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ထုတ်လေသူ- 

မန္တလလေးတ ုင်ေးလေသကကီေး အစ ုေးရအဖွွဲြို့၊ မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စည်ပင်သာယာာလရေး လကာ်မတီ၊ 

ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးဦေးစီေးဌာန (၂၀၁၇) 

ရှင်ေးလင်ေးခ က် 

ဤထုတ်လေခ က်တွင် ပါေင်သညြို့် တင်ပပခ က်မ ာေးန္ှငြို့် ပုံစံမ ာေးသည် မည်သညြို့် န္ ုင်ငံ၊ နယ်ာလပမ၊ 

မမ  ြို့ (သ ုြို့) ဧရ ယာာ (သ ုြို့) နယ်ာစပ် (သ ုြို့) ယာင်ေး၏ အာဏာပ ုင်မ ာေး၏ ဥပလေလရေးရာ 

အလပခအလနမ ာေးန္ှငြို့် ဆက်န္ွယ်ာ ပတ်သက်လနသညြို့် UN Environment ၏ အစ တ် 

အပ ုင်ေးမ ာေးအလပေါ် ထင်ပမင်ယူာဆခ က်မ ာေးက ု လဖာ်ပပ အသုံေးပပ ထာေးပခင်ေးမရှ ပါ  ထ ုြို့အပပင် 

လဖာ်ပပထာေးသညြို့် ထင်ပမင်ယူာဆခ က်မ ာေးသည် UN Environment ၏ ဆံုေးပဖတ်ခ က် 

(သ ုြို့မဟုတ်) သတ်မှတ်ထာေးသညြို့ ် မူေါေမ ာေး သာမက စီေးပွာေးလရေး လုပ်ငန်ေးရပ်မ ာေးတွင် 

ပါေင်သညြို့် လထာက်ခံခ က်မ ာေး (သ ုြို့မဟုတ်) ကုန်သွယ်ာရာတွင် အသုံေးပပ သညြို့် အမည် 

နာမမ ာေးက ု က ုေးကာေးအသုံေးပပ မှုအာေး က ုယ်ာစာေးမပပ ပါ  

က ုေးကာေးပခင်ေး 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီ န္ှငြို့် ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး ဦေးစီေးဌာန 

(၂၀၁၇) မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်၊ 

ပပည်လထာင်စုသမမတပမန်မာန္ ုင်ငံလတာ်၊ မန္တလလေးမမ  ြို့၊ ပမန်မာန္ ုင်င ံ 
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လက ေးဇေူးတငလ် ာ 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် မ ာေး စီမံခနြို့်ခွွဲမှုမဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေး စီမံခ က်သည် 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်ေန် န္ှငြို့် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီမ ှ ေမုမ  ြို့လတာ်ေန်၊ 

အတွင်ေးလရေးမှျူေး၊ တွွဲဖက်အတွင်ေးလရေးမှျူေး၊ တွွဲဖက်လကာ်မတီ အဖွွဲြို့ေင်မ ာေးန္ှငြို့် 

သက်ဆ ုင်ရာဌာနမ ာေး ပဖစ်ကကသညြို့် သနြို့်ရှင်ေးလရေးဌာန၊ လရန္ှငြို့်သနြို့်ရှင်ေးမှုဌာန၊ စက်ရုံန္ှငြို့် 

လမာ်လတာ်ယာာဉ်ဌာန၊ စီမံလရေးရာဌာန၊ လစ ေးန္ှငြို့်သာေးသတ်ဌာန၊ ဘဏ္ဍာလရေး ဌာန၊ အခွန်ဌာန၊ 

မမ  ြို့ပပစီမံက န်ေးန္ှငြို့် လပမစီမံခနြို့်ခွွဲမှုဌာန၊ ပပည်သူြို့ဆက်ဆံလရေးန္ှငြို့်ပပန်ကကာေးလရေးဌာနန္ှငြို့် 

စစ်လဆေးလရေးဌာနမ ာေး အတူတကွ ပူေးလပါင်ေး၍ အာေးသွန်ခွန်စ ုက်ကက  ေးပမ်ေးမှုမ ာေးလကကာငြို့် 

လပေါ်လပါက်လာပခင်ေး ပဖစ်ပါသည်  မဟာဗ  ဟာ သည် ပပည်သူလူထု၊ ပုဂ္ဂလ က၊ ပညာရှင်န္ှငြို့် 

လူမှုလရေး အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေးမှ အဓ က ပါေင်ပတ်သက်သူမ ာေးအပပင် ပပည်တွင်ေးန္ှငြို့် န္ ုင်ငံတကာမှ 

အကကံလပေးပုဂ္ဂ  လ်မ ာေး၏ အာေးစ ုက်ထုတ်မှုလကကာငြို့်လည်ေး ပဖစ်လပေါ်လာပခင်ေး ပဖစ်ပါသည်  

ဤအဖွွဲြို့ေင်မ ာေး၏ ပါေင်မှုမ ာေးန္ှငြို့် လဆွေးလန္ွေးမှု လုပ်ငန်ေးစဉ်မ ာေး၊ အကကံဉာဏ်မ ာေး၊ 

အကကံပပ ခ က်မ ာေးန္ှငြို့် လထာက်ပံြို့မှုမ ာေးက ု အလပခခံ၍ အလကာင်အထည်လဖာ် လဆာင်ရွက် 

ထာေးသည်က ု ကကညြို့်ပခင်ေးအာေးပဖငြို့် အဆ ုပါ ပါေင် ပတ်သက်သူမ ာေးသည် မဟာဗ ျူဟာအာေး 

အခ  န်မှီလကာင်ေးမွန်စွာ မူကကမ်ေးလရေးဆွွဲပခင်ေးန္ှငြို့် ပပန်လည် မွမ်ေးမံပခင်ေးတ ုြို့အတွက် မရှ မပဖစ် 

လ ုအပ်သည်က ု သက်လသပပလန ပါသည်  

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်သည် စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှုန္ှငြို့် ပတ်သက်၍ ဘက်လပါင်ေးစုစံွနြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုစနစ် တ ုေးတက်လစရန် 

ရည်ရွယ်ာလသာ ပထမဆံုေးပဏာမ လပခလှမ်ေးပဖစ်သကွဲြို့သ ုြို့ သယံာဇာတ အရင်ေးအန္ှစ်မ ာေး 

ထ လရာက်စွာ သုံေးစွွဲန္ ုင်လရေးန္ှငြို့် အမှိုက်ကင်ေးစင်လသာ လူမှုအဖွွဲြို့အစည်ေးလပေါ်လပါက်လာလရေး 

အတွက် အဓ ကက သညြို့် အလကကာင်ေးအရာမ ာေး၊ အခွငြို့်အလမ်ေးမ ာေးအာေး လမ်ေးည န် ပပသမညြို့် 

အပပင် အခကအ်ခွဲမ ာေးက ု လပဖရှင်ေးန္ ုင်မည် ပဖစ်ပါသည်  မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် 

စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီသည် ရပ်ကွက်အဆငြို့်၊ မမ  ြို့နယ်ာအဆငြို့်န္ှငြို့် မမ  ြို့လတာ်အဆငြို့် 

သီေးပခာေး လဆွေးလန္ွေးပွွဲမ ာေးတွင် တန်ဖ ုေးရှ သညြို့် ထင်ပမင် ယူာဆခ က်မ ာေးပဖငြို့် တက်ကကစွာ ပါေင် 

လဆွေးလန္ွေးခွဲြို့သညြို့် ပပည်သူလူထု၊ ပုဂ္ဂလ က အဖွွဲြို့ အစည်ေးမ ာေး၊ ပညာရှင်မ ာေးန္ှငြို့် ဆက်န္ွယ်ာ ပါေင် 

ပတ်သက်လနသညြို့် အရပ်ဖက် အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေးက ု ၎င်ေးတ ုြို့မှ အထူေးလက ေးဇူေး 

တင်လပမာက်လကကာင်ေးအာေး ထုတ်လဖာ်ပပသ ခွဲြို့ပါသည်  ထ ုြို့အပပင် မမ  ြို့လတာ် စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် 

စီမံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေးစီမံခ က် ပဖစ်လပေါ်လာလရေးအတွက် လ ုအပ်လနလသာ 

အခ က်မ ာေး၊ န္ ုင်ငံလတာ် ဦေးစာေးလပေးလုပ်ငန်ေးစဉ်မ ာေး၊ ဗ ျူဟာမ ာေးန္ှငြို့် မူေါေမ ာေးတွင် လကလ်တွြို့ 
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က က  အလကာင်အထည်လဖာ် ပူေးလပါင်ေးလဆာင်ရွက်ခွဲြို့ကကလသာ သယံာဇာတ န္ှငြို့် သဘာေ 

ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး ေန်ကကီေးဌာန လက်လအာက်ရှ  ပတ်ေန်ေးက င် ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး 

ဦေးစီေးဌာနန္ှငြို့် မန္တလလေးတ ုင်ေးလေသကကီေးအစ ုေးရက ုလည်ေး အထူေးလက ေးဇူေး တင်ရှ ပါသည်  

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီအာေး ဂ္ ပန်န္ ုင်ငံ ပတ်ေန်ေးက င် ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး 

ေန်ကကီေးဌာနမှ မ တ်ဖက်အပဖစ်လဆာင်ရွက်၍ ကုလသမဂ္ဂပတ်ေန်ေးက င် ဆ ငု်ရာအစီအစဉ် (UN 

Environment)၏ အလထာက်အပံြို့ပဖငြို့် သယံာဇာတန္ှငြို့် သဘာေပတ်ေန်ေးက င် ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး 

ေန်ကကီေးဌာန န္ှင်ြို့ (Institute for Global Environmental Strategies (IGES) Centre 

Collaborating with UNEP on Environmental Technologies (CCET)) မှ 

နည်ေးပညာ အကူအညီပဖငြို့် လရေးဆွွဲထာေးပခင်ေးပဖစ်ပါသည်  မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စည်ပင် 

သာယာာလရေး လကာ်မတီအလနပဖငြို့် CCET န္ှငြို့် Environmental Quality Management 

Co., Ltd. (EQM) တ ုြို့၏ အလရေးကကီေးလသာ ပူေးလပါင်ေး ပါေင်မှုမ ာေးပဖစ်သညြို့် မဟာဗ ျူဟာ 

လပေါ်လပါက်လာလရေး လုပ်ငန်ေးစဉ် တလလလာက်တွင် ၎င်ေးတ ုြို့၏ နည်ေးပညာဆ ုင်ရာ 

လထာက်ပံြို့မှုမ ာေးန္ှငြို့် စီမံက န်ေး ပံြို့ပ ုေးမှုမ ာေးသည် အဓ ကက လသာ အခန်ေးကဏ္ဍတွင် 

ပါေင်လကကာင်ေးက ုအသ အမှတ်ပပ အပ်ပါသည်  
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အမာှစကာေး 

မန္တလလေးမမ  ြို့ကကီေးက ု ကျွန်လတာ်တ ုြို့အစ ုေးရက Green, Clean and Smart City ဟူ၍ 

ရည်မှန်ေးခ က်ထာေး လုပ်က ုင်လဆာင်ရွက်လနပါသည်  မန္တလလေးမမ  ြို့ကကီေးသည် ပမန်မာန္ ုင်ငံ ၏ 

တတ ယာလပမာက် မမ  ြို့လတာ်ပဖစ်ပါသည်  စီေးပွာေးလရေး ဖွံြို့မဖ  ေးရန်အတွက် အလာေးအလာ 

လကာင်ေးလသာ မမ  ြို့လတာ်တစ်ခုပဖစ်ပါသည်  ပမန်မာန္ ုင်ငံ၏ လနာက်ဆံုေးမင်ေးဆက် 

တည်ရှ ရာမမ  ြို့လည်ေးပဖစ်ပါသည်  ပမန်မာန္ ုင်ငံ၏ လရှေးမမ  ြို့လဟာင်ေးမ ာေး တည်ရှ ရာ 

မမ  ြို့လတာ်တစ်ခုလည်ေးပဖစ်ပါသည်  ဥပမာ- အမရပူရ၊ အင်ေးေ စသညြို့် လရှေးမမ  ြို့လဟာင်ေးမ ာေး 

ပဖစ်ပါသည်  ခရီေးသွာေးလာမှုပမြှငြို့်တင်လရေးအတွက် အလွန်လကာင်ေးလသာ မမ  ြို့လတာ်ပဖစ်ပါ သည်  

ထ ုြို့အပပင် မန္တလလေးမမ  ြို့သည် ပမန်မာန္ ုင်ငံ၏ အလယ်ာပ ုင်ေးလေသပဖစ်သညြို့် လလ ာ်ညီစွာ 

တရုတ်ပပည်သ ုြို့ လည်ေးလကာင်ေး၊ အ န္ဒ ယာသ ုြို့လည်ေးလကာင်ေး အလွယ်ာတကူ သွာေးလရာက်န္ ုင်လသာ 

ကုန်သွယ်ာမှု အခ က်အပခာ၊ ကုန်စည်စီေးဆင်ေးမှု အခ က်အပခာ တစ်ခုလည်ေး ပဖစ်လနပါသည်   

မန္တလလေးတ ုင်ေး လေသကကီေးသည်  အလသေးစာေးန္ှငြို့်အလတ်စာေး စီေးပွာေးလရေး လုပ်ငန်ေးအမ ာေး 

