စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့��
အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာ�ာ
ယခုု သုုတေ�သနအတွွက်် ကူူညီပါ
ီ ါဝင််သူအ
ူ သီးး�သီးး�ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�တင််စကားး� ပြော��ာလိုု�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််�
အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�နှှင့််� အသိိပညာာများ�း� မျှှဝေ�ခဲ့့ကြ� �သည့်�် တော�ာင််ကြီး�း�၊ ဘားး�အံံ၊ ပြ�င််ဦးးလွွင်် နှှင့််� မုံံရွာ
� ာ� မြို့�့��တို့့��မှှ
စည််ပင််သာာယာာအဖွဲ့့�� အာာဏာာပိုု�င််များ�း�ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�တင််လိုု�ပါါသည််။ စာာတမ်းး�ပြု�ုစုုစဉ်် တစ််လျှော�ာ�က််လုံးး��
လမ်းး�ညွှှန််မှုု ပေး�းခဲ့့�သည့်�် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ James Owen နှှင့််� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီပေး�းခဲ့
ီ
ကြ့� �သော�ာ municipal reform
team အဖွဲ့့��သားး�များ�း�ဖြ�စ််ကြ�သည့်�် ထွွန်းး�သက််အော�ာင််၊ ယုုဇင််ထွန်းး
ွ �၊ မိုးး��မိုးး��စန်းး� နှှင့််� သင်းး�ရည််မွန်
ွ ်စုု တို့့��အားး� အထူးး�
ကျေး�း�ဇူးး�တင််ကြော��ာင်းး� ပြော��ာလိုု�ပါါသည််။
အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုဆို
ု ု�င််ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူများ
ူ �း� ဖြ�စ််ကြ�သည့်�် သန့််�မြ�န််မာာ နှှင့်�် GRET အဖွဲ့့��တို့့��မှှ Friedor Jeske နှှင့်�်
Thibbaut Le Loc’h တို့့��သည််လည်းး� ယခုုစာာတမ်းး�အတွွက်် ကူူညီပေး�းခဲ့
ီ
့ကြ� �သလိုု� မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� အမှိုု�က််စီမံ
ီ ံခန့််�ခွဲဲ�မှုု
စနစ််များ�း�နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ တန််ဖိုးး��ရှိိ�သော�ာ အကြံ�ံဉာာဏ််များ�း�ဖြ�င့််� ပံ့့�ပိုးး��ခဲ့့�ပါါသည််။
ယခုု သုုတေ�သနစာာတမ်းး�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�ပေး�းခဲ့့�သည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး� Renaissance Institute
ကိုု�လည်းး� ကျေး�း�ဇူးး�တင််လို�ပါ
ု ါသည််။ အာာကာာဟိိန်းး� နှှင့်�် ရဲဲခေါ�ါင််ဦးး တို့့��မှှ သုုတေ�သနဆိုု�င််ရာာ ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း� ပေး�းခဲ့့�သလိုု�
Dan Jollans, Andrew Wilson နှှင့််� Ildrim Valley တို့့��မှှလည်းး� တန််ဖိုးး��ရှိိ�သော�ာ အကြံ�ံပြု�ုမှတ်
ှ ်ချျက််များ�း� ပေး�းအပ််
ခဲ့့�ပါါသည််။

ဦးးဆော�ာင််သုတေ�သီ
ု
ီ နှှင့််� စာာရေး�းသူူ : Anders Kirstein Møller
အမြု�ုတေ� သုုတေ�သနအဖွဲ့့�� နှှင့််� ပါါဝင််အားး�ဖြ�ည့််� ရေး�းသားး�သူူများ�း�: James Owen နှှင့််� ထွွန်းး�သက််အော�ာင််
ဂရပ််ဖစ်် ဒီီဇိုု�င်းး� : ဝေ�ယံံမျိုး�း��မြ�င့််� နှှင့််� ထွွန်းး�သက််အော�ာင််
တည်းး�ဖြ�တ်် : Sandy Barron
ဓာာတ််ပုံံ� : ထွွန်းး�သက််အော�ာင်် နှှင့််� Anders Kirstein Møller
မြ�န််မာာဘာာသာာပြ�န််နှှင့််�တည်းး�ဖြ�တ်် : စော�ာဆာာဂေး�းဒိုးး�� နှှင့််� ထွွန်းး�သက််အော�ာင််

Funded By

ဥယျော�ာ�ဇဉ််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မြူ�ူနီီစပယ််အာာဏာာပိုု�င််များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည့်�် စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း� နှှင့််� မြို့�့��တော်�်� စည််ပင််
သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီတို့့��သည်် လမ်းး�၊ ရေ�ပိုု�က်် သွွယ််တန်းး�ခြ�င်းး� နှှင့််� အမှိုု�က်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုကဲ့
ု ့�သို့့�� မြို့�့��ပြ�ဝန််ဆော�ာင််မှုု
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�
ထိိရော�ာက််ကော�ာင်းး�မွွန််မှှသာာ မြို့�့��များ�း�သည်် သာာယာာနေ�ပျော်�်��ဖွွယ််ကော�ာင်းး�၍ ကျျန်းး�မာာရေး�းအတွွက််
သင့််�တော်�်�သော�ာနေ�ရာာများ�း� ဖြ�စ််လာာမည်် ဖြ�စ််သည််။
အထက််ပါါ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ပေး�းရန်် အစိုးး��ရတွွင်် တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အစိုးး��ရမှှ
တိုု�က််ရို�က်
ု ်ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းသင့််�သလော�ာ၊ သို့့��မဟုုတ်် ပုုဂ္ဂဂလိိက ကန််ထရိုု�က််တာာ၊ ရပ််ရွာ�ာ အစုုအဖွဲ့့��များ�း� သို့့��မဟုုတ််
တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ တို့့��က စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ပြီး�း� ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး�းမည်
ု
်ဆို�ပါ
ု ါက ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််မည််လားး�ဆိုု�သည််မှာာ�
မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ဖွွယ််ရာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယခုုအချျက််သည်် မြူ�ူနီီစပယ််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�အတွွက်် အရေး�းကြီး�း�ဆုံးး��
မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််လည်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဆိုု�ရှှယ််လစ််ခေ�တ််လွန်
ွ ် စီးး�ပွား��းရေး�းကာာလအတွွင်းး� မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ�
အစိုးး��ရအဆင့််�အားး�လုံးး��သည်် စျေး�း�ကွွက်် နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အကြား�း� ဆီီလျော်�်��မည့်�် ဘော�ာင််တစ််ခုအ
ု တွွင်းး�
လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ရချိိ�န််၌ စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�က ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�မည့်�ဖြ် �စ််စဉ််ကို�ု စတင််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့်�် ၎င်းး�တို့့��တွွင်် သင််ယူစ
ူ ရာာအတွေ့�့�အကြုံ�ံ� အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�နေ�ပါါသည််။
ယခုုစာာတမ်းး�အနေ�ဖြ�င့််� စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�၏ အမှိုု�က်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုဆို
ု ု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး�းခြ�င်းး
ု
�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ််မှုုကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ အမှိုု�က်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုဆို
ု ု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ကိုု�
မည််သူက
ူ တိုု�က််ရို�က်
ု ်ပေး�းအပ််သင့်�သ
် နည်းး� ဆိုု�သော�ာမေး�းခွန်းး
ွ �ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�ရာာ၌ ယခုုစာာတမ်းး�က စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ရှုုထော�ာင့်�မှ
် ှ ချျဉ်းး�ကပ််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အမှိုု�က်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�တို့့��ကိုု� “ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�မှု”ု
တို့့��အားး� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သနပြု�ုရာာမှှ ရရှိိ�ထားး�သည့််� သင််ခန်းး�စာာများ�း�ကိုု�လည်းး� စာာတမ်းး�တွွင််
ထည့််�သွွင်းး�ထားး�မည်် ဖြ�စ််သည််။ ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံ နှှင့်�် အခြား�း�သော�ာ ဒေ�သတွွင်းး�နိုု�င််ငံံများ�း�မှှ
ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုများ
ု �း�ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပြီး�း� မှှန််ကန််ကော�ာင်းး�မွွန််သည့််� ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�
နည်းး�လမ်းး�အချို့့���ကိုု�လည်းး� ရှာာ�ဖွေ�ေထုုတ််ဖော်�်� ထားး�ပါါသည််။ အခြား�း�သော�ာဖြ�စ််ရပ််နှင့်
ှ �် အလေ့�့အထများ�း�ကိုု�
လေ့�့လာာ၍ အကြံ�ံပြု�ုတင််ပြ�ချျက််ကို�ု ပြု�ုစုုထားး�ပြီး�း� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�လိုု�သော�ာ သို့့��မဟုုတ််
လက််ရှိိ�အလေ့�့အထများ�း�ကိုု� ပြု�ုပြ�င််လို�သော�ာ
ု
စည််ပင်် အာာဏာာပိုု�င််များ�း�အတွွက်် အထော�ာက််အကူူ ဖြ�စ််မည််ဟုု
မျှော်�်��လင့််�မိိပါါသည််။
ယခုု သုုတေ�သန လုုပ််ငန်းး�အားး� United Kingdom’s Department for International Development Aid၊
Swiss Agency for Development and Cooperation နှှင့််� Australian Government’s Department of
Foreign Affairs and Trade တို့့��မှှ ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယခုုစာာတမ်းး�ပါါ သဘော�ာထားး�
အမြ�င််များ�း�သည်် စာာရေး�းသားး�သူူများ�း�နှှင့််�သာာ လုံးး��၀ သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသည််။

Matthew Arnold
ဌာာနေ�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�
ရန််ကုုန််၊ ဇန််န၀ါါရီီလ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််

ဝေါ�ါဟာာရ အဓိိပ္ပာာ�ယ်် ဖွွင့််�ဆို�ချ
ု ျက််
အေ�ဂျျင််စီီ ပြ�ဿနာာ –. အေ�ဂျျင််စီီ ပြ�ဿနာာ ဆိုု�သည််မှာ�ာ “အေး�းဂျျင့််�” တစ််ခုု ( တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ သို့့��မဟုုတ််
အစုုအဖွဲ့့�� တစ််ခုု) သည်် “ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််” (တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလိိက သို့့��မဟုုတ်် အစုုအဖွဲ့့�� တစ််ခုု) တစ််ခုုအတွွက််
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု၍ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သော�ာအခါါ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််၍ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန််
အကြော��ာင်းး�ရင်းး�ရှိိ�သည့််� အခြေ�ေအနေ�ဖြ�စ််သည််။
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မှုု ပြ�ဿနာာ – အားး�လုံးး�� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မည််ဆို�ပါ
ု ါက ပိုုမို
� �ကော�ာင်းး�မွွန်
ု
်မည််
ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� တစ််ဦးးနှှင့််�တစ််ဦးးအကြား�း� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းဆိုု�င််ရာာ ပဋိိပက္ခခရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အတူူတကွွ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�သည့််� အခြေ�ေအနေ�ဖြ�စ််သည််။
စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့�� (DAO) – စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့�� ဆိုု�သည််မှာ�ာ မြို့�့��ပြ�ဝန််ဆော�ာင််မှုု အမျိုး�း��မျိုး�း��အတွွက််
တာာဝန််ရှိိ�ပြီး�း� အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူ့့�လုုပ််ငန်းး�များ�း� (လမ်းး�၊ ရေ�မြော��ာင်းး� နှှင့််� တံံတားး� ကဲ့့�သို့့��)၊ အမှိုု�က်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု
နှှင့််� ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုတို့့
ု �တွွင်် ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းရသော�ာ မြူ�ူနီီစီပ
ီ ယ််အာာဏာာပိုု�င််များ�း� ဖြ�စ််သည််။
ထုုတ််ကုုန််ပမာာဏများ�း�များ�း�တွွင်် စီးး�ပွား��းမဖြ�စ််ခြ�င်းး� - ပမာာဏများ�း�စွာာ�ထုုတ််လုုပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဥ််တွွင််
ပစ္စစည်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ ထုုတ််လုုပ််မှုစရိိတ်
ု
် မြ�င့််�မား�းခြ�င်းး�
စီးး�ပွား��းရေး�းပညာာရပ်် - စီးး�ပွား��းရေး�းပညာာရပ်် ဆိုု�သည််မှာ�ာ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး�များ�း�သည်် လိုု�အပ််ချျက််အမျိုး�း��မျိုး�း��
ရှိိ�နေ�သည့််�ကြား�း�ထဲဲမှှ ၎င်းး�တို့့��၏ ရှား��းပါးး�အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�အားး� မည််ကဲ့့�သို့့� ခွဲဲ�ဝေ�သည််ကို�ု လေ့�့လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ထုုတ််ကုုန််ပမာာဏများ�း�များ�း�တွွင်် စီးး�ပွား��းဖြ�စ််ခြ�င်းး� - ပမာာဏများ�း�စွာာ�ထုုတ််လုုပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဥ််တွွင််
ပစ္စစည်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ ထုုတ််လုုပ််မှုစရိိတ်
ု
် နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�
ကုုမ္ပပဏီီ – အကျိုးး���အမြ�တ်် ရယူူသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
အခမဲ့့�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� – တစ််စုံံတ
� စ််ဦးးသည်် ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး�မှှ အကျိုးး���ခံံစား�းရသော်�်�လည်းး� ၎
င်းး�ပေး�းဆော�ာင််ရမည့်�် ဝန််ဆော�ာင််မှုဆို
ု ု�င််ရာာ ကုုန််ကျျစရိိတ််ကို�ု ကျျခံံခြ�င်းး� မပြု�ုသည့််�အခါါ အခမဲ့့�အသုံးး�ပြု� �ုခြ�င်းး�ပင််
ဖြ�စ််သည််။ ထိုုအခါ
�
ါ အခမဲ့့�အသုံးး�ပြု� �ုခြ�င်းး� ပြ�ဿနာာဟုု ခေါ်�်ကြ�သည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း�
ု
ပြ�ည့််�၀စွာာ�
ပေး�းအပ််နို�င်
ု ်မှုမရှိိ�ခြ�င်းး�
ု
ပြ�ဿနာာ ပေါ်�်ထွွက််လာာနိုု�င််သည််။
သော�ာင်းး�ပြော��ာင်းး�ထွေ�ေလာာ ရော�ာယှှက််မှုု – လူူများ�း�၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံများ�း� ကဲ့့�သို့့�� လေ့�့လာာခံံ ယူူနစ််
အမျိုး�း��မျိုး�း��အကြား�း� မတူူညီီမှုုများ�း�စွာာ� ရှိိ�သော�ာအခါါ ယေ�ဘုုယျျ ကော�ာက််ချျက််ချျရန်် မဖြ�စ််နို�င်
ု ် သို့့��မဟုုတ််
ခက််ခဲဲစေ�သည််။
မက််လုံးး��များ�း� – တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ၊ အစုုအဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး� တို့့�� တစ််စုံံ�တစ််ခုကို
ု �ု ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လာာအော�ာင််
လှုံ့့��ဆော်�်�နိုု�င််သည့််� အရာာများ�း�။
ကန််ထရိုု�က်် ချုု�ပ််ဆိုု�ရန်် မဖြ�စ််နို�င်
ု ်ခြ�င်းး� – ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ဖွွယ်် အရံံ/အရေး�းပေါ်�် အစီီအစဉ််အတွွက်် သဘော�ာတူူညီီချျက််
မချျမှှတ််နိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� တစ််ဖက််ဖက််မှှ အခွွင့််�အရေး�း ယူူနိုု�င််သည့််� အနေ�အထားး� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာကာာ

အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှစ််ခုုအကြား�း� ကန််ထရိုု�က်် မချုု�ပ််ဆိုနို
�ု ု�င််သည့််� အခြေ�ေအနေ�မျိုး�း�� ဖြ�စ််ပါါသည််။
စျေး�း�ကွွက််ပျျက််ခြ�င်းး�မျိုး�း��ဖြ�စ််စေ�နို�င်
ု ်သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းအရ အလဲဲအထပ််ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုမှှ
တစ််ခြား�း�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ထက်် သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ပို�မို
ု �ရထားး�
ု
၍ မျှှတမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။
ကုုမ္ပပဏီတ
ီ စ််ခုုတည်းး�က ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရသည့််� အခြေ�ေအနေ� - လူူပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�အားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းရကာာ
ကနဦးးရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�စရိိတ်် ကြီး�း�မား�းသော�ာကြော��ာင့််� စရိိတ််ပြ�န််လည််ကာာမိိရန်် အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့်�သ
် ည်် စျေး�း�ကွွက််မျိုး�း��တွွင််
ယင်းး�အခြေ�ေအနေ� ဖြ�စ််တတ််ပါါသည််။ ထိုုအခြေ�ေအနေ�မျိုး�း��တွွ
�
င်် ကုုမ္ပပဏီများ�း�စွာာ
ီ
� တပြို��ု င််နက််တည်းး� လည််ပတ််ရန််
မဖြ�စ််နို�င်
ု ်ပါါ။
စျေး�း�ကွွက််များ�း� – ဝယ််သူူများ�း� နှှင့််� ရော�ာင်းး�သူူများ�း� အကြား�း� ကုုန််ပစ္စစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု လဲဲလှှယ််နိုု�င််မည့်�်
နည်းး�လမ်းး�များ�း� ဖြ�စ််သည််။ ၄င်းး�တို့့��ကိုု� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� မျျက််မြ�င််ကို�ယ်
ု ်တွေ့��့ မမြ�င််နို�င်
ု ်ပါါ။
စျေး�း�ကွွက်် ဆုံးး��ရှုံးး��မှုု - ပြို��ု င််ဆို�င်
ု ်မှုု ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ စျေး�း�ကွွက််တွွင်် အရင်းး�အမြ�စ်် ခွဲဲ�ဝေ�လျာာ�ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
လူူမှုုဖူူလုံံ�မှုဆို
ု ု�င််ရာာ ဆုံးး�ရှုံး
� း��မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်သည့််� အခြေ�ေအနေ�
စျေး�း�ကွွက််ယန္တတရား�းများ�း� - ကုုမ္ပပဏီများ�း�
ီ
အမြ�တ််အစွွန်းး�အတွွက်် ပြို��ု င််ဆို�င်
ု ်ကြ� သကဲ့့�သို့့�� စျေး�း�ကွွက််တွွင်းး�ရှိိ�
အင််အားး�စုုများ�း�က ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် ရရှိိ�မှုု များ�း�ပြား�း�စေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း�
မြူ�ူနီီစီီပယ်် စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း� – မြို့�့��ပြ�ဧရိိယာာ တစ််ခုုအတွွင်းး� ပြ�ည််သူူများ�း�က စွွန့််�ပစ််သည့််� အရည််မဟုုတ််သော�ာ
အရာာ၀တ္ထုု�အားး�လုံးး��ကိုု� ဆိုု�လို�သ
ု ည််။
ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� – အဖွဲ့့��အစည်းး� တစ််ခုခု
ု ုသည်် ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းရန်် ပြ�င််ပ
အဖွဲ့့��အစည်းး� တစ််ခုခု
ု ုကို�ု လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�သည်် ပုုဂ္ဂဂလိိကပို�င်
ု ်
ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� တူူညီီခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ၊ ၎င်းး�တွွင်် အစိုးး��ရ၏လုုပ််ငန်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််ဆို�င်
ု ်မှုကို
ု �ု ပုုဂ္ဂဂလိိကအဖွဲ့့��အစည်းး�
တစ််ခုုခုုထံံသို့့�� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
အခြေ�ေခံံ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� – အမှိုု�က််ထုုတ််လုုပ််သည့််� နေ�ရာာ (ဥပမာာ- အိိမ်် သို့့��မဟုုတ်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�)
မှှစတင််၍ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ပြီး�း� ထိုုမှှ
� တဆင့််� အမှိုု�က််ကန််သို့့� ပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အမှိုု�က််ပုံံသို့့
� � တိုုက်
� ်ရိုက်
�ု ်
ပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
ဆင့််�ပွား��း အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� – အမှိုု�က််ပမာာဏ များ�း�စွာာ�ကိုု� အမှိုု�က််ကန်် မှှ အမှိုု�က််ပုံံသို့့
� � ပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
အကူးး�အပြော��ာင်းး� ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း� - အေ�ဂျျင််စီပြီ �ဿနာာနှှင့််� ဆင််တူူသည့််� သီီအိုု�ရီဆို
ီ ု�င််ရာာ ရှုုထော�ာင့်�တ
် စ််ခုု
ဖြ�စ််သည််။ သတင်းး�အချျက််အလက်် မျှှဝေ�မှုုမညီီမျှှခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� အပိုုထပ်
�
်ဆော�ာင်းး�
ကုုန််ကျျရမှုုများ�း�ကိုု� စိိစစ််လေ့�့လာာထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ကုုန််ကျျမှုုများ�း�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�သဘော�ာတူူညီီချျက်် စာာချုု�ပ််
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ ညှိိ�နှို�င်းး�ခြ�င်းး�
ု
၊ စစ််ဆေး�းခြ�င်းး� နှှင့််� သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�စေ�ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာ၌ ကုုန််ကျျမှုုအားး�လုံးး�တို့့
� �
ပါါဝင််ပါါသည််။

မာတိကာ
ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာ�ာ 								

၂

၀ေါ�ါဟာာရ အဓိိပ္ပါါ�ယ်် ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််							

၄

၁။ မိိတ််ဆက််									

၉

၁။ မြို့�့��ပြ� စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း�							

၉

(က) ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်မှုု လျှော့�့��ချျခြ�င်းး� နှှင့််� မြူ�ူနီီစီီပယ်် အုုပ််ချုု�ပ််စီမံ
ီ ံမှုု 		

11

(ခ) ပြ�ည််သူ့့�စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုစ
ု နစ််					

12

(ဂ) လေ့�့လာာမှုု									

14

၂။ လက််တွေ့��့ အသုံးး��ပြု�ုနေ�သော�ာ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုုစနစ််			

၁၄

(က) မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� ကျျင့််�သုံးး��ဆဲဲ အလေ့�့အထများ�း�ကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�		

16

(ခ) မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ဖြ�စ််ရပ််များ�း�ကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး�					

19

(ဂ) နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ်် လေ့�့လာာမှုုများ�း�						

26

၃။ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုကို
ု ု� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့��လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရန်် 		

၂၉

စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�အတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််စရာာ နည်းး�လမ်းး�များ�း�			
၄။ နိိဂုံးး��နှှင့််� မူူ၀ါါဒရေး�းရာာ သင််ခန်းး�စာာများ�း�						

35

(က) ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရာာတွွင်် စီးး�ပွား��းဖြ�စ််မှု			
ု

36

(ခ) ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့အထများ�း�			

37

(ဂ) အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�		

40

အခန်းး�ဆုံးး�� မှှတ််စုုများ�း� 								၄၃

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

(က) မြို့�့��ပြ� စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း�
အမှိုု�က်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုသ
ု ည််

၁။ မိိတ််ဆက််

မြူ�ူနီီစပယ််အာာဏာာပိုု�င််များ�း� ပေး�းနိုု�င််သည့််� အရေး�းကြီး�း�ဆုံးး��
ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု တစ််ခုလ
ု ည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဝန််ဆော�ာင််မှုု

စီးး�ပွား��းရေး�းပညာာရပ်် ဆိုု�သည််မှာ�ာ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး�များ�း�သည််

မထိိရော�ာက််လျှှင်် မြို့�့��တော်�်�များ�း�၌ အမှိုု�က််များ�း�ဖြ�င့်�် ညစ််ပတ််လာာနို�င်
ု ်ပြီး�း�

လိုု�အပ််ချျက််အမျိုး�း��မျိုး�း�� ရှိိ�နေ�သည့််�ကြား�း�ထဲဲမှှ ၎င်းး�တို့့��၏

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆို�င်
ု ်ရာာ ကပ််ဆိုးး��တစ််ခုုလည်းး�

ရှား��းပါးး�အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�အားး� မည််ကဲ့့�သို့့� ခွဲဲ�ဝေ�သည််ကို�ု လေ့�့လာာခြ�င်းး�

ဖြ�စ််လာာနို�င်
ု ်သည််။ ကမ္ဘာာ�ဘဏ််က “မြို့�့��တစ််မြို့�့��သည်် အမှိုု�က််များ�း�ကိုု�

ဖြ�စ််သည််။ ထိုုပညာာရပ်
�
်မှှနေ�၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု�

ထိိရော�ာက််စွာာ� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါက ပိုုမို
� �ရှု
ု ုပ််ထွေး�း�သည့််�

နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ပြီး�း� လမ်းး�ညွှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�နိုု�င််ရန််

ဝန််ဆော�ာင််မှုု အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�လည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််ဖွွယ်် မရှိိ�” ဟုု မှှတ််ချျက််

ကြိုး�း��စား�းသော�ာ အားး�ဖြ�င့််� လေ့�့လာာမှုုပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း�� နှှင့််� ကမ္ဘာာ�အကြော��ာင်းး�

ပေး�းထားး�ပါါသည််။1

စဉ်းး�စား�းတွေး�း�ခေါ်�်မှုုအမျိုး�း��မျိုး�း�� ထွွက််ပေါ်�်လာာပါါသည််။ ဆယ််စုုနှှစ််
များ�း�စွာာ�ကြာ�ာအော�ာင်် စီးး�ပွား��းရေး�းပညာာရပ််ဆိုင်
�ု ်ရာာ သုုတေ�သနပြု�ုခြ�င်းး�မှှ

ၡင်းး�လင်းး�ချျက်် (၁) မြူ�ူနီီစီီပယ်် စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း�

ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့််� သီီအိုု�ရီီ နှှင့််� အထော�ာက််အထားး�များ�း�အားး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုနယ််ပယ််တွွင််

မြူ�ူနီီစီီပယ်် စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း�တွွင်် အမှိုု�က််ဟုု ရည််ညွှှန်းး�

အသုံးး��ချျနိုု�င််ရန််အတွွက်် ယခုုစာာတမ်းး�အားး� ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး�

ခေါ်�်ဝေါ်�်ကြ�သည့််� မြို့�့��ပြ�ဧရိိယာာအတွွင်းး� မြို့�့��နေ�ပြ�ည််သူူများ�း�က

ဖြ�စ််သည််။ ယခုုစာာတမ်းး�သည်် အခြား�း�နိုု�င််ငံံများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာရာာမှှ

နေ့�့စဉ်် စွွန့််�ပစ််သော�ာ အရာာ၀တ္ထုု�အားး�လုံးး�� ပါါဝင််ပါါသည််။2

ရရှိိ�ထားး�သည့််� အထော�ာက််အထားး�များ�း�နှှင့််� မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံတွွင်် လက််တွေ့��့

၎င်းး�တို့့��တွွင်် ရေ�ဆိုးး��ရေ�ညစ်် နှှင့််� စက််မှုဇုံ
ု ံထွွက်
�
် စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း�

ကျျင့််�သုံးး��နေ�သည့််� အလေ့�့အထများ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�၍ မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ�

ပါါဝင််ခြ�င်းး� မရှိိ�သလိုု� ယခုုစာာတမ်းး�တွွင််လည်းး�

မြူ�ူနီီစပယ််အာာဏာာပိုု�င််များ�း� ဆိုုရှှ
� ယ််လစ််ခေ�တ််လွွန်် စီးး�ပွား��းရေး�းတွွင််

ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။3 မြူ�ူနီီစီီပယ်် စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�

မည််သူူက စွွန့််�ပစ််အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� သိိမ်းး�ဆည်းး�သင့််�သည်် နှှင့််� မည််သို့့�

စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုကို
ု �ု စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််များ�း� (သို့့��မဟုုတ််)

သိိမ်းး�ဆည်းး�မည််ကို�ု ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာ၌ လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းနိုု�င််ရန််

စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�က တာာဝန််ယူူထားး� ပါါသည််။

ရည််ရွယ်
ွ ်ပါါသည််။
၉

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ထိိရော�ာက််သည့််� အမှိုု�က်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု စနစ််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််လည်းး� အမှိုု�က််သိိမ်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုစနစ််

(MSW) တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာရန််မှာ�ာ လွွယ််ကူူခြ�င်းး� မရှိိ� သလိုု�

ကုုန််ကျျစရိိတ််သည်် မြူ�ူနီီစပယ််အာာဏာာပိုု�င််များ�း� (စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�)

အကုုန််အကျျလည်းး� များ�း�ပါါသည််။ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

၏ အကြီး�း�ဆုံးး�� သာာမန််အသုံးး��စရိိတ််လည်းး� ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။4

စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုစနစ်
ု
်တွွင်် ထော�ာက််ပို့့� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှု၊ု အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ််

စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�၏ သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းဌာာနသည််

ဝယ််ယူူခြ�င်းး� နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ အမှိုု�က််ကျျင်းး� ကြီး�း�ကြ�ပ််စီမံံခြ�င်းး�
ီ
နှှင့််�

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခ နှှင့််� အခြား�း� ကော�ာက််ခံံမှုများ�း�မှှ
ု

လူူထုုဖြ�င့််� စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ထိိတွေ့�့�ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး�တို့့� ပါါဝင််ပါါသည််။

ဝင််ငွေ�ေရရှိိ�သော်�်�လည်းး� စည််ပင််အဖွဲ့့��၏ ပင််မဘတ််ဂျျက််ထံံမှှလာာသည့််�

အထက််ပါါလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန််အတွွက်် မြူ�ူနီီစပယ််

ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေ အပေါ်�်၌သာာ အဓိိက မှီီ�ခိုု�နေ�ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဇယားး� (

အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််�

၁) တွွင်် တွေ့�့�ရသည့််� အတိုုင်းး�
� တော�ာင််ကြီး�း�စည််ပင်် အဖွဲ့့��၏

ဘဏ္ဍာာရေး�းအရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�စွာာ�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရပါါသည််။ အခြား�း�သော�ာ

သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းဌာာန၏ ကုုန််ကျျစရိိတ််သည်် စည််ပင််တစ််ဖွဲ့��့ လုံးး�� စုုစုုပေါ�ါင်းး�

ဝင််ငွေ�ေနည်းး� - ဝင််ငွေ�ေအလယ််အလတ်် နိုု�င််ငံံများ�း�ကဲ့့�သို့့�ပင််

သာာမန်် ကုုန််ကျျစရိိတ််၏ ငါးး�ပုံံ�တစ််ပုံံမျှ
� ှ (ကြီး�း�မား�းသော်�်�လည်းး�
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�တော့�့� လျှော့�့��နည်းး�လာာ) ပါါဝင််မှုု ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

ဇယားး� (၁) - ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုုနှစ်
ှ ်မှှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုုနှစ်
ှ ်အတွွင်းး� တော�ာင််ကြီး��း မြို့�့��နယ််စည််ပင်် သန့််�ရှင်းး
ှ �ရေး�းဌာာန၏ အသုံးး��စရိိတ််
(ကျျပ််သန်းး�ပေါ�ါင်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� စည််ပင််ဌာာနတစ််ခုုလုံးး�� ၏ အသုံးး��စရိိတ််နှှင့််� အချိုး�း��ချျထားး�ပါါသည််။)

�တ�င��က��စည�ပင�

၂၀၁၄- ၁၅

၂၀၁၅- ၁၆

၂၀၁၆- ၁၇

၂၀၁၇- ၁၈

သနရ�� �င���ရ�ဌ�န၏
အသ���စရ�တ�

272

158

164

170

စည�ပင� current
အသ���စရ�တ�၏ %

26%

15%

19%

18%

စည�ပင� total
အသ���စရ�တ�၏ %

15%

8%

8%

4%

အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�သည်် လူူမှုုဘ၀သာာယာာမှုဆို
ု ု�င််ရာာ အရေး�းကြီး��း ကိိစ္စစရပ်် တစ််ခုဖြ�စ်
ု ်ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� ပြ�ည််သူ့့� လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ဘတ််ဂျျက််
အကန့််�အသတ််ဖြ�င့်�သာာ
်
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဆဲဲနိုု�င််ငံံများ�း�အတွွက်် ပိုု�မိုု� အရေး�းကြီး��း ပါါသည််။ ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှှမ်းး�ရှိိ� လူူ ၃.၅ ဘီီလီီယံံခန့််� သို့့��မဟုုတ််
ကမ္ဘာာ�လူူဦးးရေ�၏ ထက််ဝက််ခန့််�သည်် အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း�
ု
ကိုု� လက််လှှမ်းး�မီနို
ီ ု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။5 ၎င်းး�ပြ�ဿနာာမှာာ�
အမြ�င််တင့််�တယ််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး� တစ််ခုတ
ု ည်းး�သာာ မဟုုတ််ပါါ။ ကမ္ဘာာ�ဘဏ််၏ အဆိုု�အရ “စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� မစီီမံံနိုု�င််ခြ�င်းး�
က လူူသားး�ထုုကျျန်းး�မာာရေး�း၊ ဒေ�သတွွင်းး� နှှင့််� ကမ္ဘာ့့��ပတ််ဝန်းး�ကျျင််၊ နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းတို့့��အပေါ်�် ကြီး�း�မား�းသော�ာ သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�ပါါသည််။”6
သက််ရော�ာက််မှုများ�း�
ု
ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် ကုုန််ကျျစရိိတ််သည်် ယခင််ကတည်းး�က စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�စီီမံံလျှှင််
ကုုန််ကျျမည့််�စရိိတ််ထက်် ရေ�ရှှည််တွွင်် မြ�င့််�မား�းမည််ဖြ�စ််သည််။

၁၀

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ၡင်းး�လင်းး�ချျက်် (၂) မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အမှိုု�က််ထွွက််နှုုန်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ မြို့�့��ပြ� အမှိုု�က််ထုုတ််လုုပ််မှုနှု
ု ုန်းး�သည်် လျှှင််မြ�န််စွာာ�
တိုးး��မြှ�ှင့်�လာာလျှ
်
ှက််ရှိိ�သည််။ ကမ္ဘာာ�ဘဏ််၏ ခန့််�မှှန်းး�ချျက််အရ
၂၀၁၂ ခုုနှှစ််၌ မြူ�ူနီီစီပ
ီ ယ်် စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� တစ််မျိုး�း��တည်းး�ပင််
တစ််ရက််လျှှင်် ၅၆၁၆ တန်် ထွွက််ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� လူူတစ််ဦးးကျျ
အမှိုု�က််ထွွက််နှုုန်းး�သည်် တစ််ရက််လျှှင်် ၀.၄၄ မှှ ၀.၈၅
ကီီလို�ဂရမ်
ု
်နှုန်းး�
ု ဖြ�င့််� မြှ�ှင့််�တက််နေ�သော�ာကြော��ာင့််� ၂၀၂၅
နှှစ််အရော�ာက််တွွင်် တစ််ရက််လျှှင်် ၂၁၀၁၂ တန််နှုန်းး�
ု ထွွက််ရှိိ�နိုု�င််
ပါါသည််။ 7 မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� အကြီး�း�ဆုံးး��မြို့�့��ပြ� ဗဟိုုချ
� ျက််များ�း�၏
အမှိုု�က််ထုုတ််လုုပ််မှုနှု
ု ုန်းး�သည်် လျှှင််မြ�န််စွာာ� မြှ�ှင့််�တက််နေ�သည််ဟုု
အခြား�း� သုုတေ�သနများ�း�ကလည်းး� ဖော်�်�ပြ�နေ�ကြ�ပြီး�း� သန့််�မြ�န််မာာမှှ
Friedor Jeske ၏ တွွက််ချျက််မှုအရ
ု
၂၀၁၇ တွွင်် မန္တတလေး�းမြို့�့��၏
လူူတစ််ဦးးကျျ အမှိုု�က််ထုုတ််လုုပ််မှုနှု
ု ုန်းး� သည်် တစ််ရက််လျှှင််
၀.၆၈ ကီီလို�ဂရမ်
ု
် ရှိိ�ပါါသည််။8 မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� မြူ�ူနီီစီီပယ််
စွွန််ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း�တွွင်် အိိမ််ထော�ာင််စုုအမှို�က်
ု ် (၆၀%)၊
စျေး�း�အမှိုု�က်် (၁၀%) နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အမှိုု�က်် (၁၀%) တို့့��
ပါါဝင််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��တွွင်် အော်�်�ဂန်းး�နစ်် အမှိုု�က်် (၇၇%) က
အများ�း�ဆုံးး�ဖြ�စ်
�
်ပြီး�း� ပလတ််စတစ်် (၁၃%)၊ စက္ကူူ� (၇%) နှှင့််�
အခြား�း� (၃%) တို့့�� ပါါဝင််ကြ�ပါါသည််။ မှှတ််ချျက််- အဓိိကမြို့�့��ပြ�
ဗဟိုု�ချျက်် များ�း�၌ အော်�်�ဂန်းး�နစ်် အမှိုု�က််ပါါဝင််မှုနှု
ု ုန်းး� အနည်းး�ငယ််
လျှော့�့��နည်းး�ပြီး�း� ( ရန််ကုုန််နှှင့််� မန္တတလေး�းတွွင်် ၆၇% နှှင့််� ၇၂%
အသီးး�သီးး�) ပလတ််စတစ််နှှင့််� စက််မှုလုုပ်
ု
်ငန်းး� အမှိုု�က်် ပါါဝင််နှုုန်းး�
ပိုု�မို�ု များ�း�ပြား�း�ပါါသည််။

9

ခ။ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျှော့�့��ချျခြ�င်းး� နှှင့််� မြူ�ူနီီစီီပယ််
အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံမှုု
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်မှုု လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ကိုု� မကြာ�ာသေး�းမီီကပင်် စတင််ခဲ့့� ပါါသည််။
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
(၁၄) ခုုတွွင်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ လွှှတ််တော်�်�များ�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့� ပါါသည််။
မြူ�ူနီီစီီပယ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအပေါ်�် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့််�ကို�ု
လည်းး� (၂၀၁၁) တွွင်် ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�ထံံသို့့�
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရတို့့�သည််
စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�ကိုု� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့်�်
ရှိိ�သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့��့ တွွင််မူူ စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�သည်် လွွတ််လပ််စွာာ�
ရပ််တည််ကြ�ပါါသည််။ စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�၏

လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််တွွင်် အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�း
ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း�ပေး
ု
�းခြ�င်းး� ပါါဝင််ပြီး�း� လက််တွေ့��့ အမှှန််တကယ််
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ် ရာာတွွင််မူူ အကန့််�အသတ််အနည်းး�ငယ််
ရှိိ�ပါါသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုသော်�်�
ု�
စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�သည််
ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ ရှာာ�ဖွေ�ေရပြီး�း� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေရရှိိ�နိိင််သည့််�
အရင်းး�အမြ�စ််မှာ�ာ လည်းး� ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�ကာာ အဓိိကအားး�ဖြ�င့််�
လုုပ််ငန်းး�လို�င်
ု ်စင်် ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး� နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
အစိုးး��ရ၏ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ငွေ�ေ အနည်းး�ငယ််အပေါ်�်တွွင်် မှီီ�ခိုု�နေ�ရခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။10 ထို့့��ကြော��ာင့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�၏ အဓိိက
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုများ�း�
ု
မှာာ� ရေ�မြော��ာင်းး�နှှင့််� လမ်းး�များ�း�
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည််ခြ�င်းး� နှှင့််� ဒေ�သန္တတရ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး� စသည့််�
ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�သာာ ဖြ�စ််လာာပါါသည််။11
မြူ�ူနီီစီီပယ််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ဒေ�သန္တတရ ဝန််ဆော�ာင််မှုလု
ု ုပ််ငန်းး�များ�း�
တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််
တမူူထူးး�ခြား�း�သည့််�နေ�ရာာကို�ု ရရှိိ�ထားး�ပါါသည််။
မြူ�ူနီီစီီပယ််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ဗဟိုုအစိုးး
�
��ရထက်် ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�များ�း�ကိုု�သာာ တာာဝန််ခံံရပါါသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့�� များ�း�သည်် မူူဝါါဒအသစ််များ�း�နှှင့််�
ဆန်းး�သစ််သော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� လွွတ််လွွတ််လပ််လပ််
ပုံံ�ဖော်�်�စမ်းး�သပ်် နိုု�င််ပါါသည်် (ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
လွှှတ််တော်�်�များ�း�မှှ ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� စည််ပင််သာာယာာရေး�း
ဥ့့ပဒေ�နှှင့််�အညီ)ီ ။12 မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာအုုပ််ချုု�ပ််မှုု
မူူဘော�ာင််သည််လည်းး� လျျင််လျျင််မြ�န််မြ�န်် တိုးး��တက််
ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သော�ာကြော��ာင့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�အတွွက််လည်းး�
သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ စည််ပင််နယ််မြေ�ေနှှင့််� ဆီီလျော်�်��အော�ာင်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််မည့်�် အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ပုံံ�စံံအသစ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�
စမ်းး�သပ််ပုံံဖော်�်�ရန်
�
် အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။
မြို့�့��ပြ�ဧရိိယာာများ�း�ကိုု� ထိိရော�ာက််စွာာ� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််ရေး�းမှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
ရေ�ရှှည််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုအ
ု တွွက်် အလွွန်် အရေး�းကြီး��း ပါါသည််။ ၂၀၁၄
တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�အရ ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေ မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံလူူဦးးရေ�
၃၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် မြို့�့��ပြ�ဗဟိုုချ
� ျက်် နေ�ရာာများ�း�တွွင််
နေ�ထိုု�င််လျှှက််ရှိိ�ပြီး�း� အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှတွွင်် ဒုုတိိယအနည်းး�ဆုံးး��
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင််
ကျေး�း�လက််မှှမြို့�့��ပြ�သို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�အခြေ�ေချျမှုုနှှင့််� မြို့�့��ပြ�ဖြ�စ််ထွွန်းး�မှုု တို့့��
လျှှင််မြ�န််စွာာ� ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ပါါသည််။ သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�လူူဦးးရေ�
ခန့််�မှှန်းး�ချျက််အရ ၂၀၁၅ နှှင့််� ၂၀၃၀ ခုုနှှစ်် အကြား�း�တွွင်် (၅) နှှစ််တို�ုင်းး�
၁၁

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

လူူဦးးရေ�တစ််သန်းး�ခန့််�သည်် မြို့�့��ပြ�များ�း�သို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ကြ�မည််ဟုု

ဆိုုပါ
� ါသည််။19 လက််ရှိိ� ကန််ထရိုု�က််ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး� နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�

ီ
နီးး�ကပ််စွာာ�
တွွက််ချျက််ထားး� ပါါသည််။13 လူူတစ််ဦးးချျင်းး�နှှင့််� ကုုမ္ပပဏီများ�း�

လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာရပ််များ�း�ကိုုသာာ
�
ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ပါါက

တူူယှှဉ််တည််ရှိိ�မှုု အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�ဟုု ခေါ်�်ကြ�သည့််� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�

ယင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မှုများ�း�
ု
၏ ထိိရော�ာက််မှုကို
ု �ု သက််သေ�ပြ�နိုု�င််မည််

သက််ရော�ာက််မှုု (agglomeration effect) ကြော��ာင့််�

ဖြ�စ််သည််။

မြို့�့��ပြ�ဗဟိုုချ
� ျက််များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းတိုးး��တက််မှုကို
ု �ု အဓိိက
မော�ာင်းး�နှှင််ရာာ နေ�ရာာများ�း� ဖြ�စ််လာာပါါလိိမ့််�မည််။14,15 မြို့�့��များ�း�ကိုု�

ၡင်းး�လင်းး�ချျက်် (၃) ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�

ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််ပါါက ဆန်းး�သစ််တီထွွ
ီ င််မှုု ရှိိ�သော�ာ၊

ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� ဆိုုရပါ
� ါက ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� ဆိုု�သည််မှာ�ာ

“အားး�လုံးး��ပါါဝင််နို�င်
ု ်သော�ာ ဒီီမို�ကရက်
ု
်တစ််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�”

ဝန််ဆော�ာင််မှုု သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု လုုပ််ဆော�ာင််ရန််

ပေါ်�်ထွွက််လာာနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု အားး�နည်းး�ပါါက

အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုကို�ု ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။

မြို့�့��များ�း�သည်် လူူဦးးရေ� ထူူထပ််ကြ�ပ််သိိပ််ပြီး�း� မှုုခင်းး� နှှင့််� ရော�ာဂါါ

ပြ�ည််သူ့့�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ရှုုထော�ာင့်�မှှ
် ဆိုုပါ
� ါက

ပေါ�ါများ�း�ရာာ နေ�ရာာများ�း� ဖြ�စ််လာာမည််။ 16 သန့််�ရှှင်းး�ကျျန်းး�မာာသော�ာမြို့�့��များ�း�

အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုသ
ု ည်် ၎င်းး�၏ ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်ဝန််ထမ်းး�များ�း�ဖြ�င့်�်

တည််ဆော�ာက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းမှာာ� မြို့�့��ပြ�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း၏

ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းရမည့််�အစား�း ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍမှှ တစ််စုံံတ
� စ််ဦးး

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာလည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

သို့့��မဟုုတ်် ကုုမ္ပပဏီတ
ီ စ််ခုု ကိုု� ငှား��းရမ်းး�၍ လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�
သည်် ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု နှှင့််� တရား�းမဝင်် အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး� တို့့��မှာာ�

စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�သည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စည််ပင််အာာဏာာပို�င်
ု ် များ�း�အတွွက်် ခေါ�ါင်းး�ခဲဲစရာာ

အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုဆို
ု �င်
ု ်ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�များ�း�ကိုု�

ကိိစ္စစရပ််များ�း� ဖြ�စ််နေ�သည််။ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�နှှင့််�

စမ်းး�သပ််လုပ်
ု ်ဆော�ာင််လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။ စာာတမ်းး�ပြု�ုစုုခဲ့့�သည့််�

စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း� အကြား�း� တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုများ�း�အရ
ု

အချိိ�န််အထိိ အနည်းး�ဆုံးး�� မြို့�့��နယ််/စည််ပင််အဖွဲ့့�� (၉) ခုုသည််

အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုသ
ု ည်် စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ရန််အတွွက်် ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�ကိုု� ငှား��းရမ်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�

ရင််ဆို�င်
ု ်ဖြေ�ေရှှင်းး�နေ�ရသည့််� အဓိိက ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််ဟုု

သို့့��မဟုုတ်် ငှား��းရမ်းး�ရန််စီစ
ီ ဉ််နေ�ခြ�င်းး�ကိုု� ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့်�်

ပြော��ာဆိုုလေ့�့ရှိိ�ပါ
�
ါသည််။

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ဖော်�်�ဆော�ာင််နေ�ခြ�င်းး�ကိုု� သိိနိုု�င််ပါါသည််။ 20
သို့့��သော်�်�လည်းး� အာာရှှဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းဘဏ်် (ADB) မှှ ထော�ာက််ပြ�သကဲ့့�သို့့��ပင််

မြ�န််မာာတစ််နို�င်
ု ်ငံံလုံးး��အတွွက်် တစ််ခုတ
ု ည်းး�သော�ာ အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု

အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းခြ�င်းး�မှှ ပုုဂ္ဂဂလိိက ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းခြ�င်းး�သို့့��

စနစ််ဖြ�စ််ရေး�းမှာာ� ကနဦးးအဆင့််�17 တွွင််သာာ ရှိိ�ပါါသေး�းသည််။

ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််ရန်် “တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�နှှင့််� သဘော�ာတူူစာာချုု�ပ််ကို�ု

သို့့��သော်�်�လည်းး� ပိုုမို
� �ကော�ာင်းး�မွွန်
ု
်အော�ာင်် ပြု�ုပြ�င််နို�င်
ု ်မည့်�်

စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�တတ််သည့််� အရည််အချျင်းး�” များ�း�စွာာ� လိုု�အပ််ပါါသည််။

အလားး�အလာာများ�း�လည်းး� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ လက််ရှိိ�တွွင်် မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံ၌

21

ထို့့��ကြော��ာင့််� လက််ရှိိ� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�

အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းတိုးး��တက််မှုများ�း�
ု
ရှိိ�နေ�ပြီး�း�၊ အမှိုု�က််ကို�ု

အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း� အထူးး�သဖြ�င့််� အကျိုးး���ရလဒ််များ�း�ကိုု�

ပြ�န််လည််အသုံး�ချ
း� ျ တီီထွွင််သော�ာ (recycling) ကဏ္ဍမှာာ�လည်းး�

ပြ�န််လည််သုံး�း� သပ််ပြီး�း� မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� မြို့�့��ပြ� အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုစနစ််

ယခင််ကတည်းး�က ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�ဖြ�စ််ကာာ မကြာ�ာသေး�းခင််က

တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�မည့်�် နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု�

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� လုုပ််ဆော�ာင််ထားး�သည့််�

ရှာာ�ဖွေ�ေရမည််ဖြ�စ််သည််။

စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�သည််လည်းး� အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုတွွင်် အပြ�ည့််�အ၀
လုုပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့်�် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ အထက််ပါါ အကြော��ာင်းး�များ�း�ကြော��ာင့််�

ဂ။ ပြ�ည််သူ့့� စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု စနစ််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ကဏ္ဍအလိုု�က်် စွွမ်းး�ရည််မြှ�ှင့်�တ
် င််ခြ�င်းး�၊
အမှိုု�က််စုုဆော�ာင်းး�ရာာနေ�ရာာများ�း� ဆော�ာက််လုုပ််ခြ�င်းး� 18 နှှင့််�
ပိုု�မို�ုကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််ခ ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�များ�း�ကဲ့့�သို့့�

အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုစ
ု နစ််ကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာ၌ မည််သူူက

အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� လျျင််လျျင််မြ�န််မြ�န််

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည်် နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းရန််

ဖော်�်�ဆော�ာင််နို�င်
ု ်ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း� ရှိိ�နေ�သည််ဟုု နယ််သာာလန်် စီးး�

မည််ကဲ့့�သို့့�� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေမည်် စသည့််� ပြ�ည််သူ့့�စီီပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ဆိုု�င််ရာာအေ�ဂျျင််စီမှှ
ီ ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�သော�ာ

အခြေ�ေခံံမေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�သအဆင့််�ဖြ�စ််စေ�

‘စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု အခြေ�ေအနေ� သုံးး�� သပ််လေ့�့လာာချျက််’ က

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့်�ဖြ�စ်
် ်စေ� အစိုးး��ရတစ််ရပ််၏ တာာဝန််မှာ�ာ ပညာာရေး�း၊
12

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော��ာ က််မှုု နှှင့််� အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုကဲ့့�သို့့� အခြေ�ေခံံ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း�
ု
ပေး�းအပ််ရန်် ဖြ�စ််သည််။ စျေး�း�ကွွက််မှှ
ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းခြ�င်းး�၊ စျေး�း�ကွွက််ကို�စီ
ု ီမံံခန့််�ခွဲဲ�၍ ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းစေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အစိုးး��ရမှှ တိုု�က််ရိုက်
�ု ်ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းခြ�င်းး� တို့့��အနက််
မည််သည့််�နည်းး�လမ်းး�မှှ လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းရရှိိ�ရန်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� ဖြ�စ််သည််ကို�ု ပြ�ည််သူ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း ပညာာရပ််က လေ့�့လာာပါါသည််။ ဆုံးး�ဖြ�တ်
�
်ချျက််
ချျမှှတ််ရန််အတွွက်် စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု အမျိုး�း��မျိုး�း�� ပြု�ုလုုပ််ရပါါသည််။ ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူ အသီးး�သီးး�အတွွက်် မည််ကဲ့့�သို့့� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�နိုု�င််မည််နည်းး�၊
ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍမှှ ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းပါါက စျေး�း�ကွွက််အရ ရှုံးး��နိိမ့်�နို
် ု�င််ပါါသလားး�နှှင့််� အစိုးး��ရမှှ ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းလျှှင်် အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာ (သို့့��)
အနုုတ််လက္ခခဏာာ ပြ�န့််�နှံံ�မှုုများ�း� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသလားး� စသည််တို့့�ကိုု� စိိစစ််လေ့�့လာာရပါါသည််။ ပြ�ည််သူ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းပညာာရပ််တွွင်် လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�း
ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း�အတွွက်
ု
် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေမှုု နည်းး�လမ်းး�များ�း� ကိုု�လည်းး� လေ့�့လာာရပြီး�း� စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့်�် ပစ္စစည်းး�ခွွန််၊
ဝင််ငွေ�ေခွွန််၊ ဗဟိုု�အစိုးး��ရ၏ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�မှုုနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််ခ ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�တို့့�မှှ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ ရရှိိ�ပါါသည််။ 22 ယခုုစာာတမ်းး�၌ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ရန််
မည််သူ့့�တွွင်် အမှှန််တကယ်် တာာဝန််ရှိိ�သနည်းး�နှှင့််� မည််ကဲ့့�သို့့�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ပြီး�း� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််မည််နည်းး� စသည့််� မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�နှှင့််�
သက််ဆို�င်
ု ်သည့််� မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု ဝန််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပါါက ပိုု�မိုု�ထိိရော�ာက််မှုု ရှိိ�နိုု�င််မည့််� ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု ဥပမာာတစ််ခုဖြ�စ်
ု ်သည််။
သီီအိုု�ရီီအရ ယင်းး�အဆိုုပြု� �ုချျက််မှာ�ာ ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ပါါသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုသော်�်�
ု�
ကုုန််ကျျစရိိတ်် လျှော့�့��ချျရန််နှှင့််� တီီထွွင််ဖန််တီးး�ရန််မှာ�ာ ပုုဂ္ဂဂလိိက
ကဏ္ဍများ�း�တွွင်် အကျိုးး���စီးး�ပွား��း ပိုု�မို�ရှိိ�ပါ
ု ါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အမြ�တ််အစွွန်းး� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကြော��ာင့််� အေ�ဂျျင််စီကုုန်
ီ
်ကျျစရိိတ်် (agency costs) ဟုု
ခေါ်�်ကြ�သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုအားး�နည်းး�ခြ�င်းး�
ု
၊ လူူထုုနှှင့််� စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််အကြား�း� လူူမှုုပဋိိညာာဉ်် ပျျက််စီးး�ခြ�င်းး�တို့့� ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််ကာာ
အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုနှ
ု ှင့််� အခြား�း�ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း�အတွွက်
ု
် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေရန််ပင်် ပိုု�မို�ု ခက််ခဲဲသွားး��နိုု�င််ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�
လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လေ့�့လာာမှုုစာာတမ်းး�အများ�း�စုုမှာာ� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�း ရှိိ�သော�ာ၊ အင််စတီကျူးး��ရှှင်းး�
ီ
စွွမ်းး�ရည််ပြ�ည့််�ပြီး�း� စျေး�း�ကွွက််အရ
ရင့််�ကျျက််သော�ာ နိုု�င််ငံံများ�း�၏ အခြေ�ေအနေ�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံတွွင်် ထိုုကဲ့့�သို့့
�
�သော�ာ အခြေ�ေအနေ�မျိုး�း��များ�း�
မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ယခုုစာာတမ်းး�သည်် မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံ၏ အခြေ�ေအနေ�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍သာာ ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

ပုံံ� (၁) - အမှိုု�က်် ထုုတ််လုုပ််မှုုမှှ စွွန့််�ပစ််မှုုအထိိ စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ဆိုု�င််ရာာ ကွွင်းး�ဆက််
အမှိုု�က််အမျိုး�း��အစား�း ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး� ( ပြ�န််လည််ဖန််တီးး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော�ာ ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ထုုတ််ယူူခြ�င်းး� နှှင့််� အော်�်�ဂန််နစ်် အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�)
ကိုု� သီးး�ခြား�း�အဆင့််�တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုသော်�်�
ု�
လုုပ််ထုံးး�အရဖြ�စ်
�
်စေ� လုုပ််ထုံးး��အရ မဟုုတ််သည််ဖြ�စ််စေ�
စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုဆို
ု ု�င််ရာာ ကွွင်းး�ဆက််တစ််ခု၏
ု အဆင့််�တိုု�င်းး�တွွင်် အမှိုု�က််အမျိုး�း��အစား�း ခွဲဲ�ခြား�း�မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။ ယခုုစာာတမ်းး�တွွင််
စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�၏ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု နည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�သာာ အဓိိက တင််ပြ�ထားး�ပြီး�း� အခြား�း�ရှုုထော�ာင့်�များ�း�အားး�
်
ၡင်းး�လင်းး�ချျက်် နှှင့််� မူူဝါါဒ အကြံ�ံပြု�ုချျက်် များ�း�တွွင်် ရည််ညွှှန်းး�ပြော��ာဆိုု� သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။

ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး�
အမှူိက်
ထုတ်လုပ်ြခင်း

သိမ်းဆည်းြခင်း

ြကားခံ
ေရွှ့ေြပာင်းေရးစခန်း

သယ်ယူြခင်း

စွန့်ပစ်ြခင်း

အမှိုု�က််ကျျင်းး� (သို့့��) မီးး�ရှို့့��စက််

အိိမ််များ�း�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းများ�း�
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စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ဃ။ လေ့�့လာာမှုု
ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် မြ�န််မာ့့�စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််များ�း� လက််ရှိိ�အသုံးး��ပြု�ုနေ�သည့််� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�
သုံးး��သပ််လေ့�့လာာထားး�ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ သီီအိုုရီ
� ီများ�း�ကိုု� သုံးး�� သပ််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့်�်
စည််ပင််သာာယာာအမှို�က်
ု ်သိိမ်းး�စနစ်် မည််ကဲ့့�သို့့� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််မည််ကို�ု ရှာာ�ဖွေ�ေဖော်�်�ထုုတ််ထားး�ပါါသည််။ အစပိုု�င်းး�တွွင််
စည််ပင််သာာယာာရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််များ�း�အားး� သုံးး�� သပ််ထားး�ပြီး�း�၊ နော�ာက််ပိုင်းး�တွွ
�ု
င်် အခြား�း�ဖွဲ့့��ဖြိုး�း��ဆဲဲနိုု�င််ငံံများ�း�ရှိိ�
အမှိုု�က််သိိမ်းး�စနစ််ပုံံစံံများ�း�
�
ကိုု� လေ့�့လာာပါါသည််။ မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� အမှိုု�က််သိိမ်းး�စနစ််များ�း�ကိုု� သုုတေ�တနပြု�ုရာာတွွင်် ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုနည်းး�
ု
လမ်းး�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ သုုတေ�သနမှှ ကနဦးးတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� မန္တတလေး�းနှှင့််� တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��တို့့��၌ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� နှှင့််� Renaissanc
Institute တို့့�� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကျျင်းး�ပသည့််� နိုု�င််ငံံအနှံ့့��မှှ စည််ပင််အရာာရှိိ� ၁၅၀ ကျော်�်�� ပါါဝင််မှုရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ
ု
အလုုပ််ရုံံဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ
�
�နှှစ််ခုု တွွင်် တင််ပြ�ခဲ့့�ပါါသည််။
၎င်းး�တို့့��၏ သုံးး�� သပ််ချျက်် နှှင့််� သဘော�ာထားး�အမြ�င််များ�း�ကိုု� ရယူူခဲ့့�ကာာ ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် ပေါ�ါင်းး�စပ််ထည့်�သွွင်းး�
်
ခဲ့့�ပါါသည််။
မိိတ််ဆက််အပိုင်းး�
�ု ပြီး�း�သည့််�နော�ာက်် အပိုုင်းး�
� (၂) တွွင်် မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု အလေ့�့အထများ�း�အကြော��ာင်းး�
အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််သုံး�း� သပ််ချျက််ကို�ု ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုု လေး�းခုု အပေါ်�်အခြေ�ေခံံ၍ တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အပိုု�င်းး� (၃) တွွင််မူူ နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််နှှစ််ခုုကို�ု
လေ့�့လာာ၍ ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�ဖြ�င့်�် စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုရာာ
�ု ၌ သတိိထားး�ရမည့််�အချျက််များ�း�နှှင့််� ရပ််ရွာာ�အခြေ�ေပြု�ု ပုံံ�စံံအသုံးး�ပြု� �ုခြ�င်းး� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အပိုု�င်းး� (၄) တွွင်် စာာတမ်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� နိိဂုံးး��ချုု�ပ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
စီးး�ပွား��းရေး�း သုုတေ�သနများ�း�ကိုု� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အပို�င်းး�တွွ
ု
င်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

၂။ လက််တွေ့��့ အသုံးး��ပြု�ုနေ�သော�ာ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုုစနစ််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု စနစ််မှာ�ာ လုုပ််ထုံးး�လုုပ်
�
်နည်းး� နှှင့််� လုုပ််ထုံးး�လုုပ်
�
်နည်းး� မဟုုတ််သော�ာ စနစ််များ�း�ကိုု� ရော�ာစပ််ထားး�သော�ာ
ပုံံ�စံံဖြ�စ််နေ�ပြီး�း� ဝန််ဆော�ာင််ခ ကော�ာက််ခံံမှုပုံံ
ု �စံံများ�း�၊ ဝန််ထမ်းး�လစာာ၊ ယာာဉ််န္တတရား�း အသုံးး�ပြု� �ုမှုု နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍ နှှင့််� လူူထုု ပါါဝင််ပတ််သတ််မှုု
အဆင့််�တို့့�တွွင်် အမျိုး�း��မျိုး�း�� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နာာစွာာ� ကျျင့််�သုံးး��လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။ ခြုံ�ံ�ငုံံ၍
� သုံးး�� သပ််ရပါါက မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�သည််
လုုပ််ငန်းး�တော�ာင်းး�ဆိုုချ
� ျက်် များ�း�ပြား�း�မှုု၊ စွွမ်းး�ရည််မပြ�ည့််�၀မှုု နှှင့််� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ အကန့််�အသတ််ရှိိ�မှုု စသည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း� ကြုံ�ံ�တွေ့��့ နေ�ရ ပါါသည််။
ယခုုအပိုု�င်းး�တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာချျက်် လေး�းခုု နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာချျက်် နှှစ််ခုုတို့့��ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသသည််။ ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာချျက််များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံ၍ မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု စနစ််များ�း�အားး� သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာမှုပုံံ
ု �စံံကိုု�
အပိုု�င်းး� (၃)တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� မတူူညီီသော�ာ နည်းး�လမ်းး�အသီးး�သီးး�၏ အားး�သာာချျက်် နှှင့််� အားး�နည်းး�ချျက်် များ�း�ကိုု�လည်းး� စာာရင်းး�ပြု�ုစုုထားး�ပါါသည််။
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ပုံံ� (၂) - အခြေ�ေခံံအမှိုု�က််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆင့််�ပွား��းအမှိုု�က််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့�၏
ကွာာ�ခြား�း�မှုု

အ��ခခ�အမ�က�သ�မ���ခင�� စနစ�

အ�မ��ထ�င�စ� ��င� အမ�က�ပ��မ���

အမ�က�သ�မ��ယ��� အမ����မ����

ၡင်းး�လင်းး�ချျက်် (၄) အခြေ�ေခံံ အမှိုု�က််သိိမ်းး�မှုု ပုံံ�စံံ နှှင့််�
ဆင့််�ပွား��းအမှိုု�က််သိိမ်းး�မှုု ပုံံ�စံံ ခွဲဲ�ခြား�း� ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�၏
အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�
ခြေ�ေခံံ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ခြ�င်းး� (primary collection) ဆိုု�သည််မှာ�ာ အမှိုု�က််
ထုုတ််လုုပ််သူူများ�း� အမှိုု�က်် စတင််ထားး�ရှိိ�သည့််� နေ�ရာာ (ဥပမာာ-

အမ�က�က�င��

အိိမ််တွွင်းး� သို့့��မဟုုတ်် အိိမ််ပြ�င််ပ၊ သို့့��မဟုုတ်် စုုပေါ�ါင်းး� အမှိုု�က််ပုံး�များ�း�
း�
)
မှှ အမှိုု�က််ကန်် (transfer station) သို့့��မဟုုတ်် အမှိုု�က််ပုံံသို့့
� �
သယ််ယူူပို့့�ဆော�ာင််သည့််�ပုံံ�စံံ ဖြ�စ််သည််။ ဆင့််�ပွား��း အမှိုု�က််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�
(Secondary collection) ဆိုု�သည််မှာ�ာ အခြေ�ေခံံ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�
အားး�ဖြ�င့််� ထွွက််ရှိိ�လာာသည့််� အမှိုု�က််ပမာာဏ များ�း�စွာာ�ကိုု� အမှိုု�က််ကန််

အမ�က�တင� ယ����က��

(transfer station) သို့့�� ပို့့��ဆော�ာင််ပြီး�း�နော�ာက်် ၎င်းး�မှှတဆင့််�
အမှိုု�က််ပုံံသို့့
� � ပို့့��ဆော�ာင််သော�ာ ပုံံ�စံံဖြ�စ််သည််။ မြူ�ူနီီစီပ
ီ ယ်် စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�
စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အခြေ�ေခံံ နှှင့််� ဆင့််�ပွား��း
အမှိုု�က််သိိမ်းး�ခြ�င်းး� ပုံံ�စံံနှှစ််မျိုး�း�� ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့်�် ရရှိိ�သော�ာ
အဓိိကအကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�မှာာ� အမှိုု�က််ပုံံသို့့
� � အမှိုု�က််ပို့့�ဆော�ာင််ရာာ၌

�က��ခ� �ရွှ ���ပ�င���ရ� စခန��

အချိိ�န််နှှင့််�ငွေ�ေ အကုုန််အကျျ သက််သာာခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။
အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ်် အငယ််စား�းများ�း�ဖြ�င့််� နေ�ရာာအကျျယ််အဝန်းး� ပိုု�မို�ု
လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နို�င်
ု ်ကာာ အကြီး�း�စား�းယာာဉ််များ�း�က အမှိုု�က််ပုံံသို့့
� �
ပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မို�ု လုုပ််ဆော�ာင််နို�င်
ု ်မည်် ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့�
အမ�က�သ�မ��ယ��� အမ����မ����

ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် လမ်းး�များ�း�အပါါအဝင်် အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ထိိခိုုက်
� ်ခြ�င်းး� ပိုု�မို�ု သက််သာာမည်် ဖြ�စ််သည််။ ရေ�ရှှည််အတွွက်် ဆိုု�ပါါက
အမှိုု�က််ပုံး�း� ၊ လက််တွွန်းး�လှှည်းး� သို့့��မဟုုတ်် သုံးး��ဘီးး�ကားး� ကဲ့့�သို့့��
စရိိတ််နည်းး� ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာများ�း� အသုံးး�ပြု� �ု၍ အခြေ�ေခံံ
အမှိုု�က််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�သည်် ထိိရော�ာက််သော�ာ အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု အတွွက််
အရေး�းကြီး�း� အုုတ််မြ�စ််တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာနို�င်
ု ်ပြီး�း� အိိမ််ထွွက်် အမှိုု�က််များ�း�ကိုု�

အ�မ��ထ�င�စ� ��င� အမ�က�ပ��မ���

ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး� (ဆူူရာာဘာာရာာ၊ အင််ဒို�နီးး�ရှား�
ု �း ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုု

ဆင��ပ��� အမ�က�သ�မ���ခင�� စနစ�

တွွင််ကြ�ည့်�ပါ
် ါ) အတွွက််လည်းး� အခြေ�ေခံံတစ််ခုု ဖြ�စ််လာာနို�င်
ု ်ပါါသည််။
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က။ မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� ကျျင့််�သုံးး��ဆဲဲ အလေ့�့အထများ�း�ကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�
အမှိုု�က််နှှင့််� စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� သိိမ်းး�ဆည််ခြ�င်းး�တို့့�ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအနှံ့့��ရှိိ� မြူ�ူနီီစပယ််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�က စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�
ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ မလုံံ�လော�ာက််မှုု အပါါအဝင်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�နှှင့််� ရင််ဆို�င်
ု ်နေ�ကြ�ရသော�ာ မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� မြို့�့��ကြီး�း�များ�း�သည်် ဒေ�သန္တတရမှှ မွွမ်းး�မံံထားး�သော�ာ
ပုံံ�စံံမျိုး�း��ဖြ�င့်�် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�အားး� လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ရန််ကုုန််မြို့�့��ရှိိ� တိုု�က််ခန်းး�နေ�ထို�င်
ု ်သူူများ�း�သည််
တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�သူူ များ�း�အားး� အမှိုု�က််တစ််အိိတ််လျှှင်် ၂၀၀ ကျျပ််မှှ ၃၀၀ အထိိ ပေး�းကြ�ရသည််။ တချို့့���မြို့�့��များ�း�တွွင််
အိိမ််တို�င်
ု ်ရာာရော�ာက်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုအတွွက်
ု
် သီးး�ခြား�း� ငွေ�ေကြေး��းပေး�းဆော�ာင််သလိုု� စုုစည်းး�ထားး�သည့််�အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� သိိမ်းး�ဆည််ရန်် အတွွက််
YCDC ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� ငွေ�ေကြေး��းပေး�းဆော�ာင််ရခြ�င်းး�လည်းး� ရှိိ�နေ�သည််။ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် အနည်းး�ဆုံးး�� စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့�� (၈) ဖွဲ့့�� တို့့��က
အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�သို့့� အပ််နှံံ�လုုပ််ကို�င်
ု ်စေ�ခဲ့့�သည််။ ဝန််ဆော�ာင််မှုပို
ု �င်းး�
ု ကွွက််လပ််ကိုဖြ�ည့်
�ု
�ရန်
် ် ရပ််ရွာာ�အသိုုင်းး�အ
�
ဝန်းး�များ�း�မှှ
အားး�ဖြ�ည့််�ကူူညီလာာ
ီ
သည််ကို�ု ဘားး�အံံ နှှင့််� မုံံ�ရွာာ� အပါါအဝင်် မြို့�့��အနည်းး�ငယ််တို့့�၌ တွေ့�့�ရပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် မြို့�့��များ�း�စွာာ�တို့့��သည်် အမှိုု�က််နှှင့််�
စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း� အလွွန််တရာာ များ�း�ပြား�း�လာာခြ�င်းး�၊ မြေ�ေကျျင်းး�တူးး�၍ အမှိုု�က််များ�း�အားး� မြေ�ေပေါ်�်သို့့��တိုက်
ု� ်ရိုက်
�ု ်စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး� (open dumping) နှှင့််�
အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� မီးး�ရှို့့��ဖျျက််စီးး�ရခြ�င်းး� စသည့််�တို့့�ကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် မစွွမ်းး�ဆော�ာင််နို�င်
ု ် ဖြ�စ််နေ�သည််။
လူူနေ�အိိမ််များ�း� သို့့��မဟုုတ်် အမှိုု�က််ပုံံများ�း�မှှ
�
အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� မည််သူူက အမှှန််တကယ်် သိိမ်းး�ဆည်းး�နေ�သည််ဆို�သော�ာ
ု
အချျက််တွွင်် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း�
ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� ၏ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး� (၂၀၁၈) အရ လူူနေ�အိိမ်် အမှိုု�က်် အများ�း�စုုကိုု� စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ တိုု�က််ရိုက်
�ု ်
သိိမ်းး�ဆည်းး�သည်် သို့့��မဟုုတ်် အေး�းဂျျင့််�တစ််ခုုကို�ု ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််စား�း သိိမ်းး�ဆည်းး�စေ�သည််ဟုု သိိရပါါသည််။ အမှိုု�က််ပမာာဏ အနည်းး�ငယ််ကို�ု
စည််ပင််အဖွဲ့့�� မှှမဟုုတ််သည့််� အမှိုု�က််သိိမ်းး�သူူတစ််ချို့့���က သိိမ်းး�ဆည်းး�ပါါသည််။ စည််ပင််အမှို�က်
ု ်သိိမ်းး�သူူများ�း�က တရား�းမဝင်် အမှိုု�က််ကော�ာက််သူူ
တစ််ချို့့���၏ အကူူအညီီကို�ရယူူပြီး
ု
�း� အပြ�န််အလှှန််အနေ�ဖြ�င့်�် ပြ�န််လည််ရော�ာင်းး�ချျနိုု�င််သော�ာ ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� အမှိုု�က််ကော�ာက််သမား�းများ�း�က
ရယူူနိုု�င််ပါါသည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံ များ�း�ကိုု� လူူထုုမှှ ကော�ာင်းး�စွာာ�သိိကျွွမ်းး�နား�းလည််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ဥပမာာ
- တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့�� စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် တစ််မြို့�့��လုံးး��ရှိိ� အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� သိိမ်းး�ဆည်းး�ရန်် ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုကို
ု �ု ငှား��းရမ်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�
တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ သို့့��မဟုုတ်် စည််ပင််နှှင့််� သက််ဆို�င်
ု ်ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာအဖွဲ့့��များ�း�က အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� သိိမ်းး�ဆည်းး�နေ�သည််ဟုု စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုုသူူ
� ၉၆% က
ယုံံ�ကြ�ည််နေ�ကြ�ပါါသည်် (ဇယားး� ၂)။

ဇယားး� (၂) - အိိမ််ထွွက််အမှိုု�က််များ�း�အားး� မည််သူူက သိိမ်းး�ဆည်းး�သည််ဟုု ထင််မြ�င််ပါါသနည်းး�၊ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် မြို့�့��ပြ�လူူမှုုဘ၀ စစ််တမ်းး� 23
ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ဦးးရေ�
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စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��/များ�း�/ရန််ကုုန််မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််/မန္တတလေး�းမြို့�့��တော်�်�စည််ပင််တို့့�သည်် ကိုု�ယ််တိုင်
�ု ်သိိမ်းး�ဆည်းး�ကြ�သည််
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တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််/အဖွဲ့့��အစည်းး� တစ််ခုခု
ု ုက စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�/ရန််ကုုန််မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််/မန္တတလေး�းမြို့�့��တော်�်�စည််ပင််တို့့�အတွွက်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ပေး�းသည််
စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�/ရန််ကုုန််မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််/မန္တတလေး�းမြို့�့��တော်�်�စည််ပင််တို့့�အတွွက်် အလုုပ််လုုပ််ခြ�င်းး�မဟုုတ််သည့််� တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််/အဖွဲ့့��အစည်းး� တစ််ခုု
တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််/အဖွဲ့့��အစည်းး� တစ််ခုု ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� မည််သူ့့�အတွွက်် အလုုပ််လုုပ််နေ�သည််ကို�ု မသိိ

ထို့့��နည်းး�တူူ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံပို
� �င်းး�တွွ
ု
င််လည်းး� ခြား�း�နား�းမှုုကြီး�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ အသုံးး�များ�း�သော�ာ
�
အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ််များ�း�တွွင်် ထော်�်�လာာဂျီီ�၊
သုံးး��ဘီးး�၊ ပုုဇဉ်းး�ခေါ�ါင်းး�၊ နော�ာက််ပွွင့််� နှှင့််� အသေး�းစား�းနှှင့််� အကြီး�း�စား�း အမှိုု�က််ချေ�ေဖျျက််စက််များ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။
16

