဘဝအတွက် မ မပြစ်လအြ်လ က် သည့်် သယ်ယူြဒ
ေ့
မ ောျားအောျား အ

င့်ပ် မင့််တင်ဒ

(က) ဂ ြန်။
သယ် ယူ ြေ့ဒ
ဒ

ောင်မှုလြ်ငေ်ျား

ြါသည်-4

ဂ ြေ်နင်င မမ ြို့ကကျားမ ောျားတွင် ဒေထင်သူပြည်သူမ ောျားအတွက် ထောျား
ောင်ဒ ျား၊ ဘတ်စ်ကောျားသယ် ယူ ြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားဝေ်ဒ

ောင်မှုမ ောျားက ဒ

ောင် ဒ ျားန င့်် အငောျားယောဉ် သ ယ် ယူ ြေ့

ောင် ွက်ဒြျားလ က် မြျား ပြည်သူလူထအဒေပြင့််လည်ျား

ောင်ဒ ျားဝေ်ဒ

ောင်မှုမ ောျားကသော

ြါသည်။ ထေ့ပြင် ဂ ြေ်နင်ငသည် ကမ္ောဒြေါ်တွင် အပမေ်
ဝေ်ဒ

ောင်ဒ ျားဝေ်ဒ

ောင် ွက်ဒြျားမှုမ ောျားက ဒအောက်ြါအတင်ျား ဒတွြို့

အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ

အဓကထောျားအသျားပြ ကက

ျား ထောျားသယ်ယူြဒ
ေ့

ောင်ဒ ျား

ောင်မှုဒြျားလ က် ဒသော မူ င်ျားနင်ငတစ်နင်ငဟသ ကကြါသည်။ ဂ ြေ်နင်င၏

ထောျားသယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားစေစ်မော နင်ငတစ်ဝမ်ျားလျား

ဒြျားထောျားသည့််အကကျားမောျား

ျားဒသော သယ်ယူြေ့ဒ

မမ ြို့အသျားသျား၌ ၎င်ျားတေ့ကယ်ြင်အ

မမ ြို့မ ောျားအောျားလျားက ခ တ်

က်

ောင်ဒ ျား ကွေ် က်ကကျားတစ်ခပြစ်ြါသည်။

င့်ပ် မင့်် မမ ြို့တွင်ျား ထောျားလမ်ျားစေစ်နင့်် ဘတ်စ်ကောျား

လင်ျားမ ောျားလည်ျား ကကြါသည်။ ထေ့အတူ ခ ျားသွောျားပြည်သူမ ောျား၏ခ ျားဒ
အပခောျားြစစည်ျားမ ောျားက မမနင့်တ
် စ်ြါတည်ျား သယ်ဒ
ဒ ောက်လသည့််ဒေ ောမ ောျားသေ့ သျားသေေ့်ြဒ
ေ့

3

ပြည်သူလူထအောျား

ောင်အတ်မ ောျားနင့််

ောင်သွောျား ေ်မလဘ မမတသ
ေ့ ွောျား

ောင်ဒြျားသည့််ဝေ်ဒ

ောင်မှုမောလည်ျား အလွေ်
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ဒက ော် ကကောျားမြျား တွ င် တွ င် က ယ် က ယ် အ သျားပြ လ က် ြါသည် ။ ထေ့ အ ပြင် အ
ဝေ်ဒ

ြါ

ောင်မှုစေစ်အောျား ပြည်တွင်ျားခ ျားသွောျားမ ောျားအတွက်သောမက ပြည်ြခ ျားသွောျားမ ောျား

အတွက်ြါ ြွင်လ
့် စ်ဝေ်ဒ
(ခ) စင်ကာြူ။

ောင်မှုဒြျားနင် ေ် ဒ

ောင် ွက်လ က် ြါသည်။

စင်ကောြူမမ ြို့ဒတော်အတွင်ျား ခ ျားသောွ ျားလော ောတွင် ဒပမဒအောက် ထောျား

နင့်် များြ ထောျားမ ောျားစျားေင်ျား၍ ကူျားသေ်ျားသွောျားလောမှုပြ နင်သည့််စေစ် (Mass Repaid
Transit-MRT)က
အ

အသျားပြ ပခင်ျားသည်

ြါစေစ်သည် လက်ြါစျားေင်ျားသူဦျားဒ

အထဒ ောက်

ျားဒသော သယ်ယူြဒ
ေ့

င် ဒြျားထောျားသည့််

က ယ်ပြေေ့ဒ
် ကောင်ျားမွေ်၍ခ တ်

ျားဒသောေည်ျားလမ်ျားတစ်ခပြစ်ြါသည်။

၁၀ သေ်ျားအောျား ဒေေ့စဉ်ြေ့ဒ

ောင်ဒြျားဒေသည့််

ောင်ဒ ျားစေစ်တစ် ြ်လည်ျားပြစ်ြါသည်။ ထေ့အပြင်

စင်ကောြူမမ ြို့၏ အပခောျားဒသောသယ်ယူြဒ
ေ့
မ ောျားတြ်

အပမေ်

ောင်ဒ ျားစေစ်တစ် ြ်မော ဒလဒအျားဒြျားစက်

ဘတ် စ် ကောျားမ ောျားက အသျားပြ ၍

သွောျားလောပခင်ျား ပြစ် မြျား

က်မှု ဒသော ကောျားလမ်ျားဒကကောင်ျားမ ောျားမောလည်ျား မမ ြို့ဒတော်

၏အဓ ကဒေ ောဒေသမ ောျားအောျားလျားက ခခ လွှ မ်ျား ထောျားသည့်် အ တွ က် ခ ျားသွောျားလော ေ်
အ

င်ဒပြ

ျားဒသောေည်ျားလမ်ျားပြစ်မြျား မမ ြို့ဒတော်၏ရှုခင်ျားမ ောျားကလည်ျား တစ်မြ င်တည်ျား

ကကည့််ရခ
ှု စောျားနင်မည်ပြစ်ြါသည်။
(ဂ) ဆ

ာင်ကို ေးယာေး။

ထောျားသယ်ယူြေ့ဒ

ဒတောင်က ျားယောျားနင်င၏မမ ြို့ဒတော်ပြစ်သည့််

ောင် ဒ ျားနင့််

ဘတ်စ်ကောျားသယ် ယူ ြေ့ဒ

က့်သဒ
ေ့ သော အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြဒ
ေ့
ဒ ောက်ဝေ်ဒ

ောင်မှုမ ောျား

ောင်ဒ ျားစေစ်မ ောျားမော ဒခတ်မ၍ထထဒ ောက်

ျားလ်မမ ြို့တွင် အဓကအောျားပြင့်် ဒပြျား

ထောျားလမ်ျား ဒကကောင်ျား ကကျား (၉)ခ မြျား အ
အတွင်ျား

ောင်ဒ ျားဝေ် ဒ

ောင်မှုဒြျားနင်သည့််စေစ်မ ောျားပြင့်် ပြည်သူမ ောျားအောျား ဝေ်ဒ

ဒသောမမ ြို့တစ်မမ ြို့ပြစ်ြါသည်။

ျားလ်မမ ြို့သည်

ောင်မှုဒြျားလ က်
ွဒြျားလ က် သည့််

ြါလမ်ျား ဒကကောင်ျား မ ောျားမ တစ်

ဒေ ောအနေ့အပြောျားသေ့ ပြတ်သေ်ျားြဒ
ေ့

င့်် မမ ြို့ ဒတော်

ောင်ဒြျားလ က် သည့််အပြင် မမ ြို့ဒတော်

6
ပြင်ြ ြ်ကွက်မ ောျားနင့်် အေျားတစ်ဝက် ဒေ ောဒေသမ ောျားကြါ ဝေ်ဒ
သည်။ ထောျားသယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားဝေ်ဒ

ောင်မှု

ောင်မှုဒြျားလ က် ြါ

င် ောသဒကေတမ ောျားအောျား မခင်ဘောသော

ပြစ်သည့်် က ျားယောျားဘောသောစကောျားနင့်် အဂေလြ်ဘောသောစကောျား(၂)မ ျားလျားပြင့်် ဒြော်ပြ
ဒ ျားသောျားထောျားမြျား (၅)မေစ်ပခောျားတစ်ခါလျှင် ထောျားလမ်ျားဒကကောင်ျားတစ်ခကဒပြျား
ြါသည် ။

ျားလ် မမ ြို့ တွ င် ဘတ် စ် ကောျားသယ် ယူ ြေ့ ဒ

ောင် ဒ ျားဝေ် ဒ

ွဒြျားဒေ

ောင် မှု ဒြျားဒေသည့််

လင်ျားဒြါင်ျား (၄)လင်ျား မြျား ၎င်ျားတက
ေ့
အပြောဒ ောင်၊ အစမ်ျားဒ ောင်၊ အေဒ ောင်နင့်် အဝါ
ဒ ောင်စသည့်် အဒ ောင်(၄)မ ျားပြင့်် သတ်မတ်ဒြျားထောျားြါသည်။ ဘတ်စ်ကောျားေြါတ်မ ောျား
မောမူ ယောဉ်အသျားပြ သူပြည်သူမ ောျားအဒေပြင့်် ဘတ်စ်ကောျားစတင်ထွက်
အောျား သ နင် ေ်နင့််

ျားလ်မမ ြို့တွင်ျား

ြ်ကွက်မ ောျားက

ဥြမောအောျားပြင့်် အဝါဒ ောင်ဘတ်စ်ကောျားမ ောျားသည်
လြ်ငေ်ျားမ ောျား အဓကတည်

ည်ညွှေ်ျားဒေပခင်ျားပြစ်ြါသည်။

ျားလ်မမ ြို့လယ်ဒခါင်

စျားြွောျားဒ ျား

ောဒေ ောဒေသမ ောျားသေ့ နင်ငပခောျားသောျားခ ျားသောွ ျားဧည့််သည်မ ောျား

ဒ ျားဝယ်ထက
ွ ်နင် ေ်နင့်် လည်ြတ်ကကည့််ရှုနင် ေ်အတွက် ြဒ
ေ့
(ဃ) ဆ

ောဒေ ောဒေသ

ာင်ဆကာင်။ ဒဟောင်ဒကောင်မမ ြို့တွင် သယ်ယူြဒ
ေ့

ောင်ဒြျားလ က် ြါသည်။

ောင်ဒ ျားအမ ျားအစောျားမ ောျားစွော

ဒသော်လည်ျား အေျားအေ ျားဒေသမ ောျားသေ့ သွောျားဒ ောက်လြါက ဘတ်စ်ကောျားမ ောျားက စျားေင်ျား
ေ်လအြ်မည်ပြစ်ြါသည်။
သယ်ယူြဒ
ေ့
ြဒ
ေ့

မမ ြို့ဒတော်၏သယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားကဏ္ဍမော ဒကကောရျားြမောအဓကဒ