ဆံုေးရှ လသာ တ ုင်ေးလေသကကီေးလည်ေး ပဖစ်ပါသည်  မန္တလလေးမမ  ြို့တွင် စက်မှုလုပ်ငန်ေး 

အလပမာက်အပမာေး ရှ လနပါသည်  

သ ုြို့ပဖစ်ပါ၍ မန္တလလေးမမ  ြို့ကကီေးသည် တ ုေးတက်ဖွံြို့မဖ  ေး စည်ပင်န္ ုင်ရန် အလကာင်ေးဆံုေး 

အလာေးအလာမ ာေး ရှ လနပါသည်  မန္တလလေးမမ  ြို့ကကီေးက ု Green, Clean and Smart ပဖစ်ရန် 

အတွက် တ ုင်ေးလေသကကီေး အစ ုေးရတွင် တာေန်ရှ လာပါသည်  Green and Smart ပဖစ်ရန် 

တ ုင်ေးလေသကကီေး အစ ုေးရက မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် မူေါေမ ာေး ခ မှတ်၍ လဆာင်ရွက်ရမည် ပဖစ်ပါသည်  

Clean ပဖစ်ရန်အတွက် အစ ုေးရတစ်ခုတည်ေးန္ှငြို့် လဆာင်ရွက်၍ မရလတာြို့ပါ  ပပည်သူ လူထု 

ပူေးလပါင်ေးပါေင်မှုသည် အလရေးကကီေးလာပါသည်  မန္တလလေးမမ  ြို့ကကီေး တ ုေးတက် ဖွံြို့မဖ  ေးလာလလလလ 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်မ ာေးသည်လည်ေး ပမငြို့်တက်လာမည်ပဖစ်ပါသည်  ထ ုြို့လကကာငြို့် စွနြို့်ပစ်အမှိုက် 

စီမံခနြို့်ခွွဲမှုသည် အလရေးကကီေးလာပါသည်  လရှြို့တန်ေးလရာက်လာ ပါသည်  အမှိုက်စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးသည် 

တစ်ရက်၊တစ်လ၊ တစ်န္ှစ်တည်ေး လပဖရှင်ေးရမညြို့် က စစမဟုတ်ပါ  လရရှည်စဉ်ဆက်မပပတ် 

တ ုေးတက်လကာင်ေးမွန် စီမံခနြို့်ခွွဲမှု အစီအမံ တစ်ရပ်က ု လရေးဆွွဲ အလကာင်အထည် လဖာရ်မည် 

ပဖစ်ပါသည်  ဤကွဲြို့သ ုြို့ စွနြို့်ပစ်အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေးစဉ်က ု 

စနစ်တက လရေးဆွွဲ အလကာင်အထည်လဖာ် လဆာင်ရွက်န္ ုင်မှသာလလင် မန္တလလေးမမ  ြို့ကကီေးဟာ 

လရရှည်ဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက် လကာင်ေးမွန် လာမည်ပဖစ်ပါသည်  သ ုြို့မှသာလလင ် ကျွန်လတာ်တ ုြို့ရွဲြို့ 

အနာဂ္တ်မ   ေးဆက်သစ ် လူငယ်ာလူရွယ်ာမ ာေးအတွက် သနြို့်ရှင်ေးလသာ၊ စ မ်ေးလန်ေးလသာ၊ 

ဆက်သွယ်ာလရေးစနစ် လခတ်မီလသာ မမ  ြို့လတာ်တစ်ခုအပဖစ် ထာေးခွဲြို့န္ ုင်မှာ ပဖစ်ပါသည်  
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ဤမဟာဗ ျူဟာ စီမံခ က်ကကီေး လရေးဆွွဲအလကာင်အထည်လဖာ်ရာတွင် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင် 

သာယာာလရေးလကာ်မတီ တစ်ခုတည်ေးန္ှငြို့် မပဖစ်န္ ငု်ပါ  အစ ုေးရဌာနဆ ုင်ရာမ ာေးအာေးလုံေးန္ှငြို့် 

ပပည်သူလူထု ပူေးလပါင်ေး လဆာင်ရွက်ရန် အလရေးကကီေးလှပါသည်  က ုယာြို့်မမ  ြို့က ုယ်ာခ စ်လလင်၊ 

က ုယာြို့်မမ  ြို့က ုယ်ာ သနြို့်ရှင်ေးသပ်ရပ်လစလလင် က ုယာြို့်မမ  ြို့က ုယ်ာ လခတ်မီလစခ င်လလင် က ုယာြို့်မမ  ြို့က ုယ်ာ 

လရရှည်ဖွံြို့မဖ  ေး တ ုေးတက်လစခ င်လလင် လရွေးခ ယ်ာထာေးလသာ လ တ်လတာ် က ုယ်ာစာေးလှယ်ာမ ာေး၊ 

လူမှုလရေး အသင်ေးအဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ုေးရအဖွွဲြို့ဌာန အဖွွဲြို့အစည်ေး မ ာေးအာေးလုံေး၊ 

ပပည်သူလူထုအာေးလုံေး ညီညီညွတ်ညွတ် ပူေးလပါင်ေးလဆာင်ရွက် ကကပါလ ုြို့ 

တ ုက်တွန်ေးလ ုက်ရပါသည်  

လေါကတ်ာ လဇာပ်မငြို့လ်မာင ်

ေနက်ကီေးခ  ပ၊် မန္တလလေးတ ငုေ်းလေသကကေီးအစ ုေးရ 
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အမာှစကာေး 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် သနြို့်ရှင်ေးသပ်ရပ်လစလရေး၊ သာယာာလှပလရေးန္ှငြို့် မမ  ြို့လနလူထု စ တ်ခ မ်ေး 

သာလစလရေးတ ုြို့သည် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီ၏ ရည်ရွယ်ာခ က် မ ာေး 

ပဖစ်ပါသည်  ထ ုရည်ရွယ်ာခ က်မ ာေး လအာင်ပမင်လစလရေးအတွက် မမ  ြို့လနလူထုက စွနြို့်ပစ် 

လ ုက်လသာ အမှိုက်မ ာေး သ မ်ေးဆည်ေးလရေး၊ သယ်ာလဆာင်လရေးန္ှငြို့် စနစ်တက  စွနြို့်ပစ်လရေးဆ ုလသာ 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး လုပ်ငန်ေးစဉ်မ ာေးသည် အလရေးပါ လှပါသည်  

သမာရ ုေးက အမှိုက်မ ာေးက ု သ မ်ေးဆည်ေး သယ်ာလဆာင်စွနြို့်ပစ်ပခင်ေး ထက် ပ ုမ ု စနစ်က လသာ 

စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှုက ု လဆာင်ရွက်န္ ုင်မှသာ လရရှည် ဖွံြို့မဖ  ေး တ ုေးတက်လကာင်ေးမွန်သညြို့် 

စမီံခနြို့်ခွွဲမှု စနစ်တစ်ရပ်က ု ရရှ မပီေး ကျွန်လတာ်တ ုြို့၏ လရရှည် လမလာ်မှန်ေးခ က်ပဖစ်သညြို့် 

သနြို့်ရှင်ေးလသာ၊ စ မ်ေးလန်ေးလသာ၊ က န်ေးမာလရေး အလပခအလန လကာင်ေးမ ာေးန္ှငြို့် 

ပပညြို့်စုလံသာမမ  ြို့လတာ်က ု အနာဂ္တ်လူငယ်ာလူရွယ်ာ မ   ေးဆက်သစ်မ ာေး အတွက် 

အလမွလကာင်ေးအပဖစ် ခ န်ထာေးလပေးခွဲြို့န္ ုင်မှာ ပဖစ်ပါ သည်  ယာခင်ကွဲြို့သ ုြို့ သမာရ ုေးက စနစ်မ ာေးန္ှငြို့် 

လဆာင်ရွက်ပခင်ေးကလန ပပညြို့်စုံ လကာင်ေးမွန်တွဲြို့ စီမံခနြို့်ခွွဲမှု စနစ်တစ်ရပ်က ု လဖာ်လဆာင်န္ ုင်ဖ ုြို့ 

လပခလှမ်ေးတစ်ရပ် စတင် လှမ်ေးလ ုက်ပခင်ေးပဖစ်၍ ကက  ဆ ုပါလကကာင်ေး လပပာကကာေးလ ုပါ သည်   

မဟာဗ ျူဟာ စီမံခ က်ကလနတဆငြို့် လုပ်ငန်ေး စီမံခ က်ပဖငြို့် စနစ်တက လရေးဆွွဲမပီေး မမ  ြို့သူ 

မမ  ြို့သာေးမ ာေး ပူေးလပါင်ေး ပါေင်လာမယာြို့် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု စနစ်တစ်ရပ်က ု ကက  ေးပမ်ေး 

အလကာင်အထည် လဖာ်သွာေးကကရန် တ ုက်တွန်ေး အပ်ပါသည်  

လေါကတ်ာရွဲလငွ ်

မမ  ြို့လတာေ်န ်(မန္တလလေးမမ  ြို့လတာစ်ညပ်ငသ်ာယာာလရေးလကာမ်တီ) 

 

 ပမန်မာန္ ုင်ငံသည်လည်ေး ဖွံြို့မဖ  ေးဆွဲန္ ုင်ငံပဖစ်တာနွဲြို့အညီ ဖွံြို့မဖ  ေးလရေး လုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အလကာင်အထည် လဖာ်လဆာင်ရာမှာ လူမှုလရေး၊ စီေးပွာေးလရေးနွဲြို့ ပတ်ေန်ေးက င် တ ုြို့အကကာေး 

ဟန်ခ က်ညီညီ လပါင်ေးစပ်လဆာင်ရွက်သွာေးရမှာပဖစ်ပါတယ်ာ  ယာခုလက်ရှ အခ  န်မှာလတာြို့ 

ပမန်မာန္ ုင်ငံဟာ  မမ  ြို့ပပလတွတ ုေးခ ွဲြို့လာပခင်ေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်ေးလတွ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံလတွ 

တ ုေးတက်လာပခင်ေးနွဲြို့အမလ  စီေးပွာေးလရေး တ ုေးတက်ပမင်ြို့မာေးလာပခင်ေး၊ တစ်ခ  န်တည်ေးမှာလည်ေး 

လူဦေးလရမ ာေးပပာေးလာပခင်ေးလကကာင်ြို့ စွန်ြို့ပစ် အမှိုက် ထွက်ရှ မှုပမာဏ တစ်န္ှစ်ထက်တစ်န္ှစ် 

ကကီေးထွာေး လာလနပခင်ေးက ု အာေးလုံေးအသ ပဖစ် ပါတယ်ာ  ေါဟာ ပတ်ေန်ေးက င ်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးန္ှင်ြို့ 

လလ၊ လရ၊ လပမ ညစ်ညမ်ေးမှု ပဖစ်လစမပီေး က န်ေးမာလရေး ဆ ုင်ရာ ပပဿနာမ ာေး ပ ုမ ုမ ာေးပပာေး 
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လာလစန္ ုင်ပါတယ်ာ  အွဲေီအခကအ်ခွဲမ ာေးက ု လပဖရှင်ေး န္ ုင်ဖ ုြို့အတွက် အမ   ေးသာေးအဆင်ြို့ 

န္ှင်ြို့မမ  ြို့လတာ်အဆင်ြို့ စွန်ြို့ပစ ်အမှိုက် ဆ ုင်ရာ စီမံခန်ြို့ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာမ ာေး၊ လုပ်ငန်ေး စီမံခ က်မ ာေး 

လရေးဆွွဲလဆာင်ရွက်ရန် အလရေးတကကီေး လ ုအပ်လာပါတယ်ာ   အခု မန္တလလေးမမ  ြို့က ု အလပခခံမပီေးလတာြို့ 

လရေးဆွွဲထာေးတွဲြို့ မမ  ြို့လတာ် အဆင်ြို့ စွန်ြို့ပစ် အမှိုက် စီမံခန်ြို့ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှင်ြို့ လုပ်ငန်ေး 

အစီအစဉ်အလပေါ် အလပခခံမပီေးလတာြို့ အပခာေးတ ုင်ေးလေသကကီေး/ ပပည်နယ်ာမ ာေးရွဲြို့ စွန်ြို့ပစ်ပစစည်ေး 

စီမံခန်ြို့ခွွဲမှု မဟာ ဗ ျူဟာမ ာေးက ုလည်ေး ဆက်လက် လရေးဆွွဲန္ ုင်ဖ ုြို့အတွက် လပါင်ေးစပ် လဆာင်ရွက် 

သွာေးမှာပဖစ်ပါတယ်ာ  အလာေးတူကဏ္ဍ အသီေးသီေး ရွဲြို့ လုပ်ငန်ေး စီမံက န်ေးလတွမှာလည်ေး စွန်ြို့ပစ် 

အမှိုက် မ ာေး အာေးလုံေးက ု စနစ်တက  စီမံအလကာင်အထည် လဖာ်န္ ငု်ရန် အတွက် အလထာက် 

အကူပပ န္ ုင်လ မ်ြို့မယ်ာလ ုြို့ အပပည်ြို့အေယံုာကကည်ပါတယ်ာ  

ဦေးလှလမာငသ် နေ်း 

ည နက်ကာေးလရေးမျှူေးခ  ပ၊် ပတေ်န်ေးက ငထ် နေ်းသ မေ်းလရေးဦေးစေီးဌာန 

သယာဇံာတန္ငှြို့ ်သဘာေပတေ်နေ်းက ငထ် နေ်းသ မ်ေးလရေး ေနက်ကီေးဌာန၊ မြန်မြ။  
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အမာှစကာေး 