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ရန််ကုုန််မြို့�့��ကဲ့့�သို့့��မြို့�့��များ�း�မှှ တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ အမှိုု�က််သိိမ်းး�သူူများ�း�ကမူူ လက််တွွန်းး�လှှည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ မန္တတလေး�း နှှင့််� မုံံ�ရွာာ� ကဲ့့�သို့့��
မြို့�့��များ�း�တွွင််မူူ အမှိုု�က််ပုံး�များ�း�
း�
ကိုု� လိုု�က််လံံသိိမ်းး�ဆည်းး�ရန်် နော�ာက််တွဲဲ�ပါါသော�ာအမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ စက််ယန္တတရား�း
အမျိုး�း��အစား�းများ�း�ကိုု� စံံ သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� မြို့�့��အသီးး�သီးး�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ဘတ််ဂျျက််နှှင့််� ပထဝီီဝင််မြေ�ေပြ�င်် အနေ�အထားး� (ဥပမာာမတ််စော�ာက််၍ ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�သော�ာ လမ်းး�များ�း�စွာာ�ရှိိ�သည့််� တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့�� ကဲ့့�သို့့��) ကိုု�လို�က်
ု ်၍ သင့််�တော်�်�ရာာစက််ယန္တတရား�းများ�း�ကိုု� ဝယ််ယူူနိုု�င််သည့််�
အကျိုးး���အမြ�တ်် ရှိိ�ပါါသည််။
လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် အခြေ�ေခံံ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� (primary waste collection) နှှင့််� ဆင့််�ပွား��း အမှိုု�က််သိိမ်းး�ခြ�င်းး� (secondary waste
collection) ဟူူ၍ ပုံံ�စံံတကျျ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ခွဲဲ�ခြား�း�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။ 24 ယင်းး�သို့့�� ခွဲဲ�ခြား�း�ထားး�မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ထိိရော�ာက််မှုု
အားး�နည်းး�စေ�ပါါသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုသော်�်�
ု�
မြို့�့��များ�း�စွာာ�သည်် အိိမ််တို�င်
ု ်ရာာရော�ာက်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� နှှင့််� အမှိုု�က််ပုံံကြီး� �း�များ�း�သို့့�
အမှိုု�က််ပို့့�ဆော�ာင််ခြ�င်းး� နှှစ််ခုုလုံးး�အတွွက်
�
် အလယ််အလတ်် အရွွယ််အစား�းရှိိ� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။
အကြီး�း�စား�း အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ််များ�း�သည်် အမှိုု�က််ကျျင်းး�သို့့�� ပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အတွွက်် ပိုု�မို�သ
ု င့််�တော်�်�သော�ာကြော��ာင့််� အချိိ�န််နှှင့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�
(လော�ာင််စာာဆီီ ကဲ့့�သို့့��) လေ့�့လွွင််မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပါါသည်် (စာာစုုသေ�တ္တာာ� ၄ တွွင််ရှု)ု ။
ပစ္စစည်းး�ခွွန််တွွင််ပါါ၀င််သော�ာ စည်းး�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�လေး�းမျိုး�း��တွွင််
စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�၏ “သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းဌာာန” အတွွက််လည်းး� တစ််ခုု

ပုံံ� (၃) - မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံတွင်
ွ ် အသုံးး��များ�း�သော�ာ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဥ််များ�း�

ပါါဝင််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ပစ္စစည်းး�/အရာာ၀တ္ထုု�များ�း�အပေါ်�်တွွင််
တန််ဖိုးး��ဖြ�တ််မှုု နည်းး�ပါးး�လွွန်းး�သော�ာကြော��ာင့််� စည််ပင််သာာယာာရေး�း
အဖွဲ့့��များ�း�မှှ ကော�ာက််ခံံနေ�သော�ာ ပစ္စစည်းး�ခွွန််ရရှိိ�မှုု ပမာာဏသည််
အလွွန််နည်းး�ပါးး�နေ�ပါါသည်် (McDonald နှှင့််� Hein ၂၀၁၇)။
လက််တွွန်းး�လှှည်းး�

ထို့့��ကြော��ာင့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�အတွွက်် ရန််ပုံံငွေ�ေရှာ
�
�ာ ဖွေ�ေနိုု�င််သည့််�

ထော်�်�လာာဂျီီ�

အခွွင့််�အလမ်းး� နည်းး�ပါးး�လွွန်းး�လှှပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�လို�င်
ု ်စင််ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�၊
ဗဟိုု�နှှင့််� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��များ�း�မှှ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�
ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေတို့့�အပေါ်�်တွွင်် အလွွန်် မှီီ�ခိုု�နေ�ရပါါသည််။ 25
အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�မှာာ�လည်းး� ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�သော�ာ

သုံးး��ဘီးး�

လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပမာာ မြို့�့��အရွွယ််အစား�းအရ

ပုုဇဉ်းး�ခေါ�ါင်းး�

ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း�
ု
ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�ပေး�းနိုု�င််သည့််� မန္တတလေး�းမြို့�့��တွွင််
အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ပြီး�း� အမှိုု�က််ကျျင်းး�ရှိိ�ရာာသို့့�� ပို့့��ဆော�ာင််ရာာ၌
အမှိုု�က််တစ််တန််အတွွက်် ခန့််�မှှန်းး� ကုုန််ကျျစရိိတ်် ၁၆၈၅၅ ကျျပ််
ရှိိ�ပါါသည််။ 26

ဇယားး� (၃) - ယေ�ဘုုယျျ လစဥ််အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခများ�း� သီးး�ခြား�း� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခ ပေး�းဆော�ာင််ရသည့်�် အိိမ််ခြေ�ေများ�း�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံထားး�ပြီး�း�
ပစ္စစည်းး�ခွွန််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုအ
ု ဖြ�စ်် ပေး�းဆော�ာင််နေ�သည့်�အိိမ်
်
်ခြေ�ေများ�း�နှှင့််� ပေး�းဆော�ာင််ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာအိိမ်ေ�ေခြ�များ�း� မပါါ၀င််ပါါ။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််
မြို့�့��ပြ�လူူမှုဘ
ု ၀ စစ််တမ်းး�

ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ဦးးရေ�
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စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှာာ�

(သို့့��မဟုုတ််) အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ယာာဉ််များ�း�ကိုု� ထပ််မံံ၍

အန္တတရာာယ််များ�း�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််အခြေ�ေအနေ� ဖြ�စ််သည့််�တိုု�င််အော�ာင််

ဝယ််ယူူဖြ�ည့်�်တင်းး�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ပုုဂ္ဂဂလိိက

လုုပ််ခလစာာ အလွွန််အမင်းး�နည်းး�ပါးး�သည််ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ငွေ�ေကြေး��း အရင်းး�အနှီးး�� နည်းး�ပါးး�မှုုကြော��ာင့််�

ခံံရပါါသည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ‘အမှိုု�က််ယာာဉ်် နော�ာက််လိုက်
�ု ်’

ယာာဉ််အပိုပစ္စ
ု� စည်းး�အပါါအဝင်် ယန္တတရား�းများ�း�အတွွက်် ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�ရာာတွွင််

(အမှိုု�က််သိိမ်းး�သူူ၊ များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� ယာာဉ််တစ််စီးး�လျှှင်် နှှစ််ဦးး) နှှင့််�

အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�များ�း� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��တွွင်် ဝန််ထမ်းး�အင််အားး�

ယာာဉ််မော�ာင်းး�အချို့့���မှာာ� နေ့�့စား�းအလုုပ််သမား�းများ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း�

မလုံံ�လော�ာက််မှုလ
ု ည်းး� ကြုံ�ံ�တွေ့��့ နေ�ရပြီး�း� ဝန််ဆော�ာင််ခ

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အနည်းး�ဆုံးး�လုုပ်
�
်ခလစာာနှုုန်းး� ဖြ�စ််သည့််� တစ််ရက််လျှှင််

ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�တွွင်် အခက််တွေ့��့ နေ�ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိက

၄၈၀၀ နှုုန်းး� ရရှိိ�ပါါသည််။ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�ရင့်�် ယာာဉ််မော�ာင်းး�များ�း�မှာာ�မူူ

လုုပ််ငန်းး�ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�မှှ သက််ဆို�င်
ု ်ရာာမြို့�့��များ�း�အတွွက််

ပုံံ�မှှန််လစာာရ ဝန််ထမ်းး�များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�

အကျိုးး���အမြ�တ််ရရှိိ�မှုု လွွန််စွာာ�နည်းး�ပါးး�သည််ကို�ု တွေ့�့�နေ�ရပြီး�း�

လက််တွေ့��့ တွွင်် စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�၏ လုုပ််ခပေး�းအပ််မှုအချို့့��
ု
�သည််

ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာချျက််များ�း�အဖြ�စ်် နော�ာက််စာာမျျက််နှာ�ာ များ�း�တွွင််

အနည်းး�ဆုံးး�� လုုပ််ခလစာာထက်် နည်းး�ပါးး�နေ�သည််ကို�တွေ့�
ု
�့ ရပြီး�း�

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ပြ�င််ဦးးလွွင်် နှှင့််� မုံံ�ရွာာ� တို့့��တွွင်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�

တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��ရှိိ� အမှိုု�က််ယာာဉ်် နော�ာက််လိုက်
�ု ်များ�း�သည်် လစာာအဖြ�စ််

ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� အပ််နှံံ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�

တစ််လလျှှင်် ၈၀၀၀၀ ကျျပ််သာာ ရရှိိ�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံ၏

သက််ဆို�င်
ု ်ရာာမြို့�့��များ�း�အတွွက်် အကျိုးး���အမြ�တ််ဖြ�စ််ထွွန်းး�မှုု

အနည်းး�ဆုံးး��အခကြေး��းငွေ�ေ သတ််မှှတ််ချျက််အဖြ�စ်် ယခင််က

မရှိိ�သလော�ာက်် နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည့််� အတွွက်် သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ

တစ််ရက််လျှှင်် ၃၆၀၀ ကျျပ််အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�ရာာမှှ ၂၀၁၈ မေ�လ၌

မြို့�့��နယ််စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�မှှပင်် ၀န််ဆော�ာင််မှုအားး�
ု

တစ််ရက််လျှှင်် ၄၈၀၀ ကျျပ််သို့့� တိုးး��မြှ�ှင့်�် ပေး�းခဲ့့�သည့််�တိုု�င််အော�ာင််

ပြ�န််လည််ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပါါသည််။ တော�ာင််ကြီး�း�စည််ပင််အဖွဲ့့��သည််

အလုုပ််သမား�းများ�း�အတွွက်် ထိုု�လစာာမှာာ� လုံံ�လော�ာက််ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။

ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�သို့့� အပ််နှံံ�ရာာတွွင်် ကနဦးး၌ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း�
ု
ကိုု�

ထို့့��ကြော��ာင့််� အလုုပ််သမား�းများ�း�စွာာ�တို့့��သည်် ပြ�န််လည််ရော�ာင်းး�ချျနိုု�င််သည့််�

စိိတ််တိုု�င်းး�မကျျခဲ့့�သော်�်�လည်းး� နော�ာက််ပိုင်းး�တွွ
�ု
င်် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� နှှင့််�

အမှိုု�က််များ�း�မှှ တစ််ဖက််တစ််လမ်းး� ဝင််ငွေ�ေရှာ�ာ ဖွေ�ေကြ�ပြီး�း�

ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�တို့့� နီးး�ကပ််စွာာ� ညှိိ�နှိုု�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ပြီး�း�နော�ာက််

အချို့့���မြို့�့��များ�း�တွွင်် အလုုပ််သမား�းများ�း�က ဓာာတ််ဆီီ ထုုတ််ယူူ၍

တိုးး��တက််မှုများ�း�
ု
ရှိိ�လာာခဲ့့�သလိုု� ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�ဖြ�င့်�် ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း�
ု

ပြ�န််လည််ရော�ာင်းး�ချျကြ�သည််ဟုု ကြား�း�သိိရသည််။ အချို့့���နေ�ရာာများ�း�တွွင််

ဆက််လက်် ပေး�းနေ�ပါါသည််။

အလုုပ််သမား�းများ�း�ကိုု� ရပ််ရွာာ�မှှ စေ�တနာာစိိတ််ဖြ�င့်�် အပိုု�ထပ််ဆော�ာင်းး�
ထော�ာက််ပံ့့�ကြ�သည််လည်းး� ရှိိ�သည််။ ပြ�င််ဦးးလွွင််ရှိိ�

ရှေ့�့�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သလိုု�ပင်် စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�စွာာ�တို့့��သည််

စည််ပင််အလုုပ််သမား�းများ�း�ကမူူ နှှစ််စဉ်် အပိုုဆုုကြေး
�
��း ရရှိိ�သည််။

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခများ�း�ကိုု� သီးး�ခြား�း�စီီ စတင််ကော�ာက််ခံံ နေ�ပါါသည််။

အထက််ပါါ အခြေ�ေအနေ� များ�း�နှှင့််� လုံးး��၀ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�သည့််�

ပြ�င််ဦးးလွွင်် နှှင့််� တော�ာင််ကြီး�း� ကဲ့့�သို့့�� စည််ပင််သာာယာာအဖွဲ့့�� များ�း�ကလည်းး�

အဖြ�စ််အပျျက််တစ််ခုမှာ
ု �ာ ဘားး�အံံမြို့�့��ရှိိ� ရပ််ကွွက်် ၇ နှှင့််� ၈ တွွင််ဖြ�စ််ပြီး�း�

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည််ခ ကော�ာက််ခံံရန်် အတွွက်် ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�များ�း�သို့့�

အမှိုု�က််ယာာဉ်် နော�ာက််လိုက်
�ု ်နှှစ််ဦးးမှာာ� တစ််လလျှှင်် လစာာ ၁၈၀၀၀၀

အပ််နှံံ�ရန်် ကြိုး�း��စား�းခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�သို့့� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင််

ကျျပ်် ရရှိိ�ကာာ ယာာဉ််မော�ာင်းး�လည်းး�ဖြ�စ််သူူ၊ ယင်းး� အမှိုု�က််သယ််

စိိန််ခေါ်�်မှုုနှှစ််ခုု ရှိိ�ပါါသည််။ ပထမတစ််ခုမှာ
ု �ာ အခကြေး��းငွေ�ေ

ထော်�်�လာာဂျီီ�၏ ပိုု�င််ရှှင််လည်းး�ဖြ�စ််သူူမှာာ� လုုပ််အားး�ခ၊ ယာာဉ််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခ

ပေး�းဆော�ာင််ရန်် ပျျက််ကွွက််သူူများ�း� တိုးး��လာာနိုု�င််ပါါသည််၊ ဒုုတိိယ

နှှင့််� စက််သုံး�ဆီ
း� ီအခအဖြ�စ်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� တစ််လလျှှင်် ၇၀၀၀၀၀ ကျျပ််

အနေ�ဖြ�င့််� သတင်းး�အချျက််အလက်် ဆိုု�င််ရာာ အချိုး�း��မညီီမျှှခြ�င်းး� ကြော��ာင့််�

ရရှိိ�ပါါသည််။

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ကိုု� ထိိခိုုက်
� ်စေ�နို�င်
ု ်ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည်် (စာာစုုသေ�တ္တာာ� ၁၁
နှှင့််� စာာစုုသေ�တ္တာာ� ၁၃ ကိုု�ရှု)ု ။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စည််ပင််အဖွဲ့့�� (၉) ခုုသည်် ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�အားး�
ငှား��းရမ်းး�အသုံးး�ပြု� �ုခြ�င်းး� (သို့့��မဟုုတ််) အသုံးး��ပြု�ုရန်် စဉ်းး�စား�းနေ�ကြော��ာင်းး�
ယခုုစာာတမ်းး�မှှ မှှတ််သားး�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�ငှား��းရမ်းး�မှုု တစ််ခုကို
ု �မျှ
ု ှ
တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့� ဟုု ယခုုစာာတမ်းး�မှှ
လေ့�့လာာသိိရှိိ�ထားး�ပါါသည််။ 27 ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�တို့့�သည််
စည််ပင််သာာယာာအဖွဲ့့��၏ ယန္တတရား�းများ�း� နှှင့််� ယာာဉ််များ�း� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ယူူ၍
စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရပြီး�း� ဝန််ဆော�ာင််မှုု တိုးး��ချဲ့့��ရန််အတွွက်် ယာာဉ််အသစ််
18

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ခ။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ဖြ�စ််ရပ််များ�း�ကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး�

ၡင်းး�လင်းး�ချျက်် (၅) အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခ ကော�ာက််ခံံမှုု

ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုု - တော�ာင််ကြီး��း မြို့�့��

အပေါ်�် အစိုးး��ရမှှ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�

တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��သည်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််၏ မြို့�့��တော်�်�ဖြ�စ််ပြီး�း�

ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�များ�း� အစား�း အစိုးး��ရက အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခ ကိုု�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ပုုဂ္ဂဂလိိက

ကော�ာက််ခံံပါါက အချျက်် (၄) ချျက််ကို�ု လုုပ််ဆော�ာင််နို�င်
ု ်မည်် ဟုု

လုုပ််ငန်းး�သို့့�အပ််နှံံ�သည့််� ပထမဆုံးး�� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�ထဲဲမှှ

အေ�ဂျျင််စီီ သီီအိုရီ
ု� ီက ဆိုု�ပါါသည််။ ယင်းး�အချျက်် (၄) ချျက််မှာ�ာ -

တစ််ဖွဲ့�့�လည်းး�ဖြ�စ််သည််။ တော�ာင််ကြီး�း�စည််ပင််အဖွဲ့့��သည််

အသုံးး��ပြု�ုခ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊ ပုုဂ္ဂဂလိိက အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရယူူ

တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��ပေါ်�် ရပ််ကွွက်် ၂၂ ခုုရှိိ� (တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့�� အနီးး�ရှိိ� မြို့�့��ခွဲဲ�များ�း�

သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊ လုုပ််ငန်းး�ဆုံးး�ရှုံး
� း��နိုု�င််ခြေ�ေကိုု� လျှော့�့��ချျခြ�င်းး� နှှင့််�

ဖြ�စ််သော�ာ အေး�းသာာယာာ နှှင့််� ရွှေ�ေညော�ာင်် သို့့�� လုုပ််ငန်းး�တိုးး��ချဲ့့��နိုု�င််မည့်�်

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဖြ�င့််� ညီီညွှှတ််စေ�ခြ�င်းး� တို့့��ဖြ�စ််ပါါသည််။

သဘော�ာတူူညီီချျက််ဖြ�င့်�)် အမှိုု�က်် နှှင့််� မိိလ္လာာ�

တနည်းး�အားး�ဖြ�င့််� မြူ�ူနီီစီီပယ်် အစိုးး��ရသည်် ရန််ပုံံငွေ�ေပံ့့�ပိုးး
�
��မှုု သို့့��မဟုုတ််

သိိမ်းး�ဆည်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကုုမ္ပပဏီီဖြ�စ််သော�ာ

ပုံံ�သေ�နှုုန်းး�ထားး�တို့့�ကိုု� အသုံးး�ပြု� �ု၍ ဝန််ဆော�ာင််မှုု အသုံးး�ပြု� �ုခ ကိုု�

မွှေး�း�တော�ာင််ကြီး�း� ဝန််ဆော�ာင််မှုု ကုုမ္ပပဏီလီ
ီ မိိ
ီ တက််ထံံသို့့� (၂၀၁၅)

မြို့�့��နေ�ထိုု�င််သူူများ�း� တတ််နိုု�င််သည့််� နှုုန်းး�ထားး�အတိုုင်းး�ဖြ�စ်
�
်ရန််

ဧပြီ�လ
ီ တွွင်် လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�အပ််နှံံ� ခဲ့့�သည််။ ထိုုလုုပ်
�
်ငန်းး�တာာဝန််တွွင််

လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းပြီး�း� ဘဏ္ဍာာဝင််ငွေ�ေ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�လည်းး�

သုံးး��မို�င်
ု ်ခန့််� ရှှည််လျားး��သည့််� ဗဟိုု�လမ်းး�မကြီး�း�ဖြ�စ််သော�ာ

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ပါါသည််။ ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းသည့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက

ဗိုု�လ််ချုု�ပ််အော�ာင််ဆန်းး� လမ်းး�မတစ််လျှော�ာ�က်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�အတွွက်် ပုံံ�မှှန််ဝင််ငွေ�ေ အာာမခံံနိုု�င််ရန်် အထက််ပါါ

နှှင့််� သန့််�ရှှင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�လည်းး� ပါါ၀င််ခဲ့့�ပါါသည််။ ကုုမ္ပပဏီသ
ီ ည််

သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အသုံးး�ပြု� �ုမည်် ဖြ�စ််သည််။

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခ ကော�ာက််ခံံနို�င်
ု ်ခွွင့်�ရှိိ�ပြီး
် �း�

စည်းး�ကမ်းး�လိုု�က််နာာမှုုလည်းး� ပိုုရှိိ�လာာနို
�
ု�င််ပါါသည််။ တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��ရှိိ�

တော�ာင််ကြီး�း�စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��ထံံသို့့�� တစ််လလျှှင်် ကျျပ််သိိန်းး�

အသုံးး��ပြု�ုသူူများ�း�သည်် ဥပဒေ�ကိုု� ကြော��ာက််ရွံ့့��ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

၃၀ (ယခုုစာာတမ်းး�ရေး�းချိိ�န်် ငွေ�ေလဲဲနှုုန်းး�ဖြ�င့်�် ဆိုု�ပါါက ကန််ဒေါ်�်လာာ ၂၀၀၀

နိုု�င််ငံံသားး�တာာဝန်် ကိုု� လိုုက်
� ်နာာလိုု�ခြ�င်းး� စသည့််�

ထက်် အနည်းး�ငယ််လျှော့�့��) ပေး�းရပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�မှုု

အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််များ�း�ဖြ�င့်�် ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�မှှ ကော�ာက််ခံံသူူထက််

ဖြ�စ််စဉ််အတွွင်းး� အခက််အခဲဲများ�း� ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုသ
ု ည််

အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး� ကော�ာက််ခံံသူူကိုု�သာာ ဝန််ဆော�ာင််ခ ပိုုမို
� �ပေး
ု �းလိုု�သည််

ပထဝီီဝင်် အနေ�အထားး�အရရော�ာ အမှိုု�က််ပမာာဏအရပါါ တစ််မြို့�့��လုံးး�� ကိုု�

ဟုု ဆိုုကြ�ပါ
�
ါသည််။ အထက််ပါါ အချျက်် (၄)ချျက််

ခြုံ�ံ�လွှှမ်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ ၂၀၁၇

လုုပ််ဆော�ာင််နို�င်
ု ်ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့်�် အစိုးး��ရသည်် ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ

မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀စစ််တမ်းး�အရ တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��နေ�ထိုု�င််သူူ ၅၆

ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှု၊ု ဝန််ဆော�ာင််မှုဖြ�စ်
ု ်စဉ််တွွင်် ဆက််လက််ပါါဝင််နို�င်
ု ်မှုနှ
ု ှင့််�

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုအပေါ်
ု
�်

ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� စျေး�း�နှုုန်းး�ကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င််မှုု စသည့််�

စိိတ််ကျေ�ေနပ််သည်် (သဘော�ာတူူသည်် သို့့��မဟုုတ်် အလွွန််

အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။

သဘော�ာတူူသည််) ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ပြီး�း� ၃၀ ရာာခိုု�င််နှုန်းး�ခန့််�က
ု

အခြား�း� ထူးး�ခြား�း�သော�ာ ဖြ�စ််ရပ််တစ််ခုမှာ
ု �ာ ပုုဂ္ဂဂလိိကမှှ

စိိတ််ကျေ�ေနပ််ခြ�င်းး�မရှိိ� (သဘော�ာမတူူပါါ သို့့��မဟုုတ်် အလွွန််

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခ ကော�ာက််ခံံသော�ာ မြို့�့��များ�း�သည်် (အထူးး�သဖြ�င့််�-

သဘော�ာမတူူပါါ) ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ပါါသည်် ။

တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��) လစဉ််နှုုန်းး�ထားး�တစ််ခုကို
ု �ု သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး�း�

ထင််ရှား��းသော�ာ အကျိုးး���အမြ�တ််တစ််ခုမှာ
ု �ာ

ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�က ၎င်းး�ရရှိိ�သော�ာ ဝင််ငွေ�ေထဲဲမှှ ထုုတ််နုုတ််၍

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုစနစ်
ု
်သည်် အကျျယ််အဝန်းး�အရ

ပြ�န််လည််ပေး�းဆော�ာင််ရပါါသည််။ တကယ််တမ်းး�တွွင််မူူ

(လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နို�င်
ု ်မှု)ု နှှင့််� နက််ရှိုု�င်းး�မှုအရ
ု
(အကြိ�ိမ်် အရေ�အတွွက််/

ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�သည်် အသုံးး�ပြု� �ုခ ကော�ာက််ခံံရန်် အထူးး�အခွွင့်�အရေး�
်
း

အရည််အသွေး�း�) ပိုုမို
� �ကော�ာင်းး�မွွန်
ု
်လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

ရရှိိ�သည့််�အတွွက်် ပြ�န််လည််ပေး�းဆော�ာင််နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ထိုုသို့့
� �

ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�သို့့� မအပ််နှံံ�ခင််တွွင်် တော�ာင််ကြီး�း�စည််ပင််အဖွဲ့့��သည််

လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မှာာ� ပုံံ�မှှန်် အလေ့�့အထများ�း�ဖြ�င့််� ဆန့််�ကျျင််ဘက််

မြို့�့��ရှိိ�အမှိုု�က််အားး�လုံးး��၏ ၅၀% ခန့််�ကိုုသာာ
�
သိိမ်းး�ဆည်းး� နိုု�င််ပါါသည််။ 28

ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။

ယင်းး�စနစ််တွွင်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ၁၂ ပေ�ခန့််�ရှှည််သော�ာ အမှိုု�က််ကန််နှှင့််�
အမှိုု�က််ပုံး�း� ကြီး�း�များ�း�ကိုု� မြို့�့��အနှံ့့��ချျထားး�ပေး�း၍ အမှိုု�က််များ�း�ကိုု�
သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိက ကုုမ္ပပဏီလ
ီ က််ထက််တွွင််လည်းး�
ယခင််စုုရပ််နေ�ရာာများ�း�ကိုု� ဆက််လက််အသုံးး�ချ
� ျပြီး�း�
19

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

နော�ာက််ထပ််ရပ််ကွွက််များ�း�သို့့�ပါါ ထပ််မံံ၍တိုးး��ချဲ့့��နိုု�င််ခဲ့့�ကာာ မြို့�့��၏ ၇၀-၇၅

နည်းး�ပါါသော�ာကြော��ာင့််� ကုုမ္ပပဏီသ
ီ ည်် တစ််မြို့�့��လုံးး�� ကိုု� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�ရန််

% အထိိ

ယန္တတရား�းများ�း� ထပ််မံံရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�နိုု�င််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး� (သို့့��မဟုုတ််)

29

တိုးး��မြှ�ှင့်�လွှှမ်းး�
်
ခြုံ�ံ�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခကိုု�လည်းး� တိုးး��မြ�င့်�ကော�ာက်
်
်ခံံခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

ယန္တတရား�းများ�း�ကိုု� ပြု�ုပြ�င််ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုု�င််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�ကာာ

ကုုမ္ပပဏီသ
ီ ည်် အချို့့���ရပ််ကွွက််များ�း�တွွင်် အိိမ််တို�င်
ု ်ရာာရော�ာက််

စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ မြို့�့��တော်�်� ဗဟိုု�လမ်းး�မဖြ�စ််သော�ာ

သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� စနစ််ကို�လ
ု ည်းး� စတင််လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� ငါးး�အိိမ််ကျော်�်��

ဗိုု�လ််ချုု�ပ််အော�ာင််ဆန်းး�လမ်းး�မကြီး�း�၏ သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းနှှင့််�

တစ််ခါါရပ််သည့််�ပုံံစံံဖြ�င့်
�
�် သိိမ်းး�ဆည်းး�ခဲ့့�သည််။

လမ်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� တာာဝန််ကို�ု

လုုပ််ငန်းး�စတင််ခဲ့့�သည််အချိိ�န််၌ ကုုမ္ပပဏီသ
ီ ည်် အမှိုု�က််ပုံး�များ�း�
း�
ကိုု�

ပြ�န််လည််လွှဲ�ဲပြော��ာင်းး�ရယူူ ခဲ့့�ရသည််ဟုု စည််ပင််အရာာရှိိ�များ�း� နှှင့််�

အမှိုု�က််ကျျင်းး�သို့့�� ပို့့��ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ

ကုုမ္ပပဏီဘက်
ီ
်မှှ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�ဖြ�င့်�် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုုအရ သိိရပါါသည််။

နော�ာက််ပွွင့်�ထရပ်
်
်ကားး�များ�း� ဝယ််ယူူခဲ့့�သည််။ လမ်းး�ကျျဉ်းး�များ�း�အတွွက််

ကုုမ္ပပဏီသ
ီ ည််လည်းး� အဆင််ပြေ�ေပါါက မြို့�့��ခွဲဲ�နှှစ််ခုကို
ု �ု တိုးး��ချဲ့့��ရန််

သုံးး��ဘီးး�များ�း�ကိုု� အသုံးး�ပြု� �ုခြ�င်းး� လျှော့�့��ချျနိုု�င််ရန်် ပုုဇင်းး�ခေါ�ါင်းး� ခေါ်�်

အစီီအစဉ််ကိုု�ပါါ လက််လျှော�ာ�ခဲ့့�ရသည််။ 30

အသေး�းစား�း ထရပ််ကားး�များ�း�ကိုု� ဝယ််ယူူခဲ့့�သည််။ ယာာဉ််ယန္တတရား�းများ�း�ကိုု�
ဆင့််�ကဲဲပြော��ာင်းး�လဲဲ အသုံးး�ပြု� �ုလာာမှုုကို�ု ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့်�် ကုုမ္ပပဏီ၏
ီ

စာာချုု�ပ််၏ အခြား�း�သော�ာအားး�နည်းး�ချျက််မှာ�ာ နှှစ်် ၃၀ အဖြ�စ်် ရေ�ရှှည််

ဖန််တီးး�တီထွွ
ီ င််နိုု�င််မှုု စွွမ်းး�ရည််ကို�ု တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��ရှိိ�

သဘော�ာတူူညီီထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်် (၁၅ နှှစ််သက််တမ်းး� အစဉ််အမြဲ�ဲ

ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�ငှား��းရမ်းး�မှုု၏ အခြား�း�သော�ာ ကော�ာင်းး�ချျက််တစ််ခုမှာ
ု �ာ

ထပ််မံံတိုးး��နိုု�င််သည့််�အချျက််လည်းး� ပါါဝင််သည််)။ စာာချုု�ပ််အရ

ရှော�ာ�င််လွဲဲ�မရနို�င်
ု ်သော�ာ ကြ�န့််�ကြာ�ာမှုုများ�း� (ဥပမာာ-

ပုုဂ္ဂဂလိိကကုုမ္ပပဏီသ
ီ ည်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ ငွေ�ေအရင်းး�အနှီးး��ဖြ�စ််သည့််� သိိန်းး�

သဘာာ၀ဘေး�းအန္တတရာာယ််) ကဲ့့�သို့့�� ဆုံးး��ရှုံးး��မှုအန္တ
ု
တရာာယ််များ�း�ကိုု�

၇၃၄၀ ကိုု� ကြို�ု�တင််ပေး�းဆော�ာင််ထားး�ရပြီး�း� ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�

ခွဲဲ�ဝေ�ခံံစား�းခြ�င်းး�၊ စာာချုု�ပ််ဖော�ာက််ဖျျက််ခြ�င်းး� နှှင့််� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု

ကိုု�ကာာမိိစေ�ရန်် နှှစ််ရှှည််စာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆို�ထားး�ရခြ�င်းး�
ု
ဖြ�စ််သည််။

ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အချျက််များ�း�တို့့�ကိုု� စည််ပင််အဖွဲ့့�� နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက

သို့့��သော်�်�လည်းး� ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�ထားး�သော�ာ ပမာာဏ အတိိအကျျကိုုမူူ
�

လုုပ််ငန်းး�အကြား�း� သဘော�ာတူူညီီထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

သိိရခြ�င်းး�မရှိိ�ချေ�ေ။ စာာချုု�ပ််တွွင်် စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ခြ�င်းး�
်
နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�

စာာချုု�ပ််ပါါ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခ ကော�ာက််ယူူမှုုပုံံ�စံံ

ဖြ�စ််စဉ််များ�း�အတွွက်် တိိကျျသော�ာ သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�

(စည််ပင််အရာာရှိိ�များ�း�နှှင့််� တွေ့�့�ဆုံံ�စကားး�ပြော��ာထားး�မှုု အပါါအဝင််) ကိုု�

ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပဲဲ စည််ပင််၏ “ဝန််ထမ်းး� သို့့��မဟုုတ်် လွှဲဲ�အပ််ခံံ

ကြ�ည့််�ပါါက တော�ာင််ကြီး�း�စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�လုု

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တို့့�သည်် ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုုများ�း� နှှင့််�

ပ််ငန်းး�အားး� ဘဏ္ဍာာဝင််ငွေ�ေ အရင်းး�အမြ�စ်် တစ််ခုုအဖြ�စ််

ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််စီမံံခန့််�ခွဲဲ
ီ
�ရမည််” ဟုု ဆိုုသော�ာ
�

မှှတ််ယူူထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��သို့့� မှှတ််ယူူထားး�ခြ�င်းး�သည််

အလွွန််ယေ�ဘုုယျျဆန််သည့််� အချျက််ကိုသာာ
�ု

ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�သို့့� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� ၏ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�ကိုု� ပိုုပို
� �သာာသာာ
ု

ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပါါသည််။ 31 အသုံးး�ပြု� �ုခ ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�အပေါ်�်

တွွက််ချျက််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�

ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု�ကြ�ည့်�်၍ နော�ာင််တွွင်် စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆို�ပါ
ု ါက

ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််ရန်် အမှှန််တကယ််ကုုန််ကျျမည့််�

ကော�ာင်းး�စွာာ�ညှိိ�နှိုု�င်းး�နိုု�င််ရန်် စည််ပင််အဖွဲ့့��အတွွက်် အချျက််အလက််များ�း�

လူူမှုုကုုန််ကျျစရိိတ််အားး� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သကဲ့့�သို့့��

လိုု�အပ််သည််ကို�ု သိိနိုု�င််ပါါသည််။

ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�အားး�
လစဥ််ကြေး��းကော�ာက််ခံံစေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် ၀န််ဆော�ာင််မှုုလျော့�့��ချျခြ�င်းး� (သို့့��)
လစဥ််ကြေး��းတိုးး��မြှ�ှင့်�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့်
်
�် ၄င်းး�တို့့��၏အကျိုးး���အမြ�တ််အားး�
ပိုု�မို�ရယူူသွားး
ု
��စေ�နိုု�င််ရန်် လမ်းး�ဖွွင့််�သကဲ့့�သို့့�� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသေး�းသည််။
ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�ရှှင််မှှ မတရား�းအမြ�တ််များ�း� ရရှိိ�နေ�သည်် သို့့��မဟုုတ််
ဝန််ဆော�ာင််မှုု အားး� အဆင့််�အတန်းး�မှီီ�စွာာ� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဟုု
ပြ�ည််သူူများ�း�က ထင််မြ�င််မှုရှိိ�လာာနို
ု
ု�င််ပါါသည််။ စည််ပင််အရာာများ�း�၏
အဆိုုအရ
�
ကုုမ္ပပဏီအနေ�ဖြ�င့်
ီ
�လ
် ည်းး� ဝန််ဆော�ာင််ခကော�ာက််ခံံရာာ၌
ခက််ခဲဲမှုုရှိိ�လာာပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််စရိိတ်် ဆုံးး�ရှုံး
� း��မှုများ�း�
ု
ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာကာာ ယင်းး�ကိုု� မိိလ္လာာ�သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�အမြ�တ််ငွေ�ေဖြ�င့်�် ဖာာထေး�းနေ�ရပါါသည််။ အမြ�တ််ငွေ�ေ
20

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ၡင်းး�လင်းး�ချျက်် (၆) မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် Sanitary စနစ််သုံးး��

ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုု - ပြ�င််ဦးးလွွင််မြို့�့��

အမှိုု�က််ကျျင်းး� နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�

ပြ�င််ဦးးလွွင််သည်် မန္တတလေး�းတို�င်းး
ု �ဒေ�သကြီး�း�ရှိိ� တော�ာင််ပေါ်�်မြို့�့��ဖြ�စ််ကာာ

ယခုုသုုတေ�သနမှှ လေ့�့လာာမှုုအရ လက််ရှိိ�အချိိ�န််၌ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််

နေ�ထိုု�င််သူူ ၉၁၀၀၀ ခန့််� (အိိမ််ထော�ာင််စုု ၁၄၅၇၃) ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�၏

လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ်် နေ�သော�ာ Sanitary landfill တစ််ခုတ
ု ည်းး�သာာ

ရုုက္ခခဗေ�ဒဥယျာာ�ဉ််ကြော��ာင့်�် လူူသိိများ�း�သလိုု� ခရီးး�သွားး��များ�း�စွာာ�

ရှိိ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။ Sanitary landfill ဆိုု�သည််မှာ�ာ

သွားး��ရော�ာက််လည််ပတ််ကြ�သည့်�် မြို့�့��လည်းး� ဖြ�စ််သည််။ ပြ�င််ဦးးလွွင််တွင်
ွ ်

စွွန့််�ပစ််အမှိုု�က််များ�း�ကြော��ာင့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ထိိခိုုက်
� ်မှုု မရှိိ�စေ�ရန််

မြို့�့��အတွွက်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုကို
ု ု� ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး�သို့့��

သီးး�ခြား�း�ခွဲဲ�ထားး�သည့််� အမှိုု�က််ကျျင်းး�များ�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၎င်းး�ကိုု�

ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၂၀၁၆ မှှ မတ််လ ၂၀၁၇ အထိိ အပ််နှံံ�ခဲ့့�သည််။

တည််ဆော�ာက််အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် အခြေ�ေခံံလိုုအပ်
�
်ချျက််

သို့့��သော်�်�လည်းး� ဧပြီ�ီလ ၁ ရက််၊ ၂၀၁၇ မှှစ၍ စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ

လေး�းခုုရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ဘူူမိိဗေ�ဒ နှှင့််� မြေ�ေအော�ာက််ရေ�

ပြ�န််လည််လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး� ရယူူခဲ့့�သည််။ ထိုု�ချိိ�န််မှှစ၍ မြို့�့��ပြ�ရပ််ကွက်
ွ ် ၁၀ ခုု

သွွင််ပြ�င််လက္ခခဏာာ များ�း�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�တွွက််ချျက််သည့််�

နှှင့််� မြို့�့��ပြ�ဆန််ဆန််ရပ််ကွက်
ွ ် (ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�) ၁၁ ခုု အနက််မှှ ၄ ခုု

