
စွွန့််�ပစွ�ပစွစည်း�� စွီမံံခန့််�ခွ�မံု လုုပ�ငန့်��မံ�း�အားး� ပုဂ္ဂဂလုိကသို့ို်
အားပ�နှံံံခြခင��အားပေါ်ပ်  စွီ�ပွး�ပေါ်��ဆိုိုင��း စွိစွစွ�ပေါ်လု့လုးမံု



ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာာ�        

ယခု ုသုတုေ�သုနအ�ကွ်် က်ညူီပီါါဝင််သုအူသု�ီသု�ီက်ုု တေက်း�ဇူး�ူ�င််စက်း� တေ�ပါးလိုုပုါါသုညီ်။ အထူး�ူသု��င််် 

အတေ�ွ�အကြုံက်ံ�နှငှ််် အသုပုါညီးများးး� များှတေဝခု့က်ြက်သုညီ်် တေ�းင််ကြီးက်�ီ၊ ဘားး�အံ၊ �ပါင််ဦး�လိုငွ်် နှှင််် များံုရွာား မြို့များ�ု��ုု�များှ 

စညီ်ပါင််သုးယးအ�ွ့� အးဏားပါုုင််များးး�က်ု ုတေက်း�ဇူး�ူ�င််လိုုုပါါသုညီ်။ စး�များ်��ပါ�စစုဉ်် �စ်တေလိုှးက််လိုံ�ု 

လိုများ်�ညွှနှ်များု တေပါ�ခု့သ်ုညီ်် အးရွာတှေ�းင််တေ��ရွာငှ််�များ ှJames Owen နှငှ််် ပါံပ်ါုု�က်ညူီတီေပါ�ခု့က်ြက်တေသုး municipal reform 

team အ�ွ့�သုး�များးး���စ်ကြက်သုညီ်် ထူးနွ်�သုက််တေအးင််၊ ယဇုူးင််ထူးနွ်�၊ များုု�များုု�စန်� နှငှ််် သုင််�ရွာညီ်များနွ်စု �ုု�အး� အထူးူ� 

တေက်း�ဇူး�ူ�င််တေကြက်းင််� တေ�ပါးလိုုပုါါသုညီ်။ 

အများုုက််စီများံခုန�်ခုွ့များဆုိုုုင််ရွား က်ွများ်�က်းင််သုမူျားးး� ��စ်ကြက်သုညီ်် သုန�်�များန်များး နှှင််် GRET အ�ွ့��ုု�များှ Friedor Jeske နှငှ််် 

Thibbaut Le Loc’h �ု�ုသုညီ်လိုညီ်� ယခုစုး�များ်�အ�ကွ်် က်ညူီတီေပါ�ခု့က်ြက်သုလိုု ု�များန်များးနှုုင််င်ံရွာှ ုအများုုက််စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ု

စနစ်များးး�နှှင််် စပါ်လိုးဉ််�၍ �န်�ုု�ရွာှုတေသုး အကြုံက်ံဉားဏာ်များးး���င််် ပါံပ်ါုု�ခု့်ပါါသုညီ်။ 

ယခု ုသုတုေ�သုနစး�များ်�က်ုု ပါံပ်ါုု�များမုျားးး�တေပါ�ခု့သ်ုညီ် က်ွနှ်ပုါ်�ုု�၏ များ�ု်�က််အ�ွ့�အစညီ်� Renaissance Institute 

က်ုုလိုညီ်� တေက်း�ဇူး�ူ�င််လိုုပုါါသုညီ်။ အးက်းဟိနု်� နှှင််် ရွာ့တေခုါင််ဦး� �ု�ုများှ သုတုေ�သုနဆိုုုင််ရွား ပါံပ်ါုု�များမုျားးး� တေပါ�ခု့သ်ုလိုုု 

Dan Jollans, Andrew Wilson နှငှ််် Ildrim Valley �ု�ုများလှိုညီ်� �န်�ုု�ရွာှုတေသုး အကြုံက်ံ�ပါ�များ�ှ်ခုးက််များးး� တေပါ�အပါ် 

ခု့ပ်ါါသုညီ်။      

ဦး�ကျေး��င််သုကုျေးတသု ီနှှင််် စာ�ကျေး��သုး : Anders Kirstein Møller 

အမြု�ုကျေးတ သုကုျေးတသုနအဖွဲ့�့� နှငှ််် ပါါဝင််အ��မြုဖွဲ့ည့််် ကျေး��သု��သုး�း��: James Owen နှှင််် ထွန့်�သု�်ကျေးအ�င််

ဂ�ပါ်ဖွဲ့စာ် ဒီဇီူးုုင််� : ကျေးဝယံံ�း ုု �မြု�င််် နှှင််် ထွန့်�သု�်ကျေးအ�င််

တည့််�မြုဖွဲ့တ် : Sandy Barron

ဓာ�တ်ပါံ ု: ထွန့်�သု�်ကျေးအ�င်် နှငှ််် Anders Kirstein Møller

မြု�န်��ဘာ�သု�မြုပါန်နှှင်််တည့််�မြုဖွဲ့တ် : ကျေးစာ���ကျေးဂ�ဒီုု� နှငှ််် ထွန့်�သု�်ကျေးအ�င််

Funded By



ဥကျေးယံး�ဇူးဉ်် 

�များန်များးနှုုင််င်ံရွာှ ု�များူနစီပါယ်အးဏားပါုငု််များးး� ��စ်ကြက်သုညီ်် စညီ်ပါင််သုးယးတေရွာ�အ�ွ့�များးး� နှှင််် မြို့များ�ု�တေ�း် စညီ်ပါင်် 
သုးယးတေရွာ�တေက်း်များ��ီုု�သုညီ် လိုများ်�၊ တေရွာပါုကု်် သုယွ်�န်��ခုင််� နှှင််် အများုုက်် စမီျားံခုန�်ခုွ့များုက့်သ်ုုု� မြို့များ�ု��ပါဝန်တေဆိုးင််များ ု
လိုပုါ်င်န်�များးး�အ�ကွ်် �းဝန်ရွာှုပါါသုညီ်။ ယင််�က့်သ်ုုု� �ပါညီ်သု�ူဝန်တေဆိုးင််များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး� 
ထူးတုေရွားက််တေက်းင််�များနွ်များသှုး မြို့များ�ု�များးး�သုညီ် သုးယးတေနတေပါးး်�ယွ်တေက်းင််�၍ က်းန်�များးတေရွာ�အ�ကွ်် 
သုင်််တေ�း်တေသုးတေနရွားများးး� ��စ်လိုးများညီ် ��စ်သုညီ်။ 

အထူးက််ပါါ ဝန်တေဆိုးင််များမုျားးး�တေပါ�ရွာန် အစုု�ရွာ�ငွ်် �းဝန်ရွာှုပါါသုညီ်။ သုုု�တေသုး်လိုညီ်� အစုု�ရွာများ ှ
�ုုက််ရိုုကု််ဝန်တေဆိုးင််များ ုတေပါ�သုင်််သုတေလိုး၊ သုုု�များဟိ�ု် ပါဂု္ဂဂလိုကု် က်န်ထူးရိုုုက််�း၊ ရွာပါ်ရွာားအစအု�ွ့�များးး� သုုု�များဟိ�ု် 
�စ်သုီ�ပါဂု္ဂဂလို �ုု�က် စမီျားံခုန�်ခုွ့မြို့ပါ�ီ ဝန်တေဆိုးင််များတုေပါ�များညီ်ဆိုုပုါါက် ပါုမုျားုုတေက်းင််�များနွ်များညီ်လိုး�ဆိုုုသုညီ်များးှ 
တေများ�ခုနွ်�ထူး�ု်�ယွ်ရွား ��စ်ပါါသုညီ်။ ယခုအုခုးက််သုညီ် �များူနစီပါယ်အးဏားပါုုင််များးး�အ�ကွ်် အတေရွာ�ကြီးက်�ီဆိုံု� 
များဝူါ�ဆိုုုင််ရွား ဆိုံ�ု���်ခုးက််လိုညီ်� ��စ်သုညီ်။ ဆိုုရုွာယှ်လိုစ်တေခု�်လိုနွ် စ�ီပါးွ�တေရွာ�က်းလိုအ�ငွ််� �များန်များးနှုုင််င်ံရွာှ ု
အစုု�ရွာအဆိုင်််အး�လိုံ�ုသုညီ် တေစး�က်ကွ်် နှငှ််် နှုုင််င်ံတေ�း်အကြက်း� ဆိုတီေလိုးး်များညီ်် တေဘားးင််�စ်ခုအု�ငွ််� 
လိုပုါ်တေဆိုးင််တေနရွာခုးနု်၌ စညီ်ပါင််အးဏားပါုုင််များးး�က် ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� လိုပုါ်င်န်�အပါ်နှှံများညီ််��စ်စဉ််က်ု ုစ�င််ခု့်ပါါသုညီ်။ 
ထူးုု�တေကြက်းင််် ၎င််��ုု��ွင်် သုင််ယစူရွားအတေ��ွအကြုံက်ံ� အနညီ်�င်ယ်သုး ရွာှတုေနပါါသုညီ်။   

ယခုစုး�များ်�အတေန��င််် စညီ်ပါင််အးဏားပါုငု််များးး�၏ အများုကု်် စမီျားံခုန�်ခုွ့များဆုိုုုင််ရွား ဝန်တေဆိုးင််များတုေပါ��ခုင််� 
ဆိုံ�ု���်ခုးက််များးး� ခုးများ�ှ်များကု်ုု ပါံပ်ါုု�တေပါ�ရွာန် ရွာညီ်ရွာာယ်ပါါသုညီ်။ အများုကု်် စမီျားံခုန�်ခုွ့များဆုိုုုင််ရွား ဝန်တေဆိုးင််များမုျားးး�က်ုု 
များညီ်သုကူ် �ုုက််ရိုုကု််တေပါ�အပါ်သုင်််သုနညီ်� ဆိုုုတေသုးတေများ�ခုနွ်�က်ုု တေ��ဆိုုရုွား၌ ယခုစုး�များ်�က် စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား 
ရိုတုေထူးးင်််များ ှခုးဉ််�က်ပါ်ထူးး��ခုင််� ��စ်ပါါသုညီ်။ အများုကု်် စမီျားံခုန�်ခုွ့�ခုင််�ဆိုုငု််ရွား လိုပုါ်င်န်��ုု�က်ုု “ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံများ”ု 
�ုု�အး� စီ�ပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား သုတုေ�သုန�ပါ�ရွားများ ှရွာရွာှထုူးး�သုညီ်် သုင််ခုန်�စးများးး�က်ုလုိုညီ်� စး�များ်��ငွ်် 
ထူးညီ််သုငွ််�ထူးး�များညီ် ��စ်သုညီ်။ ယခုစုး�များ်��ငွ်် �များန်များးနှုုင််င်ံ နှငှ််် အ�ခုး�တေသုး တေ�သု�ငွ််�နှုုင််င်ံများးး�များ ှ
��စ်ရွာပါ်တေလိုလ်ိုးများမုျားးး�က်ုုလိုညီ်� ထူးညီ််သုငွ််�ထူးး�မြို့ပါ�ီ များနှ်က်န်တေက်းင််�များနွ်သုညီ်် ခုးဉ််�က်ပါ်ပါံ ု
နညီ်�လိုများ်�အခုး�ု�က်ုုလိုညီ်� ရွားှတေ�ထွူး�ု်တေ�း် ထူးး�ပါါသုညီ်။ အ�ခုး�တေသုး��စ်ရွာပါ်နှငှ််် အတေလိုအ်ထူးများးး�က်ု ု
တေလိုလ်ိုး၍ အကြုံက်ံ�ပါ��င််�ပါခုးက််က်ု ု�ပါ�စထုူးး�မြို့ပါ�ီ ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� လိုပုါ်င်န်�အပါ်နှှံလိုုုတေသုး သုုု�များဟိ�ု် 
လိုက််ရွာှအုတေလိုအ်ထူးများးး�က်ု ု�ပါ��ပါင််လိုုတုေသုး စညီ်ပါင်် အးဏားပါုငု််များးး�အ�ကွ်် အတေထူးးက််အက် ူ��စ်များညီ်ဟိ ု
တေများှး်လိုင်််များပုါါသုညီ်။ 

ယခု ုသုတုေ�သုန လိုပုါ်င်န်�အး� United Kingdom’s Department for International Development Aid၊ 
Swiss Agency for Development and Cooperation နှငှ််် Australian Government’s Department of 
Foreign Affairs and Trade �ုု�များှ ပါံပ်ါုု�တေပါ�ထူးး��ခုင််� ��စ်ပါါသုညီ်။ ယခုစုး�များ်�ပါါ သုတေဘားးထူးး� 
အ�များင််များးး�သုညီ် စးတေရွာ�သုး�သုမူျားးး�နှငှ်််သုး လိုံ�ု၀ သုက််ဆိုုုင််�ခုင််� ရွာှုပါါသုညီ်။      

Matthew Arnold
ဌားတေနက်ုုယ်စး�လိုယှ်
အးရွာတှေ�းင််တေ��ရွာငှ််�
ရွာန်က်ုန်၊ ဇူးန်န၀ါရွာီလို ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်



ကျေးဝါဟာ�� အဓာပုါာ�ယံ် ဖွဲ့င့်််�ုုချး�်

ကျေးအဂးင််စာ ီမြုပါဿနာ –. အေ�ဂျျင််စီ ီပြ�ဿနာာ ဆို�ုသည််မှာာ� “အေ�းဂျျင်််” တစီ်ခု� ( တစီ်သးီ��ဂျဂလ သု��မှာဟု�တ် 
�စီ��ဖွဲ့�့� တစီ်ခု�) သည်် “ကိုု�ယ််စီ�းလာယ််” (တစီ်သးီ��ဂျဂလကုို သ�ု�မှာဟု�တ် �စီ��ဖွဲ့�့� တစီ်ခု�) တစီ်ခု��တ့ကို် 
ကို�ုယ််စီ�းပြ�ု၍ လ��်င်နာ်းအေဆို�င််ရွကွို်အေသ��ခုါ ကို�ုယ််စီ�းလာယ််၏ �ကိုျ ုု းစီးီ��့းနှာင််် ဆိုနာ�်ကိုျင််၍ အေဆို�င််ရွကွို်ရွနာ် 
�အေ�ကို�င််းရွင််းရွာသုည််် �အေပြခု�အေနာပြဖွဲ့စီ်သည််။       

ပါး�ကျေးပါါင််�လွှာပုါ်ကျေး��င််� ုမြုပါဿနာ –  ��းလး�း �းးအေ�ါင််းလ��်အေဆို�င််မှာည််ဆိုု��ါကို ��ုမှာ�ုအေကို�င််းမှာန့ာ်မှာည်် 
ပြဖွဲ့စီ်အေသ�်လည််း တစီ်ဦးးနှာင်််တစီ်ဦးး��ကို�း �ကိုျ ုု းစီးီ��့းဆို�ုင််ရွ� �ဋိ�ုကိုခရွာပုြခုင််းအေ�ကို�င််် �တးတကို ့
�းးအေ�ါင််းအေဆို�င််ရွကွို်နှ�ုင််ပြခုင််း မှာရွာသုည််် �အေပြခု�အေနာပြဖွဲ့စီ်သည််။  

စာည့််ပါင််သု�ယံ�ကျေး�� အဖွဲ့့�� (DAO) – စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး�ဖွဲ့့�� ဆို�ုသည််မှာာ� မြို့မှာုု �ပြ�ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ု�မှာျ ုု းမှာျ ုု း�တက့ို် 
တ�ဝနာ်ရွာုမြို့�းီ �ဓိကုို��းပြဖွဲ့င််် ပြ�ည််သး�လ��်င်နာ်းမှာျ�း (လမှာ်း၊ အေရွအေပြမှာ�င််း နှာင််် တးတ�း ကို�သ်�ု�)၊ �မှာုုကို် စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ု
နှာင််် အေ�သနှတရွ စီးီ��့းအေရွး ���်ခုျု�်မှာတု�ု�တင့်် ဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�းရွအေသ� ပြမှာူနာစီီ�ီယ််��ဏာ���ုင််မှာျ�း ပြဖွဲ့စီ်သည််။

ထွတု်�နု်ပါ��ဏ�း���း��တင့်် စာ�ီပါ�့��မြုဖွဲ့စာ်မြုချင််� - �မှာ�ဏာမှာျ�းစီ�့ထု�တ်လ��်သည််် လ��်င်နာ်းစီဥ််တင့်် 
�စီစည််းတစီ်ခု�ခုျင််းစီ၏ီ ထု�တ်လ��်မှာစုီရွတု် ပြမှာင်််မှာ�းပြခုင််း     

စာ�ီပါ�့�ကျေး��ပါည့်��ပါ ်- စီးီ��့းအေရွး�ည်�ရွ�် ဆိုု�သည််မှာာ� လးမှာ�ုသ�ုင််း�ဝနာ်းမှာျ�းသည်် လု���်ခုျကို်�မှာျ ုု းမှာျ ုု း 
ရွာုအေနာသည်််�ကို�းထု�မှာာ ၎င််းတု��၏ ရွာ�း�ါး�ရွင််း�ပြမှာစီ်မှာျ�း��း မှာည််ကို�သ်�ု� ခု�့အေဝသည််ကိုု� အေလလ်�ပြခုင််းပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

ထွတု်�နု်ပါ��ဏ�း���း��တင့်် စာ�ီပါ�့�မြုဖွဲ့စာ်မြုချင််� - �မှာ�ဏာမှာျ�းစီ�့ထု�တ်လ��်သည််် လ��်င်နာ်းစီဥ််တင့်် 
�စီစည််းတစီ်ခု�ခုျင််းစီ၏ီ ထု�တ်လ��်မှာစုီရွတု် နာည််း�ါးပြခုင််း

��ုာဏ ီ– �ကိုျ ုု း�ပြမှာတ် ရွယ်းသည််် စီးီ�့�းအေရွးလ��်င်နာ်း 

အချ��အ်သုံ�ုမြုပါုမြုချင််� – တစီ်စီး�တစီ်ဦးးသည်် ပြ�ည််သး�ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ုလ��်င်နာ်းမှာာ �ကိုျ ုု းခုးစီ�းရွအေသ�်လည််း ၎
င််းအေ�းအေဆို�င််ရွမှာည််် ဝနာ်အေဆို�င််မှာဆုို�ုင််ရွ� ကို�နာ်ကိုျစီရွတု်ကို�ု ကိုျခုးပြခုင််း မှာပြ�ုသည်််�ခုါ �ခုမှာ�်�သး�းပြ�ုပြခုင််း�င်် 
ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ထုု��ခုါ �ခုမှာ�်�သး�းပြ�ုပြခုင််း ပြ�ဿနာာဟု� အေခု်�ကိုသည််် ဝနာ်အေဆို�င််မှာမုှာျ�း ပြ�ည်််၀စီ�့ 
အေ�း��်နှ�ုင််မှာမုှာရွာုပြခုင််း ပြ�ဿနာာ အေ�်ထုက့ို်လ�နှ�ုင််သည််။      

ကျေးသု�င််�ကျေးမြုပါ�င််�ကျေးထွလ့ွှာ� ကျေး��ယံ�ှ်� ု– လးမှာျ�း၊ �ဖွဲ့�့��စီည််းမှာျ�း သု��မှာဟု�တ် နှ�ုင််င်းမှာျ�း ကို�သ်�ု� အေလလ်�ခုး ယ်းနာစီ် 
�မှာျ ုု းမှာျ ုု း��ကို�း မှာတးည်မီှာမုှာျ�းစီ�့ ရွာု အေသ��ခုါ အေယ်ဘု�ယ်ျ အေကို�ကို်ခုျကို်ခုျရွနာ် မှာပြဖွဲ့စီ်နှု�င်် သ�ု�မှာဟု�တ် 
ခုကို်ခု�အေစီသည််။      

��်လွှာံ�ု�း�� – တစီ်သးီ��ဂျဂလ၊ �စီ��ဖွဲ့�့� သ�ု�မှာဟု�တ် �ဖွဲ့�့��စီည််း တ�ု� တစီ်စီး�တစီ်ခု�ကို�ု အေဆို�င််ရွကွို်လ�အေ��င်် 
လး�ုအေဆို�်နှ�ုင််သည််် �ရွ�မှာျ�း။       

�န်ထွရိုု�ု် ချးုပါ်�ုု�န် �မြုဖွဲ့စာ်နှုငု််မြုချင််�  – ပြဖွဲ့စီ်နှ�ုင််ဖွဲ့ယ့်် �ရွး/�အေရွးအေ�် �စီ�ီစီဉ််�တ့ကို် သအေဘု�တးည်ခီုျကို် 
မှာခုျမှာာတ်နှ�ုင််ပြခုင််းအေ�ကို�င််် တစီ်ဖွဲ့ကို်ဖွဲ့ကို်မှာာ �ခု့င်််�အေရွး ယ်းနှ�ုင််သည််် �အေနာ�ထု�း ပြဖွဲ့စီ်အေ�်လ�ကို� 



�ဖွဲ့�့��စီည််းနှာစီ်ခု���ကို�း ကိုနာ်ထုရိုု�ကို် မှာခုျု�်ဆိုု�နှ�ုင််သည််် �အေပြခု�အေနာမှာျ ုု း ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ 

အေစီျးကိုက့ို်�ျကို်ပြခုင််းမှာျ ုု းပြဖွဲ့စီ်အေစီနှု�င််အေသ� စီးီ��့းအေရွး�ရွ �လ��ထု�်ပြ�ုလ��်ရွ�တင့်် �ဖွဲ့�့��စီည််းတစီ်ခု�မှာာ 
တစီ်ပြခု�း�ဖွဲ့�့��စီည််းမှာျ�းထုကို် သတင််း�ခုျကို်�လကို်မှာျ�း�ု�မှာ�ုရွထု�း၍ မှာှတမှာမုှာရွာုပြခုင််းမှာျ ုု းပြဖွဲ့စီ်သည််။

��ုာဏတီစာ်ချတုည့််�� ထွနု်�ချးုပါ်�သုည့််် အကျေးမြုချအကျေးန - လးအေ�ါင််းမှာျ�းစီ�့��း ဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�းရွကို� 
ကိုနာဦးးရွင််းနှာီးပြမှာု�်နှားစီရွတု် ကြီးကိုးီမှာ�းအေသ�အေ�ကို�င််် စီရွတု်ပြ�နာ်လည််ကို�မှာရုွနာ် �ခုျနုာ်�ကို�ပြမှာင်််သည်် အေစီျးကိုက့ို်မှာျ ုု းတ့င်် 
ယ်င််း�အေပြခု�အေနာ ပြဖွဲ့စီ်တတ်�ါသည််။ ထုု��အေပြခု�အေနာမှာျ ုု းတ့င်် ကို�မှာပဏာမီှာျ�းစီ�့ တမြို့�ုု င််နာကို်တည််း လည််�တ်ရွနာ် 
မှာပြဖွဲ့စီ်နှ�ုင််�ါ။     

ကျေးစား���့်�း�� – ဝယ််သးမှာျ�း နှာင််် အေရွ�င််းသးမှာျ�း ��ကို�း ကို�နာ်�စီစည််း သ�ု�မှာဟု�တ် ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ုလ�လာယ််နှ�ုင််မှာည််် 
နာည််းလမှာ်းမှာျ�း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ၄င််းတု��ကို�ု အေယ်ဘု�ယ်ျ��းပြဖွဲ့င််် မှာျကို်ပြမှာင််ကိုု�ယ််အေတ�့ မှာပြမှာင််နှ�ုင််�ါ။     

ကျေးစား���့် �ံ�ုရိုံ�ု� ု- မြို့�ုု င််ဆို�ုင််မှာ ုပြ�င််းထုနာ်အေသ� အေစီျးကိုက့ို်တင့်် �ရွင််း�ပြမှာစီ် ခု့�အေဝလျ�ထု�းပြခုင််းအေ�ကို�င််် 
လးမှာုဖွဲ့းလး�မှာဆုို�ုင််ရွ� ဆိုး�းရိုးးုမှာ ုပြဖွဲ့စီ်အေ�်သည််် �အေပြခု�အေနာ 

ကျေးစား���့်ယံနှတ����း�� - ကို�မှာပဏာမီှာျ�း �ပြမှာတ်�စီန့ာ်း�တ့ကို် မြို့�ုု င််ဆို�ုင််�ကို သကို�သ်�ု� အေစီျးကိုက့ို်တင့််းရွာု 
�င််��းစီ�မှာျ�းကို ၎င််းတု���တ့ကို် ရွရွာမုှာ ုမှာျ�းပြ��းအေစီရွနာ် လ��်အေဆို�င််သည််် နာည််းလမှာ်းမှာျ�း 

မြု�ူနစီာပီါယံ် စာန့််ပါစာ်ပါစာစည့််��း�� – မြို့မှာုု �ပြ�ဧရွယု်� တစီ်ခု��တ့င််း ပြ�ည််သးမှာျ�းကို စီန့ာ�်�စီ်သည််် �ရွည််မှာဟု�တ်အေသ� 
�ရွ�၀တုု��းလး�းကို�ု ဆို�ုလ�ုသည််။ 

ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု လွှာပုါ်င်န်�အပါ်နှှံမြုချင််� – �ဖွဲ့�့��စီည််း တစီ်ခု�ခု�သည်် ၎င််းတု���တ့ကို် ဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�းရွနာ် ပြ�င််� 
�ဖွဲ့�့��စီည််း တစီ်ခု�ခု�ကို�ု လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််းပြဖွဲ့စီ်သည််။ ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််းသည်် ��ဂျဂလကုို��ုင်် 
ပြ�ုလ��်ပြခုင််းနှာင််် တးည်ီပြခုင််း မှာရွာ�ုါ၊ ၎င််းတင့်် �စီ�ုးရွ၏လ��်င်နာ်း သ�ု�မှာဟု�တ် ��ုင််ဆို�ုင််မှာကုို�ု ��ဂျဂလကုို�ဖွဲ့�့��စီည််း 
တစီ်ခု�ခု�ထုးသ�ု� လ�ဲအေပြ��င််းအေ�း��်ပြခုင််း မှာရွာ�ုါ။  

အကျေးမြုချချံ အ�ု�ု်သု�ု်��ည့််�မြုချင််� – �မှာုုကို်ထု�တ်လ��်သည််် အေနာရွ� (ဥ်�မှာ�- �မုှာ် သ�ု�မှာဟု�တ် စီးီ��့းအေရွးလ��်င်နာ်း) 
မှာာစီတင််၍ �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းမြို့�းီ ထု�ုမှာာတဆိုင််် �မှာုုကို်ကိုနာ်သ�ု� ��ု�အေဆို�င််ပြခုင််း သု��မှာဟု�တ် �မှာုုကို်�း�သ�ု� တ�ုကို်ရို�ုကို် 
��ု�အေဆို�င််ပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။

�င်််ပါ�့� အ�ုု�်သု�ု်��ည့််�မြုချင််� – �မှာုုကို်�မှာ�ဏာ မှာျ�းစီ�့ကို�ု �မှာုုကို်ကိုနာ် မှာာ �မှာုုကို်�း�သ�ု� ��ု�အေဆို�င််ပြခုင််း

အ�း�အကျေးမြုပါ�င််� �နု်�းစာ�တု်�း�� - အေ�ဂျျင််စီပီြ�ဿနာာနှာင််် ဆိုင််တးသည််် သ�ီ�ုရွဆီို�ုင််ရွ� ရိုအုေထု�င်််တစီ်ခု� 
ပြဖွဲ့စီ်သည််။ သတင််း�ခုျကို်�လကို် မှာှအေဝမှာမုှာည်မီှာှပြခုင််းအေ�ကို�င််် စီးီ�့�းအေရွးလ��်င်နာ်းမှာျ�း ���ုထု�်အေဆို�င််း 
ကို�နာ်ကိုျရွမှာမုှာျ�းကို�ု စီစုီစီ်အေလလ်�ထု�းပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ကို�နာ်ကိုျမှာမုှာျ�းတ့င်် လ��်င်နာ်းသအေဘု�တးည်ခီုျကို် စီ�ခုျု�် 
အေရွးဆို့�ပြခုင််း၊ ည်ိနုှုုင််းပြခုင််း၊ စီစီ်အေဆိုးပြခုင််း နှာင််် သကို်အေရွ�ကို်မှာ ုရွာုအေစီပြခုင််း လ��်အေဆို�င််ရွ�၌ ကို�နာ်ကိုျမှာ�ု�းလး�းတ�ု� 
�ါဝင််�ါသည််။ 



��တု��

ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာာ�        ၂

ကျေး�ါဟာ�� အဓာပုါာါယံ် ဖွဲ့င့်််�ုုချး�်       ၄
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၂။ လွှာ�်ကျေးတ�့အသုံ�ုမြုပါုကျေးနကျေးသု� အ�ု�ု်သု�ု်��ည့််��စုာနစာ်   ၁၄

(က်) �များန်များးနှုငု််င်ံရွာှု က်းင်််သုံု�ဆို့ အတေလိုအ်ထူးများးး�က်ု ုခြုံခုံ�င်ံသုုံ�ုသုပါ်�ခုင််�  16

(ခု)  �များန်များးနှုုင််င်ံရွာှု ��စ်ရွာပါ်များးး�က်ု ုတေလိုလ်ိုး�ခုင််�     19

(ဂ္ဂ)  နှုုင််င်ံ�က်း��စ်ရွာပါ် တေလိုလ်ိုးများမုျားးး�      26

၃။ အ�ုု�်သု�ု်��ည့််�မြုချင််� စာ�ီံချန််ချ့���ုုု ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ုလွှာာ�ကျေးမြုပါ�င််��န်   ၂၉

   စာည့််ပါင််အဖွဲ့့���း��အတ့�်  ကျေး�း�ချးယံ်စာ�� နည့််�လွှာ�်��း��   

၄။ နဂုံ�ုနှငှ််် �း�ါဒီကျေး���� သုင််ချန်�စာ��း��      35

    (က်) ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� လိုပုါ်င်န်�လိုှ့တေ�ပါးင််�ရွား�ငွ်် စီ�ပါးွ���စ်များ ု   36

    (ခု) ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� လိုပုါ်င်န်�အပါ်နှှံ�ခုင််�ဆိုုငု််ရွား အတေလိုအ်ထူးများးး�   37

   (ဂ္ဂ) အများုကု််စမီျားံခုန�်ခုွ့�ခုင််�အတေပါ် က်းယ်က်းယ်�ပါန�်�ပါန�် သုံ�ုသုပါ်�ခုင််�  40

အချန်��ံ�ု �တှ်စာု�း��         ၄၃







၁။ �တု်��်     

စီးီ�့�းအေရွး�ည်�ရွ�် ဆိုု�သည််မှာာ� လးမှာ�ုသ�ုင််း�ဝနာ်းမှာျ�းသည်် 

လ�ု��်ခုျကို်�မှာျ ုု းမှာျ ုု း ရွာုအေနာသည်််�ကို�းထု�မှာာ ၎င််းတု��၏ 

ရွာ�း�ါး�ရွင််း�ပြမှာစီ်မှာျ�း��း မှာည််ကို�သ်�ု� ခု�့အေဝသည််ကိုု� အေလလ်�ပြခုင််း 

ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ထုု��ည်�ရွ�်မှာာအေနာ၍ ဆိုး�းပြဖွဲ့တ်ခုျကို် ခုျမှာာတ်ပြခုင််းမှာျ�းကိုု� 

နာားလည််သအေဘု�အေ�ါကို်မြို့�းီ လမှာ်းညွှနဲာ်ထုုနာ်းအေကိုျ�င််းနှ�ုင််ရွနာ် 

ကြီးကိုုု းစီ�းအေသ� ��းပြဖွဲ့င််် အေလလ်�မှာ�ုး�စီး�မှာျ ုု းမှာျ ုု း နှာင််် ကိုမှာာ��အေ�ကို�င််း 

စီဉ််းစီ�းအေတး့အေခု်မှာ�ုမှာျ ုု းမှာျ ုု း ထုက့ို်အေ�်လ��ါသည််။ ဆိုယ််စီ�နှာစီ် 

မှာျ�းစီ�့�ကို�အေ��င်် စီးီ��့းအေရွး�ည်�ရွ�်ဆိုု�င််ရွ� သ�အေတသနာပြ�ုပြခုင််းမှာာ 

ထုက့ို်အေ�်လ�သည််် သ�ီ�ုရွ ီနှာင််် �အေထု�ကို်�ထု�းမှာျ�း��း 

ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းရွာ ုစီန့ာ�်�စီ်�စီစည််း စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာုနာယ််�ယ််တ့င်် 

�သး�းခုျနှ�ုင််ရွနာ်�တက့ို် ယ်ခု�စီ�တမှာ်း��း အေရွးသ�းထု�းပြခုင််း 

ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ယ်ခု�စီ�တမှာ်းသည်် �ပြခု�းနှ�ုင််င်းမှာျ�းကိုု� အေလလ်�ရွ�မှာာ 

ရွရွာုထု�းသည််် �အေထု�ကို်�ထု�းမှာျ�းနှာင််် ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းတင့်် လကို်အေတ�့ 

ကိုျင်််သး�းအေနာသည််် �အေလ�်ထုမှာျ�းကို�ု အေ�ါင််းစီည််း၍ ပြမှာနာ်မှာ�နှု�င််င်းရွာ ု

ပြမှာူနာစီီ�ယ််��ဏာ���ုင််မှာျ�း ဆို�ုရွာယ််လစီ်အေခုတ်လန့ာ် စီီး��့းအေရွးတင့်် 

မှာည််သးကို စီန့ာ�်�စီ်�မှာုုကို်မှာျ�းကိုု� သမုှာ်းဆိုည််းသင်််သည်် နှာင််် မှာည််သု�� 

သမုှာ်းဆိုည််းမှာည််ကိုု� ဆိုး�းပြဖွဲ့တ်ရွ�၌  လမှာ်းညွှနဲာ်အေ�းနှ�ုင််ရွနာ် 

ရွည််ရွယွ််�ါသည််။ 

(�) မြို့�ုု �မြုပါ စာန့််ပါစာ်ပါစာစည့််��း��

�မှာုုကို် သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းဆိုု�င််ရွ� ဝနာ်အေဆို�င််မှာသုည်် 

ပြမှာူနာီစီ�ယ််��ဏာ���ုင််မှာျ�း အေ�းနှု�င််သည််် �အေရွးကြီးကိုးီဆိုး�း 

ပြ�ည််သး�ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ုတစီ်ခု�လည််း ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ု

မှာထုအုေရွ�ကို်လှင်် မြို့မှာုု �အေတ�်မှာျ�း၌ �မှာုကုို်မှာျ�းပြဖွဲ့င််် ည်စီ်�တ်လ�နှ�ုင််မြို့�းီ 

ကိုျနာ်းမှာ�အေရွးနှာင််် �တ်ဝနာ်းကိုျင််ဆို�ုင််ရွ� ကို�်ဆိုု�းတစီ်ခု�လည််း 

ပြဖွဲ့စီ်လ�နှ�ုင််သည််။ ကိုမှာာ�ဘုဏာ်ကို “မြို့မှာုု �တစီ်မြို့မှာုု �သည်် �မှာုကုို်မှာျ�းကိုု� 

ထုအုေရွ�ကို်စီ�့ စီမီှားခုနာ�်ခု့�နှ�ုင််ပြခုင််း မှာရွာ�ုါကို ��ုမှာ�ုရို�ု်အေထုး့သည််် 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ု�မှာျ ုု းမှာျ ုု းကို�ုလည််း စီမီှားခုနာ�်ခု့�နှ�ုင််ဖွဲ့ယ့်် မှာရွာ”ု  ဟု� မှာာတ်ခုျကို် 

အေ�းထု�း�ါသည််။1

ၡင််�လွှာင််�ချး�် (၁) မြု�ူနစီာပီါယံ် စာန့််ပါစာ်ပါစာစည့််��း�� 

ပြမှာူနာစီီီ�ယ်် စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််းမှာျ�းတင့်် �မှာုုကို်ဟု� ရွည််ညွှနဲာ်း 

အေခု်အေဝ်�ကိုသည််် မြို့မှာုု �ပြ�ဧရွယု်��တင့််း မြို့မှာုု �အေနာပြ�ည််သးမှာျ�းကို 

အေနာ�စီဉ်် စီ့နာ�်�စီ်အေသ� �ရွ�၀တုု��းလး�း �ါဝင််�ါသည််။2  

၎င််းတု��တင့်် အေရွဆိုု�းအေရွည်စီ် နှာင််် စီကို်မှာဇုုံး�ထုက့ို် စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််းမှာျ�း 

�ါဝင််ပြခုင််း မှာရွာသုလ�ု ယ်ခု�စီ�တမှာ်းတင့််လည််း 

ထုည်််သင့််းအေဖွဲ့�်ပြ�ထု�းပြခုင််း မှာရွာ�ုါ။3  ပြမှာူနာစီီီ�ယ်် စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််း 

စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာကုို�ု စီည််�င််��ဏာ��ု�င််မှာျ�း (သု��မှာဟု�တ်) 

စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး �ဖွဲ့့��မှာျ�းကို တ�ဝနာ်ယ်းထု�း �ါသည််။       

၉

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု



ထုအုေရွ�ကို်သည််် �မှာုုကို် သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း ဆိုု�င််ရွ� စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ုစီနာစီ် 

(MSW) တစီ်ခု� ပြဖွဲ့စီ်လ�ရွနာ်မှာာ� လ့ယ််ကိုးပြခုင််း မှာရွာ ုသလ�ု 

�ကို�နာ်�ကိုျလည််း မှာျ�း�ါသည််။  �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းဆိုု�င််ရွ� 

စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာစုီနာစီ်တ့င်် အေထု�ကို်�ု�� စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ၊ု �မှာုုကို်သမုှာ်းယ်�ဉ်် 

ဝယ််ယ်းပြခုင််း နှာင််် ထုနုာ်းသုမှာ်းပြခုင််း၊ �မှာုကုို်ကိုျင််း ကြီးကိုးီ�ကို�်စီမီှားပြခုင််း နှာင််် 

လးထု�ပြဖွဲ့င််် စီဉ််ဆိုကို်မှာပြ�တ် ထုအုေတ�့ခုျတု်ဆိုကို်ပြခုင််းတ�ု� �ါဝင််�ါသည််။ 

�ထုကို်�ါလ��်င်နာ်းမှာျ�းကိုု� အေဆို�င််ရွကွို်ရွနာ်�တက့ို် ပြမှာူနာစီီ�ယ်် 

��ဏာ���ုင််မှာျ�းသည်် �ဖွဲ့့���စီည််းဆို�ုင််ရွ�နှာင််် 

ဘုဏ္ဍာ�အေရွး�ရွင််း�ပြမှာစီ် မှာျ�းစီ�့ကို�ု �သး�းပြ�ုရွ�ါသည််။ �ပြခု�းအေသ� 

ဝင််အေင်န့ာည််း - ဝင််အေင်�့လယ််�လတ် နှ�ုင််င်းမှာျ�းကို�သ်�ု��င်် 

အ�ုု�်စာန့််ပါစာ်မြုချင််�သုည့်် လွှား�ဘုာ�သု�ယံ���ုုုင််�� အကျေး��ကြီး��ီ�စုာစ�ပါ် တစာ်ချမုြုဖွဲ့စာ်မြို့ပါ�ီ အထွး�သုမြုဖွဲ့င််် မြုပါည့််သုး� လွှာပုါ်င်န်��း��အတ�့် ဘာတ်ဂး�် 

အ�န််အသုတ်မြုဖွဲ့င်််သု� အသုံ�ုမြုပါုနှုငု််ကျေးသု� ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ုု ���နှုုင််င်ံ�း��အတ�့် ပါုု�ုု အကျေး��ကြီး��ီပါါသုည့််။ ကိုမှာာ�တစီ်ဝာမှာ်းရွာု လး ၃.၅ ဘုလီယီ်းခုနာ�် သ�ု�မှာဟု�တ် 

ကိုမှာာ�လးဦးးအေရွ၏ ထုကို်ဝကို်ခုနာ�်သည်် �မှာုကုို်စီန့ာ�်�စီ်ပြခုင််းဆို�ုင််ရွ� ဝနာ်အေဆို�င််မှာမုှာျ�းကို�ု လကို်လာမှာ်းမှာနီှ�ုင််ပြခုင််း မှာရွာု�ါ။5  ၎င််းပြ�ဿနာာမှာာ� 

�ပြမှာင််တင်််တယ််မှာ ုမှာရွာုပြခုင််း တစီ်ခု�တည််းသ� မှာဟု�တ်�ါ။ ကိုမှာာ�ဘုဏာ်၏ �ဆိုု��ရွ “စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််းမှာျ�းကိုု� အေကို�င််းမှာန့ာ်စီ�့ မှာစီီမှားနှ�ုင််ပြခုင််း 

ကို လးသ�းထု�ကိုျနာ်းမှာ�အေရွး၊ အေ�သတင့််း နှာင််် ကိုမှာာ��်တ်ဝနာ်းကိုျင််၊ နှာင််် စီးီ�့�းအေရွးတု���အေ�် ကြီးကိုးီမှာ�းအေသ� သကို်အေရွ�ကို်မှာ ုရွာု�ါသည််။”6  

သကို်အေရွ�ကို်မှာမုှာျ�းကို�ု အေပြဖွဲ့ရွာင််းရွနာ်�တက့ို် ကို�နာ်ကိုျစီရွတု်သည်် ယ်ခုင််ကိုတည််းကို စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််းမှာျ�းကိုု� အေကို�င််းစီ�့စီမီှားလှင်် 

ကို�နာ်ကိုျမှာည်််စီရွတု်ထုကို် အေရွရွာည််တင့်် ပြမှာင်််မှာ�းမှာည််ပြဖွဲ့စီ်သည််။    

ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းတင့််လည််း �မှာုကုို်သမုှာ်း စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာစုီနာစီ် 

ကို�နာ်ကိုျစီရွတု်သည်် ပြမှာူနာစီီ�ယ််��ဏာ���ုင််မှာျ�း (စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း) 

၏ �ကြီးကိုးီဆိုး�း သ�မှာနာ်�သး�းစီရွတု်လည််း ပြဖွဲ့စီ်အေနာ�ါသည််။4 

စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး �ဖွဲ့့��မှာျ�း၏ သနာ�်ရွာင််းအေရွးဌာ�နာသည်် 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းခု နှာင််် �ပြခု�း အေကို�ကို်ခုးမှာမုှာျ�းမှာာ 

ဝင််အေင်ရ့ွရွာုအေသ�်လည််း စီည််�င််�ဖွဲ့့��၏ �င််မှာဘုတ်ဂျျကို်ထုးမှာာလ�သည််် 

အေထု�ကို်�းအ်ေင် ့�အေ�်၌သ� �ဓိကုို မှာာီခု�ုအေနာရွပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ဇုံယ်�း (

၁) တ့င််  အေတ�့ရွသည််် �တ�ုင််း အေတ�င််ကြီးကိုးီစီည််�င်် �ဖွဲ့့��၏ 

သနာ�်ရွာင််းအေရွးဌာ�နာ၏ ကို�နာ်ကိုျစီရွတု်သည်် စီည််�င််တစီ်ဖွဲ့့��လး�း စီ�စီ�အေ�ါင််း 

သ�မှာနာ် ကို�နာ်ကိုျစီရွတု်၏ င်ါး�း�တစီ်�း�မှာှ (ကြီးကိုးီမှာ�းအေသ�်လည််း 

တပြဖွဲ့ည််းပြဖွဲ့ည််းအေတ� ်အေလှ�န်ာည််းလ�) �ါဝင််မှာ ုရွာုအေနာ�ါသည််။  

�တ�င��က��စည�ပင�     ၂၀၁၄- ၁၅     ၂၀၁၅- ၁၆     ၂၀၁၆- ၁၇     ၂၀၁၇- ၁၈

သန ��ရ�င���ရ�ဌ�န၏ 
အသ���စရ�တ�     

စည�ပင� current 
အသ���စရ�တ�၏ %

စည�ပင� total 
အသ���စရ�တ�၏ % 

272

26%

15%

158

15%

8%

164

19%

8%

170

18%

4%

ဇူးယံ�� (၁) - ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ချုနှစှာ်�ှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ချုနှစှာ်အတင့််� ကျေးတ�င််ကြီး��ီမြို့�ုု �နယံ်စာည့််ပါင်် သုန််�ငှ််�ကျေး��ဌာ�န၏ အသုံ�ုစာ�တု် 

(ကိုျ�်သနာ်းအေ�ါင််းပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ စီည််�င််ဌာ�နာတစီ်ခု�လး�း၏ �သး�းစီရွတု်နှာင််် �ခုျ ုု းခုျထု�း�ါသည််။)     

၁၀

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု



ၡင််�လွှာင််�ချး�် (၂) မြု�န်��နှုုင််င်ံ၏ အ�ု�ု်ထွ�့်နှုန်� 

ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်း၏ မြို့မှာုု �ပြ� �မှာုုကို်ထု�တ်လ��်မှာနုှနုာ်းသည်် လှင််ပြမှာနာ်စီ�့ 

တ�ုးပြမှာိင်််လ�လှကို်ရွာုသည််။ ကိုမှာာ�ဘုဏာ်၏ ခုနာ�်မှာာနာ်းခုျကို်�ရွ 

၂၀၁၂ ခု�နှာစီ်၌ ပြမှာူနာစီီ�ီယ်် စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််း တစီ်မှာျ ုု းတည််း�င်် 

တစီ်ရွကို်လှင်် ၅၆၁၆ တနာ် ထုက့ို်ရွာုခု�်မြို့�းီ လးတစီ်ဦးးကိုျ 

�မှာုုကို်ထုက့ို်နှုနာ်းသည်် တစီ်ရွကို်လှင်် ၀.၄၄ မှာာ ၀.၈၅ 

ကိုလီ�ုဂျရွမှာ်နှနုာ်း ပြဖွဲ့င််် ပြမှာိင်််တကို်အေနာအေသ�အေ�ကို�င််် ၂၀၂၅ 

နှာစီ်�အေရွ�ကို်တင့်် တစီ်ရွကို်လှင်် ၂၁၀၁၂ တနာ်နှနုာ်း ထုက့ို်ရွာုနှ�ုင်် 

�ါသည််။ 7  ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းရွာု �ကြီးကိုးီဆိုး�းမြို့မှာုု �ပြ� ဗဟုု�ခုျကို်မှာျ�း၏ 

�မှာုုကို်ထု�တ်လ��်မှာနုှနုာ်းသည်် လှင််ပြမှာနာ်စီ�့ ပြမှာိင်််တကို်အေနာသည််ဟု� 

�ပြခု�း သ�အေတသနာမှာျ�းကိုလည််း အေဖွဲ့�်ပြ�အေနာ�ကိုမြို့�းီ သနာ�်ပြမှာနာ်မှာ�မှာာ 

Friedor Jeske ၏ တက့ို်ခုျကို်မှာ�ုရွ ၂၀၁၇ တင့်် မှာနှတအေလးမြို့မှာုု �၏ 

လးတစီ်ဦးးကိုျ �မှာုကုို်ထု�တ်လ��်မှာနုှနုာ်း သည်် တစီ်ရွကို်လှင်် 

၀.၆၈ ကိုလီ�ုဂျရွမှာ် ရွာ�ုါသည််။8  ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းရွာု ပြမှာူနာစီီီ�ယ်် 

စီန့ာ်�စီ်�စီစည််းမှာျ�းတင့်် �မုှာ်အေထု�င််စီ��မှာုုကို် (၆၀%)၊ 

အေစီျး�မှာုကုို် (၁၀%) နှာင််် စီးီ��့းအေရွးလ��်င်နာ်း �မှာုကုို် (၁၀%) တု�� 

�ါဝင််�ါသည််။ ၎င််းတု��တင့်် အေ��်ဂျနာ်းနာစီ် �မှာုကုို် (၇၇%) ကို 

�မှာျ�းဆိုး�းပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ �လတ်စီတစီ် (၁၃%)၊ စီကိုူူ (၇%) နှာင််် 