ဖွံြို့မဖ  ေးဆွဲ န္ ုင်ငံမ ာေးတွင် မမ  ပပမ ာေးအလ င်အပမန ် ဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်လာပခင်ေးသည် စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် 

မ ာေး က  ု စီမံခနြို့်ခွွဲရာတွင် ကကီေးမာေးလသာ အခကအ်ခွဲစ န်လခေါ်မှုမ ာေးက ု ဦေးတည် 

ပဖစ်လပေါ်လစပါသည်  မမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီအဖွွဲြို့ အစည်ေးမ ာေးသည် လည်ေး 

အမှိုက်စွနြို့်ပစ်မှုအတွက် တသတ်မတ်တည်ေး ရှ လနလသာ လကရှ်  ဘဏ္ဍာလရေး အလပခအလနန္ှငြို့် 

အမှိုက်သ မ်ေးဆည်ေးသညြို့် အလပခခံ အလဆာက်အဦေး၏ လကခ်ံန္ ုင်မှု ပမာဏထက် 

ပ ုမ ုမ ာေးပပာေးလာပခင်ေးစသညြို့် အခကအ်ခွဲမ ာေးက ု ရင်ဆ ုင်လနရလသာ်လည်ေး လ င်ပမန်စွာ 

တ ုေးတက်လာလသာ မမ  ြို့ပပလူဦေးလရန္ှငြို့်အညီ စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် မ ာေးပပာေးလာပခင်ေး မ ာေးအတွက် 

သဘာေပတ်ေန်ေးက င် န္ှငြို့် က ုက်ညီလသာ အမှိုက်စွနြို့်ပစ်သညြို့် နည်ေးလမ်ေး မ ာေး၊ 

ေန်လဆာင်မှုမ ာေးက ု အလကာင်အထည် လဖာ်လဆာင်ရွက်ရန် လမလာ်မှန်ေးလ က်ရှ  ပါသည်  

ထ ုစ န်လခေါ်မှုမ ာေးက ု လပဖရှင်ေးန္ ုင်ရန်အတွက် လေသအတွင်ေး၌  အံေင်ခွင်က  ပဖစ်မညြို့် စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှု အလကာင်အထည်လဖာ် လဆာင်ရွက်မညြို့် အစီအစဉ် မ ာေးက ု 

စည်ပင်သာယာာလရေးကဏ္ဍဖွံမဖ  ေးတ ုေးတက်လရေး အစီအစဉ်လရေးဆွွဲရာတွင် မရှ မပဖစ် 

ထညြို့်သွင်ေးလရေးဆွွဲရပါမည်  သ ုြို့ပဖစ်ပါ၍ မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်၏ စွန်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှု 

မဟာဗ ျူဟာ န္ှငြို့် လုပ်ငန်ေး စီမံခ က်မ ာေးက ု လေသတွင်ေး စ န်လခေါ်မှုမ ာေးအာေး အန္ုစ တ် က ုင်တွယ်ာ 

လပဖရှင်ေးန္ ုင်ရန် အဆငြို့်ပမငြို့်တင် လရေးဆွွဲထာေးပါသည်  ယာခု မဟာဗ ျူဟာသည် အနာဂ္တ် စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှု လကလ်တွြို့ လုပ်လဆာင်မှုမ ာေးတွင် သက်ဆ ုင်ရာ နယ်ာပယ်ာအလ ုက် 

အထူေးသပဖငြို့် တန္ ုင်တပ ုင်စီေးပွာေးလရေးကဏ္ဍမ ာေး အပါအေင် ဘက်လပါင်ေးစုံမှ ပါေင်န္ ုင်လအာင် 

ပခ ံငုံလရေးဆွွဲထာေးလသာ အစီအစဉ်တစ်ခုပဖစ်ပါသည်  မမ  ြို့လတာ်အဆငြို့် ရည်မှန်ေးထာေးလသာ်လည်ေး 

၎င်ေးမဟာဗ ျူဟာ အစီအစဉ်သည် က ယ်ာပပနြို့်လသာ အမ   ေးသာေးအဆငြို့် ဖွံမဖ  ေးတ ုေးတက်မှု 

မဟာဗ ျူဟာ အစီအစဉ်မ ာေးန္ှငြို့် ခ  တ်ဆက်ထာေးမပီေး ရှင်ေးလင်ေးပပတ်သာေး၍ လရတ ု၊ လရလတ် 

(ကကာေးကာလ)မှ လရရှည်ကာလအထ  လအာင်ပမင်န္ ုင်လသာ ရည်မှန်ေးခ က်မ ာေးက ု 

ခ မှတ်သွာေးမည် ပဖစ်ပါသည်  မန္တလလေးမမ  ြို့၏ တ ုေးတက်လာလသာလူဦေးလရန္ှငြို့် 

ပတ်ေန်ေးက င်အတွက် က န်ေးမာလရေးန္ှငြို့်ညီညွတ်လသာ အနာဂ္တ်ပတ်ေန်ေးက င် 

ပဖစ်လပေါ်လာလစရန် ကျွန်လတာ်တ ုြို့ ကမ္ာြို့ကုလသမဂ္ဂသဘာေပတ်ေန်ေးက င် (UN-

Environment) ၏ န္ ုင်ငံတကာ ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး နည်ေးပညာစင်တာ 

(International Environment Technology Center) အလနပဖငြို့် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် 

စည်ပင်သာယာာလရေး လကာ်မတီ န္ှငြို့်အတူ တွွဲဖက်လုပ်က ုင်လနလသာ အပပည်ပပည်ဆ ုင်ရာ 

ကမ္ာတစ်ေှမ်ေး ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး နည်ေးဗ ျူဟာမ ာေး ပူေးလပါင်ေးလရေးဆွွဲလရေး စင်တာ 
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International Global Environment Strategy (IGES) တ ုြို့န္ှငြို့ ် အတူတကွလုပ်က ုင် 

လဆာင်ရွက်န္ ုင်သညြို့် အခွငြို့်အလမ်ေး ရရှ ခွဲြို့သညြို့်အလပေါ် အထူေးပင် လက နပ်ေမ်ေးလပမာက် 

မ ပါသည်  

Keith Alvrson 

Director of International Environmental Technology Centre, UNEnvironment 

 

ပမန်မာန္ ုင်ငံရှ  ဖွံြို့မဖ  ေးမှု ပမန်ဆန်လသာ အပခာေးမမ  ြို့လတာ်မ ာေးကွဲြို့သ ုြို့ မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် သည်လည်ေး 

စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှုကဏ္ဍတွင် ကကီေးမာေးလသာ စ န်လခေါ်မှုမ ာေးန္ှငြို့် ရင်ဆ ုင်လနရပါသည်  

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်သည် ဘက်ဆံုစွနြို့ပ်စ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှု အလပေါ် အလပခခံထာေးလသာ စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှုန္ှငြို့် လုပ်လဆာင်ခ က်အစီအစဉ်မ ာေး ဖွံြို့မဖ  ေး တ ုေးတက်မှုရှ လစရန် အလ ုြို့ငှာ 

အလထာက်အပံြို့လပေးလသာ အဖွွဲြို့အစည်ေးပဖစ်သညြို့် IGES-CCET (Centre Collaborating 

with UN Environment on Environmental Technologies)ထံမှ 
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၁  န ေါန်ေး 

၁.၁  မဟာဗ ျူဟာ တင်ပပပံု 

ပမန်မာန္ ုင်ငံ၏ ေုတ ယာအကကီေးဆံုေးန္ှငြို့် လရှေးမမ  ြို့လတာ်လဟာင်ေးပဖစ်လသာ မန္တလလေးသည် ယာခုအခါတွင် 

န္ ုင်ငံအတွင်ေးရှ  အပခာေးဖွံြို့မဖ  ေးမှုပမန်ဆန်သညြို့် မမ  ြို့လတာ်မ ာေးကွဲြို့သ ုြို့ပင် စွနြို့်ပစ် အမှိုက် မ ာေးက ု စီမံ 

ခနြို့်ခွွဲရာတွင် ကကီေးမာေးလသာအခကအ်ခွဲက ု ရင်ဆ ုင်လနရပါသည်  ပမန်မာန္ ုင်ငံ 

ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးန္ှငြို့် သဘာေသယံာဇာတလရေးရာေန်ကကီေးဌာန (MONREC) ၏ 

လတာင်ေးဆ ုခ က်အရ ကမ္ာြို့ကုလသမဂ္ဂ ပတ်ေန်ေးက င် ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး အစီအစဉ် (UNEP) ၏ 

န္ ုင်ငံအစ ုေးရမ ာေးန္ှငြို့် လေသအစ ုေးရအဖွွဲြို့မ ာေးက ု စွနြို့ပ်စ် အမှိုက် စမီံခနြို့်ခွွဲလရေးအတွက် စွမ်ေးအင် 

တည်လဆာက်ရန်န္ှငြို့် အက   ေးသက်လရာက်လစလသာ မူေါေလဘာင်န္ှငြို့် နည်ေးဗ ျူဟာမ ာေး 

တ ုေးတက်လရေးက ု ပမြှငြို့်တင်ရန်ကူညီလပေးလလက်ရှ သည်ြို့ န္ ုင်ငံတကာ ပတ်ေန်ေးက င် ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး 

နည်ေးပညာစင်တာ (IETC)သည် ခ  တ်ဆက်၍ စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးအတွက် အလထာက် 

အကူလပေးရန် စီစဉ်လဆာင်ရွက်ခွဲြို့ပါသည်  ထ ုသ ုြို့ပဖငြို့် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်သည် ကုလသမဂ္ဂ 

ပတ်ေန်ေးက င် ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး အစီအစဉ်၏ ပတ်ေန်ေးက င် ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးနည်ေးပညာမ ာေး ပူေးလပါင်ေး 

လဆာင်ရွက်လရေး စင်တာ Centre Collaborating with UNEP on Environmental 

Technologies (CCET) တစ်ခုပဖစ်သညြို့် International Global Environmental Strategy 

Research Institute (IGES) ၏ နည်ေးပညာ အလထာက်အကူရလသာ မမ  ြို့တစ်မမ  ြို့ 

ပဖစ်လာခွဲြို့ပါသည်  ရည်ရွယ်ာခ က်မှာ ပမန်မာန္ ုင်ငံရှ  အမ   ေးသာေးအဆငြို့် စနွြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု 

မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်လပေါ် အလပခခံ၍ မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်၏ စနွြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု 

မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေး စီမံခ က်က ု ပ ုမ ုလကာင်ေးမွန်လအာင် လရေးဆွွဲရန် ပဖစ်ပါသည်  

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်သည် မန္တလလေး 

မမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီ (MCDC) အလနပဖငြို့် ရ ုေးရာမပ က် က ငြို့်သုံေးခွဲြို့လသာ 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှု အလလြို့အက ငြို့်မ ာေး (အမှိုက်စုလဆာင်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် စွနြို့်ပစ်ပခင်ေး) က  ု 3RS 

(လလ ာြို့ခ ပခင်ေး၊ ပပန်လည် သနြို့်စင်ဖန်တီေးပခင်ေးန္ှငြို့် ပပန်လည်ရယူာပခင်ေး) စလသာ လရရှည် စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှု အလလြို့အက ငြို့်မ ာေးက ု လပပာင်ေးလွဲအသုံေးခ လစပခင်ေးပဖငြို့် အရင်ေး အပမစ်မ ာေးက ု 

ထ လရာက်စွာ အသုံေးခ ရန်န္ှငြို့် အမှိုက်ကင်ေးစင်လသာ လူြို့အဖွွဲြို့အစည်ေး ပဖစ်လာလစရန် ကက  ေးစာေးအာေး 

ထုတ်မှုပပ ရာတွင် လရရှည်လမလာ်မှန်ေးခ က်န္ှငြို့် လမ်ေးည န်ခ က်မ ာေးက ု ပံြို့ပ ုေးလပေးသွာေးမည်ပဖစ်ပါသည်  

၎င်ေးမဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်သည် ယာခင်က လုပ်လဆာင်မှုမ ာေးန္ှငြို့် ယာခုလူမှု စီေးပွာေးလရေး 

ကနြို့်သတ်ခ က်မ ာေးက ု ထညြို့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးမပီေး စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး၏ အဆငြို့်န္ှငြို့် 
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အရည်အလသွေးက ု တ ုေးတက်လစရန် ရည်ရွယ်ာကာ MCDC မ ှ လုပ်လဆာင် လနလသာ 

လုပ်ငန်ေးရပ်မ ာေးအလပေါ်တွင် မူတည်လရေးဆွွဲထာေးပခင်ေး ပဖစ်ပါသည်  မဟာဗ ျူဟာ သည် 

န္ ုင်ငံတကာမှ လဆာင်ရွက်က ငြို့်သုံေးလနမှုမ ာေးန္ှငြို့် န္ှိုင်ေးယှာဉ်၍ မန္တလလေးမမ  ြို့၏ လူမှုလရေး၊ စီေးပွာေးလရေး၊ 

ယာဉ်လက ေးမှုန္ှငြို့် န္ ုင်ငံလရေး ပတ်ေန်ေးက င်အလပခအလန န္ှငြို့် လ ုက်လလ ာ ညီလထွပဖစ်လစမပီေး 

မန္တလလေးမမ  ြို့အတွက် သငြို့်လတာ်န္ ုင်မည် ပဖစ်ပါသည်  တစ်န္ ုင်ငံလုံေး အတ ုင်ေးအတာပဖငြို့် 