ောင်ဒ ျားမဟောဗ ျူဟော၌

ထောျား

ောင် ွက်လ က် မြျား သယ်ယူ

ောင်ဒ ျားလြ်ငေ်ျားမ ောျားအတွက် ဒပမယောအသျားခ ဒ ျားစမကေ်ျားမ ောျားက အဒကောင်အထည်

ဒြော်ဒ

ောင် ွက် ေ် အထူျားအောရစက်လြ်ဒ

ောင်လ က် ြါသည်။ ဒဟောင်ဒကောင်နင်င

အစျား သည် ဒပမယောြွြို့မြ ျားတျားတက်မှုအခွင့််အဒ ျားတစ် ြ်က

ထောျားလမ်ျားအသစ်မ ောျား

ခ ြို့ထွငဒ
် ြောက်လြ် ေ်အတွက် ခ မတ်ဒြျားခ့်ြါသည်။ ထေ့အပြင် ကမ္ော့်အ
သယ်ယူြဒ
ေ့

ောင်ဒ ျားဝေ်ဒ

င့်မ
် ထောျား

ောင်မှုမ ောျားနင့်် အ ည်အဒသွျားပမင့်် ထောျားလမ်ျားမ ောျားက ဒြောက်
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လြ်ဒ

ောင် ွက်ဒြျားနင် ေ်အတွက် ြူျားဒြါင်ျားဒ

ောင် ွက်မှုမ ောျားကလည်ျား ဒ

ောင် ွက်

ဒြျားခ့်ြါသည်။
(င) ထိုငဝ
် ြ်။

ထင်ဝမ်၏မမ ြို့ဒတော် တင်ဒြ၌ ထောျားသယ်ယူြဒ
ေ့

လောပခင်ျားသည် အဒကောင်ျား

ျားေည်ျားလမ်ျားပြစ်မြျား မမ ြို့ဒတော်၏

ွဒ

ောင်ဒ ျားပြင့််သွောျား
ောင်မှု ဒသောဒေ ော

ဒေသမ ောျားကြါ ဒတွြို့ပမင်ခစောျားနင်မည်ပြစ်သည်။ တင်ဒြမမ ြို့၏ MRTစေစ်မော ပမေ်
ဒစ ျားနှုေ်ျားေမ့်က
် ဒသော်လည်ျား အဒပခခအဒ
ဒသျားဘ နေယ်ဒေဒသျားသည်။ အ

ောက်အဦမ ောျားမော ဒ

ေ်မြျား

ောက်လြ်မြျားစျားပခင်ျားမ

ြါလအြ်ခ က်မ ောျားက ပြည့််

ည်ျားဒြျားနင်သည့််

ကကျားမောျားက ယ် ပြေေ့် မြျား ခ ျားသည် မ ောျားအောျား တ င် ဒြမမ ြို့ အ ေျားတစ် ဝ က် ဒေသမ ောျားသေ့
အခ ေ်တအတွင်ျား ြဒ
ေ့
(စ) ထင
ို ေး် ။

ောင်ဒြျားနင်သည့််ဘတ်စ်ကောျားလင်ျားမ ောျားက ဒပြျား

ွဒြျားဒေြါသည်။

ဘေ်ဒကောက်မမ ြို့၏ဒလထညစ်ညမ်ျားမှုက ဒလျှော့်ခ နင် ေ်၊ လူဒေမှု

အ င့််အတေ်ျားပမြှင့််တင်ဒြျားနင် ေ်နင့်် သဘောဝြတ်ဝေ်ျားက င်က ကောကွယ်နင် ေ်အတွက်
ဒလောင်စောသျားစွမှုဒလ ော့်ေည်ျားသည့်် ပမေ်
သယ်ယူြဒ
ေ့

ောင်ဒ ျားဝေ်ဒ

ေ်မြျား ယကကည်စတ်ခ ဒသော အမ ောျားပြည်သူ

ောင်မှုအောျား ဒ

ောင် ွက်ဒြျားနင်ပခင်ျားမ ဒသျားြါ။ သဒ
ေ့ သော်

ထင်ျားနင်ငသည် ၂၀၂၁ခနစ်တွင် အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြဒ
ေ့
ခ ျားသောွ ျားလောသူအဒ အတွက် ၄၀

ောခင်နှုေ်ျားမ ၆၀

ောင်ဒ ျားဝေ်ဒ

ောခင်နှုေ်ျားသေ့ တျားပမြှင်န
့် င် ေ်

ည်မေ်ျားထောျားြါသည်။ ထေ့ဒကကောင့်် မမ ြို့ဒတော်၏ယောဉ်ဒကကောြတ်
ဒ ျား

ွသူမ ောျားမ ဘေ်ဒကောက်မမ ြို့၏ြဒ
ေ့

စမကေ်ျားက ၁၉၉၄ခနစ်တွင် ခ မတ်ဒ ျား

ောင်

ောင်မှုပြင့််

ေ့မှု

င် ော အစအစဉ်

က်သွယ်ဒ ျားကွေ် က်ြြို့ွ မြ ျားတျားတက်ဒ ျား

ွဒြျားခ့်ြါသည်။ အ

ြါစမကေ်ျား၏ ြထမ

နင့်အ
် ဓကက ဒသောဒအောင်ပမင်မှုတစ် ြ်မော လင်ျားဒြါင်ျား(၂)လင်ျားပြင့်် ဒပြျား

ျား

ွနင်သည့််

များြ ထောျားပြစ်ြါသည်။ အ

ြါများြ ထောျားလင်ျား(၂)လင်ျားမော ရျား င်ျားမြျား အပခောျား ထောျား

လ င်ျား မ ောျားသေ့ ပမေ် ပမေ်

ေ် ကူျား ဒပြောင်ျား န င် ေ် အ တွ က်

ေ်

ထောျားဘူ တောမ ောျားစွော ပြင့််
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ခ တ်

က်ထောျားြါသည်။ ဘေ်ဒကောက်မမ ြို့တွင် အ

ြါလင်ျား (၂)လင်ျားအြါအဝင် လင်ျား

ဒြါင်ျား (၇)လင်ျား ြါသည်။ မမ ြို့ဒတော်၏သယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားကွေ် က်မော တျားတက်

လ က် ဒေမြျား လက် မဟောဗ ျူဟောစမကေ်ျားမော ၂၀၂၉ခနစ်တွင် ထောျားလင်ျားဒြါင်ျား (၁၈)
လင်ျားအောျား အသစ်ခ ြို့ထွင်ဒြောက်လြ်ဒြျားနင် ေ်ပြစ်သည်။ အ

ြါ ထောျားလင်ျားမ ောျားအောျား

ထောျားလင်ျားအခ ြို့မော မမ ြို့လယ်ဒခါင်သေ့ တက်ရက်ဒသော်လည်ျားဒကောင်ျား၊ မမ ြို့ကြတ်၍
ဒသော်လည်ျားဒကောင်ျား ဒပြျား
(

) ြဆ

ွဒြျားသွောျားမည်ပြစ်သည်။

ေး ှာေး။ မဒလျား ောျားနင်ငသည် ၁၉၉၈ခနစ်တွင် Commonwealth Games

မ ောျားက က င်ျားြပြ လြ် ေ်အတွက် မမ ြို့ဒတော်ကွောလောလမ်ြူ၌ မမ ြို့ပြ ထောျားလင်ျား(၂)လင်ျား
က ဒြောက်လြ်ဒပြျား

ွဒြျားခ့်ြါသည်။ Kelana Jaya လင်ျားမော မမ ြို့ဒတော်၏အဒ ြို့ဘက်မ

ဒတောင်ဘက်သလ
ေ့ ည်ျားဒကောင်ျား၊ Ampangလင်ျားမော မမ ြို့ဒတော်၏ဒပမောက်ဘက်မအဒ ြို့ဘက်
သလ
ေ့ ည်ျားဒကောင်ျား ဒပြျား

ွလ က် ြါသည်။ သဒ
ေ့ သော် မဒလျား ောျားနင်ငသည် ၁၉၈၈ခနစ်

ဒေ က်ြင်ျား၌ KL

တစ်လမ်ျားဒပြျား ထောျားလင်ျားနင့်် ကွောလောလမ်ြအ
ူ ပြည်ပြည်

ဒလ

ွလ က် သည့်် Express Rail Link (ERL)

ြ်သေ့ ဒပြျား

င် ော

ထောျားလင်ျားမအြ

အပခောျားဒသော ထောျားလင်ျားမ ောျားက ဒြောက်လြ်ဒြျားနင်ခ့်ပခင်ျားမ ခ့်ြါ။ ဘေ်ဒကောက်မမ ြို့ဒတော်
က့်သြ
ေ့ င် ကွောလောလမ်ြူမမ ြို့ဒတော်
သယ်ယူြဒ
ေ့

ယောဉ်ဒကကောြတ်

မ
ေ့ ှုမ ောျားဒကကောင့််

အမ ောျားပြည်သူ

ောင်ကွေ် က်အောျား တျားခ ြို့လြ်ကင်နင် ေ်အတွက် အဒ ျားဒြေါ်လအြ်လ က်

ြါသည်။ ထေ့ဒကကောင့်် မဒလျား ောျားနင်ငအစျား က မမ ြို့ဒတော်အဒေ က်ဘက်မ အဒ ြို့ဘက်
သဒ
ေ့ ပြျား

ွမည့််

အပမေ်လျှြစ
် စ် ထောျားလင်ျားအသစ်မ ောျားက

၂၀၂၁ခနစ်အဒစောြင်ျားတွင်

ဒြောက်လြ်မြျားစျား ေ်လ ောထောျားမြျား ၂၀၂၂ခနစ်တွင် စတင်ဒပြျား
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https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/06/ISEAS_Perspective_2020_72.pdf (Accessed Date-

14.8.2020)
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ထေ့ပြင် ၂၀၁၂ခနစ်တွင် ကွောလောလမ်ြမူ မ ြို့၏ MRT အြွြို့အစည်ျားက
Simens မမ ြို့မတစ်
ခအောျား ဒ

င့်် ဒပြျား

ထောျား၅၈စျားအောျား

ွ ေ်စစဉ်ဒြျားခ့်မြျား ြဂဂလကကမပဏအောျား ထောျားဘူတော(၂)

ောက်လြ်ဒြျား ေ် တောဝေ်ဒြျားအြ်ခ့်ြါသည်။ ၂၀၁၆ခနစ်တွင် မမ ြို့ဒတော်၏

အဒ ြို့ဒတောင်ဘက်အြင်ျားနင့်် အဒေ က်ဒပမောက်ဘက်အြင်ျားတအ
ေ့ ောျား ခ တ်
သည့်် ၅၁ကလမတော ည်လ ောျားဒသော ထောျားလမ်ျားြင်ျားအသစ်တစ်ခမတစ်
ထောျားမ ောျားအောျား စတင်ဒပြျား
န်ကိုန်မြ ြို့နှင်ှြနတဆ
၆။

ေးမြ ြို့

က်ထောျား

င့်် ဒမောင်ျားသူမ့်

ွဒြျားနင်ခ့်ြါသည်။6

ိုို့၏မြ ြို့မြသယ်ယူြို့ိုဆ

ာင်ဆ ေး

ိုြ်ငန်ေးြ ာေးအာေးှခ ံ ငံိုသံိုေးသြ်မ င်ေး

ပမေ်မောနင်င၏လူဦျားဒ စစဒြါင်ျား၏ ၃၀ ောခင်နှုေ်ျားမော မမ ြို့ပြဒေသမ ောျားတွင် ဒေထင်လ က်