�ပြခု�း (၃%) တု�� �ါဝင််�ကို�ါသည််။ မှာာတ်ခုျကို်-  �ဓိကုိုမြို့မှာုု �ပြ� 

ဗဟု�ုခုျကို် မှာျ�း၌ အေ��်ဂျနာ်းနာစီ် �မှာုကုို်�ါဝင််မှာနုှနုာ်း �နာည််းင်ယ်် 

အေလှ�န်ာည််းမြို့�းီ ( ရွနာ်ကို�နာ်နှာင််် မှာနှတအေလးတင့်် ၆၇% နှာင််် ၇၂% 

�သးီသးီ) �လတ်စီတစီ်နှာင််် စီကို်မှာလု��်င်နာ်း �မှာုကုို် �ါဝင််နှနုာ်း 

��ုမှာ�ု မှာျ�းပြ��း�ါသည််။9       

ချ။ ဗဟာုခုျးုပါ်�ုုင််� ုကျေးလွှာ့�ခ်ျးမြုချင််� နှငှ််် မြု�ူနီစာပီါယံ် 
အပုါ်ချးုပါ်စာ�ီံ� ု    

ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းသည်် ဗဟုု�ခုျု�်ကို�ုင််မှာ ုအေလှ�ခ်ုျပြခုင််းဆို�ုင််ရွ� 

ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�မှာမုှာျ�းကို�ု မှာ�ကို�အေသးမှာကီို�င်် စီတင််ခု� ်�ါသည််။ 

၂၀၀၈ ဖွဲ့�့�စီည််း�း��အေပြခုခုးဥ်�အေ��ရွ ပြ�ည််နာယ််နှာင််် တ�ုင််းအေ�သကြီးကိုးီ 

(၁၄) ခု�တင့်် အေ�သဆို�ုင််ရွ� လတဲ်အေတ�်မှာျ�း ဖွဲ့့��စီည််းခု� ်�ါသည််။ 

ပြမှာူနာစီီီ�ယ်် ���်ခုျု�်အေရွး�အေ�် ထုနုာ်းအေကိုျ�င််းကြီးကိုးီ�ကို�်�ု�င််ခုင့်််ကို�ု

လည််း (၂၀၁၁) တင့်် ပြ�ည််နာယ်် နှာင််် တ�ုင််းအေ�သကြီးကိုးီ �စီ�ုးရွမှာျ�းထုးသု�� 

လ�ဲအေပြ��င််းအေ�း��်ခု�သ်ည််။ ပြ�ည််နာယ််/တု�င််းအေ�သကြီးကိုးီ �စီ�ုးရွတ�ု�သည်် 

စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး�ဖွဲ့့��မှာျ�းကို�ု ထုနုာ်းအေကိုျ�င််းကြီးကိုးီ�ကို�်�ု�င််ခုင့််် 

ရွာုအေသ�်လည််း လကို်အေတ�့တ့င််မှား စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းသည်် လတ့်လ�်စီ�့ 

ရွ�်တည််�ကို�ါသည််။ စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး�ဖွဲ့့��မှာျ�း၏ 

၁၁

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု

လ��်င်နာ်းတ�ဝနာ်တ့င်် �မှာျ ုု းမှာျ ုု းအေသ� လးမှာုစီးီ�့�းအေရွး 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာမုှာျ�းအေ�းပြခုင််း �ါဝင််မြို့�းီ လကို်အေတ�့ �မှာာနာ်တကိုယ်် 

လ��်င်နာ်းအေဆို�င််ရွကွို် ရွ�တင့််မှား �ကိုနာ�်�သတ်�နာည််းင်ယ်် 

ရွာု�ါသည််။ �ဘုယ််အေ�ကို�င်််ဆို�ုအေသ�် စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းသည်် 

ကို�ုယ််��ုင််ဘုဏ္ဍာ�အေင် ့ရွာ�အေဖွဲ့ရ့ွမြို့�းီ ဘုဏ္ဍာ�အေင်ရ့ွရွာုနာုင််သည််် 

�ရွင််း�ပြမှာစီ်မှာာ�လည််း ကိုျဉ််းအေပြမှာ�င််းကို� �ဓိကုို��းပြဖွဲ့င််် 

လ��်င်နာ်းလ�ုင််စီင်် အေရွ�င််းခုျပြခုင််း နှာင််် ပြ�ည််နာယ််/တု�င််းအေ�သကြီးကိုးီ 

�စီ�ုးရွ၏ လဲ�အေပြ��င််းအေင် ့�နာည််းင်ယ််�အေ�်တင့်် မှာာီခု�ုအေနာရွပြခုင််း 

ပြဖွဲ့စီ်သည််။10  ထု�ု�အေ�ကို�င််် စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း၏ �ဓိကုို 

လ��်င်နာ်းအေဆို�င််ရွကွို်မှာမုှာျ�းမှာာ� အေရွအေပြမှာ�င််းနှာင််် လမှာ်းမှာျ�း 

တည််အေဆို�ကို်ပြခုင််း၊ �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််ပြခုင််း နှာင််် အေ�သနှတရွ 

စီးီ�့�းအေရွးလ��်င်နာ်းမှာျ�းကိုု� စီမီှား���်ခုျု�်ပြခုင််း စီသည််် 

ပြ�ည််သး�ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ုလ��်င်နာ်းမှာျ�းသ� ပြဖွဲ့စီ်လ��ါသည််။11

မြု�ူနီစာပီါယံ်အ�ဏ�ပါုုင််�း��သုည့်် ကျေးဒီသုနှတ� ဝန်ကျေး��င််�လုွှာပုါ်င်န်��း�� 

တုု�တ�်ကျေး��င််��န့်ကျေးအ�င်် လွှာုပါ်ကျေး��င််နှုုင််�န် 

တ�းထွး�မြုချ��သုည့်််ကျေးန���ု ု��ှထုွ��ပါါသုည့််။ 

ပြမှာူနာစီီီ�ယ််��ဏာ���ုင််မှာျ�းသည်် ဗဟုု��စီ�ုးရွထုကို် ပြ�ည််နာယ််/

တ�ုင််းအေ�သကြီးကိုးီ လတဲ်အေတ�်မှာျ�းကိုု�သ� တ�ဝနာ်ခုးရွ�ါသည််။ 

ထု�ု�အေ�ကို�င််် စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး�ဖွဲ့့�� မှာျ�းသည်် မှားဝါ��သစီ်မှာျ�းနှာင််် 

ဆိုနာ်းသစီ်အေသ� ဖွဲ့့း�မြို့ဖွဲ့ုု းအေရွးလ��်င်နာ်းမှာျ�းကိုု� လတ့်လတ့်လ�်လ�် 

�း�အေဖွဲ့�်စီမှာ်းသ�် နှု�င််�ါသည်် (ပြ�ည််နာယ််/တု�င််းအေ�သကြီးကိုးီ 

လတဲ်အေတ�်မှာျ�းမှာာ ပြ�ဌာ�နာ်းထု�းသည််် စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး 

ဥ်�်အေ�နှာင်််�ည်)ီ။12 ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်း၏ ပြ�ည််သး�အေရွးရွ����်ခုျု�်မှာ ု

မှားအေဘု�င််သည််လည််း လျင််လျင််ပြမှာနာ်ပြမှာနာ် တု�းတကို် 

အေပြ��င််းလ�အေနာအေသ�အေ�ကို�င််် စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း�တက့ို်လည််း 

သကို်ဆို�ုင််ရွ� စီည််�င််နာယ််အေပြမှာနှာင််် ဆိုအီေလျ�်အေ��င်် တပြဖွဲ့ည််းပြဖွဲ့ည််း 

ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�နှု�င််မှာည််် �မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ု�း�စီး�သစီ်�မှာျ ုု းမှာျ ုု းကို�ု 

စီမှာ်းသ�်�း�အေဖွဲ့�်ရွနာ် �ခုင့်််�လမှာ်းမှာျ�းစီ�့ ရွာုအေနာ�ါသည််။

မြို့�ုု �မြုပါဧ�ယုံ��း���ုု ထွကုျေး���်စာ�့ စာ�ီံချန််ချ့�နှုုင််ကျေး����ှ မြု�န်��နှုုင််င်ံ 

ကျေး��ညှ့််ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ုု �တုု�တ�်�အုတ့�် အလွှာန့် အကျေး��ကြီး��ီပါါသုည့််။ ၂၀၁၄ 

တစီ်နှ�ုင််င်းလး�း သနာ်းအေခုါင််စီ�ရွင််း�ရွ ခုနာ�်မှာာနာ်းအေပြခု ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းလးဦးးအေရွ 

၃၀ ရွ�ခု�ုင််နှုနာ်းသည်် မြို့မှာုု �ပြ�ဗဟုု�ခုျကို် အေနာရွ�မှာျ�းတင့်် 

အေနာထု�ုင််လှကို်ရွာမုြို့�းီ �အေရွာ�အေတ�င််��ရွာတင့်် ��တယု်�နာည််းဆိုး�း 

ရွ�ခု�ုင််နှုနာ်းလည််း ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ သု��အေသ�်လည််း လကို်ရွာ�ုခုျနုာ်တ့င်် 

အေကိုျးလကို်မှာာမြို့မှာုု �ပြ�သ�ု� အေပြ��င််းအေရွ�့�အေပြခုခုျမှာနုှာင််် မြို့မှာုု �ပြ�ပြဖွဲ့စီ်ထုန့ာ်းမှာု တ�ု� 

လှင််ပြမှာနာ်စီ�့ ပြဖွဲ့စီ်အေ�်အေနာ�ါသည််။ သနာ်းအေခုါင််စီ�ရွင််းလးဦးးအေရွ 

ခုနာ�်မှာာနာ်းခုျကို်�ရွ  ၂၀၁၅ နှာင််် ၂၀၃၀ ခု�နှာစီ် ��ကို�းတင့်် (၅) နှာစီ်တ�ုင််း 



ဂ။ မြုပါည့််သုး� စာန့််ပါစာ်ပါစာစည့််� စာ�ီံချန််ချ့�� ုစာနစာ်   
  
အ�ုု�်စာ�ီံချန််ချ့��စုာနစာ်�ုု မြုပါုမြုပါင််ကျေးမြုပါ�င််�လွှာ���၌ �ည့််သုး� 

အ�ုု�်သု�ု်��ည့််��န် တ�ဝန်�ှသုုည့်် နှငှ််် ဝန်ကျေး��င််�ကုျေးပါ��န် 

�ည့််��သ်ုု်ု �န်ပါံကုျေးင်�့�ှကျေးဖွဲ့�့ည့်် စာသုည့််် မြုပါည့််သုး�စာပီါ�့�ကျေး���ုငု််�� 

အကျေးမြုချချံကျေး��ချန့်��း���ုု ကျေးမြုဖွဲ့�ငှ််���ည့်် မြုဖွဲ့စာ်သုည့််။ အေ�သ�ဆိုင်််ပြဖွဲ့စီ်အေစီ 

ပြ�ည််အေထု�င််စီ��ဆိုင်််ပြဖွဲ့စီ်အေစီ �စီု�းရွတစီ်ရွ�်၏ တ�ဝနာ်မှာာ� �ည်�အေရွး၊ 

လးဦးးအေရွတစီ်သနာ်းခုနာ�်သည်် မြို့မှာုု �ပြ�မှာျ�းသု�� အေပြ��င််းအေရွ�့�ကိုမှာည််ဟု� 

တက့ို်ခုျကို်ထု�း �ါသည််။13 လးတစီ်ဦးးခုျင််းနှာင််် ကို�မှာပဏာမီှာျ�း နားီကို�်စီ�့ 

တးယ်ာဉ််တည််ရွာုမှာ ု�ကိုျ ုု းအေကိုျးဇုံးးဟု� အေခု်�ကိုသည််် အေ�ါင််းစီည််း 

သကို်အေရွ�ကို်မှာ ု(agglomeration effect) အေ�ကို�င််် 

မြို့မှာုု �ပြ�ဗဟုု�ခုျကို်မှာျ�းသည်် စီးီ��့းအေရွးတု�းတကို်မှာကုို�ု �ဓိကုို 

အေမှာ�င််းနှာင််ရွ� အေနာရွ�မှာျ�း ပြဖွဲ့စီ်လ��ါလမုှာ််မှာည််။14,15  မြို့မှာုု �မှာျ�းကို�ု 

အေကို�င််းမှာန့ာ်စီ့� စီမီှားခုနာ�်ခု့�နှ�ုင််�ါကို ဆိုနာ်းသစီ်တထီုင့််မှာ ုရွာုအေသ�၊ 

“��းလး�း�ါဝင််နှ�ုင််အေသ� �မီှာ�ုကိုရွကို်တစီ်လး��ဖွဲ့�့��စီည််း” 

အေ�်ထုက့ို်လ�နှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ု��းနာည််း�ါကို 

မြို့မှာုု �မှာျ�းသည်် လးဦးးအေရွ ထုးထု�်�ကို�်သ�ု်မြို့�းီ မှာခုုင််း နှာင််် အေရွ�ဂျါ 

အေ�ါမှာျ�းရွ� အေနာရွ�မှာျ�း ပြဖွဲ့စီ်လ�မှာည််။ 16 သနာ�်ရွာင််းကိုျနာ်းမှာ�အေသ�မြို့မှာုု �မှာျ�း 

တည််အေဆို�ကို်ထုနုာ်းသုမှာ်းအေရွးမှာာ� မြို့မှာုု �ပြ�ဖွဲ့့း�မြို့ဖွဲ့ုု းအေရွး၏ 

�ဓိကုို�အေ�ကို�င််း�ရွ�လည််း ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ 

အ�ုု�်စာ�ီံချန််ချ့�� ုနှှင််် တ����ဝင်် အ�ု�ု်စာန့််ပါစာ်မြုချင််� တု်ု�ှ� 

မြု�န်��နှုုင််င်ံ�ှု စာည့််ပါင််အ�ဏ�ပါုငု်် �း��အတ�့် ကျေးချါင််�ချ�စာ�� 

�စုာစ�ပါ်�း�� မြုဖွဲ့စာ်ကျေးနသုည့််။ ��ရွာအေဖွဲ့�င််အေ�းရွာင််းနှာင််် 

စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး�ဖွဲ့့��မှာျ�း ��ကို�း အေတ�့ဆိုး�အေဆိုး့အေနှး့မှာမုှာျ�း�ရွ 

�မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာသုည်် စီည််�င််��ဏာ��ု�င််မှာျ�း 

ရွင််ဆို�ုင််အေပြဖွဲ့ရွာင််းအေနာရွသည််် �ဓိကုို ကိုစုီစရွ�်တစီ်ခု� ပြဖွဲ့စီ်သည််ဟု� 

အေပြ��ဆို�ုအေလရ်ွာု�ါသည််။     

မြု�န်��တစာ်နှုုင််င်ံလွှာံ�ုအတ�့် တစာ်ချတုည့််�ကျေးသု� အ�ု�ု်စာ�ီံချန််ချ့�� ု

စာနစာ်မြုဖွဲ့စာ်ကျေး����ှ �နဦး�အ�င်််17 တင့််သု� �ှုပါါကျေးသု�သုည့််။ 

သ�ု�အေသ�်လည််း �ု�မှာ�ုအေကို�င််းမှာန့ာ်အေ��င်် ပြ�ုပြ�င််နှု�င််မှာည််် 

�လ�း�လ�မှာျ�းလည််း ရွာအုေနာ�ါသည််။  လကို်ရွာတု့င်် ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်း၌ 

��းအေကို�င််းအေသ� စီးီ��့းအေရွးတု�းတကို်မှာမုှာျ�း ရွာုအေနာမြို့�းီ၊ �မှာုုကို်ကို�ု 

ပြ�နာ်လည််�သး�းခုျ တီထုင့််အေသ� (recycling) ကိုဏ္ဍာမှာာ�လည််း 

ယ်ခုင််ကိုတည််းကို ရွာနုှာင်််မြို့�းီပြဖွဲ့စီ်ကို� မှာ�ကို�အေသးခုင််ကို 

ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�မှာမုှာျ�း လ��်အေဆို�င််ထု�းသည််် 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းသည််လည််း �မှာုကုို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာုတင့်် �ပြ�ည်််�၀ 

လ��်��ုင််ခုင့််် ရွာုအေနာ�ါသည််။ �ထုကို်�ါ �အေ�ကို�င််းမှာျ�းအေ�ကို�င််် 

ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းသည်် ကိုဏ္ဍာ�လု�ကို် စီမ့ှာ်းရွည််ပြမှာိင်််တင််ပြခုင််း၊ 

�မှာုုကို်စီ�အေဆို�င််းရွ�အေနာရွ�မှာျ�း အေဆို�ကို်လ��်ပြခုင််း 18 နှာင််် 

��ုမှာ�ုအေကို�င််းမှာန့ာ်အေသ� ဝနာ်အေဆို�င််ခု အေကို�ကို်ခုးပြခုင််းမှာျ�းကို�သ်�ု� 

�မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�ပြခုင််းဆို�ုင််ရွ� အေပြ��င််းလ�မှာမုှာျ�း လျင််လျင််ပြမှာနာ်ပြမှာနာ် 

အေဖွဲ့�်အေဆို�င််နှ�ုင််ရွနာ် �ခုင့်််�လမှာ်းမှာျ�း ရွာအုေနာသည််ဟု� နာယ််သ�လနာ် စီီး

��့းအေရွးလ��်င်နာ်းမှာျ�းဆို�ုင််ရွ�အေ�ဂျျင််စီမီှာာ ထု�တ်အေဝခု�အ်ေသ� 

‘စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််း စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ု�အေပြခု�အေနာ သး�းသ�်အေလလ်�ခုျကို်’ ကို 
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ဆို�ု�ါသည််။19  လကို်ရွာ ုကိုနာ်ထုရို�ုကို်င်ာ�းရွမှာ်းပြခုင််း နှာင််် ��ဂျဂလကုိုသ�ု� 

လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််းဆို�ုင််ရွ� ပြ�ဿနာာရွ�်မှာျ�းကိုု�သ� အေပြဖွဲ့ရွာင််းနှ�ုင််�ါကို 

ယ်င််းလ��်အေဆို�င််မှာမုှာျ�း၏ ထုအုေရွ�ကို်မှာကုို�ု သကို်အေသပြ�နှု�င််မှာည်် 

ပြဖွဲ့စီ်သည််။

စာည့််ပါင််အဖွဲ့့���း��သုည့်် �ုယုံ်ပါုုင််လွှာပုါ်ပါုုင််ချင့်််�ုု အသုံ�ုမြုပါု၍ 

အ�ုု�်စာ�ီံချန််ချ့���ုုုင််�� မြုပါုမြုပါင််ကျေးမြုပါ�င််�လွှာ�မြုချင််��း���ု ု

စာ�်�သုပါ်လွှာပုါ်ကျေး��င််လွှာ့�် �ှပုါါသုည့််။ စီ�တမှာ်းပြ�ုစီ�ခု�်သည််် 

�ခုျနုာ်�ထု ု�နာည််းဆိုး�း မြို့မှာုု �နာယ််/စီည််�င််�ဖွဲ့့��  (၉) ခု�သည်် 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းရွနာ်�တက့ို် ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းကို�ု င်ာ�းရွမှာ်းခု�ပ်ြခုင််း 

သ�ု�မှာဟု�တ် င်ာ�းရွမှာ်းရွနာ်စီစီီဉ််အေနာပြခုင််းကို�ု �ကိုည်််ပြခုင််း��းပြဖွဲ့င််် 

ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�မှာမုှာျ�း အေဖွဲ့�်အေဆို�င််အေနာပြခုင််းကိုု� သနုှ�ုင််�ါသည််။ 20  

သ�ု�အေသ�်လည််း ��ရွာဖွဲ့း့�မြို့ဖွဲ့ုု းအေရွးဘုဏ်ာ (ADB) မှာာ အေထု�ကို်ပြ�သကို�သ်�ု��င်် 

�စီ�ုးရွဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�းပြခုင််းမှာာ ��ဂျဂလကုို ဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�းပြခုင််းသု�� 

အေပြ��င််းလ�နှု�င််ရွနာ် “တင််�ါအေခု်ယ်းပြခုင််းနှာင််် သအေဘု�တးစီ�ခုျု�်ကို�ု 

စီမီှားခုနာ�်ခု့�တတ်သည််် �ရွည််�ခုျင််း” မှာျ�းစီ�့ လ�ု��်�ါသည််။  21 

ထု�ု�အေ�ကို�င််် လကို်ရွာ ု��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််း 

�အေတ�့�ကြုံကိုးုမှာျ�း �ထုးးသပြဖွဲ့င််် �ကိုျ ုု းရွလ�်မှာျ�းကိုု� 

ပြ�နာ်လည််သး�းသ�်မြို့�းီ ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းရွာု မြို့မှာုု �ပြ� �မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာစုီနာစီ် 

တ�ုးတကို်အေကို�င််းမှာန့ာ်အေစီမှာည််် နာည််းလမှာ်းမှာျ�းကိုု� 

ရွာ�အေဖွဲ့ရ့ွမှာည််ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

ၡင််�လွှာင််�ချး�် (၃) ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု လွှာပုါ်င်န်�အပါ်နှှံမြုချင််�

ရို�ုးရွာင််းစီ�့ ဆို�ုရွ�ါကို ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််း ဆို�ုသည််မှာာ� 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ုသ�ု�မှာဟု�တ် လ��်င်နာ်းတစီ်ခု� လ��်အေဆို�င််ရွနာ် 

�ဖွဲ့�့��စီည််းတစီ်ခု�ကို�ု င်ာ�းရွမှာ်းပြခုင််း�င်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

ပြ�ည််သး����်ခုျု�်အေရွး ရိုအုေထု�င်််မှာာ ဆို�ု�ါကို 

�စီ�ုးရွ�ဖွဲ့�့��စီည််းတစီ်ခု�သည်် ၎င််း၏ ကို�ုယ််��ုင််ဝနာ်ထုမှာ်းမှာျ�းပြဖွဲ့င််် 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�းရွမှာည်််�စီ�း ��ဂျဂလကုိုကိုဏ္ဍာမှာာ တစီ်စီး�တစီ်ဦးး 

သ�ု�မှာဟု�တ် ကို�မှာပဏာတီစီ်ခု� ကို�ု င်ာ�းရွမှာ်း၍ လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််း 

သည်် ��ဂျဂလကုိုသု�� လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။      

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု



ကိုျနာ်းမှာ�အေရွးအေစီ�င်််အေရွာ�ကို်မှာ ုနှာင််် �မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာုကို�သ်�ု� �အေပြခုခုး ပြ�ည််သး�ဝနာ်အေဆို�င််မှာမုှာျ�း အေ�း��်ရွနာ် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ အေစီျးကိုက့ို်မှာာ 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�းပြခုင််း၊ အေစီျးကိုက့ို်ကို�ုစီီမှားခုနာ�်ခု့�၍ ဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�းအေစီပြခုင််းနှာင််် �စီ�ုးရွမှာာ တ�ုကို်ရို�ုကို်ဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�းပြခုင််း တု���နာကို် 

မှာည််သည်််နာည််းလမှာ်းမှာာ လးမှာုဖွဲ့းလး�အေရွးရွရွာရုွနာ် �အေကို�င််းဆိုး�း ပြဖွဲ့စီ်သည််ကိုု� ပြ�ည််သး�စီးီ�့�းအေရွး �ည်�ရွ�်ကို အေလလ်��ါသည််။ ဆိုး�းပြဖွဲ့တ်ခုျကို် 

ခုျမှာာတ်ရွနာ်�တ့ကို် စီစုီစီ်အေလလ်�မှာ ု�မှာျ ုု းမှာျ ုု း ပြ�ုလ��်ရွ�ါသည််။ ဆိုကို်နှယ့််�ါဝင််သး �သးီသးီ�တက့ို် မှာည််ကို�သ်�ု� �ကိုျ ုု းပြဖွဲ့စီ်ထုန့ာ်းနှု�င််မှာည််နာည််း၊ 

��ဂျဂလကုို ကိုဏ္ဍာမှာာ ဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�း�ါကို အေစီျးကိုက့ို်�ရွ ရိုးးုနာုမှာ််နှ�ုင််�ါသလ�းနှာင််် �စီ�ုးရွမှာာ ဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�းလှင်် �အေ�ါင််းလကိုခဏာ� (သု��) 

�နှ�တ်လကိုခဏာ� ပြ�နာ�်နှားမှာမုှာျ�း ရွာုနှ�ုင််�ါသလ�း စီသည််တ�ု�ကို�ု စီစုီစီ်အေလလ်�ရွ�ါသည််။ ပြ�ည််သး�စီးီ�့�းအေရွး�ည်�ရွ�်တင့်် လးမှာဖုွဲ့းလး�အေရွး 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာမုှာျ�း�တက့ို် ဘုဏ္ဍာ�အေင်ရ့ွာ�အေဖွဲ့မ့ှာ ုနာည််းလမှာ်းမှာျ�း ကိုု�လည််း အေလလ်�ရွမြို့�းီ စီည််�င််��ဏာ��ု�င််မှာျ�းသည်် �း�မှာာနာ်��းပြဖွဲ့င််် �စီစည််းခုန့ာ်၊ 

ဝင််အေင်ခ့ု့နာ်၊ ဗဟု�ု�စီ�ုးရွ၏ လဲ�အေပြ��င််းမှာနုှာင််် ဝနာ်အေဆို�င််ခု အေကို�ကို်ခုးပြခုင််းတု��မှာာ ဘုဏ္ဍာ�အေင် ့ရွရွာ�ုါသည််။ 22 ယ်ခု�စီ�တမှာ်း၌ �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းရွနာ် 

မှာည််သး�တင့်် �မှာာနာ်တကိုယ်် တ�ဝနာ်ရွာုသနာည််းနှာင််် မှာည််ကို�သ်�ု�စီမီှားခုနာ�်ခု့�မြို့�းီ ဘုဏ္ဍာ�အေင်ရ့ွာ�အေဖွဲ့န့ှ�ုင််မှာည််နာည််း စီသည််် မှားဝါ�ခုျမှာာတ်သးမှာျ�းနှာင််် 

သကို်ဆို�ုင််သည််် အေမှားခုန့ာ်းမှာျ�းကို�ု ထု�တ်အေဖွဲ့�်တင််ပြ�ထု�း�ါသည််။

အ�ုု�်သု�ု်��ည့််�� ုဝန်ကျေး��င််မြုချင််�သုည့်် ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု လွှာာ�ကျေးမြုပါ�င််�ပါါ� ပါု�ုုုထွကုျေး���်� ု�ှုနှုုင််�ည့််် မြုပါည့််သုး�ဝန်ကျေး��င််� ုဥပါ��တစာ်ချမုြုဖွဲ့စာ်သုည့််။ 

သ�ီ�ုရွ�ီရွ ယ်င််း�ဆို�ုပြ�ုခုျကို်မှာာ� ပြဖွဲ့စီ်နှ�ုင််�ါသည််။ �ဘုယ််အေ�ကို�င်််ဆို�ုအေသ�် ကို�နာ်ကိုျစီရွတု် အေလှ�ခ်ုျရွနာ်နှာင််် တထီုင့််ဖွဲ့နာ်တးီရွနာ်မှာာ� ��ဂျဂလကုို 

ကိုဏ္ဍာမှာျ�းတင့်် �ကိုျ ုု းစီးီ�့�း ��ုမှာ�ုရွာု�ါသည််။ သ�ု�အေသ�်လည််း �ပြမှာတ်�စီန့ာ်း �ကိုျ ုု းစီးီ��့းအေ�ကို�င််် အေ�ဂျျင််စီကီို�နာ်ကိုျစီရွတု် (agency costs) ဟု� 

အေခု်�ကိုအေသ� ဝနာ်အေဆို�င််မှာ�ု�းနာည််းပြခုင််း၊ လးထု�နှာင််် စီည််�င််��ဏာ��ု�င််��ကို�း လးမှာု�ဋိညု်�ဉ်် �ျကို်စီးီပြခုင််းတ�ု� ပြဖွဲ့စီ်အေ�်နှ�ုင််ကို� 

�မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာနုှာင််် �ပြခု�းဝနာ်အေဆို�င််မှာမုှာျ�း�တက့ို် ဘုဏ္ဍာ�အေင်ရ့ွာ�အေဖွဲ့ရ့ွနာ်�င်် ��ုမှာ�ု ခုကို်ခု�သ့�းနှ�ုင််�ါသည််။ ��ဂျဂလကုိုသ�ု� 

လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််းဆို�ုင််ရွ� အေလလ်�မှာစုီ�တမှာ်း�မှာျ�းစီ�မှာာ� ဖွဲ့း့�မြို့ဖွဲ့ုု းမြို့�းီ စီးီ��့းအေရွး ရွာအုေသ�၊ �င််စီတကီိုျူးရွာင််း စီမ့ှာ်းရွည််ပြ�ည်််မြို့�းီ အေစီျးကိုက့ို်�ရွ 

ရွင်််ကိုျကို်အေသ� နှု�င််င်းမှာျ�း၏ �အေပြခု�အေနာ�အေ�် �အေပြခုခုး၍ အေရွးသ�းထု�းပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ပြမှာနာ်မှာ�နှု�င််င်းတင့်် ထု�ုကို�သ်�ု�အေသ� �အေပြခု�အေနာမှာျ ုု းမှာျ�း 

မှာရွာု�ါ။ ထု�ု�အေ�ကို�င််် ယ်ခု�စီ�တမှာ်းသည်် ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်း၏ �အေပြခု�အေနာ�အေ�် �အေပြခုခုး၍သ� အေရွးသ�းထု�းပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။      

 
ပါံ ု(၁) - အ�ု�ု် ထွတု်လွှာုပါ်�ု� ှစာန့််ပါစာ်�ုအထွု  စာန့််ပါစာ်ပါစာစည့််� စာ�ီံချန််ချ့�� ု�ုုင််�� �င့််���် 

�မှာုုကို်�မှာျ ုု း�စီ�း ခု�့ပြခု�းပြခုင််း ( ပြ�နာ်လည််ဖွဲ့နာ်တီး �သး�းပြ�ုနှ�ုင််အေသ� �စီစည််းမှာျ�းကိုု� ထု�တ်ယ်းပြခုင််း နှာင််် အေ��်ဂျနာ်နာစီ် �မှာုုကို်မှာျ�းကိုု� ဖွဲ့ယ််ရွာ�းပြခုင််း) 

ကို�ု သးီပြခု�း�ဆိုင်််တစီ်ခု��ပြဖွဲ့စီ် အေဖွဲ့�်ပြ�ထု�းပြခုင််း မှာရွာ�ုါ။ �ဘုယ််အေ�ကို�င်််ဆို�ုအေသ�် လ��်ထုး�း�ရွပြဖွဲ့စီ်အေစီ လ��်ထုး�း�ရွ မှာဟု�တ်သည််ပြဖွဲ့စီ်အေစီ 

စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််း စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာဆုို�ုင််ရွ� ကိုင့််းဆိုကို်တစီ်ခု�၏ �ဆိုင်််တ�ုင််းတင့်် �မှာုုကို်�မှာျ ုု း�စီ�း ခု�့ပြခု�းမှာ ုပြဖွဲ့စီ်အေ�်လှကို် ရွာ�ုါသည််။ ယ်ခု�စီ�တမှာ်းတင့်် 

စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး�ဖွဲ့့��မှာျ�း၏ �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းမှာ ုနာည််းလမှာ်း�မှာျ ုု းမှာျ ုု းကို�ုသ� �ဓိကုို တင််ပြ�ထု�းမြို့�းီ �ပြခု�းရိုအုေထု�င်််မှာျ�း��း 

ၡင််းလင််းခုျကို် နှာင််် မှားဝါ� �ကြုံကိုးပြ�ုခုျကို် မှာျ�းတင့်် ရွည််ညွှနဲာ်းအေပြ��ဆို�ု သ�့းမှာည််ပြဖွဲ့စီ်သည််။

အမုျား်များးး�နှငှ််် စ�ီပါးွ�တေရွာ�များးး� အများုုက််က်းင််� (သုု�ု) များ�ီရိုုု�စက််

အ�ှးု�်
ထွုတ်လွှာုပါ်မြုချင််� သုယံ်ယံးမြုချင််�
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စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု

သုု�်��ည့််�မြုချင််� စာ့န််ပါစာ်မြုချင််�

ချ�့မြုချ��မြုချင််�

မြု���ချံ 
ကျေး�့ှ်ကျေးမြုပါ�င််�ကျေး��စာချန်�



၂။ လွှာ�်ကျေးတ�့အသုံ�ု မြုပါုကျေးနကျေးသု�  အ�ု�ု်သု�ု်��ည့််��စုာနစာ် 

ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းရွာ ု�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းမှာ ုစီနာစီ်မှာာ� လ��်ထုး�းလ��်နာည််း နှာင််် လ��်ထုး�းလ��်နာည််း မှာဟု�တ်အေသ� စီနာစီ်မှာျ�းကိုု� အေရွ�စီ�်ထု�းအေသ� 

�း�စီးပြဖွဲ့စီ်အေနာမြို့�းီ ဝနာ်အေဆို�င််ခု အေကို�ကို်ခုးမှာ�ုး�စီးမှာျ�း၊ ဝနာ်ထုမှာ်းလစီ�၊ ယ်�ဉ််နှတရွ�း �သး�းပြ�ုမှာ ုနှာင််် ��ဂျဂလကုို ကိုဏ္ဍာ နှာင််် လးထု� �ါဝင််�တ်သတ်မှာ ု

�ဆိုင်််တ�ု�တင့်် �မှာျ ုု းမှာျ ုု း ကို�့ပြ��းပြခု�းနာာစီ�့ ကိုျင်််သး�းလှကို် ရွာ�ုါသည််။ ခြုံခုးုင်း�၍ သး�းသ�်ရွ�ါကို ပြမှာနာ်မှာ�နှု�င််င်းရွာ ုစီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းသည်် 

လ��်င်နာ်းအေတ�င််းဆို�ုခုျကို် မှာျ�းပြ��းမှာ၊ု စီမ့ှာ်းရွည််မှာပြ�ည်််၀မှာု နှာင််် ဘုဏ္ဍာ�အေင် ့�ကိုနာ�်�သတ်ရွာုမှာ ုစီသည််် စီနုာ်အေခု်မှာုမှာျ�း ကြုံကိုးုအေတ�့အေနာရွ �ါသည််။ 

ယ်ခု����ုင််းတင့်် ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းရွာ ု�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းမှာ ုပြဖွဲ့စီ်ရွ�်အေလလ်�ခုျကို် အေလးခု� နှာင််် နှ�ုင််င်းတကို� ပြဖွဲ့စီ်ရွ�်အေလလ်�ခုျကို် နှာစီ်ခု�တ�ု�ကို�ု �ကိုျဉ််းခုျု�် 

အေဖွဲ့�်ပြ�ထု�း�ါသသည််။ ပြဖွဲ့စီ်ရွ�်အေလလ်�ခုျကို်မှာျ�းကိုု� �အေပြခုခုး၍ ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းရွာ ု�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းမှာ ုစီနာစီ်မှာျ�း��း သရို��်ခု�့အေလလ်�မှာ�ုး�စီးကို�ု 

���ုင််း (၃)တင့်် အေဖွဲ့�်ပြ�ထု�းမြို့�းီ မှာတးည်အီေသ� နာည််းလမှာ်း�သးီသးီ၏ ��းသ�ခုျကို် နှာင််် ��းနာည််းခုျကို် မှာျ�းကိုု�လည််း စီ�ရွင််းပြ�ုစီ�ထု�း�ါသည််။      
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ဃ။ ကျေးလွှာလ်ွှာ�� ု   

ယ်ခု�စီ�တမှာ်းတ့င်် ပြမှာနာ်မှာ�စ်ီည််�င််��ဏာ���ုင််မှာျ�း လကို်ရွာ�ုသး�းပြ�ုအေနာသည််် �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းဆိုု�င််ရွ� နာည််းလမှာ်း�မှာျ ုု းမှာျ ုု းကို�ု 

သး�းသ�်အေလလ်�ထု�း�ါသည််။ ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််းပြဖွဲ့စီ်စီဉ််နှာင််် စီးီ��့းအေရွးဆို�ုင််ရွ� သ�ီ�ုရွမီှာျ�းကို�ု သး�းသ�်ပြခုင််း��းပြဖွဲ့င််် 

စီည််�င််သ�ယ်��မှာုကုို်သမုှာ်းစီနာစီ် မှာည််ကို�သ်�ု� ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�နှု�င််မှာည််ကိုု� ရွာ�အေဖွဲ့အ့ေဖွဲ့�်ထု�တ်ထု�း�ါသည််။ �စီ�ု�င််းတင့်် 

စီည််�င််သ�ယ်�အေရွးလ��်င်နာ်းကို�ု ��ဂျဂလကုိုသ�ု���်နှားပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်စီဉ််မှာျ�း��း သး�းသ�်ထု�းမြို့�းီ၊ အေနာာကို်��ုင််းတင့်် �ပြခု�းဖွဲ့�့�မြို့ဖွဲ့ုု းဆို�နှ�ုင််င်းမှာျ�းရွာု 

�မှာုုကို်သမုှာ်းစီနာစီ်�း�စီးမှာျ�းကို�ု အေလလ်��ါသည််။ ပြမှာနာ်မှာ�နှု�င််င်းရွာု �မှာုုကို်သမုှာ်းစီနာစီ်မှာျ�းကိုု� သ�အေတတနာပြ�ုရွ�တင့်် ပြဖွဲ့စီ်ရွ�်အေလလ်�မှာနုာည််းလမှာ်းကို�ု 

�သး�းပြ�ုထု�း�ါသည််။ သ�အေတသနာမှာာ ကိုနာဦးးအေတ�့ရွာုခုျကို်မှာျ�းကိုု� မှာနှတအေလးနှာင််် အေတ�င််ကြီးကိုးီမြို့မှာုု �တ�ု�၌ ��ရွာအေဖွဲ့�င််အေ�းရွာင််း နှာင််် Renaissanc 

Institute တု�� �းးအေ�ါင််းကိုျင််း�သည််် နှ�ုင််င်း�နှား�မှာာ စီည််�င််�ရွ�ရွာ ု၁၅၀ အေကိုျ�် �ါဝင််မှာရုွာုခု�်အေသ� �လ��်ရိုး�အေဆိုး့အေနှး့��့နှာစီ်ခု� တ့င်် တင််ပြ�ခု��်ါသည််။ 

၎င််းတု��၏ သး�းသ�်ခုျကို် နှာင််် သအေဘု�ထု�း�ပြမှာင််မှာျ�းကိုု� ရွယ်းခု�်ကို� ယ်ခု�စီ�တမှာ်းတ့င်် အေ�ါင််းစီ�်ထုည်််သင့််း ခု��်ါသည််။  

မှာတု်ဆိုကို်���ုင််း မြို့�းီသည်််အေနာာကို် ���ုင််း (၂) တင့်် ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းရွာု �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းမှာ ု�အေလ�်ထုမှာျ�း�အေ�ကို�င််း 

�ကိုျဉ််းခုျု�်သး�းသ�်ခုျကို်ကိုု� ပြဖွဲ့စီ်ရွ�်အေလလ်�မှာ ုအေလးခု� �အေ�်�အေပြခုခုး၍ တင််ပြ�ထု�း�ါသည််။ ��ု�င််း (၃) တင့််မှား နှ�ုင််င်းတကို�ပြဖွဲ့စီ်ရွ�်နှာစီ်ခု�ကို�ု 

အေလလ်�၍ ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းပြဖွဲ့င််် စီ�ခုျု�်ခုျု�်ဆို�ုရွ�၌ သတထုု�းရွမှာည်််�ခုျကို်မှာျ�းနှာင််် ရွ�်ရွ�ွ�အေပြခုပြ�ု �း�စီး�သး�းပြ�ုပြခုင််း �ကိုျ ုု းအေကိုျးဇုံးးမှာျ�းကို�ု 

အေဖွဲ့�်ပြ�ထု�း�ါသည််။ ��ု�င််း (၄) တင့်် စီ�တမှာ်း အေတ�့ရွာုခုျကို်မှာျ�းကိုု� နာုဂျး�းခုျု�် အေဖွဲ့�်ပြ�ထု�း�ါသည််။ ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််းဆို�ုင််ရွ� 

စီးီ�့�းအေရွး သ�အေတသနာမှာျ�းကို�ု အေနာာကို်ဆိုကို်တ�့���ုင််းတ့င်် အေဖွဲ့�်ပြ�ထု�း�ါသည််။      

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု



ၡင််�လွှာင််�ချး�် (၄) အကျေးမြုချချံ အ�ု�ု်သု�ု်�� ုပါံစုာံ နှှင််် 
�င်််ပါ�့�အ�ုု�်သု�ု်�� ုပါံစုာံ ချ�့မြုချ�� ထွ���ှမုြုချင််�၏ 
အ�း ုု �ကျေး�း�ဇူးး��း��

အေပြခုခုး �မှာုကုို်သမုှာ်းပြခုင််း (primary collection) ဆိုု�သည််မှာာ� �မှာုုကို် 

ထု�တ်လ��်သးမှာျ�း �မှာုုကို် စီတင််ထု�းရွာုသည််် အေနာရွ� (ဥ်�မှာ�- 

�မုှာ်တင့််း သ�ု�မှာဟု�တ် �မုှာ်ပြ�င််�၊ သု��မှာဟု�တ် စီ�အေ�ါင််း �မှာုုကို်�း�းမှာျ�း) 

မှာာ �မှာုုကို်ကိုနာ် (transfer station) သု��မှာဟု�တ် �မှာုုကို်�း�သ�ု� 

သယ််ယ်း��ု�အေဆို�င််သည်််�း�စီး ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ဆိုင်််�့�း �မှာုုကို်သမုှာ်းပြခုင််း 

(Secondary collection) ဆိုု�သည််မှာာ� �အေပြခုခုး �မှာုုကို်သမုှာ်းပြခုင််း 

��းပြဖွဲ့င််် ထုက့ို်ရွာုလ�သည််် �မှာုုကို်�မှာ�ဏာ မှာျ�းစီ�့ကို�ု �မှာုုကို်ကိုနာ် 

(transfer station) သု�� ��ု�အေဆို�င််မြို့�းီအေနာာကို် ၎င််းမှာာတဆိုင််် 

�မှာုုကို်�း�သ�ု� ��ု�အေဆို�င််အေသ� �း�စီးပြဖွဲ့စီ်သည််။ ပြမှာူနာစီီ�ီယ်် စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််း 

စီမီှားခုနာ�်ခု့�ပြခုင််း လ��်အေဆို�င််ရွ�တင့်် �အေပြခုခုး နှာင််် ဆိုင်််�့�း 

�မှာုုကို်သမုှာ်းပြခုင််း �း�စီးနှာစီ်မှာျ ုု း ခု�့ပြခု�းပြခုင််း��းပြဖွဲ့င််် ရွရွာအုေသ� 

�ဓိကုို�ကိုျ ုု းအေကိုျးဇုံးးမှာာ� �မှာုုကို်�း�သ�ု� �မှာုုကို်�ု��အေဆို�င််ရွ�၌ 

�ခုျနုာ်နှာင်််အေင် ့�ကို�နာ်�ကိုျ သကို်သ�ပြခုင််း�င်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

�မှာုုကို်သမုှာ်းယ်�ဉ်် �င်ယ််စီ�းမှာျ�းပြဖွဲ့င််် အေနာရွ��ကိုျယ််�ဝနာ်း �ု�မှာ�ု 

လမဲှာ်းခြုံခုးုနှ�ုင််ကို� �ကြီးကိုးီစီ�းယ်�ဉ််မှာျ�းကို �မှာုုကို်�း�သ�ု� 

��ု�အေဆို�င််ပြခုင််းကိုု� ��ုမှာ�ု လ��်အေဆို�င််နှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ထုု�သ�ု� 

ခု�့ပြခု�းပြခုင််းပြဖွဲ့င််် လမှာ်းမှာျ�း��ါ�ဝင်် �အေပြခုခုး�အေဆို�ကို်��း� 

ထုခုု�ုကို်ပြခုင််း �ု�မှာ�ု သကို်သ�မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ အေရွရွာည််�တက့ို် ဆို�ု�ါကို 

�မှာုုကို်�း�း၊ လကို်တန့ာ်းလာည််း သ�ု�မှာဟု�တ် သး�းဘုးီကို�း ကို�သ်�ု� 

စီရွတု်နာည််း �စီစည််းကိုရုွယု်�မှာျ�း �သး�းပြ�ု၍ �အေပြခုခုး 

�မှာုုကို်သမုှာ်းပြခုင််းသည်် ထုအုေရွ�ကို်အေသ� �မှာုကုို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ု�တက့ို် 

�အေရွးကြီးကိုးီ ��တ်ပြမှာစီ်တစီ်ခု� ပြဖွဲ့စီ်လ�နှ�ုင််မြို့�းီ �မုှာ်ထုက့ို် �မှာုုကို်မှာျ�းကိုု� 

ခု�့ပြခု�းပြခုင််း (ဆိုးရွ�ဘု�ရွ�၊ �င််��ုနာီးရွာ�း ပြဖွဲ့စီ်ရွ�်အေလလ်�မှာ ု

တင့််�ကိုည်််�ါ) �တက့ို်လည််း �အေပြခုခုးတစီ်ခု� ပြဖွဲ့စီ်လ�နှ�ုင််�ါသည််။ 

�း� (၂) - �အေပြခုခုး�မှာုကုို်သမုှာ်းပြခုင််းနှာင််် ဆိုင်််��့း�မှာုုကို်သမုှာ်းပြခုင််းတ�ု�၏ 

ကို�့ပြခု�းမှာ ု    

အ��ခခ�အမ�က�သ�မ���ခင�� စနစ�

ဆင��ပ��� အမ�က�သ�မ���ခင�� စနစ� 

အ�မ��ထ�င�စ� ��င�� အမ�က�ပ���မ���

အမ�က�သ�မ��ယ��� အမ����မ���� 

အ�မ��ထ�င�စ� ��င�� အမ�က�ပ���မ��� 

အမ�က�က�င�� 

အမ�က�တင� ယ����က�� 

�က��ခ� �ရွှ ���ပ�င���ရ� စခန�� 

အမ�က�သ�မ��ယ��� အမ����မ���� 

15

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု



ဇူးယံ�� (၂) - အ�ု်ထွ�့်အ�ုု�်�း��အ�� �ည့််သုး� သု�ု်��ည့််�သုည့််ဟာ ုထွင််မြု�င််ပါါသုနည့််�၊ ၂�၁၈ ချနုှှစာ် မြို့�ုု �မြုပါလွှား�ဘုာ� စာစာ်တ�်� 23
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စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး�ဖွဲ့့��/မှာျ�း/ရွနာ်ကို�နာ်မြို့မှာုု �အေတ�်စီည််�င််/မှာနှတအေလးမြို့မှာုု �အေတ�်စီည််�င််တု��သည်် ကို�ုယ််တ�ုင််သမုှာ်းဆိုည််း�ကိုသည််

တစီ်ဦးးတစီ်အေယ်�ကို်/�ဖွဲ့့���စီည််း တစီ်ခု�ခု�ကို စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး�ဖွဲ့့��မှာျ�း/ရွနာ်ကို�နာ်မြို့မှာုု �အေတ�်စီည််�င််/မှာနှတအေလးမြို့မှာုု �အေတ�်စီည််�င််တ�ု��တ့ကို် သမုှာ်းဆိုည််းအေ�းသည််

စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး�ဖွဲ့့��မှာျ�း/ရွနာ်ကို�နာ်မြို့မှာုု �အေတ�်စီည််�င််/မှာနှတအေလးမြို့မှာုု �အေတ�်စီည််�င််တု���တ့ကို် �လ��်လ��်ပြခုင််းမှာဟု�တ်သည််် တစီ်ဦးးတစီ်အေယ်�ကို်/�ဖွဲ့့���စီည််း တစီ်ခု�

တစီ်ဦးးတစီ်အေယ်�ကို်/�ဖွဲ့့���စီည််း တစီ်ခု� ပြဖွဲ့စီ်အေသ�်လည််း မှာည််သး��တက့ို် �လ��်လ��်အေနာသည််ကိုု� မှာသု

တေ��ဆိုုသုု ူဦး�တေရွာ

�။  မြု�န်��နှုငု််င်ံ�ှု �းင်််သုံု��� အကျေးလွှာအ်ထွ�း���ု ုခြုံချံုင်ံသုုံ�ုသုပါ်မြုချင််�     

 �မှာုုကို်နှာင််် စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််း သမုှာ်းဆိုည််ပြခုင််းတု��ကို�ု ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်း�နှား�ရွာု ပြမှာူနာီစီ�ယ််��ဏာ���ုင််မှာျ�းကို စီမီှားခုနာ�်ခု့�အေနာပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ သု��အေသ�်လည််း 

ရွနာ်�း�အေင် ့မှာလး�အေလ�ကို်မှာ ု��ါ�ဝင်် စီနုာ်အေခု်မှာုမှာျ�းနှာင််် ရွင််ဆို�ုင််အေနာ�ကိုရွအေသ� ပြမှာနာ်မှာ�နှု�င််င်းရွာ ုမြို့မှာုု �ကြီးကိုးီမှာျ�းသည်် အေ�သနှတရွမှာာ မှာမ့ှာ်းမှားထု�းအေသ� 

�း�စီးမှာျ ုု းပြဖွဲ့င််် �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း��း လ��်အေဆို�င််�ကိုသည််ကိုု� အေတ�့ရွသည််။ ဥ်�မှာ���းပြဖွဲ့င််် ရွနာ်ကို�နာ်မြို့မှာုု �ရွာု တ�ုကို်ခုနာ်းအေနာထု�ုင််သးမှာျ�းသည်် 

တစီ်သးီ��ဂျဂလ �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းသး မှာျ�း��း �မှာုကုို်တစီ်�တု်လှင်် ၂၀၀ ကိုျ�်မှာာ ၃၀၀ �ထု ုအေ�း�ကိုရွသည််။ တခုျ ုု �မြို့မှာုု �မှာျ�းတင့်် 

�ုမှာ်တ�ုင််ရွ�အေရွ�ကို် �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းမှာ�ုတ့ကို် သးီပြခု�း အေင်အ့ေ�ကိုးအေ�းအေဆို�င််သလု� စီ�စီည််းထု�းသည်််�မှာုုကို်မှာျ�းကိုု� သမုှာ်းဆိုည််ရွနာ် �တက့ို် 

YCDC ဝနာ်ထုမှာ်းမှာျ�း��း အေင်အ့ေ�ကိုးအေ�းအေဆို�င််ရွပြခုင််းလည််း ရွာအုေနာသည််။ ရွာမှာ်းပြ�ည််နာယ််တင့်် �နာည််းဆိုး�း စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး �ဖွဲ့့�� (၈) ဖွဲ့့�� တ�ု�ကို 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းကိုု� ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းသ�ု� ��်နှားလ��်ကို�ုင််အေစီခု�သ်ည််။ ဝနာ်အေဆို�င််မှာ�ု�ုင််း ကိုက့ို်လ�်ကိုု�ပြဖွဲ့ည်််ရွနာ် ရွ�်ရွ�ွ�သ�ုင််း�ဝနာ်းမှာျ�းမှာာ 

��းပြဖွဲ့ည်််ကိုးည်လီ�သည််ကို�ု ဘု�း�း နှာင််် မှား�ရွ�ွ ��ါ�ဝင်် မြို့မှာုု ��နာည််းင်ယ််တ�ု�၌ အေတ�့ရွ�ါသည််။ သ�ု�ရွ�တင့်် မြို့မှာုု �မှာျ�းစီ�့တ�ု�သည်် �မှာုုကို်နှာင််် 

စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််းမှာျ�း �လန့ာ်တရွ� မှာျ�းပြ��းလ�ပြခုင််း၊ အေပြမှာကိုျင််းတးး၍ �မှာုုကို်မှာျ�း��း အေပြမှာအေ�်သု��တ�ုကို်ရို�ုကို်စီန့ာ�်�စီ်ပြခုင််း (open dumping) နှာင််် 

�မှာုုကို်မှာျ�းကိုု� မှားီရိုုု�ဖွဲ့ျကို်စီးီရွပြခုင််း စီသည်််တ�ု�ကို�ု ကိုျယ််ကိုျယ််ပြ�နာ�်ပြ�နာ�်အေပြဖွဲ့ရွာင််းရွနာ် မှာစီမ့ှာ်းအေဆို�င််နှ�ုင်် ပြဖွဲ့စီ်အေနာသည််။ 

လးအေနာ�မုှာ်မှာျ�း သ�ု�မှာဟု�တ် �မှာုုကို်�း�မှာျ�းမှာာ �မှာုုကို်မှာျ�းကိုု� မှာည််သးကို �မှာာနာ်တကိုယ်် သမုှာ်းဆိုည််းအေနာသည််ဆိုု�အေသ� �ခုျကို်တင့်် ကို့�ပြ��းမှာမုှာျ�း 

ရွာုအေနာ�ါသည််။ ��ရွာအေဖွဲ့�င််အေ�းရွာင််း ၏ မြို့မှာုု �ပြ�လးအေနာမှာဘုု၀ စီစီ်တမှာ်း (၂၀၁၈) �ရွ လးအေနာ�မုှာ် �မှာုုကို် �မှာျ�းစီ�ကို�ု စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာာ တ�ုကို်ရို�ုကို် 

သမုှာ်းဆိုည််းသည်် သု��မှာဟု�တ် အေ�းဂျျင်််တစီ်ခု�ကို�ု ၎င််းတ�ု�ကို�ုယ််စီ�း သမုှာ်းဆိုည််းအေစီသည််ဟု� သရုွ�ါသည််။ �မှာုကုို်�မှာ�ဏာ �နာည််းင်ယ််ကိုု� 

စီည််�င််�ဖွဲ့့�� မှာာမှာဟု�တ်သည််် �မှာုုကို်သမုှာ်းသးတစီ်ခုျ ုု �ကို သမုှာ်းဆိုည််း�ါသည််။ စီည််�င််�မှာုကုို်သမုှာ်းသးမှာျ�းကို တရွ�းမှာဝင်် �မှာုကုို်အေကို�ကို်သး 

တစီ်ခုျ ုု �၏ �ကိုး�ည်ကီို�ုရွယ်းမြို့�းီ �ပြ�နာ်�လာနာ်�အေနာပြဖွဲ့င််် ပြ�နာ်လည််အေရွ�င််းခုျနှု�င််အေသ� �စီစည််းမှာျ�းကိုု� �မှာုုကို်အေကို�ကို်သမှာ�းမှာျ�းကို 

ရွယ်းနှ�ုင််�ါသည််။ အေယ်ဘု�ယ်ျ��းပြဖွဲ့င််် �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းဆိုု�င််ရွ� �စီ�ီမှား မှာျ�းကိုု� လးထု�မှာာ အေကို�င််းစီ�့သကုိုွမှာ်းနာားလည််ပြခုင််း မှာရွာ�ုါ။ ဥ်�မှာ� 

- အေတ�င််ကြီးကိုးီမြို့မှာုု � စီည််�င််�ဖွဲ့့��သည်် တစီ်မြို့မှာုု �လး�းရွာု �မှာုုကို်မှာျ�းကိုု� သမုှာ်းဆိုည််းရွနာ် ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းတစီ်ခု�ကို�ု င်ာ�းရွမှာ်းခု��်ါသည််။ သု��အေသ�်လည််း 

တစီ်သးီ��ဂျဂလ သ�ု�မှာဟု�တ် စီည််�င််နှာင််် သကို်ဆို�ုင််ပြခုင််းမှာရွာအုေသ��ဖွဲ့�့�မှာျ�းကို �မှာုုကို်မှာျ�းကိုု� သမုှာ်းဆိုည််းအေနာသည််ဟု� စီစီ်တမှာ်းအေပြဖွဲ့ဆိုု�သး ၉၆% ကို 

ယ်း��ကိုည််အေနာ�ကို�ါသည်် (ဇုံယ်�း ၂)။ 

ထု�ု�နာည််းတး �အေပြခုခုး�အေဆို�ကို်��း���ုင််းတင့််လည််း ပြခု�းနာားမှာကုြီးကိုးီစီ့� ရွာုအေနာ�ါသည််။ �သး�းမှာျ�းအေသ� �မှာုကုို်သမုှာ်းယ်�ဉ််မှာျ�းတင့်် အေထု�်လ�ဂျျ၊ီ 

သး�းဘုးီ၊ ��ဇုံဉ််းအေခုါင််း၊ အေနာာကို်�င့််် နှာင််် �အေသးစီ�းနှာင််် �ကြီးကိုးီစီ�း �မှာုုကို်အေခုျဖွဲ့ျကို်စီကို်မှာျ�း �ါဝင််�ါသည််။

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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ပါံု (၃) - �များန်များးနှုုင််င်ံ�ငွ်် အသုံ�ုများးး�တေသုး အများုကု််သုမုျား်�ယးဥ််များးး�      

လကို်တန့ာ်းလာည််း

သး�းဘုးီ

အေထု�်လ�ဂျျ ီ

��ဇုံဉ််းအေခုါင််း

ဇူးယံ�� (၃) - တေယဘားယုး လိုစဥ််အများုကု််သုမုျား်�ဆိုညီ်�ခုများးး� သု�ီ�ခုး� အများုကု််သုမုျား်�ဆိုညီ်�ခု တေပါ�တေဆိုးင််ရွာသုညီ်် အမုျား်တေ�ခုများးး�အတေပါ် အတေ�ခုခုံထူးး�မြို့ပါ�ီ 

ပါစစညီ်�ခုနွ်၏ အစ�ု်အပါုုင််��စ်ခုအု��စ် တေပါ�တေဆိုးင််တေနသုညီ််အမုျား်တေ�ခုများးး�နှငှ််် တေပါ�တေဆိုးင််�ခုင််�များရွာှတုေသုးအတုေများ်�ခုများးး� များပါါ၀င််ပါါ။ ၂၀၁၈ ခုနုှှစ် 

မြို့များ�ု��ပါလိုမူျားဘုား၀ စစ်�များ်�      
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�မှာုုကို်သည််းဆိုည််းမှာ�ုတ့ကို် အေ�းအေဆို�င််ရွအေသ� အေယ်ဘု�ယ်ျ အေင်�့မှာ�ဏာ (ကိုျ�်)

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု

ရွနာ်ကို�နာ်မြို့မှာုု �ကို�သ်�ု�မြို့မှာုု �မှာျ�းမှာာ တစီ်သးီ��ဂျဂလ �မှာုုကို်သမုှာ်းသးမှာျ�းကိုမှား လကို်တန့ာ်းလာည််းကို�ု �သး�းပြ�ု�ါသည််။ မှာနှတအေလး နှာင််် မှား�ရွ�ွ ကို�သ်�ု� 

မြို့မှာုု �မှာျ�းတင့််မှား �မှာုုကို်�း�းမှာျ�းကို�ု လ�ုကို်လးသမုှာ်းဆိုည််းရွနာ် အေနာာကို်တ့��ါအေသ��မှာုကုို်သမုှာ်းယ်�ဉ််မှာျ�းကို�ု �သး�းပြ�ု�ါသည််။ စီကို်ယ်နှတရွ�း 

�မှာျ ုု း�စီ�းမှာျ�းကိုု� စီး သတ်မှာာတ်ထု�းပြခုင််းမှာရွာအုေသ�အေ�ကို�င််် မြို့မှာုု ��သးီသးီသည်် ၎င််းတု��၏ဘုတ်ဂျျကို်နှာင််် �ထုဝဝီင််အေပြမှာပြ�င်် �အေနာ�ထု�း (ဥ်�မှာ�- 

မှာတ်အေစီ�ကို်၍ ကိုျဉ််းအေပြမှာ�င််းအေသ� လမှာ်းမှာျ�းစီ�့ရွာုသည််် အေတ�င််ကြီးကိုးီမြို့မှာုု � ကို�သ်�ု�) ကို�ုလ�ုကို်၍ သင်််အေတ�်ရွ�စီကို်ယ်နှတရွ�းမှာျ�းကိုု� ဝယ််ယ်းနှ�ုင််သည််် 

�ကိုျ ုု း�ပြမှာတ် ရွာ�ုါသည််။ 

လကို်ရွာ�ုခုျနုာ်တ့င်် �အေပြခုခုး �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း (primary waste collection) နှာင််် ဆိုင်််��့း �မှာုုကို်သမုှာ်းပြခုင််း (secondary waste 

collection) ဟုး၍ �း�စီးတကိုျ ဖွဲ့�့�စီည််းထု�းပြခုင််း သု��မှာဟု�တ် ခု�့ပြခု�းထု�းပြခုင််း မှာရွာအုေသး�ါ။ 24  ယ်င််းသု�� ခု�့ပြခု�းထု�းမှာ ုမှာရွာုပြခုင််းအေ�ကို�င််် ထုအုေရွ�ကို်မှာ ု

��းနာည််းအေစီ�ါသည််။ �ဘုယ််အေ�ကို�င်််ဆို�ုအေသ�် မြို့မှာုု �မှာျ�းစီ�့သည်် �မုှာ်တ�ုင််ရွ�အေရွ�ကို် �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း နှာင််် �မှာုုကို်�း�ကြီးကိုးီမှာျ�းသ�ု� 

�မှာုုကို်�ု��အေဆို�င််ပြခုင််း နှာစီ်ခု�လး�း�တက့ို် �လယ််�လတ် �ရွယွ််�စီ�းရွာု �မှာုုကို်သမုှာ်းယ်�ဉ််မှာျ�းကို�ု �သး�းပြ�ုအေနာပြခုင််းအေ�ကို�င်််ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

�ကြီးကိုးီစီ�း �မှာုုကို်သမုှာ်းယ်�ဉ််မှာျ�းသည်် �မှာုုကို်ကိုျင််းသု�� ��ု�အေဆို�င််ပြခုင််း�တက့ို် ��ုမှာ�ုသင်််အေတ�်အေသ�အေ�ကို�င််် �ခုျနုာ်နှာင််် �ရွင််း�ပြမှာစီ်မှာျ�း 

(အေလ�င််စီ�ဆို ီကို�သ်�ု�) အေလလ်င့််မှာ ုပြဖွဲ့စီ်အေ�်အေစီ�ါသည်် (စီ�စီ�အေသတာ� ၄ တင့််ရို)ု။      

�စီစည််းခုန့ာ်တ့င််�ါ၀င််အေသ� စီည််း�ကို�်ပြခုင််းအေလးမှာျ ုု းတင့်် 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း၏ “သနာ�်ရွာင််းအေရွးဌာ�နာ” �တက့ို်လည််း တစီ်ခု� 

�ါဝင််�ါသည််။ သု��အေသ�်လည််း �စီစည််း/�ရွ�၀တုုမှာျ�း�အေ�်တင့်် 

တနာ်ဖွဲ့�ုးပြဖွဲ့တ်မှာ ုနာည််း�ါးလန့ာ်းအေသ�အေ�ကို�င််် စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး 

�ဖွဲ့�့�မှာျ�းမှာာ အေကို�ကို်ခုးအေနာအေသ� �စီစည််းခုန့ာ်ရွရွာုမှာ ု�မှာ�ဏာသည်် 

�လန့ာ်နာည််း�ါးအေနာ�ါသည်် (McDonald နှာင််် Hein ၂၀၁၇)။ 

ထု�ု�အေ�ကို�င််် စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း�တက့ို် ရွနာ်�း�အေင်ရ့ွာ�အေဖွဲ့န့ှ�ုင််သည််် 

�ခု့င်််�လမှာ်း နာည််း�ါးလန့ာ်းလာမြို့�းီ လ��်င်နာ်းလ�ုင််စီင််အေရွ�င််းခုျပြခုင််း၊ 

ဗဟု�ုနှာင််် အေ�သဆို�ုင််ရွ� �စီ�ုးရွ�ဖွဲ့�့�မှာျ�းမှာာ လ�ဲအေပြ��င််း 

အေထု�ကို်�းအ်ေင်တ့�ု��အေ�်တ့င်် �လန့ာ် မှာာီခု�ုအေနာရွ�ါသည််။ 25  

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းမှာာ�လည််း ကို�နာ်ကိုျစီရွတု်မှာျ�းအေသ� 

လ��်င်နာ်းတစီ်ခု� ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ ဥ်�မှာ� မြို့မှာုု ��ရွယွ််�စီ�း�ရွ 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာမုှာျ�းကို�ု အေကို�င််းစီ�့အေ�းနှ�ုင််သည််် မှာနှတအေလးမြို့မှာုု �တ့င်် 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းမြို့�းီ �မှာုုကို်ကိုျင််းရွာရုွ�သ�ု� ��ု�အေဆို�င််ရွ�၌ 

�မှာုုကို်တစီ်တနာ်�တက့ို် ခုနာ�်မှာာနာ်း ကို�နာ်ကိုျစီရွတု် ၁၆၈၅၅ ကိုျ�် 

ရွာု�ါသည််။ 26
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တေ��ဆိုုသုု ူဦး�တေရွာ



ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းရွာ ု�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းဆိုု�င််ရွ� လ��်င်နာ်းမှာျ�းမှာာ� 

�နှတရွ�ယ််မှာျ�းအေသ� လ��်င်နာ်းခု့င််�အေပြခု�အေနာ ပြဖွဲ့စီ်သည်််တ�ုင််အေ��င်် 

လ��်ခုလစီ� �လန့ာ်�မှာင််းနာည််း�ါးသည််ဟု� သတ်မှာာတ်ထု�းပြခုင််း 

ခုးရွ�ါသည််။ အေယ်ဘု�ယ်ျ��းပြဖွဲ့င််် ‘�မှာုကုို်ယ်�ဉ်် အေနာာကို်လ�ုကို်’ 

(�မှာုုကို်သမုှာ်းသး၊ မှာျ�းအေသ���းပြဖွဲ့င််် ယ်�ဉ််တစီ်စီးီလှင်် နှာစီ်ဦးး) နှာင််် 

ယ်�ဉ််အေမှာ�င််း�ခုျ ုု �မှာာ� အေနာ�စီ�း�လ��်သမှာ�းမှာျ�း ပြဖွဲ့စီ်�ကိုမြို့�းီ 

ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်း၏ �နာည််းဆိုး�းလ��်ခုလစီ�နှုနာ်း ပြဖွဲ့စီ်သည််် တစီ်ရွကို်လှင်် 

၄၈၀၀ နှနုာ်း ရွရွာု�ါသည််။ �အေတ�့�ကြုံကိုးုရွင််် ယ်�ဉ််အေမှာ�င််းမှာျ�းမှာာ�မှား 

�း�မှာာနာ်လစီ�ရွ ဝနာ်ထုမှာ်းမှာျ�း ပြဖွဲ့စီ်�ကိုသည််။ သု��အေသ�်လည််း 

လကို်အေတ�့တင့်် စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း၏ လ��်ခုအေ�း��်မှာ�ုခုျ ုု �သည်် 

�နာည််းဆိုး�း လ��်ခုလစီ�ထုကို် နာည််း�ါးအေနာသည််ကိုု�အေတ�့ရွမြို့�းီ 

အေတ�င််ကြီးကိုးီမြို့မှာုု �ရွာု �မှာုုကို်ယ်�ဉ်် အေနာာကို်လ�ုကို်မှာျ�းသည်် လစီ��ပြဖွဲ့စီ် 

တစီ်လလှင်် ၈၀၀၀၀ ကိုျ�်သ� ရွရွာ�ုါသည််။ နှ�ုင််င်း၏ 

�နာည််းဆိုး�း�ခုအေ�ကိုးအေင် ့သတ်မှာာတ်ခုျကို်�ပြဖွဲ့စီ် ယ်ခုင််ကို 

တစီ်ရွကို်လှင်် ၃၆၀၀ ကိုျ�်�ပြဖွဲ့စီ် သတ်မှာာတ်ထု�းရွ�မှာာ ၂၀၁၈ အေမှာလ၌ 

တစီ်ရွကို်လှင်် ၄၈၀၀ ကိုျ�်သု�� တ�ုးပြမှာိင််် အေ�းခု�သ်ည်််တ�ုင််အေ��င်် 

�လ��်သမှာ�းမှာျ�း�တက့ို် ထု�ုလစီ�မှာာ� လး�အေလ�ကို်ပြခုင််း မှာရွာအုေသး�ါ။ 

ထု�ု�အေ�ကို�င််် �လ��်သမှာ�းမှာျ�းစီ�့တ�ု�သည်် ပြ�နာ်လည််အေရွ�င််းခုျနှု�င််သည််် 

�မှာုုကို်မှာျ�းမှာာ တစီ်ဖွဲ့ကို်တစီ်လမှာ်း ဝင််အေင်ရ့ွာ�အေဖွဲ့�့ကိုမြို့�းီ 

�ခုျ ုု �မြို့မှာုု �မှာျ�းတင့်် �လ��်သမှာ�းမှာျ�းကို ဓိ�တ်ဆို ီထု�တ်ယ်း၍ 

ပြ�နာ်လည််အေရွ�င််းခုျ�ကိုသည််ဟု� �ကို�းသရုွသည််။ �ခုျ ုု �အေနာရွ�မှာျ�းတင့်် 

�လ��်သမှာ�းမှာျ�းကိုု� ရွ�်ရွ�ွမှာာ အေစီတနာာစီတု်ပြဖွဲ့င််် ���ုထု�်အေဆို�င််း 

အေထု�ကို်�း�်ကိုသည််လည််း ရွာုသည််။ ပြ�င််ဦးးလင့််ရွာု 

စီည််�င််�လ��်သမှာ�းမှာျ�းကိုမှား နှာစီ်စီဉ်် ���ုဆို�အေ�ကိုး ရွရွာသုည််။ 

�ထုကို်�ါ �အေပြခု�အေနာ မှာျ�းနှာင််် လး�း၀ကို�့ပြ��းအေနာသည််် 

�ပြဖွဲ့စီ်��ျကို်တစီ်ခု�မှာာ� ဘု�း�းမြို့မှာုု �ရွာု ရွ�်ကိုက့ို် ၇ နှာင််် ၈ တင့််ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ 

�မှာုုကို်ယ်�ဉ်် အေနာာကို်လ�ုကို်နှာစီ်ဦးးမှာာ� တစီ်လလှင်် လစီ� ၁၈၀၀၀၀ 

ကိုျ�် ရွရွာကုို� ယ်�ဉ််အေမှာ�င််းလည််းပြဖွဲ့စီ်သး၊ ယ်င််း �မှာုကုို်သယ်် 

အေထု�်လ�ဂျျ၏ီ ��ုင််ရွာင််လည််းပြဖွဲ့စီ်သးမှာာ� လ��်��းခု၊ ယ်�ဉ််ထုုနာ်းသုမှာ်းခု 

နှာင််် စီကို်သး�းဆို�ီခု�ပြဖွဲ့စီ် စီ�စီ�အေ�ါင််း တစီ်လလှင်် ၇၀၀၀၀၀ ကိုျ�် 

ရွရွာု�ါသည််။  

ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းရွာ ုစီည််�င််�ဖွဲ့့�� (၉) ခု�သည်် ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်း��း 

င်ာ�းရွမှာ်း�သး�းပြ�ုပြခုင််း (သု��မှာဟု�တ်) �သး�းပြ�ုရွနာ် စီဉ််းစီ�းအေနာအေ�ကို�င််း 

ယ်ခု�စီ�တမှာ်းမှာာ မှာာတ်သ�းနှ�ုင််ခု��်ါသည််။ လ��်င်နာ်းင်ာ�းရွမှာ်းမှာ ုတစီ်ခု�ကို�ုမှာှ 

တင််�ါအေခု်ယ်းခု�်ပြခုင််း မှာရွာခုု�် ဟု� ယ်ခု�စီ�တမှာ်းမှာာ 

အေလလ်�သရုွာုထု�း�ါသည််။ 27 ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းတ�ု�သည်် 

စီည််�င််သ�ယ်��ဖွဲ့့��၏ ယ်နှတရွ�းမှာျ�း နှာင််် ယ်�ဉ််မှာျ�း လ�ဲအေပြ��င််းယ်း၍ 

စီမီှားခုနာ�်ခု့�ရွမြို့�းီ ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ုတ�ုးခုျ��ရွနာ်�တ့ကို် ယ်�ဉ််�သစီ် 

(သ�ု�မှာဟု�တ်) �သး�းပြ�ုမြို့�းီ ယ်�ဉ််မှာျ�းကို�ု ထု�်မှား၍ 

ဝယ််ယ်းပြဖွဲ့ည်််တင််း�ါသည််။ သု��အေသ�်လည််း ��ဂျဂလကုို 

လ��်င်နာ်းမှာျ�းသည်် အေင်အ့ေ�ကိုး �ရွင််း�နှားီ နာည််း�ါးမှာအုေ�ကို�င််် 

ယ်�ဉ််���ု�စီစည််း��ါ�ဝင်် ယ်နှတရွ�းမှာျ�း�တက့ို် ရွင််းနှာီးပြမှာု�်နှားရွ�တင့်် 

��းနာည််းပြခုင််းမှာျ�း ရွာအုေနာ�ါသည််။ ၎င််းတု��တင့်် ဝနာ်ထုမှာ်း�င််��း 

မှာလး�အေလ�ကို်မှာလုည််း ကြုံကိုးုအေတ�့အေနာရွမြို့�းီ ဝနာ်အေဆို�င််ခု 

အေကို�ကို်ခုးပြခုင််းတင့်် �ခုကို်အေတ�့အေနာ�ါသည််။ ��ဂျဂလကုို 

လ��်င်နာ်းင်ာ�းရွမှာ်းပြခုင််းမှာာ သကို်ဆို�ုင််ရွ�မြို့မှာုု �မှာျ�း�တက့ို် 

�ကိုျ ုု း�ပြမှာတ်ရွရွာမုှာ ုလန့ာ်စီ့�နာည််း�ါးသည််ကို�ု အေတ�့အေနာရွမြို့�းီ 

ပြဖွဲ့စီ်ရွ�်အေလလ်�ခုျကို်မှာျ�း�ပြဖွဲ့စီ် အေနာာကို်စီ�မှာျကို်နှာာ မှာျ�းတင့်် 

အေဖွဲ့�်ပြ�ထု�း�ါသည််။ ပြ�င််ဦးးလင့်် နှာင််် မှား�ရွ�ွ တ�ု�တင့်် �မှာုုကို်သမုှာ်း 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ုလ��်င်နာ်းမှာျ�း��း ��ဂျဂလကုိုသ�ု� ��်နှားခု�်အေသ�်လည််း 

သကို်ဆို�ုင််ရွ�မြို့မှာုု �မှာျ�း�တက့ို် �ကိုျ ုု း�ပြမှာတ်ပြဖွဲ့စီ်ထုန့ာ်းမှာ ု

မှာရွာုသအေလ�ကို် နာည််း�ါးခု�သ်ည််် �တက့ို် သကို်ဆို�ုင််ရွ� 

မြို့မှာုု �နာယ််စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းမှာာ�င်် ၀နာ်အေဆို�င််မှာ�ု�း 

ပြ�နာ်လည််ပြ�ုလ��်ခု��်ါသည််။ အေတ�င််ကြီးကိုးီစီည််�င််�ဖွဲ့့��သည်် 

��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းသ�ု� ��်နှားရွ�တင့်် ကိုနာဦးး၌ ဝနာ်အေဆို�င််မှာမုှာျ�းကို�ု 

စီတု်တ�ုင််းမှာကိုျခု�အ်ေသ�်လည််း အေနာာကို်�ု�င််းတင့်် ��ရွာအေဖွဲ့�င််အေ�းရွာင််း နှာင််် 

��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းတ�ု� နာီးကို�်စီ�့ ည်ိနုှုုင််းလ��်အေဆို�င််မြို့�းီအေနာာကို် 

တ�ုးတကို်မှာမုှာျ�း ရွာုလ�ခု�သ်လ�ု ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းပြဖွဲ့င််် ဝနာ်အေဆို�င််မှာမုှာျ�း 

ဆိုကို်လကို် အေ�းအေနာ�ါသည််။ 

အေရွာ�တ့င်် အေဖွဲ့�်ပြ�ခု�သ်လ�ု�င်် စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းစီ�့တ�ု�သည်် 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းခုမှာျ�းကိုု� သးီပြခု�းစီ ီစီတင််အေကို�ကို်ခုး အေနာ�ါသည််။ 

ပြ�င််ဦးးလင့်် နှာင််် အေတ�င််ကြီးကိုးီ ကို�သ်�ု� စီည််�င််သ�ယ်��ဖွဲ့�့� မှာျ�းကိုလည််း 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််ခု အေကို�ကို်ခုးရွနာ် �တက့ို် ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းမှာျ�းသ�ု� 

��်နှားရွနာ် ကြီးကိုုု းစီ�းခု��်ါသည််။ ထုု�သ�ု� လ��်အေဆို�င််ရွ�တင့်် 

စီနုာ်အေခု်မှာုနှာစီ်ခု� ရွာု�ါသည််။ �ထုမှာတစီ်ခု�မှာာ� �ခုအေ�ကိုးအေင် ့

အေ�းအေဆို�င််ရွနာ် �ျကို်ကိုက့ို်သးမှာျ�း တ�ုးလ�နှ�ုင််�ါသည််၊ ��တယု် 

�အေနာပြဖွဲ့င််် သတင််း�ခုျကို်�လကို် ဆိုု�င််ရွ� �ခုျ ုု းမှာည်မီှာှပြခုင််း အေ�ကို�င််် 

�င့်််လင််းပြမှာင််သ�မှာ ုကို�ု ထုခုု�ုကို်အေစီနှ�ုင််ပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည်် (စီ�စီ�အေသတာ� ၁၁

 နှာင််် စီ�စီ�အေသတာ� ၁၃ ကိုု�ရို)ု။ 

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု

�ပြခု�း ထုးးပြခု�းအေသ� ပြဖွဲ့စီ်ရွ�်တစီ်ခု�မှာာ� ��ဂျဂလကုိုမှာာ 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းခု အေကို�ကို်ခုးအေသ� မြို့မှာုု �မှာျ�းသည်် (�ထုးးသပြဖွဲ့င်််- 

အေတ�င််ကြီးကိုးီမြို့မှာုု �) လစီဉ််နှုနာ်းထု�းတစီ်ခု�ကို�ု သတ်မှာာတ်ထု�းမြို့�းီ 

��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းကို ၎င််းရွရွာအုေသ� ဝင််အေင်ထ့ု�မှာာ ထု�တ်နှ�တ်၍ 

ပြ�နာ်လည််အေ�းအေဆို�င််ရွ�ါသည််။ တကိုယ််တမှာ်းတင့််မှား 

��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းသည်် �သး�းပြ�ုခု အေကို�ကို်ခုးရွနာ် �ထုးး�ခု့င်််�အေရွး 

ရွရွာုသည်််�တ့ကို် ပြ�နာ်လည််အေ�းအေဆို�င််အေနာပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ထုု�သ�ု� 

လ��်အေဆို�င််ပြခုင််းမှာာ� �း�မှာာနာ် �အေလ�်ထုမှာျ�းပြဖွဲ့င််် ဆိုနာ�်ကိုျင််ဘုကို် 

ပြဖွဲ့စီ်အေနာ�ါသည််။ 

ၡင််�လွှာင််�ချး�် (၅) အ�ုု�်သု�ု်��ည့််�ချ ကျေး���်ချံ� ု

အကျေးပါ် အစာုု��� ှထွနု်�ချးုပါ်မြုချင််� 

��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းမှာျ�း �စီ�း �စီု�းရွကို �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းခု ကိုု� 

အေကို�ကို်ခုး�ါကို �ခုျကို် (၄) ခုျကို်ကိုု� လ��်အေဆို�င််နှ�ုင််မှာည်် ဟု� 

အေ�ဂျျင််စီ ီသီ��ုရွကီို ဆို�ု�ါသည််။ ယ်င််း�ခုျကို် (၄) ခုျကို်မှာာ� - 

�သး�းပြ�ုခု ထုနုာ်းခုျု�်ပြခုင််း၊ ��ဂျဂလကုို �ခုျကို်�လကို်မှာျ�းကိုု� ရွယ်း 

သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း၊ လ��်င်နာ်းဆိုး�းရိုးးုနှ�ုင််အေပြခုကိုု� အေလှ�ခ်ုျပြခုင််း နှာင််် 

စီည််းမှာျဉ််းစီည််းကိုမှာ်းပြဖွဲ့င််် ည်ညီွှဲတ်အေစီပြခုင််း တု��ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ 

တနာည််း��းပြဖွဲ့င််် ပြမှာူနာစီီီ�ယ်် �စီု�းရွသည်် ရွနာ်�း�အေင်�့း�်�ုးမှာ ုသ�ု�မှာဟု�တ် 

�း�အေသနှနုာ်းထု�းတ�ု�ကို�ု �သး�းပြ�ု၍ ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ု�သး�းပြ�ုခု ကိုု� 

မြို့မှာုု �အေနာထု�ုင််သးမှာျ�း တတ်နှ�ုင််သည််် နှနုာ်းထု�း�တ�ုင််းပြဖွဲ့စီ်ရွနာ် 

လ��်အေဆို�င််အေ�းမြို့�းီ ဘုဏ္ဍာ�ဝင််အေင် ့�ခုျကို်�လကို်မှာျ�းကိုု�လည််း 

ထုနုာ်းသုမှာ်းထု�း�ါသည််။ ဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�းသည််် ��ဂျဂလကုို 

လ��်င်နာ်း�တက့ို် �း�မှာာနာ်ဝင််အေင် ့��မှာခုးနှ�ုင််ရွနာ် �ထုကို်�ါ 

သတင််း�ခုျကို်�လကို်မှာျ�းကိုု� �သး�းပြ�ုမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

စီည််းကိုမှာ်းလု�ကို်နာာမှာလုည််း ��ုရွာုလ�နှ�ုင််�ါသည််။ အေတ�င််ကြီးကိုးီမြို့မှာုု �ရွာု 

�သး�းပြ�ုသးမှာျ�းသည်် ဥ်�အေ�ကိုု� အေ�ကို�ကို်ရွွး�ပြခုင််း သ�ု�မှာဟု�တ် 

နှ�ုင််င်းသ�းတ�ဝနာ် ကို�ု လ�ုကို်နာာလ�ုပြခုင််း စီသည််် 

�အေ�ကို�င််းပြ�ခုျကို်မှာျ�းပြဖွဲ့င််် ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းမှာာ အေကို�ကို်ခုးသးထုကို် 

�စီ�ုးရွဝနာ်ထုမှာ်း အေကို�ကို်ခုးသးကို�ုသ� ဝနာ်အေဆို�င််ခု ��ုမှာ�ုအေ�းလု�သည်် 

ဟု� ဆို�ု�ကို�ါသည််။ �ထုကို်�ါ �ခုျကို် (၄)ခုျကို် 

လ��်အေဆို�င််နှ�ုင််ပြခုင််း��းပြဖွဲ့င််် �စီ�ုးရွသည်် ဘုဏ္ဍာ�အေရွးဆိုု�င််ရွ� 

ထုနုာ်းခုျု�်မှာ၊ု ဝနာ်အေဆို�င််မှာပုြဖွဲ့စီ်စီဉ််တ့င်် ဆိုကို်လကို်�ါဝင််နှု�င််မှာနုှာင််် 

��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််း အေစီျးနှနုာ်းကို�ု အေလှ�ခ်ုျနှ�ုင််မှာ ုစီသည််် 

�ကိုျ ုု းအေကိုျးဇုံးးမှာျ�း ရွရွာမုှာည််ပြဖွဲ့စီ်သည််။       

ချ။ မြု�န်��နှုုင််င်ံ�ှု မြုဖွဲ့စာ်�ပါ်�း���ု ုကျေးလွှာလ်ွှာ�မြုချင််�      

   မြုဖွဲ့စာ်�ပါ်ကျေးလွှာလ်ွှာ�� ု- ကျေးတ�င််ကြီး��ီမြို့�ုု �           

အေတ�င််ကြီးကိုးီမြို့မှာုု �သည်် ရွာမှာ်းပြ�ည််နာယ််၏ မြို့မှာုု �အေတ�်ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ 

ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းတင့်် �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းကိုု� ��ဂျဂလကုို 

လ��်င်နာ်းသ�ု���်နှားသည််် �ထုမှာဆိုး�း စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းထု�မှာာ 

တစီ်ဖွဲ့�့�လည််းပြဖွဲ့စီ်သည််။ အေတ�င််ကြီးကိုးီစီည််�င််�ဖွဲ့့��သည်် 

အေတ�င််ကြီးကိုးီမြို့မှာုု �အေ�် ရွ�်ကိုက့ို် ၂၂ ခု�ရွာု (အေတ�င််ကြီးကိုးီမြို့မှာုု � �နာီးရွာု မြို့မှာုု �ခု�့မှာျ�း 

ပြဖွဲ့စီ်အေသ� အေ�းသ�ယ်� နှာင််် အေရွအ့ေည်�င်် သု�� လ��်င်နာ်းတ�ုးခုျ��နှ�ုင််မှာည််် 

သအေဘု�တးည်ခီုျကို်ပြဖွဲ့င်််) �မှာုုကို် နှာင််် မှာလုာ� 

သမုှာ်းဆိုည််းအေရွးလ��်င်နာ်းမှာျ�းကိုု� ��ဂျဂလကုို ကို�မှာပဏာီပြဖွဲ့စီ်အေသ� 

အေမှားဲအေတ�င််ကြီးကိုးီ ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ုကို�မှာပဏာလီမီှာတုကို်ထုးသု��  (၂၀၁၅) 

ဧမြို့�လီတင့်် လ�ဲအေပြ��င််း��်နှား ခု�သ်ည််။ ထုု�လ��်င်နာ်းတ�ဝနာ်တ့င်် 

သး�းမှာ�ုင််ခုနာ�် ရွာည််လျ�းသည််် ဗဟု�ုလမှာ်းမှာကြီးကိုးီပြဖွဲ့စီ်အေသ� 

ဗ�ုလ်ခုျု�်အေ��င််ဆိုနာ်း လမှာ်းမှာတစီ်အေလှ�ကို် �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း 

နှာင််် သနာ�်ရွာင််အေရွးလ��်င်နာ်းလည််း �ါ၀င််ခု��်ါသည််။ ကို�မှာပဏာသီည်် 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းခု အေကို�ကို်ခုးနှု�င််ခုင့်််ရွာုမြို့�းီ 

အေတ�င််ကြီးကိုးီစီည််�င််သ�ယ်�အေရွး �ဖွဲ့့��ထုးသ�ု� တစီ်လလှင်် ကိုျ�်သနုာ်း 

၃၀ (ယ်ခု�စီ�တမှာ်းအေရွးခုျနုာ် အေင်လ့�နှုနာ်းပြဖွဲ့င််် ဆို�ု�ါကို ကိုနာ်အေ�်လ� ၂၀၀၀ 

ထုကို် �နာည််းင်ယ််အေလှ�)် အေ�းရွ�ါသည််။ လ��်င်နာ်း��်နှားမှာ ု

ပြဖွဲ့စီ်စီဉ််�တင့််း �ခုကို်�ခု�မှာျ�း ရွာခုု�်အေသ�်လည််း ဝနာ်အေဆို�င််မှာသုည်် 

�ထုဝဝီင်် �အေနာ�ထု�း�ရွအေရွ� �မှာုကုို်�မှာ�ဏာ�ရွ�ါ တစီ်မြို့မှာုု �လး�းကို�ု 

ခြုံခုးုလမဲှာ်းနှ�ုင််ခု�သ်ည််။ ��ရွာအေဖွဲ့�င််အေ�းရွာင််း၏ ၂၀၁၇ 

မြို့မှာုု �ပြ�လးအေနာမှာဘုု၀စီစီ်တမှာ်း�ရွ အေတ�င််ကြီးကိုးီမြို့မှာုု �အေနာထု�ုင််သး ၅၆ 

ရွ�ခု�ုင််နှုနာ်းကို �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း ဝနာ်အေဆို�င််မှာ�ုအေ�် 

စီတု်အေကိုျနာ�်သည်် (သအေဘု�တးသည်် သု��မှာဟု�တ် �လန့ာ် 

သအေဘု�တးသည််) ဟု� အေပြဖွဲ့ဆိုု��ကိုမြို့�းီ ၃၀ ရွ�ခု�ုင််နှနုာ်းခုနာ�်ကို 

စီတု်အေကိုျနာ�်ပြခုင််းမှာရွာု (သအေဘု�မှာတး�ါ သ�ု�မှာဟု�တ် �လန့ာ် 

သအေဘု�မှာတး�ါ) ဟု� အေပြဖွဲ့ဆိုု��ကို�ါသည်် ။ 

ထုင််ရွာ�းအေသ� �ကိုျ ုု း�ပြမှာတ်တစီ်ခု�မှာာ� 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဝနာ်အေဆို�င််မှာစုီနာစီ်သည်် �ကိုျယ််�ဝနာ်း�ရွ 

(လမဲှာ်းခြုံခုးုနှ�ုင််မှာ)ု နှာင််် နာကို်ရိုုုင််းမှာ�ုရွ (�ကြီးကိုမုှာ် �အေရွ�တက့ို်/

�ရွည််�အေသး့) ��ုမှာ�ုအေကို�င််းမှာန့ာ်လ�ပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းသ�ု� မှာ��်နှားခုင််တင့်် အေတ�င််ကြီးကိုးီစီည််�င််�ဖွဲ့့��သည်် 

မြို့မှာုု �ရွာု�မှာုုကို်��းလး�း၏ ၅၀% ခုနာ�်ကို�ုသ� သမုှာ်းဆိုည််း နှ�ုင််�ါသည််။ 28 

ယ်င််းစီနာစီ်တင့်် �ဓိကုို��းပြဖွဲ့င််် ၁၂ အေ�ခုနာ�်ရွာည််အေသ� �မှာုကုို်ကိုနာ်နှာင််် 

�မှာုုကို်�း�းကြီးကိုးီမှာျ�းကို�ု မြို့မှာုု ��နှား�ခုျထု�းအေ�း၍ �မှာုုကို်မှာျ�းကိုု� 

သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းပြဖွဲ့စီ်သည််။ ��ဂျဂလကုို ကို�မှာပဏာလီကို်ထုကို်တင့််လည််း 

ယ်ခုင််စီ�ရွ�်အေနာရွ�မှာျ�းကိုု� ဆိုကို်လကို်�သး�းခုျမြို့�းီ 
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အေနာာကို်ထု�်ရွ�်ကိုက့ို်မှာျ�းသ�ု��ါ ထု�်မှား၍တ�ုးခုျ��နှ�ုင််ခု�က်ို� မြို့မှာုု �၏ ၇၀-၇၅

% �ထုု 29  တ�ုးပြမှာိင်််လမဲှာ်းခြုံခုးုနှ�ုင််ခု��်ါသည််။ 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းခုကို�ုလည််း တ�ုးပြမှာင်််အေကို�ကို်ခုးခု�ပ်ြခုင််း မှာရွာ�ုါ။ 

ကို�မှာပဏာသီည်် �ခုျ ုု �ရွ�်ကိုက့ို်မှာျ�းတင့်် �မုှာ်တ�ုင််ရွ�အေရွ�ကို် 

သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း စီနာစီ်ကိုု�လည််း စီတင််လ��်အေဆို�င််ခု�မ်ြို့�းီ င်ါး�မုှာ်အေကိုျ�် 

တစီ်ခုါရွ�်သည်််�း�စီးပြဖွဲ့င််် သမုှာ်းဆိုည််းခု�သ်ည််။ 

လ��်င်နာ်းစီတင််ခု�သ်ည််�ခုျနုာ်၌ ကို�မှာပဏာသီည်် �မှာုုကို်�း�းမှာျ�းကို�ု 

�မှာုုကို်ကိုျင််းသု�� ��ု�အေဆို�င််နှ�ုင််ရွနာ် ကြီးကိုးီမှာ�းအေသ� 

အေနာာကို်�င့်််ထုရွ�်ကို�းမှာျ�း ဝယ််ယ်းခု�်သည််။ လမှာ်းကိုျဉ််းမှာျ�း�တက့ို် 

သး�းဘုးီမှာျ�းကို�ု �သး�းပြ�ုပြခုင််း အေလှ�ခ်ုျနှ�ုင််ရွနာ် ��ဇုံင််းအေခုါင််း အေခု် 

�အေသးစီ�း ထုရွ�်ကို�းမှာျ�းကိုု� ဝယ််ယ်းခု�်သည််။ ယ်�ဉ််ယ်နှတရွ�းမှာျ�းကိုု� 

ဆိုင်််ကို�အေပြ��င််းလ� �သး�းပြ�ုလ�မှာကုို�ု �ကိုည်််ပြခုင််း��းပြဖွဲ့င််် ကို�မှာပဏာ၏ီ 

ဖွဲ့နာ်တီးတထီုင့််နှ�ုင််မှာ ုစီမ့ှာ်းရွည််ကိုု� အေတ�့ရွာုနှ�ုင််သည််။ အေတ�င််ကြီးကိုးီမြို့မှာုု �ရွာု 

��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းင်ာ�းရွမှာ်းမှာ၏ု �ပြခု�းအေသ� အေကို�င််းခုျကို်တစီ်ခု�မှာာ� 

အေရွာ�င််လ�့မှာရွနှ�ုင််အေသ� �ကိုနာ�်�ကို�မှာမုှာျ�း (ဥ်�မှာ�- 

သဘု�၀အေဘုး�နှတရွ�ယ််) ကို�သ်�ု� ဆိုး�းရိုးးုမှာ�ုနှတရွ�ယ််မှာျ�းကို�ု 

ခု�့အေဝခုးစီ�းပြခုင််း၊ စီ�ခုျု�်အေဖွဲ့�ကို်ဖွဲ့ျကို်ပြခုင််း နှာင််် �ပြင်င််း��့းမှာ ု

အေပြဖွဲ့ရွာင််းပြခုင််းဆိုု�င််ရွ� �ခုျကို်မှာျ�းတု��ကို�ု စီည််�င််�ဖွဲ့့�� နှာင််် ��ဂျဂလကုို 

လ��်င်နာ်း��ကို�း သအေဘု�တးည်ထီု�းပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

စီ�ခုျု�်�ါ �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းခု အေကို�ကို်ယ်းမှာု�း�စီး 

(စီည််�င််�ရွ�ရွာမုှာျ�းနှာင််် အေတ�့ဆိုး�စီကို�းအေပြ��ထု�းမှာ ု��ါ�ဝင််) ကိုု� 

�ကိုည်််�ါကို အေတ�င််ကြီးကိုးီစီည််�င််�ဖွဲ့့��သည်် �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းလ�

�်င်နာ်း��း ဘုဏ္ဍာ�ဝင််အေင် ့�ရွင််း�ပြမှာစီ် တစီ်ခု��ပြဖွဲ့စီ် 

မှာာတ်ယ်းထု�းပြခုင််းကိုု� အေတ�့နှ�ုင််�ါသည််။ ထုု��သ�ု� မှာာတ်ယ်းထု�းပြခုင််းသည်် 

��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းသ�ု� ��်နှားပြခုင််း ၏ �ကိုျ ုု းအေကိုျးဇုံးးကို�ု ��ု��ုသ�သ� 

တက့ို်ခုျကို်ထု�းပြခုင််းပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း အေကို�င််းမှာန့ာ်စီ့� 