အင််ဂျျင််နီယာာပညာာရပ်
ီ
်ဆို�င်
ု ်ရာာ ပြ�င််ဆင််မှုု ( သက််တမ်းး�ကုုန််ဆုံးး��ပါါက

တို့့��ကို�ု ကော�ာင်းး�စွာာ� ခြုံ�ံ�လွှှမ်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််ဟုု စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ ဆိုု�သည််။

ထပ််မံံအသုံး�ပြုး� �ုနိုု�င််ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့်�် အစီီအစဉ််)။

မှှတ််သားး�စရာာ အချျက််တစ််ခုု အနေ�ဖြ�င့််� ပြ�င််ဦးးလွွင််တွင်
ွ ်

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ပြ�င််ဆင််မှုကို
ု �ု ကြီး�း�ကြ�ပ််ရန််၊ လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််ရန်် နှှင့််�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး� semi-aerobic landfill စနစ််ကို�ု

ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော��ာ က််ရန်် လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ထားး�သော�ာ ဝန််ထမ်းး�။

အသုံးး��ပြု�ုနေ�သော�ာ စွွန့််�ပစ််အမှိုု�က််ကျျင်းး�ရှိိ�ပြီး�း�၊ မြို့�့��အရာာရှိိ�များ�း�သည််

နေ့�့စဉ်် အမှိုု�က််များ�း�ကိုုစွွန့််�ပစ်
�
်ရာာတွွင်် အလွှာာ�လိုု�က််ဖြ�စ််အော�ာင််

စွွန့််�ပစ််စ္စစည်းး�စီီမံံမှုဆို
ု ု�င််ရာာ ရေ�ရှှည််အစီီအစဥ််အဖြ�စ်် “reduce၊ re-use၊

လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�။ အဆိိပ််ဖြ�စ််စေ�သည့််� ရေ�ဆိုးး��များ�း� (leachate) ကိုု�

နှှင့််� recycle” နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။

မြေ�ေအော�ာက််သို့့� စိိမ့််�ဝင််ခြ�င်းး�မရှိိ�စေ�ရန်် သဘာာ၀မြေ�ေအနေ�အထားး�
သို့့��မဟုုတ်် အရာာ၀တ္ထုု�ကိုု� အသုံးး�ချ
� ျ၍ မြေ�ေအော�ာက််ရေ�ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုု

မြို့�့��တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� စည််ပင််မှှ ခြုံ�ံ�လွှှမ်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး�းရန်
ု
်

လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့� ဖြ�စ််ပါါသည််။ မြေ�ေအော�ာက််ရေ�နှှင့််�

ခက််ခဲဲသည့််�အတွွက်် ပြ�င််ဦးးလွွင််မြို့�့��၏ ယခင််

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကို�ု ထိိခိုု�က််မှုု မရှိိ�စေ�ရန်် အတွွက်် ရေ�ဆိုးး��များ�း� (leacha-

စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�က ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး�ကိုု�

ate) ကိုု� စနစ််တကျျ သန့််�ရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ 32

ငှား��းရမ်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိကကုမ္ပ
ု ပဏီီသည်် စည််ပင််အဖွဲ့့��၏

ရေ�ရှှည််တွွင်် မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� အမှိုု�က််ကျျင်းး� အားး�လုံးး�တို့့
� �သည်် Sanitary

ရှိိ�ပြီး�း�သားး� ထရပ််ကားး� ၆ စီးး� ကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရယူူခဲ့့�ပြီး�း� အသစ်် ၁၀

စနစ််သုံးး�� အမှိုု�က််ကျျင်းး�ပုံံ�စံံသို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲရမည်် ဖြ�စ််သည််။

စီးး�အားး� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တို�င်
ု ် ထပ််မံံဝယ််ယူခဲ့
ူ ့�ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င််

သို့့��သော်�်�လည်းး� ရေ�တိုုအတွွက်
�
်မူူ အမှိုု�က််ကျျင်းး�သက််တမ်းး�ကိုု�

စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ ထပ််မံံ၍ ကားး�သစ်် ၃ စီးး� (ရေ�ဆိုးး��သိိမ်းး�ကန်် နှှစ််ခုု

တိုးး��မြှ�ှင့်�နို
် ု�င််ရန်် နှှင့််� ရေ�ဆိုးး��ထွွက််ရှိိ�မှုကို
ု �ု လျှော့�့��ချျနိုု�င််ရန်် 33

အပါါအဝင််) ကိုု�လည်းး� ပေး�းအပ်် ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ လက််ရှိိ�စည််ပင််အဖွဲ့့��၏

ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုကင်းး�မဲ့့�သော�ာ အမှိုု�က််ကျျင်းး�စနစ််မှှ တစ််စိိတ််တစ််ပိုင်းး�
�ု

ခန့််�မှှန်းး�တွွက််ချျက််မှုအ
ု ရ ၎င်းး�တို့့��သည်် တစ််မြို့�့��လုံးး��၏

ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််သည့််� အမှိုု�က််ကျျင်းး�စနစ််သို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲရမည်် ဖြ�စ််သည််။

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ၆၅ မှှ ၇၀ ရာာခိုု�င််နှုန်းး
ု �

အမှိုု�က််ကျျင်းး�/ပုံံ� အသစ််များ�း� ထပ််မံံဖန််တီးး�ခြ�င်းး�ထက်် ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�သားး�

လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပြီး�း� ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး�သည််လည်းး�

အမှိုု�က််ကျျင်းး�/ပုံံ� များ�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး�၊ အဆင့််�မြှ�ှင့်�တ
် င််ခြ�င်းး�

ထိုု�ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�် မတိိမ်းး�မယိိမ်းး� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ 35
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ပုုဂ္ဂဂလိိကကုမ္ပ
ု ပဏီီသည်် သွားး��လာာ၍ လွွယ််ကူအ
ူ ဆင််ပြေ�ေသည့််�
နေ�ရာာများ�း�ကိုု�သာာ ရွေး�း�ချျယ််၍ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး�းခြ�င်းး
ု
�၊ ကျေး�း�ရွာာ�များ�း� နှှင့််�
တော�ာင််ကုန်းး
ု � ဧရိိယာာများ�း�ကဲ့့�သို့့�� သွားး��လာာရ ခက််ခဲဲသည့်�နေ�ရာာ
်
များ�း�သို့့��
ဝန််ဆော�ာင််မှုု အပြ�ည့််�အ၀မပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး�တို့့��အပြ�င််
စည််ပင််နယ််နမိိတ််အတွွင်းး� အရေး�းပေါ်�် သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ရန််
လိုု�အပ််ပါါက အချိိ�န််မီီ မလုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး�တို့့��အပေါ်�်
ယခင််စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�က ကျေ�ေနပ််ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။
အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဝန််ဆော�ာင််ခ တိုးး��မြှ�ှင့်�် ကော�ာက််ခံံခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုံံ�လော�ာက််စွာာ� မရရှိိ�ကြော��ာင်းး� တိုု�င််ကြား�း�မှုုများ�း�
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စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ပေါ်�်ထွွက််လာာ၍ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်် အစော�ာပိုု�င်းး�တွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိက

ၡင်းး�လင်းး�ချျက်် (၇) ပြ�င််ဦးးလွွင်် အမှိုု�က််ကျျင်းး�

လုုပ််ငန်းး�စာာချုု�ပ််ကို�ု ပယ််ဖျျက််ရန်် စည််ပင််အဖွဲ့့��အားး� ဒေ�သအစိုးး��ရမှှ

စာာရေး�းသူူများ�း� လေ့�့လာာခဲ့့�သမျှှ မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံတွင်
ွ ် managed landfill

ညွှှန််ကြား�း�ခဲ့့�သည််။

ရှိိ�သည့််� ဥပမာာအဖြ�စ်် ပြ�သရန်် ပြ�င််ဦးးလွွင််ကို�သာာ
ု
ညွှှန်းး�ဆိုု�ရမည််
ဖြ�စ််သည််။ ဂျျပန််နို�င်
ု ်ငံံတွင်
ွ ် အမှိုု�က််ကျျင်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုပညာာသင််ယူူ

ပုုဂ္ဂဂလိိကကုမ္ပ
ု ပဏီီသည်် မော်�်�တော်�်�ယာာဉ််အသစ်် ၁၀ စီးး�

လာာခဲ့့�သော�ာ မန္တတလေး�းတို�င်းး
ု �ဒေ�သကြီး�း� စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီမှ
ီ ှ

ထပ််မံံဝယ််ယူပြီး�း
ူ �နော�ာက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုကြိ�ိမ်
ု
်နှုုန်းး� ပိုု�မိုု�ပေး�းအပ််

အမှုုဆော�ာင််အင််ဂျျင််နီယာာဖြ
ီ
�စ််သူူ ဦးးစိုးး��အော�ာင််၏ ဒီီဇိုု�င်းး�တွွင််

နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပြ�င််ဦးးလွွင််မြို့�့��၏ ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး�သို့့��

အခြေ�ေခံံကာာ ပြ�င််ဦးးလွွင်် စည််ပင််အဖွဲ့့��သည််

အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တွင်
ွ ် အော�ာင််မြ�င််မှုအ
ု နည်းး�အငယ်် ရှိိ�သည််ဟုု

သဘာာ၀မြေ�ေအနေ�အထားး�ကိုု� အားး�သာာချျက််ယူ၍
ူ (အမှိုု�က််ကျျင်းး�သည််

ပြော��ာနိုု�င််ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး�ထံံမှှ

တော�ာင််ကုန်းး
ု �နှှစ််ခုု အကြား�း�ရှိိ� လျှိုု��မြော��ာင််အတွွင်းး� တည််ရှိိ�သည််)

အခကြေး��းငွေ�ေရရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ပြ�င််ဦးးလွွင််သည််

ရေ�ဆိုးး��ထုုတ်် ကွွန််ကရစ််ပို�က်
ု ် ပါါဝင််သော�ာ စရိိတ််သက််သာာ

မန္တတလေး�းတို�င်းး
ု �ဒေ�သကြီး�း� ခရိုု�င်် ၇ ခုုရှိိ� စည််ပင််သာာယာာရေး�း

စနစ််တစ််ခုုကိုု� တည််ဆော�ာက််ခဲ့ပါ
့� ါသည််။ အမှိုု�က််ပုံံ� မီးး�လော�ာင််ခြ�င်းး�မှှ

အဖွဲ့့��များ�း�အနက်် အသားး�တင််အပိုု�ငွေ�ေရရှိိ�သည့်�် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ

ကာာကွွယ််ရန်် နှှင့််� နော�ာင််တစ််ချိိ�န််တွွင်် အမှိုု�က််မှှ ငွေ�ေရှာာ�နိုု�င််ရန််

စည််ပင််အဖွဲ့့�� ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့�� အသားး�တင််အပိုု�ငွေ�ေ

ရည််ရွွယ််ကာာ မီီသိိန်းး�ဓါါတ််ငွေ့�့� စုုတ််ယူူနိုု�င််မည့်�် PVC ပိုု�က််

ရရှိိ�လာာရခြ�င်းး�မှာာ� အမှိုု�က််သိိမ်းး� ဝန််ဆော�ာင််ခကို�ု

ဒါါဇင််ဝက််ခန့််�ကိုု�လည်းး� တပ််ဆင််ထားး�ပါါသည််။ အမှိုု�က််ကျျင်းး�

တိုးး��မြှ�ှင့်�ကော�ာ
်
က််ခံံခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ဖြ�စ််သည်် (ယခင်် ပုံံ�သေ�

ကပ််လျျက််တွင်
ွ ်လည်းး� အမှိုု�က််အမျိုး�း��အစား�း ခွဲဲ�ခြား�း�၍ recycle

ကော�ာက််ခံံသည့်�နှု
် ုန်းး� တစ််လ ၁၀၀၀ အစား�း အိိမ််ထော�ာင််စုများ
ု �း�အားး�

ပစ္စစည်းး�များ�း� ထုုတ််ယူူရန်် နေ�ရာာတစ််ခုု

တစ််လလျှှင်် ၁၀၀၀ မှှ ၃၀၀၀ အထိိ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�

တည််ဆော�ာက််ပေး�းထားး�ပါါသည််။ စည််ပင််အဖွဲ့့��သည််

တစ််လလျှှင်် ၆၀၀၀ မှှ ၄၀၀၀၀ အထိိ တိုးး��မြှ�ှင့်�ကော�ာ
်
က််ခံံခဲ့့�သည််)။

အမှိုု�က််ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််သည့်�် ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး�ထံံမှှ

ပြ�င််ဦးးလွွင််ဖြ�စ််ရပ််ကို�ကြု �ည့်�ပါ
် ါက ဝန််ဆော�ာင််မှုအ
ု ပိုု�င်းး�တွွင််

တစ််လလျှှင်် ကျျပ််သိိန်းး� ၂၀ ရရှိိ�ပြီး�း�၊ ထိုု�ဝင််ငွေ�ေကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍

တိုးး��တက််လာာခြ�င်းး�မရှိိ�ပဲဲ စည််ပင််အဖွဲ့့��၏ ကုုန််ကျျစရိိတ််ဆိုု�င််ရာာ

စည််ပင််အဖွဲ့့��၏ သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းဌာာနဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� (စုုစုုပေါ�ါင်းး�

ဝန််ထုုတ််ဝန််ပိုးး��ကိုု� မြို့�့��နေ�ထိုု�င််သူူ ပြ�ည််သူများ
ူ �း�ထံံသို့့��

အယော�ာက်် ၈၀ ရှိိ�ပြီး�း�၊ ယင်းး�တို့့��အနက်် အယော�ာက်် ၆၀ မှာာ�

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််သကဲ့့�သို့့�� ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�ပ
် င််

အနည်းး�ဆုံးး�� လုုပ််ခလစာာ တစ််ရက််လျှှင်် ၄၈၀၀ ကျျပ်် ရရှိိ�သော�ာ

စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�က အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�

နေ့�့စား�းအလုုပ််သမား�းများ�း� ဖြ�စ််သည််) ဆုုကြေး��းငွေ�ေ ပေး�းအပ််ပါါသည််။

စည််ပင််အဖွဲ့့��ကိုု�ယ််တို�င်
ု ်သာာ လုုပ််ဆော�ာင််ရန််သင့်�တော်
် �်�သည််ဟုု

ယင်းး�ဆုုကြေး��းငွေ�ေမှာာ� စည််ပင််ဝန််ထမ်းး�အားး�လုံးး�� ရရှိိ�နေ�သော�ာ

ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့ကြ့� �ပြီး�း� ယန္တတရား�း (ထရပ််ကားး�) နှှင့််� လူူအင််အားး�ပိုု�င်းး�တွွင််

နှှစ််စဉ််ဆုုကြေး��းငွေ�ေအပြ�င်် ထပ််မံံ၍ ရရှိိ�ခြ�င်းး�လည်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း�

ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နံံနို�င်
ု ်ရန်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�/ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရမှှ

ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏စိိတ််ဓာာတ််ကိုု� များ�း�စွာာ�

ကူူညီပေး�းရမည်
ီ
်

တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ပါါသည််။ ကြီး�း�ကြ�ပ််သူတစ်
ူ
်ဦးးကိုု�
တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုုအရ ၎င်းး�သည်် အရေး�းပေါ်�် သန့််�ရှှင်းး�ရေး�း
လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််ပါါက ဝမ်းး�မြော��ာက််စွာာ�
အချိိ�န််ပိုု�လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းနို�င်
ု ်သည််ဟုု ဆိုု�ပါါသည််။
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စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ဖြ�စ််ရပ်် လေ့�့လာာမှုု - ဘားး�အံံ

ပုံံ� (၄) - ပြ�င််ဦးးလွွင်် အမှိုု�က််ကျျင်းး�၏ ပုံံအ
� ချို့့���

ဘားး�အံံသည်် လူူဦးးရေ� ၁ သိိန်းး�အော�ာက်် အနည်းး�ငယ််လျော့�့��သော�ာ
မြို့�့��ငယ််မှှမြို့�့��လတ််အရွွယ််အစား�း မြို့�့��တစ််မြို့�့�� ဖြ�စ််ပြီး�း� မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံ
အရှေ့�့�တော�ာင််ပိုင်းး�ရှိိ�
�ု
ကရင််ပြ�ည််နယ််၏ မြို့�့��တော်�်�လည်းး�ဖြ�စ််သည််။
ဘားး�အံံမြို့�့��တွွင််မူူ ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�ဖြ�င့်�် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မှာာ�
ဒေ�သန္တတရအဆင့်�်၌သာာရှိိ�ပြီး�း� မြို့�့��၏ အနော�ာက််တော�ာင််ပို�င်းး�ရှိိ�
ု
ရက််ကွွက််
၇ နှှင့််� ၈ တို့့��တွွင််ဖြ�စ််သည််။ ဇူူလိုု�င်် ၂၀၁၈ တွွင််
စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် အသေး�းစား�းအမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ်် ၆ စီးး�

CROSS SECTION

(ပုုဇင်းး�ခေါ�ါင်းး� လေး�းစီးး� နှှင့််� compactor နှှစ််စီးး�) ကိုုသာာ
�
အသုံးး��ပြု�ု၍
တစ််မြို့�့��လုံးး�� ၏ ၇၅ ရာာခိုု�င််နှုန်းး�
ု ကိုု� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နို�င်
ု ်ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။
စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် ပြ�ည််နယ််အဆင့်�် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူထားး�ပြီး�း�
ယာာဉ််အသစ််များ�း� ထပ််မံံဝယ််ယူူရန်် လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သည််။ ၂၀၁၇
မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀စစ််တမ်းး�အရ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�
ဝန််ဆော�ာင််မှုသ
ု ည်် စိိတ််ကျေ�ေနပ််စရာာ ကော�ာင်းး�သည််ဟူူသော�ာအချျက််ကို�ု
ဘားး�အံံမြို့�့��ရှိိ� ဖြေ�ေဆိုု�သူူများ�း�အနက်် ၁၇% ကသာာ လွွန််စွာာ�
သဘော�ာတူူသည််ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�ခဲ့့�ပြီး�း�၊ ဖြေ�ေဆိုုသူူ
� ၂၀% က လုံးး�� ၀
သဘော�ာတူူညီီခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ယင်းး�သို့့�� ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ�
အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ််များ�း�သည်် ရပ််ကွွက််အချို့့���ကိုုသာာ
�
လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နို�င်
ု ်ပြီး�း�
အခြား�း�သော�ာဧရိိယာာများ�း�ကိုု� လုံးး�� ၀ လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နို�င်
ု ်မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
မရော�ာက််ရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ 36 မြို့�့��နေ�ပြ�ည််သူူများ�း�
အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဝန််ဆော�ာင််ခ ပေး�းလိုုစိိတ်
�
် ပိုု�လာာစေ�ရန််မျှော်�်��မှှန်းး�၍

LAYOUT PLAN

ပစ္စစည်းး�ခွွန််ပါါ ကဏ္ဍတစ််ခုုချျင်းး�စီီအလို�က်
ု ် အခွွန််ကော�ာက််ခံံရန််
လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သလိုု� စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ််အသစ််များ�း�
ဝယ််ယူူပြီး�း�နော�ာက်် အထူးး�ကော�ာက််ခံံမှုများ�း�
ု
(ဥပမာာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�နှှင့််� ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ�း�မှှ)
ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် အခြား�း�သော�ာ ဝင််ငွေ�ေများ�း� ရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််ရန််
မျှော်�်��လင့််�နေ�သည််။
ရပ််ကွွက်် ၇ နှှင့််� ၈ တို့့��တွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�ဖြ�င့်�် လုုပ််ဆော�ာင််ရာာမှှ

LONGITUDINAL SECTION

ရရှိိ�လာာသည့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�သည်် များ�း�စွာာ� သင််ယူူဖွွယ််ရာာ
ဖြ�စ််ပါါသည််။ လက််ရှိိ�တွွင်် ယင်းး�အစီီအစဉ််ကိုု� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််ကတည်းး�က
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံထားး�ရသည့််� (၇) ရပ််ကွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�က 37
စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နေ�ပြီး�း� ယင်းး�အစီီအစဉ််မှာာ� မည််သည့််�ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််ခဲ့့�မှှန်းး�
အတိိအကျျ မသိိရပါါ။ ရပ််ကွွက််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�၏ အဆိုုအရ
�
ယင်းး�အစီီအစဉ််ကိုု� ၎င်းး�မတိုု�င််ခင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�ဟော�ာင်းး�မှှ စတင််
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�သန္တတရအဆင့်�တွွ
် င််
ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�ဖြ�င့်�် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မှာာ� ရိုးး��ရှှင်းး�ပြီး�း�
ထိိရော�ာက််မှုရှိိ�ပါ
ု ါသည််။ ရပ််ကွွက််နှှစ််ခုုလုံးး��တွွင်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ရန််
23

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ယာာဉ််မော�ာင်းး�တစ််ဦးး ခန့််�ထားး�သည််။ ယင်းး�ယာာဉ််မော�ာင်းး�က ၎

ဆက််ဆံံရေး�းမှာာ� ပုုဂ္ဂဂလိိက ယုံံ�ကြ�ည််မှုအပေါ်
ု
�်တွွင််

င်းး�ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ် အလယ််အလယ််အရွွယ််အစား�းရှိိ� ထော်�်�လာာဂျီီ�

တည််ဆော�ာက််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယာာဉ််မော�ာင်းး�သည်် လစာာ

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ််ကို�ု ကိုု�ယ််တို�င်
ု ် မော�ာင်းး�နှှင််ပါါသည််။

မြ�င့််�မား�းစွာာ� ရရှိိ�သည့််�အတွွက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုကို
ု �လ
ု ည်းး�

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ရန််အတွွက်် ယာာဉ််နော�ာက််လိုက်
�ု ် နှှစ််ဦးးကိုုလ
� ည်းး�

ကော�ာင်းး�စွာာ�ပေး�းပါါသည််။ ယာာဉ််နော�ာက််လိုက်
�ု ် နှှစ််ဦးးသည််လည်းး�

ခန့််�ထားး�ရပါါသည််။ ရာာအိိမ််မှုးး�များ�း�က အမှိုု�က််သိိမ်းး� ဝန််ဆော�ာင််ခ (

သာာမန််နေ့�့စား�း အလုုပ််သမား�းများ�း�ထက်် လစာာပိုုမို
� �ု ရရှိိ�နေ�ပါါသည််

၁၀၀၀ ကျျပ််၊ စည််ပင််အဖွဲ့့�� ကော�ာက််ခံံသည့််� နှုုန်းး�ထားး�အတိုင်းး�
ု�

ဥပမာာ- တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��ရှိိ� ယာာဉ််နော�ာက််လို�က်
ု ်များ�း�၏ လစာာထက််

ဖြ�စ််သည််) ကိုု� လိုုက်
� ်လံံကော�ာက််ခံံရပါါသည််။

နှှစ််ဆပိုမို
�ု �ု ရရှိိ�နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

ဘဏ္ဍာာရေး�းကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� စီီမံံရန််အတွွက်် တစ််လလျှှင််တစ််ရက််
အချိိ�န််ပေး�းရသည််ဟုု (၇) ရပ််ကွွက််၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�က ဆိုုပါ
� ါသည််။

ယခုုနည်းး�လမ်းး�အတွွက်် အကြီး�း�ဆုံးး�သော�ာစိိန်
�
်ခေါ်�်မှုုမှာ�ာ ရပ််ကွွက််အဆင့်�်

၎င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�တွွင်် ရပ််ရွာာ�နေ�ပြ�ည််သူူတို့့� တိုုက်
� ်ရိုက်
�ု ်ပါါဝင််ခြ�င်းး�

လုုပ််ဆော�ာင််နို�င်
ု ်စွွမ်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ရပ််ကွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�မှာာ�

မရှိိ�ပါါ။ ယာာဉ််မော�ာင်းး�၏ လစာာ၊ ဆီီဖိုးး�� နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပြ�င််ဆင််စရိိတ််မှာ�ာ

တရား�းဝင််လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းမှုု လိုု�အပ််ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာ

တစ််လလျှှင်် ပျျမ်းး�မျှှ ကျျပ်် ၇၀၀၀၀၀ (ဒေါ်�်လာာ ၅၀၀ ခန့််�) ကျျသင့််�ပြီး�း�၊

စေ�တနာာဝန််ထမ်းး�တစ််ပိုင်းး�
�ု ဖြ�စ််နေ�ပြီး�း� လစာာမှာာ�လည်းး�

ယာာဉ််နော�ာက််လို�က်
ု ်နှှစ််ဦးးအတွွက်် ၁၈၀၀၀၀ အသီးး�သီးး�

မဆိုု�စလော�ာက််သာာ ရရှိိ�ပါါသည််။ ရပ််ကွွက်် (၇) နှှင့််� (၈) တွွင််

ကုုန််ကျျပါါသည််။ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ်် လာာသည့််�အချိိ�န််မှာာ�လည်းး�

လုုပ််ဆော�ာင််သကဲ့့�သို့့�� ထပ််တိုးး��လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့်�် တာာဝန််များ�း�ကိုု�

ပုံံ�မှှန််ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ရပ််ကွွက််နေ�ပြ�ည််သူူများ�း�သည််

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�အများ�း�စုုအနေ�ဖြ�င့််� မလုုပ််ဆော�ာင််လို�ခြ�င်းး�
ု
(သို့့��မဟုုတ််)

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ််မလာာခင်် အမှိုု�က််အိိတ််များ�း�ကိုု� ၎

လုုပ််ဆော�ာင််နို�င်
ု ်စွွမ်းး� ရှိိ�ကြ�မည််မဟုုတ််ပါါ။ ထို့့��ပြ�င်် ယင်းး�စနစ််ကြော��ာင့််�

င်းး�တို့့��၏အိိမ််ပြ�င််တွွင်် ကြို�ု�တင်် ထုုတ််ထားး�ကြ�သည််။ ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့်�်

လစာာမရသော�ာ ရာာထူးး�တစ််ခုု ဖြ�စ််သည့််� ရာာအိိမ််မှုးး�များ�း�လည်းး�

နှှစ််ရက််လျှှင််တစ််ကြိ�ိမ်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ပါါသည််။

အလုုပ််ပို�ုရပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ယင်းး�စနစ််နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းကိုု� စည််ပင််အဖွဲ့့��
သို့့��မဟုုတ်် ရပ််ရွာာ�မှှ လွွတ််လပ််စွာာ� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�စိိစစ််နေ�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

အံ့့�အားး�သင့််�ဖွွယ််ရာာ အချျက််မှာ�ာ အခကြေး��းငွေ�ေပုံံ�စံံ နှှင့််�

နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့်�် (၇) နှှင့််� (၈) ရပ််ကွွက််နေ� ပြ�ည််သူူများ�း�သည််

ဝန််ဆော�ာင််မှုအဆင့်
ု
်�အတန်းး�မှာာ� စည််ပင််အဖွဲ့့�� ဖြ�င့််�

ဘားး�အံံမြို့�့��ရှိိ� အခြား�း�သော�ာရပ််ကွွက််နေ�ပြ�ည််သူူများ�း�ထက်် ဝန််ဆော�ာင််ခ

တူူညီီနေ�သည််သော်�်�လည်းး� ၀န််ဆော�ာင််မှုအတွွက်
ု
် ကုုန််ကျျငွေ�ေကိုု�

ပိုု�မို�ပေး
ု �းရလျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််� ဆိုု�သော်�်�

ပြ�န််လည််ကာာမိိနေ�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့်�်

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဝန််ဆော�ာင််ခဆိုု�သည််မှာ�ာ စည််ပင််မှှကော�ာက််ခံံသော�ာ

ဘားး�အံံစည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုတွွ
ု င််

ပစ္စစည်းး�ခွွန်် (ပစ္စစည်းး�ခွွန်် ကိုု� ရပ််ကွွက််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�ရုံးး�မှှ
�

ပံ့့�ပိုးး��ငွေ�ေများ�း�စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ရပါါသည််။ ရပ််ကွွက််၏

ခြော��ာက််လတစ််ခါါကော�ာက််ခံံပြီး�း� စည််ပင််သို့့� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််သည််)

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ပိုုမို
� �ကော�ာင်းး�မွွန်
ု
်နေ�ရခြ�င်းး�မှာာ�

တွွင်် ပါါဝင််နေ�ပြီး�း�သားး� ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ မြို့�့��ရှိိ�

ဝန််ဆော�ာင််ခကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ကော�ာက််ခံံနို�င်
ု ်သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။

အခြား�း�သော�ာရပ််ကွွက််များ�း�အတွွက််မူူ ပစ္စစည်းး�ခွွန်် ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့်�်

ဥပမာာ (၇) ရပ််ကွွက််တွွင်် မှှတ််ပုံံတ
� င််ထားး�သည့််� အိိမ််ထော�ာင််စုု ၆၀၀

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဝန််ဆော�ာင််ခကိုု� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�သာာ ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

နီးး�ပါးး�ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အားး�လုံးး�� သည်် ဝန််ဆော�ာင််ခ အပြ�ည့််�အ၀ပေး�းကြ�ကာာ
မှှတ််ပုံံတ
� င််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း�မှာာ�မူူ အနည်းး�ငယ််
ပါါဝင််ပေး�းဆော�ာင််ကြ�ပါါသည််။ ယင်းး�စနစ််သည်် ရပ််ရွာာ�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
(ရာာအိိမ််မှုးး�များ�း�) များ�း�၏ လူူမှုုအသိိ နှှင့််� လူူထုု၏ အသိိပညာာကိုု�
မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခဲ့့�ကာာ ဝန််ဆော�ာင််ခပေး�းချေ�ေရခြ�င်းး� နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််�
ပြ�ဿနာာများ�း� ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ရပ််ကွွက်် (၇) နှှင့််� (၈
) တို့့��အတွွက်် စည််ပင််၏ပံ့့�ပိုးး��ငွေ�ေ ထည့််�သွွင်းး�ရခြ�င်းး�မရှိိ�ပဲဲ
ဝန််ဆော�ာင််မှုကို
ု �လ
ု ည်းး� အခြား�း�သော�ာ ရပ််ကွွက််များ�း�နှှင့််�တန်းး�တူူ
သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�မို�ကော�ာင်းး�မွွန်
ု
်စွာာ� ရရှိိ�ပါါသည််။ ယာာဉ််မော�ာင်းး�သည််
တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ ဖြ�စ််ပြီး�း� ရပ််ကွွက််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� မည််သည့််�
တရား�းဝင််စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�မှှ လက််မှှတ််ထိုးး��ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။
24

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုု - မုံံ�ရွာာ�

ပံ့့�ပိုးး��မှုုဖြ�င့်�် ၎င်းး�တို့့��၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် တိုးး��တက််အော�ာင််

မုံံ�ရွာာ�သည်် စစ််ကိုင်းး�တို
�ု
�င်းး�ဒေ
ု �သကြီး�း�ရှိိ� အလယ််အလတ််အရွွယ််အစား�း

ကြိုး�း��စား�းရပါါသည််။ ယင်းး�နော�ာက််ပိုင်းး�တွွ
�ု
င်် ဘဏ္ဍာာနှှစ််တစ််နှှစ််လျှှင််

မြို့�့��တစ််မြို့�့�� ဖြ�စ််သည််။ မုံံ�ရွာာ�တွွင်် ရပ််ကွွက်် ၃၁ ခုု၌ မှှတ််ပုံံတ
� င််

အများ�း�ဆုံးး�� ကားး�အသစ််နှှစ််စီးး� ပုံံ�မှှန််ရရှိိ�လာာပါါသည််။ ဒေ�သတွွင်းး�ရှိိ�

အိိမ််ထော�ာင််စုု ၃၈၄၈၈ စုု ရှိိ�ကာာ မြို့�့��နေ�ထိုု�င််သူူ အနည်းး�ဆုံးး�� ၁၉၀၀၀၀

လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�ဖြ�င့်�် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််သော�ာကြော��ာင့််�

ဦးး ရှိိ�ပါါသည််။ 38 မုံံ�ရွာာ�စည််ပင််အဖွဲ့့��တွွင်် အမြဲ�ဲတမ်းး�ဝန််ထမ်းး� ၁၀၂ ဦးး

အစိုးး��ရထံံမှှ ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း� ပိုုမို
� �ရရှိိ�လာာခြ�င်းး�
ု
လည်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််အထိိ

ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��အနက်် သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းဌာာနတွွင်် ဦးးစီးး�မှုးး� ၃ ဦးး၊

စည််ပင််အဖွဲ့့��အတွွက်် ယာာဉ််ပေါ�ါင်းး� ၄၂ စီးး� (အမှိုု�က််ပုံး�များ�း�
း�
ကိုု�

ယာာဉ််မော�ာင်းး� ၈ ဦးး နှှင့််� နေ့�့စား�း အလုုပ််သမား�း ၁၄၅ ဦးးပါါဝင််သော�ာ

သိိမ်းး�ဆည်းး�ရန်် သုံးး�ဘီးး�
�
၊ hook truck နှှင့််� နော�ာက််ပွွင့်�ထရပ်
်
်ကားး�များ�း�၊

အမှိုု�က််သိိမ်းး�အဖွဲ့့�� တို့့�� ရှိိ�ပါါသည််။ တမူူထူးး�ခြား�း�စွာာ�ပင်် မုံံ�ရွာာ�တွွင််

ဘူူဒိုု�ဇာာနှှင့််� မြေ�ေကော်�်�ယာာဉ်် ကဲ့့�သို့့��

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�ကိုု� စည််ပင််မှှ

အထွေ�ေထွေ�ေသုံးး��ယာာဉ််များ�း�အပါါအဝင််) ကိုု� လက််ခံံရရှိိ�ခဲ့့�သည််။

အပြ�ည့််�အ၀ကိုု�င််တွွယ််ရာာမှှ ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�သို့့� အလုံးး��စုံံ�

အဆိုုပါ
� ါယာာဉ််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ အချိိ�န််သုံးး��ဆိုု�င်းး�ခွဲဲ�ကာာ လူူနေ�အိိမ််များ�း�၊

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�မှှတဖန်် စည််ပင််မှှ တစ််စိိတ််တစ််ပိုင်းး�
�ု

စျေး�း�များ�း� နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ�း�ထံံမှှ

ပြ�န််လည်် ကိုု�င််တွွယ််ခဲ့့�ပြ�န််ပြီး�း� ရပ််ကွွက်် လေး�းခုုကို�ု ရပ််ရွာာ�မှှ

အမှိုု�က််များ�း�ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မြို့�့��ပြ�ဧရိိယာာတွွင်် ထားး�ရှိိ�ထားး�သည့််�

စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�သည့််�ပုံံ�စံံကိုု� ကျျင့််�သုံးး��နေ�ပါါသည််။ မုံံ�ရွာာ�၏ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�

အမှိုု�က််ပုံး�း� ၆၀ မှှ အမှိုု�က််များ�း�ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး� သိိမ်းး�ဆည်းး�ရပါါသည််။

မှုုဆိုု�င််ရာာစနစ််သည်် အနည်းး�ငယ်် ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� ဇုံံ� ၆ ခုုကို�ု ခြုံ�ံ�လွှှမ်းး�ရကာာ
နေ့�့စဉ်် အချိိ�န််သုံးး��ပို�င်းး�
ု (မနက််၊ နေ့�့လည်် နှှင့််� ညနေ�) ခွဲဲ�၍

ရပ််ကွွက်် ၄ ခုုသည်် ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််မှှစ၍ ရပ််ကွွက််နေ�ပြ�ည််သူူများ�း�၏

လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါသည််။ လက််ရှိိ�တွွင်် စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��မှှ

ပါါဝင််မှုနှ
ု ှင့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��ဖြ�င့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့်�်

ရပ််ကွွက်် ၃၀ ခုု၊ သို့့��မဟုုတ်် မြို့�့��ရှိိ� လမ်းး�မ ၆၀၀ အနက်် ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေ

ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်အမှို�က်
ု ်သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု စနစ််များ�း�ကိုု� အကော�ာင််အထည််

၂၉၀-၃၀၀ အထိိ လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နို�င်
ု ်ပါါသည််။ နေ့�့စဉ်် အမှိုု�က််တန်် ၁၃၀

ဖော်�်�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ ရပ််ကွွက််ပြ�ည််သူူများ�း�မှှ အတူူတကွွ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ပြီး�း�

သိိမ်းး�ဆည်းး�နေ�ရပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��အနက်် တန််ပေါ�ါင်းး� ၃၀ မှာာ�

ရပ််ကွွက််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�က ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��သူူကဏ္ဍကိုု� ယူူထားး�သည့််�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ထွွက််ရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း�၊ ၁ တန််ခန့််�မှာာ�

ယင်းး�ပုံံ�စံံမှာာ� စံံနမူူနာာယူူစရာာဖြ�စ််ပါါသည််။ ရပ််ကွွက််သုံးး�� ခုုသည်် 40

ဆေး�းရုံံ�စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�ကဲ့့�သို့့� အန္တာာ�ရယ််ရှိိ�သော�ာ

ငွေ�ေစုု၍ ရပ််ကွွက််ပို�င်
ု ် သုံးး�ဘီးး�အမှို
�
ု�က််သယ််ယာာဉ်် ဝယ််ယူူထားး�ပြီး�း�

အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�မှှဖြ�စ််ကာာ ကျျန််ရှိိ�အမှို�က်
ု ်များ�း�မှာာ�မူူ

စတုုတ္ထထရပ််ကွွက်် (အော�ာင််မင်္ဂဂလာာ)ကမူူ မဝယ််ယူူပဲဲ

အိိမ််ထွွက််အမှို�က်
ု ်များ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။

ငှား��းရမ်းး�၍အသုံးး�ပြု� �ုနေ�ပါါသည််။ ၂၀၁၈ တွွင််
ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်အမှို�က်
ု ်သိိမ်းး�ယာာဉ်် ဝယ််ယူူထားး�သော�ာ ရပ််ကွွက််သုံးး�� ခုုမှာ�ာ

မုံံ�ရွာာ�တွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး� ကိုု� ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််ကတည်းး�က

စည််ပင််အဖွဲ့့��၏ပံ့့�ပိုးး��မှုုဖြ�င့်�် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်အစီီအမံံအတို�င်းး�
ု