လည်ေးလကာင်ေး၊ လေသအဆငြို့်ပဖငြို့် လည်ေးလကာင်ေး အရပ်ဖက ်အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး၏ အပမင်မ ာေးအလပေါ် 

မူတည်ထာေးပါသည်   

မဟာဗ ျူဟာသည် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီ၏ အမှိုက်စွနြို့်ပစ် အမှိုက် 

သ မ်ေးဆည်ေးလရေးန္ှငြို့် ခွွဲပခာေးစွနြို့်ပစ်လရေးက ု ပမြှငြို့်တင်သညြို့် အစီအမံမ ာေးန္ှငြို့် ခ ဉ်ေးကပ်မှု 

နည်ေးလမ်ေးမ ာေးက ု လဖာ်ထုတ်ရန်၊ လနာက်ဆံုေးအမပီေးသတ်ပပ လုပ်ပခင်ေးန္ှငြို့ ် စနွြို့်ပစ်ပခင်ေးက ု 

တ ုေးတက်လစရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်ေးမ ာေး၊ လဆေးရုံမ ာေးန္ှငြို့် အပခာေးမှ ထွက်ရှ လာလသာ စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် 

မ ာေးက ု စနစ်တက မှန်ကန်စွာသ မ်ေးဆည်ေးမှုန္ှငြို့် စွနြို့်ပစ်မှုက ု အလကာင်ေးဆံုေး လုပ်လဆာင်န္ ုင်ရန်၊ 

လရဆ ုေးစွနြို့်ပစ်မှုမ ာေးက ု ထ လရာက်စွာထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေးက ု အလကာင်ေးဆံုေး လုပ်လဆာင်န္ ုင်ရန်အတွက် 

ရည်ရွယ်ာပါသည်  စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး နည်ေးလမ်ေးမ ာေး က ုလည်ေး ဖွွဲြို့စည်ေးတည်လဆာက်ပုံ 

ခ ုင်မာပခင်ေး၊ စွမ်ေးလဆာင်ရည်ပမြှငြို့်တင်ပခင်ေး၊ လူအမ ာေး သ ရှ လအာင်လဆာင်ရွက်ပခင်ေး၊ 

အကကံဉာဏ်လပေးပခင်ေးန္ှငြို့် အဆက်မပပတ် လလြို့လာ ဆန်ေးစစ်ပခင်ေး၊ လစာငြို့က်ကညြို့်အကွဲခတ်ပခင်ေး၊ 

ပပင်ဆင် မွမ်ေးမံပခင်ေးန္ှငြို့် ဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်လစပခင်ေး တ ုြို့ပဖငြို့ ် လရရှည် တ ုေးတက်ခ ုင်မမွဲလစရန် 

လဆာင်ရွက်မည်ပဖစ်ပါသည်   

စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးန္ှငြို့် ပပန်လည် အသုံေးခ လရေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးက ု မမ  ြို့လတာ်အတွင်ေး 

ထ လရာက်စွာ လုပ်လဆာင်န္ ုင်လစရန် အဓ ကက သညြို့် ပါေင်ပတ်သက်သူမ ာေးပဖငြို့် 

အကကံပပ မှုမ ာေးပပ လုပ်ကာ  မဟာဗ ျူဟာတစ်ခုခ င်ေးစီအတွက် သီေးသနြို့် ရည်မှန်ေး ခ က်မ ာေး န္ှငြို့် 

လုပ်ငန်ေး အစီအမံမ ာေးက ု ခ မှတ်မည်ပဖစ်ပါသည်  သ ုြို့လသာ်လည်ေး လေသတွင်ေး 

ရန်ပုံလငွအလပခအလန၊ ပတ်ေန်ေးက ငအ်လပခအလန၊ လူမှုလရေးန္ှငြို့် ယာဉ်လက ေးမှု အလပခအလန စလသာ 

၎င်ေးတ ုြို့၏ လကလ်တွြို့က လသာ လုပ်လဆာင်မှုက ု ပပန်လည်သုံေးသပ်မပီေးလနာက် မဟာဗ ျူဟာတွင် 

ပါေင်လသာ သီေးပခာေးလုပ်ငန်ေး အစီအမံမ ာေးန္ှငြို့် နည်ေးစနစ်မ ာေးက ု အဆံုေးသတ် အတည်ပပ သွာေး 

မည်ပဖစ်ပါသည်  
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၁.၂  မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာနှ္ငြို့် လုပ်ငန်ေးစီမံခ က် အက ဉ်ေးခ  ပ် 

လရရှည်လမလာ်မှန်ေးခ က် 

မန္တလလေးမမ  ြို့သည် ယာဉ်လက ေးမှုန္ှငြို့် ပတ်ေန်ေးက င်က ု အနာဂ္တ်မ   ေးဆက်မ ာေး 

အတွက် ထ န်ေးသ မ်ေးထာေးန္ ုင်သညြို့် သနြို့်ရှင်ေးလသာ စ န်ေးလန်ေးလသာ 

က န်ေးမာလရေးန္ှငြို့် ညီညွတ်လသာ မမ  ြို့လတာ် ပဖစ်ရမည်  

 

ရည်ရွယ်ာခ က် 

အမှိုက်ကင်ေးစင်လသာ လူြို့အဖွွဲြို့အစည်ေးက ုလဖာ်လဆာင်မပီေး လူထု 

က န်ေးမာလရေးန္ှငြို့် ပတ်၀န်ေးက င်က ု ထ န်ေးသ မ်ေးကာကွယ်ာန္ ုင်မပီေး အရင်ေး 

အပမစ်ပပန်လည် ပဖစ်ထွန်ေးလရေးအခွငြို့်အလမ်ေးမ ာေးက ု မ ာေးန္ ုင်သမလ 

မ ာေးလအာင်လုပ်လသာ နည်ေးက ုသုံေးကာအစ ုင်အခွဲ၊ အရည်န္ှငြို့်အလငွြို့ 

စွနြို့်ပစ် အမှိုက် မ ာေး ထွက်ရှ မှုလလလာြို့ခ ရန်န္ှငြို့် စွနြို့်ပစ် အမှိုက် မ ာေးက ု 

စီမံခနြို့်ခွွဲရန်  

 

ရည်မှန်ေးခ က်မ ာေး 

(က) 

မမ  ြို့လတာ်အတွင်ေး စနွြို့် ပစ် 

အမှိုက်သ မ်ေးဆည်ေး 

ပခင်ေးန္ှငြို့်ပပန်လည်ထုတ် 

လုပ်သုံေးစွွဲပခင်ေးက ု 

ထ လရာက်စွာပမြှငြို့်တင် 

ပခင်ေး  

(ခ) 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်မ ာေး 

လနာက်ဆံုေးအဆငြို့်ပပ  

ပပင်သနြို့်စင်ပခင်ေးန္ှငြို့် 

လနာက်ဆံုေး စွနြို့ပ်စ် 

ပခင်ေးစနစ် အဆငြို့် 

တ ုေးပမြှငြို့် လဆာင်ရွက် 

ပခင်ေး  

(ဂ) 

စက်မှုလုပ်ငန်ေး 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်မ ာေး န္ှငြို့် 

အပခာေး စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်မ ာေး (လဘေး 

အန္တရာယ်ာ ရှ လသာ 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်မ ာေး၊ 

လဆေးရုံန္ှငြို့် သတတ  

တူေးလဖာ်ပခင်ေး မ ှ

ထွက်ရှ လသာစွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်မ ာေး၊အီလက် 

ထရွန်နစ် စွနြို့်ပစ် 

(ဃ) 

စွနြို့်ပစ်လရမ ာေးက ု 

ဆီလလ ာ်လသာ 

နည်ေးလမ်ေးပဖငြို့် 

သနြို့်စင်ပခင်ေး၊ 

လနာက်ဆံုေး 

စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးက ု 

ထ လရာက်စွာပမြှငြို့် 

တင်ပခင်ေး  

(င) 

စွမ်ေးလဆာင်ရည် 

ပမြှငြို့်တင်ပခင်ေး၊ 

သ တရာေးပမြှငြို့်တင်ပ

ေေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

ပပည်သူလူထု 

ပူေးလပါင်ေးပါေင် 

လထာက်ခံအာေး 

လပေးမှုမ ာေး 

ပမြှငြို့်တင်ပခင်ေး  

(စ) 

ပုံမှန်ပပန်လည်သုံေး 

သပ်ပခင်ေး၊ လစာငြို့က်ကပ် 

အကွဲပဖတ်ပခင်ေး၊ 

တီထွင်ဆန်ေးသစ် 

ပခင်ေးပဖငြို့်တ ုေးတက်မှု 

မ ာေးရရှ လစ၍ 

ေန်လဆာင်မှု 

မ ာေးက ုလရရှည် 

တည်တံြို့မှုအတွက် 

လသခ ာလစပခင်ေး  
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အမှိုက် မ ာေး၊ 

လဆာက်လုပ်လရေးန္ှငြို့် 

ဖ က်သ မ်ေးပခင်ေးမှ 

ထွက်ရှ လသာစွနြို့်ပစ် 

အမှိုက် မ ာေး အစရှ  

သည်ပဖငြို့်) အာေး 

ဆီလလ ာ်လသာ 

နည်ေးလမ်ေးမ ာေးပဖငြို့် 

သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

သနြို့်စင်ပခင်ေးက ု ထ  

လရာက်စွာပမြှငြို့်တင် 

လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

သတ်မှတ်ခ က်မ ာေး 

သတ်မှတ်ခ က်မ ာေး 

 

(၁) မမ  ြို့လတာ် ဧရ ယာာ 

အာေးလုံေး၌အမှိုက် 

သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေး 

ေန်လဆာင်မှုမ ာေးက ု 

သတ်မှတ်ခ က်မ ာေး 

 

(၁) မမ  ြို့လတာ်အတွင်ေး 

စည်ေးကမ်ေးမွဲြို့ အမှိုက် 

စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးအာေး 

လလ ာြို့ခ ပခင်ေး  

သတ်မှတ်ခ က်မ ာေး 

 

(၁) 

စက်မှုလုပ်ငန်ေးစွနြို့်ပစ်

အမှိုက် န္ှငြို့် အပခာေး 

အမ   ေးအစာေး စွနြို့ပ်စ် 

အမှိုက် မ ာေး ပပန်လည် 

သတ်မှတ်ခ က်မ ာေး 

 

(၁) အ မ်တွင်ေး 

ကဏ္ဍ၌ အရည် 

စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးမ ာေး 

သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

သငြို့်လလ ာ်လသာ 

သတ်မှတ်ခ က် မ ာေး 

 

(၁) ပပည်သူ လူထု 

အတွက်အသ  ပညာ 

ပမြှငြို့်တင် ပခင်ေး 

အစီအစဉ် မ ာေး 

အလကာင် အထည် 

သတ်မှတ်ခ က်မ ာေး 

 

(၁) 

အခ က်အလက်မ ာေး 

စုလဆာင်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

စံခ  န်စံည န်ေးလုပ် 

လဆာင်ခ က် 
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တ ုေးပမြှငြို့်လဆာင်ရွက် 

ပခင်ေး  

(၂) စွနြို့ပ်စ် အမှိုက ်မ ာေးက ု 

အမှိုက်စတင်ထွက်ရှ သ

ညြို့် လနရာမှစ၍ 

ခွွဲပခာေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

သ မ်ေးဆည်ေး ပခင်ေးစနစ် 

က  ု တ ုေးပမြှငြို့်လဆာင်ရွက် 

ပခင်ေး  

(၃) စွနြို့်ပစ် အမှိုက် မ ာေး 

ပပန်လည် အသုံေးပပ မှု 

တ ုေးတက်လာလအာင ်

လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

(၂) လပမပမ ပ်စုပုံပခင်ေး 

လုပ်ငန်ေးမ ာေး တ ုေးပမြှငြို့် 

လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

(၃) စာေးကကင်ေးစာေးက န် 

မ ာေး၊လစ ေးမ ာေးမှထွက်

လသာစွနြို့်ပစ် အမှိုက် 

မ ာေးန္ှငြို့်ပတ်ေန်ေးက င် 

က ုအန္တရာယ်ာမပဖစ် 

လစလသာ စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက် မ ာေးက ု 

လပမပမ ပ် စွနြို့်ပစ်ပခင်ေး 

လုပ်ငန်ေးမ ာေးအာေး 

လလ ာြို့ခ ပခင်ေး  

(၄) အလယ်ာအလတ် 

သနြို့်စင်မှုပပ လုပ်ပခင်ေးမ

ျာေး  အတွက်စီေးပွာေး 

လရေးအရ တွက်လပခ 

က ုက်လသာနည်ေး 

ပညာမ ာေးက ု 

မ တ်ဆက်ပခင်ေး  

အသုံေး ပပ မှုက ု 

တ ုေးပမြှငြို့် 

လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

(၂) လပမပမြှ ပ ် စွနြို့ပ်စ် 

က င်ေးသ ုြို့ ပ ုြို့လဆာင် 

မညြို့် စက်ရုံစွနြို့ပ်စ် 

ပစစည်ေးမ ာေးန္ှငြို့် အပခာေး 

အမ   ေးအစာေး စွနြို့ပ်စ် 

အမှိုက် မ ာေးက ု 

လလ ာြို့ခ ပခင်ေး  

သနြို့်စင်စီမံမှု 

ပပ လုပ်ပခင်ေးမ ာေး 

တ ုေးပမြှငြို့်လဆာင်ရွက်ခ

ြင်ေး  

(၂) စက်ရုံကဏ္ဍ၌ 

အရည်စွနြို့်ပစ် 

ပစစည်ေးမ ာေး 

သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

သငြို့်လလ ာ်လသာ 

သနြို့်စင်စီမံမှု 

ပပ လုပ်ပခင်ေးမ ာေး 

တ ုေးပမြှငြို့်လဆာင်ရွက်ခ

ြင်ေး  

(၃)အမ ာေးပ ုင်လနရာ

မ ာေး(လစ ေး၊ဘတ်စ၊်ရ

ထာေးဘူတာရုံမ ာေး)၌ 

အရည်စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက် မ ာေး 

သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

သငြို့်လလ ာ်လသာ 

သနြို့်စင်စီမံမှု 

ပပ လုပ်ပခင်ေးမ ာေး 

လဖာ်မညြို့် 

မမ  ြို့နယ်ာအလရ 

အတွက် 

မ ာေးပပာေးလာပခင်ေး  

(၂) 