အေဆို�င််ရွကွို်နှ�ုင််ရွနာ် �မှာာနာ်တကိုယ််ကို�နာ်ကိုျမှာည််် 

လးမှာုကို�နာ်ကိုျစီရွတု်��း ထုည်််သင့််းထု�းပြခုင််း မှာရွာုသကို�သ်�ု� 

ပြဖွဲ့စီ်အေနာ�ါသည််။ ထုု���ပြ�င်် ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်း��း 

လစီဥ််အေ�ကိုးအေကို�ကို်ခုးအေစီပြခုင််းပြဖွဲ့င််် ၀နာ်အေဆို�င််မှာအုေလျ�ခ်ုျပြခုင််း (သု��) 

လစီဥ််အေ�ကိုးတု�းပြမှာိင်််ပြခုင််း��းပြဖွဲ့င််် ၄င််းတု��၏�ကိုျ ုု း�ပြမှာတ်��း 

��ုမှာ�ုရွယ်းသ�့းအေစီနှ�ုင််ရွနာ် လမှာ်းဖွဲ့င့်််သကို�သ်�ု� ပြဖွဲ့စီ်နှ�ုင််�ါအေသးသည််။ 

��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းရွာင််မှာာ မှာတရွ�း�ပြမှာတ်မှာျ�း ရွရွာအုေနာသည်် သ�ု�မှာဟု�တ် 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ု��း �ဆိုင်််�တနာ်းမှာာီစီ�့ အေ�း��်ပြခုင််းမှာရွာုဟု� 

ပြ�ည််သးမှာျ�းကို ထုင််ပြမှာင််မှာရုွာုလ�နှ�ုင််�ါသည််။ စီည််�င််�ရွ�မှာျ�း၏ 

�ဆို�ု�ရွ ကို�မှာပဏာ�ီအေနာပြဖွဲ့င်််လည််း ဝနာ်အေဆို�င််ခုအေကို�ကို်ခုးရွ�၌ 

ခုကို်ခု�မှာုရွာုလ�မြို့�းီ လ��်င်နာ်းလည််�တ်စီရွတု် ဆိုး�းရိုးးုမှာမုှာျ�း 

ပြဖွဲ့စီ်အေ�်လ�ကို� ယ်င််းကိုု� မှာလုာ�သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း 

လ��်င်နာ်း�ပြမှာတ်အေင်ပ့ြဖွဲ့င််် ဖွဲ့�အေထုးအေနာရွ�ါသည််။ �ပြမှာတ်အေင် ့

နာည််း�ါအေသ�အေ�ကို�င််် ကို�မှာပဏာသီည်် တစီ်မြို့မှာုု �လး�းကို�ု လမဲှာ်းခြုံခုးုရွနာ် 

ယ်နှတရွ�းမှာျ�း ထု�်မှားရွင််းနှားီပြမှာု�်နှားနှ�ုင််မှာ ုမှာရွာုပြခုင််း (သု��မှာဟု�တ်) 

ယ်နှတရွ�းမှာျ�းကိုု� ပြ�ုပြ�င််ထုနုာ်းသုမှာ်းနှ�ုင််မှာ ုမှာရွာုပြခုင််းတ�ု� ပြဖွဲ့စီ်အေ�်ခု�က်ို� 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာာ မြို့မှာုု �အေတ�် ဗဟုု�လမှာ်းမှာပြဖွဲ့စီ်အေသ� 

ဗ�ုလ်ခုျု�်အေ��င််ဆိုနာ်းလမှာ်းမှာကြီးကိုးီ၏ သနာ�်ရွာင််းအေရွးနှာင််် 

လမှာ်းတစီ်အေလှ�ကို် �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း တ�ဝနာ်ကိုု� 

ပြ�နာ်လည််လ�ဲအေပြ��င််းရွယ်း ခု�ရ်ွသည််ဟု� စီည််�င််�ရွ�ရွာမုှာျ�း နှာင််် 

ကို�မှာပဏာဘီုကို်မှာာ ��ဂျဂုု လ်မှာျ�းပြဖွဲ့င််် အေတ�့ဆိုး�အေမှားပြမှာနာ်းမှာ�ုရွ သရုွ�ါသည််။ 

ကို�မှာပဏာသီည််လည််း �ဆိုင််အေပြ��ါကို မြို့မှာုု �ခု�့နှာစီ်ခု�ကို�ု တ�ုးခုျ��ရွနာ် 

�စီ�ီစီဉ််ကို�ု�ါ လကို်အေလှ�ခု�ရ်ွသည််။ 30

စီ�ခုျု�်၏ �ပြခု�းအေသ���းနာည််းခုျကို်မှာာ� နှာစီ် ၃၀ �ပြဖွဲ့စီ် အေရွရွာည်် 

သအေဘု�တးည်ထီု�းပြခုင််းပြဖွဲ့စီ်သည်် (၁၅ နှာစီ်သကို်တမှာ်း �စီဉ််�မြို့မှာ� 

ထု�်မှားတု�းနှ�ုင််သည်််�ခုျကို်လည််း �ါဝင််သည််)။ စီ�ခုျု�်�ရွ 

��ဂျဂလကုိုကို�မှာပဏာသီည်် ကြီးကိုးီမှာ�းအေသ� အေင်�့ရွင််း�နှာီးပြဖွဲ့စီ်သည််် သနုာ်း 

၇၃၄၀ ကိုု� ကြီးကိုုု တင််အေ�းအေဆို�င််ထု�းရွမြို့�းီ ကို�နာ်ကိုျစီရွတု်မှာျ�း 

ကို�ုကို�မှာအုေစီရွနာ် နှာစီ်ရွာည််စီ�ခုျု�် ခုျု�်ဆိုု�ထု�းရွပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

သ�ု�အေသ�်လည််း ရွင််းနှားီပြမှာု�်နှားထု�းအေသ� �မှာ�ဏာ �တ�ုကိုျကို�ုမှား 

သရုွပြခုင််းမှာရွာအုေခုျ။ စီ�ခုျု�်တင့်် အေစီ�င်််�ကိုည်််ပြခုင််းနှာင််် �ကို�ပြဖွဲ့တ်ပြခုင််း 

ပြဖွဲ့စီ်စီဉ််မှာျ�း�တက့ို် တကုိုျအေသ� သတ်မှာာတ်ခုျကို်မှာျ�း 

ထုည်််သင့််းထု�းပြခုင််းမှာရွာ�ု� စီည််�င််၏ “ဝနာ်ထုမှာ်း သု��မှာဟု�တ် လ�ဲ��်ခုး 

ကို�ုယ််စီ�းလာယ််တ�ု�သည်် ရွင််းနှာီးပြမှာု�်နှားမှာုမှာျ�း နှာင််် 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�းပြခုင််းတု��ကို�ု ကြီးကိုးီ�ကို�်စီမီှားခုနာ�်ခု့�ရွမှာည််” ဟု� ဆို�ုအေသ� 

�လန့ာ်အေယ်ဘု�ယ်ျဆိုနာ်သည််် �ခုျကို်ကို�ုသ�

ထုည်််သင့််းထု�း�ါသည််။ 31  �သး�းပြ�ုခု အေကို�ကို်ခုးပြခုင််း�အေ�် 

ထုနုာ်းခုျု�်နှ�ုင််မှာ ုမှာရွာုပြခုင််းကိုု��ကိုည်််၍ အေနာာင််တင့်် စီ�ခုျု�်ခုျု�်ဆိုု��ါကို 

အေကို�င််းစီ�့ည်ိနုှုုင််းနှ�ုင််ရွနာ် စီည််�င််�ဖွဲ့့���တ့ကို် �ခုျကို်�လကို်မှာျ�း 

လ�ု��်သည််ကိုု� သနုှ�ုင််�ါသည််။  

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု

မြုဖွဲ့စာ်�ပါ်ကျေးလွှာလ်ွှာ�� ု- မြုပါင််ဦး�လွှာင့််မြို့�ုု �

�ပါင််ဦး�လိုငွ််သုညီ် များနှတတေလို��ုငု််�တေ�သုကြီးက်�ီရွာှု တေ�းင််တေပါ်မြို့များ�ု���စ်က်း 

တေနထူးုုင််သု ူ၉၁၀၀၀ ခုန�် (အုများ်တေထူးးင််စ ု၁၄၅၇၃) ရွာှမုြို့ပါ�ီ ၎င််�၏ 

ရိုကု်ခတေဗ�ဥ်ယးးဉ််တေကြက်းင််် လိုသူုမုျားးး�သုလိုု ုခုရွာီ�သုးွ�များးး�စးွ 

သုးွ�တေရွားက််လိုညီ်ပါ�်ကြက်သုညီ်် မြို့များ�ု�လိုညီ်� ��စ်သုညီ်။ �ပါင််ဦး�လိုငွ််�ငွ်် 

မြို့များ�ု�အ�ွက်် အများုုက််သုမုျား်�ဝန်တေဆိုးင််များကု်ုု ပါဂု္ဂဂလိုကု်လိုပုါ်င်န်�သုုု� 

တေ�တေ�း်ဝါရွာ ီ၂၀၁၆ များှ များ�်လို ၂၀၁၇ အထူး ုအပါ်နှှံခု့သ်ုညီ်။ 

သုုု�တေသုး်လိုညီ်� ဧမြို့ပါလီို ၁ ရွာက််၊ ၂၀၁၇ များစှ၍ စညီ်ပါင််အ�ွ့�များ ှ

�ပါန်လိုညီ်လိုှ့တေ�ပါးင််� ရွာယခူု့်သုညီ်။ ထူးုုခုးနု်များှစ၍ မြို့များ�ု��ပါရွာပါ်က်ကွ်် ၁၀ ခု ု

နှငှ််် မြို့များ�ု��ပါဆိုန်ဆိုန်ရွာပါ်က်ကွ်် (တေက်း�ရွာားများးး�) ၁၁ ခု ုအနက််များ ှ၄ ခု ု

�ုု�က်ုု တေက်းင််�စးွ ခြုံခုံ�လိုမှျား်�နှုုင််ခု့သ်ုညီ်ဟိ ုစညီ်ပါင််အ�ွ့�များ ှဆိုုုသုညီ်။ 

များ�ှ်သုး�စရွား အခုးက််�စ်ခု ုအတေန��င််် �ပါင််ဦး�လိုငွ််�ငွ်် 

�များန်များးနှုုင််င်ံအ�ငွ််� semi-aerobic landfill စနစ်က်ု ု

အသုံ�ု�ပါ�တေနတေသုး စနွ�်ပါစ်အများုုက််က်းင််�ရွာှမုြို့ပါ�ီ၊ မြို့များ�ု�အရွားရွာှုများးး�သုညီ် 

စနွ�်ပါစ်စစညီ်�စမီျားံများဆုိုုုင််ရွား တေရွာရွာညှီ်အစအီစဥ််အ��စ် “reduce၊ re-use၊ 

နှငှ််် recycle” နညီ်�လိုများ်�များးး�က်ု ု�များှင်််�င််လိုှက််ရွာှုပါါသုညီ်။

 မြို့များ�ု��စ်ခုလုိုံ�ုက်ုု စညီ်ပါင််များ ှခြုံခုံ�လိုမှျား်�ဝန်တေဆိုးင််များတုေပါ�ရွာန် 

ခုက််ခု့သုညီ််အ�ွက်် �ပါင််ဦး�လိုငွ််မြို့များ�ု�၏ ယခုင်် 

စညီ်ပါင််အးဏားပါုငု််များးး�က် ပါဂု္ဂဂလိုကု်လိုပုါ်င်န်�က်ု ု

င်းှ�ရွာများ်�ခု့�်ခုင််���စ်သုညီ်။ ပါဂု္ဂဂလိုကု်က်မုျားပဏာသီုညီ် စညီ်ပါင််အ�ွ့�၏ 

ရွာှုမြို့ပါ�ီသုး� ထူးရွာပါ်က်း� ၆ စ�ီ က်ုု လိုှ့တေ�ပါးင််�ရွာယခူု့်မြို့ပါ�ီ အသုစ် ၁၀ 

စ�ီအး� ၎င််��ုု�က်ုုယ်�ုုင်် ထူးပါ်များံဝယ်ယခူု့ပ်ါါသုညီ်။ ထူးုု��ပါင်် 

စညီ်ပါင််အ�ွ့�များ ှထူးပါ်များံ၍ က်း�သုစ် ၃ စ�ီ (တေရွာဆိုုု�သုမုျား်�က်န် နှှစ်ခု ု

အပါါအဝင််) က်ုလုိုညီ်� တေပါ�အပါ် ခု့ပ်ါါသုညီ်။ လိုက််ရွာှုစညီ်ပါင််အ�ွ့�၏ 

ခုန�်များှန်��ွက််ခုးက််များအုရွာ ၎င််��ု�ုသုညီ် �စ်မြို့များ�ု�လိုံ�ု၏ 

အများုုက််သုမုျား်�ဆိုညီ်��ခုင််� ဆိုုငု််ရွား စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ု၆၅ များှ ၇၀ ရွားခုုုင််နှနု်� 

လိုမှျား်�ခြုံခုံ�လိုပုါ်တေဆိုးင််နှုုင််မြို့ပါ�ီ ပါဂု္ဂဂလိုကု်လိုပုါ်င်န်�သုညီ်လိုညီ်� 

ထူးုုရွားခုုုင််နှနု်�နှှင််် များ�မုျား်�များယမုျား်� လိုမှျား်�ခြုံခုံ�လိုပုါ်တေဆိုးင််နှုုင််ခု့ပ်ါါသုညီ်။ 35  

ပါဂု္ဂဂလိုကု်က်မုျားပဏာသီုညီ် သုးွ�လိုး၍ လိုယွ်က်အူဆိုင််တေ�ပါသုညီ်် 

တေနရွားများးး�က်ုသုုး တေရွာာ�ခုးယ်၍ဝန်တေဆိုးင််များတုေပါ��ခုင််�၊ တေက်း�ရွာားများးး� နှငှ််် 

တေ�းင််က်နု်� ဧရွာယုးများးး�က့်သ်ုုု� သုွး�လိုးရွာ ခုက််ခု့သုညီ််တေနရွားများးး�သုုု� 

ဝန်တေဆိုးင််များ ုအ�ပါညီ််အ၀များတေပါ�နှုုင််�ခုင််��ု�ုအ�ပါင်် 

စညီ်ပါင််နယ်နများ�ု်အ�ွင််� အတေရွာ�တေပါ် သုန�်ရွာငှ််�တေရွာ�လိုပုါ်တေဆိုးင််ရွာန် 

လိုုုအပါ်ပါါက် အခုးနု်များီ များလိုပုါ်တေဆိုးင််နှုုင််�ခုင််��ု�ုအတေပါ် 

ယခုင််စညီ်ပါင််အးဏားပါုငု််များးး�က် တေက်းနပါ်�ခုင််� များရွာှခုု့်ပါါ။ 

အများုုက််သုမုျား်�ဝန်တေဆိုးင််ခု �ုု��များှင််် တေက်းက််ခုံခု့တ်ေသုး်လိုညီ်� 

ဝန်တေဆိုးင််များ ုလိုံတုေလိုးက််စးွ များရွာရွာှတုေကြက်းင််� �ုငု််ကြက်း�များမုျားးး� 

ၡင််�လွှာင််�ချး�် (၆)  မြု�န်��နှုုင််င်ံတင့်် Sanitary စာနစာ်သုံ�ု 

အ�ုု�်�းင််� နည့််�ပါါ�မြုချင််� 

ယ်ခု�သ�အေတသနာမှာာ အေလလ်�မှာ�ုရွ လကို်ရွာ�ုခုျနုာ်၌ ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းတင့်် 

လ��်င်နာ်းလည််�တ် အေနာအေသ� Sanitary landfill တစီ်ခု�တည််းသ� 

ရွာုသည််ကို�ု အေတ�့ရွသည််။ Sanitary landfill ဆိုု�သည််မှာာ� 

စီန့ာ�်�စီ်�မှာုုကို်မှာျ�းအေ�ကို�င််် �တ်ဝနာ်းကိုျင်် ထုခုု�ုကို်မှာ ုမှာရွာုအေစီရွနာ် 

သးီပြခု�းခု�့ထု�းသည််် �မှာုုကို်ကိုျင််းမှာျ�း ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ ၎င််းကိုု� 

တည််အေဆို�ကို်�အေကို�င််�ထုည််အေဖွဲ့�်ရွနာ် �အေပြခုခုးလု���်ခုျကို် 

အေလးခု�ရွာုသည််။ ၎င််းတု��မှာာ� ဘုးမှာအုေဗ� နှာင််် အေပြမှာအေ��ကို်အေရွ 

သင့််ပြ�င််လကိုခဏာ� မှာျ�းကိုု� ထုည်််သင့််းတက့ို်ခုျကို်သည််် 

�င််ဂျျင််နာယီ်��ည်�ရွ�်ဆိုု�င််ရွ� ပြ�င််ဆိုင််မှာ ု( သကို်တမှာ်းကို�နာ်ဆိုး�း�ါကို 

ထု�်မှား�သး�းပြ�ုနှ�ုင််ရွနာ် လ��်အေဆို�င််ရွမှာည််် �စီ�ီစီဉ််)။ 

လ��်င်နာ်းခု့င််ပြ�င််ဆိုင််မှာကုို�ု ကြီးကိုးီ�ကို�်ရွနာ်၊ လ��်င်နာ်းလည််�တ်ရွနာ် နှာင််် 

ထုနုာ်းသုမှာ်းအေစီ�င်််အေရွာ�ကို်ရွနာ် အေလက်ိုျင်််သင််�ကို�းထု�းအေသ� ဝနာ်ထုမှာ်း။ 

အေနာ�စီဉ်် �မှာုုကို်မှာျ�းကိုု�စီန့ာ�်�စီ်ရွ�တ့င်် �လဲ�လ�ုကို်ပြဖွဲ့စီ်အေ��င်် 

လ��်အေဆို�င််ပြခုင််း။ �ဆို�ု်ပြဖွဲ့စီ်အေစီသည််် အေရွဆိုု�းမှာျ�း (leachate) ကိုု� 

အေပြမှာအေ��ကို်သု�� စီုမှာ််ဝင််ပြခုင််းမှာရွာအုေစီရွနာ် သဘု�၀အေပြမှာ�အေနာ�ထု�း 

သ�ု�မှာဟု�တ် �ရွ�၀တုုကို�ု �သး�းခုျ၍ အေပြမှာအေ��ကို်အေရွထုနုာ်းသုမှာ်းမှာ ု

လ��်အေဆို�င််ပြခုင််းတု�� ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ အေပြမှာအေ��ကို်အေရွနှာင််် 

�တ်ဝနာ်းကိုျင််ကိုု� ထုခုု�ုကို်မှာ ုမှာရွာုအေစီရွနာ် �တက့ို် အေရွဆိုု�းမှာျ�း (leach-

ate) ကိုု� စီနာစီ်တကိုျ သနာ�်ရွာင််းနှ�ုင််ရွနာ် �အေရွးကြီးကိုးီ�ါသည််။ 32 

အေရွရွာည််တင့်် ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းရွာု �မှာုုကို်ကိုျင််း ��းလး�းတ�ု�သည်် Sanitary 

စီနာစီ်သး�း �မှာုုကို်ကိုျင််း�း�စီးသ�ု� အေပြ��င််းလ�ရွမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

သ�ု�အေသ�်လည််း အေရွတု��တ့ကို်မှား �မှာုုကို်ကိုျင််းသကို်တမှာ်းကိုု� 

တ�ုးပြမှာိင်််နှ�ုင််ရွနာ် နှာင််် အေရွဆိုု�းထုက့ို်ရွာုမှာကုို�ု အေလှ�ခ်ုျနှ�ုင််ရွနာ် 33 

ထုနုာ်းခုျု�်မှာုကိုင််းမှာ�အ်ေသ� �မှာုကုို်ကိုျင််းစီနာစီ်မှာာ တစီ်စီတု်တစီ်��ုင််း 

ထုနုာ်းခုျု�်နှ�ုင််သည််် �မှာုုကို်ကိုျင််းစီနာစီ်သု�� အေပြ��င််းလ�ရွမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

�မှာုုကို်ကိုျင််း/�း� �သစီ်မှာျ�း ထု�်မှားဖွဲ့နာ်တးီပြခုင််းထုကို် ရွာနုှာင်််မြို့�းီသ�း 

�မှာုုကို်ကိုျင််း/�း� မှာျ�းကို�ု ထုနုာ်းသုမှာ်းပြ�ုပြ�င််ပြခုင််း၊ �ဆိုင်််ပြမှာိင်််တင််ပြခုင််း 

နှာင််် ခုျ��ထု့င််ပြခုင််းတု��ကို ကို�နာ်ကိုျစီရွတု်မှာျ�းစီ�့ သကို်သ��ါသည််။ 34      
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တေပါ်ထူးကွ််လိုး၍ ၂၀၁၇ ခုနုှှစ် အတေစးပါုငု််��ငွ်် ပါဂု္ဂဂလိုကု် 

လိုပုါ်င်န်�စးခုး�ပါ်က်ု ုပါယ်�းက််ရွာန် စညီ်ပါင််အ�ွ့�အး� တေ�သုအစုု�ရွာများ ှ

ညွှနှ်ကြက်း�ခု့သ်ုညီ်။

ပါဂု္ဂဂလိုကု်က်မုျားပဏာသီုညီ် တေများး်တေ�း်ယးဉ််အသုစ် ၁၀ စ�ီ 

ထူးပါ်များံဝယ်ယမူြို့ပါ�ီတေနာက်် ဝန်တေဆိုးင််များကုြီးက်မုျား်နှုန်� ပါုုများုုတေပါ�အပါ် 

နှုုင််ခု့�်ခုင််�တေကြက်းင််် �ပါင််ဦး�လိုငွ််မြို့များ�ု�၏ ပါဂု္ဂဂလိုကု်လိုပုါ်င်န်�သုုု� 

အပါ်နှှံ�ခုင််���စ်စဉ််�ငွ်် တေအးင််�များင််များအုနညီ်�အင်ယ် ရွာှုသုညီ်ဟိ ု

တေ�ပါးနှုငု််ပါါသုညီ်။ ပါဂု္ဂဂလိုကု်လိုပုါ်င်န်�ထူးံများ ှ

အခုတေကြက်�တေင်ရွွာရွာှုတေသုးတေကြက်းင််် �ပါင််ဦး�လိုငွ််သုညီ် 

များနှတတေလို��ုငု််�တေ�သုကြီးက်�ီ ခုရိုုုင်် ၇ ခုရုွာှု စညီ်ပါင််သုးယးတေရွာ� 

အ�ွ့�များးး�အနက်် အသုး��င််အပါုတုေင်ရွွာရွာှုသုညီ်် �စ်ခု�ုညီ်�တေသုး 

စညီ်ပါင််အ�ွ့� ��စ်လိုးခု့သ်ုညီ်။ ထူးုုသုုု� အသုး��င််အပါုုတေင် ွ

ရွာရွာှုလိုးရွာ�ခုင််�များးှ အများုုက််သုမုျား်� ဝန်တေဆိုးင််ခုက်ုု 

�ုု��များှင်််တေက်းက််ခုံခု့တ်ေကြက်းင််� ��စ်သုညီ် (ယခုင်် ပါံတုေသု 

တေက်းက််ခုံသုညီ််နှနု်� �စ်လို ၁၀၀၀ အစး� အုများ်တေထူးးင််စမုျားးး�အး� 

�စ်လိုလိုှင်် ၁၀၀၀ များ ှ၃၀၀၀ အထူးု၊ စ�ီပါးွ�တေရွာ�လိုပုါ်င်န်�များးး�အး� 

�စ်လိုလိုှင်် ၆၀၀၀ များ ှ၄၀၀၀၀ အထူးု �ုု��များှင်််တေက်းက််ခုံခု့သ်ုညီ်)။ 

�ပါင််ဦး�လိုငွ််��စ်ရွာပါ်က်ုကုြက်ညီ််ပါါက် ဝန်တေဆိုးင််များအုပါုုင််��ငွ်် 

�ုု��က််လိုး�ခုင််�များရွာှပုါ့ စညီ်ပါင််အ�ွ့�၏ က်နု်က်းစရွာ�ု်ဆိုုုင််ရွား 

ဝန်ထူးု�်ဝန်ပါုု�က်ုု မြို့များ�ု�တေနထူးုုင််သု ူ�ပါညီ်သုမူျားးး�ထူးံသုုု� 

လိုှ့တေ�ပါးင််�တေပါ�အပါ်သုက့်သ်ုုု� ��စ်တေနပါါသုညီ်။ ထူးု�ုတေကြက်းင်််ပါင်် 

စညီ်ပါင််အးဏားပါုငု််များးး�က် အများုကု််သုမုျား်�ဆိုညီ်��ခုင််� လိုပုါ်င်န်�များးး�က်ု ု

စညီ်ပါင််အ�ွ့�က်ုုယ်�ုုင််သုး လိုပုါ်တေဆိုးင််ရွာန်သုင်််တေ�း်သုညီ်ဟိ ု

ဆိုံ�ု���်ခု့က်ြက်မြို့ပါ�ီ ယနှတရွား� (ထူးရွာပါ်က်း�) နှငှ််် လိုအူင််အး�ပါုုင််��ငွ်် 

ရွာင််�နှှီ��များ�ပါ်နံနှုုင််ရွာန် �ုုင််�တေ�သုကြီးက်�ီ/တေ�သုဆိုုငု််ရွား အစုု�ရွာများ ှ

က်ညူီတီေပါ�ရွာများညီ်

ၡင််�လွှာင််�ချး�် (၇) မြုပါင််ဦး�လွှာင့်် အ�ုု�်�းင််� 

စးတေရွာ�သုမူျားးး� တေလိုလ်ိုးခု့်သုများှ �များန်များးနှုငု််င်ံ�ငွ်် managed landfill 

ရွာှုသုညီ်် ဥ်ပါများးအ��စ် �ပါသုရွာန် �ပါင််ဦး�လိုငွ််က်ုသုုး ညွှနှ်�ဆိုုုရွာများညီ် 

��စ်သုညီ်။ ဂ္ဂးပါန်နှုငု််င်ံ�ငွ်် အများုုက််က်းင််� စမီျားံခုန�်ခုွ့များပုါညီးသုင််ယ ူ

လိုးခု့တ်ေသုး များနှတတေလို��ုငု််�တေ�သုကြီးကီ်� စညီ်ပါင််သုးယးတေရွာ�တေက်း်များ�မီျား ှ

အများတုေဆိုးင််အင််ဂ္ဂးင််နယီး��စ်သု ူဦး�စုု�တေအးင််၏ �ဇီူးုုင််��ငွ်် 

အတေ�ခုခုံက်း �ပါင််ဦး�လိုငွ်် စညီ်ပါင််အ�ွ့�သုညီ် 

သုဘားး၀တေ�များအတေနအထူးး�က်ု ုအး�သုးခုးက််ယ၍ူ (အများုုက််က်းင််�သုညီ် 

တေ�းင််က်နု်�နှှစ်ခု ုအကြက်း�ရွာှ ုလိုှ�ုတေ�များးင််အ�ငွ််� �ညီ်ရွာှသုုညီ်) 

တေရွာဆိုုု�ထူး�ု် က်ွန်က်ရွာစ်ပါုကု်် ပါါဝင််တေသုး စရွာ�ု်သုက််သုး 

စနစ်�စ်ခုုက်ုု �ညီ်တေဆိုးက််ခု့ပ်ါါသုညီ်။ အများုုက််ပါံ ုများ�ီတေလိုးင််�ခုင််�များ ှ

က်းက်ယွ်ရွာန် နှငှ််် တေနာင််�စ်ခုးနု်�ွင်် အများုကု််များ ှတေင်ရွွားှနှုုင််ရွာန် 

ရွာညီ်ရွာာယ်က်း များသီုနု်�ဓါါ�်တေင်ွ� စု�်ယနူှုုင််များညီ်် PVC ပါုကု်် 

�ါဇူးင််ဝက််ခုန�်က်ုုလိုညီ်� �ပါ်ဆိုင််ထူးး�ပါါသုညီ်။ အများုကု််က်းင််� 

က်ပါ်လိုးက််�ငွ််လိုညီ်� အများုကု််အများး�ု�အစး� ခုွ့�ခုး�၍ recycle 

ပါစစညီ်�များးး� ထူး�ု်ယရူွာန် တေနရွား�စ်ခု ု

�ညီ်တေဆိုးက််တေပါ�ထူးး�ပါါသုညီ်။ စညီ်ပါင််အ�ွ့�သုညီ် 

အများုုက််ခုွ့�ခုး��ခုင််� လိုပုါ်တေဆိုးင််သုညီ်် ပါဂု္ဂဂလိုကု်လိုပုါ်င်န်�ထူးံများ ှ

�စ်လိုလိုှင်် က်းပါ်သုနု်� ၂၀ ရွာရွာှုမြို့ပါ�ီ၊ ထူးုုဝင််တေင်ကွ်ုု အသုံ�ု�ပါ�၍ 

စညီ်ပါင််အ�ွ့�၏ သုန�်ရွာငှ််�တေရွာ�ဌားနဝန်ထူးများ်�များးး�က်ု ု(စုစတုေပါါင််� 

အတေယးက်် ၈၀ ရွာှမုြို့ပါ�ီ၊ ယင််��ုု�အနက်် အတေယးက်် ၆၀ များးှ 

အနညီ်�ဆိုံ�ု လိုပုါ်ခုလိုစး �စ်ရွာက််လိုှင်် ၄၈၀၀ က်းပါ် ရွာရွာှတုေသုး 

တေန�စး�အလိုပုါ်သုများး�များးး� ��စ်သုညီ်) ဆိုတုေကြက်�တေင် ွတေပါ�အပါ်ပါါသုညီ်။ 

ယင််�ဆိုတုေကြက်�တေင်မွျားးှ စညီ်ပါင််ဝန်ထူးများ်�အး�လိုံ�ု ရွာရွာှတုေနတေသုး 

နှစှ်စဉ််ဆိုတုေကြက်�တေင်အွ�ပါင်် ထူးပါ်များံ၍ ရွာရွာှ�ုခုင််�လိုညီ်���စ်မြို့ပါ�ီ 

ဝန်ထူးများ်�များးး�၏စ�ု်ဓါး�်က်ုု များးး�စးွ 

�ုု��က််တေက်းင််�များနွ်တေစပါါသုညီ်။ ကြီးက်�ီကြက်ပါ်သု�ူစ်ဦး�က်ုု 

တေ��ွဆိုံုတေများ��များန်�များအုရွာ ၎င််�သုညီ် အတေရွာ�တေပါ် သုန�်ရွာငှ််�တေရွာ� 

လိုပုါ်တေဆိုးင််ရွာန် လိုုအုပါ်ပါါက် ဝများ်�တေ�များးက််စးွ 

အခုးနု်ပါုုလိုပုါ်တေဆိုးင််တေပါ�နှုငု််သုညီ်ဟိ ုဆိုုုပါါသုညီ်။     

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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CROSS SECTION

ပါံ ု(၄) - မြုပါင််ဦး�လွှာင့်် အ�ုု�်�းင််�၏ ပါံအုချး ုု �
မြုဖွဲ့စာ်�ပါ် ကျေးလွှာလ်ွှာ�� ု- ဘာ��အံ    

ဘု�း�းသည်် လးဦးးအေရွ ၁ သနုာ်းအေ��ကို် �နာည််းင်ယ််အေလျ�အ်ေသ� 

မြို့မှာုု �င်ယ််မှာာမြို့မှာုု �လတ်�ရွယွ််�စီ�း မြို့မှာုု �တစီ်မြို့မှာုု � ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်း 

�အေရွာ�အေတ�င််��ုင််းရွာု ကိုရွင််ပြ�ည််နာယ််၏ မြို့မှာုု �အေတ�်လည််းပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

ဘု�း�းမြို့မှာုု �တင့််မှား ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းပြဖွဲ့င််် လ��်အေဆို�င််ပြခုင််းမှာာ� 

အေ�သနှတရွ�ဆိုင်််၌သ�ရွာုမြို့�းီ မြို့မှာုု �၏ �အေနာာကို်အေတ�င််�ု�င််းရွာု ရွကို်ကိုက့ို် 

၇ နှာင််် ၈ တ�ု�တင့််ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ဇုံးလ�ုင်် ၂၀၁၈ တင့်် 

စီည််�င််��ဏာ���ုင််မှာျ�းသည်် �အေသးစီ�း�မှာုကုို်သမုှာ်းယ်�ဉ်် ၆ စီးီ 

(��ဇုံင််းအေခုါင််း အေလးစီးီ နှာင််် compactor နှာစီ်စီးီ) ကို�ုသ� �သး�းပြ�ု၍ 

တစီ်မြို့မှာုု �လး�း၏ ၇၅ ရွ�ခု�ုင််နှနုာ်းကို�ု လမဲှာ်းခြုံခုးုနှ�ုင််ရွနာ် လ��်အေဆို�င််ခု�သ်ည််။ 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��သည်် ပြ�ည််နာယ််�ဆိုင််် တင််�ါအေခု်ယ်းထု�းမြို့�းီ 

ယ်�ဉ််�သစီ်မှာျ�း ထု�်မှားဝယ််ယ်းရွနာ် လ��်အေဆို�င််အေနာသည််။ ၂၀၁၇ 

မြို့မှာုု �ပြ�လးအေနာမှာဘုု၀စီစီ်တမှာ်း�ရွ �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာသုည်် စီတု်အေကိုျနာ�်စီရွ� အေကို�င််းသည််ဟုးအေသ��ခုျကို်ကိုု� 

ဘု�း�းမြို့မှာုု �ရွာု အေပြဖွဲ့ဆိုု�သးမှာျ�း�နာကို် ၁၇% ကိုသ� လန့ာ်စီ့� 

သအေဘု�တးသည််ဟု� အေပြဖွဲ့ဆိုု�ခု�်မြို့�းီ၊ အေပြဖွဲ့ဆိုု�သး ၂၀% ကို လး�း၀ 

သအေဘု�တးည်ခီု�်ပြခုင််းမှာရွာ�ုါ။ ယ်င််းသု�� ပြဖွဲ့စီ်ရွပြခုင််းမှာာ� 

�မှာုုကို်သမုှာ်းယ်�ဉ််မှာျ�းသည်် ရွ�်ကိုက့ို်�ခုျ ုု �ကို�ုသ� လမဲှာ်းခြုံခုးုနှ�ုင််မြို့�းီ 

�ပြခု�းအေသ�ဧရွယု်�မှာျ�းကို�ု လး�း၀ လမဲှာ်းခြုံခုးုနှ�ုင််မှာ ုမှာရွာုပြခုင််း သ�ု�မှာဟု�တ် 

မှာအေရွ�ကို်ရွာနုှ�ုင််ပြခုင််းအေ�ကို�င်််ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 36  မြို့မှာုု �အေနာပြ�ည််သးမှာျ�း 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဝနာ်အေဆို�င််ခု အေ�းလု�စီတု် ��ုလ�အေစီရွနာ်အေမှာှ�်မှာာနာ်း၍ 

�စီစည််းခုန့ာ်�ါ ကိုဏ္ဍာတစီ်ခု�ခုျင််းစီ�ီလ�ုကို် �ခုန့ာ်အေကို�ကို်ခုးရွနာ် 

လ��်အေဆို�င််အေနာသလု� စီည််�င််�ဖွဲ့့��သည်် �မှာုုကို်သမုှာ်းယ်�ဉ််�သစီ်မှာျ�း 

ဝယ််ယ်းမြို့�းီအေနာာကို် �ထုးးအေကို�ကို်ခုးမှာမုှာျ�း (ဥ်�မှာ� - 

စီးီ�့�းအေရွးလ��်င်နာ်းနှာင််် အေဆို�ကို်လ��်အေရွးလ��်င်နာ်းခု့င််မှာျ�းမှာာ) 

အေကို�ကို်ခုးပြခုင််းပြဖွဲ့င််် �ပြခု�းအေသ� ဝင််အေင်မ့ှာျ�း ရွာ�အေဖွဲ့န့ှ�ုင််ရွနာ် 

အေမှာှ�်လင်််အေနာသည််။    

ရွ�်ကိုက့ို် ၇ နှာင််် ၈ တ�ု�တင့်် ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းပြဖွဲ့င််် လ��်အေဆို�င််ရွ�မှာာ 

ရွရွာုလ�သည််် �အေတ�့�ကြုံကိုးုမှာျ�းသည်် မှာျ�းစီ�့ သင််ယ်းဖွဲ့ယ့််ရွ� 

ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ လကို်ရွာတု့င်် ယ်င််း�စီ�ီစီဉ််ကို�ု ၂၀၁၆ ခု�နှာစီ်ကိုတည််းကို 

အေရွးွအေကို�ကို်ခုးထု�းရွသည််် (၇) ရွ�်ကိုက့ို် ���်ခုျု�်အေရွးမှားုကို 37  

စီမီှားခုနာ�်ခု့�အေနာမြို့�းီ ယ်င််း�စီ�ီစီဉ််မှာာ� မှာည််သည်််ခု�နှာစီ်တင့်် စီတင််ခု�မ်ှာာနာ်း 

�တု�ကိုျ မှာသရုွ�ါ။ ရွ�်ကိုက့ို်���်ခုျု�်အေရွးမှားု၏ �ဆို�ု�ရွ 

ယ်င််း�စီ�ီစီဉ််ကို�ု ၎င််းမှာတု�င််ခုင်် ���်ခုျု�်အေရွးမှားုအေဟု�င််းမှာာ စီတင်် 

�အေကို�င််�ထုည််အေဖွဲ့�်ခု�ပ်ြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ အေ�သနှတရွ�ဆိုင်််တင့်် 

��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းပြဖွဲ့င််် လ��်အေဆို�င််ပြခုင််းမှာာ� ရို�ုးရွာင််းမြို့�းီ 

ထုအုေရွ�ကို်မှာရုွာု�ါသည််။ ရွ�်ကိုက့ို်နှာစီ်ခု�လး�းတင့်် �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းရွနာ် 

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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ယ်�ဉ််အေမှာ�င််းတစီ်ဦးး ခုနာ�်ထု�းသည််။ ယ်င််းယ်�ဉ််အေမှာ�င််းကို ၎

င််းကို�ုယ််��ုင်် �လယ််�လယ််�ရွယွ််�စီ�းရွာု အေထု�်လ�ဂျျ ီ

�မှာုုကို်သမုှာ်းယ်�ဉ််ကို�ု ကို�ုယ််တ�ုင်် အေမှာ�င််းနှာင််�ါသည််။ 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းရွနာ်�တက့ို် ယ်�ဉ််အေနာာကို်လ�ုကို် နှာစီ်ဦးးကို�ုလည််း 

ခုနာ�်ထု�းရွ�ါသည််။ ရွ��မုှာ်မှားုမှာျ�းကို �မှာုကုို်သမုှာ်း ဝနာ်အေဆို�င််ခု (

၁၀၀၀ ကိုျ�်၊ စီည််�င််�ဖွဲ့့�� အေကို�ကို်ခုးသည််် နှနုာ်းထု�း�တ�ုင််း 

ပြဖွဲ့စီ်သည််) ကိုု� လ�ုကို်လးအေကို�ကို်ခုးရွ�ါသည််။ 

ဘုဏ္ဍာ�အေရွးကိုစုီစရွ�်မှာျ�းကိုု� စီမီှားရွနာ်�တက့ို် တစီ်လလှင််တစီ်ရွကို် 

�ခုျနုာ်အေ�းရွသည််ဟု� (၇) ရွ�်ကိုက့ို်၏ ���်ခုျု�်အေရွးမှားုကို ဆို�ု�ါသည််။ 

၎င််းလ��်င်နာ်းစီဉ််မှာျ�းတင့်် ရွ�်ရွ�ွအေနာပြ�ည််သးတ�ု� တ�ုကို်ရို�ုကို်�ါဝင််ပြခုင််း 

မှာရွာု�ါ။ ယ်�ဉ််အေမှာ�င််း၏ လစီ�၊ ဆိုဖီွဲ့�ုး နှာင််် ထုနုာ်းသုမှာ်းပြ�င််ဆိုင််စီရွတု်မှာာ� 

တစီ်လလှင်် �ျမှာ်းမှာှ ကိုျ�် ၇၀၀၀၀၀ (အေ�်လ� ၅၀၀ ခုနာ�်) ကိုျသင်််မြို့�းီ၊ 

ယ်�ဉ််အေနာာကို်လ�ုကို်နှာစီ်ဦးး�တက့ို် ၁၈၀၀၀၀ �သီးသးီ 

ကို�နာ်ကိုျ�ါသည််။ �မှာုုကို်သမုှာ်းယ်�ဉ်် လ�သည်််�ခုျနုာ်မှာာ�လည််း 

�း�မှာာနာ်ရွာုအေသ�အေ�ကို�င််် ရွ�်ကိုက့ို်အေနာပြ�ည််သးမှာျ�းသည်် 

�မှာုုကို်သမုှာ်းယ်�ဉ််မှာလ�ခုင်် �မှာုုကို်�တု်မှာျ�းကို�ု ၎

င််းတ�ု�၏�ုမှာ်ပြ�င််တင့်် ကြီးကိုုု တင်် ထု�တ်ထု�း�ကိုသည််။ �း�မှာာနာ်��းပြဖွဲ့င််် 

နှာစီ်ရွကို်လှင််တစီ်ကြီးကိုမုှာ် �မှာုုကို်သမုှာ်း�ါသည််။ 

�း�်�းသင်််ဖွဲ့ယ့််ရွ� �ခုျကို်မှာာ� �ခုအေ�ကိုးအေင်�့း�စီး နှာင််် 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာ�ုဆိုင်််�တနာ်းမှာာ� စီည််�င််�ဖွဲ့့�� ပြဖွဲ့င််် 

တးည်အီေနာသည််အေသ�်လည််း ၀နာ်အေဆို�င််မှာ�ုတ့ကို် ကို�နာ်ကိုျအေင်က့ို�ု 

ပြ�နာ်လည််ကို�မှာအုေနာပြခုင််း�င််ပြဖွဲ့စီ်သည််။ �း�မှာာနာ်��းပြဖွဲ့င််် 

ဘု�း�းစီည််�င််�ဖွဲ့့��သည်် �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းဝနာ်အေဆို�င််မှာတုင့်် 

�း�်�ုးအေင်မ့ှာျ�းစီ�့ ထုည်််သင့််းထု�းရွ�ါသည််။ ရွ�်ကိုက့ို်၏ 

စီမ့ှာ်းအေဆို�င််ရွည်် �ု�မှာ�ုအေကို�င််းမှာန့ာ်အေနာရွပြခုင််းမှာာ� 

ဝနာ်အေဆို�င််ခုအေကို�င််းမှာန့ာ်စီ့� အေကို�ကို်ခုးနှ�ုင််အေသ�အေ�ကို�င််် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

ဥ်�မှာ� (၇) ရွ�်ကိုက့ို်တ့င်် မှာာတ်�း�တင််ထု�းသည််် �မုှာ်အေထု�င််စီ� ၆၀၀ 

နာီး�ါးရွာုမြို့�းီ ၎င််းတု����းလး�းသည်် ဝနာ်အေဆို�င််ခု �ပြ�ည်််�၀အေ�း�ကိုကို� 

မှာာတ်�း�တင််ထု�းပြခုင််းမှာရွာုသည််် �မုှာ်အေထု�င််စီ�မှာျ�းမှာာ�မှား �နာည််းင်ယ်် 

�ါဝင််အေ�းအေဆို�င််�ကို�ါသည််။ ယ်င််းစီနာစီ်သည်် ရွ�်ရွ�ွအေခုါင််းအေဆို�င်် 

(ရွ��မုှာ်မှားုမှာျ�း) မှာျ�း၏ လးမှာ�ုသု နှာင််် လးထု�၏ �သ�ုည်�ကို�ု 

ပြမှာိင်််တင််အေ�းခု�က်ို� ဝနာ်အေဆို�င််ခုအေ�းအေခုျရွပြခုင််း နှာင်််စီ�်လျဉ််းသည််် 

ပြ�ဿနာာမှာျ�း အေကိုျ�်လ�ဲးနှ�ုင််ခု�သ်ည််။ ထုု��အေ�ကို�င််် ရွ�်ကိုက့ို် (၇) နှာင််် (၈

) တ�ု��တ့ကို် စီည််�င််၏�း�်�ုးအေင် ့ထုည်််သင့််းရွပြခုင််းမှာရွာ�ု� 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာကုို�ုလည််း �ပြခု�းအေသ� ရွ�်ကိုက့ို်မှာျ�းနှာင်််တနာ်းတး 

သ�ု�မှာဟု�တ် ��ုမှာ�ုအေကို�င််းမှာန့ာ်စီ့� ရွရွာု�ါသည််။ ယ်�ဉ််အေမှာ�င််းသည်် 

တစီ်သးီ��ဂျဂလ ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ ရွ�်ကိုက့ို်���်ခုျု�်အေရွးနှာင််် မှာည််သည််် 

တရွ�းဝင််စီ�ခုျု�်စီ�တမှာ်းမှာာ လကို်မှာာတ်ထု�ုးထု�းပြခုင််းမှာရွာ�ုါ။ 

ဆိုကို်ဆိုးအေရွးမှာာ� ��ဂျဂလကုို ယ်း��ကိုည််မှာ�ုအေ�်တ့င်် 

တည််အေဆို�ကို်ထု�းပြခုင််းပြဖွဲ့စီ်သည််။ ယ်�ဉ််အေမှာ�င််းသည်် လစီ� 

ပြမှာင်််မှာ�းစီ�့ ရွရွာုသည်််�တ့ကို် ဝနာ်အေဆို�င််မှာကုို�ုလည််း 

အေကို�င််းစီ�့အေ�း�ါသည််။ ယ်�ဉ််အေနာာကို်လု�ကို် နှာစီ်ဦးးသည််လည််း 

သ�မှာနာ်အေနာ�စီ�း �လ��်သမှာ�းမှာျ�းထုကို် လစီ��ု�မှာ�ု ရွရွာုအေနာ�ါသည်် 

ဥ်�မှာ�- အေတ�င််ကြီးကိုးီမြို့မှာုု �ရွာု ယ်�ဉ််အေနာာကို်လ�ုကို်မှာျ�း၏ လစီ�ထုကို် 

နှာစီ်ဆို��ုမှာ�ု ရွရွာုအေနာပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

ယ်ခု�နာည််းလမှာ်း�တက့ို် �ကြီးကိုးီဆိုး�းအေသ�စီနုာ်အေခု်မှာုမှာာ� ရွ�်ကိုက့ို်�ဆိုင််် 

လ��်အေဆို�င််နှ�ုင််စီမ့ှာ်း�င််ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ရွ�်ကိုက့ို် ���်ခုျု�်အေရွးမှားုမှာာ� 

တရွ�းဝင််အေလက်ိုျင်််အေ�းမှာ ုလ�ု��်ပြခုင််းမှာရွာအုေသ� 

အေစီတနာာဝနာ်ထုမှာ်းတစီ်��ုင််း ပြဖွဲ့စီ်အေနာမြို့�းီ လစီ�မှာာ�လည််း 

မှာဆို�ုစီအေလ�ကို်သ� ရွရွာ�ုါသည််။ ရွ�်ကိုက့ို် (၇) နှာင််် (၈) တင့်် 

လ��်အေဆို�င််သကို�သ်�ု� ထု�်တ�ုးလ��်အေဆို�င််ရွမှာည််် တ�ဝနာ်မှာျ�းကို�ု 

���်ခုျု�်အေရွးမှားု�မှာျ�းစီ��အေနာပြဖွဲ့င််် မှာလ��်အေဆို�င််လု�ပြခုင််း (သု��မှာဟု�တ်) 

လ��်အေဆို�င််နှ�ုင််စီမ့ှာ်း ရွာု�ကိုမှာည််မှာဟု�တ်�ါ။ ထု�ု�ပြ�င်် ယ်င််းစီနာစီ်အေ�ကို�င််် 