ကကမြျား မမ ြို့ပြပြစ်ထွေ်ျားမှုမော အဒစောြင်ျားအ

င့််တွင် ဒေဒသျားဒသော်လည်ျား အော

ယဒေသတွင်ျား

အပခောျားနင်ငမ ောျားက့်သြ
ေ့ င် ပမေ်မောနင်င၏မမ ြို့ပြလူဒေမှုမော လ င်ပမေ်စွောတျားတက်လ က် ြါသည်။
ပမေ်မောနင်င၏မမ ြို့ပြဒေလူဦျားဒ မော ၂၀၅၀ တွင် ၄၅ ောခင်နှုေ်ျားအထ ပမင့််တက်လောနင်သည်ဟ
ခေေ့်မေ်ျားထောျားကကြါသည်။ ၎င်ျားက့်သေ့ မမ ြို့ပြလူဒေမှုသသောစွောပမြှင်တ
့် က်လောပခင်ျားမော ဒက ျားလက်
ဒေသမ ောျား၌

င်ျား နွမ်ျားြါျားမှုပမင့််မောျားလောပခင်ျား၊ အလြ်အကင်အခွင့််အလမ်ျားမ ောျား

ေ်အကေေ့်

အသတ် ပခင်ျားနင့်် မမ ြို့ပြဧ ယောအတွင်ျား တည်မငမ်မှုေည်ျားြါျားပခင်ျားတဒ
ေ့ ကကောင့််ပြစ်ြါသည်။ ထေ့ပြင်
မမ ြို့ပြဒေသ၏ ဒခတ်မမမ ြို့ပြသယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားအဒပခခအဒ

ောက်အဦမ ောျားနင့်် ဝေ်ဒ

ောင်မှု

မ ောျားမ သည့််အတွက် မမ ြို့ပြလူဒေမှုတျားတက်လောပခင်ျားအဒြေါ် ြအောျားတစ် ြ်ပြစ်ဒစခ့်ြါသည်။
၇။

ေ်ကေ်မမ ြို့နင့်် မနတဒလျားမမ ြို့အကကောျားတွင်လည်ျား လူဦျားဒ အ ဒသော်လည်ျားဒကောင်ျား၊ သယ်

ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားလအြ်ခ က်မ ောျားအ ဒသော်လည်ျားဒကောင်ျား ကွောပခောျားခ က်မ ောျား ဒေသည့််အတွက်

အေ ဂတ်မမ ြို့ပြသယ်ယူြေ့ဒ

6

ောင်ဒ ျားလအြ်ခ က်မ ောျားပြစ်သည့်် ယောဉ်ဒကကောြတ်

http://linklinejournal.com/public-transportation-asia/ (Accessed Date 10.8.2020)

ေ့မှုနင့်် ဝေ်

10
ဒ

ောင်မှုမ ောျားက ပြည့််

ည်ျားဒြျား ောတွင် မတူညကွပြောျားပခောျားေ ျားသည့်် အခက်အခမ ောျားနင့်် ကက

ဒတွြို့ ြါသည်။ မနတဒလျားတင်ျားဒေသကကျား၏ ၃၀ ောခင်နှုေ်ျားဒသော လူဦျားဒ မော မမ ြို့ပြဒေထင်သူမ ောျား
ပြစ်ကကမြျား ဒက ျားလက်ဒေလူထမောအမ ောျား

ျားပြစ်ကော

ေ်ကေ်မမ ြို့ပြဒေလူဦျားဒ မော တင်ျားဒေသ

ကကျား၏ ၇၀ ောခင်နှုေ်ျားက ကယ်စောျားပြ လ က် ြါသည်။ ထေ့ဒကကောင့််
ပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားစေစ်မ ောျားနင့်ြ
် တ်သက်၍ အ

အောျားထတ် မည်ပြစ်မြျား ဒမော်ဒတော်
အတွက်မူ

ေ်ကေ်မမ ြို့အတွက် အမ ောျား

င့််ပမင့််တင်ဒ

ောင် ွက် ေ် ကက ျားြမ်ျား

င်ကယ်ကသော အဓကထောျားအသျားပြ သည့်် မနတဒလျားမမ ြို့

င်ကယ်စျားေင်ျားနင်ပခင်ျားမ သည့်် မမ ြို့ဒေလူတေ်ျားစောျားမ ောျားအတွက် ဒ

သင့််သည့်် အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြဒ
ေ့
ေ်မော အဒ ျားကကျားလြါသည်။ အ

ောင် ွက်ဒြျား

ောင်ဒ ျားစေစ်မ ောျားက အဒကောင်အထည်ဒြော်ဒ

ြါမမ ြို့ကကျား(၂)မမ ြို့ အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ ဒ

ောင် ွက်

ောင်ဒ ျားမ ောျား

အ င်ဒပြဒခ ောဒမွြို့ဒစ ေ် ဒြောက်လြ်ဒြျားထောျားသည့်လ
် မ်ျားမ ောျားမော က ဉ်ျားဒပမောင်ျားဒေသည့််အတွက်
ဒမော်ဒတော်ယောဉ်အသျားမပြ နင်ဒသောပြည်သူမ ောျားအဒေပြင့်် သွောျားလောမှုပြ လြ် ောတွင် လဒလောက်
သင့််ဒလ ော်သည့််လမ်ျားဒကကောင်ျားမ ောျားမ သည့််အပြင် လမ်ျားမ ောျားမောလည်ျား ကယ်ြင်ယောဉ်ဒမောင်ျားေင်
ဒေသည့်် မမ ြို့ဒေလူ တ ေ်ျား စောျားမ ောျားအတွ က် သော ဦျားစော ဒြျားဒ

ောင် ွ က် ထောျားသက့် သေ့ ပြစ် ဒေြါ

သည်။7
န် ကို န် မြ ြို့၏ှ မြ ြို့မြသယ် ယူ ြိုို့ ဆ

ာင် ဆ ေး

ို ြ် င န်ေး ြ ာေး

ွ င် ှ င်

ို င် ကကံ ဆ

ွြို့ ဆန သည် ှ

စန်ဆ ေါ်ြှုြ ာေး
၈။

ပမေ်မောနင်င၏ ယခင်အြ်ခ ြ်ဒ ျားမမ ြို့ဒတော်ပြစ်သည့်် ယခ စျားြွောျားဒ ျားမမ ြို့ဒတော်ပြစ်ဒသော

ေ်ကေ်မမ ြို့သည် တင်ျားပြည်၏စစဒြါင်ျားပြည်တွငျား် ထတ်ကေ် GDP အတွက် ခေေ့်မေ်ျားဒပခ ၂၂
ောခင်နှုေ်ျားခေေ့် ထတ်လြ်ဒြျားလ က် ြါသည်။ ေ်ကေ်မမ ြို့ဒတော်၏လူဦျားဒ မော ၅သေ်ျားဒက ော်ခေေ့်

7

http://documents.worldbank.org/curated/en/119931591250382052/Urban-Transport-in-Yangon-

and-Mandalay-Review-of-Sector-Institutions-Expenditures-and-Funding (Accessed Date-6.8.2020)

11
မြျား တင်ျားဒေသကကျားတစ်ခလျားတွင်မူ ၇.၄သေ်ျားခေေ့်ဒေထင်လ က် ကကြါသည်။ မမ ြို့ဒတော်၏နစ်စဉ်
လူဦျားဒ တျားတက်မှုနှုေ်ျားမော ၂ ောခင်နှုေ်ျားခေေ့်ပြစ်ြါသည်။ အမ ောျားစဒသော အလြ်အကင်အခွင့််
အလမ်ျားမ ောျားမော မမ ြို့ဒတော်ဗဟတွင် အဒပခစက်တည် ဒေကကသည့််အတွက် လူဦျားဒ အထူထြ်
ပြစ်မြျား မမ ြို့ပြင်ဒေသမ ောျားတွင်မူ လူဦျားဒ သြ်သည်ျားမှုမ ြါ။ သဒ
ေ့ သော် မမ ြို့ပြင်နင့််
မ ောျား၏ လူဦျားဒ တျားတက်မှုနှုေ်ျားမော ပမင့််တက်ဒေ
ပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ
ဒပြျား

ောင်ဒ ျားစေစ်မ ောျားမော

ပြစ်ြါသည်။ ထေ့အတူ

ဒသော်လည်ျား ဒပြျား

ျား

ောင်ဒ ျားစေစ်၊ လက် တွင်
ွဒြျားလ က် သည့််

ထောျား

ောင်ဒ ျားစေစ်တပေ့ ြစ်ကကြါသည်။ ဒ

ောင်ဒ ျားစေစ်ပြစ်ဒသော Water Buses မ ောျားက ၂၀၁၇ခနစ်မစတင်၍

ပမစ်ဒကကောင်ျားသယ်ယူြဒ
ေ့

ေည်ျားြါျား

က်လက်ဒပြျား

ောင်ဒ ျားစေစ်နင့်် ဒ ဒကကောင်ျားသယ်ယူြေ့ဒ

ဒကကောင်ျားသယ်ယူြေ့ဒ

ေ်ကေ်မမ ြို့၏မမ ြို့ပြ

ျားနင့််သွောျားလောမှုအမ ောျား

ောင်ဒ ျားစေစ်တစ်ခပြစ်ဒသော ဘတ်စ်ကောျားသယ်ယူြေ့ဒ

အသျားပြ သူအဒ အတွက်ေည်ျားြါျားဒသော်လည်ျား
သယ်ယူြဒ
ေ့

က်စြ်ဒေသ

ေ်ကေ်မမ ြို့တွင်ျားခ ျားစဉ်အောျားလျား၏ထက်ဝက်ေျားြါျားက

ွဒြျားလ က် မြျား လူတေ်ျားစောျားအမ ျားမ ျားအတွက် အသင့််ဒလ ော်

သယ်ယူြေ့ဒ

ျား

ောင်ဒ ျားလင်ျားဒြါင်ျား

(၃)လင်ျားပြင့််

ဒပြျား

ွဒ

ောင် ွက်ဒြျားလ က်

ွသည့််ခ ျားစဉ်အဒ အတွက်နင့်် လက်ြါစျားေင်ျားသူခ ျားသည်အဒ အတွက်မော

ပြစ်ြါသည်။(ြ-၁)
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ြံို(၁)။ှ န်ကိုန်မြ ြို့

ွင်ှအဓကထာေးဆ

အြ ာေးမြည်သူသယ်ယူြို့ိုဆ

ာင် ွက်ဆြေး

ာင်ဆ ေးစနစ်ှ(၃)ြ ေး

ေ်ကေ်မမ ြို့တွင် ဒေေ့စဉ် ဘတ်စ်ကောျားသယ်ယူြေ့ဒ
၂သေ်ျားေျားြါျားခေေ့် ြါသည်။ ၎င်ျားတအ
ေ့ ေက် ကယ်ြင်ယောဉ်ြင်
မ ျားစမ မမ ြို့ဒေလူတေ်ျားစောျားအဒ အတွက်မော အပမင့််

က် ှသည်ှ

ောင်ဒ ျားစေစ်အောျား အသျားပြ သူဦျားဒ
င်ပခင်ျားမ သည့်် ဝင်ဒငွ

ျားပြစ်သည်။ ၎င်ျားက့်သေ့ ဘတ်စ်ကောျားအသျား

ပြ သူအဒ အတွက်မော ၁၈.၂ ောခင်နှုေ်ျားမ ၂၄.၁ ောခင်နှုေ်ျားအထပမြှင်တ
့် က်ဒေ
ကယ်ြင်ယောဉ်ြင်
သယ်ယူြဒ
ေ့