လက ာင်ေးသာေးမ ာေး

အတွက် 

ပတ်ေန်ေးက င်ဆ ငု်ရ

ာ ပညာလပေးလရေး 

အစီအစဉ်မ ာေး 

အလကာင်အထည်ဖ

ော်မညြို့် လက ာင်ေး 

အလရအတွက် 

မ ာေးပပာေးလာပခင်ေး  

(၃) လရရှည် စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက် 

စီမံခနြို့်ခွွဲမှုဆ ုငရ်ာ 

ေန်လဆာင်မှုမ ာေး 

လဖာ်လဆာင်ရန် 

အတွက်အပခာေး 

ပတ်သက် 

ဆက်န္ွယ်ာသူမ ာေး 

ည န်ေးက န်ေးမ ာေးက ု 

သတ်မှတ်မပီေး 

လစာငြို့က်ကညြို့် အကွဲ 

ပဖတ်ပခင်ေး  

(၂) လ ုက်နာမှုမရှ လသာ 

အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး အာေး 

အလရေးယူာ 

လဆာင်ရွက်သညြို့် 

အလရအတွက် 

လလ ာြို့က မညြို့်ရာခ ုင်န္ှု

န်ေး  

(၃) 

အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲသညြို့် 

ေန်လဆာင်မှုန္ှငြို့် 

ပတ်သက်၍ 

ပပည်သူလူထု 

သုံေးစွွဲသူမ ာေး 

စ တ်လက နပ်မှု ရရှ ရန် 

တ ုေးပမြှငြို့်လဆာင်ရွက် 

ပခင်ေး  
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တ ုေးပမြှငြို့်လဆာင်ရွက် 

ပခင်ေး  

ပူေးလပါင်ေးပါေင်မညြို့်

န္ှုန်ေး  

 

 

ရည်မှန်ေးခ က်မ ာေး/လဆ။ငမရ ကမခ ကမြ ။ေး 

(က-၁) 

ကျွမ်ေးက င်ထ လရာက် 

လသာစွမ်ေးရည်ပပညြို့်ေ 

လသာအမှိုက်သ မ်ေး 

ဆည်ေးပခင်ေးေန်လဆာင်မှုဖ

ြညြို့်ဆည်ေးလပေးရန်  

(က-၂) 

အမှိုက်စတင်ထွက်ရှ သ

ညြို့်လနရာမှစ၍ 

အမှိုက်ခွွဲပခာေးပခင်ေး 

စနစ်က ု မ တ်ဆက်ရန်  

(က-၃) လရရှည်တည် 

တံြို့လသာစွနြို့်ပစ် 

အမ  ှ က်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုက ု                    

ပဖညြို့်ဆည်ေးရာတွင် 

ပုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍန္ှငြို့် 

လပါင်ေးစပ်လဆာင်ရွက် 

(ခ-၁) 

စာေးကကင်ေးစာေးက န်အမှ 

ုက်မ ာေး အမှိုက် က င်ေး 

သ ုြို့ ပ ုြို့လဆာင် 

စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးက ု 

လလ ာြို့ခ ရန်  

(ခ-၂) 

လပမပမ ပ်စွနြို့်ပစ်က င်ေးရှ 

အမှိုက်မ ာေး ပဖစ် လသာ 

ပပန်လည် မသနြို့် 

စင်န္ ုင်လသာ 

စွနြို့်ပစ်အညစ် 

အလကကေးမှ ရရှ လသာ 

လလာင်စာ အတွက် 

ပပန်လည် သုံေးစွွဲမှုက ု 

ပမြှငြို့်တင်ရန်  

(ဂ္-၁) 

စက်မှုလုပ်ငန်ေးစွနြို့် 

ပစ်အမှိုက်န္ှငြို့် 

လဘေးအန္တရာယ်ာရှ  

စွနြို့်ပစ်အမှိုက် 

ထွက်ရှ မှုအာေး 

လလ ာြို့ခ ရန်  

(ဂ္-၂) 

အဆ ုပါအမှိုက်မ ာေး 

ခွွဲပခာေးစွနြို့်ပစ်ပခင်ေး 

န္ှငြို့်သ မ်ေးဆည်ေးစနစ် 

တစ်ရပ် ထူလထာင် 

ရန်  

(ဂ္-၃) 

ထ လရာက်လသာပပန်လ

ည်သုံေးစွွဲပခင်ေးစနစ်၊ပပ 

ပပင်သနြို့်စင်ပခင်ေး 

(ဃ-၁) မမ  ြို့ပပလူလနမှု 

ဧရ ယာာအတွင်ေး 

စွနြို့်ပစ်လရဆ ုေး န္ငှြို့် 

သနြို့်စင်ပခင်ေး 

လုပ်ငန်ေးမ ာေးက ု 

တ ုေးပမြှငြို့်ရန်  

(ဃ-၂) 

စက်မှုလုပ်ငန်ေးနယ်ာမ

ြလတွင် စက်မှု 

လုပ်ငန်ေး စွနြို့်ပစ် 

လရစု လဆာင်ေးပခင်ေး 

န္ှင်ြို့သနြို့်စင်ပခင်ေး 

စနစ် အဆငြို့်ပမြှငြို့် 

တင်ရန်  

(ဃ-၃) 

အမ ာေးပပည်သူသွာေး

လာအသုံေးပပ  

(င-၁) 

သဘာေပတ်ေန်ေးက

ျင်ထ န်ေးသ မ်ေး 

လရေးန္ှငြို့် စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်စီမံ ခနြို့်ခွွဲ 

လရေးအစီအစဉ် 

မ ာေးက  ု လက ာင်ေး 

သင်ခန်ေးစာအပဖစ် 

ထညြို့်သွင်ေးရန်  

(င-၂) 

လေသခံပပည်သူလူ

ထုမ ာေးန္ှငြို့ ်ဆက်စပ် 

သက်ဆ ုင်သူမ ာေးက ု 

အသ ပညာ 

ပမငြို့်စာေးလစ၍ 

သဘာေပတ်ေန်ေးက

ျင်ထ န်ေးသ မ်ေး 

(စ-၁) သတင်ေးအခ က် 

အလကန်္ှငြို့် စာရင်ေး 

ဇယာာေးပပ စုမှုစနစ် 

တစ်ရပ် ထူလထာင် 

ရန်  

(စ-၂) 

အဆငြို့်ဆငြို့်သတင်ေးပ ုြို့စ

နစ် တစ်ရပ် ထူလထာင် 

ရန်  

(စ-၃) အဓ ကက  

လသာပါေင်ပတ်သက် 

သူမ ာေး၊ အဖွွဲြို့အစည်ေး 

မ ာေးအကကာေးတွင် 

ပုံမှန်ဆက်သွယ်ာ 

သတင်ေးပ ုြို့စနစ် 

တစ်ရပ် ထူလထာင် 

ရန်  
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ရန်  

(က-၄) အမှိုက်စု 

လဆာင်ေးပခင်ေး၊ သ မ်ေး 

ဆည်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် သယ်ာယူာ 

ပ ုြို့လဆာင်ပခင်ေးမ ာေး 

အတွက် လ ုအပ်သညြို့် 

အလပခခံအလဆာက်အုံ 

မ ာေးအဆငြို့်ပမြှငြို့်တင် 

ရန်   

(ခ-၃) အလာေးအလာ 

ရှ လသာ စွနြို့်ပစ ်

အမှိုက်မ ာေးမှစွမ်ေး အင ်

ထုတ်လုပ်ပခင်ေး 

နည်ေးပညာက ု 

ဆန်ေးစစ် ပခင်ေး  

 

(ခ-၄) 

လနာက်ဆံုေးအဆငြို့် 

စွနြို့်ပစ်မှုအတွက် 

အင်ဂ္ င်နီယာာ 

စံန္ှုန်ေးမ ာေးန္ှငြို့် 

က ုက်ညီမပီေး 

က န်ေးမာလရေးန္ှငြို့်ညီညွ

တ်လသာ 

အမှိုက်လပမပမ ပ် 

စွနြို့်ပစ်သညြို့် 

စနစ်သစ်တစ်ခု 

တည်လထာင်ပခင်ေး  

(ခ-၅) 

မမ  ြို့ဧရ ယာာအတွင်ေး 

စည်ေးကမ်ေးမွဲြို့ 

န္ှငြို့်လနာက်ဆံုေး အဆငြို့် 

စွနြို့်ပစ်ပခင်ေး စနစ်မ ာေး 

ပမြှငြို့်တင် 

လဆာင်ရွက်ရန်   

လနရာမ ာေး (လစ ေး၊ 

ဘတ်စ်၊ရထာေးဘူတ

ာရုံမ ာေး)၌ 

လုပ်ငန်ေးစွနြို့်ပစ်လရ

ဆ ုေး စုလဆာင်ေးပခင်ေး 

န္ငှ်ြို့သနြို့်စင်ပခင်ေး 

စနစ် အဆငြို့်ပမြှငြို့် 

တင်ရန်  

လရေးန္ှငြို့် စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲ 

လရေးက ု ပူေးလပါင်ေး 

လဆာင်ရွက်လာ 

လစလရေး  စဉ်ဆက် 

မပပတ် အာေးလပေး 

ကူညီရန်  
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စွနြို့်ပစ်ပခင်ေး 

ရပ်တံြို့လစလရေး အတွက် 

နည်ေးစနစ် 

တစ်ရပ်ထူလထာင် ရန်  
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၂  မဟာဗ ျူဟာလရေးဆွွဲလရေးလပုင်နေ်းစဉမ် ာေး 

မမ  ြို့လတာ်အတွင်ေးရှ  အဓ ကက လသာ ပါေင်ပတ်သက်သူမ ာေးန္ှငြို့် ပူေးလပါင်ေးပါ၀င်၍ မန္တလလေး 

မမ  ြို့လတာ်၏ စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး မဟာဗ ျူဟာ န္ငှြို့်လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်က  ု ပပ စုလရေး ဆွွဲရန် 

အတွက် လအာက်ပါအခ က်မ ာေးက ု ၂၀၁၆ဇန်နေါရီမှ ၂၀၁၇ဩဂ္ုတ်လအတွင်ေး လဆာင် 

ရွက်ခွဲြို့ပါသည်  

ပထမဦေးဆံုေးအလနပဖငြို့် စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး လဆာင်ရွက်လနမှျူမ ာေးက ု 

လလြို့လာမပီေးလနာက် နည်ေးပညာဆ ုင်ရာ သုံေးသပခ် က်၊ နည်ေးပညာဆ ုင်ရာ လဆွေးလန္ွေးပွွဲမ ာေး၊ 

သက်ဆ ုင်ရာ ၀န်ထမ်ေးမ ာေးန္ှငြို့် အပခာေးအလရေးပါလသာ လေသခံမ ာေးန္ှငြို့် အရပ်ဘက် 

အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေးက ု လတွြို့ဆံု လမေးပမန်ေးမှုမ ာေးအာေး အလပခခံ၍ အက ဉ်ေးခ  ပ် လလြို့လာမှုတစ်ရပ်က ု 

သက်ဆ ုင်ရာ စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှုန္ှငြို့် အလထာက်အပံြို့မ ာေးန္ငှြို့် ပတ်သက်လသာ ပ ုမ ု 

အလသေးစ တ် ကွင်ေးဆင်ေး လလြို့လာ လစာငြို့်ကကညြို့်မှုမ ာေးန္ှငြို့်အတူ ပပ လုပ်ခွဲြို့ပါသည်  

ထ ုလဆာင်ရွက်ခ က်မ ာေးက မန္တလလေးမမ  ြို့ စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးစနစ်၏ လကရှ် အလပခအလနက ု 

ပပ ပပင်မွမ်ေးမံလစရန်န္ှငြို့် အနာဂ္တ် မဟာဗ ျူဟာမ ာေးအတွက် အဓ ကလ ုအပ်ခ က်မ ာေးက ု 

သတ်မှတ်န္ ုင်ရန် အလထာက်အကူ ပဖစ်ခွဲြို့ပါသည်  

ထ ုြို့လနာက် အလရေးပါလသာ လေသခံမ ာေးန္ှငြို့်အရပ်ဘက်အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး၏ သုံေးသပ်ခ က် မ ာေးက ု 

လဖာ်ထုတ်ရန် လေသခံမ ာေးန္ှငြို့်အရပ်ဘက်အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေးစွာ ပါေင်လသာ အကကံပပ  အလုပ်ရုံ 