လစီ�မှာရွအေသ� ရွ�ထုးးတစီ်ခု� ပြဖွဲ့စီ်သည််် ရွ��မုှာ်မှားုမှာျ�းလည််း 

�လ��်��ုရွ�ါသည််။ ထုု��ပြ�င်် ယ်င််းစီနာစီ်နှာင််် ဘုဏ္ဍာ�အေရွးကိုု� စီည််�င််�ဖွဲ့့�� 

သ�ု�မှာဟု�တ် ရွ�်ရွ�ွမှာာ လတ့်လ�်စီ�့ ထုနုာ်းအေကိုျ�င််းစီစုီစီ်အေနာပြခုင််း မှာရွာ�ုါ။ 

အေနာာကို်ဆိုး�း�အေနာပြဖွဲ့င််် (၇) နှာင််် (၈) ရွ�်ကိုက့ို်အေနာ ပြ�ည််သးမှာျ�းသည်် 

ဘု�း�းမြို့မှာုု �ရွာု �ပြခု�းအေသ�ရွ�်ကိုက့ို်အေနာပြ�ည််သးမှာျ�းထုကို် ဝနာ်အေဆို�င််ခု 

��ုမှာ�ုအေ�းရွလှကို်ရွာ�ုါသည််။ �ဘုယ််အေ�ကို�င််် ဆို�ုအေသ�် 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဝနာ်အေဆို�င််ခုဆို�ုသည််မှာာ� စီည််�င််မှာာအေကို�ကို်ခုးအေသ� 

�စီစည််းခုန့ာ် (�စီစည််းခုန့ာ် ကို�ု ရွ�်ကိုက့ို်���်ခုျု�်အေရွးမှားုရိုး�းမှာာ 

အေပြခု�ကို်လတစီ်ခုါအေကို�ကို်ခုးမြို့�းီ စီည််�င််သု�� လ�ဲအေပြ��င််းအေ�း��်သည််) 

တင့်် �ါဝင််အေနာမြို့�းီသ�း ပြဖွဲ့စီ်အေသ�အေ�ကို�င်််ပြဖွဲ့စီ်သည််။ မြို့မှာုု �ရွာု 

�ပြခု�းအေသ�ရွ�်ကိုက့ို်မှာျ�း�တက့ို်မှား �စီစည််းခုန့ာ် အေဆို�င််ပြခုင််း��းပြဖွဲ့င််် 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဝနာ်အေဆို�င််ခုကိုု� အေ�း��်ပြခုင််းသ� ရွာအုေနာ�ါသည််။     

 

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု

24



မြုဖွဲ့စာ်�ပါ်ကျေးလွှာလ်ွှာ�� ု- �ံ�ုး�    

မှား�ရွ�ွသည်် စီစီ်ကိုု�င််းတ�ုင််းအေ�သကြီးကိုးီရွာု �လယ််�လတ်�ရွယွ််�စီ�း 

မြို့မှာုု �တစီ်မြို့မှာုု � ပြဖွဲ့စီ်သည််။ မှား�ရွ�ွတင့်် ရွ�်ကိုက့ို် ၃၁ ခု�၌ မှာာတ်�း�တင်် 

�မုှာ်အေထု�င််စီ� ၃၈၄၈၈ စီ� ရွာုကို� မြို့မှာုု �အေနာထု�ုင််သး �နာည််းဆိုး�း ၁၉၀၀၀၀ 

ဦးး ရွာု�ါသည််။ 38  မှား�ရွ�ွစီည််�င််�ဖွဲ့�့�တင့်် �မြို့မှာ�တမှာ်းဝနာ်ထုမှာ်း ၁၀၂ ဦးး 

ရွာု�ါသည််။ ယ်င််းတု���နာကို် သနာ�်ရွာင််းအေရွးဌာ�နာတင့်် ဦးးစီးီမှားု ၃ ဦးး၊ 

ယ်�ဉ််အေမှာ�င််း ၈ ဦးး နှာင််် အေနာ�စီ�း �လ��်သမှာ�း ၁၄၅ ဦးး�ါဝင််အေသ� 

�မှာုုကို်သမုှာ်း�ဖွဲ့�့� တ�ု� ရွာု�ါသည််။ တမှားထုးးပြခု�းစီ�့�င်် မှား�ရွ�ွတင့်် 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းမှာ ုစီီမှားခုနာ�်ခု့�ပြခုင််းကိုု� စီည််�င််မှာာ 

�ပြ�ည်််�၀ကို�ုင််တယ့််ရွ�မှာာ ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းသ�ု� �လး�းစီး� 

လ�ဲအေပြ��င််းအေ�းခု��်ါသည််။ ထုု�မှာာတဖွဲ့နာ် စီည််�င််မှာာ တစီ်စီတု်တစီ်��ုင််း 

ပြ�နာ်လည်် ကိုု�င််တ့ယ််ခု�ပ်ြ�နာ်မြို့�းီ ရွ�်ကိုက့ို် အေလးခု�ကို�ု ရွ�်ရွ�ွမှာာ 

စီမီှားခုနာ�်ခု့�သည်််�း�စီးကို�ု ကိုျင်််သး�းအေနာ�ါသည််။ မှား�ရွ�ွ၏ �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််း

မှာဆုို�ုင််ရွ�စီနာစီ်သည်် �နာည််းင်ယ်် ရို�ု်အေထုး့မြို့�းီ ဇုံး� ၆ ခု�ကို�ု ခြုံခုးုလမဲှာ်းရွကို� 

အေနာ�စီဉ်် �ခုျနုာ်သး�း��ုင််း (မှာနာကို်၊ အေနာ�လည်် နှာင််် ည်အေနာ) ခု့�၍ 

လ��်အေဆို�င််ရွ�ါသည််။ လကို်ရွာတုင့်် စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး�ဖွဲ့့��မှာာ 

ရွ�်ကိုက့ို် ၃၀ ခု�၊ သ�ု�မှာဟု�တ် မြို့မှာုု �ရွာု လမှာ်းမှာ ၆၀၀ �နာကို် ခုနာ�်မှာာနာ်းအေပြခု 

၂၉၀-၃၀၀ �ထုု လမဲှာ်းခြုံခုးုနှ�ုင််�ါသည််။ အေနာ�စီဉ်် �မှာုုကို်တနာ် ၁၃၀ 

သမုှာ်းဆိုည််းအေနာရွ�ါသည််။ ယ်င််းတု���နာကို် တနာ်အေ�ါင််း ၃၀ မှာာ� 

စီးီ�့�းအေရွးလ��်င်နာ်းမှာျ�းမှာာ ထုက့ို်ရွာုပြခုင််းပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ၊ ၁ တနာ်ခုနာ�်မှာာ� 

အေဆိုးရိုး�စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််းကို�သ်�ု� �နှတာရွယ််ရွာုအေသ� 

�ရွင််း�ပြမှာစီ်မှာျ�းမှာာပြဖွဲ့စီ်ကို� ကိုျနာ်ရွာ�ုမှာုုကို်မှာျ�းမှာာ�မှား 

�မုှာ်ထုက့ို်�မှာုုကို်မှာျ�း ပြဖွဲ့စီ်�ကို�ါသည််။

မှား�ရွ�ွတင့်် ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်း ကို�ု ၂၀၁၃ ခု�နှာစီ်ကိုတည််းကို 

စီတင််�သး�းပြ�ုခု�က်ို�၊ စီတင််မြို့�းီ နှာစီ်လ ��ကို�မှာာ��င်် 

�ျကို်ပြ�ယ််သ�့းခု�သ်ည််။ စီည််�င််�ဖွဲ့့��သည်် အေ�သရွာု �အေသးစီ�း 

ကို�မှာပဏာတီစီ်ခု�ပြဖွဲ့င််် တစီ်နှာစီ်စီ�ခုျု�် ခုျု�်ဆိုု�ခု�်မြို့�းီ ကို�မှာပဏာီမှာာ 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��၏ အေမှာ�်အေတ�်ယ်�ဉ််မှာျ�းကိုု� လ�ဲအေပြ��င််းမြို့�းီ 

�မှာုုကို်သမုှာ်းလ��်င်နာ်းမှာျ�း လ��်အေဆို�င််ရွသည််။ သု��အေသ�်လည််း 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာာအေ�းအေသ� �ခုအေ�ကိုးအေင်မ့ှာာ� �လ��်သမှာ�းခုနှာင််် 

စီကို်သး�းဆိုဖီွဲ့�ုးကို�သ်�ု� လ��်င်နာ်းလည််�တ်မှာ ုကို�နာ်ကိုျစီရွတု်မှာျ�း�တက့ို် 

လး�အေလ�ကို်မှာ ုမှာရွာုအေသ�အေ�ကို�င််် ကို�မှာပဏာမီှာာ လ��်င်နာ်းရွ�်ဆို�ုင််း လ�ုကို်မြို့�းီ 

မြို့မှာုု �အေတ�်တင့်် တရွ�းမှာဝင််�မှာုကုို်�း�ပြခုင််း/�စီ်ပြခုင််းမှာျ�းကိုု� ကြုံကိုးုအေတ�့ 

လ�ရွအေတ�သ်ည််။ 39  �မှာုုကို်သမုှာ်း ဆိုည််းပြခုင််းဆို�ုင််ရွ� 

စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာမုှာျ�းကို�ု ပြ�နာ်လည််ကိုု�င််တယ့််ရွသည်််အေနာာကို် 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��သည်် (�မှာုကုို်သမုှာ်းယ်�ဉ်် ၁၃ စီးီသ�ရွာုမြို့�းီ 

�မှာျ�းစီ�မှာာ�လည််း�ျကို်စီးီအေနာသည််) တ�ုင််းအေ�သကြီးကိုးီ�စီ�ုးရွ၏ 

�း�်�ုးမှာပုြဖွဲ့င််် ၎င််းတု��၏ စီမ့ှာ်းအေဆို�င််ရွည်် တု�းတကို်အေ��င်် 

ကြီးကိုုု းစီ�းရွ�ါသည််။ ယ်င််းအေနာာကို်�ု�င််းတင့်် ဘုဏ္ဍာ�နှာစီ်တစီ်နှာစီ်လှင်် 

�မှာျ�းဆိုး�း ကို�း�သစီ်နှာစီ်စီးီ �း�မှာာနာ်ရွရွာုလ��ါသည််။ အေ�သတင့််းရွာု 

လတဲ်အေတ�်ကို�ုယ််စီ�းလာယ််မှာျ�းပြဖွဲ့င််် �းးအေ�ါင််းလ��်အေဆို�င််အေသ�အေ�ကို�င််် 

�စီ�ုးရွထုးမှာာ �း�်�ုးမှာမုှာျ�း ��ုမှာ�ုရွရွာုလ�ပြခုင််းလည််းပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ ၂၀၁၈ ခု�နှာစီ်�ထု ု

စီည််�င််�ဖွဲ့့���တ့ကို် ယ်�ဉ််အေ�ါင််း ၄၂ စီးီ (�မှာုုကို်�း�းမှာျ�းကို�ု 

သမုှာ်းဆိုည််းရွနာ် သး�းဘုးီ၊ hook truck နှာင််် အေနာာကို်�င့်််ထုရွ�်ကို�းမှာျ�း၊ 

ဘုး��ုဇုံ�နှာင််် အေပြမှာအေကို�်ယ်�ဉ်် ကို�သ်�ု� 

�အေထုအ့ေထုသ့း�းယ်�ဉ််မှာျ�း��ါ�ဝင််) ကိုု� လကို်ခုးရွရွာခုု�်သည််။ 

�ဆို�ု�ါယ်�ဉ််မှာျ�းကို�ု �သး�းပြ�ု၍ �ခုျနုာ်သး�းဆို�ုင််းခု�့ကို� လးအေနာ�မုှာ်မှာျ�း၊ 

အေစီျးမှာျ�း နှာင််် စီးီ�့�းအေရွးလ��်င်နာ်းခု့င််မှာျ�းထုးမှာာ 

�မှာုုကို်မှာျ�းကိုု�လည််းအေကို�င််း၊ မြို့မှာုု �ပြ�ဧရွယု်�တ့င်် ထု�းရွာထုု�းသည််် 

�မှာုုကို်�း�း ၆၀ မှာာ �မှာုုကို်မှာျ�းကိုု�လည််းအေကို�င််း သမုှာ်းဆိုည််းရွ�ါသည််။

ရွ�်ကိုက့ို် ၄ ခု�သည်် ၂၀၁၃ ခု�နှာစီ်မှာာစီ၍ ရွ�်ကိုက့ို်အေနာပြ�ည််သးမှာျ�း၏ 

�ါဝင််မှာနုှာင််် စီည််�င််�ဖွဲ့့��ပြဖွဲ့င််် �းးအေ�ါင််းလ��်အေဆို�င််ပြခုင််း��းပြဖွဲ့င််် 

ကို�ုယ််��ုင််�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းမှာ ုစီနာစီ်မှာျ�းကို�ု �အေကို�င််�ထုည်် 

အေဖွဲ့�်နှ�ုင််ခု��်ါသည််။ ရွ�်ကိုက့ို်ပြ�ည််သးမှာျ�းမှာာ �တးတကို့ စီမီှားခုနာ�်ခု့�မြို့�းီ 

ရွ�်ကိုက့ို်���်ခုျု�်အေရွးမှားုကို ကိုးည်�ီး�်�ုးသးကိုဏ္ဍာကို�ု ယ်းထု�းသည််် 

ယ်င််း�း�စီးမှာာ� စီးနာမှားနာာယ်းစီရွ�ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ ရွ�်ကိုက့ို်သး�းခု�သည်် 40 

အေင်စ့ီ�၍ ရွ�်ကိုက့ို်��ုင်် သး�းဘုးီ�မှာုုကို်သယ််ယ်�ဉ်် ဝယ််ယ်းထု�းမြို့�းီ 

စီတ�တုရွ�်ကိုက့ို် (အေ��င််မှာဂျဂလ�)ကိုမှား မှာဝယ််ယ်း�� 

င်ာ�းရွမှာ်း၍�သး�းပြ�ုအေနာ�ါသည််။ ၂၀၁၈ တင့်် 

ကို�ုယ််��ုင််�မှာုုကို်သမုှာ်းယ်�ဉ်် ဝယ််ယ်းထု�းအေသ� ရွ�်ကိုက့ို်သး�းခု�မှာာ� 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��၏�း�်�ုးမှာပုြဖွဲ့င််် ၎င််းတု��၏ ကို�ုယ််��ုင််�စီ�ီမှား�တ�ုင််း 

ဆိုကို်လကို်လည််�တ်အေနာမြို့�းီ အေ��င််မှာဂျဂလ�ရွ�်ကိုက့ို် 41 ၏ 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း �တက့ို်မှား စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာာ ပြ�နာ်လည််တ�ဝနာ်ယ်း

အေနာ�ါသည််။          

မှား�ရွ�ွတ့င်် ပြမှာူနာစီီ�ယ််ဆို�ုင််ရွ� ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�အေရွးနှာင််် 

�မှာုုကို်စီန့ာ�်�စီ်ပြခုင််း စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာလု��်င်နာ်းမှာျ�း အေ��င််ပြမှာင််အေနာရွပြခုင််းမှာာ� 

အေ�သပြ�ည််သးမှာျ�း၏ �ါဝင််ပြခုင််းနှာင််် �း�်�ုးပြခုင််းအေ�ကို�င််် ပြဖွဲ့စီ်သည််ဟု� 

စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး �ဖွဲ့့��၏ �မှာုအေဆို�င််�ရွ�ရွာပုြဖွဲ့စီ်သး ဦးးထုန့ာ်းထု့နာ်းမှာာ 

စီ�တမှာ်းပြ�ုစီ�သးမှာျ�းကို�ု အေပြ���ါသည််။ ရွ�်ရွ�ွအေနာပြ�ည််သးမှာျ�းသည်် 

လမှာ်းသစီ်အေဖွဲ့�ကို်ပြခုင််းနှာင််် အေပြမှာ�င််းသစီ်အေဖွဲ့�ကို်ပြခုင််းကို�သ်�ု� အေ�သ 

�အေပြခုခုး�အေဆို�ကို်��း� ဖွဲ့း့�မြို့ဖွဲ့ုု းအေရွး�တက့ို် �မြို့မှာ�လု�လ�ု�င်် 

အေစီတနာာဝနာ်ထုမှာ်း�ပြဖွဲ့စီ် ကိုးည်�ီး�်�ုးအေ�း�ကို�ါသည််။ ယ်င််းကို�သ်�ု� 

ရွ�်ရွ�ွလးထု� �ါဝင််�း�်�ုးမှာအုေ�ကို�င််် ယ်ခုင််ဘုဏ္ဍာ�နှာစီ်တ့င်် 

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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စီည််�င််�ဖွဲ့့��သည်် လမှာ်းခုင််းရွနာ် လမှာ်း�ရွာည်် ၇ မှာု�င််�ထုသု� 

ဘုတ်ဂျျကို်ရွရွာထုု�းအေသ�်လည််း လမှာ်း�ရွာည်် မှာ�ုင်် ၂၀ အေကိုျ�်�ထု ု

လမှာ်းခုင််းနှ�ုင််ခု�သ်ည််။ ရွ�်ကိုက့ို်အေနာထု�ုင််သးမှာျ�းသည်် 

လးထု�အေတ�့ဆိုး���့မှာျ�းမှာာတဆိုင််် စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး 

ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�မှာဆုို�ုင််ရွ� စီမီှားကိုနုာ်းမှာျ�းတင့််�ါဝင််နှ�ုင််မြို့�းီ 

ရွ�်ကိုက့ို်�ဆိုင််် �ရွ�ရွာုမှာျ�းမှာာ�မှား �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းမှာ ု

ကြီးကိုးီ�ကို�်ပြခုင််းနှာင််် ဖွဲ့း့�ပြဖွဲ့ုးအေရွး�တက့ို် 

ဦးးစီ�းအေ�းကိုဏ္ဍာမှာျ�းအေရွးွခုျယ််ပြခုင််း စီသည််တု��တင့်် 

စီမီှားကိုနုာ်းအေရွးဆို�့သည််် �ဆိုင်််၌�င်် တ�ုကို်ရို�ုကို်�ါဝင််နှ�ုင််�ကိုသည််။ 

ထု�ုသ�ု��ါဝင််နှ�ုင််ပြခုင််းပြဖွဲ့င််် ရွ�်ရွ�ွလးထု�၏ ယ်း��ကိုည််မှာ ု

တည််အေဆို�ကို်လ�နှ�ုင််မြို့�းီ စီည််�င််�ဖွဲ့့��၏ ဖွဲ့း့�မြို့ဖွဲ့ုု းအေရွး 

စီမီှားကိုနုာ်းမှာျ�း�တက့ို် �း�်�ုးလ�ုအေသ�အေစီတနာာစီတု် ��ုမှာ�ု 

အေ�်ထုက့ို်လ�သည််။     

မှား�ရွ�ွမြို့မှာုု �၏ ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�မှာနုာည််းလမှာ်းကို�ု �သး�းပြ�ု၍ မြို့မှာုု �အေတ�်�

တက့ို်စီီမှားကိုနုာ်းမှာျ�းစီ�့ကို�ု နာည််း�ါးအေသ� ဘုတ်ဂျျကို်ပြဖွဲ့င််် 

�အေကို�င််�ထုည််အေဖွဲ့�်နှု�င််ခု�သ်ည််။ �မုှာ်အေထု�င််စီ�မှာျ�း�တက့ို် 

သးီပြခု�း�ခုန့ာ်�ခု�ပြဖွဲ့စီ် ခု�့ပြခု�းထု�းပြခုင််းမှာရွာအုေသ� 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းကို�သ်�ု� �ဓိုကိုဝနာ်အေဆို�င််မှာမုှာျ�း�တက့ို် 

�ထုကို်�ါ နာည််းလမှာ်းသည်် လန့ာ်စီ့� �အေရွးကြီးကိုးီ�ါသည််။ �မှာုကုို်သမုှာ်း

ဆိုည််းပြခုင််းဝနာ်အေဆို�င််မှာတုင့်် �မြို့မှာ��င်် �ရိုးးုအေ�်လှကို်ရွာအုေနာ�ါသည််။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘုဏ္ဍာ�နှာစီ်တင့်် သနာ�်ရွာင််းအေရွးဌာ�နာသည်် �သး�းစီရွတု် 

ကိုျ�်သနာ်း ၄၂၆.၄၄ ရွာခုု�်မြို့�းီ ဝင််အေင်ရ့ွရွာုမှာမုှာာ� ကိုျ�်သနာ်း ၇၂.၉၂ 

သ�ရွာုခု�်ကို� ယ်င််းဝင််အေင်မ့ှာျ�း�နာကို် ၅၅.၉၀ သနာ်းကို�ု 

�စီစည််းခုန့ာ်မှာာရွရွာုမြို့�းီ �ပြခု�းဝင််အေင်မ့ှာျ�းကို�ု စီီ��့းအေရွးလ��်င်နာ်းမှာျ�းထုး 

အေကို�ကို်ခုးပြခုင််းမှာာ ရွရွာပုြခုင််းပြဖွဲ့စီ်သည််။ 42  စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး�ဖွဲ့့��သည်် 

�မှာုုကို်စီန့ာ�်�စီ်မှာု မှာျ�းပြ��းအေသ� အေနာရွ� ၆၀ တင့်် 

�မှာုုကို်�း�းထု�းရွာုအေ�းပြခုင််း (အေနာာင််တစီ်ခုျနုာ်တ့င်် primary collection 

နှာင််် secondary collection စီနာစီ်မှာျ�း �သး�းပြ�ု�ါကို 

�ဓိကုိုအေနာရွ�မှာျ�းပြဖွဲ့စီ်လ�မှာည််)၊ စီည််�င််ဝနာ်ထုမှာ်းမှာျ�း��း GIS 

အေပြမှာ�း�နာည််း�ည်�ဆို�ုင််ရွ� အေလက်ိုျင်််သင််တနာ်းအေ�းပြခုင််းနှာင််် 

တရွ�းမှာဝင််�မှာုကုို်စီန့ာ�်�စီ်ပြခုင််းကို�ု တ�းဆိုီးနှ�ုင််ရွနာ် CCTV ကိုင််မှာရွ�မှာျ�း 

တ�်ဆိုင််ရွနာ် စီစီီဉ််ပြခုင််းကို�သ်�ု� နာည််းလမှာ်း�သစီ်မှာျ�းကိုု�လည််း 

မှာ�ကို�ခုဏာဆို�ုသလ�ု စီမှာ်းသ�်မှာမုှာျ�း ပြ�ုလ��်အေနာ�ါသည််။

 မှား�ရွ�ွတ့င်် လကို်ရွာ�ုသး�းပြ�ုအေနာအေသ�နာည််းလမှာ်းသည်် 

ကိုင့််းဆိုင််းလ��်အေဆို�င််ရွနာ်နှာင််် ရွ�်ကိုက့ို်���်ခုျု�်အေရွးမှားုမှာျ�း၊ 

အေ�သနှတရွအေခုါင််းအေဆို�င််မှာျ�းနှာင််် ရွ�်ရွ�ွပြ�ည််သးတ�ု���ကို�း 

ယ်း��ကိုည််မှာတုည််အေဆို�ကို်အေ�းရွနာ် မှာျ�းစီ�့လ�ု��်�ါသည််။ 

ထု�ုနာည််းလမှာ်း�တ�ုင််း လ��်အေဆို�င််ရွနာ် �ခုျ ုု �အေသ�မြို့မှာုု �မှာျ�းတင့််မှား 

လး�အေလ�ကို်အေသ��ရွင််း�ပြမှာစီ် သု��မှာဟု�တ် လးထု���ကို�း 

လး�အေလ�ကို်အေသ�ယ်း��ကိုည််မှာ ု(လးမှာ ု�ရွင််း�နှာီး) မှာရွာနုှ�ုင််�ါ။ 43  ထု�ု�ပြ�င်် 

�မုှာ်အေထု�င််စီ�မှာျ�းကို�ု �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းခုအေကို�ကို်ခုးပြခုင််းမှာရွာသုည်််

�တ့ကို် မှား�ရွ�ွစီည််�င်် သနာ�်ရွာင််းအေရွးဌာ�နာသည်် လစီဉ်် သနာ�်ရွာင််းအေရွး 

ကို�နာ်ကိုျစီရွတု်၏ ၂၀% မှာပြ�ည်််အေသ�ဝင််အေင်က့ို�ုသ� ရွာ�အေဖွဲ့န့ှ�ုင််�ါသည််။ 

ဘုဏ္ဍာ�အေရွး�ရွ �ကိုည်််လှင််လည််း အေရွရွာည််တည််တးမ်ှာ ုမှာရွာုနှ�ုင််�ါ။  

ဂ။ နှုုင််င်ံတ�� မြုဖွဲ့စာ်�ပါ်ကျေးလွှာလ်ွှာ���ုး��     

ယ်ခု����ုင််းတင့်် �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းဆိုု�င််ရွ� စီမီှားမှာနုှာင််် 

��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းသ�ု� လ�ဲအေပြ��င််းပြခုင််းတု��နှာင််် စီ�်လျဉ််းသည််် 

နှ�ုင််င်းတကို�ပြဖွဲ့စီ်ရွ�်အေလလ်�မှာ ုနှာစီ်ခု�ကို�ု တင််ပြ�ထု�း�ါသည််။ ယ်ခု� 

ပြဖွဲ့စီ်ရွ�်အေလလ်�မှာနုှာစီ်ခု� ကို�ု အေရွးွခုျယ််ရွပြခုင််းမှာာ� ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းသ�ု� 

လ�ဲအေပြ��င််းပြခုင််းသည်် မှာည််ကို�သ်�ု� မှာာ�းယ်င့််းသ�့းနှ�ုင််�း� (�နုှိုယ်) နှာင််် 

အေ�သနှတရွ ပြ�ည််သးနှာင််် ဆိုကို်နှယ့််သးမှာျ�း �းးအေ�ါင််းလ��်အေဆို�င််မှာအုေ�ကို�င််် 

အေ��င််ပြမှာင််မှာ ုမှာည််ကို�သ်�ု�ရွရွာုနှ�ုင််�း� (�င််��ုနာီးရွာ�း) တ�ု�ကို�ု နှုုင််းယ်ာဉ််၍ 

အေဖွဲ့�်ပြ�ရွနာ် ရွည််ရွယွ််ပြခုင််းပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ ထုု�နှ�ုင််င်းနှာစီ်ခု�ကို�ု 

အေရွးွခုျယ််ရွပြခုင််းမှာာ�လည််း ၎င််းတု��သည်် �ပြခု�းအေသ� 

စီးီ�့�းအေရွးဖွဲ့့း�မြို့ဖွဲ့ုု းမြို့�းီ နှ�ုင််င်းမှာျ�းထုကို် ပြမှာနာ်မှာ�နှု�င််င်း�အေနာပြဖွဲ့င််် ��ဂျဂလကုို 

ကိုဏ္ဍာ�စီမ့ှာ်း�စီနှာင််် ပြ�ည််သး�လ��်င်နာ်း စီမ့ှာ်းရွည််ပြခုင််း 

နှုုင််းယ်ာဉ််နှု�င််အေသ�အေ�ကို�င်််ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ ၎င််းနှာစီ်နှ�ုင််င်းသည်် စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််း 

စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာဆုို�ုင််ရွ� ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�ပြခုင််းတု��တင့်် 

�ရွာုနာ်ရွအေနာမြို့�းီပြဖွဲ့စီ်အေသ�အေ�ကို�င်််လည််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။      

မြုဖွဲ့စာ်�ပါ်ကျေးလွှာလ်ွှာ�� ု- ပါန့်ဒီီချးယံ်� ီနှငှ််် ဘာန်ဂကျေးလွှာ�၊ အနုှိုယံ     

�န့ာ်�ီခုျယ််ရွသီည်် �နုှိုယ်နှ�ုင််င်း �အေရွာ�အေတ�င််��ုင််းကိုမှာ်းရိုု�းတနာ်းရွာု 

လးဦးးအေရွ ၁.၄ သနာ်းခုနာ�် ရွာုအေသ� မြို့မှာုု �တစီ်မြို့မှာုု � ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ ၂၀၁၀ 

ကိုနုာ်းဂျဏာ�နာ်း�ရွ တစီ်ရွကို်လှင်် �မှာုကုို်တနာ် ၄၀၀ အေကိုျ�် 

ထုက့ို်ရွာု�ါသည််။ ယ်င််းနှာစီ်တင့််�င်် ပြမှာူနာစီီ�ယ်် ��ဏာ���ုင််တ�ု�သည်် 

‘တည််အေဆို�ကို်၊ �ု�င််ဆို�ုင််၊ လည််�တ်၊ လဲ�အေပြ��င််း (BOOT)’ စီနာစီ်ပြဖွဲ့င််် 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း ဝနာ်အေဆို�င််မှာလု��်င်နာ်းကို�ု Kiva Environ 

Private Limited ကို�မှာပဏာသီ�ု� ၁၉ နှာစီ် သကို်တမှာ်းစီ�ခုျု�်ပြဖွဲ့င််် 

လ�ဲအေပြ��င််းလ��်ကို�ုင််အေစီခု�က်ို� ၎င််းကို�မှာပဏာီကို Puducherry Municipal 

Services Private Limited (PMSPL) �မှာည််ပြဖွဲ့င််် ��ဂျဂလကုို-

�မှာျ�း��ုင်် ဖွဲ့ကို်ဆို�်ကို�မှာပဏာ ီဖွဲ့�့�စီည််းခု�်သည််။ စီ�ခုျု�်�ရွ လမှာ်း နှာင််် 

အေရွအေပြမှာ�င််း သနာ�်ရွာင််းအေရွး၊ �မုှာ်တ�ုင််ရွ�အေရွ�ကို် �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာတု�ု��ပြ�င်် အေခုတ်မှာ�ီမှာုုကို်ကိုျင်် အေဆို�ကို်လ��်ပြခုင််း၊ ဓိါတ� 

စီမှာ်းသ�်မှာမုှာျ�း လ��်အေဆို�င််ရွနာ် ဓိါတ်ခု�့ခုနာ်းထု�းရွာုပြခုင််း၊ 

သဘု�၀�တ်ဝနာ်းကိုျင််�အေ�် သကို်အေရွ�ကို်မှာကုို�ု အေစီ�င်််�ကိုည်််ပြခုင််းနှာင််် 

�မှာုုကို်ကိုျင််း �တု်သမုှာ်းပြခုင််း စီသည်််လ��်င်နာ်းမှာျ�း�ါ 

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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မြုဖွဲ့စာ်�ပါ်ကျေးလွှာလ်ွှာ�� ု- �း��ဘာ���၊ အင််ဒီုနု�ီ��ှ�     

ဆိုးရွ�ဘု�ရွ�သည်် �င််�ု�နာီးရွာ�းနှ�ုင််င်း ဂျျ�းဗ�းကိုွနာ်း �အေရွာ���ုင််းနာားမှာာ 

လးဦးးအေရွ  ၂.၈၅ သနာ်း မှာာတီင််းအေနာထု�ုင််ရွ� မြို့မှာုု �တစီ်မြို့မှာုု � ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

ဆိုးရွ�ဘု�ရွ�၌ ၂၀၀၁ ခု�နှာစီ်တင့်် �ပြမှာင်််ဆိုး�း ကိုနုာ်းဂျဏာ�နာ်း�ပြဖွဲ့စီ် 

တစီ်အေနာ�လှင်် �မှာုကုို်တနာ် ၂၀၀၀ ထု့ကို်ရွာုခု�်သည််။ 

ပြ�ည််လည််�သး�းပြ�ုရွနာ်နှာင််် အေပြမှာဩဇုံ�ပြ�ုလ��်ရွနာ် 

�ဓိကုိုထု�းလ��်အေဆို�င််သည််် လးထု��အေပြခုပြ�ု �မှာုကုို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ�ုး�စီးကို�ု 

အေ��င််ပြမှာင််စီ�့ �သး�းခုျနှ�ုင််ပြခုင််းအေ�ကို�င််် ၂၀၁၆ ခု�နှာစီ် �အေရွ�ကို်၌ 

�ထုကို်�ါ �မှာုကုို်ထုက့ို်ရွာုနှုနာ်း၏ ၂၅% ကို�ု အေလှ�ခ်ုျနှ�ုင််ခု�်သည််။ 49

ဆိုးရွ�ဘု�ရွ� ပြမှာူနာစီီ�ယ််�ဖွဲ့�့�သည်် အေ�သတင့််း�စီ�ုးရွမှာဟု�တ်အေသ� 

�ဖွဲ့�့��စီည််းမှာျ�း (NGOs) နှာင််် Kitakyushu မြို့မှာုု � (ဂျျ�နာ်နှ�ုင််င်း) တု��ပြဖွဲ့င််် 

�းးအေ�ါင််း၍ ၂၀၁၄ တင့်် �မုှာ်အေထု�င််စီ��ဆိုင််် �မှာုုကို်�မှာျ ုု း�စီ�း 

ခု�့ပြခု�းမှာ�ုစီ�ီစီဉ််နှာင််် ၂၀၁၅ တင့်် “စီမုှာ်းလနာ်း သနာ�်ရွာင််း” 

�တ်ဝနာ်းကိုျင််မြို့�ုု င််�့�တ�ု�ကို�ု စီတင််ခု�သ်ည််။ ရွ�်ရွ�ွမှာျ�းစီ့�တ�ု�သည်် 

ကို�ုယ််��ုင််လတ့်လ�်အေသ� �မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ု�စီ�ီစီဉ််မှာျ�းကို�ု 

စီတင််ခု�မ်ြို့�းီ ၎င််းတု��ဧရွယု်�တင့််းရွာု �မှာုုကို်စီတင်် ထုက့ို်ရွာုရွ�အေနာရွ� 

(primary collection) မှာျ�း��း ထုနုာ်းသုမှာ်းမှာမုှာျ�း 

လ��်အေဆို�င််လ��ကိုသည််။ ကိုနာဦးးတင့်် ရွ�်ရွ�ွတစီ်ခု�မှာာ 

စီတင််လ��်အေဆို�င််ခု�ပ်ြခုင််းပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ ဆိုကို်နှ့ယ််�ါဝင််သး �သးီသးီ၏ 

ကိုးည်�ီး�်�ုးမှာ�ု�းပြဖွဲ့င််် ဆိုးရွ�ဘု�ရွ� မြို့မှာုု �၏ ၃၀ ရွ�ခု�ုင််နှနုာ်း သ�ု�မှာဟု�တ် 

ရွ�်ရွ�ွအေ�ါင််း ၉၀၀၀ ခုနာ�်�ထုု ပြ�နာ�်နှား�အေ��င််ပြမှာင််ခု��်ါသည််။ �ည်�ရွ�်၊ 

ယ်နှတရွ�းကိုရုွယု်� နှာင််် နာည််း�ည်�ဆို�ုင််ရွ� အေထု�ကို်�းမ်ှာတု�ု�ကို�ု Kitaky-

ushu မြို့မှာုု � မှာာ အေ�း��်မြို့�းီ အေ�သနှတရွ �ဖွဲ့့���စီည််းမှာျ�းကို 

�အေလးထု�းသရုွာုမှာ ုပြမှာိင်််တင််ပြခုင််းဆို�ုင််ရွ�လ��်င်နာ်းမှာျ�း 

လ��်အေဆို�င််သလု� �မှာုုကို်�း�းမှာျ�း အေဝင်ာပြခုင််းလည််း လ��်အေဆို�င််�ါသည််။ 

�ထုကို်�ါ �စီ�ီစီဉ််မှာျ�းအေ�ကို�င််် ပြမှာူနာီစီ�ယ််��ဏာ���ုင််မှာျ�းသည်် 

ဆိုင်််��့း�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််း (secondary collection)ရွနာ် 

လ�ု��်အေသ� �အေပြခုခုး�အေဆို�ကို်��း�မှာျ�း အေဆို�ကို်လ��်မှာ�ုအေ�်တင့်် 

��ုမှာ�ု ��ရိုး�စီ�ုကို်လ��်အေဆို�င််လ�နှ�ုင််ခု�မ်ြို့�းီ �ထုးးသပြဖွဲ့င််် 

�မှာုုကို်မှာာအေပြမှာဩဇုံ�ထု�တ်လ��်မှာ ုစီင််တ� ၁၂ ခု� တည််အေဆို�ကို်ရွနာ် 

�ဓိကုို လ��်အေဆို�င််လ�နှ�ုင််ခု�သ်ည််။ Unilever နှာင််် �ပြခု�းအေသ� 

အေ�သမှာ�ီယီ်� တ�ု�ကိုလည််း “သနာ�်ရွာင််း စီမုှာ်းလနာ်း” �တ်ဝနာ်းကိုျင်် 

မြို့�ုု င််�့�ကို�ု အေထု�ကို်�းအ်ေ�းရွနာ်နှာင််် လးသမုှာျ�းလ�အေစီရွနာ် 

လ��်အေဆို�င််ခု��်ကိုသည််။ 50,51

ပြမှာူနာီစီ�ယ်် ��ဏာ���ုင််မှာျ�းသည်် ၂၀၀၈ နှာင််် ၂၀၁၀ �တ့င််း 

�မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ�ုတ့ကို် နှာစီ်စီဉ်် �သး�းစီရွတု်အေ�ါင််း 

�အေမှာရွကုိုနာ်အေ�်လ� ၁၀ သနာ်း သး�းစီ�့ခု�်မြို့�းီ ယ်င််း�နာကို် ၂ 

ရွ�ခု�ုင််နှုနာ်းသ� �မှာုုကို်�မှာျ ုု း�စီ�းခု�့ပြခု�းပြခုင််း နှာင််် 

လ��်အေဆို�င််ရွမှာည််ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 44

သ�ု�အေသ�်လည််း ယ်ခုင်် �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းဆိုု�င််ရွ� 

လ��်င်နာ်း�အေတ�့�ကြုံကိုးုမှာျ�းမှာရွာသုည််် PMSPL သည်် 

�မှာုုကို်�း��သစီ်တင့်် �မှာျ ုု း�စီ�း ခု�့ပြခု�းထု�းပြခုင််းမှာရွာအုေသ� 

�မှာုုကို်စီန့ာ�်�စီ်ပြခုင််းကို�ု မှာထုနုာ်းခုျု�်နှ�ုင််အေသ�အေ�ကို�င််် 

လ��်င်နာ်းဝနာ်အေဆို�င််မှာ�ုရွည််�အေသး့ နာုမှာ််�ါးသည််ဟုး၍ 

အေဝဖွဲ့နာ်ခုးရွ�ါသည််။ ထုု�သ�ု� ပြဖွဲ့စီ်ရွပြခုင််းမှာာ� �မှာုုကို်စီ�အေဆို�င််းမှာ ုနှာင််် 

စီန့ာ�်�စီ်မှာု�မှာ�ဏာ�လ�ုကို်အေ�းအေခုျအေသ� စီ�ခုျု�်�း�စီးအေ�ကို�င််် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

ထု�ု�အေ�ကို�င််် ရွ�်ကိုက့ို်�ခုျ ုု �တ့င်် ကိုျင်််သး�းလ��်အေဆို�င််အေနာသည််် 

(�ရွ�်ဘုကို်�ဖွဲ့့���စီည််းမှာျ�းကို ကိုနာဦးး လ��်အေဆို�င််ခု�အ်ေသ�) 

�မုှာ်အေထု�င််စီ��ဆိုင််် �မှာုုကို်�မှာျ ုု း�စီ�းခု�့ပြခု�းပြခုင််း 

�အေလ�်ထုမှာျ�းနှာင််် ဆိုနာ�်ကိုျင််ဘုကို်လ��်အေဆို�င််ရွနာ် ��ဂျဂလကုို 

ကို�မှာပဏာကီို�ု တန့ာ်း��းအေ�းသကို�သ်�ု� ပြဖွဲ့စီ်သ့�းခု�သ်ည််။ ထုု��ပြ�င်် PMSPL 

သည်် �မှာျ ုု းသ�း�တ်ဝနာ်းကိုျင််ဆိုု�င််ရွ� ဥ်�အေ�မှာျ�းနှာင််် စီ�ခုျု�်�ါ 

သအေဘု�တးည်ခီုျကို်မှာျ�းကိုု� ခုျ ုု းအေဖွဲ့�ကို်ကို� �နှတရွ�ယ််ရွာုသည််် 

စီန့ာ�်�စီ်�မှာုုကို်မှာျ�းကိုု� လး�ခြုံခုးုစီ�့စီန့ာ�်�စီ်ပြခုင််း မှာရွာ�ု� 

တရွ�းမှာဝင််နာည််းလမှာ်းမှာျ�းပြဖွဲ့င််် စီန့ာ�်�စီ်အေနာသည််ဟု� ကိုျယ််ကိုျယ််ပြ�နာ�်ပြ�နာ�် 

စီ�့်စီ�့ခုးရွမြို့�းီ နှ�ုင််င်း�နှား� ဆိုနှိပြ�မှာမုှာျ�း ထုက့ို်အေ�်အေစီခု�သ်ည််။ 

ကိုနာ်ထုရို�ုကို်စီ�ခုျု�် တနာ်ဖွဲ့ု�းသည််လည််း အေ�သနှတရွ�စီု�းရွကို 

ကိုနာဦးးတင့််ခုင့်််ပြ�ုထု�းအေသ� ဘုတ်ဂျျကို် ကိုနာ်အေ�်လ� ၇.၂ သနာ်း ထုကို် 

၈၀ ရွ�ခု�ုင််နှုနာ်းအေကိုျ�် ��ုမှာ�ုမှာျ�းပြ��း ခု�သ်ည််။45,46

�ထုကို်�ါပြဖွဲ့စီ်ရွ�်ကိုု��ကိုည်််၍ ကို�တ�နာာကို�ပြ�ည််နာယ်် �နားီရွာု 

ဘုနာ်ဂျအေလ�မြို့မှာုု �၌ ၂၀၀၄ ခု�နှာစီ်တင့်် ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်း တစီ်ခု���း 

ဧကို ၁၀၀ ခုနာ�်ရွာုသည််် �မှာုုကို်ကိုျင််းတစီ်ခု�ကို�ု စီမီှားခုနာ�်ခု့�အေစီရွနာ် 

လ��်င်နာ်း��်နှားရွ�မှာာ ရွရွာခုု�်အေသ� သင််ခုနာ်းစီ�မှာျ�းကိုု� 

သတရုွမှာအုေစီ�ါသည််။ ၎င််း ��ဂျဂလကုိုကို�မှာပဏာ ီ(Ramky Infrastructure 

Ltd) သည်် �မှာုကုို်မှာျ�းကိုု� �မှာျ ုု း�စီ�းခု�့ပြခု�းပြခုင််းမှာရွာ�ု� open 

dumping �း�စီးပြဖွဲ့င််် စီန့ာ�်�စီ်ပြခုင််းအေ�ကို�င််် သနာ�်စီင််ထု�းပြခုင််း မှာရွာအုေသ� 

အေရွဆိုု�းမှာျ�းထုက့ို်လ�မြို့�းီ အေ�သ အေရွ�ရွင််း�ပြမှာစီ်ကိုု� 

�ဆိုု�်သင်််အေစီသည််ဟု� စီ�့်စီ�့ခုးရွ�ါသည််။ ထုု��အေနာာကို် 

ပြ�ည််သး�မှာျ�းကို ဆိုနှိပြ�မှာနုှာင်််�တး �အေရွးယ်းခုးရွပြခုင််းအေ�ကို�င််် ၂၀၁၂ 

မှာာ ၂၀၁၅ �ထု ု�မှာုုကို်ကိုျင််းကိုု� ယ်�ယ် ီ�တု်သမုှာ်း ခု�ရ်ွသည််။47,48       

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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အေပြမှာဩဇုံ�ပြ�ုလ��်ပြခုင််း လ��်င်နာ်းတ�ု�52 �တ့ကို် �သး�းပြ�ုခု�ပ်ြခုင််းပြဖွဲ့စီ်အေသ�်လည််း ထုင််ရွာ�းသည်််ရွလ�်မှာျ�း ထုက့ို်အေ�်လ�ခု� ်�ါသည််။ 

�မှာုုကို်ထုက့ို်ရွာုမှာ ု၂၅ ရွ�ခု�ုင််နှုနာ်း အေလှ�ခ်ုျနှ�ုင််ခု�်သည်််�ပြ�င်် �မှာုကုို်သယ််ယ်း��ု�အေဆို�င််ပြခုင််း နှာင််် သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းတ�ု�တင့််လည််း ကို�နာ်ကိုျစီရွတု်ကို�ု 

အေလှ�ခ်ုျနှ�ုင််ခု�သ်ည််။ မြို့မှာုု �ရွာု �စီမုှာ်းအေရွ�င််ဧရွယု်�လည််း တု�းတကို်လ�ခု�မ်ြို့�းီ (၂၀၀၆ နှာင််် ၂၀၀၇ �တင့််း င်ါးဧကို တု�းတကို်ခု�်သည််) 

ပြ�နာ်လည််တထီုင့််သး�းစီ�့သည််် (recycling) လ��်င်နာ်းအေ�ါင််း ၁၅ ခု� စီတင််နှ�ုင််ခု�်သည််။ 53  ဆိုးရွ�ဘု�ရွ�မြို့မှာုု �သည်် ၎င််း၏ 

ကြီးကိုုု း�မှာ်း��းထု�တ်မှာုမှာျ�း�တက့ို် ကိုမှာာ� ကို�လသမှာဂျဂ၊ မြို့ဗတုနုာ်နှာင််် ဩစီကြီးတးီယ်�းရွာု �တ်ဝနာ်းကိုျင််ထုနုာ်းသုမှာ်းအေရွး �ဖွဲ့့��မှာျ�းထုးမှာာ ဆို�အေ�ါင််းမှာျ�းစီ�့ 

ရွရွာုခု�်မြို့�းီ �င််��ုနာီးရွာ�းနှ�ုင််င်းရွာ ု�ပြခု�းအေသ�မြို့မှာုု �မှာျ�းနှာင််် �အေရွာ�အေတ�င််��ရွာနှ�ုင််င်းမှာျ�းရွာ ုမြို့မှာုု �မှာျ�းစီ�့ ၎င််းနာည််းတး လ��်အေဆို�င််လ�ရွနာ် အေရွာ�အေဆို�င််လမှာ်း

ပြ�နှ�ုင််ခု�်သည််။      

ၡင််�လွှာင််�ချး�် (၈)  နှုုင််င်ံတ��မြုဖွဲ့စာ်�ပါ်�း��� ှ�းဝါဒီကျေး���� သုင််ချန်�စာ��း��      

1. ပါဂုဂလွှာ�ုလွှာပုါ်င်န်�သုု်ု အပါ်နှှံ��တင့်် အ�ည့််အကျေးသု�့�ုုင််�� ထွနု်�ချးုပါ်� ုတင််�ကြ�ပါ်စာ�့ ထွ���ှ�ု�ည့််။ ပါများးဏာအတေပါ်အတေ�ခုခုံ၍ 

အရွာညီ်အတေသု�ွသု�်များ�ှ်�ခုင််� များ�ပါ�လိုပုါ်သုင်််ပါါ (လိုုပါ်င်န်�ရွာငှ််က် သုမုျား်�ဆိုညီ်�သုညီ််ပါများးဏာ ပါုမုျားုု�င််�ပါ�ခုင််�၊ သုု�ုများဟိ�ု် 

အများုုက််အများး�ု�အစး�ခုွ့�ခုး�များ ုများ�ပါ�လိုပုါ်�ခုင််�၊ သုု�ုများဟို�် တေက်းးက််�ံ�ုက့်သ်ုုု� ပါစစညီ်�များးး�ထူးညီ််၍ အများုုက််အတေလို�ခုးနု် ပါုုစ�ီရွာန် လိုပုါ်တေဆိုးင််�ခုင််��ု�ု 

��စ်တေပါ်နှုငု််သုညီ်)။ ယင််�အစး� လိုမှျား်�ခြုံခုံ�နှုုင််သုညီ်် ဧရွာယုးအက်းယ်အဝန်� နှငှ််် အကြီးက်မုျား် အတေရွာအ�ကွ််၊ သုုု�များဟိ�ု် open dumping 