စတင််အသုံးး�ပြု� �ုခဲ့့�ကာာ၊ စတင််ပြီး�း� နှှစ််လ အကြာ�ာမှာာ�ပင််

ဆက််လက််လည််ပတ််နေ�ပြီး�း� အော�ာင််မင်္ဂဂလာာရပ််ကွွက်် 41 ၏

ပျျက််ပြ�ယ််သွားး��ခဲ့့�သည််။ စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် ဒေ�သရှိိ� အသေး�းစား�း

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� အတွွက််မူူ စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ ပြ�န််လည််တာာဝန််ယူူ

ကုုမ္ပပဏီတ
ီ စ််ခုုဖြ�င့််� တစ််နှှစ််စာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုခဲ့့�ပြီး
�ု �း� ကုုမ္ပပဏီမှှ
ီ

နေ�ပါါသည််။

စည််ပင််အဖွဲ့့��၏ မော်�်�တော်�်�ယာာဉ််များ�း�ကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပြီး�း�
အမှိုု�က််သိိမ်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း� လုုပ််ဆော�ာင််ရသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�

မုံံ�ရွာာ�တွွင်် မြူ�ူနီီစပယ််ဆို�င်
ု ်ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့််�

စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှပေး�းသော�ာ အခကြေး��းငွေ�ေမှာာ� အလုုပ််သမား�းခနှှင့််�

အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း� အော�ာင််မြ�င််နေ�ရခြ�င်းး�မှာာ�

စက််သုံး�ဆီ
း� ီဖိုးး��ကဲ့့�သို့့� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�အတွွက််

ဒေ�သပြ�ည််သူူများ�း�၏ ပါါဝင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််ဟုု

လုံံ�လော�ာက််မှုု မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ကုုမ္ပပဏီမှှ
ီ လုုပ််ငန်းး�ရပ််ဆိုင်းး�
�ု လိုုက်
� ်ပြီး�း�

စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��၏ အမှုုဆော�ာင််အရာာရှိိ�ဖြ�စ််သူူ ဦးးထွွန်းး�ထွွန်းး�မှှ

မြို့�့��တော်�်�တွွင်် တရား�းမဝင််အမှို�က်
ု ်ပုံံခြ�င်းး�
�
/ပစ််ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့��့

စာာတမ်းး�ပြု�ုစုုသူူများ�း�ကိုု� ပြော��ာပါါသည််။ ရပ််ရွာာ�နေ�ပြ�ည််သူူများ�း�သည််

လာာရတော့�့�သည််။ 39 အမှိုု�က််သိိမ်းး� ဆည်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

လမ်းး�သစ််ဖော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြော��ာင်းး�သစ််ဖော�ာက််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့� ဒေ�သ

စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုများ�း�
ု
ကိုု� ပြ�န််လည််ကို�င်
ု ်တွွယ််ရသည့််�နော�ာက််

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအတွွက်် အမြဲ�ဲလိုုလို
� �ပ
ု င််

စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် (အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ်် ၁၃ စီးး�သာာရှိိ�ပြီး�း�

စေ�တနာာဝန််ထမ်းး�အဖြ�စ်် ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းကြ�ပါါသည််။ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့��

အများ�း�စုုမှာာ�လည်းး�ပျျက််စီးး�နေ�သည််) တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရ၏

ရပ််ရွာာ�လူူထုု ပါါဝင််ပံ့့�ပိုးး��မှုုကြော��ာင့််� ယခင််ဘဏ္ဍာာနှှစ််တွွင််
25

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် လမ်းး�ခင်းး�ရန်် လမ်းး�အရှှည်် ၇ မိုု�င််အထိိသာာ

ထိုု�နည်းး�လမ်းး�အတိုု�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် အချို့့���သော�ာမြို့�့��များ�း�တွွင််မူူ

ဘတ််ဂျျက််ရရှိိ�ထားး�သော်�်�လည်းး� လမ်းး�အရှှည်် မိုု�င်် ၂၀ ကျော်�်��အထိိ

လုံံ�လော�ာက််သော�ာအရင်းး�အမြ�စ်် သို့့��မဟုုတ်် လူူထုုအကြား�း�

လမ်းး�ခင်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ရပ််ကွွက််နေ�ထို�င်
ု ်သူူများ�း�သည််

လုံံ�လော�ာက််သော�ာယုံံကြ�
� ည််မှုု (လူူမှုု အရင်းး�အနှီးး��) မရှိိ�နိုု�င််ပါါ။ 43 ထို့့��ပြ�င််

လူူထုုတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�များ�း�မှှတဆင့််� စည််ပင််သာာယာာရေး�း

အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း�ကိုု� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််�

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိိန်းး�များ�း�တွွင််ပါါဝင််နို�င်
ု ်ပြီး�း�

အတွွက်် မုံံ�ရွာာ�စည််ပင်် သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းဌာာနသည်် လစဉ်် သန့််�ရှှင်းး�ရေး�း

ရပ််ကွွက််အဆင့်�် အရာာရှိိ�များ�း�မှာာ�မူူ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု

ကုုန််ကျျစရိိတ််၏ ၂၀% မပြ�ည့််�သော�ာဝင််ငွေ�ေကိုု�သာာ ရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််ပါါသည််။

ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြုး�း�ရေး�းအတွွက််

ဘဏ္ဍာာရေး�းအရ ကြ�ည့််�လျှှင််လည်းး� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�မှုု မရှိိ�နိုု�င််ပါါ။

ဦးးစား�းပေး�းကဏ္ဍများ�း�ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး� စသည််တို့့�တွွင််

ဂ။ နိုု�င််ငံံတကာာ ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုများ�း
ု �

စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သည့််� အဆင့််�၌ပင်် တိုုက်
� ်ရိုက်
�ု ်ပါါဝင််နို�င်
ု ်ကြ�သည််။

ယခုုအပိုု�င်းး�တွွင်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံမှုနှ
ု ှင့််�

ထိုု�သို့့�ပါါဝင််နိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် ရပ််ရွာာ�လူူထုု၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုု

ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�သို့့� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််�

တည််ဆော�ာက််လာာနို�င်
ု ်ပြီး�း� စည််ပင််အဖွဲ့့��၏ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း

နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုု နှှစ််ခုုကို�ု တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ယခုု

စီီမံံကိိန်းး�များ�း�အတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��လို�ုသော�ာစေ�တနာာစိိတ်် ပိုုမို
� �ု

ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုနှ
ု ှစ််ခုု ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရခြ�င်းး�မှာာ� ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�သို့့�

ပေါ်�်ထွွက််လာာသည််။

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် မည််ကဲ့့�သို့့� မှား��းယွွင်းး�သွားး��နိုု�င််ပုံံ� (အိိန္ဒိိ�ယ) နှှင့််�
ဒေ�သန္တတရ ပြ�ည််သူူနှှင့််� ဆက််နွွယ််သူူများ�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မှုကြော
ု ��ာင့််�

မုံံ�ရွာာ�မြို့�့��၏ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနည်းး�လမ်းး�ကိုု� အသုံးး�ပြု� �ု၍ မြို့�့��တော်�်�အ

အော�ာင််မြ�င််မှုု မည််ကဲ့့�သို့့�ရရှိိ�နိုု�င််ပုံံ� (အင််ဒို�နီးး�ရှား�
ု �း) တို့့��ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််၍

တွွက််စီီမံံကိိန်းး�များ�း�စွာာ�ကိုု� နည်းး�ပါးး�သော�ာ ဘတ််ဂျျက််ဖြ�င့်�်

ဖော်�်�ပြ�ရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထိုုနို
� ု�င််ငံံနှှစ််ခုကို
ု �ု

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နို�င်
ု ်ခဲ့့�သည််။ အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း�အတွွက််

ရွေး�း�ချျယ််ရခြ�င်းး�မှာာ�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��သည်် အခြား�း�သော�ာ

သီးး�ခြား�း�အခွွန််အခအဖြ�စ်် ခွဲဲ�ခြား�း�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာ

စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��ပြီး�း� နိုု�င််ငံံများ�း�ထက်် မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံအနေ�ဖြ�င့်�် ပုုဂ္ဂဂလိိက

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့� အဓိိကဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း�အတွွက်
ု
်

ကဏ္ဍအစွွမ်းး�အစနှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�လုုပ််ငန်းး� စွွမ်းး�ရည််ခြ�င်းး�

အထက််ပါါ နည်းး�လမ်းး�သည်် လွွန််စွာာ� အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ အမှိုု�က််သိိမ်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�နှှစ််နိုု�င််ငံံသည်် စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�

ဆည်းး�ခြ�င်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုတွွ
ု င်် အမြဲ�ဲပင်် အရှုံးး��ပေါ်�်လျှှက််ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုဆို
ု ု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့��တွွင််

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာာနှှစ််တွွင်် သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းဌာာနသည်် အသုံးး�စရိိတ်
�
်

အရှိိ�န််ရနေ�ပြီး�း�ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််�လည်းး� ဖြ�စ််သည််။

ကျျပ််သန်းး� ၄၂၆.၄၄ ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဝင််ငွေ�ေရရှိိ�မှုမှာ
ု �ာ ကျျပ််သန်းး� ၇၂.၉၂
သာာရှိိ�ခဲ့့�ကာာ ယင်းး�ဝင််ငွေ�ေများ�း�အနက်် ၅၅.၉၀ သန်းး�ကိုု�

ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုု - ပွွန််ဒီီချျယ််ရီီ နှှင့််� ဘန််ဂလော�ာ၊ အိိန္ဒိိ�ယ

ပစ္စစည်းး�ခွွန််မှှရရှိိ�ပြီး�း� အခြား�း�ဝင််ငွေ�ေများ�း�ကိုု� စီီပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ထံံ

ပွွန််ဒီီချျယ််ရီသ
ီ ည်် အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ အရှေ့�့�တော�ာင််ပိုင်းး�ကမ်းး�ရိုးး
�ု
��တန်းး�ရှိိ�

ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�မှှ ရရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ 42 စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��သည််

လူူဦးးရေ� ၁.၄ သန်းး�ခန့််� ရှိိ�သော�ာ မြို့�့��တစ််မြို့�့�� ဖြ�စ််ပြီး�း� ၂၀၁၀

အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််မှုု များ�း�ပြား�း�သော�ာ နေ�ရာာ ၆၀ တွွင််

ကိိန်းး�ဂဏာာန်းး�အရ တစ််ရက််လျှှင်် အမှိုု�က််တန်် ၄၀၀ ကျော်�်��

အမှိုု�က််ပုံးး�ထားး�ရှိိ�ပေး
�
�းခြ�င်းး� (နော�ာင််တစ််ချိိ�န််တွွင်် primary collection

ထွွက််ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�နှှစ််တွွင််ပင်် မြူ�ူနီီစပယ်် အာာဏာာပိုု�င််တို့့�သည််

နှှင့််� secondary collection စနစ််များ�း� အသုံးး�ပြု� �ုပါါက

‘တည််ဆော�ာက််၊ ပိုု�င််ဆို�င်
ု ်၊ လည််ပတ််၊ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး� (BOOT)’ စနစ််ဖြ�င့်�်

အဓိိကနေ�ရာာများ�း�ဖြ�စ််လာာမည််)၊ စည််ပင််ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� GIS

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုလုုပ်
ု
်ငန်းး�ကိုု� Kiva Environ

မြေ�ေပုံံ�နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ လေ့�့ကျျင့််�သင််တန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််�

Private Limited ကုုမ္ပပဏီသို့့
ီ � ၁၉ နှှစ်် သက််တမ်းး�စာာချုု�ပ််ဖြ�င့်�်

တရား�းမဝင််အမှို�က်
ု ်စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�ဆီးး�နိုု�င််ရန်် CCTV ကင််မရာာများ�း�

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�လုုပ််ကို�င်
ု ်စေ�ခဲ့့�ကာာ ၎င်းး�ကုုမ္ပပဏီီက Puducherry Municipal

တပ််ဆင််ရန်် စီီစဉ််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့� နည်းး�လမ်းး�အသစ််များ�း�ကိုု�လည်းး�

Services Private Limited (PMSPL) အမည််ဖြ�င့်�် ပုုဂ္ဂဂလိိက-

မကြာ�ာခဏဆိုု�သလိုု� စမ်းး�သပ််မှုများ�း�
ု
ပြု�ုလုုပ််နေ�ပါါသည််။

အများ�း�ပိုု�င်် ဖက််ဆပ််ကုုမ္ပပဏီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ စာာချုု�ပ််အရ လမ်းး� နှှင့််�
ရေ�မြော��ာင်းး� သန့််�ရှှင်းး�ရေး�း၊ အိိမ််တို�င်
ု ်ရာာရော�ာက်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�

မုံံ�ရွာာ�တွွင်် လက််ရှိိ�အသုံးး��ပြု�ုနေ�သော�ာနည်းး�လမ်းး�သည််

ဝန််ဆော�ာင််မှုတို့့
ု �အပြ�င်် ခေ�တ််မီအမှို
ီ
�က်
ု ်ကျျင်် ဆော�ာက််လုုပ််ခြ�င်းး�၊ ဓါါတုု

ကွွင်းး�ဆင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရန််နှှင့််� ရပ််ကွွက််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�များ�း�၊

စမ်းး�သပ််မှုများ�း�
ု
လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ဓါါတ််ခွဲဲ�ခန်းး�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊

ဒေ�သန္တတရခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�နှှင့််� ရပ််ရွာာ�ပြ�ည််သူူတို့့�အကြား�း�

သဘာာ၀ပတ််ဝန်းး�ကျျင််အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုကို
ု �ု စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ခြ�င်းး�
်
နှှင့််�

ယုံံ�ကြ�ည််မှုတ
ု ည််ဆော�ာက််ပေး�းရန်် များ�း�စွာာ�လိုု�အပ််ပါါသည််။

အမှိုု�က််ကျျင်းး� ပိိတ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး� စသည့််�လုုပ််ငန်းး�များ�း�ပါါ
26

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုု - ဆူူရာာဘာာရာာ၊ အင််ဒို�နီးး
ု �ရှား��း

လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ 44

ဆူူရာာဘာာရာာသည်် အင််ဒို�နီးး�ရှား�
ု �းနိုု�င််ငံံ ဂျား�း�ဗား�းကျွွန်းး� အရှေ့�့�ပိုု�င်းး�နား�းမှှ

သို့့��သော်�်�လည်းး� ယခင်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

လူူဦးးရေ� ၂.၈၅ သန်းး� မှီီ�တင်းး�နေ�ထိုု�င််ရာာ မြို့�့��တစ််မြို့�့�� ဖြ�စ််သည််။

လုုပ််ငန်းး�အတွေ့��့ အကြုံ�ံ�များ�း�မရှိိ�သည့််� PMSPL သည််

ဆူူရာာဘာာရာာ၌ ၂၀၀၁ ခုုနှှစ််တွွင်် အမြ�င့််�ဆုံးး�� ကိိန်းး�ဂဏာာန်းး�အဖြ�စ််

အမှိုု�က််ပုံံအ
� သစ််တွွင်် အမျိုး�း��အစား�း ခွဲဲ�ခြား�း�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာ

တစ််နေ့�့လျှှင်် အမှိုု�က််တန်် ၂၀၀၀ ထွွက််ရှိိ�ခဲ့့�သည််။

အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�ကိုု� မထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််�

ပြ�ည််လည််အသုံး�ပြုး� �ုရန််နှှင့််� မြေ�ေဩဇာာပြု�ုလုုပ််ရန််

လုုပ််ငန်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုအရ
ု
ည််အသွေး�း� နိိမ့််�ပါးး�သည််ဟူူ၍

အဓိိကထားး�လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� လူူထုုအခြေ�ေပြု�ု အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုပုံံ�စံံကိုု�

ဝေ�ဖန််ခံံရပါါသည််။ ထိုုသို့့
� � ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ� အမှိုု�က််စုုဆော�ာင်းး�မှုု နှှင့််�

အော�ာင််မြ�င််စွာာ� အသုံးး��ချျနိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် အရော�ာက််၌

စွွန့််�ပစ််မှုုပမာာဏအလို�က်
ု ်ပေး�းချေ�ေသော�ာ စာာချုု�ပ််ပုံံစံံကြော
� ��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။

အထက််ပါါ အမှိုု�က််ထွွက််ရှိိ�နှုုန်းး�၏ ၂၅% ကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ 49

ထို့့��ကြော��ာင့််� ရပ််ကွွက််အချို့့���တွွင်် ကျျင့််�သုံးး��လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သည့််�
(အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�က ကနဦးး လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သော�ာ)

ဆူူရာာဘာာရာာ မြူ�ူနီီစပယ််အဖွဲ့့��သည်် ဒေ�သတွွင်းး�အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ

အိိမ််ထော�ာင််စုုအဆင့််� အမှိုု�က််အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး�

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� (NGOs) နှှင့််� Kitakyushu မြို့�့�� (ဂျျပန််နို�င်
ု ်ငံံ) တို့့��ဖြ�င့််�

အလေ့�့အထများ�း�နှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ဘက််လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ပုုဂ္ဂဂလိိက

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ၂၀၁၄ တွွင်် အိိမ််ထော�ာင််စုုအဆင့်�် အမှိုု�က််အမျိုး�း��အစား�း

ကုုမ္ပပဏီကို
ီ �ု တွွန်းး�အားး�ပေး�းသကဲ့့�သို့့�� ဖြ�စ််သွားး��ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် PMSPL

ခွဲဲ�ခြား�း�မှုုအစီီအစဉ််နှှင့််� ၂၀၁၅ တွွင်် “စိိမ်းး�လန်းး� သန့််�ရှှင်းး�”

သည်် အမျိုး�း��သားး�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဥပဒေ�များ�း�နှှင့််� စာာချုု�ပ််ပါါ

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ပြို��ု င််ပွဲဲ�တို့့�ကိုု� စတင််ခဲ့့�သည််။ ရပ််ရွာာ�များ�း�စွာာ�တို့့��သည််

သဘော�ာတူူညီီချျက််များ�း�ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ကာာ အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည့််�

ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်လွွတ််လပ််သော�ာ အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု အစီီအစဉ််များ�း�ကိုု�

စွွန့််�ပစ််အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ�စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပဲဲ

စတင််ခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ဧရိိယာာတွွင်းး�ရှိိ� အမှိုု�က််စတင်် ထွွက််ရှိိ�ရာာနေ�ရာာ

တရား�းမဝင််နည်းး�လမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� စွွန့််�ပစ််နေ�သည််ဟုု ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�

(primary collection) များ�း�အားး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုုများ�း�

စွွပ််စွဲဲ�ခံံရပြီး�း� နိုု�င််ငံံအနှံ့့�� ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ�း� ထွွက််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့�သည််။

လုုပ််ဆော�ာင််လာာကြ�သည််။ ကနဦးးတွွင်် ရပ််ရွာာ�တစ််ခုုမှှ

ကန််ထရိုု�က််စာာချုု�ပ်် တန််ဖိုးး��သည််လည်းး� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရက

စတင််လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူ အသီးး�သီးး�၏

ကနဦးးတွွင််ခွွင့််�ပြု�ုထားး�သော�ာ ဘတ််ဂျျက်် ကန််ဒေါ်�်လာာ ၇.၂ သန်းး� ထက််

ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုုအားး�ဖြ�င့်�် ဆူူရာာဘာာရာာ မြို့�့��၏ ၃၀ ရာာခိုု�င််နှုန်းး�
ု သို့့��မဟုုတ််

၈၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကျော်�်�� ပိုုမို
� �များ�း�ပြား
ု
�း� ခဲ့့�သည််။45,46

ရပ််ရွာာ�ပေါ�ါင်းး� ၉၀၀၀ ခန့််�အထိိ ပြ�န့််�နှံ့့��အော�ာင််မြ�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ ပညာာရပ််၊
ယန္တတရား�းကိိရိိယာာ နှှင့််� နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ ထော�ာက််ပံ့့�မှုုတို့့�ကိုု� Kitakyu-

အထက််ပါါဖြ�စ််ရပ််ကိုကြ�ည့်
�ု
�၍
် ကာာတာာနာာကာာပြ�ည််နယ်် အနီးး�ရှိိ�

ushu မြို့�့�� မှှ ပေး�းအပ််ပြီး�း� ဒေ�သန္တတရ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�က

ဘန််ဂလော�ာမြို့�့��၌ ၂၀၀၄ ခုုနှှစ််တွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး� တစ််ခုုအားး�

အလေး�းထားး�သိိရှိိ�မှုု မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�များ�း�

ဧက ၁၀၀ ခန့််�ရှိိ�သည့််� အမှိုု�က််ကျျင်းး�တစ််ခုကို
ု �ု စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�စေ�ရန််

လုုပ််ဆော�ာင််သလိုု� အမှိုု�က််ပုံးး�များ�း�
�
ဝေ�ငှှခြ�င်းး�လည်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ရာာမှှ ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ သင််ခန်းး�စာာများ�း�ကိုု�

အထက််ပါါ အစီီအစဉ််များ�း�ကြော��ာင့််� မြူ�ူနီီစပယ််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည််

သတိိရမိိစေ�ပါါသည််။ ၎င်းး� ပုုဂ္ဂဂလိိကကုုမ္ပပဏီီ (Ramky Infrastructure

ဆင့််�ပွား��းအမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး� (secondary collection)ရန််

Ltd) သည်် အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပဲဲ open

လိုု�အပ််သော�ာ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံများ�း�
�
ဆော�ာက််လုုပ််မှုအပေါ်
ု
�်တွွင််

dumping ပုံံ�စံံဖြ�င့်�် စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� သန့််�စင််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သော�ာ

ပိုု�မို�ု အာာရုံံ�စို�ုက််လုုပ််ဆော�ာင််လာာနို�င်
ု ်ခဲ့့�ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််�

ရေ�ဆိုးး��များ�း�ထွွက််လာာပြီး�း� ဒေ�သ ရေ�အရင်းး�အမြ�စ််ကို�ု

အမှိုု�က််မှှမြေ�ေဩဇာာထုုတ််လုုပ််မှုု စင််တာာ ၁၂ ခုု တည််ဆော�ာက််ရန််

အဆိိပ််သင့််�စေ�သည််ဟုု စွွပ််စွဲဲ�ခံံရပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက််

အဓိိက လုုပ််ဆော�ာင််လာာနို�င်
ု ်ခဲ့့�သည််။ Unilever နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ

ပြ�ည််သူူအများ�း�က ဆန္ဒဒပြ�မှုုနှှင့််�အတူူ အရေး�းယူူခံံရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ၂၀၁၂

ဒေ�သမီီဒီီယာာ တို့့��ကလည်းး� “သန့််�ရှှင်းး� စိိမ်းး�လန်းး�” ပတ််ဝန်းး�ကျျင််

မှှ ၂၀၁၅ အထိိ အမှိုု�က််ကျျင်းး�ကိုု� ယာာယီီ ပိိတ််သိိမ်းး� ခဲ့့�ရသည််။47,48

ပြို��ု င််ပွဲဲ�ကို�ု ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရန််နှှင့််� လူူသိိများ�း�လာာစေ�ရန််
လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ကြ�သည််။ 50,51
မြူ�ူနီီစပယ်် အာာဏာာပိုုင်
� ်များ�း�သည်် ၂၀၀၈ နှှင့််� ၂၀၁၀ အတွွင်းး�
အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုအတွွက်် နှှစ််စဉ်် အသုံးး��စရိိတ််ပေါ�ါင်းး�
အမေ�ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ၁၀ သန်းး� သုံးး��စွဲဲ�ခဲ့့�ပြီး�း� ယင်းး�အနက်် ၂
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ အမှိုု�က််အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး� နှှင့််�
27

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

မြေ�ေဩဇာာပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�တို့့�52 အတွွက်် အသုံးး�ပြု� �ုခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ထင််ရှား��းသည့််�ရလဒ််များ�း� ထွွက််ပေါ်�်လာာခဲ့့� ပါါသည််။
အမှိုု�က််ထွွက််ရှိိ�မှုု ၂၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� လျှော့�့��ချျနိုု�င််ခဲ့့�သည့််�အပြ�င်် အမှိုု�က််သယ််ယူူပို့့�ဆော�ာင််ခြ�င်းး� နှှင့််� သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�တို့့��တွွင််လည်းး� ကုုန််ကျျစရိိတ််ကို�ု
လျှော့�့��ချျနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ မြို့�့��ရှိိ� အစိိမ်းး�ရော�ာင််ဧရိိယာာလည်းး� တိုးး��တက််လာာခဲ့့�ပြီး�း� (၂၀၀၆ နှှင့််� ၂၀၀၇ အတွွင်းး� ငါးး�ဧက တိုးး��တက််ခဲ့့�သည််)
ပြ�န််လည််တီထွွ
ီ င််သုံးး�စွဲဲ
� �သည့််� (recycling) လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁၅ ခုု စတင််နို�င်
ု ်ခဲ့့�သည််။ 53 ဆူူရာာဘာာရာာမြို့�့��သည်် ၎င်းး�၏
ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ�း�အတွွက်် ကမ္ဘာာ� ကုုလသမဂ္ဂဂ၊ ဗြိ�ိတိိန််နှှင့််� ဩစတြီး�း�ယားး�ရှိိ� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�ထံံမှှ ဆုုပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�
ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� အင််ဒိုနီးး�ရှား�
�ု �းနိုု�င််ငံံရှိိ� အခြား�း�သော�ာမြို့�့��များ�း�နှှင့််� အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှနိုု�င််ငံံများ�း�ရှိိ� မြို့�့��များ�း�စွာာ� ၎င်းး�နည်းး�တူူ လုုပ််ဆော�ာင််လာာရန်် ရှေ့�့�ဆော�ာင််လမ်းး�
ပြ�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။

ၡင်းး�လင်းး�ချျက်် (၈) နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ�း�မှှ မူူဝါါဒရေး�းရာာ သင််ခန်းး�စာာများ�း�
1.	ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး�သို့့�� အပ််နှံံ�ရာာတွွင်် အရည််အသွေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု တင်းး�ကြ�ပ််စွာာ� ထားး�ရှိိ�ရမည််။ ပမာာဏအပေါ်�်အခြေ�ေခံံ၍
အရည််အသွေး�း�သတ််မှတ်
ှ ်ခြ�င်းး� မပြု�ုလုုပ််သင့်�်ပါါ (လုုပ််ငန်းး�ရှှင််က သိိမ်းး�ဆည်းး�သည့််�ပမာာဏ ပိုု�မိုု�တင််ပြ�ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုတ်
ု ်
အမှိုု�က််အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြား�း�မှုု မပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ကျော�ာ�က််တုံးး��ကဲ့့�သို့့�� ပစ္စစည်းး�များ�း�ထည့််�၍ အမှိုု�က််အလေး�းချိိ�န်် ပိုု�စီးး�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့��
ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််သည််)။ ယင်းး�အစား�း လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နိုု�င််သည့်�် ဧရိိယာာအကျျယ််အဝန်းး� နှှင့််� အကြိ�ိမ်် အရေ�အတွွက််၊ သို့့��မဟုတ်
ု ် open dumping
လျှော့�့��ချျနိုု�င််မှုု တို့့��အပေါ်�် မူူတည််၍ အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််သင့်�်ပါါသည််။ ယင်းး�အရည််အသွေး�း�များ�း� ရရှိိ�စေ�ရန်် စဉ််ဆက််မပြ�တ်် စော�ာင့််�ကြ�ည့်�်
အကဲဲဖြ�တ််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။
2.

အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုဆို
ု ု�င််ရာာ အလေ့�့အထ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််ရန်် ရပ််ရွာာ�ပြ�ည််သူူများ�း�၊ အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက

ကဏ္ဍကဲ့့�သို့့�� ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူများ�း�ဖြ�င့််� အတူူတကွွ ပူူပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မှာာ� အရေး�းကြီး��း ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုဖြ�စ််စဉ််ကို�ု
ရပ််ရွာ�ာ အဆင့််� အထိိ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်မှုုလျှော့�့��ချျခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�နှ့့�င်် အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြ�င်းး� ပိုု�မိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
ရပ််ရွာ�လူ
ာ
ူထုက
ု မိိမိိရပ််ရွာ�ပို
ာ ု�င််လုုပ််ငန်းး�အဖြ�စ်် ပိုု�မိုု�တိုးး��တက်် အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််လာာနိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� အသေး�းစား�း ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�
ဖော်�်�ဆော�ာင််ပါါက ပိုု�မိုု� လွွယ််ကူခြ�င်းး
ူ � စသည့််�အချျက််များ�း�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။
3.

အမှိုု�က််အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး� နှှင့််� ဆွေး�း�မြေ့�့�ပျျက််စီးး�လွွယ််သည့််� မီးး�ဖိုု�ချော�ာ�င််ထွွက်် အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� မြေ�ေဩဇာာ ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�

အမှိုု�က််ပုံံ�သို့့��ရော�ာက််ရှိိ�မည့််� အမှိုု�က််ပမာာဏကိုု� သိိသိိသာာသာာ လျှော့�့��ချျနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�သို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�က အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု
ကုုန််ကျျစရိိတ််ကို�ု လျှော့�့��ချျနိုု�င််မည့်�် စျေး�း�ချိုု��သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတစ််ခုု ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ရပ််ရွာ�လူ
ာ
ူထုုကိုု� များ�း�စွာာ� လှုံ့့��ဆော်�်�တိုု�က််တွွန်းး�ရန််
လိုု�အပ််နို�င်
ု ်ပါါသည််။
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စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

၃။ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုကို
ု ု� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့��လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရန််
စည််ပင်် အဖွဲ့့��များ�း�အတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််စရာာနည်းး�လမ်းး�များ�း�
အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုစနစ််သည်် အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု�ယ််စီရှိိ�ကြ�
ီ
သည့််� ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူများ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�သော�ာကြော��ာင့််�
ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာစနစ််တစ််ခုလ
ု ည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံ၏ အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုစနစ််သည်် သော�ာင်းး�ပြော��ာင်းး�ထွေ�ေလာာ
ရော�ာယှှက််နေ�ပြီး�း� ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��လည်းး� ကွဲဲ�ပြား�း�ပါါသည််။ အထက််ပါါ အခြေ�ေအနေ�များ�း� ရှိိ�နေ�သော�ာကြော��ာင့််� မြူ�ူနီီစပယ််/စည််ပင််အဖွဲ့့��တိုုင်းး�အတွွက်
�
်
အကော�ာင်းး�ဆုံးး�ဖြ�စ်
�
်မည့်�် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ အကြံ�ံပြု�ုချျက််ပေး�းရန်် ခက််ခဲဲပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနေ�သာာ အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု
စနစ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြား�း� သုံးး�� သပ််လေ့�့လာာနိုု�င််ရန်် ပုံံ� (၅) တွွင်် အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ နား�းလည််ရလွွယ််ကူူစေ�ရန််
အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ရှေ့�့�တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�နှှင့််� ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုများ�း�အပေါ်
ု
�်တွွင််
အခြေ�ေခံံ၍ အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြား�း� ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ရွေး�း�ချျယ််စရာာ မူူဝါါဒနည်းး�လမ်းး�များ�း� (က, ခ, ဂ, ဃ, နှှင့််� င)နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အားး�နည်းး�ချျက််၊
အားး�သာာချျက််များ�း�ကိုု� အသေး�းစိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

အပိုု�င်းး� (၃)တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� မတူူညီီသော�ာ နည်းး�လမ်းး�အသီးး�သီးး�၏ အားး�သာာချျက််

နှှင့််� အားး�နည်းး�ချျက်် များ�း�ကိုု�လည်းး� စာာရင်းး�ပြု�ုစုုထားး�ပါါသည််။
ယင်းး� အမျိုး�း��အစား�း ခွဲဲ�ခြား�း�ထားး�မှုအပေါ်
ု
�်အခြေ�ေခံံ၍ ဆုံးး�ဖြ�တ်
�
်ချျက််ချျမှှတ််သည့််� ပုံံ�စံံကိုု� ပုံံ� (၆) တွွင်် ထုုတ််နုုတ်် တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ယခုု
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သည့််� ပုံံ�စံံကိုု�ကြ�ည့်�၍
် မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ဒေ�သနှှင့််� ကိုု�က််ညီမှု
ီ ု အရှိိ�ဆုံးး��ဖြ�စ််မည့်�် အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုဆို
ု ု�င််ရာာ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ဖော်�်�ဆော�ာင််လာာနို�င်
ု ်မည်် ဖြ�စ််သည််။ အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုစနစ်
ု
် သရုုပ််ဖော်�်�ပုံံကဲ့့�သို့့
�
�ပင်် ယခုု ဆုံးး�ဖြ�တ်
�
်ချျက််ချျမှှတ််သည့််�ပုံံစံံ
�
သရုုပ််ဖော်�်�ပုံံသ
� ည်် အချျက််အလက််ကိုအခြေ�ေခံံ
�ု
၍ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း� ပိုုမို
� �ဖြ�စ်
ု ်လာာစေ�ရန််နှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််နိုု�င််ရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်ပါါသည််။ ဆုံးး�ဖြ�တ်
�
်ချျမှှတ််မှုု
သရုုပ််ဖော်�်�ပုံံတွွ
� င်် ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူ အသီးး�သီးး�၏ (ဥပမာာ- စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�၊ ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�၊ ရပ််ကွွက််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�နှှင့််� ရပ််ရွာာ�လူူထုု)
အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််နို�င်
ု ်မှုစွွမ်းး�ရ
ု
ည််ကို�ု အဓိိကထည့််�သွွင်းး� စဉ််စား�းထားး�ပါါသည််။ ဥပမာာ- စည််ပင််အဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�
လုုပ််ငန်းး�အပ််ခြ�င်းး�အတွွက်် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူရန််နှှင့််� စာာချုု�ပ််ဒီဇို
ီ င်းး�ဆွဲဲ
ု�
�ခြ�င်းး�တို့့�ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နို�င်
ု ်ပါါသလားး�။ ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍတွွင််
ငွေ�ေကြေး��းအရင်းး�အနှီးး��၊ ဝန််ထမ်းး�အရင်းး�အမြ�စ်် နှှင့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း� လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ရှိိ�ပါါသလားး�။ ရပ််ရွာာ�များ�း�သည်် ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်ယန္တတရား�း ဝယ််ယူူရန််
နှှင့််� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ကိုု�ယ််တို�င်
ု ်စီမံံခန့််�ခွဲဲ
ီ
� နိုု�င််ပါါသလားး�။

ၡင်းး�လင်းး�ချျက်် (၉) သော�ာင်းး�ပြော��ာင်းး�ရော�ာယှှက််မှုု
သော�ာင်းး�ပြော��ာင်းး�ရော�ာယှှက််မှုု ဆိုု�သည််မှာာ� လေ့�့လာာမှုုပြု�ုခြ�င်းး�ခံံရသည့်�် ယူူနစ်် တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွင်းး� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းခြ�င်းး�များ�း� တွေ့�့�ရှိိ�နေ�ရခြ�င်းး�ကိုု�
ရည််ညွှန်းး
ှ �ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းပညာာရပ််တွင်
ွ ် တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ စား�းသုံးး��သူူ၊ ကုုမ္ပပဏီများ
ီ �း� နှှင့််� တခါါတရံံ နိုု�င််ငံံများ�း� တစ််ခုချျင်းး
ု �စီီကိုု� တူူညီီသော�ာ
(မျိုး�း��တူူမှု)ု ယူူနစ််ဟုုသတ််မှှတ််၍ လေ့�့လာာမှုုများ�း�ရှိိ�ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�သည်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ အရေ�အတွွက််/လူူဦးးရေ�ကိုု� ယေ�ဘုုယျျ
သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�ပါါက စာာရင်းး�အင်းး�အရနှှင့််� သီီအိုု�ရီအ
ီ ရ ယုုတ္တိိ�တန််သည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ
စီးး�ပွား��းရေး�း နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း မူူဝါါဒ အခင်းး�အကျျင်းး�တွွင်် မူူဝါါဒများ�း�ကိုု� မတူူညီီသည့််� နိုု�င််ငံံများ�း�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရများ�း�အနှံ့့�� ဆီီလျော်�်��အော�ာင််
ဖန််တီးး�ယူူရသဖြ�င့််� ယူူနစ််များ�း�၏ မတူူညီမှု
ီ ု (သော�ာင်းး�ပြော��ာင်းး�ရော�ာယှှက််မှု)ု စရိုု�က််လက္ခခဏာာများ�း�မှာာ� အရေး�းကြီး�း�ပြီး�း� သော�ာင်းး�ပြော��ာင်းး�ရော�ာယှှက််
နေ�သည့််� အကျိုးး���ရလဒ််များ�း� ရရှိိ�နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့်�ဖြ် �စ််သည််။
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စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ပုံံ� (၅) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သလိုု� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု စနစ််ကို�ု နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန်် မိိမိိကိုု�ယ််ကို�ု မေး�းမြ�န်းး�ရမည််
အဓိိက ဗျူူ�ဟာာကျျ မေး�းခွွန်းး�နှှစ််ခုု ရှိိ�ပါါသည််။ ပထမမေး�းခွွန်းး�မှာာ� မည််သည့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဆင့််�၌ အမှိုု�က််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� ကိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််သင့်�သ
် နည်းး�။ ဒုုတိိယမေး�းခွွန်းး�မှာာ� အကယ််၍ ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ရမည်် ဆိုု�ပါါက မည််သည့်�န
် ည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ပါါဝင််ခွွင့််�
ပေး�းမည််နည်းး�။ ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး� တစ််ခုုမှှ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� တာာဝန််များ�း� ကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရယူူ လိုု�က််ပါါက ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�
ကိုု� အပြ�ည့််�အ၀ ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည်် (B)။ ထိုု�သို့့��မဟုုတ််ပဲဲ စည််ပင််အဖွဲ့့��ဖြ�င့််� နယ််မြေ�ေ အပိုု�င်းး�အခြား�း� အလိုု�က်် သို့့��မဟုုတ်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း
တာာဝန််တစ််ခုု အလိုု�က်် မျှှဝေ�၍ ဆော�ာင််ရွွက််ပါါက ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� တစ််စိိတ််တစ််ပို�င်းး
ု � လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� ပင််ဖြ�စ််ပါါသည်် (C)။ ရပ််ကွက်
ွ ်အဆင့််�တွွင််
သီးး�ခြား�း� ယာာဉ််မော�ာင်းး�များ�း� နှှင့််� အလုုပ််သမား�းများ�း� ကိုု� ငှား��းရမ်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� ဖြ�င့််�လည်းး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်ပါါသည်် (E)။
ပုံံ� (၅) - မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံအတွွင်းး� တွေ့�့�ရသည့််� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုများ�း
ု �အားး� သရုုပ််ခွဲဲ�ပြ�ထားး�ပုံံ�

အမ�က� သ�မ��ဆည���ခင��

စည�ပင�

ရပ�က�က�

အ�ပ�ခ��ပ��ရ�အဆင��
ပ�ဂ�လ�က ကဏ္ဍပ�ဝင�မ�

က

ဃ
က��ယ�တ�င� စ�မ�ခနခ�� �

ပ�ဂ�လ�ကသ�� �
အပ���

ခ

င
ရပ�ရ��လ�ထ� စ�မ�ခနခ�� �

ပ�ဂ�လ�ကသ�� � အပ���

ဂ
အ�ပည��အ၀

တစ�စ�တ�တစ�ပ�င��

က။ စည််ပင််အဖွဲ့့�� -> ကိုု�ယ််တိုု�င်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�

•

လုုပ််ဆော�ာင််မှုု : စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််သည််။ စည််ပင််အဖွဲ့့�� အနေ�ဖြ�င့််� ဝန််ထမ်းး�နှှင့််� ယန္တတရား�း
အရင်းး�အမြ�စ််တွင်
ွ ် ပိုု�မိုု�၍ ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�ရန််လို�အ
ု ပ််ပြီး�း� စည််ပင််နယ််မြေ�ေတစ််ခုလုံးး�
ု �ကိုု� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နိုု�င််ရန််အတွွက်် ပြ�င််ပမှဖြှ �စ််စေ�
ဌာာနတွွင်းး�မှှဖြ�စ််စေ� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေရန်် လိုု�အပ််သည််။

•
•

အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� :

°

အဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်းး� ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�သော�ာ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံများ
� �း�ကိုု� အသုံးး��ချျနိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�သည််။

°

အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် လစာာနည်းး�သည့််�တိုု�င််အော�ာင်် ပြ�ည််သူ့့�တာာဝန်် ထမ်းး�ဆော�ာင််မည််ဆို�သော�ာ
ု
စိိတ််ဖြ�င့််� အလုုပ််ကြိုး�း��စား�း

ဥပမာာ : မော်�်�လမြို�ု�င််

	နိုု�င််ကြ�သည််။

•

အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�:

°

စည််ပင််နယ််မြေ�ေတစ််ခုလုံးး�
ု �ကိုု� အပြ�ည့််�အ၀လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နိုု�င််ရန်် ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� ဝန််ထမ်းး�အရင်းး�အမြ�စ်် လုံံ�လော�ာက််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

°

အခွွန််ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရထံံမှှ ပံ့့�ပိုးး��ငွေ�ေကဲ့့�သို့့�� အရင်းး�အနှီးး��ငွေ�ေရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််နေ�သည််။

°	တီီထွင်
ွ ်ဆန်းး�သစ််မှုု နှေး�း�ကွေး�း�နိုု�င််သည််။
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စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ခ။ စည််ပင််အဖွဲ့့�� -> ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� -> အပြ�ည့််�အ၀ အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�

•

လုုပ််ဆော�ာင််မှုု : စည််ပင််အဖွဲ့့��သည့််� ၎င်းး�၏ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တာာဝန််များ�း�အားး�လုံးး��ကိုု� ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး� သို့့��မဟုုတ််

	ကုုမ္ပပဏီသို့့�
ီ �အပ််နှံံ�ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�အပေါ်�် အကဲဲဖြ�တ်် စော�ာင့််�ကြ�ည့်�်ပါါသည််။

•

ဥပမာာ : တော�ာင််ကြီး�း�၊ ပြ�င််ဦးးလွွင်် (ကနဦးးတွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပြ�ည့််�အ၀ အပ််နှံံ�ခဲ့့�ပြီး�း�၊ နော�ာက််ပို�င်းး
ု �တွွင်် စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ ပြ�န််လည်် 		

	လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ယူူခဲ့့�သည််)

•

အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� :

°	လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�နိုု�င််ပါါက ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ဝန််ဆော�ာင််မှုအ
ု ရည််အသွေး�း�/ခြုံ�ံ�လွှှမ်းး�နိုု�င််မှုုကိုု� ပိုု�မိုု�
	ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။
°	တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တွင်
ွ ် ပြို�ု�င််ဆိုု�င််မှုုအားး�ကော�ာင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့််� သဘော�ာတူူညီချျ
ီ က််တွင်
ွ ် အကျိုးး���အမြ�တ််များ�း�ကိုု� မျှှတစွာာ�
	ထည့််�သွင်းး
ွ �ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့််� ပိုု�မိုု� တီီထွင်
ွ ်ဆန်းး�စစ််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း� ပေါ်�်ထွွက််လာာနို�င်
ု ်ပါါသည််။
°

ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� ဘတ််ဂျျက်် (ဝန််ထမ်းး� ကုုန််ကျျစရိိတ်် အပါါအဝင််) ကိုု� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုချဲ့့�
ု �ထွွင့်�ရန်
် ် အတားး�အဆီးး�

	ဖြ�စ််စေ�သည့်�် ဒေ�သအစိုးး��ရ၏ ငှား��းရမ်းး�မှုုဆို�င်
ု ်ရာာ စံံနှုုန်းး�များ�း�ကိုု� စည််ပင််အဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််� ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််မည််။

•

အားး�နည်းး�ချျက််များ�း� :

°

အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုအ
ု တိုု�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုထ
ု က်် ဝန််ဆော�ာင််ခ ပိုု�မိုု�၍ ကျျသင့််�နိုု�င််သည််။

°	ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တွင်
ွ ် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�၊ စာာချုု�ပ််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� နှှင့််� စဉ််ဆက််မပြ�တ််
	စော�ာင့််�ကြ�ည့်�်အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််လို�အ
ု ပ််ပြီး�း� စည််ပင််အဖွဲ့့�� အနေ�ဖြ�င့််� ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� မှှန််ကန််စွာာ� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန််
	အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအရင်းး�အမြ�စ််များ�း� လိုု�အပ််ပါါသည််။
°	ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� ကုုန််ကျျစရိိတ််လျှော့�့��ချျရန်် သွားး��ရခက််သည့်�နေ�ရာာ
်
များ�း�ကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းခြ�င်းး�၊
အမှိုု�က််စုဆော�ာင်းး
ု
�မှုုအရေ�အတွွက််ကို�ု လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�၊ လုုပ််ငန်းး�အင််အားး�လျှော့�့��ချျခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပျျက််စီးး�နေ�သော�ာ
ယန္တတရား�းများ�း�ကိုု�အစား�းမထိုးး��ခြ�င်းး� စသည့််�တို့့��ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််လာာနိုု�င််သည််။
°	မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍများ�း�မှာာ� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ဆဲဲအခြေ�ေအနေ�တွွင််သာာ ရှိိ�နေ�ပြီး�း� ငွေ�ေကြေး��းအရင်းး�အနှီးး��ဆိုု�င််ရာာ အခက််အခဲဲများ�း�
	ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း� အထူးး�သဖြ�င့််� မြို့�့��ငယ််များ�း�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�မှုု တစ််ခုုကိုု� ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ရန််အတွွက််
	ဘဏ္ဍာာရေး�းအရင်းး�အမြ�စ်် သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ထမ်းး�အရင်းး�အမြ�စ်် အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�များ�း� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ကုုမ္ပပဏီီတစ််ခုုတည်းး�ကသာာ
	တင််ဒါါလျှော�ာ�က််ရန်် အရည််အချျင်းး� ပြ�ည့််�စုံံ�မည််ဆိုု�ပါါက ပြို�ု�င််ဆို�င်
ု ်မှုု ရှိိ�တော့�့�မည်် မဟုုတ််ချေ�ေ။

ဂ။ စည််ပင််အဖွဲ့့�� -> ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� -> တစ််စိိတ််တစ််ပို�င်းး
ု � အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�

•

လုုပ််ဆော�ာင််မှုု : စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး�ဖြ�င့််� တာာဝန််ခွဲဲ�ဝေ�၍ လုုပ််ဆော�ာင််သည််။ လုုပ််ငန်းး�အမျိုး�း��အစား�းအပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍

	တာာဝန််ခွဲဲ�ဝေ�ယူသည်
ူ
် (ဥပမာာ- တစ််ဖွဲ့့��က အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ််များ�း�ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�၍ အခြား�း�တစ််ဖွဲ့့��က အလုုပ််သမား�း ငှား��းရမ်းး�ပေး�းခြ�င်းး�)
	သို့့��မဟုုတ်် ပထဝီီဝင််နယ််မြေ�ေအလိုု�က်် တာာဝန််ခွဲဲ�ဝေ�ယူသည်
ူ
် (ဥပမာာ- စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ မြို့�့��နယ််အချို့့���ကိုု� တာာဝန််ယူူပြီး�း� ပုုဂ္ဂဂလိိက
	လုုပ််ငန်းး�မှှ အခြား�း�မြို့�့��နယ််များ�း�ကိုု� တာာဝန််ယူူသည််)။

•
•

အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� :

°

စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း� လိုု�အပ််သည့်�နေ�ရာာတွ
်
င်
ွ ် ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍမှှ အားး�ဖြ�ည့််�ကူညီ
ူ ီ နိုု�င််သည််။

ဥပမာာ : : မရှိိ�ပါါ

°	ရှိိ�ပြီး�း�သားး� အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံများ
� �း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။
°	ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� ဘတ််ဂျျက်် (ဝန််ထမ်းး� ကုုန််ကျျစရိိတ်် အပါါအဝင််) ကိုု� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုချဲ့့�
ု �ထွွင့််�ရန်် အတားး�အဆီးး�
	ဖြ�စ််စေ�သည့်�် ဒေ�သအစိုးး��ရ၏ ငှား��းရမ်းး�မှုုဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�များ�း�ကိုု� စည််ပင််အဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််� ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််မည််
	ပေါ်�်ထွွက််လာာနို�င်
ု ်သည််။
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°	ဆန်းး�သစ််တီီထွင်
ွ ်မှုများ
ု �း�

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

•

အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�:

°

စည််ပင််အဖွဲ့့��အတွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််စီမံ
ီ ံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း� ရှိိ�သည််။

°	ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််�လည်းး� ကုုန််ကျျစရိိတ််လျှော့�့��ချျရန်် လုုပ််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� ရှိိ�နိုု�င််သည််။

ဃ။ ရပ််ကွွက်် -> ရပ််ရွာာ�မှှ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�

•

လုုပ််ဆော�ာင််မှုု :

°	ရပ််ကွက်
ွ ်တွင်းး
ွ � အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု� ရပ််ကွက်
ွ ်နေ�ပြ�ည််သူများ
ူ �း�က တာာဝန််ယူပါ
ူ ါသည််။ ရပ််ကွက်
ွ ်အခြေ�ေအနေ�၊ ဘတ််ဂျျက််
အနေ�အထားး�တို့့��နှှင့်�ကို
် ု�က််ညီမည့်
ီ
်� ယန္တတရား�းဝယ််ယူခြ�င်းး
ူ �နှှင့််� အလုုပ််သမား�း (နှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််သူ)ူ ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် စရိိတ််မျှှဝေ�
	ကျျခံံပါါသည််။ ရပ််ရွာ�လူ
ာ
ကြီးူ �း�များ�း� နှှင့််� ရပ််ကွက်
ွ ်ရေး�းရာာကော်�်�မတီတို့့�
ီ �မှှ စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ထိိန်းး
်
�ကျော�ာ�င်းး�ပါါသည််။ အခြား�း�နည်းး�လမ်းး�များ�း�နှှင့််�
	မတူူသော�ာအချျက််မှာာ� ယခုုနည်းး�လမ်းး�သည်် အော�ာက််ခြေ�ေမှှ စတင််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�
	အုုပ််ချုု�ပ််စီမံ
ီ ံခြ�င်းး�တွွင်် ရပ််ရွာ�လူ
ာ
ူထုုမှှ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင်် နေ�ပါါသည််။

•
•

ဥပမာာ : မုံံ�ရွာာ� (ရပ််ကွက်
ွ ် လေး�းခုု)

°

စည််ပင််အဖွဲ့့��၏ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဝန််ထုတ်
ု ်ဝန််ပိုးး��များ�း�ကိုု� လျှော့�့��ချျပေး�းနိုု�င််သည််။

အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� :

°	ဒေ�သအခြေ�ေအနေ�နှှင့််� ကိုု�က််ညီစွာာ�တုံ့့�
ီ
�ပြ�န််နိုု�င််သည််။ ဝန််ဆော�ာင််မှုအ
ု သုံးး��ပြု�ုခ လျှော့�့��နည်းး�လာာနိုု�င််သည်် (ဥပမာာ - ပိုု�မိုု�၍ 		
	စျေး�း�သက််သာာသော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ထိိရော�ာက််အကျိုးး���ရှိိ�သော�ာ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ််များ�း� ဝယ််ယူခြ�င်းး
ူ �)။
°

စည််ပင််အဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််� secondary collection တွွင်် ပိုု�မိုု� အာာရုံံ�စိုု�က််လာာနိုု�င််မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ပိုု�မိုု�ထိိရော�ာက်် အကျိုးး���ရှိိ�သော�ာ စနစ််

	ဖန််တီးး�နိုု�င််မည််။
°

ဝန််ဆော�ာင််ခ ကော�ာက််ခံံမှုစ
ု နစ်် ပိုု�မိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််လာာမည််။

°	တာာဝန််ခံံယူူမှုု ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််လာာနိုု�င််ပြီး�း� ဝန််ဆော�ာင််မှုလည်းး
ု
� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််လာာမည််။

•

အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�:

°	ရပ််ရွာ�တာာ
ာ
ဝန်် ထမ်းး�ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် လူူထုုကိုု� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�မှုုများ�း�စွာာ� လိုု�အပ််သည််။ °	ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််�လည်းး�
	ကုုန််ကျျစရိိတ််လျှော့�့��ချျရန်် လုုပ််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� ရှိိ�နိုု�င််သည််။
°	တာာဝန််ပို�မို
ု ု� ထမ်းး�ဆော�ာင််လို�သည့်
ု
်� ရပ််ကွက်
ွ ်အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�နှှင့််� ရာာအိိမ််မှုးး�များ�း� လိုု�အပ််သည််။

င။ ရပ််ကွွက်် -> ဒေ�သန္တတရအဆင့််� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�

•

လုုပ််ဆော�ာင််မှုု :

°	ရပ််ကွက်
ွ ်အုပ်
ု ်ချုု�ပ််ရေး�းပို�င်းး
ု �မှှ ယာာဉ််မော�ာင်းး�ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး� နှှင့်�် အလုုပ််သမား�းများ�း� ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကဲ့့�သို့့�� ဒေ�သန္တတရအဆင့််�
	ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး�ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။ ရပ််ကွက်
ွ ်အုပ်
ု ်ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�မှှ အသုံးး��စရိိတ််နှှင့််� ငွေ�ေကြေး��းကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�တို့့��တွွင််
ကြီး�း�ကြ�ပ််နို�င်
ု ်သည််။ ယခုုနည်းး�လမ်းး�သည်် ဒေ�သန္တတရအဆင့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� နည်းး�လမ်းး� (D) ထက်် ရပ််ရွာ�ာ ပါါဝင််မှုု
နည်းး�ပါးး�နိုု�င််ပြီး�း� ယခုုနည်းး�လမ်းး�တွွင်် ရပ််ရွာ�လူ
ာ
ူထုုသည်် အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၌ တိုု�က််ရို�က်
ု ်ပါါဝင််ရခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

•
•

ဥပမာာ : ဘားး�အံံ (ရပ််ကွက်
ွ ် ၇ နှှင့််� ၈)

°

စည််ပင််အဖွဲ့့��၏ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဝန််ထုတ်
ု ်ဝန််ပိုးး��များ�း�ကိုု� လျှော့�့��ချျပေး�းနိုု�င််သည််။

အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� :

°	ဒေ�သအခြေ�ေအနေ�နှှင့််� ကိုု�က််ညီစွာာ�
ီ တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််သည််။
°

စည််ပင််အဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််� secondary collection တွွင်် ပိုု�မိုု� အာာရုံံ�စိုု�က််လာာနိုု�င််မည််။

°	ရာာအိိမ််မှုးး�များ�း�က ဝန််ဆော�ာင််ခ ကော�ာက််ခံံပါါက ပိုု�မို�ကော�ာင်းး
ု
�မွွန််မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဝန််ဆော�ာင််ခမပေး�းပဲဲ အသုံးး��ပြု�ုသူူ အရေ�အတွွက််ကို�လည်းး
ု
�
	လျှော့�့��ချျနိုု�င််မည်် (စာာစုုသေ�တ္တာာ� ၁၁ တွွင််ကြ�ည့်�ပါ
် ါ)။
32

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

•

အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�:

°	တာာဝန်် ပိုု�မိုု�ထမ်းး�ဆော�ာင််လို�သည့်
ု
်� ရပ််ကွက်
ွ ်အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�နှှင့််� ရာာအိိမ််မှုးး�များ�း� လိုု�အပ််သည််။ °	တာာဝန််ပို�မို
ု ု� ထမ်းး�ဆော�ာင််လို�သည့်
ု
်�
	ရပ််ကွက်
ွ ်အုပ်
ု ်ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�နှှင့််� ရာာအိိမ််မှုးး�များ�း� လိုု�အပ််သည််။
°

စည််ပင််အဖွဲ့့��၏ ပံ့့�ပိုးး��ငွေ�ေ မရရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အသုံးး��ပြု�ုခ ပိုု�မိုု�မြှ�ှင့်�တ
် က််လာာနိုု�င််သည််။

ပုံံ� (၆) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှတ်
ှ ်ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ကို�ု ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� သရုုပ််ခွဲဲ�စိိစစ််မှုစ
ု နစ််မှှ
မူူဝါါဒသင််ခန်းး�စာာများ�း�စွာာ� ရရှိိ�ပါါသည််။ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒချျမှှတ််သူများ
ူ �း�အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရအခြေ�ေအနေ�များ�း�ကိုု� သေ�ချာ�ာ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပြီး�း� ၎
င်းး�တို့့��၏ စည််ပင််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး� အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွင်
ွ ် ယင်းး�သင််ခန်းး�စာာများ�း�က
ကူူညီပေး�းနို
ီ
ု�င််ပါါလိိမ့််�မည််။ ရှေ့�့�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သကဲ့့�သို့့��ပင်် ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�သည်် ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ဖွွယ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
နည်းး�လမ်းး�များ�း�အနက််မှှ တစ််ခုဖြု �စ််သည််။ လက််ရှိိ�စနစ််သည်် အိိမ််ထော�ာင််စုအ
ု များ�း�စုုကိုု� ပုံံ�မှှန်် လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နိုု�င််ပါါက စည််ပင််အဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ကြီး�း�ကြီး�း�မား�းမား�းလုုပ််ဆော�ာင််ရန်် မလိုု�အပ််ပါါ။ အမှိုု�က််စုုဆော�ာင်းး�မှုု လမ်းး�ကြော��ာင်းး� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််ရေး�း သို့့��မဟုုတ််
ဝန််ထမ်းး�များ�း� ပိုု�မိုု�တက််ကြွ�စေ�ရန်
ွ
် တိုု�က််တွွန်းး�ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကဲ့့�သို့့�� လက််ရှိိ�စနစ်် ထိိရော�ာက််မှုရှိိ�ရေး�းတွ
ု
င်
ွ ်သာာ အဓိိကထားး� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။
သို့့��သော်�်�လည်းး� စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် အခြေ�ေခံံ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုကို
ု ု� တစ််မြို့�့��လုံးး��အားး� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�မပေး�းနိုု�င််ပဲဲ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�
လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််ပါါက ရွေး�း�ချျယ််နို�င်
ု ်မည့်�် နည်းး�လမ်းး�သုံးး��ခုု ရှိိ�ပါါသည်် (ပုံံ�ရှိိ� အဓိိက ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှတ်
ှ ်မှုု ရလဒ််များ�း�တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််သည််)။
ပထမဆုံးး��နည်းး�လမ်းး� အနေ�ဖြ�င့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် ရပ််ရွာ�ာ အခြေ�ေပြု�ုနည်းး�လမ်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ ၎င်းး�နည်းး�လမ်းး�တွွင်် ရပ််ရွာ�ာ အခြေ�ေပြု�ု
ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရပ််ရွာ�မှ
ာ ှ primary collection အတွွက်် တာာဝန််ယူပြီး�း
ူ � စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ secondary collection ကိုု�
တာာဝန််ယူူလုုပ််ဆော�ာင််နို�င်
ု ်ပါါသည်် (နည်းး�လမ်းး� ဃ နှှင့််� င)။ ဒုုတိိယနည်းး�လမ်းး� အနေ�ဖြ�င့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် မျှှတသော�ာ၊ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််
အခြေ�ေပြု�ုသည့််� စာာချုု�ပ််တစ််ခုပြ�
ု င််ဆင််ရေး�းဆွဲဲ�ကာာ ပြို�ု�င််ဆို�င်
ု ်မှုုရှိိ�ပြီး�း� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာသည့်�စ
် နစ််ဖြ�င့််� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ� နိုု�င််ပါါသည််
(နည်းး�လမ်းး� ခ နှှင့်�် ဂ)။ နော�ာက််ဆုံးး��နည်းး�လမ်းး� အနေ�ဖြ�င့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် လက််ရှိိ�တွွင်် ယာာဉ််အသစ််များ�း�ဝယ််ယူရန်
ူ ် ငွေ�ေအရင်းး�အနှီးး��များ�း�
မရှိိ�သည့််� တိုု�င််အော�ာင်် အခွွန်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ဖော်�်�ဆော�ာင််၍ ထပ််တိုးး��ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ�း� ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�၊ ပုုဂ္ဂဂလိိကထံံမှှ အလှူူ�ခံံခြ�င်းး�နှှင့်�် ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး� အစိုးး��ရတို့့��မှှ တိုု�က််ရို�က်
ု ် ဘတ််ဂျျက််ပံ့့�ပိုးး��မှုု ရယူူခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့််� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� ဆက််လက််ပေး�းနို�င်
ု ်ပါါသည််
(နည်းး�လမ်းး� A)။
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ပုံံ� (၆) - အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� ၀န််ဆော�ာင််မှုကို
ု �ု ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရန််အတွွက်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး� ပုံံ�စံံ

စမှတ်
အ�မ��ထ�င�စ� ��င� စ��ပ����ရ�လ�ပ�ငန��
အမ���စ�သည� အမ�က�သ�မ��ဆည���ခင��
ဝန��ဆ�င�မ� ပ��မ�န� ရရ��ပ�သလ��

ဟ�တ�ပ�သည�

အမ�က�သ�မ�� ဝန��ဆ�င�မ� ပ��မ�ထ��ရ�က�
ရန� ��င� လွှမ���ခ�����င�မ� ပ��မ� က�ယ��ပန��� စ
ရန� ဆက�လက� လ�ပ��ဆ�င�ပ�

မသ�ပ�

လက�ရ� အမ�က�သ�မ�� ဝန��ဆ�င�မ� �ပ�
သည�� �နရ�မ��� ��င� အ�က�မ��ရ မည�မ�
�ပ��ဆ�င�သည�က� ရ���ဖ�ပ�။ မည�သ�
တ�� � မရရ��သည�က� ထ�တ��ဖ��ပ�

မသ�ပ�

အ�ခ�� �ပည�နယ�/တ��င���ဒသ�က��ရ�� �မ�� �
မ���၌ ဝန��ဆ�င�မ� �ပ��နသည�� က�မ�ဏ�
မ��� ရ��ပ�က သ����ရ�က��တ� �ဆ��
�ဆ���������င�ပ�သည�

NO
ဟ�တ�ပ�သည�

အမ�က�သ�မ��ယ��� ထပ�မ�၍ ဝယ�ယ�ရန�
စည�ပင�တ�င� လ���လ�က��သ�
ဘတ�ဂ�က� ရ��ပ�သလ��

ပ�ဂ�လ�က သ�� � လ�ပ�ငန��မအပ�ပ���င�၊
အမ�က�သ�မ��ယ���သ� ထပ�မ�ဝယ�ယ�ပ�

NO
ဟ�တ�ပ�သည�

စည�ပင�အဖ�� �သည� တစ���စ� သ�� �မဟ�တ� ��စ�
��စ�တ� အ�ခ���သ� �င�လ���င�ရင��
အသ���စရ�တ� မ���က�� �လ���ခ�၍ အမ�က�
သ�မ��ယ���မ��� ဝယ�ယ�ရန� ဦ�စ���ပ����င�
ပ�သလ��

NO

ဟ�တ�ပ�သည�

အမ�က�သ�မ��ယ���မ��� သယ��ဆ�င�လ�
သည�� အမ�က�မ���က�� သ�မ��ဆည��ထ�����င�
သည�� �က��ခ� �ရွှ ���ပ�င���ရ� စခန��မ���
�မ�� �တ�င� ရ��ပ�သလ��

ဟ�တ�ပ�သည�

ရပ�က�က�အ�ပ�ခ��ပ��ရ�မ�� သ�� �မဟ�တ�
ရပ�က�က� အ�န�ဖင�� အမ�က�သ�မ��လ�ပ�ငန��
အ�� စ�မ�ခနခ�� ���င�စ�မ�� သ�� �မဟ�တ� စ�မ�ခနခ�� �
လ���ခင�� ရ��ပ�သလ��

NO

NO
အမ�က�သ�မ��လ�ပ�ငန�� အ�ပည��အ၀က��
ရပ�ရ��သ�� � အပ���လ�ပ��ဆ�င�ပ�။ စည�ပင�
အဖ�� �မ� �စ�င���ကည��စစ��ဆ�ပ�

စ�မ�ခနခ�� �မ� (ဂ) ��င� (ဃ)

ဟ�တ�ပ�သည�

အမ�က�သ�မ��လ�ပ�ငန�� အ�ပည��အ၀က��
ရပ�ရ��သ�� � အပ���လ�ပ��ဆ�င�ပ�။ စည�ပင�
အဖ�� �မ� �စ�င���ကည��စစ��ဆ�ပ�
အမ�က�ဝန��ဆ�င�မ�အ�� ပ�ဂ�လ�က
လ�ပ�ငန��သ�� � ကန�ထ���က� အပ���ဖ��သည��
အ�တ� �အ�က�� စည�ပင�တ�င� ရ��ပ�သလ��၊
စည�ပင�အ�န�ဖင�� ယင��ကန�ထ���က� မ���
အ�� ထ�န���က��င��စစ��ဆ� ���င�ပ�
သလ��

�မ�� �တ�င� အမ�က�သ�မ�� ဝန��ဆ�င�မ��ပ�ရန�
ပ�ဂ�လ�က က�မ�ဏ�မ���က စ�တ�ဝင�စ��မ� ရ��
�နပ�သလ��

ပ�ဂ�လ�ကသ�� � လ�ပ�ငန��အပ���ထ��သည��
အ�ခ��စည�ပင�အဖ�� �မ��� ထ�မ� သင�ယ�ပ�

လက�ရ�အမ�က�သ�မ�� စနစ�က� ပ��မ� ထ�
�ရ�က�မ� ရ���စရန� လ�ပ��ဆ�င�ပ�
(အမ�က�သ�မ��ယ���မ��� အ�မ��ထ�င�စ�
မ��� ထ�သ� � ပ��မ��ရ�က�ရ��စ�ခင��)။ အမ�က�
သ�မ��ယ��� အသစ�မ��� ဝယ�ယ���င�ရန�
ဘဏ္ဍ��င� ရရ��မည�� နည��လမ�� ရ���ဖ�ပ�
(ဥပမ�- အခ�န��ပ��ပင���ပ�င��လ��ခင��)
သ�� �မဟ�တ� �ပည�နယ�/တ��င���ဒသ�က��
ရန�ပ��င�အတ�က� �စ�င��ဆ�င��ပ�

NO

NO

�ပ��င�ဆ�င�မ�ရ��သ�၊ ပ�င�လင���မင�သ�မ�
ရ���သ� တင�ဒ�လ�ပ�ငန��စ�� �ဖစ��စပ�။
သ�ဘ�တ�ည�ခ�က�တ�င� စ�နစ�� ��ရမ� ��င�
အက����ရလဒ� မ�တစ�� ရ���စပ�။ စ�မ��ရည�
အက��ဖတ��ခင��စနစ� တည��ဆ�က�ပ�။
စ�မ���ဆ�င�ရည� အ��နည��သ� က��
အ�ပစ��ပ����င�မည�� တ�ဝန�ခ�ယ�မ� ရ���သ�
စနစ� �ဖစ��စပ�

စ�မ�ခနခ�� �မ� (ခ) ��င� (ဂ)

စ�မ�ခနခ�� �မ� (က)
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၄။ နိိဂုံးး�� နှှင့််� မူူဝါါဒရေး�းရာာ သင််ခန်းး�စာာများ�း�
အချို့့��� အခြေ�ေအနေ�များ�း�တွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် ထိိရော�ာက်် အကျိုးး���ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််၊ သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�အခြေ�ေအနေ�များ�း�ဖြ�င့််�
ကိုု�က််ညီမှု
ီ ု မရှိိ�ပါါက ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဆန့််�ကျျင့််�ဘက််ရလဒ်် ပေါ်�်ထွွက််နိုု�င််ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�လိုု�သည့််�
သို့့��မဟုုတ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ဖော်�်�ဆော�ာင််လို�သ
ု ည့််� စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� မိိမိိကိုု�ယ််ကို�ု မိိမိိ မေး�းခွွန်းး�များ�း�စွာာ� ထုုတ််ရမည််
ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�သန္တတရ အလိုု�က်် ရှိိ�သည့််� အခက််အခဲဲများ�း�၊ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� အပ််နှံံ�ရသည့််� ရည််မှှန်းး�ချျက်် နှှင့််� မည််ကဲ့့�သို့့� ရေ�ရှှည်် မဟာာဗျူူ�ဟာာ
ဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး� စသည့််�တို့့�ကိုု� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအနေ�ဖြ�င့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် ရပ််ရွာာ�လူူထုုဖြ�င့််� ဆက််ဆံံရေး�း
တည််ဆော�ာက််လိုစိိတ်
�ု
် ရှိိ�သည််၊ ထို့့��ပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��၏ စီီမံံရေး�းရာာ ဝန််ထုုတ််ဝန််ပိုးး�� ကိုု�လည်းး� လျှော့�့��ချျလိုု�သည်် ဆိုု�ပါါက ရပ််ကွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
ရုံးး��များ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းပြီး�း� အမှိုု�က်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� စနစ်် ပိုု�မို�ု ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် ကူူညီီခွွင့်�် ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ အထက််တွွင််
ဖော်�်�ပြ�ပေး�းခဲ့့�သော�ာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နည်းး�လမ်းး�များ�း� နှှင့််�အတူူ ယခုုအခန်းး�ပါါ မူူဝါါဒရေး�းရာာ သင််ခန်းး�စာာများ�း�သည်် ထိိရော�ာက််သော�ာ အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု
ဖြ�စ််ရန်် နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� ကိိစ္စစရပ််များ�း� ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််ရန်် အထော�ာက််အကူူ ပေး�းမည််ဖြ�စ််သည််။
ပထမ အပိုုင်းး�တွွ
�
င်် စီးး�ပွား��းရေး�း သီီအိုရီ
ု� ီ နှှင့််� လက််တွေ့��့ မျျက််မြ�င််ကို�ု အခြေ�ေခံံကာာ စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် ရရှိိ�လာာသည့််� သင််ခန်းး�စာာများ�း�အားး�
အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််၍ တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ယခုုတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�မှာာ� ဆီီလျော်�်��ရာာ စာာတမ်းး� နှှင့််� သတင်းး� အချျက််အလက်် များ�း�ကိုု� သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� မှှ
ရရှိိ�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�စာာတမ်းး� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� (၁) တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။ ယခုုစာာတမ်းး�သည်် နိုု�င််ငံံတကာာ
စီးး�ပွား��းရေး�း သုုတေ�သနများ�း� အပေါ်�် အခြေ�ေခံံထားး�သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာ့့� စီးး�ပွား��းနိုု�င််ငံံရေး�း အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� ပုံံ�စံံဝင််မည့်�် တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုုသာာ
�
ရေး�းသားး�တင််ပြ� ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံအခြေ�ေအနေ� မှာာ�လည်းး� အလွွန််အရေး�းကြီး�း�ပြီး�း� စည််ပင်် အာာဏာာပိုု�င်် များ�း�၏ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း�
ု
မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�သင့််�သည််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ခိုု�င််မာာတိိကျျသော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� မရှိိ�ပါါ။ သို့့��သော်�်�လည်းး�
ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် စည််ပင်် အာာဏာာပိုု�င််များ�း� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�၍ လုုပ််ငန်းး� အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�ရာာ၌ အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� ချျဉ်းး�ကပ််ရန််၊
ဒီီဇိုင်းး�ပုံံ
ု� ဖော်�်�ရန်
�
် နှှင့််� စော�ာင််ကြ�ည့်�နို
် ု�င််ရန်် အရေး�းကြီး�း�သင််ခန်းး�စာာ များ�း�ကိုု� တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်မှုု လျှော့�့��ချျခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််ကြော��ာင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လုုပ််ငန်းး�လွှဲ�ဲပြော��ာင်းး�ရန်် နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု နည်းး�ပညာာများ�း�ကိုု�
စမ်းး�သပ််အသုံး�ပြုး� �ုရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း� ရရှိိ�လာာစေ�ပါါသည််။ ထိုု�မှှတဆင့််� သင််ခန်းး�စာာ ယူူနိုု�င််စရာာ အလေ့�့အထ များ�း�စွာာ� ပေါ်�်ထွွက်် လာာပါါသည််။
စမ်းး�သပ််တီထွွ
ီ င်် အသုံးး�ပြု� �ုခြ�င်းး�မှှ ရရှိိ�လာာသော�ာ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ� သင််ခန်းး�စာာယူူနိုု�င်် မည််ဆိုပါ
�ု ါက မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံအနှံ့့�� အမှိုု�က််
စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု နည်းး�လမ်းး�များ�း� ပိုုမို
� �ကော�ာင်းး�မွွန်
ု
်လာာအော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််နို�င်
ု ်မည်် ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဒုုတိိယအပိုု�င်းး�တွွင်် မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ
သင််ခန်းး�စာာများ�း� ကိုု� ထုုတ််နုုတ််တင််ပြ�ခြ�င်းး� နှ့့�င်် စည််ပင်် အာာဏာာပိုု�င််များ�း� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လုုပ််ငန်းး�လွှဲ�ဲပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�
ချျဉ်းး�ကပ််လုုပ််ဆော�ာင်် နေ�သည်် တို့့��ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် သုံးး�� သပ််သွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။ တတိိယအပိုု�င်းး�တွွင်် ယခုုစာာတမ်းး�အတွွက်် ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာ
သုုတေ�သန အပေါ်�်အခြေ�ေခံံ၍ မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံတွွင်် အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� ကိုု� ပိုုမို
� �ုကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််နို�င်
ု ်မည့်�် နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု�
တင််ပြ�သွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။
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စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

(က) ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရာာတွွင်် စီးး�ပွား��းဖြ�စ််မှုု

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�လုုပ််ကို�င်
ု ် စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပိုု�မို�ထိိရော�ာက်
ု
် အကျိုးး���ရှိိ�မည််

၁။ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု ကဏ္ဍ အားး�နည်းး�ချျက််ကို�ု ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန််

ဖြ�စ််သည််။

ရည််ရွွယ််၍ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပါါ၊ ကုုန််ကျျစရိိတ််
လျှော့�့��ချျရန်် ရည််ရွွယ််၍ မလုုပ််ဆော�ာင််ပါါနှှင့််�။ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�

၃။ မြူ�ူနီီစပယ်် ဒေ�သ နှှင့််� ကုုမ္ပပဏီီ နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််လုံးး�� အတွွက််

လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ရာာတွွင်် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�၊ တိိကျျသော�ာ စာာချုု�ပ််ပုံံစံံ
� ၊

အကျိုးး���အမြ�တ်် ရှိိ�စေ�ရန်် သဘော�ာတူူစာာချုု�ပ််ကိုု� သေ�ချာ�ာ ပြ�င််ဆင််ပါါ။

စဉ််ဆက််မပြ�တ်် စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ခြ�င်းး�
်
နှ့့�င်် အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး� တို့့��ကိုု�

ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််ချေ�ေ နှှင့််� အကျိုးး���အမြ�တ်် ကိုု� မျှှဝေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််လုံးး��

ပုံံ�စံံတကျျ လုုပ််ဆော�ာင််မည်် ဆိုုပါ
� ါက စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င်် များ�း�အတွွက််

အတွွက်် အလုုပ််ဖြ�စ််နို�င်
ု ်မည့်�် အစီီအမံံကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရပါါမည််။

ကုုန််ကျျစရိိတ်် သက််သာာမည်် မဟုုတ််သလိုု�၊ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််ချေ�ေ ဆိုု�သည််မှာ�ာ ကြို�ု�တင််မမြ�င််နို�င်
ု ်သော�ာ အခြေ�ေအနေ�များ�း� နှှင့််�

ဝန််ထုုတ််ဝန််ပိုးး��လည်းး� လျှော့�့��နည်းး�သွားး��မည်် မဟုုတ််ပါါ။ ထို့့��နည်းး�တူူ

အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု� ဆိုု�လို�ပြီးု �း� မြို့�့��များ�း�၏ အရွွယ််အစား�း

ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ခြုံ�ံ�လွှှမ်းး�နိုု�င််သော�ာ အမှိုု�က်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�

ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာခြ�င်းး� နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း� ပိုု�မို�ရှု
ု ုပ််ထွေး�း�လာာခြ�င်းး� တို့့��လည်းး�

စနစ််ဖြ�စ််ရန််မှာ�ာ ကုုန််ကျျစရိိတ်် များ�း�ပြီး�း� ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�များ�း�

ပါါဝင််ပါါသည််။ အကျိုးး���အမြ�တ်် ဆိုု�သည််မှာ�ာ ပိုု�မို�ု ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ

အနေ�ဖြ�င့််� စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င်် များ�း�ထက်် သက််သာာသော�ာ စရိိတ််ဖြ�င့်�်

ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း�
ု
ပေါ်�်ထွွက််လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််လုံးး��

လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းရန််မှာ�ာ ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့်�် မဖြ�စ််နို�င်
ု ်ပါါ။ သို့့��တိုု�င််အော�ာင််

အကျိုးး���ရှိိ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� ကုုမ္ပပဏီီ အတွွက််လည်းး� မျှှတသော�ာ စာာချုု�ပ််ဖြ�စ််ရ

ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းသည့််� ပမာာဏ သို့့��မဟုုတ်် အရည််အသွေး�း�

ပါါမည််။ ထိုု�သို့့�ဖြ�စ််ရန်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် အခြေ�ေပြု�ု စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆို�ု

ပိုု�မို�ုကော�ာင်းး�မွွန််လာာမည်် ဆိုု�ပါါက ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�သည််

ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� စဉ််ဆက််မပြ�တ်် စော�ာင့််�ကြ�ည့်�အကဲဲဖြ�တ်
်
်သည့််�

ထိိရော�ာက််သော�ာ ရွေး�း�ချျယ််မှုတ
ု စ််ခုု ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�

စနစ််လည်းး� ရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက်် အကျိုးး���အမြ�တ််

ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု ကဏ္ဍတွွင်် အားး�နည်းး�နေ�ပြီး�း� (ဥပမာာ-

ညီီမျှှစေ�ရန်် မညှိိ�နှိုု�င်းး�ပါါက ကုုမ္ပပဏီီအနေ�ဖြ�င့်�် ၎င်းး�တို့့��အတွွက််

ဘတ််ဂျျက််နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး� နှှင့််� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ကားး� နည်းး�ခြ�င်းး�) စည််ပင််

အမြ�တ််အစွွန်းး� မရှိိ�သည့််� နေ�ရာာတွွင်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု

သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�မှှ ဝန််ဆော�ာင််မှုကို
ု �ု ပိုု�မို�ကော�ာင်းး�မွွန်
ု
်အော�ာင််

အကြိ�ိမ််အရေ� အတွွက်် လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ်် လာာနိုု�င််သည််။

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် နည်းး�လမ်းး�မရှိိ�ပါါက ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�

သဘော�ာတူူညီီမှုု စာာချုု�ပ််ကို�ု စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရန်် အတွွက်် အဓိိက

မှာာ� အဖြေ�ေတစ််ခုု ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ပါါသည််။

အဆုံးး��အဖြ�တ််မှာ�ာ စော�ာင့််�ကြ�ည့်�် အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး� စနစ််၏ အရည််အသွေး�း�
ဖြ�စ််ပါါသည််။

၂။ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ အကြီး��း စား�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�
လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� ကုုမ္ပပဏီီများ�း� အတွွက်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�

၄။ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခကိုု� ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး� မှှ ကော�ာက််ခံံနေ�သည့််�

ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ မြို့�့��တစ််မြို့�့��လုံးး�� ကိုု� ခြုံ�ံ�လွှှမ်းး�နိုု�င််သည့််�

လက််ရှိိ� အလေ့�့အထ အားး� စည််ပင််အာာဏာာပို�င်
ု ်များ�း� အနေ�ဖြ�င့််�

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံများ�း�
�

ပြ�န််လည်် သုံးး��သပ််သင့်�ပါ
် ါသည််။ စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�သည်် ပုုဂ္ဂဂလိိက

တည််ဆော�ာက််ရန််မှာ�ာ ယန္တတရား�းများ�း� ဝယ််ယူူရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ

လုုပ််ငန်းး�များ�း� ကိုု�ယ််စား�း ဝန််ဆော�ာင််ခ ကော�ာက််ခံံရခြ�င်းး�

ငွေ�ေကြေး��း အရင်းး�အနှီးး�� နှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််ဝန််ထမ်းး� များ�း�ကိုု�

မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�း ဆိုု�င််ရာာ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုကို
ု �ု

ငှား��းရမ်းး�နိုု�င််သည့််� အစွွမ်းး�အစ ရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဘဏ္ဍာာရေး�း

စွွန့််�လွှှတ််လိုက်
�ု ်ရပြီး�း� ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််

လက််လှှမ်းး�မီမှု
ီ ု အခက််အခဲဲများ�း� ရှိိ�နိုု�င််သည့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ မြို့�့��ငယ််များ�း�ရှိိ�

အပေါ်�်ထိိန်းး�ချုု�ပ််လိုစိိတ်
�ု
်လည်းး� လျော့�့��နည်းး�သွားး��ပါါသည််။

ကုုမ္ပပဏီင
ီ ယ််/လတ်် များ�း�အတွွက််မူူ ထို့့��သို့့�လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ဖြ�စ််နိုင်
�ု ်မည််

စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�သည်် စာာချုု�ပ််အရ ၎င်းး�၏ လုုပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့်�ဖြ�စ်
် ်သော�ာ

မဟုုတ််ပါါ။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�ကိုု�

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် မပြ�ည့််�၀သည့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�အားး�

သဘာာ၀အားး�ဖြ�င့််� တစ််ဦးးတစ််ဖွဲ့�့� တည်းး�က ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်လုုပ််ဆော�ာင််

ဒဏ််ငွေ�ေတပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့်�် ကိုု� စွွန့််�လွှှတ််လိုက်
�ု ်သည််။ ထို့့��ပြ�င်် တရား�းရေး�းစနစ််

နေ�ကြ�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ပြီး�း� နိုု�င််ငံံများ�း�နှှင့််� မတူူပဲဲ

အားး�နည်းး�မှုုကြော��ာင့််� ယင်းး�ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� တရား�းရုံးး�သို့့
� �လည်းး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် စျေး�း�ချိုု��သော�ာ လုုပ််သားး� နှှင့််� ယာာဉ််အသေး�းစား�း များ�း�ကိုု�

ပို့့��တော့�့�မည်် မဟုုတ််ချေ�ေ။ ဝန််ဆော�ာင််ခ ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�ကိုု� ပုုဂ္ဂဂလိိက

အသုံးး��ပြု�ု၍ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�သည့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� ရှိိ�ပါါသည််။

လက််သို့့� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� စည််ပင််ဝန််ထမ်းး� များ�း�သည်် ဝန််ဆော�ာင််ခ

ထို့့��ကြော��ာင့််� စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င်် များ�း�သည်် ရပ််ကွွက််အဆင့််� ကဲ့့�သို့့��

ကော�ာက််ခံံတိုင်းး�
�ု ကြုံ�ံ�တွေ့��့ ရသည့််� အခက််အခဲဲ များ�း�မှှ

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး� အသေး�းစား�း များ�း�ကိုု� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�

လွွတ််မြော��ာက််သွားး��ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ဝန််ဆော�ာင််ခ ကော�ာက််ခံံရာာတွွင််
36

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

တစ််မြို့�့��လုံးး�အနှံ့့�
�
� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နို�င်
ု ်မှုု လျော့�့��ကျျသွားး��သလိုု� ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ပြ�န််လည််၍ ညှိိ�နှိုု�င်းး�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။

လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နို�င်
ု ်စွွမ်းး�လည်းး� လျော့�့��ကျျလာာပါါသည််။ စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ သူူများ�း�
ဝန််ဆော�ာင််ခ ကော�ာက််ခံံပါါက မြို့�့��တော်�်� နှှင့််� နေ�ထိုု�င််သူူပြ�ည််သူူ

၇။ စာာချုု�ပ််အတိုု�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််ရန်် နှှင့််�

များ�း�အကြား�း� လူူမှုုပဋိိညာာဉ်် ပိုု�မို�ု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု တိုးး��တက််လာာစေ�ရန်် ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူ

ထို့့��ပြ�င်် စည််ပင််အဖွဲ့့�� အနေ�ဖြ�င့််� ဘဏ္ဍာာဝင််ငွေ�ေ ဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််

အသီးး�သီးး�နှှင့််� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ဆက််ဆံံရေး�း တည််ဆော�ာက််ပါါ။

ပိုု�မို�ု ပြ�ည့််�စုံံစွာာ
� � ရရှိိ�လာာနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� စာာချုု�ပ််ဆို�င်
ု ်ရာာ ညှိိ�နှို�င်းး�ခြ�င်းး�
ု
၊

ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�နှှင့််� အပြ�န််အလှှန်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုရှိိ�သော�ာ
ု
ဆက််ဆံံရေး�း

စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ခြ�င်းး�
်
နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး� တို့့��အတွွက်် အထော�ာက််အကူူ

တည််ဆော�ာက်် နိုု�င််ပါါက ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�စွွမ်းး�ရည််

ပြု�ုနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။

ပိုု�မို�ုကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် အားး�ပေး�းနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� လူူထုုနှှင့််�
စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ထိိတွေ့�့�ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး� အားး�ဖြ�င့််�လည်းး�

၅။ တင််ဒါါ ခေါ်�်ယူူမှုုဖြ�စ််စဉ်် ကိုု� အများ�း�ပြ�ည််သူူ သိိရှိိ�စေ�ရန််၊ ပြို�ု�င််ဆိုု�င််မှုု

ကော�ာင်းး�မွွန််သည့််� အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့အထများ�း�

ရှိိ�ရန်် နှှင့််� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းပါါ။

ရှိိ�လာာစေ�ရန်် တိုု�က််တွွန်းး�အားး�ပေး�းနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ရပ််ရွာာ�လူူထုုဖြ�င့််�

တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�တွွင်် ပြို��ု င််ဆို�င်
ု ်မှုု ရှိိ�စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် စာာချုု�ပ််ပါါ လုုပ််ငန်းး�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် တင််ဒါါအော�ာင််မြ�င််ရန်် စျေး�း�နှုုန်းး�လျော့�့��ချျခြ�င်းး� နှှင့််�/

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု များ�း�ကိုု�လည်းး� အကဲဲဖြ�တ််စော�ာင့်�ကြ�ည့်
်
�်

သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု အရည််အသွေး�း� မြှ�ှင့််�တင််၍ အဆိုု�ပြု�ုခြ�င်းး� တို့့��

နိုု�င််ပါါသည််။

ထွွက််ပေါ်�်လာာနိုု�င်် ပါါသည််။ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� စာာချုု�ပ််

(ခ) ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

သဘော�ာတူူညီီချျက်် အပေါ်�် ပိုုမို
� �၍
ု အလေး�းအနက်် ထားး�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း�

အလေ့�့အထများ�း�

စာာချုု�ပ််ကို�ု ပိုု�မို�ု လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုု ရှိိ�စေ�လာာနိုု�င််သည််။

၁။ မြ�န််မာာ စည််ပင််အာာဏာာပို�င်
ု ်တို့့��သည်် အမှိုု�က်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။

၆။ စာာချုု�ပ်် သက််တမ်းး�ကိုု� ပုုဂ္ဂဂလိိကလုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း� ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�ငွေ�ေ

သို့့��သော်�်�လည်းး� ချျမ်းး�သာာသော�ာ နိုု�င််ငံံများ�း�နှှင့််� အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််

ပြ�န််လည််ရရှိိ�နိုု�င်် လော�ာက််သော�ာ အချိိ�န််ကာာလတစ််ခုု အထိိ

တူူညီီခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�ကိုု� အသုံးး�ပြု� �ုရခြ�င်းး�မှာာ�

သတ််မှှတ််ပေး�းပါါ။ စျေး�း�ကွွက််ပြို��ု င််ဆို�င်
ု ်မှုု ရှိိ�စေ�ပြီး�း� ပိုုမို
� �ထိိရော�ာက်
ု
်စွာာ�

ကုုန််ကျျစရိိတ်် လျှော့�့��ချျနိုု�င််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််ခ

ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််သော�ာ ကုုမ္ပပဏီီအသစ််များ�း�၏ ကမ်းး�လှှမ်းး�မှုုများ�း�

လျှော့�့��ကော�ာက််နို�င်
ု ်ခြ�င်းး� စသော�ာ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� ရှိိ�သည််ဟုု

ရရှိိ�လာာနိုု�င််ရန်် စည််ပင်် အာာဏာာပိုု�င််များ�း�က စာာချုု�ပ််သက််တမ်းး�ကိုု�

စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�က ပြော��ာခဲဲလေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုသော်�်�
ု�

ကာာလတိုု�အဖြ�စ်် ထားး�ရှိိ� လိုု�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� တစ််နှှစ််

စည််ပင််အဖွဲ့့��၏ ဦးးစား�းပေး�းရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််များ�း� မှာာ� အိိမ််ထော�ာင််စုု နှှင့််�

သို့့��မဟုုတ်် နှှစ််နှှစ်် သက််တမ်းး�သာာ ရှိိ�သော�ာ စာာချုု�ပ််ဆိုပါ
�ု ါက ပုုဂ္ဂဂလိိက

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု�မို�ခြုံု �ံ�လွှှမ်းး� နိုု�င််အော�ာင်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�

လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�ငွေ�ေ ပြ�န််လည််ရရှိိ�ရန််

ဝန််ဆော�ာင််မှုု ချဲ့့��ထွွင််ရန််နှှင့််�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုု အကြိ�ိမ််ရေ� နှှင့််�

ခက််ခဲဲမည်် ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င်် များ�း�သည််

ခိုု�င််မာာစိိတ််ချျရမှုု မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ရန်် ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�အပြ�င််

ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�များ�း� ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�ငွေ�ေ ပြ�န််လည််ရရှိိ�နိုု�င််

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််ထဲဲမှှ လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

လော�ာက််သော�ာ အချိိ�န််ကာာလ (စီီမံံကိိန်းး�ဆွဲဲ�ထားး�သည့််� ဝင််ငွေ�ေရရှိိ�မှုု

၎င်းး�တို့့��၏ ဘတ််ဂျျက််လိုငွေ�ေ
�ု ပြ�မှုု ကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င််ရန်် ဖြ�စ််သည််။

အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍) အထိိ သတ််မှှတ််၍ စာာချုု�ပ််သက််တမ်းး�ကိုု�
ထားး�ရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�ကြာ�ာချိိ�န််သည်် ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�

၂။ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ရခြ�င်းး� ၏ အဓိိက ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ�

အနေ�ဖြ�င့််� အနည်းး�ဆုံးး��ကြာ�ာချိိ�န်် အဖြ�စ်် လုုပ််ကို�င်
ု ်လို�သော�ာ
ု
အချိိ�န််လည်းး�

ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု စွွမ်းး�ရည်် အားး�နည်းး�မှုုကိုု� (အထူးး�သဖြ�င့််�

ဖြ�စ််ပါါသည််။ နော�ာက််ထပ််နည်းး�လမ်းး� တစ််ခုမှာ
ု �ာ သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ

ယာာဉ််ယန္တတရား�းနှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ) ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန်် နှှင့်�်

အချိိ�န််မတိုု�င််ခင်် စာာချုု�ပ််ကို�ု ရပ််တန့််�နိုု�င််မည့်�် အချျက်် ထည့််�သွွင်းး�ချုု�ပ််ဆို�ု

ဘဏ္ဍာာရေး�းအရ ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုကိုု� လျှော့�့��ချျရန်် အတွွက်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

ထားး�ရန်် ဖြ�စ််သည််။ သို့့��မှှသာာ နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််လုံးး�� သည််

စည််ပင််အဖွဲ့့�� အများ�း�စုုအတွွက်် အဓိိက အခက််အခဲဲများ�း�မှာာ�

အချိိ�န််ကာာလတစ််ခုု အရော�ာက််တွွင်် ရှေ�ေဆက််၍ လုုပ််ဆော�ာင််မည််

အမှိုု�က််သိိမ်းး� ယာာဉ််ယန္တတရား�း မလုံံ�လော�ာက််ခြ�င်းး�၊ စက််ပစ္စစည်းး�

မလုုပ််ဆော�ာင််မည်် ကိုု� စဉ်းး�စား�းဆုံးး�ဖြ�တ်
�
် နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် နှှင့််� ဝန််ထမ်းး�လစာာပေး�းရန်် ဘဏ္ဍာာရေး�း

ထိုု�သတ််မှှတ််ချျက်် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ကနဦးးစာာချုု�ပ််

လိုု�အပ််ချျက််ရှိိ�ခြ�င်းး� တို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပစ္စစည်းး�ခွွန်် မှှတဆင့််� သို့့��မဟုုတ််

ချုု�ပ််ဆို�ခဲ့့�ပြီး
ု �း�သည့််�နော�ာက်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း� ပြု�ုလုုပ််လို�ုပါါကလည်းး�
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စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခ မှှတဆင့််� ရရှိိ�သော�ာ အမှိုု�က််စီမံံခန့််�ခွဲဲ
ီ
�မှုု ဆိုု�င််ရာာ

အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုသော်�်�
ု�
ပုုဂ္ဂဂလိိက ကုုမ္ပပဏီများ�း�
ီ
သည််လည်းး� ၎

အခွွန််ဝင််ငွေ�ေမှာာ� လုုပ််ငန်းး�ကုုန််ကျျစရိိတ််ထက််

င်းး�တိုု�အတွွက်် အကျိုးး���အမြ�တ်် ရှာာ�ဖွေ�ေရပါါသည််။ စည််ပင််အဖွဲ့့��

နည်းး�ပါးး�နေ�သော�ာကြော��ာင့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��အစည်းး� များ�း�စွာာ�သည်် အရှုံးး��ခံံ၍

အများ�း�စုုသည်် ၎င်းး�တို့့��နယ််မြေ�ေတွွင်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ

အမှိုု�က််သိိမ်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုကို
ု �ု ပေး�းနေ�ရပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�

ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� အရှုံးး��ခံံ လည််ပတ််နေ�ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း�

လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�မှာာ� ထိုုသို့့
� � ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ အရှုံးး��ပေါ်�်မှုု ကိုု�

အခြား�း�ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ အရင်းး�အမြ�စ်် မှှ ရရှိိ�သော�ာ ဝင််ငွေ�ေများ�း�ဖြ�င့်�်

လျှော့�့��ချျနိုု�င််ရန်် ဖြ�စ််ပြီး�း� အခြား�း�သော�ာ ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�အတွွက််

၎င်းး�ဆုံးး�ရှုံး
� း��မှုကို
ု �ု ဖာာထေး�းထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

ဘတ််ဂျျက််ထွွက််ရှိိ�လာာရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ထိုုသို့့
� �

၅။ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ရာာတွွင််လည်းး� ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််ခြေ�ေ

လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပညာာရှှင််များ�း�၏ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဆဲဲ

အတန််အသင့််� ရှိိ�နေ�ပြီး�း� စည််ပင််အာာဏာာပို�င်
ု ်များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�

နိုု�င််ငံံမျာ�ာအးးတွွက်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း� နှှင့််�လည်းး� ကိုုက်
� ်ညီမှု
ီ ု ရှိိ�ပါါသည််။

သဘော�ာတူူညီီချျက်် ပြ�င််ဆင််ရေး�းဆွဲဲ�ရန််၊ တင််ဒါါခေါ်�်ရန်် နှှင့််�
လုုပ််ငန်းး�ကိုု� အကဲဲဖြ�တ်် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရန်် နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ

၃။ သို့့��သော်�်�လည်းး� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�သည်် အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�

ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု လိုု�အပ််ပါါသည််။ အထက််ပါါ လိုုအပ်
�
်ချျက််များ�း� အတိုုင်းး�
�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အားး� ဘဏ္ဍာာဝင််ငွေ�ေ

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ကျွွမ်းး�ကျျင််ဝန််ထမ်းး� နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ပုံံ�စံံသစ််များ�း�

ရှာာ�ဖွေ�ေသည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုု အဖြ�စ်် မှှတ််ယူူထားး�ပါါသည််။

လိုု�အပ််ပါါသည််။ ယင်းး�စိိန််ခေါ်�်မှုု များ�း�ကိုု� မဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ပါါက ပုုဂ္ဂဂလိိက

ဝန််ဆော�ာင််မှုကို
ု �ု လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရယူူထားး�သော�ာ ပုုဂ္ဂဂလိိက

လုုပ််ငန်းး�များ�း� က ဝန််ဆော�ာင််မှုု ခြုံ�ံ�လွှှမ်းး�နိုု�င််စွွမ်းး�ကိုု� လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�� ကော�ာက််ခံံမည့်�် ဝန််ဆော�ာင််ခ ထဲဲမှှ

သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု အရည််အသွေး�း� ကိုု� လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�များ�း�

သဘော�ာတူူညီီထားး�သော�ာ နှုုန်းး�ထားး�တစ််ခုုကို�ု စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�ထံံသို့့��

ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င်် ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�သို့့� အပ််နှံံ�ရန််

လစဉ််ကြို��ု တင််၍ ပေး�းသွွင်းး�ရပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� ပေး�းသွွင်းး�ငွေ�ေကြော��ာင့််�

စိိတ််ကူးး�ရှိိ�သော�ာ စည််ပင််နယ််မြေ�ေ များ�း�အနေ�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ဖူးး�သည့််�

စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ဘတ််ဂျျက််များ�း� တိုးး��မြှ�ှင့်�ရရှိိ�
်

အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�ရှိိ�သော�ာ စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�ဖြ�င့််� တိုု�င််ပင်် အကြံ�ံဉာာဏ််

လာာသော်�်�လည်းး� မရည််ရွယ်
ွ ်ထားး�သော�ာ အကျိုးး���ဆက််များ�း�လည်းး�

ရယူူကာာ ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင်် ထားး�သင့််�ပါါသည််။

ပေါ်�်ထွွက််လာာပါါသည််။ ယင်းး�ပေး�းသွွင်းး�ငွေ�ေကြော��ာင့််� ဝန််ဆော�ာင််ခမှှ
အမြ�တ််အစွွန်းး� ရရှိိ�မှုု နည်းး�ပါးး�စေ�သည််။ ဆုံးး�ရှုံး
� း��ငွေ�ေကိုု� ထေ�မိိရန််

၆။ လုုပ််ငန်းး� အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�ရာာတွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍသည််

ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�များ�း�က အိိမ််ထော�ာင််စုု နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�ထံံမှှ

ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရထက်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သည့််� စွွမ်းး�ရည်် ရှိိ�မနေ�ပါါ။

ဝန််ဆော�ာင််ခ ပိုု�မို�ကော�ာက်
ု
်ယူူခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကုုန််ကျျစရိိတ််

မြ�န််မာ့့� စီးး�ပွား��းရေး�းသည်် လွွန််ခဲ့့�သော�ာ နှှစ််အနည်းး�ငယ်် အတွွင််

သက််သာာစေ�ရန်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး� အတိုု�င်းး�အတာာကိုု�

လျှှင််မြ�န််စွာာ� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက်် လာာခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��နှှင့််�တိုု�င််အော�ာင််

လျှော့�့��ချျခြ�င်းး� စသည််တို့့�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််လာာနို�င်
ု ် ပါါသည််။ အကယ််၍

ယခုုချိိ�န််ထိိ ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍသည်် (အထူးး�သဖြ�င့််� မြို့�့��ငယ််များ�း�တွွင််)

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ယင်းး�ပြ�ဿနာာ ကိုု�

စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�ထက်် အမှိုု�က်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု

အလေး�းထားး�ပါါက စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�၏ ဘတ််ဂျျက််တိုးး��မြှ�ှင့်�်

ပိုု�မို�ု ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ပေး�းရန်် လိုု�အပ််သော�ာ စွွမ်းး�ရည်် သို့့��မဟုုတ််

ရရှိိ�နိုု�င််ရန်် အခြား�း�နည်းး�လမ်းး� များ�း�ဖြ�င့််� စဉ်းး�စား�းလုုပ််ဆော�ာင််

အရင်းး�အနှီးး�� မရှိိ�သေး�းပါါ။ ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�သို့့� အပ််နှံံ�ထားး�သည့််�

သင့််�ပါါသည််။ အချို့့���အစိုးး��ရ အဖွဲ့့��များ�း�သည်် စည််ပင််ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ

စည််ပင််နယ််မြေ�ေများ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�အရ ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍ၏

ပိုု�မို�ုရရှိိ�ရေး�း အတွွက်် အခွွန်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု များ�း�ကိုု�

လုုပ််ငန်းး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နို�င်
ု ်မှုု စွွမ်းး�ရည်် အားး�နည်းး�ချျက််သည််

စတင််လုုပ််ဆော�ာင်် နေ�သလိုု�၊ အချို့့���သည််လည်းး� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ််များ�း�

အဓိိက စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ခုု ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ အကယ််၍ ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍမှှ

ဝယ််ယူူနိုု�င််ရန်် တစ််ခါါသုံးး�� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််လျှှက််

လုုပ််ငန်းး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နို�င်
ု ်စွွမ်းး� အားး�နည်းး�လွွန်းး�ပါါက

ရှိိ�သည််။

စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တို�င်
ု ်သာာ

၄။ နိုု�င််ငံံအများ�း�စုု အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� အရ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�

ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််သာာကိုု�င််သာာ ရှိိ�လော�ာက််သော�ာ

အားး�ဖြ�င့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု အသုံးး��ပြု�ုခကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ၊ လုုပ််ငန်းး�

ပမာာဏဖြ�စ််ရန်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�ပေး�းခြ�င်းး� တို့့��ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််

ဝန််ထုုတ််ဝန််ပိုးး��ကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�သာာ ရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။

သင့််�ပါါသည််။

အခြား�း�နိုု�င််ငံံများ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း� အရ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�
လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�သည့််� တိုု�င််အော�ာင်် ပြ�ည််သူူများ�း�အတွွက်် ဝန််ဆော�ာင််ခမှာာ�
တူူညီီစွာာ� သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�မို�ု ကျျသင့််�မည်် ဖြ�စ််သည််။
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စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

၇။ ယခုုစာာတမ်းး� ပြု�ုစုုစဉ််အတွွင်းး� လေ့�့လာာမှုုများ�း� အရ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့��

ကော�ာက််ခံံသင့််�ပါါသည််။ ထိုု�မှှသာာ ဘဏ္ဍာာရေး�း သတင်းး�အချျက််အလက််

လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� အားး�လုံးး��သည်် အပြ�ည့််�အ၀ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

များ�း�ကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး� နိုု�င််မှာ�ာ ဖြ�စ််သလိုု�

မရှိိ�ပါါ။ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� လူူထုုမှှ ပိုု�မို�၍
ု

စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််များ�း� နှှင့််� ပြ�ည််သူူများ�း�အကြား�း� လူူမှုုပဋိိညာာဉ််

စော�ာင့််�ကြ�ည့်�စိိစစ်
်
်နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ကာာ စာာချုု�ပ််သဘော�ာတူူညီီချျက််

ကိုု�လည်းး� ပိုု�မို�ုအားး�ကော�ာင်းး�စေ�မည်် ဖြ�စ််သည််။

လိုု�က််နာာမှုု ရှိိ�ရန််လည်းး� တွွန်းး�အားး�ပေး�းနိုု�င််ပြီး�း� ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�
များ�း�ကိုု�လည်းး� လူူထုုမှှ ပိုု�မို�၍
ု ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ရှိိ�လာာမည်် ဖြ�စ််သည််။

၁၀။ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� များ�း�ကိုု� သုံးး��သပ််ကြ�ည့််�ရာာတွွင််

ထို့့��နည်းး�တူူ တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််အားး�ဖြ�င့်�် ပြို��ု င််ဆို�င်
ု ်မှုု

ရလဒ််အမျိုး�း��မျိုး�း�� တွေ့�့�ရှိိ� နေ�ရပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အမှိုု�က််

မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� စည််ပင််အဖွဲ့့��အတွွက််လည်းး� ရွေး�း�ချျယ််စရာာ

စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ အခြား�း�လုုပ််ငန်းး� နယ််ပယ််များ�း�၌သာာ ပုုဂ္ဂဂလိိက

အခွွင့််�အလမ်းး� ပိုုမို
� �ု ရရှိိ�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။

ကဏ္ဍကိုု� အသုံးး�ပြု� �ုပါါက ပိုု�မို�သ
ု င့််�လျော်�်��ဖွွယ်် ရှိိ�ပါါသည််။
စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍထံံမှှ

၈။ ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် အမှိုု�က််သိိမ်းး� လုုပ််ငန်းး�ကိုု�

အမှိုု�က််အမျိုး�း��အစား�း ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး� နှှင့််� နည်းး�ပညာာသစ််များ�း�

လုုပ််ကို�င်
ု ်ခွွင့််� ရရှိိ�ရန််အတွွက်် ပေး�းဆော�ာင််ရ ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည််

မိိတ််ဆက််ခြ�င်းး� စသည််တို့့�တွွင်် သီးး�သန့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းရန််

ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�မှုကို
ု �လ
ု ည်းး� လက််ခံံရပြီး�း� အမြ�တ််အစွွန်းး� အနည်းး�ငယ််/

ဖိိတ််ခေါ်�်နိုု�င််သလိုု� အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ဆိုု�င််ရာာ

ရရှိိ�ခြ�င်းး�ပင်် မရှိိ�ပေ�။. ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�မည်် ဆိုု�ပါါက

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံများ�း�အားး�
�
အဆင့််�မြှ�ှင့်�်တင်် ရာာတွွင််

စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူ နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍ

ပုုဂ္ဂဂလိိကနှှင့််� အစိုးး��ရတို့့� အကျိုးး���တူူပူးး�ပေါ�ါင်းး� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး� (PPP)

နှှစ််ခုုလုံးး�� အတွွက်် ညီီမျှှစွာာ� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� ရှိိ�မည့််�

ပုံံ�စံံကိုု� အသုံးး�ပြု� �ု နိုု�င််ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််

သဘော�ာတူူညီီချျက််မျိုး�း�� ဖြ�စ််စေ�ရန်် ပြ�င််ဆင််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ပြ�င််

အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ပြ�ဿနာာရပ််များ�း� ကြုံ�ံ�တွေ့��့ ရခြ�င်းး�

စာာချုု�ပ််သဘော�ာတူူညီီချျက်် ကိုု� လိုု�က််နာာမှုုရှိိ�စေ�ရန်် ထိိရော�ာက််သော�ာ

မရှိိ�လေ�အော�ာင်် PPP သို့့��မဟုုတ်် ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�

စော�ာင့််�ကြ�ည့်�အကဲဲဖြ�တ်
်
်မှုု ဆိုု�င််ရာာ ယန္တတရား�းလည်းး� ပါါဝင််ရမည််

များ�း�ကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� အချိိ�န််ယူူ၍ တို့့��မြ�င့််� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ် သင့််�ပါါသည််။

ဖြ�စ််သည််။ အကျိုးး���အမြ�တ်် ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဝေ�မျှှထားး�သည့််� ပုံံ�စံံ မဟုုတ််ပါါက
စည််ပင််အဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််� ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�ဖြ�င့်�် လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင််

၁၁။ အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ရပ််ကွွက််

အခက််အခဲဲများ�း� ကြုံ�ံ�တွေ့��့ ရနိုု�င််ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�များ�း�က

အဆင့််�အထိိရော�ာက််အော�ာင်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်မှုု လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

အမြ�တ််အစွွန်းး� ရရှိိ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််လာာပါါက အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့်�်

အကျိုးး���အမြ�တ််များ�း�စွာာ� ရရှိိ�နိုု�င််ချေ�ေ ရှိိ�ပါါသည််။ ရပ််ကွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�

အံ့့�အားး�သင့််�စရာာ မလိုုအပ်
�
်ပါါ။ သဘော�ာတူူညီီချျက်် စနစ််တကျျ

နှှင့််� ရာာအိိမ််မှုးး� တို့့��သည်် ရပ််ရွာာ�လူူထုုနှှင့််� နီးး�စပ််သော�ာကြော��ာင့််�

သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� နှှင့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့်�် အကဲဲဖြ�တ််နို�င်
ု ်မည့်�်

အမှိုု�က််သိိမ်းး� ဝန််ဆော�ာင််ခ ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး� နှှင့််� အမှိုု�က်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�

နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ရမည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ပုုဂ္ဂဂလိိက

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့်�် စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အမြ�တ််အစွွန်းး� ရရှိိ�လိုု�မှုု အတွွက််ကို�လ
ု ည်းး�

ပိုု�မို�သ
ု င့််�တော်�်�မည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အားး�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရနှှင့််�

မျှော်�်��မှှန်းး�ပြ�င််ဆင်် ထားး�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။

ရပ််ရွာာ�လူူထုု အကြား�း� ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ပိုု�မို�ု တည််ဆော�ာက််နို�င်
ု ်မည််
ဖြ�စ််သည််။ ရပ််ကွွက််အဆင့်�် တွွင််လည်းး� ၎င်းး�တို့့��အားး�ဖြ�င့််�

၉။ ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� တွွင်် အမှိုု�က်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ခ

ဒေ�သန္တတရအဆင့်�် ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�

ကိုု�လည်းး� ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�ကသာာ ကော�ာက််ခံံမည်် ဆိုု�ပါါက ပုုဂ္ဂဂလိိက

နိုု�င််ပါါသည်် (ဥပမာာ- သင့််�တော်�်�သည့််� ယာာဉ််ယန္တတရား�းများ�း� ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် အားး�နည်းး�ခြ�င်းး� ကိုု� စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ

နှှင့််� အသေး�းစား�းအဆင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�သို့့� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�)။

ဒဏ််တပ််နို�င်
ု ်စွွမ်းး� နည်းး�ပါးး�သွားး��သည််။ ဒဏ််တပ််သည့််� ပုံံ�စံံမျိုး�း��

နော�ာက််ဆုံးး��အားး�ဖြ�င့်�် ရပ််ကွွက််များ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ အရေး�းကြီး�း�သော�ာ

ငွေ�ေလျှော့�့��၍ ပေး�းချေ�ေခြ�င်းး� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ခွွင့််� မရှိိ�ပါါက စည််ပင််အဖွဲ့့��

မြို့�့��များ�း�တွွင််၊ ၎င်းး�တို့့��၏ အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ

အနေ�ဖြ�င့််� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် တရား�းရုံးး�� ကိုု�သာာ မှီီ�ခိုု�ရမည််

လုုပ််ဆော�ာင််မှုများ�း�
ု
သည်် စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�သည့််� secondary

ဖြ�စ််ပြီး�း� များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�သည််

collection system တွွင်းး�သို့့�� ထည့််�သွွင်းး�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။

ထိုု�သို့့�လုုပ််ဆော�ာင််လိုခြ�င်းး�
�ု
မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့််� စာာချုု�ပ််ဖော�ာက််ဖျျက််မှုု

ထိုု�နည်းး�အားး�ဖြ�င့်�် တာာဝန််မျှှဝေ�ခြ�င်းး� နှှင့််� တာာဝန််အမျိုး�း��အစား�း

များ�း�အပေါ်�် ဒဏ််ကြေး��းတပ််မှုကို
ု �ု အကန့််�အသတ်် ဖြ�စ််စေ�သည််။

ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး� တို့့��တွွင််လည်းး� ပိုု�မို�ု ရှှင်းး�လင်းး�သွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။

အမှိုု�က််သိိမ်းး� ဝန််ဆော�ာင််ခများ�း�ကိုု� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�ကသာာ ဆက််လက််
39

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

သို့့��သော်�်�လည်းး� အထက််ပါါ နည်းး�လမ်းး�အတိုု�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််မှာ�ာ ရပ််ကွွက််အဆင့်�် အုုပ််စုုများ�း�၏ စိိတ််ဆန္ဒဒ နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စွွမ်းး�ရည််လည်းး�
လိုု�အပ််ပါါသည််။

(ဂ) အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�
၁။ ထိိရော�ာက််သော�ာ အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု စနစ််၏ အုုတ််မြ�တ််အခြေ�ေခံံ အဖြ�စ်် Primary နှှင့််� secondary collection အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ�များ�း�
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��လာာရန်် အရေး�းကြီး��း ပါါသည််။ မြို့�့��ငယ််လေး�းများ�း�တွွင်် ကွွန််ရက််တစ််ခုု အတွွင်းး�ရှိိ� သုံးး��ဘီးး� နှှင့််� လက််တွွန်းး�လှှည်းး� ကဲ့့�သို့့�� ယာာဉ််ငယ််လေး�းများ�း�က
အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� သယ််ဆော�ာင််၍ အမှိုု�က််သိိမ်းး� ယာာဉ််ကြီး�း�ထံံသို့့� ပို့့��ပေး�းရပြီး�း�၊ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ယာာဉ််ကြီး�း�မှှ အမှိုု�က််ပုံံသို့့
� � သွားး��ရော�ာက်် ပို့့��ဆော�ာင််ပါါသည််။
ထိုု�ကဲ့့�သို့့� primary collection အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� များ�း�မှာာ� ရပ််ရွာာ�အခြေ�ေပြု�ု အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အတွွက်် လိုု�အပ််ပြီး�း�
အမှိုု�က််အမျိုး�း��အစား�း ခွဲဲ�ခြား�း�မှုု ပိုုမို
� �ု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန်် အသုံးး�ပြု� �ုနိုု�င််ပါါသည််။ မြို့�့��ကြီး�း�များ�း� အတွွက််မူူ အမှိုု�က််ယာာယီီ သိုုလှော�
�
�ာ င််ရာာနေ�ရာာ နှှင့််�
အမှိုု�က််သိိမ်းး� ယာာဉ််ကြီး�း�များ�း� ပါါဝင််သော�ာ secondary collection အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံများ�း�
�
လိုုအပ်
�
်ပါါသည််။ အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� ဒီီဇိုင်းး�
ု� မှာာ�
မြို့�့��အသီးး�သီးး�၏ မြေ�ေမျျက််နှာ�ာ အသွွင််အပြ�င််ပေါ်�် မူူတည််၍ အခြေ�ေအနေ�အလိုု�က်် ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သော�ာ၊ ဘတ််ဂျျက်် အကန့််�အသတ််ရှိိ�ပြီး�း�
ကြား�း�ခံံရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ရေး�း စခန်းး�နေ�ရာာများ�း� အတွွက်် ဒေ�သခံံ ပြ�ည််သူူများ�း�ဖြ�င့်�် ညှိိ�နှိုု�င်းး�ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