င်သူအဒ အတွက်မောလည်ျား

ောင်ဒ ျားဝေ်ဒ

မှုအလွှော

ပမင့််မောျားဒေ

ပြစ်ဒသော်လည်ျား

ပြစ်ြါသည်။

ဘတ်စ်ကောျား

ောင်မှု သျားစွသူအဒ အတွက်ပမင့််မောျားဒေပခင်ျားသည်

ေ်ကေ်မမ ြို့၏

13
မမ ြို့ပြသယ် ယူ ြေ့ ဒ

ောင် ဒ ျားစေစ် အောျား တျားတက် ြွြို့မြ ျားဒစ ေ် အဒ ျားြါဒသောအောျားသောခ က်

တစ် ြ်ပြစ်ြါသည်။ (ြ-၂)8

၁.၅%
ဘတ်စ်က ား (အကကား): 28.4%
ဘတ်စ်က ား (အလတ်နှင်အသ
သ

၁.၁%

ား): 21%

၇.၇%
၂၈.၄%

၈.၁%

်သတ ်ဆိုင်ကယ်: 7.2%

၂.၅%

စက်ဘား: 22.5%
သေသ က င်ားဖယ်ေ: 2.5%
က ား: 8.1%

၂၂.၅%

ေထ ား: 1.1%

၂၁.၀%

အငှ ားယ ဉ်: 7.7%
အခ

၇.၂%

ား: 1.5%

ြံှို (၂)။ှ န်ကိုန်မြ ြို့ ှသယ်
ှ
ယူြိုို့ဆ

ာင်ဆ ေးဝန်ဆ

ာင်ြှုအြ ေးအစာေးအ

ိုက်ှ

အသံိုေးမြ ြှု ာ ိုင်နှုန်ေးှ(၂၀၁၉)
၉။
က

၂၀၁၂ခနစ်မစတင်၍ ေ်ကေ်မမ ြို့၏မမ ြို့ပြသယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားအဒပခအဒေမော ပမေ်

ေ်စွော

င်ျားသွောျားသည်။ စျားြွောျားဒ ျားပြေ်လည်ဦျားဒမော့်လောမှုနင့််အတူ ဒမော်ဒတော်ယောဉ်တင်သွငျား် မှုနင့််

လင်စင်မ ောျားခွင်ပ့် ြ ဒြျားမှုအဒြေါ် ဥြဒေအ တင်ျားက ြ်ထောျားမှုမ ောျားက ဒပြဒလ ော့်ဒြျားခ့်သည့််အတွက်
ကယ်ြင်ယောဉ်ြင်

င်မှုအဒ အတွက်မော ၂၀၁၀ခနစ်မ ၂၀၁၇ခနစ်အတွင်ျား (၃)

လောခ့်သည်က ဒတွြို့ပမင် ြါသည်။

ေ်ကေ်မမ ြို့ဒတော်အတွင်ျား ဒမော်ဒတော်

ြမပမြှင့််တက်

င်ကယ်နင့််စက်ဘျား

အစ သည့်် နစ်ဘျားတြ်ယောဉ်မ ောျားဒမောင်ျားနင်မှုအဒြေါ် တင်ျားက ြ်မှုမ ောျား ဒေဒသော်လည်ျား မမ ြို့ပြင်

8

http://documents.worldbank.org/curated/en/246471591251239641/Urban-Transport-in-Yangon-

Institutions-Expenditures-and-Funding-Myanmar-Urban-Mobility-Overview-Notes (Accessed Date9.8.2020)
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ဧ ယောမ ောျားတွင်မူ အသျားပြ သူအဒ အတွက်မော ပမြှင်တ
့် က်ဒေ
လောဒေပခင်ျားမော အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြဒ
ေ့

ပြစ်ြါသည်။ ၎င်ျားက့်သေ့ ပမြှင်တ
့် က်

ောင်ဒ ျားစေစ် (ဘတ်စ်ကောျားနင့်် ဒ လမ်ျားြဒ
ေ့

ောင်ဒ ျား)

မ ောျားက ထေ်ျားသမ်ျားပြ ပြင် ေ်လအြ်ဒေဒကကောင်ျား ဒြော်ပြလ က် ြါသည်။ ထေ့အတူ ယောဉ်ဒကကော
ြတ်

ေ့မှု ပြဿေ မ ောျားမောလည်ျား အဒ ျားဒြေါ်ဒပြ င်ျား ေ် လအြ်လ က် သည့််စေ်ဒခေါ်မှုတစ် ြ်

ပြစ်မြျား မမ ြို့ဒတော်၏ကေ်ထတ်လြ်မှုစွမ်ျားအောျားနင့််လူဒေမှုအ

င့််အတေ်ျားက က

င်ျားဒစသည်က

ဒတွြို့ပမင် ြါသည်။
၁၀။

ေ်ကေ်မမ ြို့

ဘတ်စ်ကောျားအသျားပြ သူမ ောျားအတွက် ြ မ်ျားမျှကကောခ ေ်အောျား ဘေ်ဒကောက်

မမ ြို့၊ ဂ ကောတောမမ ြို့၊ ဒ

ောြလမမ ြို့တန
ေ့ င့်န
် ှုငျား် ယဉ်ကကည့််မည်

ြါက (၆၃)မေစ်ပြစ်မြျား ကွောလော

လမ်ြူမမ ြို့၊ မေလောမမ ြို့၊ ဟနွ င်ျားမမ ြို့နင့်် ဒြက င်ျားမမ ြို့စသည့််မမ ြို့ကကျားမ ောျားတွင်မူ ြ မ်ျားမျှကကောခ ေ်
(၅၂)မေစ်မ (၅၈)မေစ်နင့်် စင်ကောြူမမ ြို့တွင်မူ (၄၄)မေစ်သောကကောပမင့််ဒကကောင်ျားဒတွြို့
၁၁။

ြါသည်။

ေ်ကေ်မမ ြို့သည် အပခောျားမမ ြို့မ ောျားနင့််နှုငျား် ယဉ်လျှင် အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြဒ
ေ့

ောင်ဒ ျား

စေစ်(လမ်ျားဒလျှောက်ပခင်ျားမအြ)အောျား အသျားပြ သူမော ၅၀ ောခင်နှုေ်ျားခေေ့် ြါသည်။ ဥြမောအောျားပြင့််
ဘေ်ဒေါင်ျားမမ ြို့တွင် (၂၀) ောခင်နှုေ်ျား၊

ေ်ဟင်ျားမမ ြို့တွင် (၃၆) ောခင်နှုေ်ျား၊ တင်ဒြမမ ြို့တွင် (၃၇)

ောခင်နှုေ်ျား၊ တက မမ ြို့တွင် (၅၁) ောခင်နှုေ်ျား၊ စင်ကောြူမမ ြို့နင့််
တပေ့ ြစ်ကကြါသည်။

ထေ့ဒကကောင့််

ေ်ကေ်မမ ြို့၏အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ

သင့််တင့််ဒလ ောက်ြတ်ဒသောဒစ ျားနှုေ်ျား၊ ဒကောင်ျားမွေ်သည့််ဝေ်ဒ
အဦမ ောျားက အ င့််ပမင့််တင်နင်မည်
လြ်ငေ်ျားမ ောျားဒ

ျားလ်မမ ြို့တေ့တွင် (၆၆) ောခင်နှုေ်ျား
ောင်ဒ ျားစေစ်အောျား

ောင်မှုတန
ေ့ င့်် အဒပခခအဒ

ြါက ဒေသတွင်ျားတွင် အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ

ောင် ွက် ေ် အဒကောင်ျား

ျားမမ ြို့တစ်မမ ြို့ပြစ်လောနင်ြါသည်။(ဇယောျား-၁)

ောက်
ောင်ဒ ျား
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ဆေးု

်

၆၆%

စင်ကာေူ

၆၆%

တက
ု ျို

၅၁%

တင
ု လ
် ေ

၃၇%

ရှနဟ
် င
ု ေး်

၃၆%

ဘန်လ ေါင်ေး

၂၀%

ဟခ
ု ျီမင်ေး

၄%

ရန်ကန
ု ်
မန္တလ

၅၀%

ေး

၃%
၀%

၁၀%

၂၀%

၃၀%

ဇယာေးှ(၁)။ှအြ ာေးမြည်သူသယ်ယူြို့ိုဆ
၁၂။

၅၀%

၆၀%

၇၀%

ာင်ဆ ေးအသံိုေးမြ ြှု ာ ိုင်နှုန်ေးနှုငေး် ယှဉ် က်

ကမ္ောက
့် ေ်ျားမောဒ ျားအြွြို့ကကျား၏ ၂၀၁၈ခနစ်စစ်တမ်ျားအ ပမေ်မောနင်ငသည် ဒေသတွငျား် ၌

ယောဉ်မဒတော် တ
အမ ောျား

၄၀%

မှုမ ောျားနင့််

က်စြ်အဒပခအဒေမ ောျားဒကကောင့််

ဒသ

ျားပြစ်မြျား ဒေထင်သူဦျားဒ (၁၀၀,၀၀၀)လျှင် (၁၉)ဦျားခေေ့်ဒသ

သည်။ အထူျားသပြင့်် မမ ြို့ဒတော် ေ်ကေ်၏လမ်ျားဒြေါ်ဒသ
(၁၀၀,၀၀၀)လျှင် (၃၉)ဦျားခေေ့်ဒသ
လ က် သည့်် လမ်ျားဒြေါ်၌ဒသ

ျားသူ အဒ အတွက် မော
ျားဒေသည်က ဒတွြို့

ြါ

ျားမှုနှုေ်ျားမော ြမပမင့််မောျားဒေမြျား လူဦျားဒ

ျားဒေြါသည်။ ပမေ်မောနင်င

မမ ြို့ပြဒေသမ ောျားတွင် ပြစ်ြွောျား

ျားမှုနှုေ်ျား၏ထက်ဝက်ခေေ့်မော လမ်ျားဒလျှောက်သွောျားလောဒေသူမ ောျားနင့််

စက်ဘစျားေင်ျားသူမ ောျား ပြစ်ကကြါသည်။ ထေ့ဒကကောင့်် လမ်ျားအနတ ောယ်ကင်ျား င်ျားဒ ျားက ြမတျားတက်
ဒကောင်ျား မွေ်ဒစ ေ် အတွ က် လ အြ်လ က် သည့်် ဒဘျားအနတ ောယ် ကင်ျား င်ျား ဒ ျားမဟောဗ ျူဟော
စမကေ်ျားမ ောျားက လြ်ဒ