တေလိုှးခ်ုးနှုုင််များ ု�ုု�အတေပါ် များ�ူညီ်၍ အရွာညီ်အတေသု�ွ ထူးနု်�ခုး�ပါ်သုင်််ပါါသုညီ်။ ယင််�အရွာညီ်အတေသု�ွများးး� ရွာရွာှတုေစရွာန် စဉ််ဆိုက််များ�ပါ�် တေစးင်််ကြက်ညီ်် 

အက့်���်ရွာများညီ် ��စ်သုညီ်။   

2. အ�ုု�်စာ�ီံချန််ချ့���ုုုင််�� အကျေးလွှာအ်ထွ ပါုု�ုုကျေး��င််��န့်�န် �ပါ်�း�မြုပါည့််သုး�း��၊ အ�ပါ်ဘာ�် အဖွဲ့့��အစာည့််��း��နှငှ််် ပါဂုဂလွှာ�ု 

�ဏ္ဍ��သ်ုု်ု ��်နှ့ယံ်ပါါဝင််သုး�း��မြုဖွဲ့င််် အတးတ� ့ပါးကျေးပါါင််�လွှာပုါ်ကျေး��င််မြုချင််���ှ အကျေး��ကြီး��ီပါါသုည့််။ ထူးုု��ပါင်် အများုကု််စမီျားံခုန�်ခုွ့များ�ု�စ်စဉ််က်ု ု

ရွာပါ်ရွာားအဆိုင််် အထူးု ဗဟိုခုုး�ပါ်က်ုငု််များုတေလိုှးခ်ုး�ခုင််���င််် အများုုက််သုမုျား်�ဆိုညီ်��ခုင််�နှ�ှင်် အများး�ု�အစး�ခုွ့�ခုင််� ပါုုများုု တေက်းင််�များနွ်လိုးတေစနှုုင််များညီ်��စ်သုညီ်။ 

ရွာပါ်ရွာားလိုထူူးကု် များမုျားရုွာပါ်ရွာားပါုုင််လိုုပါ်င်န်�အ��စ် ပါုမုျားုု�ုု��က်် တေအးင်် လိုပုါ်တေဆိုးင််လိုးနှုုင််�ခုင််�နှငှ််် အတေသု�စး� �ပါ��ပါင််တေ�ပါးင််�လို့များမုျားးး� 

တေ�း်တေဆိုးင််ပါါက် ပါုမုျားုု လိုယွ်က်�ူခုင််� စသုညီ််အခုးက််များးး�တေကြက်းင််် ��စ်ပါါသုညီ်။  

3. အ�ုု�်အ�း ုု �အစာ��ချ�့မြုချ��မြုချင််� နှငှ််် ကျေး��့ကျေးမြု�ပ်ါး�်စာ�ီလွှာယ့ံ်သုည့််် ��ီဖွဲ့ုကုျေးချး�င််ထွ�့် အ�ုု�်�း���ု ုကျေးမြု�ဩဇူး� မြုပါုလွှာပုါ်မြုချင််�အ��မြုဖွဲ့င််် 

အ�ုု�်ပါံသုုု်ုကျေး���်�ှ�ုည့််် အ�ုု�်ပါ��ဏ�ု ုသုသုုသုု�သု� ကျေးလွှာ့�ခ်ျးနှုငု််�ည့်် မြုဖွဲ့စာ်သုည့််။ ယင််�သုုု� လိုပုါ်တေဆိုးင််�ခုင််�က် အများုကု််သုမုျား်�ဆိုညီ်�များ ု

က်နု်က်းစရွာ�ု်က်ုု တေလိုှးခ်ုးနှုငု််များညီ်် တေစး�ခုး�ုတေသုး �ပါ��ပါင််တေ�ပါးင််�လို့များ�ုစ်ခု ု��စ်တေသုး်လိုညီ်� ရွာပါ်ရွာားလိုထူူးကု်ုု များးး�စးွ လိုံ�ုတေဆိုး်�ုုက််�နွ်�ရွာန် 

လိုုုအပါ်နှုုင််ပါါသုညီ်။     

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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၃။ အ�ုု�်သု�ု်��ည့််�မြုချင််� စာ�ီံချန််ချ့���ုုု ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ုလွှာာ�ကျေးမြုပါ�င််��န် 
စာည့််ပါင်် အဖွဲ့့���း��အတ့�် ကျေး�း�ချးယံ်စာ��နည့််�လွှာ�်��း��      

�မှာုုကို်စီန့ာ�်�စီ်ပြခုင််းဆို�ုင််ရွ� စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာုစီနာစီ်သည်် �ကိုျ ုု းစီးီ�့�းကို�ုယ််စီရီွာု�ကိုသည််် ဆိုကို်နှ့ယ််�ါဝင််သးမှာျ�းစီ�့ ရွာုအေနာအေသ�အေ�ကို�င််် 

ရို�ု်အေထုး့အေသ�စီနာစီ်တစီ်ခု�လည််း ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ ပြမှာနာ်မှာ�နှု�င််င်း၏ �မှာုကုို်စီန့ာ�်�စီ်ပြခုင််းဆို�ုင််ရွ� စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာစုီနာစီ်သည်် အေသ�င််းအေပြ��င််းအေထုလ့� 

အေရွ�ယ်ာကို်အေနာမြို့�းီ �း�စီး�မှာျ ုု းမှာျ ုု းလည််း ကို့�ပြ��း�ါသည််။ �ထုကို်�ါ �အေပြခု�အေနာမှာျ�း ရွာအုေနာအေသ�အေ�ကို�င််် ပြမှာူနာီစီ�ယ််/စီည််�င််�ဖွဲ့့��တ�ုင််း�တက့ို် 

�အေကို�င််းဆိုး�းပြဖွဲ့စီ်မှာည််် တစီ်ခု�တည််းအေသ� �ကြုံကိုးပြ�ုခုျကို်အေ�းရွနာ် ခုကို်ခု��ါသည််။ ထုု��အေ�ကို�င််် ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းတင့်် �သး�းပြ�ုအေနာသ� �မှာုကုို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ု

စီနာစီ်�မှာျ ုု းမှာျ ုု းကို�ု �မှာျ ုု း�စီ�းခု�့ပြခု�း သး�းသ�်အေလလ်�နှ�ုင််ရွနာ် �း� (၅) တင့်် �ကိုျဉ််းခုျု�် အေဖွဲ့�်ပြ�ထု�း�ါသည််။ နာားလည််ရွလယ့််ကိုးအေစီရွနာ် 

�ကိုျဉ််းခုျု�် အေဖွဲ့�်ပြ�ထု�းပြခုင််းပြဖွဲ့စီ်အေသ�်လည််း အေရွာ�တင့်် အေဆိုး့အေနှး့ထု�းအေသ� �ခုျကို်�လကို်မှာျ�းနှာင််် ပြဖွဲ့စီ်ရွ�်အေလလ်�မှာမုှာျ�း�အေ�်တင့်် 

�အေပြခုခုး၍ �မှာျ ုု း�စီ�းခု�့ပြခု�း ထု�းပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ အေရွးွခုျယ််စီရွ� မှားဝါ�နာည််းလမှာ်းမှာျ�း (ကို, ခု, ဂျ, ဃ, နှာင််် င်)နှာင််် ၎င််းတု��၏ ��းနာည််းခုျကို်၊ 

��းသ�ခုျကို်မှာျ�းကိုု� �အေသးစီတု် အေဖွဲ့�်ပြ�ထု�း�ါသည််။      ��ု�င််း (၃)တင့်် အေဖွဲ့�်ပြ�ထု�းမြို့�းီ မှာတးည်အီေသ� နာည််းလမှာ်း�သးီသးီ၏ ��းသ�ခုျကို် 

နှာင််် ��းနာည််းခုျကို် မှာျ�းကိုု�လည််း စီ�ရွင််းပြ�ုစီ�ထု�း�ါသည််။      

ယ်င််း �မှာျ ုု း�စီ�း ခု�့ပြခု�းထု�းမှာ�ုအေ�်�အေပြခုခုး၍ ဆိုး�းပြဖွဲ့တ်ခုျကို်ခုျမှာာတ်သည််် �း�စီးကို�ု �း� (၆) တင့်် ထု�တ်နှ�တ် တင််ပြ�ထု�း�ါသည််။ ယ်ခု� 

ဆိုး�းပြဖွဲ့တ်ခုျကို်ခုျမှာာတ်သည််် �း�စီးကို�ု�ကိုည်််၍ မှားဝါ�ခုျမှာာတ်သးမှာျ�းသည်် ၎င််းတု��၏အေ�သနှာင််် ကို�ုကို်ည်မီှာ ု�ရွာုဆိုး�းပြဖွဲ့စီ်မှာည််် �မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာဆုို�ုင််ရွ� 

ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�မှာမုှာျ�း အေဖွဲ့�်အေဆို�င််လ�နှု�င််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ �မှာုကုို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာစုီနာစီ် သရို��်အေဖွဲ့�်�း�ကို�သ်�ု��င်် ယ်ခု� ဆိုး�းပြဖွဲ့တ်ခုျကို်ခုျမှာာတ်သည်််�း�စီး 

သရို��်အေဖွဲ့�်�း�သည်် �ခုျကို်�လကို်ကိုု��အေပြခုခုး၍ အေဆိုး့အေနှး့မှာမုှာျ�း ��ုမှာ�ုပြဖွဲ့စီ်လ�အေစီရွနာ်နှာင််် လမှာ်းညွှနဲာ်နှု�င််ရွနာ် ရွည််ရွယွ််�ါသည််။ ဆိုး�းပြဖွဲ့တ်ခုျမှာာတ်မှာ ု

သရို��်အေဖွဲ့�်�း�တင့်် ဆိုကို်နှယ့််�ါဝင််သး �သးီသးီ၏ (ဥ်�မှာ�- စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း၊ ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်း၊ ရွ�်ကိုက့ို်���်ခုျု�်အေရွးမှားုနှာင််် ရွ�်ရွ�ွလးထု�) 

�ဖွဲ့�့��စီည််းပြဖွဲ့င််် လ��်အေဆို�င််နှ�ုင််မှာစုီမ့ှာ်းရွည််ကိုု� �ဓိကုိုထုည်််သင့််း စီဉ််စီ�းထု�း�ါသည််။ ဥ်�မှာ�- စီည််�င််�ဖွဲ့့���အေနာပြဖွဲ့င််် ��ဂျဂလကုိုသ�ု� 

လ��်င်နာ်း��်ပြခုင််း�တက့ို် တင််�ါအေခု်ယ်းရွနာ်နှာင််် စီ�ခုျု�်�ဇီုံ�ုင််းဆို�့ပြခုင််းတု��ကို�ု အေကို�င််းစီ�့ လ��်အေဆို�င််နှ�ုင််�ါသလ�း။ ��ဂျဂလကုိုကိုဏ္ဍာတင့်် 

အေင်အ့ေ�ကိုး�ရွင််း�နှားီ၊ ဝနာ်ထုမှာ်း�ရွင််း�ပြမှာစီ် နှာင််် �အေတ�့�ကြုံကိုးုမှာျ�း လး�အေလ�ကို်စီ�့ ရွာု�ါသလ�း။ ရွ�်ရွ�ွမှာျ�းသည်် ကိုု�ယ််��ုင််ယ်နှတရွ�း ဝယ််ယ်းရွနာ် 

နှာင််် �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းကိုု� ကို�ုယ််တ�ုင််စီမီှားခုနာ�်ခု့� နှ�ုင််�ါသလ�း။    

ၡင််�လွှာင််�ချး�် (၉) ကျေးသု�င််�ကျေးမြုပါ�င််�ကျေး��ယံ�ှ်� ု 

တေသုးင််�တေ�ပါးင််�တေရွားယကှ််များ ုဆိုုုသုညီ်များးှ တေလိုလ်ိုးများု�ပါ��ခုင််�ခုံရွာသုညီ်် ယနူစ် �စ်ခုုခုးင််�စအီ�ွင််� က်ွ့�ပါး��ခုး�နာ��ခုင််�များးး� တေ��ွရွာှုတေနရွာ�ခုင််�က်ု ု

ရွာညီ်ညွှနှ်��ခုင််���စ်သုညီ်။ စ�ီပါးွ�တေရွာ�ပါညီးရွာပါ်�ငွ်် �စ်သု�ီပါဂု္ဂဂလို စး�သုံ�ုသု၊ူ က်မုျားပဏာမီျားးး� နှှင််် �ခုါ�ရွာံ နှုုင််င်ံများးး� �စ်ခုခုုးင််�စကီ်ုု �ညူီတီေသုး 

(များး�ု��မူျား)ု ယနူစ်ဟိုသု�်များှ�်၍ တေလိုလ်ိုးများမုျားးး�ရွာှုပါါသုညီ်။ ထူးုသုုုု� �ပါ�လိုပုါ်�ခုင််�သုညီ် ကြီးက်�ီများး�တေသုး အတေရွာအ�ကွ််/လိုဦူး�တေရွာက်ု ုတေယဘားယုး 

သု�်များ�ှ်�ခုင််�ဆိုုပုါါက် စးရွာင််�အင််�အရွာနှငှ််် သုအီုုရွာအီရွာ ယ�ုိ�ုန်သုညီ်ဟိ ုဆိုုုနှုုင််ပါါသုညီ်။ သုုု�တေသုး်လိုညီ်� အင််စ�ကီ်းူ�ရွာငှ််�ဆိုုုင််ရွား 

စ�ီပါးွ�တေရွာ� နှငှ််် စ�ီပါးွ�တေရွာ� များဝူါ� အခုင််�အက်းင််��ငွ်် များဝူါ�များးး�က်ု ုများ�ညူီီသုညီ်် နှုုင််င်ံများးး�နှငှ််် တေ�သုနှတရွာများးး�အနှှံ� ဆိုီတေလိုးး်တေအးင်် 

�န်�ီ�ယရူွာသု��င််် ယနူစ်များးး�၏ များ�ညူီမီျား ု(တေသုးင််�တေ�ပါးင််�တေရွားယကှ််များ)ု စရိုုုက််လိုက်ခဏားများးး�များးှ အတေရွာ�ကြီးက်�ီမြို့ပါ�ီ တေသုးင််�တေ�ပါးင််�တေရွားယကှ်် 

တေနသုညီ်် အက်း�ု�ရွာလို�်များးး� ရွာရွာှနုှုုင််တေသုးတေကြက်းင်််��စ်သုညီ်။  

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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ပါံု (၅) �ွင်် တေ�း်�ပါထူးး�သုလိုု ုစညီ်ပါင််အ�ွ့�များးး� အတေန��င််် အများုုက််စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုစနစ်က်ုု နာ�လိုညီ်သုတေဘားးတေပါါက််ရွာန် များမုျားကု်ုုယ်က်ု ုတေများ��များန်�ရွာများညီ် 

အဓါကု် ဗးူဟိးက်း တေများ�ခုနွ်�နှှစ်ခု ုရွာှုပါါသုညီ်။ ပါထူးများတေများ�ခုနွ်�များှး များညီ်သုညီ်် အပုါ်ခုး�ပါ်တေရွာ�အဆိုင်််၌ အများုုက််စတုေဆိုးင််��ခုင််� က်ု ု

တေဆိုးင််ရွာာက််သုင်််သုနညီ်�။ ��ုယုတေများ�ခုနွ်�များှး အက်ယ်၍ ပါဂု္ဂဂလိုကု် က်ဏ္ဍများ ှပါါဝင််ရွာများညီ် ဆိုုုပါါက် များညီ်သုညီ််နညီ်�လိုများ်���င််် ပါါဝင််ခုွင််် 

တေပါ�များညီ်နညီ်�။ ပါဂု္ဂဂလိုကု်လိုပုါ်င်န်� �စ်ခုုများ ှအများုုက််သုမုျား်�ဆိုညီ်��ခုင််� �းဝန်များးး� က်ု ုလိုှ့တေ�ပါးင််�ရွာယ ူလိုုုက််ပါါက် ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� လိုပုါ်င်န်�အပါ်နှှံ�ခုင််� 

က်ုု အ�ပါညီ််အ၀ တေ�း်တေဆိုးင််�ခုင််� ��စ်ပါါသုညီ် (B)။ ထူးုသုုုု�များဟို�်ပါ့ စညီ်ပါင််အ�ွ့���င််် နယ်တေ�များ အပါုငု််�အ�ခုး� အလိုုကု်် သုုု�များဟိ�ု် စီများံခုန�်ခုွ့တေရွာ� 

�းဝန်�စ်ခုု အလိုုုက်် များှတေဝ၍ တေဆိုးင််ရွာာက််ပါါက် ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� �စ်စု�်�စ်ပါုုင််� လိုပုါ်င်န်�အပါ်နှှံ�ခုင််� ပါင််��စ်ပါါသုညီ် (C)။ ရွာပါ်က်ကွ််အဆိုင်််�ငွ်် 

သု�ီ�ခုး� ယးဉ််တေများးင််�များးး� နှငှ််် အလိုုပါ်သုများး�များးး� က်ု ုင်းှ�ရွာများ်�လိုပုါ်တေဆိုးင််�ခုင််� ��င်််လိုညီ်� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� လိုပုါ်င်န်�အပါ်နှှံများ ု��စ်တေပါ်ပါါသုညီ် (E)။     

ပါံု (၅) - မြု�န်��နှုငု််င်ံအတင့််� ကျေးတ�့�သုည့််် အ�ုု�်သု�ု်��ည့််�မြုချင််� စာ�ီံချန််ချ့���ုး��အ�� သုရိုပုါ်ချ�့မြုပါထွ��ပါံ ု    

အ�ပ�ခ��ပ��ရ�အဆင�� 

ပ�ဂ�လ�က ကဏ္ဍပ�ဝင�မ� 

စည�ပင� ရပ�က�က� 

အမ�က� သ�မ��ဆည���ခင�� 

က��ယ�တ��င� စ�မ�ခန ��ခ�� ပ�ဂ�လ�ကသ�� � 
အပ���� 

ရပ�ရ��လ�ထ� စ�မ�ခန ��ခ�� ပ�ဂ�လ�ကသ�� � အပ���� 

အ�ပည��အ၀ တစ�စ�တ�တစ�ပ��င�� 

က

ခ ဂ

ဃ င

 �။ စာည့််ပါင််အဖွဲ့့�� -> �ုယုံ်တုုင်် စာီ�ံချန််ချ့�    

  • လွှာပုါ်ကျေး��င််� ု: စညီ်ပါင််အ�ွ့�များ ှအများုုက််သုမုျား်�ဆိုညီ်��ခုင််�က်ု ုလိုပုါ်တေဆိုးင််သုညီ်။ စညီ်ပါင််အ�ွ့� အတေန��င််် ဝန်ထူးများ်�နှငှ််် ယနှတရွား�  

 အရွာင််�အ�များစ်�ငွ်် ပါုုများုု၍ ရွာင််�နှှီ��များ�ပါ်နှှံရွာန်လိုုုအပါ်မြို့ပါ�ီ စညီ်ပါင််နယ်တေ�များ�စ်ခုလုိုံ�ုက်ုု လိုမှျား်�ခြုံခုံ�နှုုင််ရွာန်အ�ကွ်် �ပါင််ပါများ�ှ�စ်တေစ  

 ဌားန�ွင််�များ�ှ�စ်တေစ ဘားဏ္ဍးတေင်ရွွားှတေ�ရွွာန် လိုုုအပါ်သုညီ်။

  • ဥပါ�� : တေများး်လိုမြို့များ�ုင််    

  • အ�း ုု �ကျေး�း�ဇူးး��း�� :

  ° အ�ွ့�အစညီ်��ွင််� ရွာှနုှငှ်််မြို့ပါ�ီတေသုး အတေ�ခုခုံအတေဆိုးက််အအံမုျားးး�က်ု ုအသုံ�ုခုးနှုုင််�ခုင််� ရွာှသုုညီ်။

  ° အစုု�ရွာဝန်ထူးများ်�များးး�သုညီ် လိုစးနညီ်�သုညီ််�ုုင််တေအးင်် �ပါညီ်သု�ူ�းဝန် ထူးများ်�တေဆိုးင််များညီ်ဆိုုတုေသုး စ�ု်��င််် အလိုပုါ်ကြီးက်�ု�စး�  

 နှုုင််ကြက်သုညီ်။

  • အ��နည့််�ချး�်�း��:

   ° စညီ်ပါင််နယ်တေ�များ�စ်ခုလုိုံု�က်ုု အ�ပါညီ််အ၀လိုမှျား်�ခြုံခုံ�နှုုင််ရွာန် ဘားဏ္ဍးတေရွာ�နှငှ််် ဝန်ထူးများ်�အရွာင််�အ�များစ် လိုံတုေလိုးက််�ခုင််� များရွာှုပါါ။

   ° အခုွန်တေက်းက််ခုံ�ခုင််� သုုု�များဟို�် �ပါညီ်နယ်/�ုငု််�တေ�သုကြီးက်�ီ အစုု�ရွာထူးံများ ှပါံပ်ါုု�တေင်ကွ့်သ်ုုု� အရွာင််�အနှှီ�တေင်ရွွာရွာှုရွာန် လိုုုအပါ်တေနသုညီ်။

   ° �ထီူးငွ််ဆိုန်�သုစ်များ ုတေနှ�ှတေက်�ွနှုုင််သုညီ်။

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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ဂ။ စာည့််ပါင််အဖွဲ့့�� -> ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု လွှာပုါ်င်န်�အပါ်နှှံမြုချင််� -> တစာ်စာတု်တစာ်ပါုုင််� အပါ်နှှံမြုချင််� 

  • လွှာပုါ်ကျေး��င််� ု: စညီ်ပါင််အ�ွ့�သုညီ် ပါဂု္ဂဂလိုကု်လိုပုါ်င်န်���င််် �းဝန်ခုွ့တေဝ၍ လိုပုါ်တေဆိုးင််သုညီ်။ လိုပုါ်င်န်�အများး�ု�အစး�အတေပါ် အတေ�ခုခုံ၍ 

 �းဝန်ခုွ့တေဝယသူုညီ် (ဥ်ပါများး- �စ်�ွ့�က် အများုုက််သုမုျား်�ယးဉ််များးး�က်ုု စမီျားံခုန�်ခုွ့၍ အ�ခုး��စ်�ွ့�က် အလိုပုါ်သုများး� င်းှ�ရွာများ်�တေပါ��ခုင််�)  

 သုုု�များဟိ�ု် ပါထူးဝဝီင််နယ်တေ�များအလိုုကု်် �းဝန်ခုွ့တေဝယသူုညီ် (ဥ်ပါများး- စညီ်ပါင််အ�ွ့�များ ှမြို့များ�ု�နယ်အခုး�ု�က်ုု �းဝန်ယူမြို့ပါ�ီ ပါဂု္ဂဂလိုကု် 

 လိုပုါ်င်န်�များ ှအ�ခုး�မြို့များ�ု�နယ်များးး�က်ု ု�းဝန်ယသူုညီ်)။    

  • ဥပါ�� : : များရွာှုပါါ

  • အ�း ုု �ကျေး�း�ဇူးး��း�� :

  ° စညီ်ပါင််အ�ွ့�များးး� လိုုုအပါ်သုညီ််တေနရွား�ငွ်် ပါဂု္ဂဂလိုကု်က်ဏ္ဍများ ှအး���ညီ််က်ညူီ ီနှုုင််သုညီ်။

  ° ရွာှုမြို့ပါ�ီသုး� အတေ�ခုခုံ အတေဆိုးက််အအံမုျားးး�က်ု ုအသုံု��ပါ�နှုုင််သုညီ်။  

  ° တေင်လွိုံ�ုတေင်ရွွာင််� ဘား�်ဂ္ဂးက်် (ဝန်ထူးများ်� က်နု်က်းစရွာ�ု် အပါါအဝင််) က်ုု က်န�်သု�်�ခုင််�တေကြက်းင််် ဝန်တေဆိုးင််များခုုး့�ထူးငွ်််ရွာန် အ�း�အဆို�ီ  

 ��စ်တေစသုညီ်် တေ�သုအစုု�ရွာ၏ င်းှ�ရွာများ်�များဆုိုုုင််ရွား စံနှုန်�များးး�က်ုု စညီ်ပါင််အ�ွ့�အတေန��င််် တေက်းး်လိုးှ�နှုုင််များညီ်    ° ဆိုန်�သုစ်�ီထူးငွ််များမုျားးး� 

 တေပါ်ထူးကွ််လိုးနှုုင််သုညီ်။    

ချ။ စာည့််ပါင််အဖွဲ့့�� -> ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု လွှာပုါ်င်န်�အပါ်နှှံမြုချင််� -> အမြုပါည့်််အ� အပါ်နှှံမြုချင််�       

  • လွှာပုါ်ကျေး��င််� ု: စညီ်ပါင််အ�ွ့�သုညီ်် ၎င််�၏ အများုကု််သုမုျား်�ဆိုညီ်��ခုင််�ဆိုုငု််ရွား �းဝန်များးး�အး�လိုံ�ုက်ုု ပါဂု္ဂဂလိုကု်လိုပုါ်င်န်� သုုု�များဟိ�ု်  

 က်မုျားပဏာသီုုု�အပါ်နှှံမြို့ပါ�ီ လိုပုါ်င်န်� အတေက်းင််အထူးညီ်တေ�း်�ခုင််�အတေပါ် အက့်���် တေစးင်််ကြက်ညီ််ပါါသုညီ်။   

  • ဥပါ�� : တေ�းင််ကြီးက်�ီ၊ �ပါင််ဦး�လိုငွ်် (က်နဦး��ငွ်် ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အ�ပါညီ််အ၀ အပါ်နှှံခု့မ်ြို့ပါ�ီ၊ တေနာက််ပါုငု််��ငွ်် စညီ်ပါင််အ�ွ့�များ ှ�ပါန်လိုညီ်   

 လိုှ့တေ�ပါးင််�ယခူု့်သုညီ်)    

  • အ�း ုု �ကျေး�း�ဇူးး��း�� :

  ° လိုံတုေလိုးက််စးွ ရွာင််�နှှီ��များ�ပါ်နှှံနှုုင််ပါါက် ပါဂု္ဂဂလိုကု် လိုပုါ်င်န်�များးး�သုညီ် ဝန်တေဆိုးင််များအုရွာညီ်အတေသု�ွ/ခြုံခုံ�လိုမှျား်�နှုုင််များကု်ုု ပါုုများုု  

  တေက်းင််�များနွ်တေစနှုုင််ပါါသုညီ်။

  ° �င််�ါတေခု်ယ�ူခုင််���စ်စဉ််�ငွ်် မြို့ပါ�ုင််ဆိုုုင််များုအး�တေက်းင််��ခုင််� နှငှ််် သုတေဘားး�ညူီခီုးက််�ငွ်် အက်း�ု�အ�များ�်များးး�က်ု ုများှ�စးွ 

 ထူးညီ််သုငွ််��ခုင််��ု�ု��င််် ပါုုများုု �ထီူးငွ််ဆိုန်�စစ်တေသုး လိုပုါ်င်န်�များးး� တေပါ်ထူးကွ််လိုးနှုုင််ပါါသုညီ်။

  °  တေင်လွိုံ�ုတေင်ရွွာင််� ဘား�်ဂ္ဂးက်် (ဝန်ထူးများ်� က်နု်က်းစရွာ�ု် အပါါအဝင််) က်ုု က်န�်သု�်�ခုင််�တေကြက်းင််် ဝန်တေဆိုးင််များခုုး့�ထူးငွ်််ရွာန် အ�း�အဆို�ီ 

 ��စ်တေစသုညီ်် တေ�သုအစုု�ရွာ၏ င်းှ�ရွာများ်�များဆုိုုုင််ရွား စံနှုန်�များးး�က်ုု စညီ်ပါင််အ�ွ့�အတေန��င််် တေက်းး်လိုးှ�နှုုင််များညီ်။  

  • အ��နည့််�ချး�်�း�� :

   ° အစုု�ရွာဝန်တေဆိုးင််များအု�ုုင််� သုုု�များဟို�် အစုု�ရွာဝန်တေဆိုးင််များထုူးက်် ဝန်တေဆိုးင််ခု ပါုမုျားုု၍ က်းသုင်််နှုုင််သုညီ်။ 

   ° ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� လိုပုါ်င်န်�အပါ်နှှံ�ခုင််���စ်စဉ််�ငွ်် �င််�ါတေခု်ယ�ူခုင််�၊ စးခုး�ပါ်�ပါင််ဆိုင််�ခုင််� နှငှ််် စဉ််ဆိုက််များ�ပါ�်  

 တေစးင်််ကြက်ညီ််အက့်���်�ခုင််��ု�ု လိုပုါ်တေဆိုးင််ရွာန်လိုုအုပါ်မြို့ပါ�ီ စညီ်ပါင််အ�ွ့� အတေန��င််် ယင််�လိုပုါ်င်န်�များးး�က်ု ုများနှ်က်န်စွး စမီျားံခုန�်ခုွ့ရွာန် 

 အပုါ်ခုး�ပါ်တေရွာ�အရွာင််�အ�များစ်များးး� လိုုအုပါ်ပါါသုညီ်။

   ° ပါဂု္ဂဂလိုကု်လိုပုါ်င်န်�အတေန��င််် က်နု်က်းစရွာ�ု်တေလိုှးခ်ုးရွာန် သုးွ�ရွာခုက််သုညီ််တေနရွားများးး�က်ု ုတေရွားှင််ရွားှ��ခုင််�၊  

 အများုုက််စတုေဆိုးင််�များအုတေရွာအ�ကွ််က်ုု တေလိုှးခ်ုး�ခုင််�၊ လိုပုါ်င်န်�အင််အး�တေလိုှးခ်ုး�ခုင််� သုုု�များဟိ�ု် ပါးက််စ�ီတေနတေသုး  

 ယနှတရွား�များးး�က်ုအုစး�များထူးုု��ခုင််� စသုညီ််�ုု�က်ုု လိုပုါ်တေဆိုးင််လိုးနှုုင််သုညီ်။

  ° �များန်များးနှုုင််င်ံရွာှ ုပါဂု္ဂဂလိုကု် က်ဏ္ဍများးး�များးှ �ွံ�မြို့��ု�ဆို့အတေ�ခုအတေန�ငွ််သုး ရွာှုတေနမြို့ပါ�ီ တေင်တွေကြက်�အရွာင််�အနှှီ�ဆိုုုင််ရွား အခုက််အခု့များးး�  

 ရွာှုတေနပါါသုညီ်။ ထူးုု�တေကြက်းင််် ပါဂု္ဂဂလိုကု်လိုပုါ်င်န်�များးး� အထူး�ူသု��င််် မြို့များ�ု�င်ယ်များးး��ငွ်် လိုပုါ်င်န်�အပါ်နှှံများ ု�စ်ခုုက်ုု က်ုုင််�ယွ်ရွာန်အ�ကွ်် 

 ဘားဏ္ဍးတေရွာ�အရွာင််�အ�များစ် သုု�ုများဟို�် ဝန်ထူးများ်�အရွာင််�အ�များစ် အး�နညီ်��ခုင််�များးး� ရွာှနုှုုင််ပါါသုညီ်။ ထူးုု��ပါင်် က်မုျားပဏာ�ီစ်ခုု�ညီ်�က်သုး 

 �င််�ါတေလိုှးက််ရွာန် အရွာညီ်အခုးင််� �ပါညီ််စံမုျားညီ်ဆိုုုပါါက် မြို့ပါ�ုင််ဆိုုုင််များ ုရွာှုတေ�းမ်ျားညီ် များဟိ�ု်တေခုး။

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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  • အ��နည့််�ချး�်�း��:

   ° စညီ်ပါင််အ�ွ့�အ�ွက်် အပုါ်ခုး�ပါ်စမီျားံတေရွာ�ဆိုုငု််ရွား က်နု်က်းစရွာ�ု်များးး� ရွာှုသုညီ်။

   ° ပါဂု္ဂဂလိုကု် လိုပုါ်င်န်�အတေန��င်််လိုညီ်� က်နု်က်းစရွာ�ု်တေလိုှးခ်ုးရွာန် လိုပုါ်တေဆိုးင််များမုျားးး� ရွာှုနှုုင််သုညီ်။

  • လွှာပုါ်ကျေး��င််� ု:   

   ° ရွာပါ်က်ကွ််�ငွ််� အများုကု််သုမုျား်�ဆိုညီ်�တေရွာ�လိုပုါ်င်န်�က်ု ုရွာပါ်က်ကွ််တေန�ပါညီ်သုမူျားးး�က် �းဝန်ယပူါါသုညီ်။ ရွာပါ်က်ကွ််အတေ�ခုအတေန၊ ဘား�်ဂ္ဂးက်် 

 အတေနအထူးး��ုု�နှှင်််က်ုုက််ညီမီျားညီ်် ယနှတရွား�ဝယ်ယ�ူခုင််�နှငှ််် အလိုပုါ်သုများး� (နှှင််် ကြီးက်ီ�ကြက်ပါ်သု)ူ င်းှ�ရွာများ်��ခုင််��ု�ုအ�ွက်် စရွာ�ု်များှတေဝ  

 က်းခုံပါါသုညီ်။ ရွာပါ်ရွာားလိုကူြီးက်ီ�များးး� နှငှ််် ရွာပါ်က်ကွ််တေရွာ�ရွားတေက်း်များ��ီုု�များှ တေစးင်််ကြက်ညီ််ထူးနု်�တေက်းးင််�ပါါသုညီ်။ အ�ခုး�နညီ်�လိုများ်�များးး�နှငှ််် 

 များ�တူေသုးအခုးက််များးှ ယခုနုညီ်�လိုများ်�သုညီ် တေအးက််တေ�ခုများ ှစ�င််တေသုး နညီ်�လိုများ်���စ်မြို့ပါ�ီ ရွာန်ပါံတုေင်ထွူးနု်�သုုများ်��ခုင််�နှငှ််် 

 အပုါ်ခုး�ပါ်စမီျားံ�ခုင််��ငွ်် ရွာပါ်ရွာားလိုထူူးမုျား ှပါူ�တေပါါင််�ပါါဝင်် တေနပါါသုညီ်။ 

  • ဥပါ�� :  များံရုွာား (ရွာပါ်က်ကွ်် တေလို�ခု)ု

   • အ�း ုု �ကျေး�း�ဇူးး��း�� : 

   ° စညီ်ပါင််အ�ွ့�၏ စမီျားံအုပါ်ခုး�ပါ်တေရွာ�ဆိုုငု််ရွား ဝန်ထူး�ု်ဝန်ပါုု�များးး�က်ု ုတေလိုှးခ်ုးတေပါ�နှုုင််သုညီ်။

   ° တေ�သုအတေ�ခုအတေနနှငှ််် က်ုုက််ညီစီးွ�ံ�ု�ပါန်နှုငု််သုညီ်။ ဝန်တေဆိုးင််များအုသုံု��ပါ�ခု တေလိုှးန်ညီ်�လိုးနှုုင််သုညီ် (ဥ်ပါများး - ပါုမုျားုု၍   

 တေစး�သုက််သုးတေသုး သုု�ုများဟို�် ထူးတုေရွားက််အက်း�ု�ရွာှုတေသုး အများုုက််သုမုျား်�ယးဉ််များးး� ဝယ်ယ�ူခုင််�)။ 

   ° စညီ်ပါင််အ�ွ့�အတေန��င််် secondary collection �ငွ်် ပါုုများုု အးရိုံစုုုက််လိုးနှုုင််များညီ်��စ်မြို့ပါ�ီ ပါုုများုုထူးတုေရွားက်် အက်း�ု�ရွာှုတေသုး စနစ် 

 �န်��ီနှုုင််များညီ်။

   ° ဝန်တေဆိုးင််ခု တေက်းက််ခုံများစုနစ် ပါုုများုု တေက်းင််�များနွ်လိုးများညီ်။

   ° �းဝန်ခုံယူများ ုပါုုများုုတေက်းင််�များနွ်လိုးနှုုင််မြို့ပါ�ီ ဝန်တေဆိုးင််များလုိုညီ်� ပါုမုျားုုတေက်းင််�များနွ်လိုးများညီ်။ 

  • အ��နည့််�ချး�်�း��:

   ° ရွာပါ်ရွာား�းဝန် ထူးများ်�တေဆိုးင််ရွာန်အ�ကွ်် လိုထူူးကု်ုု စညီ်�ရိုံ�ုလိုံ�ုတေဆိုး်များမုျားးး�စးွ လိုုုအပါ်သုညီ်။   ° ပါဂု္ဂဂလိုကု် လိုပုါ်င်န်�အတေန��င်််လိုညီ်� 

 က်နု်က်းစရွာ�ု်တေလိုှးခ်ုးရွာန် လိုပုါ်တေဆိုးင််များမုျားးး� ရွာှုနှုုင််သုညီ်။

  ° �းဝန်ပါုုများုု ထူးများ်�တေဆိုးင််လိုုသုုညီ်် ရွာပါ်က်ကွ််အုပါ်ခုး�ပါ်တေရွာ�များ�ုနှငှ််် ရွားအမုျား်များ�ုများးး� လိုုအုပါ်သုညီ်။

 

  • လွှာပုါ်ကျေး��င််� ု:   

   ° ရွာပါ်က်ကွ််အပုါ်ခုး�ပါ်တေရွာ�ပါုငု််�များ ှယးဉ််တေများးင််�င်းှ�ရွာများ်��ခုင််� နှငှ််် အလိုပုါ်သုများး�များးး� င်းှ�ရွာများ်��ခုင််��ုု�က့််သုုု� တေ�သုနှတရွာအဆိုင််် 

 ပါဂု္ဂဂလိုကု်လိုပုါ်င်န်�င်းှ�ရွာများ်��ခုင််� လိုပုါ်တေဆိုးင််နှုုင််သုညီ်။ ရွာပါ်က်ကွ််အပုါ်ခုး�ပါ်တေရွာ�များ�ုများ ှအသုံု�စရွာ�ု်နှှင််် တေင်တွေကြက်�တေက်းက််ခုံ�ခုင််��ု�ု�ွင်် 

 ကြီးက်�ီကြက်ပါ်နှုငု််သုညီ်။ ယခုနုညီ်�လိုများ်�သုညီ် တေ�သုနှတရွာအဆိုင််် လိုပုါ်တေဆိုးင််ခုးက်် ��စ်တေသုး်လိုညီ်� နညီ်�လိုများ်� (D) ထူးက်် ရွာပါ်ရွာားပါါဝင််များ ု

 နညီ်�ပါါ�နှုုင််မြို့ပါ�ီ ယခုနုညီ်�လိုများ်��ငွ်် ရွာပါ်ရွာားလိုထူူးသုုညီ် အများုကု််စမီျားံခုန�်ခုွ့�ခုင််���စ်စဉ််၌ �ုကု််ရိုုကု််ပါါဝင််ရွာ�ခုင််� များရွာှုပါါ။  
  • ဥပါ�� :  ဘားး�အံ (ရွာပါ်က်ကွ်် ၇ နှငှ််် ၈) 

   • အ�း ုု �ကျေး�း�ဇူးး��း�� : 

   ° စညီ်ပါင််အ�ွ့�၏ စမီျားံအုပါ်ခုး�ပါ်တေရွာ�ဆိုုငု််ရွား ဝန်ထူး�ု်ဝန်ပါုု�များးး�က်ု ုတေလိုှးခ်ုးတေပါ�နှုုင််သုညီ်။  

   ° တေ�သုအတေ�ခုအတေနနှငှ််် က်ုုက််ညီစီးွ �ံ�ု�ပါန်နှုငု််သုညီ်။

   ° စညီ်ပါင််အ�ွ့�အတေန��င််် secondary collection �ငွ်် ပါုုများုု အးရိုံစုုုက််လိုးနှုုင််များညီ်။

   ° ရွားအမုျား်များ�ုများးး�က် ဝန်တေဆိုးင််ခု တေက်းက််ခုံပါါက် ပါုမုျားုုတေက်းင််�များနွ်များညီ်��စ်မြို့ပါ�ီ ဝန်တေဆိုးင််ခုများတေပါ�ပါ့ အသုံ�ု�ပါ�သု ူအတေရွာအ�ကွ််က်ုုလိုညီ်� 

 တေလိုှးခ်ုးနှုုင််များညီ် (စးစတုေသု�ိး ၁၁ �ငွ််ကြက်ညီ််ပါါ)။

ဃ။ �ပါ်��့် -> �ပါ်�း�� ှစာီ�ံချန််ချ့�မြုချင််�      

င်။ �ပါ်��့် -> ကျေးဒီသုနှတ�အ�င််် လွှာုပါ်င်န်�အပါ်နှှံမြုချင််�      

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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  • အ��နည့််�ချး�်�း��:

   ° �းဝန် ပါုုများုုထူးများ်�တေဆိုးင််လိုုသုုညီ်် ရွာပါ်က်ကွ််အုပါ်ခုး�ပါ်တေရွာ�များ�ုနှငှ််် ရွားအမုျား်များ�ုများးး� လိုုအုပါ်သုညီ်။  ° �းဝန်ပါုုများုု ထူးများ်�တေဆိုးင််လိုုသုုညီ်် 

 ရွာပါ်က်ကွ််အပုါ်ခုး�ပါ်တေရွာ�များ�ုနှငှ််် ရွားအမုျား်များ�ုများးး� လိုုအုပါ်သုညီ်။

   ° စညီ်ပါင််အ�ွ့�၏ ပါံပ်ါုု�တေင် ွများရွာရွာှ�ုခုင််�တေကြက်းင််် အသုံု��ပါ�ခု ပါုမုျားုု�များှင်််�က််လိုးနှုုင််သုညီ်။

 
ပါံု (၆) �ွင်် တေ�း်�ပါထူးး�တေသုး ဆိုံ�ု���်ခုးက််ခုးများ�ှ်�ခုင််���စ်စဉ််က်ု ုတေရွာ�ဆိုွ့ရွား�ငွ်် အသုံ�ု�ပါ�ထူးး�သုညီ်် သုရိုပုါ်ခုွ့စုစစ်များစုနစ်များ ှ

များဝူါ�သုင််ခုန်�စးများးး�စးွ ရွာရွာှုပါါသုညီ်။ တေ�သုဆိုုငု််ရွား များဝူါ�ခုးများ�ှ်သုမူျားးး�အတေန��င််် တေ�သုနှတရွာအတေ�ခုအတေနများးး�က်ု ုတေသုခုးး ထူးညီ််သုငွ််�စဉ််�စး�မြို့ပါ�ီ ၎

င််��ုု�၏ စညီ်ပါင််နယ်တေ�များအ�ငွ််� အများုကု််စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ု�ုု��က််တေက်းင််�များနွ်တေအးင်် လိုပုါ်တေဆိုးင််ရွား�ငွ်် ယင််�သုင််ခုန်�စးများးး�က် 

က်ညူီတီေပါ�နှုုင််ပါါလိုမုျား််များညီ်။ တေရွာ�ှ�ွင်် တေ�း်�ပါထူးး�သုက့်သ်ုုု�ပါင်် ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� လိုပုါ်င်န်�အပါ်နှှံ�ခုင််�သုညီ် ��စ်နှုငု််�ယွ် �ပါ��ပါင််တေ�ပါးင််�လို့တေရွာ� 

နညီ်�လိုများ်�များးး�အနက််များ ှ�စ်ခု�ု�စ်သုညီ်။ လိုက််ရွာှုစနစ်သုညီ် အမုျား်တေထူးးင််စအုများးး�စကု်ုု ပါံမုျားှန် လိုမှျား်�ခြုံခုံ�နှုုင််ပါါက် စညီ်ပါင််အ�ွ့�အတေန��င််် 

�ပါ��ပါင််တေ�ပါးင််�လို့တေရွာ� ကြီးက်�ီကြီးက်�ီများး�များး�လိုပုါ်တေဆိုးင််ရွာန် များလိုုအုပါ်ပါါ။ အများုုက််စတုေဆိုးင််�များ ုလိုများ်�တေကြက်းင််� ပါုမုျားုုတေက်းင််�များနွ်တေရွာ� သုုု�များဟိ�ု် 

ဝန်ထူးများ်�များးး� ပါုမုျားုု�က််ကြွက်တွေစရွာန် �ုကု််�နွ်��ခုင််� စသုညီ်�ု�ုက့််သုုု� လိုက််ရွာှုစနစ် ထူးတုေရွားက််များရုွာှုတေရွာ��ငွ််သုး အဓါကု်ထူးး� လိုပုါ်တေဆိုးင််နှုုင််ပါါသုညီ်။ 

သုုု�တေသုး်လိုညီ်� စညီ်ပါင််အ�ွ့�သုညီ် အတေ�ခုခုံ အများုကု််သုမုျား်�ဆိုညီ်��ခုင််� ဝန်တေဆိုးင််များကု်ုု �စ်မြို့များ�ု�လိုံ�ုအး� လိုမှျား်�ခြုံခုံ�များတေပါ�နှုငု််ပါ့ �ပါ��ပါင််တေ�ပါးင််�လို့များမုျားးး� 

လိုပုါ်တေဆိုးင််ရွာန် လိုုအုပါ်ပါါက် တေရွာာ�ခုးယ်နှုုင််များညီ်် နညီ်�လိုများ်�သုံ�ုခု ုရွာှုပါါသုညီ် (ပါံရုွာှု အဓါကု် ဆိုံု����်ခုးက််ခုးများ�ှ်များ ုရွာလို�်များးး��ငွ်် တေ��ွနှုငု််သုညီ်)။ 

ပါထူးများဆိုံ�ုနညီ်�လိုများ်� အတေန��င််် စညီ်ပါင််အ�ွ့�သုညီ် ရွာပါ်ရွာားအတေ�ခု�ပါ�နညီ်�လိုများ်�က်ု ုအသုံ�ု�ပါ�နှုုင််ပါါသုညီ်။ ၎င််�နညီ်�လိုများ်��ငွ်် ရွာပါ်ရွာားအတေ�ခု�ပါ� 

ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� လိုုပါ်င်န်�အပါ်နှှံ�ခုင််� သုု�ုများဟို�် ရွာပါ်ရွာားများ ှprimary collection အ�ကွ်် �းဝန်ယမူြို့ပါ�ီ စညီ်ပါင််အ�ွ့�များ ှsecondary collection က်ု ု

�းဝန်ယလူိုပုါ်တေဆိုးင််နှုုင််ပါါသုညီ် (နညီ်�လိုများ်� ဃ နှငှ််် င်)။ ��ုယုနညီ်�လိုများ်� အတေန��င််် စညီ်ပါင််အ�ွ့�သုညီ် များှ�တေသုး၊ စမွျား်�တေဆိုးင််ရွာညီ် 

အတေ�ခု�ပါ�သုညီ်် စးခုး�ပါ်�စ်ခု�ုပါင််ဆိုင််တေရွာ�ဆိုွ့က်း မြို့ပါ�ုင််ဆိုုုင််များုရွာှုမြို့ပါ�ီ ပါွင်််လိုင််��များင််သုးသုညီ််စနစ်��င််် ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� လိုပုါ်င်န်�အပါ်နှှံ နှုုင််ပါါသုညီ် 

(နညီ်�လိုများ်� ခု နှငှ််် ဂ္ဂ)။ တေနာက််ဆိုံ�ုနညီ်�လိုများ်� အတေန��င််် စညီ်ပါင််အ�ွ့�သုညီ် လိုက််ရွာှ�ုငွ်် ယးဉ််အသုစ်များးး�ဝယ်ယရူွာန် တေင်အွရွာင််�အနှှီ�များးး� 

များရွာှုသုညီ်် �ုုင််တေအးင်် အခုနွ် �ပါ��ပါင််တေ�ပါးင််�လို့များမုျားးး� တေ�း်တေဆိုးင််၍ ထူးပါ်�ုု�ရွာန်ပါံတုေင်မွျားးး� ရွားှတေ��ွခုင််�၊ ပါဂု္ဂဂလိုကု်ထူးံများ ှအလိုှူ ခုံ�ခုင််�နှငှ််် �ပါညီ်နယ်/