ပုံံ� (၇) - မန္တတလေး�းမြို့�့��ရှိိ� ကြား�း�ခံံအမှိုု�က််ရွှေ့��့ ပြော��ာင်းး�ရေး�းစခန်းး�
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စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကသို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

၃။ အော်�်�ဂန်းး�နစ်် အမှိုု�က််များ�း�မှှ မြေ�ေဩဇာာ ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�သည််

ရပ််ရွာာ�အရေး�းတွွင်် ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််�

ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ညစ််ညမ်းး�ခြ�င်းး� ကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င််မည့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််

လူူစွွမ်းး�အားး� အရင်းး�အမြ�စ်် အထော�ာက််အကူူပေး�းကာာ

ဖြ�စ််သလို�ု အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင််

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတွွင်် ပါါဝင််နို�င်
ု ်သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�

အကူူအညီီ ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။ အင််ဒို�နီးး�ရှား�
ု �းနိုု�င််ငံံ၊ ဆူူရာာဘာာရာာ မြို့�့��တွွင််

အနေ�ဖြ�င့််� ရပ််ရွာာ�လူူထုုနှှင့််� အခြား�း�သော�ာ ဆက််နွွယ််သူူများ�း�

အခြေ�ေခံံ အဆင့််�မှှစ၍ အမှိုု�က်် အမျိုး�း��အစား�းများ�း� ခွဲဲ�ခြား�း�စွွန့််�ပစ််

အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတွွင်် ပါါဝင််နို�င်
ု ်စေ�ရန််

နိုု�င််စေ�ရန်် ရပ််ရွာာ�အခြေ�ေပြု�ု နည်းး�လမ်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ ထိုုသို့့
� �

လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�ပါါသည််။

လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် မြို့�့��ပြ�လူူဦးးရေ� တိုးး��ပွား��းလာာသည့််� တိုု�င််အော�ာင်် ၁၅

၅။ ရပ််ကွွက််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး� များ�း�၏ လုုပ််ငန်းး�စွွမ်းး�ရည််ကို�ု

နှှစ််တာာ ကာာလအတွွင်းး� အမှိုု�က်် ထုုတ််လုုပ််မှုု ၂၅% လျှော့�့��ချျနိုု�င််ခဲ့့�

မြှ�ှင့်�်တင််ပေး�းနို�င်
ု ်ရန်် စဉ်းး�စား�းပါါ။ ရပ််ကွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�များ�း�သည််

ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အမှိုု�က််ပုံံသို့့
� � အမှိုု�က်် ပို့့��ဆော�ာင််ရမှုု နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�

ဒေ�သအစိုးး��ရ နှှင့််� ရပ််ရွာာ�လူူထုုအကြား�း� အဓိိက ကြား�း�ခံံ

နှှင့််�အတူူ အလုုပ််သမား�း နှှင့််� ဓါါတ််ဆီီဖိုးး�� ကုုန််ကျျမှုု သက််သာာခဲ့့�သလိုု�၊

ဆက််သွွယ််ပေး�းရသူူ ဖြ�စ််သလို�ု တာာဝန််အမျိုး�း��မျိုး�း�� ကိုု�လည်းး�

မြို့�့��ပြ�လမ်းး� ပျျက််စီးး�ခြ�င်းး� လျှော့�့��ချျနိုု�င််ခဲ့့� ပါါသည််။ အော်�်�ဂန်းး�နစ််

ယူူထားး�ရပါါသည််။ ရာာထူးး�မှာာ� တရား�းဝင််ရာာထူး�း ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�

အမှိုု�က််လျော့�့��နည်းး� လာာမှုုနှှင့််�အတူူ အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််ရည််များ�း�

အချိိ�န််ပြ�ည့််�လစာာ သို့့��မဟုုတ်် တရား�းဝင်် လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး�

မြေ�ေအော�ာက််ရေ� အတွွင်းး�သို့့�� စီးး�ဝင််မှုု လျော့�့��နည်းး�လာာကာာ

တို့့��ကိုု� ရရှိိ�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ သို့့��တိုု�င််အော�ာင်် ရပ််ကွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�

အမှိုု�က််ပုံံများ�း�
�
၏ သတ််တမ်းး�လည်းး� ပိုုမို
� �ကြာ�ာရှှ
ု
ည််ခံံ လာာပါါသည််။

များ�း�စွာာ�တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��တာာဝန်် အပေါ်�် အလေး�းထားး�၍
ကြိုး�း��စား�းလုုပ််ဆော�ာင်် ကြ�ပါါသည််။ ဘားး�အံံ နှှင့််� မုံံ�ရွာာ� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�

၃။ အမှိုု�က််ကော�ာက်် သမား�းများ�း�မှာာ� အသုံးး��ချျရခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းသော�ာ

အရ စည််ပင််အဖွဲ့့�� အနေ�ဖြ�င့််� ရပ််ကွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုုနှှင့််�

အရင်းး�အမြ�စ််များ�း� ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် တရား�းဝင်် နှှင့််�

ညှိိ�နှိုု�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ပြီး�း� အချို့့���တာာဝန််များ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�ပါါက အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�

တရား�းမဝင်် အဟော�ာင်းး�ပစ္စစည်းး� (recycling) စျေး�း�ကွွက််များ�း�ဖြ�င့်�်

များ�း�စွာာ� ရရှိိ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု� တရား�းဝင််

ချိိ�တ််ဆက််ထားး�နိုု�င််သည့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�ရင့်�် အမှိုု�က််ကော�ာက််သမား�း နှှင့််�

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း� ပေး�းပြီး�း� လစာာပိုု�မို�ု ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�်

အမှိုု�က််သိိမ်းး�သူူ ထော�ာင််ပေါ�ါင််များ�း�စွာာ� ရှိိ�ပါါသည််။ လူူအများ�း�စုု

လုုပ််ငန်းး�စွွမ်းး�ရည်် တည််ဆော�ာက််ပေး�းပါါက ဒေ�သန္တတရအဆင့်�်

မလုုပ််လိုကြ�သော�ာ
�ု
လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ၎င်းး�တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� လိုု�လို�ုချျင််ချျင််

အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� အခြား�း�လုုပ််ငန်းး�များ�း� ပိုု�မို�တိုးး
ု ��တက််

လုုပ််လို�ုကြ�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�ပင်် အမှိုု�က််ကော�ာက််သမား�းများ�း� မှာာ�

လာာနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။

တန််ဖိုးး��ရှိိ�သော�ာ အလုုပ််သမား�း အရင်းး�အမြ�စ်် တစ််ခုုဖြ�စ််လာာသည််။
အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ ပူူနီီမြို့�့��တွွင်် ဒေ�သန္တတရ အမှိုု�က််ကော�ာက််သူူများ�း� အဖွဲ့့��သည််

၆။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုအ
ု ဆင့််� အစိုးး��ရ အနေ�ဖြ�င့််�လည်းး� အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�

ဝန််ဆော�ာင််ခအဖြ�စ်် တစ််လလျှှင်် အိိန္ဒိိ�ယရူူပီီ ၁၀ (ကန််ဒေါ်�်လာာ ၀.၄)

ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုတွွ
ု င်် ပိုု�မိုု� ရဲဲရင့််�ပြ�တ််သားး�စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။

နှုုန်းး�ဖြ�င့်�် မြို့�့��ရှိိ� အိိမ််ထော�ာင််စုု ၉ သိိန်းး�အနက််မှှ အိိမ််ထော�ာင််စုု ၃သိိန်းး�

အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံသည်် တင်းး�ကြ�ပ််သော�ာ အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ

၅သော�ာင်းး� ၏ အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� သိိမ်းး�ဆည်းး�ရန်် တာာဝန််ယူူနေ� ပါါသည််။

ဥပဒေ�ကိုု� ၂၀၀၀ ခုုနှှစ််တွွင်် မိိတ််ဆက််ခဲ့့�ပါါသည််။ စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု�
လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ� စွွန့််�ပစ််ရန်် နှှင့််� သိိမ်းး�ဆည်းး�ရန်် ဥပဒေ�လိုုအပ်
�
်ချျက်် အဖြ�စ််

၄။ ရပ််ရွာာ�လူူထုုဖြ�င့်�် ထိိတွေ့�့�ချိိ�တ််ဆက််မှုု ပိုု�မိုု�ရှိိ�ပါါက အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု

ပြ�ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း� ထိိရော�ာက််သော�ာ

ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဖြ�စ််စဉ်် ပိုု�မို�အားး
ု �ကော�ာင်းး� စေ�မည််။

အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ကိုု�

ရပ််ရွာာ�လူူထုု၏ ပါါဝင််မှုကြော
ု ��ာင့််� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခ ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�၊

ဖော်�်�ဆော�ာင််လာာရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့�သော�ာ

လုုပ််ငန်းး� စော�ာင့််�ကြ�ည့်�အကဲဲဖြ�တ်
်
်ခြ�င်းး� နှှင့််� အမှိုု�က်် အမျိုး�း��အစား�း

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/

ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး� စသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အတော်�်�များ�း�များ�း�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�ထံံမှှ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေကိုု� ပိုုမို
� �လို
ု �အပ်
ု
်လာာမည််

ပိုု�မို�ကော�ာင်းး�မွွန်
ု
်လာာမည်် ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံ အတွွက်် ဆိုုပါ
� ါက

ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သအခြေ�ေအနေ� နှှင့််�

ရပ််ကွွက််အဆင့်�် သို့့��မဟုုတ်် ရပ််ကွွက််ခွဲဲ� အဆင့််�တွွင်် စတင််ပါါဝင််ခွွင့််�

ကိုု�က််ညီပြီးီ �း� အသုံးး�စရိိတ်
�
် သက််သာာထိိရော�ာက််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု�

ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ရပ််ကွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အဆင့််�၌ပင်် အသင့််�တော်�်�ဆုံးး��

စမ်းး�သပ််ထုုတ််ဖော်�်� နိုု�င််ပါါသည််။ ဂျျပန််နို�င်
ု ်ငံံ၏ နည်းး�ပညာာကိုု�

နည်းး�ပညာာနှှင့််� ကုုန််ကျျမှုုပုံံ�စံံ ကိုု� အခြေ�ေခံံ၍ ဒေ�သန္တတရ အမှိုု�က််သိိမ်းး�

ဆီီလျော်�်��သလိုု� အသုံးး�ချ
� ျ၍ လုုပ််ဆော�ာင််ထားး�ပြီး�း� စရိိတ််နည်းး�

လုုပ််ငန်းး�ကိုုပ
� င်် အသုံးး�ပြု� �ုနိုု�င််သည််။ ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ

ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ အကော�ာင််အထည််

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� သို့့��မဟုုတ်် ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး� တို့့��ကဲ့့�သို့့�
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ဖော်�်�နေ�သော�ာ ပြ�င််ဦးးလွွင််မြို့�့��ရှိိ� semi-sanitary landfill စနစ်် ကိုု� ဥပမာာယူူ နိုု�င််ပါါသည််။
၇။ မူူဝါါဒနည်းး�လမ်းး� အသီးး�သီးး�၏ ကုုန််ကျျမှုု၊ အကျိုးး���အမြ�တ်် နှှင့််� ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�မှုု တို့့��ကိုု� အထော�ာက််အထားး� အခြေ�ေပြု�ု ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာ
ပြီး�း�မှှသာာ မြူ�ူနီီစီပယ်
ီ
် အမှိုု�က််စီမံ
ီ ံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဖော်�်�ဆော�ာင််သင့်�်ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ နှှင့််� အခြား�း�နိုု�င််ငံံများ�း�ရှိိ� အလေ့�့အထ
ကော�ာင်းး�များ�း� ထံံမှှ သင််ခန်းး�စာာများ�း�စွာာ� ရရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��သည်် သီးး�သန့််� အခြေ�ေအနေ�ပေါ်�် မူူတည််နေ�နိုု�င််ပြီး�း�
ယင်းး�အလေ့�့အထ များ�း�ကိုု� မကူးး�ယူူခင်် သို့့��မဟုုတ်် အခြား�း�မြို့�့��များ�း�တွွင်် အသုံးး��မပြု�ုခင်် ဂရုုတစိုု�က်် ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။
အထော�ာက််အထားး� အခြေ�ေပြု�ု ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာချျက််များ�း� သေ�ချာ�ာ ပြု�ုလုုပ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် အော�ာင််မြ�င််မှုု မရှိိ�နိုု�င််သော�ာ စီီမံံကိိန်းး�များ�း� အတွွက်် ရှား��းပါးး�
ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာအရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း� ၎င်းး�တို့့��၏ အမှိုု�က််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� စနစ််
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် အတွွက်် စိိစစ််လေ့�့လာာမှုများ�း�
ု
ပြု�ုလုုပ််သည့််�အခါါ ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သော�ာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု
ပုံံ�စံံကိုု� နမူူနာာယူူ နိုု�င််ပါါသည််။
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အခန်းး�ဆုံးး�� မှှတ််စုုများ�း�
၁။

Daniel Hoornweg and Perinaz Bhada-Tata, What A Waste: A Global Review of Solid Waste Management (World
Bank, 2012), ix

၂။	စွွန့််�ပင််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု (SWM) ဆိုု�သော�ာ စကားး�လုံးး��သည်် အမှိုု�က်် စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� နှှင့််� သန့််�စင််ခြ�င်းး� စသည့််�တို့့��ကိုု�
	ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� ရည််ညွှန်းး
ှ �ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ကျေး�း�လက််ဒေ�သများ�း�၌ အမှိုု�က််စွွန့််�ပစ််မှုု စနစ််များ�း� မရှိိ�သေး�းသော�ာကြော��ာင့််�
ယခုုစာာတမ်းး�သည်် မြူ�ူနီီစပယ်် စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� (MSW) သို့့��မဟုတ်
ု ် မြူ�ူနီီစပယ်် စွွန့််�ပစ္စစည်းး� (MSW) စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ဟူူသော�ာ အသုံးး��ကိုု� ပိုု�မိုု�၍
	ရည််ညွှန်းး
ှ �လိုု�ပါါသည််။
၃။	မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံတွင်
ွ ် စွွန့််�ပစ််အရည််/ စက််မှုစွ
ု ွန့််�ပစ်် ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း နှှင့််� သန့််�စင််ရေး�း စက််ရုံများ
ံ� �း� အလုံံအ
� လော�ာက်် မရှိိ�ပါါ။ Global
Environmental Strategies (IGES) ၏ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် လေ့�့လာာမှုုတစ််ခုု၌ “အဓိိကကျျသော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဇုံံ� များ�း�မှှလွဲဲ�၍ အဓိိက
မြို့�့��ကြီး�း�သုံးး��ခုုတွွင်် [ရန််ကုန်
ု ်၊ မန္တတလေး�း နှှင့််� နေ�ပြ�ည််တော်�်�] စွွန့််�ပစ််အရည်် နှှင့််� ရေ�ဆိုးး�� ဗဟိုု�သန့််�စင််မှုု စနစ််များ�း� မရှိိ�သည််ကို�ု
	တွေ့�့�ရပါါသည််” ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ရာာ မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံ၌ ရေ�ဆိုးး��ရေ�ညစ်် အနည်းး�ငယ််ကို�သာာ
ု
ပြ�န််လည််သန့််�စင််နိုု�င််သည်် ဟုု ယူူဆရပါါသည််။
	နိုု�င််ငံံရှိိ� စက််မှုလု
ု ုပ််ငန်းး� စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� အများ�း�စုုအားး� စနစ််တကျျ သန့််�စင််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပဲဲ အမှိုု�က််ကျျင်းး� အတွွင်းး�သို့့�� စွွန့််�ပစ််ကြ�ပါါသည််။
၄။

Hoornweg and Bhada-Tata, What A Waste; နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဒေ�တာာ

၅။

Dickella Gamaralalage Jagath Premakumara et al., Waste Management in Myanmar: Current Status,
Key Challenges and Recommendations for National and City Waste Management Strategies (Institute for Global
Environmental Strategies, 2017), iv.
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Hoornweg and Bhada-Tata, What A Waste, ix

၇။

Premakumara et al., Waste Management, 7

၈။

Friedor Jeske, Waste Audit Report for Mandalay’s Two Dumpsites (ALARM, 2017).
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Premakumara et al., Waste Management.

၁၀။	အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� မှှ ၂၀၁၆ တွွင်် ထုုတ််ဝေ�သော�ာ သုုတေ�သနစာာတမ်းး� တစ််ခု၌
ု စာာရေး�းသူူ မိုု�က််ကယ််ဝင်းး�တားး� နှှင့််� မြ�နန္ဒာာ�သင်းး� တို့့��၏
	ဖော်�်�ပြ�ချျက်် အရ “စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�သည်် (အမှိုု�က််သိိမ်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု အပါါအဝင််) အဓိိက မြို့�့��ပြ�ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� ပေး�းအပ််ရာာတွင်
ွ ်
	ကုုန််ကျျသည််ထက်် လျော့�့��နည်းး�စွာာ� ကော�ာက််ခံံပြီး�း� မြို့�့��ပြ�ဝန််ဆော�ာင််မှုု အသုံးး��စရိိတ််များ�း�ကိုု� ကာာမိိစေ�ရန်် လိုု�င််စင်် လေ�လံံတင််ခြ�င်းး� များ�း�မှှ
	ရရှိိ�သော�ာ ငွေ�ေကြေး��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနေ�ပါါသည််”။ လိုု�င််စင်် လေ�လံံ ကိုု� ဥပမာာအဖြ�စ်် ကြ�ည့်�ပါ
် ါက သားး�သတ််လို�င်
ု ်စင်် လေ�လံံမှှ ရရှိိ�သော�ာ
ဝင််ငွေ�ေသည်် ကျေး�း�လက်် နှှင့််� မြို့�့��ပြ� လူူထုနှ
ု ှစ််ရပ််လုံးး��မှှ လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့်�် ကျေး�း�လက််လူထု
ူ ုသည်် မြို့�့��ပြ�ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�
အတွွက်် တစ််ဖက််တစ််လှမ်းး
ှ �မှှ ပါါဝင််အားး�ဖြ�ည့််� နေ�ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�ဖြ�စ််ရပ််က ရန််ပုံံ�ငွေ�ေခွဲဲ�ဝေ�မှုု မညီီမျှှခြ�င်းး�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�နေ�ပြီး�း�
	ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်ဝင််ငွေ�ေ ရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််သော�ာ စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ပုံံ�စံံ ထုုတ််ဖော်�်�နိုု�င််မှှသာာ ယင်းး�ပြ�ဿနာာ ပြေ�ေလည််မည်် ဖြ�စ််သည််။
၁၁။	မက််သယူးး�အာာနိုးး��လ််၊ ရဲဲသူူအော�ာင််၊ ဆူူဇန််ကမ့််�ဘဲဲ နှှင့််� ကြ�ည််ပြာ�ာချျစ််စော�ာ၊ မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံ၏ မြူ�ူနီီစီီပယ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ်် 43

စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��များ�း� အကြော��ာင်းး� သုံးး��သပ််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး� (အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� မူူဝါါဒရေး�းရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက်် စာာတမ်းး�ငယ််
အမှှတ်် (၇) ၂၀၁၅)၊ စာာ ၆-၇။
၁၂။

မိုု�က််ကယ််ဝင်းး�တားး� နှှင့််� မြ�နန္ဒာာ�သင်းး�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် မြို့�့��ပြ�နယ််မြေ�ေများ�း�၌ အများ�း�ပြ�ည််သူူ လိုု�အပ််ချျက််နှှင့်�် ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ပေး�းခြ�င်းး�
- စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�နှှင့််� ဌာာနများ�း�၏ စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဘတ််ဂျျက််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� (The Asia Foundation/ Renais
sance Institute, 2016) ။

၁၃။

အလုုပ််သမား�း၊ လူူဝင််မှုကြီးု �း�ကြ�ပ််ရေး�း နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�အင််အားး� ဝန််ကြီး�း�ဌာာန (၂၀၁၇)၊ Thematic Report on Population Projections
for the Union of Myanmar, States/Regions, Rural and Urban Areas, 2014–2050 (Census Report Volume 4-F)

၁၄။

Edward L. Glaeser, “Introduction” in Agglomeration Economics (University of Chicago Press, 2010), 1–14

၁၅။

Edward L. Glaeser and Abha Joshi-Ghani, The Urban Imperative: Toward Shared Prosperit
(The World Bank, 2013)

၁၆။

Tim Dobermann, Urban Myanmar (International Growth Centre, 2016)

၁၇။

Premakumara et al. (Ibid.), viii

၁၈။	ဆင့််�ပွား��းအမှိုု�က််သိိမ်းး�ခြ�င်းး� စနစ်် (secondary collection) ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး� တစ််ခုု အဖြ�စ်် အမှိုု�က််ယာာယီီ သိုု�လှော�ာ�င််ကန်် များ�း�ကိုု�
	တည််ဆော�ာက််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� ပိုု�မိုု� ထိိရော�ာက််စေ�ရန်် သာာမက အမှိုု�က််အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြ�င်းး� အတွွက််လည်းး�
အထော�ာက််အကူူ ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။ ဥပမာာ- Conveyer belt တပ််ဆင််၍ ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျနိုု�င််မည့်�် အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား�း�ထုုတ််ယူူ
	နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
၁၉။

Herman Huisman, Hans Breukelman, and Bert Keesman, Myanmar Waste Scoping Mission Report (Netherlands
Enterprise Agency, 2017)

၂၀။	ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််တွင်
ွ ် တော�ာင််ကြီး�း�၊ မူူဆယ််၊ လားး�ရှိုးး��၊ ညော�ာင််ရွှေ�၊ေ အေး�းသာာယာာ၊ ကျိုု��င်းး�တုံံ� နှှင့််� တာာချီီ�လိိတ််။ မန္တတလေး�း နှှင့််� စစ််ကို�င်းး
ု �
	တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တို့့��တွွင်် ပြ�င််ဦးးလွွင်် နှှင့််� မုံံ�ရွာာ� အသီးး�သီးး� ဖြ�စ််ကြ�သည််။
၂၁။

Asian Development Bank, Integrated Solid Waste Management for Local Governments: A Practical Guide (ADB
2017a)

၂၂။

Astrid Haas and Paul Collier, Financing Fast-Growing Cities (IGC: Growth Brief, 2017)

၂၃။	ရင်းး�မြ�စ်် - အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� (၂၀၁၉)
၂၄။	စာာရေး�းသူူများ�း�၏ မှှတ််သားး�ထားး�မှုု အရ တစ််ခုတည်းး
ု
�သော�ာ ခြွ�င်းး
ွ �ချျက််မှာာ� မန္တတလေး�းမြို့�့�� ဖြ�စ််သည််။ မန္တတလေး�းမြို့�့��တော်�်� စည််ပင််သာာယာာရေး�း
	ကော်�်�မတီီသည်် အမှိုု�က််သိုု�လှော�ာ�င််ကန််များ�း� ပါါဝင််သည့်�် ဆင့််�ပွား��းအမှိုု�က််သိိမ်းး� စနစ်် (secondary collection) ဖြ�င့််�
	လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပါါသည််။

၂၅။

Renaissance Institute မှှ မကြာ�ာသေး�းမီီက ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည့််� စာာတမ်းး�အရ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာာနှှစ််တွင်
ွ ် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

	လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေသည်် ပျျမ်းး�ပျျအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ဘဏ္ဍာာဝင််ငွေ�ေ၏ ၆၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ရှိိ�ပြီး�း�၊ လူူတဦးးကျျ ရရှိိ�ငွေ�ေ
၅၀၀၀၀ ကျျပ််ခန့််� ရှိိ�နေ�ပါါသည်် (Valley နှှင့််� Kyaw, ibid တွွင််ရှု)ု ။
၂၆။	ရင်းး�မြ�စ်် - ဒေါ�ါက််တာာသစ််ဆန်းး�၊ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� နှှင့််� Renaissance Institute မှှ စီီစဉ်် လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သော�ာ Horizontal Learning
Workshop 2018 တွွင်် ပြော��ာကြား�း�မှုု။
၂၇။

အချို့့��� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း� တွွင််မူူ ရေ�ဆိုးး��စုုပ််ခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့�� ပြ�င််ပ ဝင််ငွေ�ေရှှရှိိ�သည့်�် နည်းး�လမ်းး�များ�း�လည်းး� ရှိိ�နေ�ပါါသည်် (များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််�

	ကားး�တစ််စီးး� တိုု�က််လျှှင်် ၁၀၀၀၀ သို့့��မဟုုတ်် ၁၅၀၀၀ ကျျပ််)။ တော�ာင််ကြီး�း�တွွင််မူူ ၃၀၀၀၀ ကျျပ်် မှှ ၅၀၀၀၀ ကျျပ်် အကြား�း� ရရှိိ�သည််။
၂၈။

မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� မြို့�့��ငယ်် နှှင့််� မြို့�့��လတ်် တို့့��တွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍ စွွမ်းး�ရည််အားး�နည်းး�မှုု ရှိိ�နေ�ကာာ ပြ�ည််သူ့့� ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�

	လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရယူူနိုု�င််မည့်�် ကုုမ္ပပဏီီ တစ််ခုုခန့််�သာာ များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� ရှိိ�နိုု�င််ရာာ ယင်းး�အချျက််မှာာ� အံံအားး�သင့််�ဖွွယ််ရာာ မဟုုတ််ပါါ။
	သို့့��သော်�်�ငြား�း� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�သည့််� တင််ဒါါခေါ်�်ယူူမှုု ဖြ�စ််စဉ််ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� အားး�ဖြ�င့််� တာာဝန််ခံံယူူမှု၊ု ပြ�ည််သူ့့�
စည််မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး� များ�း�ဖြ�င့််� ညီီညွှှတ််မှုု ရှိိ�စေ�မည်် ဖြ�စ််ကာာ နော�ာင််တစ််ချိိ�န််တွွင်် ပြို�ု�င််ဆို�င်
ု ်မှုများ
ု �း�လည်းး� ပေါ်�်ထွွက််လာာနိုု�င််ပါါသည််။
၂၉။	ဒုုဦးးစီးး�အရာာရှိိ� ဖြ�င့််� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�၊ တော�ာင််ကြီး�း�စည််ပင််၊ ဇူူလို�င်
ု ် ၇၊ ၂၀၁၈။
၃၀။

DSO ၏ ခန့််�မှှန်းး�ချျက်် အရ ၇၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ရှိိ�ပြီး�း�၊ ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍခန့််�မှှန်းး�ချျက်် အရ ၇၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ရှိိ�သည််။

၃၁။

ယခုုစာာတမ်းး�ရေး�းနေ�သည့််� အချိိ�န််တွွင််ပင်် အေး�းသာာယာာ၌ အမှိုု�က််သိိမ်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းရန်် ကုုမ္ပပဏီအ
ီ သစ်် တစ််ခုုအားး� ငှား��းရမ်းး�ခဲ့့�ပြီး�း�၊

	ရွှေ�ေညော�ာင််တွင်
ွ ်မူူ ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�သို့့�� အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�လျှှက်် ရှိိ�သည််။
၃၂။	စာာချုု�ပ််တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် အခြား�း�အချျက်် နှှစ််ခုုမှာာ� “ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး�းသူ
ု
သည်
ူ
် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုု ဆိုု�င််ရာာ
စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး� များ�း�ဖြ�င့််� ညီီညွှှတ််မှုု ရှိိ�ရမည််” ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သလိုု� “ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းသူူသည်် ဒေ�သခံံများ�း� ကျေ�ေနပ််ရှိိ�စေ�ရန််
ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းရမည််” ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� စံံချိိ�န််စံံညွှန်းး
ှ � အသေး�းစိိတ််ကို�မူ
ု ူ ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
၃၃။

MIT, Solid Waste (Environmental Strategies for Cities, n.d.)

၃၄။

ADB (ibid.), 3

၃၅။

Herman Huisman, Hans Breukelman, and Bert Keesman, Myanmar Waste Scoping Mission Report (Netherlands
Enterprise Agency, 2017), 36

၃၆။

စည််ပင်် ဒုုတိိယ ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှုးး�ဖြ�င့််� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�။

၃၇။

ခြုံ�ံ�ငုံံ၍
� ကြ�ည့်�ပါ
် ါက ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ၄၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က စိိတ််ကျေ�ေနပ််မှု(ု သဘော�ာတူူသည်် သို့့��မဟုုတ်် အလွွန်် သဘော�ာတူူသည်် ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�)

	ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ၃၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ စိိတ််ကျေ�ေနပ််မှုု မရှိိ�ကြ�ပါါ (သဘော�ာမတူူ သို့့��မဟုတ်
ု ် အလွွန််သဘော�ာမတူူ ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�)။

၃၈။	မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� ရပ််ကွက်
ွ ် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး� အများ�း�စုုမှာာ� ခန့််�အပ််ခံံများ�း� ဖြ�စ််ကြ�ကာာ အချို့့���သော�ာ ရပ််ကွက်
ွ ်များ�း�တွွင််မူူ ရပ််ကွက်
ွ ်
	အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း� စတင််ပြု�ုလုပ်
ု ်နေ�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။
၃၉။

စည််ပင််အုပ်
ု ်ချုု�ပ််ရေး�း အချျက််အလက််များ�း�မှာာ� အနည်းး�ငယ်် ဟော�ာင်းး�နွွမ်းး�နေ�နိုု�င််ပြီး�း� ၂၀၁၄ သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� ကိုု� အခြေ�ေခံံထားး�ဟန််

	ရှိိ�ပါါသည််။ စည််ပင််အဖွဲ့့��တွွင်် ပစ္စစည်းး�ခွွန််အတွွက်် မှှတ််ပုံံ�တင််ထားး�မှုု ၅၀၀၀၀ ခန့််� ရှိိ�နေ�ပါါသည်် (ရင်းး�မြ�စ်် - စာာရေး�းသူူ၏
	တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�အရ)။
၄၀။

ယင်းး�ဖြ�စ််ရပ််မှာာ� ယခင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း လက််ထက််က ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� အင််တာာဗျူး�း� ဖြေ�ေဆိုု�သည့််� စည််ပင်် မန််နေ�ဂျာ�ာ တစ််ဦးးမှှ
ယင်းး�အချိိ�န််က တာာဝန််ယူူထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် သဘော�ာတူူညီချျ
ီ က်် အသေး�းစိိတ်် အချျက််အလက််များ�း� မရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�

	ဖြ�စ််သည််။
၄၁။

၎င်းး�တို့့��မှာာ� Phone Soe,Thar Lar နှှင့််� ချျမ်းး�မြ�၀တီီ ရပ််ကွက်
ွ ်များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။

၄၂။	အော�ာင််မင်္ဂဂလာာ ရပ််ကွက်
ွ ်တွင်
ွ ် ရပ််ကွက်
ွ ် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�မှှ အိိမ််ထော�ာင််စုု တစ််စုလျှ
ု ှင်် ၅၀၀ ကျျပ်် ကော�ာက််ခံံပြီး�း� ရပ််ရွာ�ာ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေအဖြ�စ််
	သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�မှှ လစဉ်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ရန်် ကုုန််ကျျစရိိတ်် စရိိတ်် ၆၀၀၀၀၀ ကျျပ်် (အလုုပ််သမား�း
နှှစ််ဦးး စရိိတ်် အပါါအဝင််) ၏ ထက််ဝက််ခန့််� ရရှိိ�ပါါသည််။ လိုု�ငွေ�ေကို�ု ဖြ�ည့််�နိုု�င််ရန်် စည််ပင််သာာယာာအဖွဲ့့��မှှ စက််သုံးး��ဆီီ ၁၆ ဂါါလံံ
	ထော�ာက််ပံ့့�ပါါသည်ံံ။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�ပုံံ�စံံကို�ု အော�ာင််မင်္ဂဂလာာ ရပ််ကွက်
ွ ်တွင်
ွ ် လ အနည်းး�ငယ််ခန့််�သာာ အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း� စည််ပင််အဖွဲ့့��၏
	သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းဌာာနမှှ ဝန််ဆော�ာင််မှုု ချဲ့့��ထွွင််သည့်�် အချိိ�န််၌ အော�ာင််မင်္ဂဂလာာ ရပ််ကွက်
ွ ်ကို�ပါ
ု ါ တာာဝန််ယူခဲ့
ူ ့�ပါါသည််။
၄၃။	ပစ္စစည်းး�ခွွန်် ၇.၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခ အဖြ�စ်် စီီပွား��းရေး�းလုပ်
ု ်ငန်းး�
များ�း�အားး� တစ််လလျှှင်် ၅၀၀၀ ကျျပ်် နှှင့််� ၁၀၀၀၀ ကျျပ်် အကြား�း� ကော�ာက််ခံံပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� စည််ပင်် သန့််�ရှှင်းး�ရေး�း ဌာာနအရာာရှိိ�
များ�း�၏ ခန့််�မှှန်းး�ချျက်် အရ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ ၄၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ အမှှန််တကယ်် ပေး�းဆော�ာင််ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသည််။
၄၄။

အစိုးး��ရ၏ တာာဝန််ခံံယူမှု
ူ ု မရှိိ�ခြ�င်းး�က အဆိုးး��ကျော့�့�� သံံသရာာ လည််စေ�ပါါသည််။ အခွွန်် နှှင့်�် အခ များ�း� ကော�ာက််ခံံမှုု တိုးး��မြှ�ှင့်�ရရှိိ�နို
်
ု�င််ရန််

	ယုံံ�ကြ�ည််မှုု လိုု�အပ််ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� မတိုးး��မြှ�ှင့်�နို
် ု�င််ပါါက စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း� အနေ�ဖြ�င့််�လည်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု ကော�ာင်းး�စွာာ� ပေး�းနိုု�င််မည််
	မဟုုတ််ပါါ။ ဝန််ဆော�ာင််မှုု မကော�ာင်းး�ပါါကလည်းး� လူူထု၏
ု ယုံံကြ� �ည််မှုကို
ု ု� လျော့�့��ကျျလာာမည်် ဖြ�စ််သည််။
၄၅။

Brooks Anderson, Privatisation: A Formula for Provision or Perversion of Municipal Solid Waste? (Clear Impression
Documentation Services, 2011)

၄၆။

Ibid

၄၇။

News 18, Review of outsourcing of solid waste management (News18.com, 2011)

၄၈။

Anderson (Ibid.)

၄၉။

Deccan Herald, Residents protest reopening of Mavallipura landfill site (DeccanHerald.com, 2015)

၅၀။

CCET, Planning and Implementation of Integrated Solid Waste Management Strategies at Local Level: The Case of
Surabaya City (IGES Centre Collaborating with UNEP on Environmental Technologies, 2017)

၅၁။

Ibid

၅၂။

UCLG, Surabaya, Indonesia: Clean and Green Initiative (United Cities and Local Governments, 2010)

၅၃။

အသေး�းစား�း ရပ််ရွာ�ာ မြေ�ေဩဇာာ ထုုတ််လုုပ််ရေး�း ဌာာနများ�း� တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�က ဒေါ်�်လာာ ရာာဂဏာာန်းး�သာာ ကုုန််ကျျနိုု�င််ပါါသည််။
ယင်းး�တို့့��ကို�ု တည််ဆော�ာက််ရန်် ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍ၊ NGO နှှင့််� မြူ�ူနီီစီီပယ်် အာာဏာာပိုု�င််များ�း� ပေါ�ါင်းး�၍ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ မတည််ထော�ာက််ပံ့့�

	နိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��နည်းး�တူူ မြူ�ူနီီစီီပယ်် အာာဏာာပိုု�င််များ�း�က မဟာာဗျူူ�ဟာာကျျသော�ာ နေ�ရာာများ�း�တွွင်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အဆင့််� မြေ�ေဩဇာာ
	ထုုတ််လုပ်
ု ်ရေး�း ဌာာနများ�း� တည််ဆော�ာက််နို�င်
ု ်ပါါသည််။
၅၄။

UCLG (Ibid)

၅၅။

ဧရိိယာာ တစ််ခုလုံးး�
ု �အားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး�းရန်
ု
် အရင်းး�အနှီးး��ငွေ�ေ ကြီး�း�မား�းသော�ာကြော��ာင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�များ�း�စွာာ� (စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�
အပါါအဝင််) တို့့��မှှ ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းပါါက ထိိရော�ာက််မှုု အားး�နည်းး�နိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််သော�ာ

	နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင်် မြို့�့��တော်�်�တစ််ခုုလုံးး�� ကဲ့့�သို့့�� ကြီး�း�မား�းကျျယ််ပြ�န့််�လှသော�ာ
ှ
ဧရိိယာာတစ််ခုုလုံးး�� စျေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ယန္တတရား�းများ�း�
	ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�နိုု�င််သည့်�် လုုပ််ငန်းး�ရှှင််တစ််ဦးး တည်းး�မှှ တာာဝန််ယူူ လုုပ််ကို�င်
ု ်ပါါသည််။
၅၆။

John Morton, Time to rethink how to harness the private sector to improve sustainable solid waste management
(World Bank Sustainable Cities Blog, 2017) ကိုု� ဥပမာာ အဖြ�စ်် လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။

အမှှတ်် (၁၁)၊ ကိုု�ယ့််�မင်းး�ကိုု�ယ််ချျင်းး�ရိိပ််သာာလမ်းး�၊ အနော�ာက််ငါးး�ထပ််ကြီး��း ရပ််ကွွက််၊
ဗဟန်းး�မြို့�့��နယ််၊ ရန််ကုန်
ု ်မြို့�့��၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုသမ္မ
ု
မတမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်�။
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