ောင် ေ်မော အဒ ျားကကျားလြါသည်။

16
၁၃။

ေ်ကေ်မမ ြို့၏ဒေသတွင်ျား၌ ဒလထထတွင် PM109 အမှုေ်ြစစည်ျားြါဝင်မှုအမ ောျား

ျားပြစ်မြျား

ကမ္ော့်က ေ်ျားမောဒ ျားအြွြို့အစည်ျားကကျား (World Health Organization-WHO) ကဒမျှော်မေ်ျား
ထောျားသည့်် (၇၀) µg/m310ထက်ြမပမင့််မောျားဒေဒသော်လည်ျား အပခောျားမမ ြို့ဒြါင်ျား (၂၃၀)က့်သေ့
(၈၉.၅) µg/m3 (CAI-Asia Center 2010) အတွင်ျားသော ဒကကောင်ျား ဒြော်ပြထောျားြါသည်။ အ
ဒလထ တွင်ျား အမှုေ်ြါဝင်မှု နှုေ်ျား ပမင့်် မောျားဒေ ပခင်ျား မော လွေ်ခ့်ဒသော

ြါ

ယ်စ နစ် က တည်ျား ကြင်

ဒမော်ဒတော်ကောျားအဒ အတွက် ြမမ ောျားပြောျားလောပခင်ျားနင့်် စက်မှုလြ်ငေ်ျားမ ောျားြမြွြို့မြ ျားတျားတက်
လောပခင်ျားဒကကောင့်် ပြစ်ြါသည်။ (ဇယောျား-၂)
ဦေး

ည်ဧ ယာြ ာေး

ဆ

ာင် ွက် က်

ခ ျားသောွ ျားလောမှုကကောခ ေ် (ထဒ ောက်မှု)

အသင့််အတင့််

မမ ြို့ပြသယ်ယူြေ့ဒ

အသင့််အတင့််

ောင်ဒ ျား အ

အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ

င်ဒပြဒခ ောဒမွြို့မှု (ထဒ ောက်မှု)

ောင်ဒ ျားစေစ်၏ တေ်ြျားသင့််တင့််မျှတမှု

ဒကောင်ျား

ောင်ဒ ျားအောျားအသျားပြ မှုြစ(တေ်ျားတူညမျှ မှု)

ဒကောင်ျား

(တေ်ျားတူညမျှ မှု)
အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ
ယောဉ်မဒတော်တ

မှု (ဒဘျားကင်ျားမှု)

ေမ့််က
အသင့််အတင့််/ည့်

ဒလအ ည်အဒသွျား (သေေ့် င်ျားမှု)
ဇယာေးှ(၂)။ှ န်ကိုန်မြ ြို့၏ှမြ ြို့မြသယ်ယူြို့ိုဆ

9

PM10 ဆုသည်မာှ လ

10

ထုထရ
ဲ ှ ၁မျီ

ာင် ွက်ြှု

ိုင် ာသံိုေးသြ် က်

ျီမျီတာ၏အဆ၁၀၀၀ထက်လသေးငယ်လသာအမှုနအ
် မာေးမ ာေးကုဆု

Microgram per cubic meter- µg/m3

များချားနင့််ဓါတ်ဒငွြို့မ ောျား ြါဝင်မှုြမောဏက

ာင်ဆ ေးဆ

သည်မော ဒလထထ ြေ်မှုေေ့်၊ ဒ ဒငွြို့နင့်် အနတ ောယ် ဒသော

လြါသည်။

ုေေါသည်။

17
ြနတ ဆ

ေးမြ ြို့၏ှ မြ ြို့မြသယ် ယူ ြိုို့ ဆ

ာင် ဆ ေး

ို ြ် င န်ေး ြ ာေး

ွ င် ှ င်

ို င် ကကံ ဆ

ွြို့ ဆန သည် ှ

စန်ဆ ေါ်ြှုြ ာေး
၁၄။

ပမေ်မောနင်င၏ေတယမမ ြို့ဒတော်ပြစ်ဒသော မဟောမဒခါင်ပမစ်ဝမ်ျားဒေသ (Grater Mekong

Sub region-GMS) ၏ဒပမောက်ဘက်စျားြွောျားဒ ျားစကကြံဒြေါ်တွင်တည် သည့်် မနတဒလျားမမ ြို့ဒတော်တွင်
လူဦျားဒ
လျား

၂၁သေ်ျားခေေ့်ဒေထင်လ က် မြျား တင်ျားဒေသကကျားအတွငျား် ဒေထင်သူဦျားဒ မော တစ်နင်င
စစဒြါင်ျားလူဦျားဒ ၏ ၁၂ ောခင်နှုေ်ျားခေေ့်ပြစ်ြါသည်။ တင်ျားပြည်၏စစဒြါင်ျားပြည်တွင်ျား

ထတ်ကေ် (GDP)၏ ၁၀ ောခင်နှုေ်ျားက အဒထောက်အြ့်ဒြျားလ က် ြါသည်။ တရတ်နင်ငနင့််
အနဒယနင်ငတန
ေ့ င့််ထစြ်လ က် သည့််အတွက် ြထဝအဒေအထောျားအ

အခ က်အခ ောက သည့််

ကေ်သွယ်ဒ ျားဗဟဒေသတစ်ခပြစ်ြါသည်။
၁၅။

မနတ ဒလျားမမ ြို့၏သယ် ယူ ြေ့ ဒ

အမ ောျား

ောင် ဒ ျားကဏ္ဍတွ င် ဒမော် ဒတော်

ျားပြစ်မြျား အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ

င် က ယ် အ သျားပြ မှု မော

ောင်ဒ ျားမော ဒသျားငယ်ဒသောအခေ်ျားကဏ္ဍတစ် ြ်

အပြစ် သောြါဝင်ဒေြါသည် ။ ယခင် က စက်ဘျားမမ ြို့ဒတော်ပြစ်ခ့်မြျား ယခ အခါတွင် ဒမော်ဒတော်
င် က ယ် အ သျားပြ သူ အ ဒ အတွ က် သေ်ျား န င့်် ခ ဒေြါသည် ။ (ြ -၃)

ြံို(၃)။ှြနတဆ

ေးမြ ြို့

ွင်အဓကအသံိုေးမြ

က် ှဆသာှသယ်ယူြို့ိုဆ

ာင်ဆ ေးစနစ်ြ ာေး
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မနတဒလျားမမ ြို့ဒတော်တွင် ဒမော်ဒတော်
ကေ်ျားလမ်ျားြေ့ဒ

င်ကယ်အသျားပြ မှုမော ၇၀ ောခင်နှုေ်ျားခေေ့် ြါသည်။

ောင်ဒ ျား ညွှေ်ကကောျားမှုဦျားစျားဌောေ၏ ၂၀၁၈ခနစ်ထတ်ပြေ်ခ က်အ တစ်နင်ငလျား

လင်စင် ဒမော်ဒတော်

င်ကယ်အဒ အတွက်၏ ၃၀ ောခင်နှုေ်ျား (၂၅၆၈၈၆စျား)မော မနတဒလျားမမ ြို့မ

ပြစ်ဒကကောင်ျား ဒတွြို့

ြါသည်။ ထေ့ဒကကောင့်် လူဦျားဒ

ကကသည့််အတွက် ဒမော်ဒတော်
တကောနင့််နှုငျား် ယဉ်ကကည့််မည်

င်ကယ်ြင်

၁၀၀၀လျှင် ၄၀၀စျားနှုေ်ျား ြင်

င်လ က်

င်မှုနှုေ်ျားမော ပမင့််မောျားလ က် သည့််အပြင် နင်င

ြါက ၅၀ ောခင်နှုေ်ျားအထ ပမင့််တက်လောနင်ဒကကောင်ျား ဒြော်ပြ

ထောျားြါသည်။ (ြ-၄)

5%
3%
လမာ်လတာ်ဆင
ု က
် ယ်: ၇၀%

22%

စက်ဘေးျီ : ၂၂%
ကယ
ု ေ
် င
ု က
် ာေး: ၅%

70%

ြံှို (၄)။ှြနတဆ

ေး

ိုငေး် ဆဒသကကေးအ

ဘတ်စက
် ာေး :

ွင်ေး ှှသယ်ယူြိုို့ဆ

၃%

ာင်ဆ ေးအြ ေးအစာေးအ

ိုက်ှ

အသံိုေးမြ ြှု ာ ိုင်နှုန်ေး
၁၆။

မနတဒလျားမမ ြို့၏ အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားဝေ်ဒ

ောင်မှုပြစ်သည့်် ဘတ်စ်ကောျား

အောျား အသျားပြ သူအဒ အတွက်မော အေည်ျားငယ်မျှသော မြျား ၎င်ျားတမ
ေ့ ော ကေ်စည်ကူျားသေ်ျား
ြေ့ဒ

ောင် ောတွ င်

ဒငွ ဒကကျားသျားစွ ေ်

အ

င်ဒပြမှုမ ဒကကောင်ျား ဒတွြို့

အခက် အ ခ သူ မ ောျားပြစ် ကကမြျား

ခ ျားတ သွောျားလော ေ်

ြါသည်။ အစျား မဟတ်ဒသောအြွြို့အစည်ျားပြစ်သည့်် ယောဉ်

စည်ျား ကမ်ျား ကကျားကကြ် ဒ ျားဒကော် မ တ (ယကက)က အမ ောျားပြည် သူ သ ယ် ယူ ြေ့ ဒ

ောင် ဒ ျားအောျား
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အသျားပြ သူမ ောျားအတွက် မေဘတ်စ်မ ောျားက ဒပြျား

ွဒြျားလ က် မြျား လက် တွင် မမ ြို့ဒတော်

ဘတ်စ်ကောျား ၁၈စျား (တစ်လလျှင် ခ ျားသည် ၉၀၀၀၀)ဦျား၊ ေင်ေ ယောဉ် ၃၈၃စျား (တစ်လလျှင်
ခ ျားသည် ၇၅၉၆၀၀ဦျား)၊ ဟင်ျားလက်ယောဉ် ၁၅စျား(တစ်လလျှင် ခ ျားသည် ၂၄၃၀၀ဦျား)နင့််
လက်ထ ြ်ကောျား ၄၀၁စျား(တစ်လလျှင် ခ ျားသည် ၆၈၆၇၀၀ဦျား)ခေေ့် ြါသည်။ ြ မ်ျားမျှခ ျားသည်
(၁၀၀)ခေေ့်အောျား တစ်ဒေေ့လျှင် (၃)ဒကကောင်ျားနှုေ်ျားပြင့်် ဒပြျား

ွဒြျားလ က် ြါသည်။ သဒ
ေ့ သော် ထောျား

လမ်ျားသယ်ယူြေ့ဒ

ထောျားလမ်ျားနင့််ဘူတောရကကျားတည် ဒေ

ောင်ဒ ျားနင့်ြ
် တ်သက်၍ မမ ြို့ဒတော်၌

ဒသော်လည်ျား ဒေသတွင်ျားမမ ြို့ပြ ထောျားလင်ျားဒပြျား
တွက်

ကကည့််မည်

ြါက ယဉ်မြ င်ဒပြျား

ွ ေ်မောမူ ယင်ျားတ၏
ေ့ ဒနျားဒကွျား၍ အခ ေ်အောျားပြင့််

ွ ေ်အခက်အခမ ောျား ဒေြါသည်။ ဒကောင်ျားမွေ်စွော

လည် ြ တ် မှု မ ဒသျားဒသော အမ ောျားပြည် သူ သ ယ် ယူ ြေ့ ဒ
ဒမော်ဒတော်

င်ကယ် လင်စင်ဒလျှောက်ထောျားမှု ောခင်နှုေ်ျားမော

ပြည်သူလူထအဒေပြင့််

ောင် ဒ ျားစေစ် မ ောျားမ သည့်် အ တွ က်
က်လက်တျားပမြှင်ဒ
့် ေမြျား မမ ြို့ဒေ

၎င်ျားတလ
ေ့ ြ်ငေ်ျားခွင်သေ့သွောျားလော ောတွင်

ဝေ်ထြ်ဝေ်ြျားပြစ်ဒစနင်မြျား

မမ ြို့ဒတော်၏အေ ဂတ်စျားြွောျားဒ ျားြွြို့မြ ျားတျားတက်မှုအဒြေါ် အခက်အခပြစ်ဒစနင်ြါသည်။
၁၇။