�ုုင််� အစုု�ရွာ�ုု�များှ �ုုက််ရိုုကု်် ဘား�်ဂ္ဂးက််ပါံပ်ါုု�များ ုရွာယ�ူခုင််��ုု���င််် အများုုက််သုမုျား်��ခုင််�ဆိုုုင််ရွား ဝန်တေဆိုးင််များမုျားးး� ဆိုက််လိုက််တေပါ�နှုငု််ပါါသုညီ် 

(နညီ်�လိုများ်� A)။

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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ပါံု (၆) - အများုုက််သုမုျား်�ဆိုညီ်��ခုင််� ၀န်တေဆိုးင််များကု်ုု ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� လိုှ့တေ�ပါးင််�ရွာန်အ�ကွ်် ဆိုံု����်ခုးက််ခုး�ခုင််� ပါံစုံ     

NO

NO

စ�မ�ခန ��ခ��မ� (က)စ�မ�ခန ��ခ��မ� (ခ) ��င�� (ဂ)

စ�မ�ခန ��ခ��မ� (ဂ) ��င�� (ဃ)

NO

NO

NO

NO

NO

ဟ�တ�ပ�သည� 

ဟ�တ�ပ�သည� 

ဟ�တ�ပ�သည� 

ဟ�တ�ပ�သည� 

ဟ�တ�ပ�သည� 

ဟ�တ�ပ�သည� 

မသ�ပ� 

မသ�ပ� 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� 

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�� 

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

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

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�� 

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�ခန ��ခ�����င�စ�မ�� သ�� �မဟ�တ� စ�မ�ခန ��ခ��
လ���ခင�� ရ��ပ�သလ�� 

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�� 

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� 

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

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� 

�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�� 

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� 

�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�န ��စ��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� 

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� 

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� 

စမတှ် 

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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၄။ နဂုံ�ု နှငှ််် �းဝါဒီကျေး���� သုင််ချန်�စာ��း��        

�ခုျ ုု � �အေပြခု�အေနာမှာျ�းတင့်် ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ�ဲအေပြ��င််းပြခုင််းသည်် ထုအုေရွ�ကို် �ကိုျ ုု းရွာုနှ�ုင််�ါသည််၊ သ�ု�အေသ�်လည််း ယ်င််း�အေပြခု�အေနာမှာျ�းပြဖွဲ့င််် 

ကို�ုကို်ည်မီှာ ုမှာရွာု�ါကို ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ�ဲအေပြ��င််းပြခုင််းအေ�ကို�င််် ဆိုနာ�်ကိုျင်််ဘုကို်ရွလ�် အေ�်ထုက့ို်နှ�ုင််�ါသည််။ ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ�ဲအေပြ��င််းလု�သည််် 

သ�ု�မှာဟု�တ် ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�မှာမုှာျ�း အေဖွဲ့�်အေဆို�င််လု�သည််် စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး�ဖွဲ့့��မှာျ�း �အေနာပြဖွဲ့င််် မှာမုှာုကို�ုယ််ကို�ု မှာမုှာု အေမှားခုန့ာ်းမှာျ�းစီ�့ ထု�တ်ရွမှာည်် 

ပြဖွဲ့စီ်သည််။ အေ�သနှတရွ �လု�ကို် ရွာုသည််် �ခုကို်�ခု�မှာျ�း၊ ��ဂျဂလကုိုသု�� ��်နှားရွသည််် ရွည််မှာာနာ်းခုျကို် နှာင််် မှာည််ကို�သ်�ု� အေရွရွာည်် မှာဟု�ဗျူဟု� 

ဆို�့ထု�းပြခုင််း စီသည်််တ�ု�ကို�ု အေမှားခုန့ာ်းထု�တ်ရွမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ဥ်�မှာ��အေနာပြဖွဲ့င််် စီည််�င််�ဖွဲ့့��သည်် ရွ�်ရွ�ွလးထု�ပြဖွဲ့င််် ဆိုကို်ဆိုးအေရွး 

တည််အေဆို�ကို်လု�စီတု် ရွာုသည််၊ ထုု��ပြ�င်် ၎င််းတု��၏ စီမီှားအေရွးရွ� ဝနာ်ထု�တ်ဝနာ်��ုး ကို�ုလည််း အေလှ�ခ်ုျလ�ုသည်် ဆို�ု�ါကို ရွ�်ကိုက့ို် ���်ခုျု�်အေရွး 

ရိုး�းမှာျ�း၏ �ခုနာ်းကိုဏ္ဍာကိုု� ပြမှာိင်််တင််အေ�းမြို့�းီ �မှာုုကို် သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း စီနာစီ် �ု�မှာ�ု အေကို�င််းမှာန့ာ်အေ��င်် ကိုးည်ီခု့င််် အေ�းနှ�ုင််�ါသည််။ �ထုကို်တင့်် 

အေဖွဲ့�်ပြ�အေ�းခု�အ်ေသ� စီစုီစီ်အေလလ်�မှာ ုနာည််းလမှာ်းမှာျ�း နှာင်််�တး ယ်ခု��ခုနာ်း�ါ မှားဝါ�အေရွးရွ� သင််ခုနာ်းစီ�မှာျ�းသည်် ထုအုေရွ�ကို်အေသ� �မှာုကုို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ု

ပြဖွဲ့စီ်ရွနာ် နှာင််် ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ�ဲအေပြ��င််းပြခုင််း ကိုစုီစရွ�်မှာျ�း အေဆိုး့အေနှး့နှ�ုင််ရွနာ် �အေထု�ကို်�ကိုး အေ�းမှာည််ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

�ထုမှာ ���ုင််းတင့်် စီးီ��့းအေရွး သ�ီ�ုရွ ီနှာင််် လကို်အေတ�့မှာျကို်ပြမှာင််ကိုု� �အေပြခုခုးကို� စီစုီစီ်အေလလ်�ပြခုင််းပြဖွဲ့င််် ရွရွာလု�သည််် သင််ခုနာ်းစီ�မှာျ�း��း 

�ကိုျဉ််းခုျု�်၍ တင််ပြ�ထု�း�ါသည််။ ယ်ခု�အေတ�့ရွာုခုျကို်မှာျ�းမှာာ� ဆိုီအေလျ�်ရွ� စီ�တမှာ်း နှာင််် သတင််း �ခုျကို်�လကို် မှာျ�းကိုု� သး�းသ�်ပြခုင််း မှာာ 

ရွရွာုထု�းပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ ယ်င််းစီ�တမှာ်း �ခုျကို်�လကို်မှာျ�းကိုု� အေနာာကို်ဆိုကို်တ�့ (၁) တင့်် အေတ�့နှ�ုင််�ါသည််။ ယ်ခု�စီ�တမှာ်းသည်် နှ�ုင််င်းတကို� 

စီးီ�့�းအေရွး သ�အေတသနာမှာျ�း �အေ�် �အေပြခုခုးထု�းအေသ�်လည််း ပြမှာနာ်မှာ� ်စီးီ�့�းနှ�ုင််င်းအေရွး �အေပြခု�အေနာနှာင််် �း�စီးဝင််မှာည််် အေတ�့ရွာုခုျကို်မှာျ�းကိုု�သ� 

အေရွးသ�းတင််ပြ� ထု�းပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ နှု�င််င်း�အေပြခု�အေနာ မှာာ�လည််း �လန့ာ်�အေရွးကြီးကိုးီမြို့�းီ စီည််�င်် ��ဏာ��ု�င်် မှာျ�း၏ ဝနာ်အေဆို�င််မှာမုှာျ�း 

မှာည််သည်််�ခုျနုာ်တင့်် ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ�ဲအေပြ��င််းသင်််သည််နှာင််် စီ�်လျဉ််း၍ ခု�ုင််မှာ�တကုိုျအေသ� စီည််းမှာျဉ််းစီည််းကိုမှာ်းမှာျ�း မှာရွာ�ုါ။ သ�ု�အေသ�်လည််း 

ယ်ခု�စီ�တမှာ်းတ့င်် စီည််�င်် ��ဏာ��ု�င််မှာျ�း ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ�ဲအေပြ��င််း၍ လ��်င်နာ်း �အေကို�င််�ထုည်် အေဖွဲ့�်ရွ�၌ �အေကို�င််းဆိုး�း ခုျဉ််းကို�်ရွနာ်၊ 

�ဇီုံ�ုင််း�း�အေဖွဲ့�်ရွနာ် နှာင််် အေစီ�င််�ကိုည်််နှ�ုင််ရွနာ် �အေရွးကြီးကိုးီသင််ခုနာ်းစီ� မှာျ�းကို�ု တင််ပြ�ထု�း�ါသည််။ 

ဗဟု�ုခုျု�်ကို�ုင််မှာ ုအေလှ�ခ်ုျပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်စီဉ််အေ�ကို�င််် ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ��်င်နာ်းလ�ဲအေပြ��င််းရွနာ် နှာင််် �ပြခု�းအေသ� �မှာုကုို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ုနာည််း�ည်�မှာျ�းကိုု� 

စီမှာ်းသ�်�သး�းပြ�ုရွနာ် �ခုင့်််�လမှာ်းမှာျ�း ရွရွာလု�အေစီ�ါသည််။ ထုု�မှာာတဆိုင််် သင််ခုနာ်းစီ� ယ်းနှ�ုင််စီရွ� �အေလ�်ထု မှာျ�းစီ�့ အေ�်ထုက့ို် လ��ါသည််။ 

စီမှာ်းသ�်တထီုင့်် �သး�းပြ�ုပြခုင််းမှာာ ရွရွာလု�အေသ� �အေတ�့�ကြုံကိုးုမှာျ�းကိုု� အေကို�င််းစီ�့ သင််ခုနာ်းစီ�ယ်းနှ�ုင်် မှာည််ဆို�ု�ါကို ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်း�နှား� �မှာုုကို် 

စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ုနာည််းလမှာ်းမှာျ�း �ု�မှာ�ုအေကို�င််းမှာန့ာ်လ�အေ��င်် လ��်အေဆို�င််နှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ထုု��အေ�ကို�င််် ��တယု်���ုင််းတင့်် မှားဝါ�ဆို�ုင််ရွ� 

သင််ခုနာ်းစီ�မှာျ�း ကို�ု ထု�တ်နှ�တ်တင််ပြ�ပြခုင််း နှာ�င်် စီည််�င်် ��ဏာ��ု�င််မှာျ�း ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ��်င်နာ်းလ�ဲအေပြ��င််းပြခုင််း ကိုု� မှာည််ကို�သ်�ု� 

ခုျဉ််းကို�်လ��်အေဆို�င်် အေနာသည်် တု��ကို�ု �ကိုျဉ််းခုျု�် သး�းသ�်သ့�းမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ တတယု်���ုင််းတင့်် ယ်ခု�စီ�တမှာ်း�တက့ို် ပြ�ုလ��်ထု�းအေသ� 

သ�အေတသနာ �အေ�်�အေပြခုခုး၍ ပြမှာနာ်မှာ�နှု�င််င်းတင့်် �မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�ပြခုင််း ကိုု� ��ုမှာ�ုအေကို�င််းမှာန့ာ်အေ��င်် လ��်အေဆို�င််နှ�ုင််မှာည််် နာည််းလမှာ်းမှာျ�းကိုု� 

တင််ပြ�သ�့းမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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(�) ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု လွှာပုါ်င်န်�လွှာာ�ကျေးမြုပါ�င််���တင့်် စာီ�ပါ�့�မြုဖွဲ့စာ်�ု

၁။ မြုပါည့််သုး�ဝန်ကျေး��င််� ု�ဏ္ဍ အ��နည့််�ချး�်�ု ုမြုဖွဲ့ည့်််�ည့််��န် 

�ည့််�းယံ်၍ ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု လွှာပုါ်င်န်�လွှာာ�ကျေးမြုပါ�င််�ပါါ၊ �နု်�းစာ�တု် 

ကျေးလွှာ့�ခ်ျး�န် �ည့််�းယံ်၍ �လွှာပုါ်ကျေး��င််ပါါနှှင်််။ ��ဂျဂလကုိုသ�ု� 

လ��်င်နာ်း��်နှားရွ�တင့်် တင််�ါအေခု်ယ်းပြခုင််း၊ တကုိုျအေသ� စီ�ခုျု�်�း�စီး၊ 

စီဉ််ဆိုကို်မှာပြ�တ် အေစီ�င်််�ကိုည်််ပြခုင််း နှာ�င်် �ကို�ပြဖွဲ့တ်ပြခုင််း တု��ကို�ု 

�း�စီးတကိုျ လ��်အေဆို�င််မှာည်် ဆိုု��ါကို စီည််�င််��ဏာ��ု�င်် မှာျ�း�တက့ို် 

ကို�နာ်ကိုျစီရွတု် သကို်သ�မှာည်် မှာဟု�တ်သလ�ု၊ စီမီှား���်ခုျု�်အေရွးဆိုု�င််ရွ� 

ဝနာ်ထု�တ်ဝနာ်��ုးလည််း အေလှ�န်ာည််းသ�့းမှာည်် မှာဟု�တ်�ါ။ ထုု��နာည််းတး 

အေကို�င််းမှာန့ာ်စီ့� ခြုံခုးုလမဲှာ်းနှ�ုင််အေသ� �မှာုုကို် သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း 

စီနာစီ်ပြဖွဲ့စီ်ရွနာ်မှာာ� ကို�နာ်ကိုျစီရွတု် မှာျ�းမြို့�းီ ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းမှာျ�း 

�အေနာပြဖွဲ့င််် စီည််�င််��ဏာ��ု�င်် မှာျ�းထုကို် သကို်သ�အေသ� စီရွတု်ပြဖွဲ့င််် 

လ��်အေဆို�င််အေ�းရွနာ်မှာာ� �း�မှာာနာ်��းပြဖွဲ့င််် မှာပြဖွဲ့စီ်နှ�ုင််�ါ။ သ�ု�တ�ုင််အေ��င်် 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ုအေ�းသည််် �မှာ�ဏာ သု��မှာဟု�တ် �ရွည််�အေသး့ 

��ုမှာ�ုအေကို�င််းမှာန့ာ်လ�မှာည်် ဆို�ု�ါကို ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််းသည်် 

ထုအုေရွ�ကို်အေသ� အေရွးွခုျယ််မှာတုစီ်ခု� ပြဖွဲ့စီ်နှ�ုင််�ါသည််။ ထုု��အေ�ကို�င််် 

ပြ�ည််သး�ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ုကိုဏ္ဍာတင့်် ��းနာည််းအေနာမြို့�းီ (ဥ်�မှာ�- 

ဘုတ်ဂျျကို်နာည််း�ါးပြခုင််း နှာင််် �မှာုုကို်သမုှာ်းကို�း နာည််းပြခုင််း) စီည််�င်် 

သ�ယ်�အေရွး �ဖွဲ့့��မှာျ�းမှာာ ဝနာ်အေဆို�င််မှာကုို�ု ��ုမှာ�ုအေကို�င််းမှာန့ာ်အေ��င်် 

လ��်အေဆို�င််ရွနာ် နာည််းလမှာ်းမှာရွာ�ုါကို ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််း 

မှာာ� �အေပြဖွဲ့တစီ်ခု� ပြဖွဲ့စီ်နှ�ုင််�ါသည််။ 

၂။ အ�ုု�်သု�ု်��ည့််�မြုချင််� �ုငု််�� အကြီး��ီစာ�� လွှာပုါ်င်န်��း�� 

လွှာပုါ်ကျေး��င််�န် မြု�န်��နှုငု််င်ံ�ှု ��ုာဏီ�း�� အတ�့် စာနု်ကျေးချ်��ုး�� 

�ှုကျေးနပါါသုည့််။ မြို့မှာုု �တစီ်မြို့မှာုု �လး�းကို�ု ခြုံခုးုလမဲှာ်းနှ�ုင််သည််် 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း ဆိုု�င််ရွ� �အေပြခုခုး �အေဆို�ကို်��း�မှာျ�း 

တည််အေဆို�ကို်ရွနာ်မှာာ� ယ်နှတရွ�းမှာျ�း ဝယ််ယ်းရွနာ် လး�အေလ�ကို်အေသ� 

အေင်အ့ေ�ကိုး �ရွင််း�နှားီ နှာင််် ကိုွမှာ်းကိုျင််ဝနာ်ထုမှာ်း မှာျ�းကိုု� 

င်ာ�းရွမှာ်းနှ�ုင််သည််် �စီမ့ှာ်း�စီ ရွာုရွမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ဘုဏ္ဍာ�အေရွး 

လကို်လာမှာ်းမှာမီှာ ု�ခုကို်�ခု�မှာျ�း ရွာနုှ�ုင််သည််် ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်း မြို့မှာုု �င်ယ််မှာျ�းရွာ ု

ကို�မှာပဏာငီ်ယ််/လတ် မှာျ�း�တက့ို်မှား ထု�ု�သ�ု�လ��်အေဆို�င််ရွနာ် ပြဖွဲ့စီ်နှု�င််မှာည်် 

မှာဟု�တ်�ါ။ သ�ု�အေသ�်လည််း �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း လ��်င်နာ်းကို�ု 

သဘု�၀��းပြဖွဲ့င််် တစီ်ဦးးတစီ်ဖွဲ့�့� တည််းကို ခုျု�်ကိုု�င််လ��်အေဆို�င်် 

အေနာ�ကိုသည်််  စီးီ��့းအေရွး ဖွဲ့့း�မြို့ဖွဲ့ုု းမြို့�းီ နှ�ုင််င်းမှာျ�းနှာင််် မှာတး�� 

ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းတင့်် အေစီျးခုျ ုုအေသ� လ��်သ�း နှာင််် ယ်�ဉ််�အေသးစီ�း မှာျ�းကိုု� 

�သး�းပြ�ု၍ �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းသည််် �အေတ�့�ကြုံကိုးု ရွာု�ါသည််။ 

ထု�ု�အေ�ကို�င််် စီည််�င််��ဏာ��ု�င်် မှာျ�းသည်် ရွ�်ကိုက့ို်�ဆိုင််် ကို�သ်�ု� 

�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း လ��်င်နာ်း �အေသးစီ�း မှာျ�းကိုု� ��ဂျဂလကုိုသ�ု� 

လ�ဲအေပြ��င််းလ��်ကို�ုင်် အေစီပြခုင််းပြဖွဲ့င််် ��ုမှာ�ုထုအုေရွ�ကို် �ကိုျ ုု းရွာုမှာည်် 

ပြဖွဲ့စီ်သည််။     

၃။ မြု�ူနီစာပါယံ် ကျေးဒီသု နှငှ််် ��ုာဏ ီနှှစာ်ဦး�နှစှာ်ဖွဲ့�်လွှာံ�ု အတ�့် 

အ�း ုု �အမြု�တ် �ှကုျေးစာ�န် သုကျေးဘာ�တးစာ�ချးုပါ်�ုု ကျေးသုချး� မြုပါင််�င််ပါါ။   

ဆိုး�းရိုးးုနှ�ုင််အေခုျ နှာင််် �ကိုျ ုု း�ပြမှာတ် ကိုု� မှာှအေဝပြခုင််းပြဖွဲ့င််် နှာစီ်ဦးးနှာစီ်ဖွဲ့ကို်လး�း 

�တ့ကို် �လ��်ပြဖွဲ့စီ်နှ�ုင််မှာည််် �စီ�ီမှားကို�ု အေဖွဲ့�်အေဆို�င််ရွ�ါမှာည််။ 

ဆိုး�းရိုးးုနှ�ုင််အေခုျ ဆို�ုသည််မှာာ� ကြီးကိုုု တင််မှာပြမှာင််နှု�င််အေသ� �အေပြခု�အေနာမှာျ�း နှာင််် 

�အေပြ��င််း�လ�မှာျ�းကိုု� ဆို�ုလ�ုမြို့�းီ မြို့မှာုု �မှာျ�း၏ �ရွယွ််�စီ�း 

အေပြ��င််းလ�လ�ပြခုင််း နှာင််် လ��်င်နာ်းမှာျ�း �ု�မှာ�ုရို�ု်အေထုး့လ�ပြခုင််း တု��လည််း 

�ါဝင််�ါသည််။ �ကိုျ ုု း�ပြမှာတ် ဆို�ုသည််မှာာ� ��ုမှာ�ု အေကို�င််းမှာန့ာ်အေသ� 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာမုှာျ�း အေ�်ထုက့ို်လ�ပြခုင််းအေ�ကို�င််် နှာစီ်ဦးးနှာစီ်ဖွဲ့ကို်လး�း 

�ကိုျ ုု းရွာုပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ ကို�မှာပဏာ ီ�တ့ကို်လည််း မှာှတအေသ� စီ�ခုျု�်ပြဖွဲ့စီ်ရွ 

�ါမှာည််။ ထုု�သ�ု�ပြဖွဲ့စီ်ရွနာ် စီမ့ှာ်းအေဆို�င််ရွည်် �အေပြခုပြ�ု စီ�ခုျု�်ခုျု�်ဆိုု� 

ရွမှာည််ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ စီဉ််ဆိုကို်မှာပြ�တ် အေစီ�င်််�ကိုည်််�ကို�ပြဖွဲ့တ်သည််် 

စီနာစီ်လည််း ရွာရုွမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ နှာစီ်ဦးးနှာစီ်ဖွဲ့ကို် �ကိုျ ုု း�ပြမှာတ် 

ည်မီှာှအေစီရွနာ် မှာည်ိနုှုုင််း�ါကို ကို�မှာပဏာ�ီအေနာပြဖွဲ့င််် ၎င််းတု���တ့ကို် 

�ပြမှာတ်�စီန့ာ်း မှာရွာုသည််် အေနာရွ�တင့်် �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းမှာ ု

�ကြီးကိုမုှာ်�အေရွ �တက့ို် အေလှ�ခ်ုျပြခုင််းမှာျ�း ပြ�ုလ��် လ�နှ�ုင််သည််။ 

သအေဘု�တးည်မီှာ ုစီ�ခုျု�်ကို�ု စီီမှား���်ခုျု�်ရွနာ် �တက့ို် �ဓိကုို 

�ဆိုး�း�ပြဖွဲ့တ်မှာာ� အေစီ�င်််�ကိုည််် �ကို�ပြဖွဲ့တ်ပြခုင််း စီနာစီ်၏ �ရွည််�အေသး့ 

ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ 

၄။ အ�ု�ု်သု�ု်��ည့််�ချ�ု ုပါဂုဂလွှာ�ုလွှာပုါ်င်န်� � ှကျေး���်ချံကျေးနသုည့််် 

လွှာ�်�ှ ုအကျေးလွှာအ်ထွ အ�� စာည့််ပါင််အ�ဏ�ပါုငု််�း�� အကျေးနမြုဖွဲ့င််် 

မြုပါန်လွှာည့်် သုံ�ုသုပါ်သုင်််ပါါသုည့််။  စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းသည်် ��ဂျဂလကုို 

လ��်င်နာ်းမှာျ�း ကိုု�ယ််စီ�း ဝနာ်အေဆို�င််ခု အေကို�ကို်ခုးရွပြခုင််း 

မှာရွာုအေသ�အေ�ကို�င််် ဘုဏ္ဍာ�အေရွး ဆိုု�င််ရွ� ထုနုာ်းခုျု�်မှာကုို�ု 

စီန့ာ�်လဲတ်လ�ုကို်ရွ မြို့�းီ ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်း စီမ့ှာ်းအေဆို�င််ရွည်် 

�အေ�်ထုနုာ်းခုျု�်လ�ုစီတု်လည််း အေလျ�န်ာည််းသ့�း�ါသည််။ 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းသည်် စီ�ခုျု�်�ရွ ၎င််း၏ လ��်��ုင််ခုင့်််ပြဖွဲ့စီ်အေသ� 

စီမ့ှာ်းအေဆို�င််ရွည်် မှာပြ�ည်််၀သည််် ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်း��း 

�ဏာ်အေင်တ့�်��ုင််ခုင့််် ကို�ု စီန့ာ�်လဲတ်လ�ုကို်သည််။ ထုု��ပြ�င်် တရွ�းအေရွးစီနာစီ် 

��းနာည််းမှာအုေ�ကို�င််် ယ်င််း��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းမှာျ�းကိုု� တရွ�းရိုး�းသ�ု�လည််း 

��ု�အေတ�်မှာည်် မှာဟု�တ်အေခုျ။ ဝနာ်အေဆို�င််ခု အေကို�ကို်ခုးပြခုင််းကိုု� ��ဂျဂလကုို 

လကို်သု�� ��်နှားပြခုင််းအေ�ကို�င််် စီည််�င််ဝနာ်ထုမှာ်း မှာျ�းသည်် ဝနာ်အေဆို�င််ခု 

အေကို�ကို်ခုးတု�င််း ကြုံကိုးုအေတ�့ရွသည််် �ခုကို်�ခု� မှာျ�းမှာာ 

လတ့်အေပြမှာ�ကို်သ�့း�ါသည််။ ထုု��ပြ�င်် ဝနာ်အေဆို�င််ခု အေကို�ကို်ခုးရွ�တင့်် 

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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တစီ်မြို့မှာုု �လး�း�နှား� လဲမှာ်းခြုံခုးုနှ�ုင််မှာ ုအေလျ�က်ိုျသ�့းသလ�ု ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ု

လမဲှာ်းခြုံခုးုနှ�ုင််စီမ့ှာ်းလည််း အေလျ�က်ိုျလ��ါသည််။ စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာာ သးမှာျ�း 

ဝနာ်အေဆို�င််ခု အေကို�ကို်ခုး�ါကို မြို့မှာုု �အေတ�် နှာင််် အေနာထု�ုင််သးပြ�ည််သး 

မှာျ�း��ကို�း လးမှာု�ဋိညု်�ဉ်် ��ုမှာ�ု ��းအေကို�င််းအေစီမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ 

ထု�ု�ပြ�င်် စီည််�င််�ဖွဲ့့�� �အေနာပြဖွဲ့င််် ဘုဏ္ဍာ�ဝင််အေင် ့ဆို�ုင််ရွ� သတင််း�ခုျကို် 

��ုမှာ�ု ပြ�ည်််စီး�စီ�့ ရွရွာုလ�နှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ စီ�ခုျု�်ဆို�ုင််ရွ� ည်ိနုှုုင််းပြခုင််း၊ 

အေစီ�င်််�ကိုည်််ပြခုင််း နှာင််် �ကို�ပြဖွဲ့တ်ပြခုင််း တု���တ့ကို် �အေထု�ကို်�ကိုး 

ပြ�ုနှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။  

၅။ တင််ဒီါ ကျေးချ်ယံး�မုြုဖွဲ့စာ်စာဉ်် �ု ုအ�း��မြုပါည့််သုး သု�ုှုကျေးစာ�န်၊ မြို့ပါုု င််�ုုင််� ု

�ှု�န် နှှင််် ပါင့်််လွှာင််�မြု�င််သု�� ု�ှု�န် လွှာပုါ်ကျေး��င််ကျေးပါ�ပါါ။ 

တင််�ါအေခု်ယ်းပြခုင််းတင့်် မြို့�ုု င််ဆို�ုင််မှာ ုရွာုအေစီပြခုင််းပြဖွဲ့င််် ��ဂျဂလကုို 

လ��်င်နာ်းမှာျ�းသည်် တင််�ါအေ��င််ပြမှာင််ရွနာ် အေစီျးနှနုာ်းအေလျ�ခ်ုျပြခုင််း နှာင်််/

သ�ု�မှာဟု�တ် ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ု�ရွည််�အေသး့ ပြမှာိင်််တင််၍ �ဆို�ုပြ�ုပြခုင််း တု�� 

ထုက့ို်အေ�်လ�နှ�ုင်် �ါသည််။ �င့်််လင််းပြမှာင််သ�မှာ ုရွာုပြခုင််းအေ�ကို�င််် စီ�ခုျု�် 

သအေဘု�တးည်ခီုျကို် �အေ�် �ု�မှာ�ု၍ �အေလး�နာကို် ထု�းမှာည််ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ 

စီ�ခုျု�်ကို�ု ��ုမှာ�ု အေလးစီ�းလု�ကို်နာာမှာ ုရွာုအေစီလ�နှ�ုင််သည််။ 

၆။ စာ�ချးုပါ် သု�်တ�်��ု ုပါဂုဂလွှာ�ုလွှာပုါ်င်န်��း�� �င််�နှှ�ီမြု�ုပါ်နှှံကျေးင် ့

မြုပါန်လွှာည့််��ှနုှုုင်် ကျေးလွှာ��်ကျေးသု� အချးနု်��လွှာတစာ်ချ ုအထွု 

သုတ်�တှ်ကျေးပါ�ပါါ။ အေစီျးကိုက့ို်မြို့�ုု င််ဆို�ုင််မှာ ုရွာုအေစီမြို့�းီ ��ုမှာ�ုထုအုေရွ�ကို်စီ�့ 

အေဆို�င််ရွကွို်နှ�ုင််အေသ� ကို�မှာပဏာီ�သစီ်မှာျ�း၏ ကိုမှာ်းလာမှာ်းမှာမုှာျ�း 

ရွရွာုလ�နှ�ုင််ရွနာ် စီည််�င်် ��ဏာ��ု�င််မှာျ�းကို စီ�ခုျု�်သကို်တမှာ်းကိုု� 

ကို�လတ�ု�ပြဖွဲ့စီ် ထု�းရွာု လ�ု�ါသည််။ သု��အေသ�်လည််း တစီ်နှာစီ် 

သ�ု�မှာဟု�တ် နှာစီ်နှာစီ် သကို်တမှာ်းသ� ရွာအုေသ� စီ�ခုျု�်ဆို�ု�ါကို ��ဂျဂလကုို 

လ��်င်နာ်းရွာင််မှာျ�း �အေနာပြဖွဲ့င််် ရွင််းနှာီးပြမှာု�်နှားအေင် ့ပြ�နာ်လည််ရွရွာရုွနာ် 

ခုကို်ခု�မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ထုု��အေ�ကို�င််် စီည််�င််��ဏာ��ု�င်် မှာျ�းသည်် 

��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းမှာျ�း ရွင််းနှားီပြမှာု�်နှားအေင် ့ပြ�နာ်လည််ရွရွာနုှ�ုင်် 

အေလ�ကို်အေသ� �ခုျနုာ်ကို�လ (စီမီှားကိုနုာ်းဆို�့ထု�းသည််် ဝင််အေင်ရ့ွရွာုမှာ ု

�အေ�် �အေပြခုခုး၍) �ထု ုသတ်မှာာတ်၍ စီ�ခုျု�်သကို်တမှာ်းကိုု� 

ထု�းရွာုရွမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ၎င််း�ကို�ခုျနုာ်သည်် ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းရွာင််မှာျ�း 

�အေနာပြဖွဲ့င််် �နာည််းဆိုး�း�ကို�ခုျနုာ် �ပြဖွဲ့စီ် လ��်ကို�ုင််လ�ုအေသ� �ခုျနုာ်လည််း 

ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ အေနာာကို်ထု�်နာည််းလမှာ်း တစီ်ခု�မှာာ� သတ်မှာာတ်ထု�းအေသ� 

�ခုျနုာ်မှာတ�ုင််ခုင်် စီ�ခုျု�်ကို�ု ရွ�်တနာ�်နှု�င််မှာည််် �ခုျကို် ထုည်််သင့််းခုျု�်ဆို�ု 

ထု�းရွနာ် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ သု��မှာာသ� နှာစီ်ဦးးနှာစီ်ဖွဲ့ကို်လး�းသည်် 

�ခုျနုာ်ကို�လတစီ်ခု� �အေရွ�ကို်တင့်် အေရွာဆိုကို်၍ လ��်အေဆို�င််မှာည်် 

မှာလ��်အေဆို�င််မှာည်် ကိုု� စီဉ််းစီ�းဆိုး�းပြဖွဲ့တ် နှ�ုင််မှာည််ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

ထု�ုသတ်မှာာတ်ခုျကို် ထုည်််သင့််းထု�းပြခုင််းအေ�ကို�င််် ကိုနာဦးးစီ�ခုျု�် 

ခုျု�်ဆို�ုခု�်မြို့�းီသည်််အေနာာကို် �အေပြ��င််း�လ�မှာျ�း ပြ�ုလ��်လ�ု�ါကိုလည််း 

ပြ�နာ်လည််၍ ည်ိနုှုုင််းနှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။

၇။ စာ�ချးုပါ်အတုုင််� ကျေး��င််�း�်� ုပါုု�ုုကျေး��င််��န့်�န် နှှင််် 

အ�ုု�်စာ�ီံချန််ချ့�� ုတုု�တ�်လွှာ�ကျေးစာ�န် ��်နှယ့ံ်ပါါဝင််သုး 

အသု�ီသု�ီနှငှ််် ကျေး��င််��န့်ကျေးသု� ��်�ံကျေး�� တည့််ကျေး���်ပါါ။ 

��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းနှာင််် �ပြ�နာ်�လာနာ် ယ်း��ကိုည််မှာရုွာုအေသ� ဆိုကို်ဆိုးအေရွး 

တည််အေဆို�ကို် နှ�ုင််�ါကို ၎င််းတု��၏ လ��်င်နာ်းစီမ့ှာ်းရွည်် 

��ုမှာ�ုအေကို�င််းမှာန့ာ်အေ��င်် ��းအေ�းနှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ လးထု�နှာင််် 

စီဉ််ဆိုကို်မှာပြ�တ် ထုအုေတ�့ခုျတု်ဆိုကို်ပြခုင််း ��းပြဖွဲ့င်််လည််း 

အေကို�င််းမှာန့ာ်သည််် �မှာုုကို်စီန့ာ�်�စီ်ပြခုင််း ဆို�ုင််ရွ� �အေလ�်ထုမှာျ�း 

ရွာုလ�အေစီရွနာ် တ�ုကို်တန့ာ်း��းအေ�းနှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ရွ�်ရွ�ွလးထု�ပြဖွဲ့င််် 

�းးအေ�ါင််းလ��်အေဆို�င််ပြခုင််းပြဖွဲ့င််် စီ�ခုျု�်�ါ လ��်င်နာ်း 

�အေကို�င််�ထုည််အေဖွဲ့�်မှာ ုမှာျ�းကို�ုလည််း �ကို�ပြဖွဲ့တ်အေစီ�င်််�ကိုည််် 

နှ�ုင််�ါသည််။      

(ချ) ပါုဂဂလွှာ�ုသုု်ု လွှာပုါ်င်န်�အပါ်နှှံမြုချင််��ုုင််�� 

အကျေးလွှာအ်ထွ�း�� 

၁။ မြု�န်�� စာည့််ပါင််အ�ဏ�ပါုငု််တု်ုသုည့်် အ�ုု�် စာ�ီံချန််ချ့�� ု

လွှာပုါ်င်န်��း��အ�� ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု အပါ်နှှံလွှာ့�် �ှပုါါသုည့််။ 

သုု်ုကျေးသု�်လွှာည့််� ချး�်�သု�ကျေးသု� နှုငု််င်ံ�း��နှငှ််် အကျေးကြ��င််�မြုပါချး�် 

တးည့်မီြုချင််� ��ှပုါါ။ ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းကို�ု �သး�းပြ�ုရွပြခုင််းမှာာ� 

ကို�နာ်ကိုျစီရွတု် အေလှ�ခ်ုျနှ�ုင််ပြခုင််း သု��မှာဟု�တ် ဝနာ်အေဆို�င််ခု 

အေလှ�အ်ေကို�ကို်နှ�ုင််ပြခုင််း စီအေသ� �ကိုျ ုု းအေကိုျးဇုံးးမှာျ�း ရွာသုည််ဟု� 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းကို အေပြ��ခု�အေလ ်ရွာု�ါသည််။ �ဘုယ််အေ�ကို�င်််ဆို�ုအေသ�် 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��၏ ဦးးစီ�းအေ�းရွည််ရွယွ််ခုျကို်မှာျ�း မှာာ� �ုမှာ်အေထု�င််စီ� နှာင််် 

စီးီ�့�းအေရွး လ��်င်နာ်းမှာျ�းကို�ု ��ုမှာ�ုခြုံခုးုလမဲှာ်း နှ�ုင််အေ��င်် �မှာုကုို်သမုှာ်း 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ုခုျ��ထုင့််ရွနာ်နှာင်််၊ ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ု�ကြီးကိုမုှာ်အေရွ နှာင််် 

ခု�ုင််မှာ�စီတု်ခုျရွမှာ ုပြမှာိင်််တင််နှ�ုင််ရွနာ် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ၎င််း�ပြ�င်် 

�မှာုုကို်သမုှာ်းပြခုင််းကိုု� ၎င််းတ�ု�၏ လ��်င်နာ်းတ�ဝနာ်ထု�မှာာ အေလှ�ခ်ုျပြခုင််းပြဖွဲ့င််် 

၎င််းတု��၏ ဘုတ်ဂျျကို်လု�အေင်ပ့ြ�မှာ ုကို�ု အေလှ�ခ်ုျနှ�ုင််ရွနာ် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

၂။ ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု လွှာပုါ်င်န်�အပါ်နှှံ�မြုချင််� ၏ အဓာ�ု �ည့််�းယံ်ချး�်��ှ 

မြုပါည့််သုး�ဝန်ကျေး��င််� ုစာ�့်��ည့်် အ��နည့််���ုုု (အထွး�သုမြုဖွဲ့င််် 

ယံ�ဉ််ယံနှတ���နှငှ််် ဘာဏ္ဍ�ကျေး���ုငု််��) မြုဖွဲ့ည့်််�ည့််��န် နှငှ််် 

ဘာဏ္ဍ�ကျေး��အ� �ံ�ုရိုံ�ု��ုုု ကျေးလွှာ့�ခ်ျး�န် အတ့�် မြုဖွဲ့စာ်ပါါသုည့််။ 

စီည််�င််�ဖွဲ့့�� �မှာျ�းစီ��တ့ကို် �ဓိကုို �ခုကို်�ခု�မှာျ�းမှာာ� 

�မှာုုကို်သမုှာ်း ယ်�ဉ််ယ်နှတရွ�း မှာလး�အေလ�ကို်ပြခုင််း၊ စီကို်�စီစည််း 

ထုနုာ်းသုမှာ်းရွနာ် နှာင််် ဝနာ်ထုမှာ်းလစီ�အေ�းရွနာ် ဘုဏ္ဍာ�အေရွး 

လ�ု��်ခုျကို်ရွာပုြခုင််း တု�� ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ �စီစည််းခုန့ာ် မှာာတဆိုင််် သ�ု�မှာဟု�တ် 

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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�မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းခု မှာာတဆိုင််် ရွရွာအုေသ� �မှာုကုို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ုဆို�ုင််ရွ� 

�ခု့နာ်ဝင််အေင်မ့ှာာ� လ��်င်နာ်းကို�နာ်ကိုျစီရွတု်ထုကို် 

နာည််း�ါးအေနာအေသ�အေ�ကို�င််် စီည််�င််�ဖွဲ့့���စီည််း မှာျ�းစီ�့သည်် �ရိုးးုခုး၍ 

�မှာုုကို်သမုှာ်း ဝနာ်အေဆို�င််မှာကုို�ု အေ�းအေနာရွ�ါသည််။ ��ဂျဂလကုိုသ�ု� 

လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််းမှာာ� ထု�ုသ�ု� ဘုဏ္ဍာ�အေင် ့�ရိုးးုအေ�်မှာ ုကို�ု 

အေလှ�ခ်ုျနှ�ုင််ရွနာ် ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ �ပြခု�းအေသ� ဦးးစီ�းအေ�းလ��်င်နာ်း မှာျ�း�တက့ို် 

ဘုတ်ဂျျကို်ထုက့ို်ရွာုလ�ရွနာ် ရွည််ရွယွ််ပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ထုု�သ�ု� 

လ��်အေဆို�င််ပြခုင််းမှာာ� စီးီ��့းအေရွးဆို�ုင််ရွ� �ည်�ရွာင််မှာျ�း၏ ဖွဲ့့း�မြို့ဖွဲ့ုု းဆို� 

နှ�ုင််င်းမှာျ��းတက့ို် �ကြုံကိုးပြ�ုခုျကို်မှာျ�း နှာင်််လည််း ကိုု�ကို်ည်မီှာ ုရွာု�ါသည််။

၃။ သုု်ုကျေးသု�်လွှာည့််� စာည့််ပါင််အဖွဲ့့���း��သုည့်် အ�ု�ု်စာ�ီံချန််ချ့�မြုချင််� 

လွှာပုါ်င်န်��း���ု ုပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု အပါ်နှှံမြုချင််�အ�� ဘာဏ္ဍ�ဝင််ကျေးင် ့

��ှကျေးဖွဲ့သ့ုည့််် နည့််�လွှာ�်�တစာ်ချ ုအမြုဖွဲ့စာ် �တှ်ယံးထွ��ပါါသုည့််။   

ဝနာ်အေဆို�င််မှာကုို�ု လ�ဲအေပြ��င််းရွယ်းထု�းအေသ� ��ဂျဂလကုို 

လ��်င်နာ်းမှာျ�းသည်် ၎င််းတု�� အေကို�ကို်ခုးမှာည််် ဝနာ်အေဆို�င််ခု ထု�မှာာ 

သအေဘု�တးည်ထီု�းအေသ� နှနုာ်းထု�းတစီ်ခု�ကို�ု စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းထုးသ�ု� 

လစီဉ််ကြီးကိုုု တင််၍ အေ�းသင့််းရွ�ါသည််။ ယ်င််းသု�� အေ�းသင့််းအေင်အ့ေ�ကို�င််် 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း �အေနာပြဖွဲ့င််် ဘုတ်ဂျျကို်မှာျ�း တု�းပြမှာိင်််ရွရွာု 

လ�အေသ�်လည််း မှာရွည််ရွယွ််ထု�းအေသ� �ကိုျ ုု းဆိုကို်မှာျ�းလည််း 

အေ�်ထုက့ို်လ��ါသည််။ ယ်င််းအေ�းသင့််းအေင်အ့ေ�ကို�င််် ဝနာ်အေဆို�င််ခုမှာာ 

�ပြမှာတ်�စီန့ာ်း ရွရွာုမှာ ုနာည််း�ါးအေစီသည််။ ဆိုး�းရိုးးုအေင်က့ို�ု အေထုမှာရုွနာ် 

��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းမှာျ�းကို �မုှာ်အေထု�င််စီ� နှာင််် လ��်င်နာ်းမှာျ�းထုးမှာာ 

ဝနာ်အေဆို�င််ခု ��ုမှာ�ုအေကို�ကို်ယ်းပြခုင််း သ�ု�မှာဟု�တ် ကို�နာ်ကိုျစီရွတု် 

သကို်သ�အေစီရွနာ် �မှာုကုို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း လ��်င်နာ်း �တ�ုင််း�တ�ကို�ု 

အေလှ�ခ်ုျပြခုင််း စီသည််တု��ကို�ု လ��်အေဆို�င််လ�နှ�ုင်် �ါသည််။ �ကိုယ််၍ 

ပြ�ည််နာယ််နှာင််် တ�ုင််းအေ�သကြီးကိုးီ �စီ�ုးရွမှာျ�း �အေနာပြဖွဲ့င််် ယ်င််းပြ�ဿနာာ ကိုု� 

�အေလးထု�း�ါကို စီည််�င််သ�ယ်�အေရွး �ဖွဲ့့��မှာျ�း၏ ဘုတ်ဂျျကို်တု�းပြမှာိင််် 

ရွရွာုနှ�ုင််ရွနာ် �ပြခု�းနာည််းလမှာ်း မှာျ�းပြဖွဲ့င််် စီဉ််းစီ�းလ��်အေဆို�င်် 

သင်််�ါသည််။ �ခုျ ုု ��စီ�ုးရွ �ဖွဲ့�့�မှာျ�းသည်် စီည််�င််ဘုဏ္ဍာ�အေင် ့

��ုမှာ�ုရွရွာုအေရွး �တက့ို် �ခုန့ာ် ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�မှာ ုမှာျ�းကို�ု 

စီတင််လ��်အေဆို�င်် အေနာသလု�၊ �ခုျ ုု �သည််လည််း �မှာုကုို်သမုှာ်းယ်�ဉ််မှာျ�း 

ဝယ််ယ်းနှ�ုင််ရွနာ် တစီ်ခုါသး�း ဘုဏ္ဍာ�အေင် ့�း�်�ုးမှာမုှာျ�း ပြ�ုလ��်လှကို် 

ရွာုသည််။

၄။ နှုုင််င်ံအ�း��စာ ုအကျေးတ�့အကြုံ�ံု အ� ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု လွှာပုါ်င်န်�အပါ်နှှံမြုချင််� 

အ��မြုဖွဲ့င််် ဝန်ကျေး��င််� ုအသုံ�ုမြုပါုချ�ု ုကျေးလွှာ့�ခ်ျးနှုုင််မြုချင််� ��ှုပါါ၊ လွှာပုါ်င်န်� 

ဝန်ထွုတ်ဝန်ပါုု��ု ုလွှာာ�ကျေးမြုပါ�င််�နှုငု််မြုချင််�သု� �ှ�ုည့််မြုဖွဲ့စာ်သုည့််။ 

�ပြခု�းနှ�ုင််င်းမှာျ�း၏ �အေတ�့�ကြုံကိုးုမှာျ�း �ရွ ��ဂျဂလကုိုသ�ု� 

လ��်င်နာ်း��်နှားသည််် တ�ုင််အေ��င်် ပြ�ည််သးမှာျ�း�တက့ို် ဝနာ်အေဆို�င််ခုမှာာ� 

တးည်စီီ�့ သ�ု�မှာဟု�တ် ��ုမှာ�ု ကိုျသင်််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

�ဘုယ််အေ�ကို�င်််ဆို�ုအေသ�် ��ဂျဂလကုို ကို�မှာပဏာမီှာျ�းသည််လည််း ၎

င််းတ�ု�တ့ကို် �ကိုျ ုု း�ပြမှာတ် ရွာ�အေဖွဲ့ရ့ွ�ါသည််။ စီည််�င််�ဖွဲ့့�� 

�မှာျ�းစီ�သည်် ၎င််းတု��နာယ််အေပြမှာတင့်် �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း ဆိုု�င််ရွ� 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ုလ��်င်နာ်းမှာျ�းကိုု� �ရိုးးုခုး လည််�တ်အေနာရွပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ 

�ပြခု�းဘုဏ္ဍာ� အေင် ့�ရွင််း�ပြမှာစီ် မှာာ ရွရွာအုေသ� ဝင််အေင်မ့ှာျ�းပြဖွဲ့င််် 

၎င််းဆိုး�းရိုးးုမှာကုို�ု ဖွဲ့�အေထုးထု�းပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။              

၅။ ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု လွှာပုါ်င်န်�အပါ်နှှံ��တင့််လွှာည့််� �ံ�ုရိုံ�ုနှုုင််ကျေးမြုချ 

အတန်အသုင််် �ှုကျေးနမြို့ပါ�ီ စာည့််ပါင််အ�ဏ�ပါုငု််�း�� အကျေးနမြုဖွဲ့င််် လွှာပုါ်င်န်� 

သုကျေးဘာ�တးည့်ခီျး�် မြုပါင််�င််ကျေး���့��န်၊ တင််ဒီါကျေးချ်�န် နှငှ််် 

လွှာပုါ်င်န်��ု ုအ��မြုဖွဲ့တ် ကျေးစာ�င်််ကြ�ည့်််�န် နည့််�ပါည့်��ုငု််�� 

�ွ�်��းင််� ုလွှာုုအပါ်ပါါသုည့််။ �ထုကို်�ါ လ�ု��်ခုျကို်မှာျ�း �တ�ုင််း 

လ��်အေဆို�င််ရွနာ် ကိုွမှာ်းကိုျင််ဝနာ်ထုမှာ်း နှာင််် လ��်င်နာ်းစီဉ်် �း�စီးသစီ်မှာျ�း 