လဆွေးလန္ွေးပွွဲက ု မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီသည် သယံာဇာတန္ှငြို့် သဘာေ 

ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးေန်ကကီေးဌာန လအာက်ရှ  ပတ်ေန်ေးက င် ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးဦေးစီေးဌာန န္ှငြို့် 

CCET  တ ုြို့န္ှငြို့အ်တူ က င်ေးပခွဲြို့ပါသည်  ဆက်လက်၍ လေသခံမ ာေးန္ှငြို့် အရပ်ဘက် 

အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေးစွာ ပါေင်လသာ ၂ ရက်ကကာ အကကံပပ  အလုပ်ရုံလဆွေးလန္ွေးပွွဲက ု ၂၀၁၆ ဇွန်လ ၁၆-၁၇ 

ရက်က မန္တလလေးမမ  ြို့တွင် က င်ေးပခွဲြို့မပီေး အဓ က လေသခံမ ာေးန္ှငြို့် အရပ်ဘက်အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး၏ 

အပမင်မ ာေးန္ှငြို့် အဓ ကလ ုအပ်ခ က်မ ာေးက ု လဖာ်ထုတ်ခွဲြို့ပါသည်  ဤအလုပ်ရုံလဆွေးလန္ွေးပွွဲက ု 

န္ ုင်ငံလတာ်အဆငြို့်န္ှငြို့် တ ုင်ေးလေသကကီေးအဆငြို့် ေန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ သက်ဆ ုင်ရာ မန္တလလေး 

မမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီမှ ဌာနမ ာေး၊ ပုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ မှအဖွွဲြို့အစည်ေး မ ာေး၊ 

တကကသ ုလ်မ ာေး၊ NGO မ ာေး၊ လူမှုအဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေးမှ က ုယ်ာစာေးပပ ပါေင်သူ မ ာေး စုစုလပါင်ေး ၁၀၀ 

ဦေး ခနြို့်တက်လရာက်ကကမပီေး အရင်ေးအပမစ်မ ာေး ထ လရာက်စွာသုံေးစွွဲလရေးန္ှငြို့် အမှိုက်ကင်ေးစင်လသာ 

လူြို့အဖွွဲြို့အစည်ေးပဖစ်လရေးအတွက် လကရှ် စွနြို့ပ်စ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှု စနစ်၊ ၎င်ေးန္ှငြို့်ပတ်သက်လသာ 

အဓ က စ န်လခေါ်မှုမ ာေး၊ အဓ ကပန်ေးတ ုင်၊ ပစ်မှတ်၊ ဦေးတည်ခ က်မ ာေးန္ှငြို့် လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေးက ု 

သတ်မှတ်လဖာ်လဆာင်လရေးအတွက် တက်ကကစွာ လဆွေးလန္ွေးမှုမ ာေး လဆာင်ရွက်ခွဲြို့ကကပါသည်  
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အဓ ကလတွြို့ရှ ခ က်မ ာေးက ု မှတ်တမ်ေးပပ စု၍ ၂၀၁၆ ခုန္ှစ် ဇွန်လန္ှငြို့်ကသဂ္ုတ်လအတွင်ေး မမ  ြို့လတာ်၏ 

စနွြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးမဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေးစီမံခ က် ပထမဦေးဆံုေး မူကကမ်ေးက ု  လရေးဆွွဲရန် 

လဆာင်ရွက်ခွဲြို့ပါသည်  ၂၀၁၆ ခုန္ှစ် စက်တင်ဘာလ တွင် မန္တလလေး၌ တစ်ရက်တာ အစည်ေးအလေေး 

က ုပပ လုပ်ခွဲြို့မပီေး အဓ က လေသခံမ ာေးန္ှငြို့် အရပ်ဘက်အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေးက ု ဖ တ်လခေါ်ကာ ၎င်ေးတ ုြို့၏ 

ထင်ပမင်ယူာဆခ က်မ ာေးက ု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့်လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်မူကကမ်ေးတွင် ထညြို့်သွင်ေး တင်ပပပခင်ေး၊ 

အလကကာင်ေးအရာ မ ာေးက ု လဆွေးလန္ွေးပခင်ေးန္ှငြို့် ထပ်မံ ပဖညြို့်သွင်ေးမညြို့် အလကကာင်ေး အရာမ ာေးအတွက် 

လဆွေးလန္ွေးဆံုေးပဖတ်ခွဲြို့ကကပါသည်  ထပ်မံ၍ ၂၀၁၆ ခုန္ှစ် ေီဇင်ဘာလတွင် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် 

စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီန္ှငြို့် ပတ်ေန်ေးက င ်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး ဦေးစီေးဌာနတ ုြို့မှ တာေန်ရှ  သူမ ာေး 

န္ှငြို့် လတွြို့ဆံု၍ အုပ်စုဖွွဲြို့ လဆွေးလန္ွေးပခင်ေးမ ာေးန္ှငြို့် ထပ်မံပဖညြို့်စွက်မညြို့် န္ ုင်ငံသာေး အလပခပပ  

ဖ ုရမ်မ ာေးက င်ေးပ၍ နယ်ာပယ်ာအသီေးသီေးမှ ပါေင် ပတ်သက်သူမ ာေးန္ှငြို့် အတူ ပပင်ဆင် 

လရေးဆွွဲထာေးလသာမူကကမ်ေးက ု ရှင်ေးလင်ေးလဆွေးလန္ွေးခွဲြို့ပါသည်  

ပပည်သူြို့အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး၊ ပုဂ္ဂလ က ကဏ္ဍမ ာေး၊ လေသခံအဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး၊ ပညာလရေးဆ ုင်ရာ 

အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေးမှ က ုယ်ာစာေးလှယ်ာ အလယာာက် ၁၀၀ လက ာ် ဖ တ်ကကာေး၍ မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် 

လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်န္ှငြို့် ပတ်သက်လသာ ၎င်ေးတ ုြို့၏ ထင်ပမင်ယူာဆခ က်မ ာေး ပပန်လည် ပပင်ဆင် 

ခ က်မ ာေးက ု လဖာထ်ုတ်ရန် တစ်ရက်ကကာနယ်ာပယ်ာအသီေးသီေးမှ ပတ်သက်ဆက်န္ွယ်ာသူမ ာေး 

အလုပ်ရုံ လဆွေးလန္ွေးပွွဲက ု ေီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ တွင် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စည်ပင် သာယာာလရေး လကာ်မတီမှ 

ဦေးစီေး က င်ေးပခွဲြို့ပါသည်  ၎င်ေးအလုပ်ရုံလဆွေးလန္ွေးပွွဲ၏ ရလေ်မ ာေးအလပေါ်မူတည်၍ မမ  ြို့လတာ်စွနြို့်ပစ် 

ပစစည်ေး စီမံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေးစီမံခ က် လနာက်ဆံုေးမူကကမ်ေးက ု ပ ုမ  ုလကာင်ေးမွန်လအာင် 

လရေးဆွွဲခွဲြို့ပါသည်   

အလကာင်အထည် လဖာ်ပခင်ေးဆ ုင်ရာ ကတ ကေတ်ပပ မှုမ ာေး သတ်မှတ်ပခင်ေးန္ှင်ြို့ မဟာဗ ျူဟာ 

လနာက်ဆံုေး အဆငြို့် အတည်ပပ ပပဌာန်ေးပခင်ေးအတွက် မန္တလလေးတ ုင်ေးလေသကကီေး အစ ုေးရ 

ေန်ကကီေးခ  ပ်န္ှငြို့် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်ေန်၊ တ ုင်ေးလေသကကီေးအဆငြို့် ေနက်ကီေးမ ာေး၊ မန္တလလေး စည်ပင် 

သာယာာလရေး လကာ်မတီအဖွွဲြို့ေင်မ ာေး၊ န္ ုင်ငံလတာ်အဆငြို့် အစ ုေးရ အရာရှ မ ာေး၊ သက်ဆ ုင်ရာ 

ဌာနမှျူေးမ ာေး၊ ပညာလရေး အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး၊ မမ  ြို့လနလူထု၊ ပုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍမ ာေးန္ှငြို့် မီေီယာာမ ာေး 

အပါအေင် တက်လရာက်သူဦေးလရ ၁၂၀ ခနြို့်က ု ဖ တ်ကကာေး၍ မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စနွြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံ 

ခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေးစီမံခ က် အမပီေးသတ ် စီရင်ခံစာက ု ၉ ရက်၊ ဩဂ္ုတ်လ၊ ၂၀၁၇ 

ရက်လနြို့တွင် က င်ေးပလသာ မမ  လတာ်အဆငြို့် အလုပ်ရုံ လဆွေးလန္ွေးပွွဲတွင် လနာက်ဆံုေးအကက မ်အလနပဖငြို့် 

တင်ပပခွဲြို့ပါသည် 



မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ ် စွနြို့ပ်စ်အမှိုကစ်မီံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့ ်လုပ်ငန်ေးစမီခံ က ်(၂၀၁၇-၂၀၃၀)    16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MCDC ၏ သနြို့်ရငှ်ေးလရေး 

ဌာနန္ငှြို့အ်တ ူ

ကက  တင်လုပ်လဆာငခ် က်ြ ။ေး 

 ပတ်သကဆ်ကန်္ယွာ်သူမ ာေး 

အာေး သတ်မှတပ်ခင်ေးန္ှငြို့ ်

လဆွေးလန္ေွးပခငေ်းမ ာေး 

 အက ဉေ်းခ  ပ်လလြို့လာပခင်ေးန္ငှြို့ ်

လ ုအပခ် က်မ ာေး 

သတ်မှတပ်ခင်ေး  

 မမ  ြို့လတာ ်

စွနြို့ပ်စပ်စစည်ေး(အမှိုက)်စမီံခနြို့ခ်ွွဲမှု 

မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့ ်လုပ်ငန်ေးစီမခံ က် 

အက ဉေ်းခ  ပ ် ဖ ုံြို့မဖ  ေးမှု 

 မမ  ြို့လတာစ်ွနြို့ပ်စ ်

ပစစည်ေး(အမှိုက်) စမီ ံ

ခနြို့ခ်ွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာ 

မူကကမေ်း ပပင်ဆင်ပခငေ်း 

 ပတ်သကဆ်ကန်္ယွာ်

သူမ ာေးန္ငှြို့ ်

လဆွေးလန္ေွးပခငေ်း 

 မမ  ြို့လတာ ် စွနြို့ပ်စ ်

ပစစည်ေး(အမှိုက်)စမီံခနြို့်ခွွဲမှု 

မဟာဗ ျူဟာ မူကကမေ်းက  ု

ပပန်လည် ဆန်ေးစစ်ပခငေ်း န္ငှြို့ ်

သလဘာတူပခင်ေး 

 မဟာဗ ျူဟာက  ု

လနာက်ဆုံေး 

အတည်ပပ ပခင်ေးန္ှငြို့ ်

ကနဦေးအလကာင်အထည် 

လဖာပ်ခင်ေးန္ှငြို့ ်ပဖနြို့်ပဖျူေးပခင်ေး 

 အဓ က 

ပတ်သကဆ်ကန်္ယွာ်သူမ ာေး 

န္ှငြို့အ်တ ူ

ကနဦေးအစည်ေးအလေေးမ ာေးန္ှငြို့ ်

လဆွေးလန္ေွးပခငေ်းမ ာေး(ဇနန်ေါရမီ ှ

လမ ၂၀၁၆) 

ေုတ ယာအကက မ ်

မမ  ြို့လတာ ် အလုပ်ရံု 

လဆွေးလန္ေွးပွွဲ (ေီဇင်ဘာ 

၂၀၁၆) 

စာေးပွွဲေ ုင်ေး 

အစည်ေးအလေေး၊ 

ပပန်လည်ဆန်ေးစစ်ပခင်ေး 

အစည်ေးအလေေး 

(စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆) 

ပထမအကက မ ် မမ  ြို့လတာ် 

အလုပ်ရံု လဆွေးလန္ွေးပွွဲ (၁၆-

၁၇၊ဇွန်လ၊၂၀၁၆) 

လနာက်ဆုံေးအဆငြို့ ်

အလုပ်ရံုလဆေွးလန္ေွးပွွဲ 

(၉ ရက် ဩဂ္ုတလ် 

၂၀၁၇) 

ပုံ (၁) - ြန္တလ ေးမြ  ြို့လတ။မရ  မဟာဗ ျူဟာ ဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်မှု လုပ်ငန်ေးစဉ်အဆငြို့်ဆငြို့် (ြူရငမေး - IGES၊ ၂၀၁၇) 



မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ ် စွနြို့ပ်စ်အမှိုကစ်မီံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့ ်လုပ်ငန်ေးစမီခံ က ်(၂၀၁၇-၂၀၃၀)    17 

  

 

ပုံ(၂) - မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်တွင် က င်ေးပခွဲြို့လသာ ဘက်လပါင်ေးစုပံါေင်ပတ်သက်သူမ ာေး (ြူရငမေး - 

IGES၊ ၂၀၁၇)



မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ ် စွနြို့ပ်စ်အမှိုကစ်မီံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့ ်လုပ်ငန်ေးစမီခံ က ်(၂၀၁၇-၂၀၃၀)    18 

  