၂၀၁၈ ခနစ် WHO ၏ထတ်ပြေ်ခ က်အ ပမေ်မောနင်ငအတွငျား် ယောဉ်မဒတော်တ

ြွောျားပခင်ျားမ ောျားအေက် မနတဒလျားတင်ျားသည် အပမင့််

ျားတွင် ဒေမြျား ဒသ

မှုပြစ်

ျားမှုနှုေ်ျားမော လူဦျားဒ

၁၀၀,၀၀၀ လျှင် (၃၉)ဦျားပြစ်ြါသည်။ ထက်ဝက်ခေေ့်မော ဒပခလ င်သွောျားလောသူမ ောျားနင့်် စက်ဘျား၊
င်ကယ်စျားေင်ျားသူမ ောျားပြစ်ကကြါသည်။
၁၈။

WHO ၏ထတ်ပြေ်ခ က်အ

အင်ဂ င်မထတ်လွှတ်သည့််များချားဒငွြို့မ ောျား၊ ြေ်မှုေ်ေ့မ ောျားနင့််

ောသအလက်ကောဘွေ်ဓါတ်တဓါတ်ြစစည်ျားမ ောျားဒလောင်ကျွမ်ျား ောမ ထွကဒ
် ြေါ်လောဒသောဓါတ်ဒငွြို့
မ ောျားဒကကောင့်် ဒလထထတွင် WHO မအကကပြ ထောျားဒသော ၂၀ µg/m3 ၏သျား
လ က် ဒကကောင်ျား ဒပြောကကောျားထောျားြါသည်။

အထပမြှင်တ
့် က်
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၁၉။

မမ ြို့ပြဒေပြည်သူလူထအမ ောျားစမော ဒမော်ဒတော်

င်ကယ်မ ောျားက တွင်က ယ်စွောအသျားပြ

ဒေပခင်ျားဒကကောင့်် အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားအခေ်ျားကဏ္ဍမော ဒများမေ်လ က် ြါသည်။

အဓကအောျားပြင့်် လမ်ျားမကကျားမ ောျားနင့်် လမ်ျား

မ ောျားတွင် စက်ဘျားစျားသမ
ူ ောျားနင့်် ဒပခလ င်သွောျားလော

သူမ ောျားအတွက် သျားသေေ့်ထောျား ဒြျား မည့််လမ်ျားဒကကောင်ျားမ ောျားက့်သဒ
ေ့ သော အဒပခခအဒ
ြင်ျားတွင် လအြ်ဒေဒသျားသည်။ ဒမော်ဒတော်

ောက်အဦ

င်ကယ်စျားေင်ျားမှုအောျား နစ်သက်စ ောေည်ျားလမ်ျား

အပြစ် ဒပြောင်ျားလအသျားပြ ဒေပခင်ျားမော ယောဉ်မဒတော်တ

မှုမ ောျားအြါအဝင် လမ်ျားဒဘျားအနတ ောယ်

ကင်ျား င်ျားဒ ျားအတွက် မ ောျားစွောအက ျားသက်ဒ ောက်မှု ဒေမြျား စေ်ဒခေါ်မှုမ ောျားကြါ ပြစ်ဒြေါ်ဒစနင်
သည့််အခ က်ပြစ်ဒကကောင်ျား (ဇယောျား-၃)တွင် သျားသြ်တင်ပြထောျားြါသည်။11
ဦေး

ည်ဧ ယာြ ာေး

ဆ

ာင် ွက် က်

ခ ျားသောွ ျားလောမှုကကောခ ေ် (ထဒ ောက်မှု)

ေမ့််က

မမ ြို့ပြသယ်ယူြေ့ဒ

ေမ့််က

ောင်ဒ ျား အ

အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ

င်ဒပြဒခ ောဒမွြို့မှု (ထဒ ောက်မှု)

ောင်ဒ ျားစေစ်၏ တေ်ြျားသင့််တင့််မျှတမှု

ဒကောင်ျား

ောင်ဒ ျားအောျားအသျားပြ မှုြစ(တေ်ျားတူညမျှ မှု)

ေမ့််က

(တေ်ျားတူညမျှ မှု)
အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ
ယောဉ်မဒတော်တ

မှု (ဒဘျားကင်ျားမှု)

အသင့််အတင့််/ည့်
အသင့််အတင့််/ည့်

ဒလအ ည်အဒသွျား (သေေ့် င်ျားမှု)
ဇယာေးှ(၃)။ှြနတဆ

11

ေးမြ ြို့၏ှမြ ြို့မြသယ်ယူြို့ိုဆ

ာင်ဆ ေးဆ

ာင် ွက်ြှု

ိုင် ာှသံိုေးသြ် က်

http://documents.worldbank.org/curated/en/119931591250382052/Urban-Transport-in-Yangon-and-

Mandalay-Review-of-Sector-Institutions-Expenditures-and-Funding (Accessed Date-6.8.2020)
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န်ကိုန်မြ ြို့ ှမြ
ှ ြို့မြသယ်ယူြို့ဆ
ို

ာင်ဆ ေးအဖွြို့အစည်ေးြ ာေးနှငှ် အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆ

ာင် ွက်ှ

ဆြေးြှုြ ာေး
၂၀။

ေ်ကေ်တင်ျားဒေသကကျားအစျား အြွြို့သည်

ေ်ကေ်တင်ျားဒေသကကျားသယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျား

အောဏောြင်အြွြို့ (Yangon Region Transport Authority-YRTA) အောျားတည်ဒထောင်ခ့်မြျား
အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ
သည်။ YRTA သည်
သယ် ယူ ြေ့ ဒ

ောင်ဒ ျားလြ်ငေ်ျားမ ောျားက

ထောျားသယ်ယူြေ့ဒ

ောင် ဒ ျားလ ြ် င ေ်ျား မ ောျားက

အဒကောင်အထည်ဒြော်ဒ

ောင်ဒ ျားမအြ ကေ်လမ်ျားနင့်် ဒ လမ်ျားအမ ောျားပြည်သူ
က င် တွ ယ် လ ြ် ဒ

ဒေထင်သူပြည်သူလူထအတွက် မမ ြို့တွင်ျားသယ်ယူြေ့ဒ
ဒစ ေ် ည် ွ ယ်၍ ၂၀၁၇ခ နစ် ၊ ဇေ်ေဝါ လ၁၆
ဝေ်ဒ

ောင် ခ့် ြါသည် ။

ေ် က ေ် မမ ြို့ တွ င်ျား

ောင်ဒ ျားစေစ်အောျား အ

င်ဒပြဒခ ောဒမွြို့

က်ဒေေ့မ စတင် ၍

ေ်ကေ်ဘ တ်စ်ကောျား

ောင်မှုမ ောျားအစအစဉ် Yangon Bus Service (YBS) ယောဉ်လင်ျားမ ောျားအောျား စတင်အဒကောင်

အထည်ဒြော်ဒပြျား

ွခ့်ြါသည်။ ယခအခါ အ

ပြည်သူမ ောျားဒငွဒြျားဒခ ောတွင် ြမအ
ဒြျားဒ

ောင် ွက်ခ့်ြါ

ောင်ဒစမည့််ဝေ်ဒ

ြါ YBS ယောဉ်လင်ျားမ ောျားက စျားနင်ျားလက်ြါသူ

င်ဒပြဒခ ောဒမွြို့ဒစ ေ်အတွက် ကတ်စေစ်ပြင့်် ယောဉ်စျားခ

ောင်မှု Yangon Payment Services-YPS အောျား ယောဉ်အစျားဒ ဒြါင်ျား

၅၉၇ စျားတွင် ၂၀၂၀ပြည့််နစ်၊ ဇူလင်လ ၂၁ က်ဒေေ့တွင် အ

င့််ပမင့််တင်ဒ

ောင် ွက်ဒြျားခ့်မြျား

ပြစ်ြါသည်။ အ

ြါ YPS ကတ်အောျား ကတ် ၁ကတ်လျှင် ဒငွက ြ် ၂၀၀၀ က ြ်နှုေ်ျားပြင့်် ဝယ်ယူ

နင်မြျား အေည်ျား

ျားဒငွက ြ် ၁၀၀၀မစ၍ အမ ောျား

ျားဒငွ က ြ် ၅၀၀၀၀ ထဒငွပြည့််သွင်ျားကော

အသျားပြ နင်ြါသည်။ ထေ့ပြင် ကတ်သျားစွသူမ ောျားအဒေပြင့်် YPS ကတ်မ ောျားအောျား
G&G

င်ဒြါင်ျား ၁၀၂

င်တွင် ဝယ်ယူ

ေ်ကေ်မမ ြို့

နင်မြျား ကတ်သျားစွ ောတွင် အခက်အခနင့်ပ် ြဿေ

တစ်စတစ် ောကက ဒတွြို့ြါက ကူညဒပြ င်ျားဒြျားနင် ေ်အတွက်

ူျားဒလ၊ သမင်ျားနင့်် တောဒမွတေ့

တွင် YPS Service Center (၃)ခအောျား ြွင့််လစ်ဒြျားထောျားြါသည်။ ထေ့ပြင် YPSက့်သဒ
ေ့ သော ြမ
ဒကောင်ျားမွေ်သည့််အပခောျားဝေ်ဒ

ောင်မှုအသစ်မ ောျားနင့်် ကတ်အမ ျားအစောျားမ ောျားကလည်ျား Cashless
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Eco System တစ် ြ်အဒကောင်အထည်ဒြော်နင် ေ် ည်မေ်ျား၍ ထြ်မဒ
ပြစ်ြါသည်။12 ၎င်ျားက့်သေ့ အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ
က အ

င့််ပမင့််တင်နင်ခ့်မြျား သယ်ယူြေ့ဒ

ြူျားဒြါင်ျားလြ်ဒ

ောင်ဒစခ့်ဒသော်လည်ျား အ

ေည်ျားြညောနင့််

င်ျားနျားပမြှ ြ်နမှု

ောင်ဒ ျားဝေ်ဒ

ောင် ွက်ဒြျားသွောျားမည်
ောင်မှုအ ည်အဒသွျားမ ောျား

ောင်ဒ ျားကဏ္ဍတွင် ြဂဂလကအြွြို့အစည်ျားမ ောျားအောျား
ြါစေစ်သစ်၏ဒ

ည်တည်တ့်ခင်မမဒ ျားအတွက်မူ

င် ောစေ်ဒခေါ်မှုမ ောျားက ဒတွြို့ကက လောနင်ြါသည်။ ထေ့ပြင် YRTA

ည် အဖွဲွဲ့အစည်ား ျ ားအပိုင်ားပိုင်ားကွဲခပ ားတည်ေှသေခ င်ားနှင် အဖွဲွဲ့အစည်ားဆိုင်ေ အ ားေည်ား ျက်
ျ ားသ က င် မ ွဲ့ခပ