လ�ု��်�ါသည််။ ယ်င််းစီနုာ်အေခု်မှာု မှာျ�းကို�ု မှာအေပြဖွဲ့ရွာင််းနှ�ုင််�ါကို ��ဂျဂလကုို 

လ��်င်နာ်းမှာျ�း ကို ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ုခြုံခုးုလမဲှာ်းနှ�ုင််စီမ့ှာ်းကို�ု အေလှ�ခ်ုျပြခုင််း 

သ�ု�မှာဟု�တ် ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ု�ရွည််�အေသး့ ကို�ု အေလှ�ခ်ုျပြခုင််းမှာျ�း 

ပြဖွဲ့စီ်အေ�်လ�နှ�ုင်် �ါသည််။ ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းသ�ု� ��်နှားရွနာ် 

စီတု်ကိုးးရွာုအေသ� စီည််�င််နာယ််အေပြမှာ မှာျ�း�အေနာနှာင််် လ��်င်နာ်း��်နှားဖွဲ့းးသည််် 

�အေတ�့�ကြုံကိုးုရွာုအေသ� စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းပြဖွဲ့င််် တ�ုင််�င်် �ကြုံကိုးဉာ�ဏာ် 

ရွယ်းကို� ကြီးကိုုု တင််ပြ�င််ဆိုင်် ထု�းသင်််�ါသည််။     

၆။ လွှာပုါ်င်န်� အကျေး��င််အထွည့်် ကျေးဖွဲ့�်��တင့်် ပါဂုဂလွှာ�ု �ဏ္ဍသုည့်် 

ကျေးဒီသုနှတ� အစာုု��ထွ�် ပါု�ုုုကျေး��င််��န့်သုည့််် စာ�့်��ည့်် �ှ�ုကျေးနပါါ။ 

မြု�န်�� ်စာ�ီပါ�့�ကျေး��သုည့်် လွှာန့်ချ�်ကျေးသု� နှစှာ်အနည့််�င်ယံ် အတင့်် 

လွှာ့င််မြု�န်စာ�့ ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ုု �တုု�တ�် လွှာ�ချ�ပ်ါါသုည့််။ သ�ု�နှာင်််တ�ုင််အေ��င်် 

ယ်ခု�ခုျနုာ်ထုု ��ဂျဂလကုို ကိုဏ္ဍာသည်် (�ထုးးသပြဖွဲ့င််် မြို့မှာုု �င်ယ််မှာျ�းတင့််) 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းထုကို် �မှာုကုို် သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််းဆိုု�င််ရွ� ဝနာ်အေဆို�င််မှာ ု

��ုမှာ�ု အေကို�င််းမှာန့ာ်စီ့� အေ�းရွနာ် လု���်အေသ� စီမ့ှာ်းရွည်် သု��မှာဟု�တ် 

�ရွင််း�နှာီး မှာရွာုအေသး�ါ။ ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းသ�ု� ��်နှားထု�းသည််် 

စီည််�င််နာယ််အေပြမှာမှာျ�း၏ �အေတ�့�ကြုံကိုးု�ရွ ��ဂျဂလကုို ကိုဏ္ဍာ၏ 

လ��်င်နာ်း �အေကို�င််�ထုည််အေဖွဲ့�်နှု�င််မှာ ုစီမ့ှာ်းရွည်် ��းနာည််းခုျကို်သည်် 

�ဓိကုို စီနုာ်အေခု်မှာုတစီ်ခု� ပြဖွဲ့စီ်အေနာ�ါသည််။ �ကိုယ််၍ ��ဂျဂလကုို ကိုဏ္ဍာမှာာ 

လ��်င်နာ်း �အေကို�င််�ထုည််အေဖွဲ့�်နှု�င််စီမ့ှာ်း ��းနာည််းလန့ာ်း�ါကို 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း �အေနာပြဖွဲ့င််် ၎င််းတု��ကို�ုယ််တ�ုင််သ� 

ဝနာ်အေဆို�င််မှာအုေ�းပြခုင််း သု��မှာဟု�တ် လ��်သ�ကို�ုင််သ� ရွာုအေလ�ကို်အေသ� 

�မှာ�ဏာပြဖွဲ့စီ်ရွနာ် လ��်င်နာ်းမှာျ�းကိုု� ခု�့ပြခုမှာ်းအေ�းပြခုင််း တု��ကို�ု လ��်အေဆို�င်် 

သင်််�ါသည််။

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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၇။ ယံချစုာ�တ�်� မြုပါုစာစုာဉ််အတ့င််� ကျေးလွှာလ်ွှာ���ုး�� အ� ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု 

လွှာပုါ်င်န်�အပါ်နှှံမြုချင််� အ��လွှာံ�ုသုည့်် အမြုပါည့်််အ� ပါင့်််လွှာင််�မြု�င််သု�� ု

��ှုပါါ။ �င့်််လင််းပြမှာင််သ�မှာ ုရွာုပြခုင််းအေ�ကို�င််် လးထု�မှာာ ��ုမှာ�ု၍ 

အေစီ�င်််�ကိုည်််စီစုီစီ်နှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်ကို� စီ�ခုျု�်သအေဘု�တးည်ခီုျကို် 

လ�ုကို်နာာမှာ ုရွာုရွနာ်လည််း တန့ာ်း��းအေ�းနှ�ုင််မြို့�းီ ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်း 

မှာျ�းကို�ုလည််း လးထု�မှာာ ��ုမှာ�ု၍ ယ်း��ကိုည််မှာ ုရွာုလ�မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

ထု�ု�နာည််းတး တင််�ါအေခု်ယ်းပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်စီဉ််��းပြဖွဲ့င််် မြို့�ုု င််ဆို�ုင််မှာ ု

ပြမှာိင်််တင််နှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ စီည််�င််�ဖွဲ့့���တ့ကို်လည််း အေရွးွခုျယ််စီရွ� 

�ခု့င်််�လမှာ်း ��ုမှာ�ု ရွရွာုနှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။

၈။ ပါဂုဂလွှာ�ု လွှာပုါ်င်န်��း��သုည့်် အ�ု�ု်သု�ု်� လွှာပုါ်င်န်��ု ု

လွှာပုါ်�ုငု််ချင့််် ��ှ�ုန်အတ�့် ကျေးပါ�ကျေး��င််� ပါါသုည့််။ ၎င််းတု��သည်် 

ဆိုး�းရိုးးုနှ�ုင််အေခုျရွာမုှာကုို�ုလည််း လကို်ခုးရွမြို့�းီ �ပြမှာတ်�စီန့ာ်း �နာည််းင်ယ််/

ရွရွာုပြခုင််း�င်် မှာရွာအုေ�။. ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ��်င်နာ်း��်နှားမှာည်် ဆို�ု�ါကို 

စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း �အေနာပြဖွဲ့င််် �မှာျ�းပြ�ည််သး နှာင််် ��ဂျဂလကုို ကိုဏ္ဍာ 

နှာစီ်ခု�လး�း �တက့ို် ည်မီှာှစီ�့ �ကိုျ ုု းအေကိုျးဇုံးး ရွာုမှာည််် 

သအေဘု�တးည်ခီုျကို်မှာျ ုု း ပြဖွဲ့စီ်အေစီရွနာ် ပြ�င််ဆိုင််ရွမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ထုု��ပြ�င်် 

စီ�ခုျု�်သအေဘု�တးည်ခီုျကို် ကို�ု လ�ုကို်နာာမှာုရွာုအေစီရွနာ် ထုအုေရွ�ကို်အေသ� 

အေစီ�င်််�ကိုည်််�ကို�ပြဖွဲ့တ်မှာ ုဆို�ုင််ရွ� ယ်နှတရွ�းလည််း �ါဝင််ရွမှာည်် 

ပြဖွဲ့စီ်သည််။ �ကိုျ ုု း�ပြမှာတ် ည်ိနုှုုင််းအေဝမှာှထု�းသည််် �း�စီး မှာဟု�တ်�ါကို 

စီည််�င််�ဖွဲ့့���အေနာပြဖွဲ့င််် ��ဂျဂလကုိုလ��်င်နာ်းပြဖွဲ့င််် လ��်အေဆို�င််ရွ�တင့်် 

�ခုကို်�ခု�မှာျ�း ကြုံကိုးုအေတ�့ရွနှ�ုင််�ါသည််။ ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းမှာျ�းကို 

�ပြမှာတ်�စီန့ာ်း ရွရွာုရွနာ် လ��်အေဆို�င််လ��ါကို �စီု�းရွ�အေနာပြဖွဲ့င််် 

�း�်�းသင်််စီရွ� မှာလ�ု��်�ါ။ သအေဘု�တးည်ီခုျကို် စီနာစီ်တကိုျ 

သတ်မှာာတ်ထု�းပြခုင််း နှာင််် အေစီ�င်််�ကိုည််် �ကို�ပြဖွဲ့တ်နှ�ုင််မှာည််် 

နာည််းလမှာ်းမှာျ�းကိုု� ထုည်််သင့််းထု�းရွမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ ��ဂျဂလကုို 

လ��်င်နာ်းမှာျ�း၏ �ပြမှာတ်�စီန့ာ်း ရွရွာုလ�ုမှာ ု�တက့ို်ကို�ုလည််း 

အေမှာှ�်မှာာနာ်းပြ�င််ဆိုင်် ထု�းရွမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။

၉။ ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု လွှာပုါ်င်န်�အပါ်နှှံမြုချင််� တင့်် အ�ုု�် သု�ု်��ည့််�ချ 

�ုုလွှာည့််� ပါဂုဂလွှာ�ု လွှာပုါ်င်န်��သု� ကျေး���်ချံ�ည့်် �ုပုါါ� ပါဂုဂလွှာ�ု 

လွှာပုါ်င်န်�၏ စာ�့်�ကျေး��င််�ည့်် အ��နည့််�မြုချင််� �ု ုစာည့််ပါင််အဖွဲ့့���ှ 

ဒီဏ်တပါ်နှုုင််စာ�့်� နည့််�ပါါ�သု�့�သုည့််။ �ဏာ်တ�်သည််် �း�စီးမှာျ ုု း 

အေင်အ့ေလှ�၍် အေ�းအေခုျပြခုင််း ပြ�ုလ��်နှ�ုင််ခုင့််် မှာရွာု�ါကို စီည််�င််�ဖွဲ့့�� 

�အေနာပြဖွဲ့င််် �ပြင်င််း��့းမှာမုှာျ�းကို�ု အေပြဖွဲ့ရွာင််းရွနာ် တရွ�းရိုး�းကို�ုသ� မှာာီခု�ုရွမှာည်် 

ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ မှာျ�းအေသ���းပြဖွဲ့င််် စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းသည်် 

ထု�ုသ�ု�လ��်အေဆို�င််လ�ုပြခုင််း မှာရွာ�ုါ။ ထု�ု�အေ�ကို�င််် စီ�ခုျု�်အေဖွဲ့�ကို်ဖွဲ့ျကို်မှာ ု

မှာျ�း�အေ�် �ဏာ်အေ�ကိုးတ�်မှာကုို�ု �ကိုနာ�်�သတ် ပြဖွဲ့စီ်အေစီသည််။ 

�မှာုုကို်သမုှာ်း ဝနာ်အေဆို�င််ခုမှာျ�းကိုု� စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�းကိုသ� ဆိုကို်လကို် 

အေကို�ကို်ခုးသင်််�ါသည််။ ထုု�မှာာသ� ဘုဏ္ဍာ�အေရွး သတင််း�ခုျကို်�လကို် 

မှာျ�းကို�ု ဆိုကို်လကို်ထုနုာ်းသုမှာ်း နှ�ုင််မှာာ� ပြဖွဲ့စီ်သလု� 

စီည််�င််��ဏာ���ုင််မှာျ�း နှာင််် ပြ�ည််သးမှာျ�း��ကို�း လးမှာု�ဋိညု်�ဉ်် 

ကို�ုလည််း ��ုမှာ�ု��းအေကို�င််းအေစီမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

၁�။ ပါဂုဂလွှာ�ုသုု်ု လွှာပုါ်င်န်�အပါ်နှှံမြုချင််� �း���ု ုသုံ�ုသုပါ်ကြ�ည့်််��တင့်် 

�လွှာဒီ်အ�း ုု ��း ုု � ကျေးတ�့�ှု ကျေးန�ပါါသုည့််။ ထု�ု�အေ�ကို�င််် �မှာုုကို် 

စီမီှားခုနာ�်ခု့�ပြခုင််း ဆို�ုင််ရွ� �ပြခု�းလ��်င်နာ်း နာယ််�ယ််မှာျ�း၌သ� ��ဂျဂလကုို 

ကိုဏ္ဍာကို�ု �သး�းပြ�ု�ါကို �ု�မှာ�ုသင်််အေလျ�်ဖွဲ့ယ့်် ရွာု�ါသည််။ 

စီည််�င််��ဏာ���ုင််မှာျ�း �အေနာပြဖွဲ့င််် ��ဂျဂလကုို ကိုဏ္ဍာထုးမှာာ 

�မှာုုကို်�မှာျ ုု း�စီ�း ခု�့ပြခု�းပြခုင််း နှာင််် နာည််း�ည်�သစီ်မှာျ�း 

မှာတု်ဆိုကို်ပြခုင််း စီသည််တု��တင့်် သးီသနာ�် ဝနာ်အေဆို�င််မှာုအေ�းရွနာ် 

ဖွဲ့တု်အေခု်နှ�ုင််သလ�ု �မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ုဆို�ုင််ရွ� 

�အေပြခုခုး�အေဆို�ကို်��း�မှာျ�း��း �ဆိုင်််ပြမှာိင်််တင်် ရွ�တင့်် 

��ဂျဂလကုိုနှာင််် �စီ�ုးရွတ�ု� �ကိုျ ုု းတး�းးအေ�ါင််း အေဆို�င််ရွကွို်ပြခုင််း (PPP) 

�း�စီးကို�ု �သး�းပြ�ု နှ�ုင််�ါသည််။  ��ဂျဂလကုိုကိုဏ္ဍာ စီမ့ှာ်းအေဆို�င််ရွည်် 

��းနာည််းပြခုင််းနှာင််် စီ�်လျဉ််းသည််် ပြ�ဿနာာရွ�်မှာျ�း ကြုံကိုးုအေတ�့ရွပြခုင််း 

မှာရွာုအေလအေ��င်် PPP သု��မှာဟု�တ် ��ဂျဂလကုိုသ�ု� လ��်င်နာ်း��်နှားပြခုင််း 

မှာျ�းကို�ု တပြဖွဲ့ည််းပြဖွဲ့ည််း �ခုျနုာ်ယ်း၍ တ�ု�ပြမှာင််် အေဆို�င််ရွကွို် သင်််�ါသည််။

၁၁။ အ�ုု�်စာ�ီံချန််ချ့�� ုလွှာပုါ်င်န်��ု ု�ပါ်��့် 

အ�င်််အထွကုျေး���်ကျေးအ�င်် ဗဟာုခုျးုပါ်�ုုင််� ုကျေးလွှာ့�ခ်ျးမြုချင််�မြုဖွဲ့င််် 

အ�း ုု �အမြု�တ်�း��စာ�့ ��ှနုှုုင််ကျေးချး �ှုပါါသုည့််။ ရွ�်ကိုက့ို် ���်ခုျု�်အေရွးမှားု 

နှာင််် ရွ��မုှာ်မှားု တ�ု�သည်် ရွ�်ရွ�ွလးထု�နှာင််် နာီးစီ�်အေသ�အေ�ကို�င််် 

�မှာုုကို်သမုှာ်း ဝနာ်အေဆို�င််ခု အေကို�ကို်ခုးပြခုင််း နှာင််် �မှာုုကို် သမုှာ်းဆိုည််းပြခုင််း 

လ��်င်နာ်းမှာျ�းကို�ု အေစီ�င်််�ကိုည််် စီစီ်အေဆိုးပြခုင််းတု�� လ��်အေဆို�င််ရွ�တင့်် 

��ုမှာ�ုသင်််အေတ�်မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်မြို့�းီ ၎င််းတ�ု���းပြဖွဲ့င််် အေ�သနှတရွ �စီု�းရွနှာင််် 

ရွ�်ရွ�ွလးထု� ��ကို�း ယ်း��ကိုည််မှာ ု��ုမှာ�ု တည််အေဆို�ကို်နှ�ုင််မှာည်် 

ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ရွ�်ကိုက့ို်�ဆိုင််် တင့််လည််း ၎င််းတု����းပြဖွဲ့င််် 

အေ�သနှတရွ�ဆိုင််် အေပြဖွဲ့ရွာင််းခုျကို်မှာျ�းကိုု� �အေကို�င််�ထုည််အေဖွဲ့�် 

နှ�ုင််�ါသည်် (ဥ်�မှာ�- သင်််အေတ�်သည််် ယ်�ဉ််ယ်နှတရွ�းမှာျ�း ဝယ််ယ်းပြခုင််း 

နှာင််် �အေသးစီ�း�ဆိုင််် ��ဂျဂလကုို လ��်င်နာ်းသ�ု� ��်နှားပြခုင််း)။ 

အေနာာကို်ဆိုး�း��းပြဖွဲ့င််် ရွ�်ကိုက့ို်မှာျ�း၏ �ခုနာ်းကိုဏ္ဍာ �အေရွးကြီးကိုးီအေသ� 

မြို့မှာုု �မှာျ�းတင့််၊ ၎င််းတု��၏ �မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�ပြခုင််း ဆို�ုင််ရွ� 

လ��်အေဆို�င််မှာမုှာျ�းသည်် စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာာ စီမီှားခုနာ�်ခု့�သည််် secondary 

collection system တင့််းသ�ု� ထုည်််သင့််းနှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

ထု�ုနာည််း��းပြဖွဲ့င််် တ�ဝနာ်မှာှအေဝပြခုင််း နှာင််် တ�ဝနာ်�မှာျ ုု း�စီ�း 

ခု�့ပြခု�းပြခုင််း တု��တင့််လည််း �ု�မှာ�ု ရွာင််းလင််းသ�့းမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ 

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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သ�ု�အေသ�်လည််း �ထုကို်�ါ နာည််းလမှာ်း�တု�င််း လ��်အေဆို�င််ရွနာ်မှာာ� ရွ�်ကိုက့ို်�ဆိုင််် ���်စီ�မှာျ�း၏ စီတု်ဆိုနှိ နှာင််် လ��်င်နာ်းစီမ့ှာ်းရွည််လည််း 

လ�ု��်�ါသည််။ 

(ဂ) အ�ုု�်စာ�ီံချန််ချ့�မြုချင််�အကျေးပါ် �းယံ်�းယံ်မြုပါန််မြုပါန်် သုံ�ုသုပါ်မြုချင််� 

၁။ ထွကုျေး���်ကျေးသု� အ�ု�ု်စာ�ီံချန််ချ့�� ုစာနစာ်၏ အတု်မြု�တ်အကျေးမြုချချံ အမြုဖွဲ့စာ် Primary နှငှ််် secondary collection အကျေးမြုချချံ အကျေး���်အအံ�ုး�� 

ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ုု �လွှာ��န် အကျေး��ကြီး��ီပါါသုည့််။ မြို့မှာုု �င်ယ််အေလးမှာျ�းတင့်် ကိုန့ာ်ရွကို်တစီ်ခု� �တင့််းရွာု သး�းဘုးီ နှာင််် လကို်တန့ာ်းလာည််း ကို�သ်�ု� ယ်�ဉ််င်ယ််အေလးမှာျ�းကို 

�မှာုုကို်မှာျ�းကိုု� သယ််အေဆို�င််၍ �မှာုကုို်သမုှာ်း ယ်�ဉ််ကြီးကိုးီထုးသ�ု� ��ု�အေ�းရွမြို့�းီ၊ �မှာုုကို်သမုှာ်းယ်�ဉ််ကြီးကိုးီမှာာ �မှာုုကို်�း�သ�ု� သ�့းအေရွ�ကို် �ု��အေဆို�င််�ါသည််။ 

ထု�ုကို�သ်�ု� primary collection �အေပြခုခုး �အေဆို�ကို်��း� မှာျ�းမှာာ� ရွ�်ရွ�ွ�အေပြခုပြ�ု �မှာုကုို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ုပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�အေရွး �တက့ို် လ�ု��်မြို့�းီ 

�မှာုုကို်�မှာျ ုု း�စီ�း ခု�့ပြခု�းမှာ ု��ုမှာ�ု ��းအေကို�င််းအေစီရွနာ် �သး�းပြ�ုနှ�ုင််�ါသည််။ မြို့မှာုု �ကြီးကိုးီမှာျ�း �တက့ို်မှား �မှာုုကို်ယ်�ယ် ီသ�ုအေလာ�င််ရွ�အေနာရွ� နှာင််် 

�မှာုုကို်သမုှာ်း ယ်�ဉ််ကြီးကိုးီမှာျ�း �ါဝင််အေသ� secondary collection �အေပြခုခုး �အေဆို�ကို်��း�မှာျ�း လ�ု��်�ါသည််။ �အေကို�င််းဆိုး�း �ဇီုံ�ုင််းမှာာ� 

မြို့မှာုု ��သးီသးီ၏ အေပြမှာမှာျကို်နှာာ �သင့််�ပြ�င််အေ�် မှားတည််၍ �အေပြခု�အေနာ�လု�ကို် အေရွးဆို့�ထု�းအေသ�၊ ဘုတ်ဂျျကို် �ကိုနာ�်�သတ်ရွာမုြို့�းီ 

�ကို�းခုးအေရွ�့အေပြ��င််းအေရွး စီခုနာ်းအေနာရွ�မှာျ�း �တက့ို် အေ�သခုး ပြ�ည််သးမှာျ�းပြဖွဲ့င််် ည်ိနုှုုင််းထု�းပြခုင််း ရွာရုွမှာည်် ပြဖွဲ့စီ်�ါသည််။ 

ပါံု (၇) - မှာနှတအေလးမြို့မှာုု �ရွာု �ကို�းခုး�မှာုကုို်အေရွ�့အေပြ��င််းအေရွးစီခုနာ်း     

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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၃။ ကျေးအ�်ဂန်�နစာ် အ�ု�ု်�း��� ှကျေးမြု�ဩဇူး� ထွတု်လွှာုပါ်မြုချင််�သုည့်် 

ပါတ်ဝန်��းင်် ည့်စာ်ည့်�်�မြုချင််� �ု ုကျေးလွှာ့�ခ်ျးနှုုင််�ည့််် လွှာပုါ်ကျေး��င််ချး�် 

မြုဖွဲ့စာ်သုလွှာု ုအကျေးမြုချချံ အကျေး���်အအံ ု တည့််ကျေး���်��တင့်် 

အ�းအည့် ီမြုဖွဲ့စာ်ကျေးစာပါါသုည့််။ �င််��ုနာီးရွာ�းနှ�ုင််င်း၊ ဆိုးရွ�ဘု�ရွ� မြို့မှာုု �တ့င်် 

�အေပြခုခုး �ဆိုင်််မှာာစီ၍ �မှာုုကို် �မှာျ ုု း�စီ�းမှာျ�း ခု�့ပြခု�းစီန့ာ�်�စီ် 

နှ�ုင််အေစီရွနာ် ရွ�်ရွ�ွ�အေပြခုပြ�ု နာည််းလမှာ်းကိုု� �သး�းပြ�ု�ါသည််။ ထုု�သ�ု� 

လ��်အေဆို�င််ပြခုင််းပြဖွဲ့င််် မြို့မှာုု �ပြ�လးဦးးအေရွ တု�း��့းလ�သည််် တ�ုင််အေ��င်် ၁၅ 

နှာစီ်တ� ကို�လ�တင့််း �မှာုကုို် ထု�တ်လ��်မှာ ု၂၅% အေလှ�ခ်ုျနှ�ုင််ခု� ်

�ါသည််။ ထုု��အေ�ကို�င််် �မှာုုကို်�း�သ�ု� �မှာုုကို် �ု��အေဆို�င််ရွမှာ ုနာည််း�ါးပြခုင််း 

နှာင်််�တး �လ��်သမှာ�း နှာင််် ဓိါတ်ဆိုဖီွဲ့�ုး ကို�နာ်ကိုျမှာ ုသကို်သ�ခု�သ်လ�ု၊ 

မြို့မှာုု �ပြ�လမှာ်း �ျကို်စီးီပြခုင််း အေလှ�ခ်ုျနှ�ုင််ခု� ်�ါသည််။ အေ��်ဂျနာ်းနာစီ် 

�မှာုုကို်အေလျ�န်ာည််း လ�မှာနုှာင်််�တး �မှာုုကို်စီန့ာ�်�စီ်ရွည််မှာျ�း 

အေပြမှာအေ��ကို်အေရွ �တင့််းသ�ု� စီီးဝင််မှာ ုအေလျ�န်ာည််းလ�ကို� 

�မှာုုကို်�း�မှာျ�း၏ သတ်တမှာ်းလည််း �ု�မှာ�ု�ကို�ရွာည််ခုး လ��ါသည််။ 

၃။ အ�ုု�်ကျေး���် သု����း����ှ အသုံု�ချး�မြုချင််� ��ှကုျေးသု�ကျေးသု� 

အ�င််�အမြု�စာ်�း�� မြုဖွဲ့စာ်သုည့််။ ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်းတင့်် တရွ�းဝင်် နှာင််် 

တရွ�းမှာဝင်် �အေဟု�င််း�စီစည််း (recycling) အေစီျးကိုက့ို်မှာျ�းပြဖွဲ့င််် 

ခုျတု်ဆိုကို်ထု�းနှ�ုင််သည််် �အေတ�့�ကြုံကိုးုရွင််် �မှာုုကို်အေကို�ကို်သမှာ�း နှာင််် 

�မှာုုကို်သမုှာ်းသး အေထု�င််အေ�ါင််မှာျ�းစီ�့ ရွာု�ါသည််။ လး�မှာျ�းစီ� 

မှာလ��်လ�ု�ကိုအေသ� လ��်င်နာ်းကို�ု ၎င််းတု���အေနာပြဖွဲ့င််် လ�ုလ�ုခုျင််ခုျင်် 

လ��်လ�ု�ကို�ါသည််။ ထုု��အေ�ကို�င်််�င်် �မှာုကုို်အေကို�ကို်သမှာ�းမှာျ�း မှာာ� 

တနာ်ဖွဲ့�ုးရွာုအေသ� �လ��်သမှာ�း �ရွင််း�ပြမှာစီ် တစီ်ခု�ပြဖွဲ့စီ်လ�သည််။ 

�ုနှိုယ်နှ�ုင််င်း �းနာီမြို့မှာုု �တ့င်် အေ�သနှတရွ �မှာုကုို်အေကို�ကို်သးမှာျ�း �ဖွဲ့�့�သည်် 

ဝနာ်အေဆို�င််ခု�ပြဖွဲ့စီ် တစီ်လလှင်် �နုှိုယ်ရိုး� ီ၁၀ (ကိုနာ်အေ�်လ� ၀.၄) 

နှနုာ်းပြဖွဲ့င််် မြို့မှာုု �ရွာု �မုှာ်အေထု�င််စီ� ၉ သနုာ်း�နာကို်မှာာ �မုှာ်အေထု�င််စီ� ၃သနုာ်း 

၅အေသ�င််း ၏ �မှာုကုို်မှာျ�းကိုု� သမုှာ်းဆိုည််းရွနာ် တ�ဝနာ်ယ်းအေနာ �ါသည််။

၄။ �ပါ်�း�လွှားထွုမြုဖွဲ့င််် ထွကုျေးတ�့ချးတု်��်� ုပါုု�ုု�ှုပါါ� အ�ု�ု်စာ�ီံချန််ချ့�� ု

�ုုင််�� မြုပါုမြုပါင််ကျေးမြုပါ�င််�လွှာ�� ုမြုဖွဲ့စာ်စာဉ်် ပါုု�ုုအ��ကျေး��င််� ကျေးစာ�ည့််။ 

ရွ�်ရွ�ွလးထု�၏ �ါဝင််မှာအုေ�ကို�င််် �မှာုုကို်သမုှာ်းဆိုည််းခု အေကို�ကို်ခုးပြခုင််း၊ 

လ��်င်နာ်း အေစီ�င်််�ကိုည်််�ကို�ပြဖွဲ့တ်ပြခုင််း နှာင််် �မှာုုကို် �မှာျ ုု း�စီ�း 

ခု�့ပြခု�းပြခုင််း စီသည််် လ��်င်နာ်းစီဉ်် �အေတ�်မှာျ�းမှာျ�း 

��ုမှာ�ုအေကို�င််းမှာန့ာ်လ�မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ပြမှာနာ်မှာ�နှု�င််င်း �တက့ို် ဆို�ု�ါကို 

ရွ�်ကိုက့ို်�ဆိုင််် သ�ု�မှာဟု�တ် ရွ�်ကိုက့ို်ခု�့ �ဆိုင်််တင့်် စီတင််�ါဝင််ခုင့််် 

အေ�းနှ�ုင််�ါသည််။ ရွ�်ကိုက့ို် ���်ခုျု�်အေရွး �ဆိုင်််၌�င်် �သင်််အေတ�်ဆိုး�း 

နာည််း�ည်�နှာင််် ကို�နာ်ကိုျမှာ�ုး�စီး ကို�ု �အေပြခုခုး၍ အေ�သနှတရွ �မှာုကုို်သမုှာ်း 

လ��်င်နာ်းကို�ု�င်် �သး�းပြ�ုနှ�ုင််သည််။ အေ�သနှတရွ �စီု�းရွမှာဟု�တ်အေသ� 

�ဖွဲ့�့��စီည််းမှာျ�း သု��မှာဟု�တ် ��ဂျဂလကုို ကိုဏ္ဍာ �ဖွဲ့့���စီည််း တ�ု�ကို�်သ�ု� 

ရွ�်ရွ�ွ�အေရွးတင့်် ဆိုကို်နှယ့််�ါဝင််သးမှာျ�း �အေနာပြဖွဲ့င််် ဘုဏ္ဍာ�အေရွးနှာင််် 

လးစီမ့ှာ်း��း �ရွင််း�ပြမှာစီ် �အေထု�ကို်�ကိုးအေ�းကို� 

ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�မှာတုင့်် �ါဝင််နှ�ုင််သည််။ ထုု��အေ�ကို�င််် စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း 

�အေနာပြဖွဲ့င််် ရွ�်ရွ�ွလးထု�နှာင််် �ပြခု�းအေသ� ဆိုကို်နှယ့််သးမှာျ�း 

�မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�ဆို�ုင််ရွ� ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�မှာတုင့်် �ါဝင််နှ�ုင််အေစီရွနာ် 

လ��်အေဆို�င််သင်််�ါသည််။      

၅။ �ပါ်��့်အုပါ်ချးုပါ်ကျေး����ု �း��၏ လွှာပုါ်င်န်�စာ�့်��ည့််�ု ု

မြု�ှင်််တင််ကျေးပါ�နှုငု််�န် စာဉ််�စာ��ပါါ။ �ပါ်��့် အပုါ်ချးုပါ်ကျေး����ု�း��သုည့်် 

ကျေးဒီသုအစာုု�� နှငှ််် �ပါ်�း�လွှားထွအုကြ��� အဓာ�ု ကြ���ချံ 

��်သုယ့ံ်ကျေးပါ��သုး မြုဖွဲ့စာ်သုလွှာု ုတ�ဝန်အ�း ုု ��း ုု � �ုလုွှာည့််� 

ယံးထွ���ပါါသုည့််။ ရွ�ထုးးမှာာ� တရွ�းဝင််ရွ�ထုးး ပြဖွဲ့စီ်အေသ�်လည််း 

�ခုျနုာ်ပြ�ည်််လစီ� သ�ု�မှာဟု�တ် တရွ�းဝင်် အေလက်ိုျင်််သင််�ကို�းအေ�းပြခုင််း 

တ�ု�ကို�ု ရွရွာပုြခုင််း မှာရွာ�ုါ။ သု��တ�ုင််အေ��င်် ရွ�်ကိုက့ို် ���်ခုျု�်အေရွးမှားု 

မှာျ�းစီ့�တ�ု�သည်် ၎င််းတု��တ�ဝနာ် �အေ�် �အေလးထု�း၍ 

ကြီးကိုုု းစီ�းလ��်အေဆို�င်် �ကို�ါသည််။ ဘု�း�း နှာင််် မှား�ရွ�ွ �အေတ�့�ကြုံကိုးုမှာျ�း 

�ရွ စီည််�င််�ဖွဲ့့�� �အေနာပြဖွဲ့င််် ရွ�်ကိုက့ို် ���်ခုျု�်အေရွးမှာနုှာင််် 

ည်ိနုှုုင််းလ��်အေဆို�င််မြို့�းီ �ခုျ ုု �တ�ဝနာ်မှာျ�းကို�ု ခု�့အေဝ�ါကို �ကိုျ ုု းအေကိုျးဇုံးး 

မှာျ�းစီ့� ရွရွာုအေ�ကို�င််း အေတ�့ရွ�ါသည််။ ထုု��ပြ�င်် ၎င််းတု��ကို�ု တရွ�းဝင်် 

အေလက်ိုျင်််သင််�ကို�း အေ�းမြို့�းီ လစီ���ုမှာ�ု အေ�း��်ပြခုင််းပြဖွဲ့င််် 

လ��်င်နာ်းစီမ့ှာ်းရွည်် တည််အေဆို�ကို်အေ�း�ါကို အေ�သနှတရွ�ဆိုင််် 

�မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ုလ��်င်နာ်းမှာျ�းနှာင််် �ပြခု�းလ��်င်နာ်းမှာျ�း ��ုမှာ�ုတ�ုးတကို် 

လ�နှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။     

၆။ မြုပါည့််ကျေးထွ�င််စာအု�င််် အစာုု�� အကျေးနမြုဖွဲ့င်််လွှာည့််� အ�ု�ု်စာန့််ပါစာ်မြုချင််� 

�ုုင််�� စာ�ီံချန််ချ့��တုင့်် ပါု�ုုု ���င်််မြုပါတ်သု��စာ�့ လွှာပုါ်ကျေး��င််နှုုင််သုည့််။ 

�နုှိုယ်နှ�ုင််င်းသည်် တင််း�ကို�်အေသ� �မှာုကုို်စီန့ာ�်�စီ်ပြခုင််း ဆို�ုင််ရွ� 

ဥ်�အေ�ကိုု� ၂၀၀၀ ခု�နှာစီ်တင့်် မှာတု်ဆိုကို်ခု��်ါသည််။ စီန့ာ�်�စီ်�စီစည််းမှာျ�းကိုု� 

လး�ခြုံခုးုစီ�့ စီန့ာ�်�စီ်ရွနာ် နှာင််် သမုှာ်းဆိုည််းရွနာ် ဥ်�အေ�လု���်ခုျကို် �ပြဖွဲ့စီ် 

ပြ�ဌာ�နာ်းပြခုင််း��းပြဖွဲ့င််် စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း ထုအုေရွ�ကို်အေသ� 

�မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�မှာ ုဆို�ုင််ရွ� ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�မှာမုှာျ�းကို�ု 

အေဖွဲ့�်အေဆို�င််လ�ရွနာ် ရွည််ရွယွ််ပြခုင််း ပြဖွဲ့စီ်သည််။ ထုု�သ�ု�အေသ� 

ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�ပြခုင််း အေဖွဲ့�်အေဆို�င််ရွနာ် ပြ�ည််အေထု�င််စီ� နှာင််် ပြ�ည််နာယ််/

တ�ုင််းအေ�သကြီးကိုးီ �စီ�ုးရွမှာျ�းထုးမှာာ ရွနာ်�း�အေင်က့ို�ု ��ုမှာ�ုလ�ု��်လ�မှာည်် 

ပြဖွဲ့စီ်အေသ�်လည််း စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း �အေနာပြဖွဲ့င််် အေ�သ�အေပြခု�အေနာ နှာင််် 

ကို�ုကို်ည်မီြို့�းီ �သး�းစီရွတု် သကို်သ�ထုအုေရွ�ကို်အေသ� နာည််းလမှာ်းမှာျ�းကိုု� 

စီမှာ်းသ�်ထု�တ်အေဖွဲ့�် နှ�ုင််�ါသည််။ ဂျျ�နာ်နှု�င််င်း၏ နာည််း�ည်�ကိုု� 

ဆိုအီေလျ�်သလု� �သး�းခုျ၍ လ��်အေဆို�င််ထု�းမြို့�းီ စီရွတု်နာည််း 

�စီစည််းမှာျ�းကိုု� �သး�းပြ�ုထု�းသည််် စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာာ �အေကို�င််�ထုည်် 

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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အေဖွဲ့�်အေနာအေသ� ပြ�င််ဦးးလင့််မြို့မှာုု �ရွာု semi-sanitary landfill စီနာစီ် ကိုု� ဥ်�မှာ�ယ်း နှ�ုင််�ါသည််။     

၇။ �းဝါဒီနည့််�လွှာ�်� အသု�ီသုီ�၏ �နု်�း�ု၊ အ�း ုု �အမြု�တ် နှငှ််် �ံ�ုရိုံ�ုနှုုင််ကျေးမြုချ�ှ�ု ုတု်ု�ုု အကျေးထွ��်အထွ�� အကျေးမြုချမြုပါု �န်�စာစာ်ကျေးလွှာလ်ွှာ� 

မြို့ပါ�ီ�သှု� မြု�ူနစီာပီါယံ် အ�ု�ု်စာ�ီံချန််ချ့�� ု�ုုင််�� မြုပါုမြုပါင််ကျေးမြုပါ�င််�လွှာ�� ုကျေးဖွဲ့�်ကျေး��င််သုင်််ပါါသုည့််။ ပြမှာနာ်မှာ�နှ�ုင််င်း နှာင််် �ပြခု�းနှ�ုင််င်းမှာျ�းရွာု �အေလ�်ထု 

အေကို�င််းမှာျ�း ထုးမှာာ သင််ခုနာ်းစီ�မှာျ�းစီ�့ ရွရွာုနှ�ုင််�ါသည််။ သု��အေသ�်လည််း ၎င််းတု��သည်် သးီသနာ�် �အေပြခု�အေနာအေ�် မှားတည််အေနာနှ�ုင််မြို့�းီ 

ယ်င််း�အေလ�်ထု မှာျ�းကို�ု မှာကိုးးယ်းခုင်် သ�ု�မှာဟု�တ် �ပြခု�းမြို့မှာုု �မှာျ�းတ့င်် �သး�းမှာပြ�ုခုင်် ဂျရို�တစီ�ုကို် ဆိုနာ်းစီစီ်အေလလ်�ရွနာ် လ�ု��်�ါသည််။ 

�အေထု�ကို်�ထု�း �အေပြခုပြ�ု ဆိုနာ်းစီစီ်အေလလ်�ခုျကို်မှာျ�း အေသခုျ� ပြ�ုလ��်ထု�းပြခုင််းပြဖွဲ့င််် အေ��င််ပြမှာင််မှာ ုမှာရွာုနှ�ုင််အေသ� စီမီှားကိုနုာ်းမှာျ�း �တက့ို် ရွာ�း�ါး 

ပြ�ည််သး�ဘုဏ္ဍာ��ရွင််း�ပြမှာစီ် မှာျ�းကိုု� �သး�းပြ�ုရွပြခုင််းမှာာ ကို�ကိုယ့််အေ�းနှ�ုင််မှာည်် ပြဖွဲ့စီ်သည််။ စီည််�င််�ဖွဲ့့��မှာျ�း ၎င််းတု��၏ �မှာုုကို်စီမီှားခုနာ�်ခု့�ပြခုင််း စီနာစီ် 

ပြ�ုပြ�င််အေပြ��င််းလ�မှာ ုအေဖွဲ့�်အေဆို�င််ရွနာ် �တက့ို် စီစုီစီ်အေလလ်�မှာမုှာျ�း ပြ�ုလ��်သည်််�ခုါ ယ်ခု�စီ�တမှာ်းတင့်် �သး�းပြ�ုထု�းအေသ� စီစုီစီ်အေလလ်�မှာ ု

�း�စီးကို�ု နာမှားနာာယ်း နှ�ုင််�ါသည််။ 

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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အချန်��ံ�ု �တှ်စာ�ုး�� 

၁။ Daniel Hoornweg and Perinaz Bhada-Tata, What A Waste: A Global Review of Solid Waste Management (World 

 Bank, 2012), ix

၂။ စနွ�်ပါင််ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ု(SWM) ဆိုုတုေသုး စက်း�လိုံ�ုသုညီ် အများုကု်် စနွ�်ပါစ်�ခုင််�၊ သုမုျား်�ဆိုညီ်��ခုင််� နှငှ််် သုန�်စင််�ခုင််� စသုညီ််�ုု�က်ုု 

 က်းယ်က်းယ်�ပါန�်�ပါန�် ရွာညီ်ညွှနှ်�ပါါသုညီ်။ သုုု�တေသုး်လိုညီ်� တေက်း�လိုက််တေ�သုများးး�၌ အများုကု််စနွ�်ပါစ်များု စနစ်များးး� များရွာှတုေသု�တေသုးတေကြက်းင််် 

 ယခုစုး�များ်�သုညီ် �များူနစီပါယ် စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� (MSW) သုု�ုများဟိ�ု် �များူနစီပါယ် စနွ�်ပါစစညီ်� (MSW) စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုဟိတူေသုး အသုံ�ုက်ုု ပါုုများုု၍ 

 ရွာညီ်ညွှနှ်�လိုုုပါါသုညီ်။ 

၃။ �များန်များးနှုုင််င်ံ�ငွ်် စနွ�်ပါစ်အရွာညီ်/ စက််များစုနွ�်ပါစ် ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့တေရွာ� နှငှ််် သုန�်စင််တေရွာ� စက််ရိုံမုျားးး� အလိုံအုတေလိုးက်် များရွာှုပါါ။ Global 

 Environmental Strategies (IGES) ၏ ၂၀၁၆ ခုနုှှစ် တေလိုလ်ိုးများ�ုစ်ခု၌ု “အဓါကု်က်းတေသုး စ�ီပါးွ�တေရွာ�လိုပုါ်င်န်�ဇူးံ ုများးး�များလှိုွ့၍ အဓါကု် 

 မြို့များ�ု�ကြီးက်ီ�သုံ�ုခု�ုငွ်် [ရွာန်က်နု်၊ များနှတတေလို� နှှင််် တေန�ပါညီ်တေ�း်] စနွ�်ပါစ်အရွာညီ် နှငှ််် တေရွာဆိုုု� ဗဟိုသုုန�်စင််များ ုစနစ်များးး� များရွာှသုုညီ်က်ု ု

 တေ��ွရွာပါါသုညီ်” ဟိ ုတေ�း်�ပါထူးး�ရွား �များန်များးနှုငု််င်ံ၌ တေရွာဆိုု�ုတေရွာညီစ် အနညီ်�င်ယ်က်ုသုုး �ပါန်လိုညီ်သုန�်စင််နှုုင််သုညီ် ဟိ ုယဆူိုရွာပါါသုညီ်။ 

 နှုုင််င်ံရွာှ ုစက််များလုိုပုါ်င်န်� စွန�်ပါစ်ပါစစညီ်� အများးး�စအုး� စနစ်�က်း သုန�်စင််�ခုင််� များရွာှပုါ့ အများုုက််က်းင််� အ�ငွ််�သုုု� စနွ�်ပါစ်ကြက်ပါါသုညီ်။ 

၄။ Hoornweg and Bhada-Tata, What A Waste; နှငှ််် က်ုုယ်ပါုုင််တေ��း

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.

၆။ 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).

၉။ Premakumara et al., Waste Management.

၁၀။ အးရွာတှေ�းင််တေ��ရွာငှ််� များ ှ၂၀၁၆ �ွင်် ထူး�ု်တေဝတေသုး သုတုေ�သုနစး�များ်� �စ်ခု၌ု စးတေရွာ�သု ူများုုက််က်ယ်ဝင််��း� နှငှ််် �များနနှာာသုင််� �ုု�၏ 

 တေ�း်�ပါခုးက်် အရွာ “စညီ်ပါင််အ�ွ့�များးး�သုညီ် (အများုုက််သုမုျား်� ဝန်တေဆိုးင််များ ုအပါါအဝင််) အဓါကု် မြို့များ�ု��ပါဝန်တေဆိုးင််များမုျားးး� တေပါ�အပါ်ရွား�ငွ်် 

 က်နု်က်းသုညီ်ထူးက်် တေလိုးးန်ညီ်�စးွ တေက်းက််ခုံမြို့ပါ�ီ မြို့များ�ု��ပါဝန်တေဆိုးင််များ ုအသုံု�စရွာ�ု်များးး�က်ုု က်းများတုေစရွာန် လိုုုင််စင်် တေလိုလိုံ�င််�ခုင််� များးး�များ ှ

 ရွာရွာှုတေသုး တေင်တွေကြက်�က်ု ုအသုံု��ပါ�တေနပါါသုညီ်”။ လိုုငု််စင်် တေလိုလိုံ က်ု ုဥ်ပါများးအ��စ် ကြက်ညီ််ပါါက် သုး�သု�်လိုုငု််စင်် တေလိုလိုံများ ှရွာရွာှတုေသုး 

 ဝင််တေင်သွုညီ် တေက်း�လိုက်် နှငှ််် မြို့များ�ု��ပါ လိုထူူးနုှှစ်ရွာပါ်လိုံ�ုများ ှလိုး�ခုင််���စ်တေသုးတေကြက်းင််် တေက်း�လိုက််လိုထူူးသုုညီ် မြို့များ�ု��ပါဝန်တေဆိုးင််များမုျားးး� 

 အ�ွက်် �စ်�က််�စ်လိုမှျား်�များ ှပါါဝင််အး���ညီ်် တေနရွာ�ခုင််� ��စ်ပါါသုညီ်။ ယင််���စ်ရွာပါ်က် ရွာန်ပါံတုေင်ခွုွ့တေဝများ ုများညီမီျားှ�ခုင််�က်ု ုတေ�း်�ပါတေနမြို့ပါ�ီ 

 က်ုုယ်ပါုုင််ဝင််တေင် ွရွားှတေ�နွှုုင််တေသုး စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စီများံခုန�်ခုွ့များ ုပါံစုံ ထူး�ု်တေ�း်နှုုင််များသှုး ယင််��ပါဿနာ တေ�ပါလိုညီ်များညီ် ��စ်သုညီ်။

၁၁။ များက််သုယ�ူအးနှုု�လို်၊ ရွာ့သုတူေအးင််၊ ဆိုဇူူးန်က်များ််ဘား့ နှှင််် ကြက်ညီ်�ပါးခုးစ်တေစး၊ �များန်များးနှုငု််င်ံ၏ �များူနစီပီါယ် အပုါ်ခုး�ပါ်တေရွာ�စနစ် -  

စနွ�်ပါစ်ပါစစညီ်� စမီျားံခုန�်ခုွ့များ ုလိုပုါ်င်န်�များးး�အး� ပါဂု္ဂဂလိုကု်သုုု� အပါ်နှှံ�ခုင််�အတေပါ်  စ�ီပါးွ�တေရွာ�ဆိုုုင််ရွား စစုစ်တေလိုလ်ိုးများု
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 စညီ်ပါင််သုးယးတေရွာ� အ�ွ့�များးး� အတေကြက်းင််� သုံ�ုသုပါ်တေဆို�ွတေနှ�ွ�ခုင််� (အးရွာတှေ�းင််တေ��ရွာငှ််� များဝူါ�တေရွာ�ရွား တေဆို�ွတေနှ�ွခုးက်် စး�များ်�င်ယ် 

 အများ�ှ် (၇) ၂၀၁၅)၊ စး ၆-၇။

၁၂။  များုုက််က်ယ်ဝင််��း� နှငှ််် �များနနှာာသုင််�၊ �များန်များးနှုုင််င်ံ�ငွ်် မြို့များ�ု��ပါနယ်တေ�များများးး�၌ အများးး��ပါညီ်သု ူလိုုုအပါ်ခုးက််နှှင််် ဝန်တေဆိုးင််များမုျားးး�တေပါ��ခုင််� 
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