၃  စွနြို့်ပစ ်အမှိုက် စမီံခနြို့ခ်ွွဲလရေး-ယာခုလရာကရှ် လနလသာ အလပခအလန 

၃.၁  ပခ ံငံုသုံေးသပ်ပခင်ေး 

လနထ ုင်သူတစ်သန်ေးခနြို့်ရှ လသာ မန္တလလေးမမ  ြို့သည် ပမန်မာန္ ုင်ငံတွင် ေုတ ယာအကကီေးဆံုေး မမ  ြို့ပဖစ်မပီေး 

(ကုန်ေးလဘာင်လခတ်၏)လနာက်ဆံုေးနန်ေးစ ုက်ရာ မမ  ြို့လတာ်လည်ေးပဖစ်သည်  ပမန်မာန္ ုင်ငံ 

အထကပ် ုင်ေးန္ှငြို့်အလယ်ာပ ုင်ေးလေသ၏ စီေးပွာေးလရေးအခ က်အခ ာပဖစ်မပီေး န္ ုင်ငံ၏ 

ဗုေဓဘာသာထွန်ေးကာေးရာလေသလည်ေးပဖစ်သည်  ရန်ကုန်မမ  ြို့မှ လပမာက်ဘက် ကီလ ုမီတာ  ၆၀၀ ခနြို့် 

အကွာတွင် တည်ရှ မပီေး အလရှြို့ဘက်တွင် ဧရာေတီပမစ်န္ှငြို့်လတာင်ဘက်တွင် ေဌုာေတီပမစ်တ ုြို့ 

ေန်ေးရံထာေးသည်  မန္တလလေးမမ  ြို့က ု မမ  ြို့နယ်ာ ၆ မမ  ြို့နယ်ာပဖငြို့် ဖွွဲြို့စည်ေးထာေးမပီေး လပမဧရ ယာာမှာ ၃၁၄.၇ 

စတုရန်ေး ကီလ ုမီတာရှ သည်  ထ ုမမ  ြို့နယ်ာမ ာေးက ု ထ လရာက်စွာ စီမံအုပ်ခ  ပ်န္ ုင်ရန်န္ှငြို့် ပပည်သူြို့ေန် 

လဆာင်မှုစီမံခနြို့်ခွွဲလရေးမ ာေး ပပ လုပ်န္ ုင်ရန် ရပ်ကွက် ၉၇ ရပ်ကွက်အပဖစ် ထပ်မံပ ုင်ေးပခာေးထာေးသည်  

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေး လကာ်မတီမှ လေသစီမံအုပ်ခ  ပ်လရေး၊ မမ  ြို့ပပ၀န်လဆာင်မှုမ ာေး 

အစီအစဉ်ဆွွဲလရေးန္ှငြို့် အလကာင်အထည်လဖာ်လရေးက ု တာ၀န်ယူာထာေးသည်  

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင် သာယာာလရေးလကာ်မတီက ု မန္တလလေးတ ုင်ေးလေသကကီေးအစ ုေးရ 

စည်ပင်သာယာာလရေးေန်ကကီေး လည်ေးပဖစ်လသာ မမ  ြို့လတာ်ေန ကဦေးလဆာင်သည်  မမ  ြို့လတာ်ေန်က ု 

ေုတ ယာမမ  ြို့လတာ်ေန်၊ အတွင်ေးလရေးမှျူေး၊တွွဲဖက်အတွင်ေးလရေးမှျူေးန္ှငြို့် လကာ်မတီအဖွွဲြို့ေင် ၉ဦေးမှ ကူညီ 

ပံြို့ပ ုေးလပေးပါသည်  

၃.၂  စွနြို့်ပစ်အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး၏ လက်ရှ အလနအထာေး 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီမှ အခ က်အလက်မ ာေးအရ မမ  ြို့လတာ်၏ လက်ရှ  

အမှိုက်ထွက်ရှ မှုမှာ တစ်ရက်လလင် ၉၄၀ တန်ခ  နရှ် မပီေး လူတစ်ဦေးခ င်ေးအလနပဖငြို့် တစ်ရက်လလင် 

၀.၆၄ ကီလ ုဂ္ရမ်ခနြို့်ထွက်ရှ ပါသည်  သ ုြို့လသာ် ပပင်သစ်န္ ုင်ငံအလပခစ ုက် မမ  ြို့ပပေန်လဆာင်မှုမ ာေး 

တ ုေးတက်လရေးစီမံခ က် (FASEP)မှပပ လုပ်လသာ စစ်တမ်ေးအရ လူတစ်ဦေးခ င်ေး၏ တစ်ရက် ပ မ်ေးမလ 

အမှိုက်စွနြို့်ပစ်မှုမှာ ခနြို့်မှန်ေးလပခ ၀.၇၄ ကီလ ုဂ္ရမ်အထ  လရာက်ရှ လာခွဲြို့ပါသည်  

မန္တလလေး၏စီေးပွာေးလရေးဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်မှုလကကာငြို့် အမှိုက်စွနြို့်ပစ် (ထွက်ရှ )မှုသည် ပ ုမ ုစနစ်က စွာ 

စီမံရမညြို့်အလပခအလနက ု လရာက်ရှ လနမပီပဖစ်လကကာင်ေး ၎င်ေးအလနအထာေးက ည န်ပပလနပါသည်  

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စည်ပင်သာယာာလရေး လကာ်မတီက စီမံခနြို့်ခွွဲလသာ စနွြို့်ပစ်အမှိုက်မ ာေးတွင် 

အ မ်သုံေးအမှိုက် (၇၅%)၊ စီေးပွာေးလရေး လုပ်ငန်ေး ထွက်အမှိုက် (၂၄%)န္ှငြို့် ခရီေးသွာေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးမှ 

(၁%)တ ုြို့မ ှအဓ ကအာေးပဖငြို့်  စွနြို့်ပစ်လကကာင်ေးလတွြို့ရပါသည်  ပုံ (၄) တွင် လဖာပ်ပထာေးသညြို့်အတ ုင်ေး 

ထ ုထွက်ရှ လသာ အမှိုက်မ ာေးက ု ခွွဲပခာေး၍ ရာခ ုင်န္ှုန်ေးအာေးပဖငြို့် လဖာပ်ပပါက  
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 ပုပ်သ ုေးလဆွေးလပမြို့လွယ်ာလသာ  အမှိုက်မ ာေး ၆၄% 

 (လအာဂ်္ွဲနစ် စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေး) 

 ပလတ်စတစ် ၁၄% 

 စကကျူန္ှငြို့်ဂ္ ပ်စကကျူ ၆% 

 သစ်သာေးအပ ုင်ေးအစမ ာေး ၃% 

 အထည်အလ ပ်(အေတ်စုတ်မ ာေး) ၄% 

 ဖန်၊ မှန် ကွွဲမ ာေး ၂% 

 သတတ အမ   ေးမ   ေး ၁% 

 အပခာေးပစစည်ေးမ ာေး      ၆%  တ ုြို့ပါေင်လကကာင်ေး 

 လတွြို့ရှ ရပါသည်       

ပုံ(၃) - မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီ (MCDC) (ြူရငမေး - MCDC၊၂၀၁၅) 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်၏ လကရှ် စွနြို့ပ်စ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးစနစ်သည် ပထမအဆင်ြို့သ မ်ေးယူာ ပခင်ေး၊ 

ေုတ ယာအဆငြို့်သ မ်ေးယူာပခင်ေးန္ှငြို့် လနာက်ဆံုေးစွနြို့်ပစ်ပခင်ေး တ ုြို့ပါေင်သည်  ပထမအဆငြို့် သ မ်ေးယူာပခင်ေး 

နည်ေးလမ်ေးမ ာေးတွင် အ မ်တ ုင်ရာလရာက်သ မ်ေးယူာပခင်ေး၊ လမ်ေးလဘေးတွင်ခ  ထာေးလသာ 



မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ ် စွနြို့ပ်စ်အမှိုကစ်မီံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့ ်လုပ်ငန်ေးစမီခံ က ်(၂၀၁၇-၂၀၃၀)    20 

  

အမှိုက်ပုံေးမ ာေးမှ သ မ်ေးယူာပခင်ေးန္ှငြို့် အမှိုက်ကန်၊ အမှိုက်ပုံမ ာေးမှ သ မ်ေးယူာပခင်ေးတ ုြို့ ပါေင်သည်  

အ မ်တ ုင်ရာလရာက် သ မ်ေးယူာပခင်ေးတွင် လခါင်ေးလလာင်ေးတီေးပခင်ေး၊ အသံခ ွဲြို့စက် ပဖငြို့် လကကာ်ပငာပခင်ေး 

ကွဲြို့သ ုြို့လကကာ်ပငာ နည်ေးလမ်ေးမ ာေးစွာ ပါေင်လသာလုပ်သာေးရင်ေးပမစ် အသုံေးပပ မှု ြငြို့်မာေးသညြို့် 

လုပ်လဆာင်ခ က်ပဖစ်မပီေး မမ  ြို့လတာ်၏ အခ   ြို့လနရာမ ာေးတွင် အလပခအလနန္ှငြို့် တည်လနရာလပေါ် 

မူတည်ကာ တွန်ေးလှည်ေးမ ာေး၊ သုံေးဘီေးဆ ုင်ကယ်ာမ ာေးန္ှငြို့် ေန်တင်ထရပ်ကာေးမ ာေးက ု အသုံေးပပ ၍ 

လဆာင်ရွက်ပါသည်  အ မ်တ ုင်ရာလရာက် သ မ်ေးယူာ ပခင်ေးအပပင် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် 

စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီသည် အမှိုက်ပုံေးမ ာေး (ခနြို့်မှန်ေး လပခ ၇ ကုဗမီတာရှ လသာ) က ု 

လစ ေးမ ာေး၊ စီေးပွာေးလရေးအခ က်အပခာ လနရာမ ာေးန္ှငြို့် ရပ်ကွက်မ ာေးအတွင်ေးတွင် အမှိုက်မ ာေးက ု 

အလွယ်ာတကူ စွနြို့်ပစ်န္ ုင်ရန်အတွက် လေသခံ လနထ ုင်သူမ ာေး သူတ ုြို့၏ အနီေးအနာေးတွင် အမှိုက် 

စွနြို့်ပစ်န္ ုင်ရန် လနရာ ၇၂ လနရာတွင် ပဖနြို့်က က်ထာေးရှ သည်  အမှိုက်ပုံေးမ ာေးတွင် 

ပပညြို့်သွာေးလသာအခါ အမှိုက်စွနြို့်ပစ်ရာလနရာ အသီေးသီေးတ ုြို့ တ ုက်ရ က်ုသယ်ာလဆာင်၍ စွနြို့်ပစ်ပခင်ေး 

စနစ်က ုလည်ေး အသုံေးပပ ပါသည်  သ ုြို့လသာ် မမ  ြို့လတာ်၏အမှိုက် သ မ်ေးယူာလသာ စနစ် 

ထ လရာက်ပပညြို့်ေမှုမရှ ပခင်ေး၊  အလပခခံလ ုအပ် ခ က်ပပညြို့်ေမှု နည်ေးပါေးပခင်ေးန္ှငြို့် လူထု 

သတ ပပ မှုအဆငြို့်နည်ေးပါေးပခင်ေးတ ုြို့လကကာငြို့် ခွငြို့်ပပ ခ က် မရှ လသာ မတည်လဆာက်ထာေးလသာ 

လနရာမ ာေးတွင် စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးမ ာေး ဆက်လက် ပဖစ်လပေါ်လနဆွဲ ပဖစ်သည်  စနွြို့်ပစ်အမှိုက်မ ာေးက ု 

ဟင်ေးလင်ေးပပင်မ ာေးတွင် မည်သညြို့် ပတေ်န်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးမှုမှမရှ ဘွဲ မကကာခဏ 

စွနြို့်ပစ်လနပခင်ေးပဖစ်မပီေး ေန်ထမ်ေးမ ာေး အလနပဖငြို့် အမှိုက်သ မ်ေးယာာဉ်မ ာေးသ ုြို့ လူလုပ်အာေးပဖငြို့် 

သ မ်ေးယူာထညြို့်ကာ အမှိုက်စနွြို့်ပစ် လနရာမ ာေးသ ုြို့ သယ်ာလဆာင်ကကရသည်  မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် 

စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီမှ အခ က်အလက်မ ာေးအရ မမ  ြို့လတာ်၏ ပ မ်ေးမလစွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်သ မ်ေးယူာန္ ုင်မှုမှာ ၈၀% ခနြို့်ရှ သည်  သ ုြို့လသာ် ပပင်သစ်အလပခပပ  မမ  ြို့ပပေန်လဆာင်မှုမ ာေး 

တ ုေးတက်လရေး စီမံခ က် (FASEP)မှပပ လုပ်လသာ စစ်တမ်ေးနမူနာအရ မမ  ြို့အစွန်ဧရ ယာာတ ုြို့တွင် 

အမှိုက် သ မ်ေးယူာပခင်ေး ၅၀%ထကပ် ုနည်ေးမပီေး မမ  ြို့ပပဧရ ယာာန္ှငြို့် ကွွဲပပာေးပခာေးနာေးသည်က ု လတွြို့ရှ  

ရသည်  

ယာခုလက်ရှ တွင် မန္တလလေး၌ အမှိုက်က ု တရာေးေင် ခွွဲပခာေးစွနြို့်ပစ်လစမပီေး စမီံခနြို့်ခွွဲသညြို့်စနစ် 