ယ်ယူပို့သ
ို ဆ င်သေားလိုပ်ငေ်ား ျ ားအ ား ခပ ခပင်သခပ င်ားလွဲ ှုခပ လိုပ်ေ တင်

အ ားေည်ား ှု ျ ားေှသေပါ

ည်။ ေေ်ကိုေ်မ ွဲ့ခပ

တင် သဆ င် ေွ က် ေ ေ် အ တ က်

ယ်ယူပို့ိုသဆ င်သေားလိုပ်ငေ်ား ျ ားကို အဆင်ခ င်

အ င် အ ဏ ေှ သ

စ စဉ် လို ပ် ကို င် ှု ၊

ေင်ား နှားခ ပ် နှှံ ှု နှ င်

ဝေ်သဆ င် ှုအဆင်အတေ်ားကကား ကပ် တ
ှု အ
ိုို့ ား ပို ိုသက င်ား ေ်သအ င် သဆ င်ေွက်
က ္ ဘဏ်အဖွဲွဲ့အစည်ားကကား (The World Bank) ှ အကကှံခပ တင်ခပထ ားပါ

င်သ က င်ား
ည်။(ဇယ ား-

၄)13,14
ေ်ကေ်မမ ြို့ဒတော်အတွက် မမ ြို့ပြသယ်ယူြေ့ဒ
ပြဿေ

ြ်မ ောျားနင့််

ကာ

ောင်ဒ ျား

ိုှ(၁-၂)နှစ်

ကာ

င် ောလအြ်ခ က်မ ောျားနင့််စမကေ်ျားမ ောျား
်(၂-၃)နှစ်

နှစ် ှည်ှ(၃-၅)နှစ်

 တင်ျားဒေသကကျားနင့်် ပြည်

 နင်ငဒတော်အစျား ထမ

ကွောဟခ က်
 ဒငွဒကကျားဒထောက်ြမ
့် ှု
မလဒလောက်ပခင်ျားဒကကောင့််
မမ ြို့ပြသယ်ယူြဒ
ေ့
ဝေ်ဒ

ောင်ဒ ျား

ောင်မှုအ ည်အဒသွျား

 ဒငွလျားဒငွ င်ျားနင့််
လြ်ငေ်ျားလည်ြတ်

13

14

င့်တ
် ွင် ဒငွဒကကျား

အဒထောက်အြ့်ဒြျားဒသော

ေ် ကေ်က စ တ်

ဒထောက်ြ့်မှုြမောဏတျား

ဘဏ္ဍောဒ ျားမူဝါေမ ောျားနင့််

မ ောျားအတွက် ဝင်ဒငွ

ပမြှင့်် ေ်အတွက် လက်

အြွြို့အစည်ျား

ယောဉ်စျားခမဟတ်သည့််

ညြှနှုင်ျားဒ

နင်မည့်် အလောျား
12

ေယ်အ

င် ော

ောင် ွက်မှုပြင့််

https://issuu.com/myanmarnewspaper/docs/22_july_20 (Accessed Date-28.7.2020)
https://7day.news/189725 (Accessed Date-12.8.2020)
http://documents.worldbank.org/curated/en/246471591251239641/Urban-Transport-in-Yangon-

Institutions-Expenditures-and-Funding-Myanmar-Urban-Mobility-Overview-Notes(Accessed Date-10.8.2020)
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မ ောျားက အောျားေည်ျားယေ့ယွင်ျား

အလောဒြေါ် အဒပခခ

ဝင်ဒငွ

ဒစပခင်ျား၊

ဒသောမမ ြို့ပြသယ်ယူ

မ ောျား (ဘျားခွေ်၊ ြစစည်ျားခွေ်၊

ေည်ျားလမ်ျားအသစ်မ ောျား

ြဒ
ေ့

စက်သျား

ပြစ်သည့်် ဒပမယောတေ်ြျား

 အသျားပြ သူအဒ အတွက်

ောင်ဒ ျား

နင်မှုေည်ျားလမ်ျား

ဒငွဒကကျား

အဒြေါ် အထူျား

မ ောျားပြောျားလောခ ေ်တွင်

စမကေ်ျားသစ်မ ောျားက

ကေ်စည်ခွေ်နင့်် ယောဉ် ြ်

ဒြော်ဒ

သယ်ယူြဒ
ေ့

ဦျားစောျားဒြျား

ေ ျားခမ ောျား)ကအသျားပြ ေ်၊

သျား

ောင်ဒ ျားစေစ်

က ပြ ပြင်ထေ်ျားသမ်ျားပခင်ျား
နင့်် အ

င့််ပမြှင့််တင်နင်မှု

လြ်ဒ

ောင် ေ်၊

 အြွြို့အစည်ျားြင်ျား

အောျားေည်ျားပခင်ျား။

ညြှနှုင်ျားဒ

ောင် ွက်မှု

 နင်ငဒတော်အစျား မ

နင်မည့််

ောင်ပခင်ျား၊ စက်
အဒပခပြ အခွေ်

မ ောျားနင့်် အြဒ

ောင်ျား

ဘဏ္ဍောဒ ျားနင့်် သျားမေ်ျား

အြျားအခမ ောျားက ောဒြွ

ဒပခမူဝါေမ ောျား၏

ဒြော်ထတ် ေ်၊

မ ောျားက တျားခ ြို့

အဒထောက်အြပြင့််

 စက်သျား

လြ်ကင် ေ်။

အထက်ဒြော်ပြြါ ေည်ျား

ဝင်ဒငွအ င်ျားအပမစ်

လမ်ျားမ ောျားမ ဝင်ဒငွက ပြေ်

အသစ်မ ောျားက ထည့််

လည်ခွဒဝသည့်် ယနတ ောျား

သွင်ျားစဉ်ျားစောျား ောတွင်

တစ်ခထူဒထောင်ဒ ျား

အခွေ်က့်သေ့

င်ျား နွမ်ျားြါျားသူ

ထည့််သွငျား် စဉ်ျားစောျား ေ်။

ပြည်သူမ ောျား၏စျားြွောျားဒ ျား
နင့်် လူမှုဒ ျားဒြေါ်
ေေ့်က င်ဘက်အက ျား
သက်ဒ ောက်မှုမ ောျား မပြစ်
ဒြေါ်ဒစ ေ် ဒလ့်လော
ေ်ျားစစ်မှုမ ောျားပြ လြ် ေ်။

ဇယာေး(၄)။ န်ကိုန်မြ ြို့ဆ

ာ်အ

ွက်ှမြ ြို့မြသယ်ယူြို့ဆ
ို

ာင်ဆ ေး

ိုင် ာ

အ
ို ြ် က်ြ ာေးနှငှ်

စြံကန်ေးြ ာေး
ြနတဆ

ေးမြ ြို့ ှှမြ ြို့မြသယ်ယူြို့ဆ
ို

ာင်ဆ ေးအဖွြို့အစည်ေးြ ာေးနှငှ် အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆ

ာင် ွက်ှ

ဆြေးြှုြ ာေး
၂၁။

မနတဒလျားမမ ြို့၏အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ

နှုငျား် လြ်ဒ

ောင်ဒ ျားကဏ္ဍက အ

င့််ပမင့််တင်နင် ေ် ညြှ

ောင်နင်မည့်် မနတဒလျားတင်ျားဒေသကကျား အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြဒ
ေ့

ောင်ဒ ျား

င် ော
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အောဏောြင်အြွြို့အောျား

တည်ဒထောင် ေ်မော

အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ
ခ မတ်ဒ

အဒ ျားကကျားလြါသည်။

မနတဒလျားတင်ျားဒေသကကျား

ောင်ဒ ျား

င် ောအောဏောြင်အြွြို့အောျား ထူဒထောင်နင် ေ် မူဝါေမ ောျား

ောင် ွက်ပခင်ျားပြင့်် ြထမအ

င့််အဒပခခအတ်ပမစ်ပြစ်သည့်် အ ည်အဒသွျားပြည့််ဝဒသော

ေည်ျားြညောြင်ျား

င် ောြ့်ြျားဒြျားမှုမ ောျားနင့််

တည်တ့်ခင်မမသည့််
အထည်ဒြော်ဒ

ဒငွဒကကျား

မမ ြို့ပြသယ်ယူြဒ
ေ့

င် ောကူညဒထောက်ြ့်မှုမ ောျားပြင့််

ောင်ဒ ျားမဟောဗ ျူဟောစမကေ်ျားမ ောျား

ြဒ
ေ့

ောင်ဒ ျားလြ်ငေ်ျားမ ောျားအတွက်

က ျားယောျားအပြည်ပြည်

င် ော

ောင်ဒ ျားလြ်ငေ်ျား

ြါသည်။ မမ ြို့ပြသယ်ယူ
ြူျားဒြါင်ျားဒ

ောင် ွက်ဒ ျား

ဒအဂ င်စ (Korea International Cooperation Agency-KOICA) ၏ကူညဒထောက်ြ့်မှု
အတွ က် ဒ

ဒ ျား

ွျား ဒနွျား မှု မ ောျားပြ လ ြ် လ က် ြါသည် ။ မနတ ဒလျားမမ ြို့အဒေပြင့်် ဒြါင်ျား စြ် မမ ြို့ပြ

သယ်ယူြဒ
ေ့

ောင်ဒ ျားကကျားကကြ်မအ
ှု ောဏောြင်အြွြို့တည်ဒထောင်ပခင်ျား၊ လက်

အဒပခခအဒ

ောက်အဦမ ောျားအောျား ပြ ပြင်ထေ်ျားသမ်ျားပခင်ျား၊ အ

ြတ်

ည်

ခ မတ်အဒကောင်

ောင် ွက် ေ်ပြစ်ြါသည်။ မနတဒလျားမမ ြို့ဒတော်၏မမ ြို့ပြသယ်ယူြဒ
ေ့

မ ောျားအတွက် ဒငွဒကကျားသျားစွမှုမ ောျားမော လဒလောက်မှုမ သည်က ဒတွြို့

ဒ

ေ့မှုစမခေေ့်ခွပခင်ျားမ ောျားက အဒကောင်အထည်ဒြော်ဒ

တည် ဒေသည့််

င့််ပမင့််တင်ပခင်ျားနင့်် ယောဉ်ဒကကော

ောင် ွက်နင်မည်ပြစ်သည်။ (ဇယောျား -

၅)15
မနတဒလျားမမ ြို့ဒတော်အတွက် မမ ြို့ပြသယ်ယူြဒ
ေ့
ပြဿေ

ြ်မ ောျားနင့််

ကာ

ိုှ(၁-၂)နှစ်

ောင်ဒ ျား
ကာ

င် ောလအြ်ခ က်မ ောျားနင့်စ
် မကေ်ျားမ ောျား
်(၂-၃)နှစ်

နှစ် ှည်ှ(၃-၅)နှစ်

 တင်ျားဒေသကကျားနင့်် ပြည်

 နင်ငဒတော်အစျား ထမ

ကွောဟခ က်
 ဒငွဒကကျားဒထောက်ြမ
့် ှု
မလဒလောက်ပခင်ျားဒကကောင့််
မမ ြို့ပြသယ်ယူြဒ
ေ့
ဒ ျားဝေ်ဒ
15

ောင်မှု

ောင်

 ဒငွလျားဒငွ င်ျားနင့််
လြ်ငေ်ျားလည်ြတ်

ေယ်အ

င့်တ
် ွင် ဒငွဒကကျား

အဒထောက်အြ့်ဒြျားဒသော

ေ် ကေ်က စ တ်

ဒထောက်ြ့်မှုြမောဏတျား

ဘဏ္ဍောဒ ျားမူဝါေမ ောျားနင့််

မ ောျားအတွက် ဝင်ဒငွ

ပမြှင့်် ေ်အတွက် လက်

အြွြို့အစည်ျား

http://documents.worldbank.org/curated/en/319461591251792715/Urban-Transport-in-Mandalay-

Institutions-Expenditures-and-Funding-Myanmar-Urban-Mobility-Overview-Notes (Accessed Date-10.8.2020)

င် ော
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အ ည်အဒသွျားမ ောျားက

နင်မည့်် အလောျား

အောျားေည်ျားယေ့ယွင်ျားဒစပခင်ျား၊ အလောဒြေါ် အဒပခခ
 အသျားပြ သူအဒ အတွက် ဒသောမမ ြို့ပြသယ်ယူ

ညြှနှုင်ျားဒ

ဝင်ဒငွ

ဒငွဒကကျား

နင်မှုေည်ျားလမ်ျား

စက်သျား

ပြစ်သည့်် ဒပမယောတေ်ြျား

သယ်ယူြဒ
ေ့

စမကေ်ျားသစ်မ ောျားက

ကေ်စည်ခွေ်နင့်် ယောဉ် ြ်

ဒြော်ဒ

စေစ်က ပြ ပြင်ထေ်ျားသမ်ျား

ဦျားစောျားဒြျား

ေ ျားခမ ောျား)ကအသျားပြ ေ်၊

သျား

ပခင်ျားနင့်် အ

လြ်ဒ

နင်မှု အောျားေည်ျားပခင်ျား။

ောင် ေ်၊

အဒြေါ် အထူျား

 နင်ငဒတော်အစျား မ

 အြွြို့အစည်ျားြင်ျား

နင်မည့််

ေည်ျားလမ်ျားအသစ်မ ောျား

ြဒ
ေ့

င့်ပ် မြှင့််တင်

ောင် ွက်မှုပြင့််

မ ောျား (ဘျားခွေ်၊ ြစစည်ျားခွေ်၊

မ ောျားပြောျားလောခ ေ်တွင်
ောင်ဒ ျား

ောင်ဒ ျား

ယောဉ်စျားခမဟတ်သည့််

ောင်ပခင်ျား၊ စက်
အဒပခပြ အခွေ်

မ ောျားနင့်် အြဒ

ောင်ျား

ဘဏ္ဍောဒ ျားနင့်် သျားမေ်ျား

အြျားအခမ ောျား (sub

ဒပခမူဝါေမ ောျား၏

charges wit)က ောဒြွ

မ ောျားက တျားခ ြို့

အဒထောက်အြပြင့််

ဒြော်ထတ် ေ်၊

လြ်ကင် ေ်။

အထက်ဒြော်ပြြါ ေည်ျား

ညြှနှုင်ျားဒ

ောင် ွက်မှု

 စက်သျား

အခွေ်က့်သေ့

လမ်ျားမ ောျားမ ဝင်ဒငွက ပြေ်

ဝင်ဒငွအ င်ျားအပမစ်

လည်ခွဒဝသည့်် ယနတ ောျား

အသစ်မ ောျားက ထည့််

တစ်ခထူဒထောင်ဒ ျား

သွင်ျားစဉ်ျားစောျား ောတွင်

ထည့််သွငျား် စဉ်ျားစောျား ေ်။

င်ျား နွမ်ျားြါျားသူ
ပြည်သူမ ောျား၏စျားြွောျားဒ ျား
နင့်် လူမှုဒ ျားဒြေါ်
ေေ့်က င်ဘက်အက ျား
သက်ဒ ောက်မှုမ ောျား မပြစ်
ဒြေါ်ဒစ ေ် ဒလ့်လော
ေ်ျားစစ်မှုမ ောျားပြ လြ် ေ်။

ဇယာေး(၅)။ြနတဆ

ေးမြ ြို့ဆ

ာ်အ

ွက်ှမြ ြို့မြသယ်ယူြို့ဆ
ို
စြံကန်ေးြ ာေး

ာင်ဆ ေး

ိုင် ာ

အ
ို ြ် က်ြ ာေးနှငှ်
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နဂံိုေး
၂၂။

ေ်ကေ်မမ ြို့နင့်် မနတဒလျားမမ ြို့တေ့ အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြဒ
ေ့

ပမြှင့််တင်ဒ

ောင် ွက်နင် ေ်

ပြည်သူလူထ၏ြူျားဒြါင်ျားြါဝင်မှုမော

ောင်ဒ ျားကဏ္ဍအောျား အ
အဒ ျားကကျား

င့််

ျားဒသောအခေ်ျား

ကဏ္ဍတွင်ြါဝင်ဒေမြျား ဒဘျားကင်ျားလခခ မှု၊ ပြည်သူအမ ောျားတေ်ျားတူညမျှစွောပြင့်် သက်ဒတောင့််
သက်တော စွောသွောျားလောနင်မှုနင့််

အ ည်အခ င်ျားပြည့််ဝဒသောဝေ်ထမ်ျားမ ောျားခေေ့်အြ်ဒြျားမှုစသည်

တလ
ေ့ ည်ျား ြါဝင်ဒေြါသည်။ အ

ြါအခ က်မ ောျားအောျား မူဝါေနင့်် မဟောဗ ျူဟောစမကေ်ျားမ ောျား ဒ ျား

ွခ မတ် ောတွငလ
် ည်ျားဒကောင်ျား၊
လည်ျားဒကောင်ျား၊ စမကေ်ျားဒ ျား

ဘဏ္ဍောဒ ျား

င် ောအသျားစ တ်မ ောျားခွဒဝခ ထောျားဒြျား ောတွင်

ွ ောတွငလ
် ည်ျားဒကောင်ျား၊

ေ်ျားစစ် ောတွင်လည်ျားဒကောင်ျား၊ ဒစောင့််

ကကည့််အကပြတ်မှုမ ောျားပြ လြ် ောတွင်လည်ျားဒကောင်ျား စဒသောစမကေ်ျားလည်ြတ်မှုပြစ်စဉ်တစ် ြ်
လျားတွင်

ထည့််သွင်ျားစဉ်ျားစောျား မည့််အခ က်မ ောျားပြစ်ကကြါသည်။

အမ ောျားပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ
မ ောျား

လက် ကက ဒတွြို့ဒေ ဒသော

ောင်ဒ ျားနင့််ြတ်သက်၍ တက ဒသခ ောသည့််သတင်ျားအခ က်အလက်

နင်ပခင်ျားမ သည့််အတွက် သက်

င် ောအြွြို့အစည်ျားမ ောျားအဒေပြင့်် ခ ျားလမ်ျားဒကကောင်ျား

မ ောျား၊ ဒခါက်ဒ ၊ အပမေ်နှုေ်ျား၊ ဒစ ျားနှုေ်ျားမ ောျားစသည့်် ဒေ က်
ြါဝင်သည့်် စစ်တမ်ျားမ ောျားဒကောက်ယူဒ

ျား သတင်ျားအခ က်အလက်မ ောျား

ောင် ွက် ေ်လည်ျား လအြ်ြါသည်။ ထေ့ပြင် အမ ောျား

ပြည်သူသယ်ယူြေ့ဒ

ောင်ဒ ျားကဏ္ဍတွင် လအြ်လ က် ဒသော ဒခတ်မသတင်ျားအခ က်အလက်

အောျား

ောက်အဦအပြစ်

အဒပခခအဒ

တင်ပြထောျားပခင်ျားပြစ်ြါသည်။

သတ်မတ်ဒ

ောင် ွက်နင်ြါဒကကောင်ျား

ဒလ့်လောစစည်ျား

သုတေသနလုပ်ငန််းဆုင်ရာစုစမ််းတမ်းမမန််းမှုမ ာ်းမပြုလုပ်ရန်(သမ
ုို့ ဟုေ်) သုတေသန၊ မပည်သူ့ဆက်ဆတရ်းနှင်
နုင်ငေကာဆက်ဆတရ်းဌာနကက်းအာ်း လာတရာက်တလလာရန် တအာက်ပါလပ်စာအေုင််း ဆက်သွယ်နုင်
ပါသည်- သုတေသန၊ မပည်သူ့ဆက်ဆံတရ်းနှင် နုင်ငေကာဆက်ဆတရ်းဌာနကက်း၊ အမ ြု်းသာ်းလွှေတ
် ော်၊
1-G တဆာင်၊ ဒုေယထပ်၊ ေယ်လဖုန််း- ၀၆၇-၄၅၉၁၃၈၀၊ ၀၆၇-၄၅၉၁၆၆၄၊ ဖက်စ်- ၀၆၇-၄၅၉၁၃၈၀

သေမပြုရန်
ဤသေင််းအခ က်အလက်သည်

လွှေ်တော်ကုယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းအာ်း

လွှေ်တော်ဆုင်ရာောဝန်မ ာ်းတဆာင်ရက
ွ ်ရာေွင်

၎င််းေုို့၏

အတထာက်အကမပြုနုင်ရန်အေွက်

မဖစ်ပါ

သည်။ ပုဂြု္ လတ
် ရ်းဆုငရ
် ာေစ်စုေစ်ခုအေွက် အသု်းမပြုရန်မဟုေ်ပါ။ အခ န်နှင်ေစ်တမပ်းည
တနောက်ဆ်းု ရသေင််း မဖစ်မည်ဟုသေ်မှေ်မထာ်းသင်ပါ။ ဤအခ က်အလက်မ ာ်းအာ်း ေရာ်းဝင်
(သုို့မဟုေ်) ပညာရှငဆ
် ုင်ရာအကကတပ်းခ က် အမဖစ်မသေ်မေ
ှ ်သငပ
် ါ။ အထ်းအကကတပ်းခ က်
(သုို့မဟုေ်) သေင််းအခ က်အလက်မ ာ်းအာ်း လအ
ု ပ်ပါက အရည်တသွ်းမပည်မှတသာ သင်တလ ာ်
သည်ကျွမ််းက င်ပညာရှင်နှင် တဆွ်းတနွ်းေုင်ပင်သင်ပါသည်။ လွှေတ
် ော်သုတေသနဝန်တဆာင်မှု
ဌာနသည် စာေမ််းေုမ ာ်းေွင်ပါဝင်တသာ အတ ကာင််းအရာမ ာ်းအာ်း လွှေ်တော်ကုယ်စာ်းလှယ်
မ ာ်း၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်းနှင်သာ မျှတဝတဆွ်းတနွ
ံ ်းသွာ်းမည်မဖစ်ပါသည်။ အမ ာ်းမပည်သနှင် မျှတဝရန်
မဟုေ်ပါ။

E-mail - re.amyothahluttaw@gmail.com
research@amyotha.hluttaw.mm