(သ မ်ေးဆည်ေးသညြို့်စနစ်) အလကာင်အထည်လဖာ်လနပခင်ေးမရှ လပ   မန္တလလေး၏ စနွြို့်ပစ်အမှိုက် 

စီမံခနြို့်ခွွဲမှုအခန်ေးကဏ္ဍတွင် အင်အာေး ၁၀၀၀ ခနြို့်ရှ သညြို့ ်ပုဂ္ဂလ က အမှိုက်သ မ်ေးသူမ ာေးသည်လည်ေး 

အလရေးပါလကကာင်ေး လတွြို့ရှ ရပါသည်  ထ ုသူတ ုြို့သည် အ မ်လပါက်လစြို့သွာေးလရာက်၍ အမှိုက်သ မ်ေးပခင်ေး၊ 

ပပန်လည် အသုံေးခ န္ ုင်လသာ ပစစည်ေးမ ာေးက ု လရွေးယူာပခင်ေး၊ ေုတ ယာအဆငြို့် အမှိုက်သ မ်ေးလနရာမ ာေး 

(အမှိုက်သ မ်ေးယာာဉ်၊ အမှိုက်ပုံရှ သညြို့် လနရာမ ာေး)သ ုြို့ သွာေးလရာက်ပ ုြို့လဆာင်ပခင်ေး၊ အမှိုက်က င်ေးသ ုြို့ 

ပ ုြို့လဆာင်ပခင်ေး ပဖငြို့်လည်ေး ပါေင် လုပ်လဆာင်လနကကပါသည်  လရွေးယူာရရှ လသာ ပပန်လည် 
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အသုံေးပပ န္ ုင်သညြို့် ပစစည်ေး (Recyclable Material) မ ာေးက  ု လကက်ာေး 

ေယ်ာယူာလရာင်ေးခ သူမ ာေးသ ုြို့ ပပန်လည် လရာင်ေးခ ပါသည်  ထ ုသူမ ာေးက လ ုအပ်သလ ု 

ထပ်မံခွွဲပခာေးပခင်ေး၊ လဆေးလကကာ သနြို့်စင်ပခင်ေး၊ ထုတ်ပ ုေးပခင်ေးမ ာေးပပ လုပ်၍ အလဟာင်ေး 

ပစစည်ေးလစ ေးကွက်သ ုြို့ တင်ပ ုြို့လရာင်ေးခ  ပါသည်   

ပ ုံ (၄) - ြန္တလ ေးမြ  ြို့လတ။မ၏ စ န်ြို့မပစမအြှိုကမအြ   ေးအစ။ေးြ ။ေး (ြရူငမေး - MCDC၊ ၂၀၁၆) 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီအလနပဖငြို့် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်မ ာေးက ု မှိုက်က င်ေး (၂)ခု 

အပါအေင် လနရာ (၃)ခု၌ စီမံလုပ်လဆာင်လကကာင်ေး လတွြို့ရပါသည်  မန္တလလေးမမ  ြို့၏ 

လပမာက်ဘက်ကကာနီကန်၌ တစ်ရက်က ု (၄၅၀)ခနြို့် စုပုံသညြို့် အမှိုက်က င်ေး လတာင်ဘက်၊ 

လတာင်အင်ေးလပမာက်အင်ေးလနရာ၌ တစ်ရက်က ု (၄၀၀)ခနြို့် စုပုံသညြို့် အမှိုက်က င်ေး န္ှငြို့် 

တစ်ရက်တန်(၃၀)က  အမှိုက်မီေးရှိုြို့စက်တစ်ခုတ ုြို့ပဖစ်ပါသည်  အမှိုက်မီေးရှိုြို့စက်မှာ 

လကရှ် အခ  န်၌လည်ေး အလုပ်မလုပ်န္ ုင်လကကာင်ေး လတွြို့ရသည်   စွမ်ေးအာေးနည်ေးပခင်ေး၊ လလာင်စာဆီ 

သုံေးစွွဲမှုမ ာေးပခင်ေး၊ ပပင်ဆင်ထ န်ေးသ မ်ေးမှု နည်ေးပခင်ေးတ ုြို့မှာ လည်ေး စ န်လခေါ်မှုမ ာေးပဖစ်ပါသည်  အမှိုက် 

က င်ေးမ ာေးတွင် အမှိုက်မ ာေးက ု လပမပပင် (သ ုြို့မဟုတ်) အမှိုက်မ ာေးလပေါ်၌ ထပ်မံပုံခ မပီေး အမှိုက် 

လရွေးလကာက် သူမ ာေးက လရွေးကာ လပမထ ုေးစက်ပဖငြို့် အမှိုက်က ု ပဖနြို့်ပခင်ေး စုပုံပခင်ေးမ ာေး 

လဆာင်ရွက်လကကာင်ေး လတွြို့ရပါသည်  မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စည်ပင်သာယာာလရေး လကာ်မတီ 

၆၅% ၆% 

၂% 

၁% 

၁၅% 

၂% 

၄% 

၁% ၄% 

 ြန္တလ ေးမြ  ြို့ြ  

စ န်ြို့မပစမစစညမေးထ ကမရ  ြှု % လအ။မဂွဲန်စမ 
- သစမသ။ေး 

စကကူ + ကတမထူမပ။ေး  
စ စ လပေါငမေး 

ဖန်မ 

သတတ  

ပ တမစတစမ 

မြပမလပေါငမေးပစစညမေးြ ။ေး 

အထညမအ  ပမ 

လ ေးအန္တရ။ယမရ   စ န်ြို့မပစမပစစညမေး ဓာတ်မပ ြုန ိုငသ် ာ  စ္စည််းနငှ  ်အပ ာ်း စ္စည််းမ ာ်းl 
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နယ်ာန မ တ်အတွင်ေးတွင် စကကျူ၊ ပလတ်စတစ်၊ သတတ ၊ ပလတ်စတစ်ပုလင်ေးမ ာေး၊ ပပန်လည် 

အသုံေးပပ လသာ ဖန်ပုလင်ေးမ ာေးက ု ခွွဲထုတ်မပီေး ပပန်လည်လရာင်ေးခ လသာ ပပန်လည် 

အသနြို့်ပစစည်ေးေယ်ာယူာသူမ ာေးထံသ ုြို့ ထပ်မံလရာင်ေးခ  ကကသည်  မမ  ြို့လတာ်အတွင်ေးတွင် လည်ပတ် 

လ က်ရှ လသာ စကကျူ၊ ပလတ်စတစ်၊ သတတ ၊ ပလတ်စတစ် ပုလင်ေးမ ာေး၊ ပပန်လည်အသုံေးပပ လရေး 

လုပ်ငန်ေးအလသေးန္ှငြို့် အလယ်ာအလတ် မ ာေး အကကမ်ေးဖ င်ေး ၄၀၀ ခနြို့်ရှ သည်ဟု ခနြို့်မှန်ေးသ ရှ  ရသည်  

            ပုံ(၅) - ကက။န်ီကန်မ၌ လမြမြ  ပမစ ပ ုံစ န်ြို့မပစမမခငမေး (ြူရငမေး - IGES၊ ၂၀၁၆) 

ထ ုလုပ်လဆာင်မှုမ ာေးက ု ကကညြို့်ပခင်ေးပဖငြို့် အမှိုက်စွနြို့်ပစ်လနရာမ ာေးသည် လုံလလာက်လသာ 

လပမလနရာက ု မထ န်ေးထာေးလကကာင်ေးန္ှငြို့် အမှိုက်ပုံမ ာေးမှထွက်ရှ လသာ လရဆ ုေး စီမံခနြို့်ခွွဲမှုက ု 

ထ လရာက်စွာမပပ လုပ်န္ ုင်လကကာင်ေး သ သာထင်ရှာေးပါသည်  သ ုြို့လသာ်လည်ေး လကရှ် တွင်  

မန္တလလေး၏ လကရှ် အမှိုက်စွန်ြို့ပ်စ်လနရာမ ာေးမှ လလထု၊ လရထုညစ်ညမ်ေးမှုန္ှငြို့် ပတ်သက် လသာ 

အခ က်အလက်မ ာေး တ ုင်ေးတာစုလဆာင်ေး လကာက်ယူာပခင်ေး မရှ လသေးလပ  အမှိုက်က င်ေး 

လနရာမ ာေးတွင် အလုပ်လုပ်ကကရလသာသူမ ာေးအတွက် အန္တရာယ်ာအလွန်မ ာေး လနလကကာင်ေး 

သ လာလှလပသည်  
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ထ ုြို့အပပင် မန္တလလေးတွင် ပပည်ကကီေးတံခွန်မမ  ြို့နယ်ာ (မမ  ြို့လတာ်၏ လတာင်ဘက်ပခမ်ေး)၌ ၁၉၉၁-၁၉၉၂ 

ကစ၍ တည်လထာင်ခွဲြို့လသာ စက်မှုဇုံ ၃ ခုရှ သည်  ထ ုဇုံမ ာေးတွင် ကွွဲပပာေးလသာ စက်မှုလက်မှု 

လုပ်ငန်ေးမ ာေး ၁၅၀၀ ခနြို့်လုပ်က ုင်လနကကသည်  လကရှ် တွင် မန္တလလေးစည်ပင်သာယာာအလနပဖငြို့် 

စက်မှုစွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးမ ာေးက ု စည်ပင်သာယာာစွနြို့်ပစ် ပစစည်ေးမ ာေးန္ှငြို့်အတ ူ သ မ်ေးယူာလနရသည်  

စက်မှုစွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးထွက်ရှ မှု၊ သီေးပခာေးသ မ်ေးယူာမှု စနစ်မ ာေး၊ ေန်ထမ်ေးအလရအတွက်၊ ယာာဉ်အလရ 

အတွက် သ ုြို့မဟုတ် စက်မှုစွနြို့်ပစ် ပစစည်ေးမ ာေးက ု ရည်ရွယ်ာအသုံေးပပ လသာ လနာက်ဆံုေးအဆငြို့် 

လုပ်လဆာင်ပခင်ေးနည်ေးလမ်ေးတ ုြို့ န္ှငြို့် ပတ်သက်၍ တ က လသာ အခ က်အလက်မ ာေး မရှ လပ  

သနြို့်ရှင်ေးလရေးဌာန၏ အခ က်အလက်မ ာေးအရ လကရှ် တွင် လဆေးဘက်ဆ ုင်ရာ/လဆေးရုံ 

စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးမ ာေးက ုသာ စည်ပင်သာယာာစွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးမ ာေးန္ှငြို့် သီေးသနြို့်ခွွဲမပီေး လုပ်လဆာင် 

လလက်ရှ သည်   လဆေးဘက်ဆ ုင်ရာ စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးမ ာေး စွနြို့်ထုတ်မှုသည် ခနြို့်မှန်ေးလပခ ၂ တန်/ရက် 

ပဖစ်မပီေး ကူေးစက်န္ ုင်လသာစွနြို့်ပစ်ပစစည်ေး (၁၇၈၀ ကီလ ုဂ္ရမ်/ရက်)၊ ရှန္ ုင်လသာစွနြို့်ပစ်ပစစည်ေး (၄၆ 

ကီလ ုဂ္ရမ်/ရက်)န္ှငြို့် အလထွလထွစွနြို့်ပစ်ပစစည်ေး (၃၀၉ ကီလ ုဂ္ရမ်/ရက်)ဟ၍ူ အမ   ေးအစာေး မ ာေးစွာ 

ခွွဲပခာေးထာေးသည်  သ မ်ေးယူာရရှ လသာ လဆေးဘက်ဆ ုင်ရာ စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးမ ာေးက ု မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် 

လပမာက်ဘက်ပ ုင်ေးမှ ကကာနီကန်အမှိုက်စွနြို့်ပစ်ရာလနရာတွင် တည်ရှ လသာ မီေးရှိုြို့က င်ေးထွဲတွင် 

မီေးရှိုြို့ဖ က်ဆီေးပါသည်  

ပုံ(၆) - စကမရ ုံတစမခ ရ   လရဆ  ေးသန်ြို့မစငမသညြို့မစကမ (ြူရငမေး - IGES၊ ၂၀၁၆) 
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စွနြို့်ပစ်အရည်မ ာေး၊ အ မ်သုံေးစွနြို့်ပစ်ရည်မ ာေး (လနအ မ်၊ ကုန်သွယ်ာရာ) စွနြို့်ထုတ်မှုသည် ၁၅၀၀၀ 

ကုဗမီတာ/န္ှစ်ရှ သည်က ု လတွြို့ရှ ရသည်  အ မ်သုေံးစွနြို့်ပစ်လရ ပပ ပပင်သနြို့်စင်ပခင်ေး လုပ်ငန်ေးစဉ် 

(လလသလပ်ခံပခင်ေးသာ)က  ုသဂ္ဂဇာလခ ာင်ေး(၃)လနရာတွင် လုပ်လဆာင်သည်  အ မ်သုံေး စွနြို့်ပစ်လရက ု  

လခ ာင်ေးမ ာေးထွဲသ ုြို့ တ ုက်ရ ုက်စွနြို့်ပစ်သည် (ဥပမာ သဂ္ဂဇာလခ ာင်ေး၊ လရ တလခ ာင်ေး၊ 

လငွတလခ ာင်ေးစသည်ပဖငြို့်)  လကရှ်  စက်မှုလရဆ ုေးစွနြို့်ပစ် ထုထည်ပမာဏမှာ တစ်ရက်လလင် ၂၀၀၀ 

ကုဗမီတာပဖစ်မပီေး မ လလာန္ှငြို့် စက်မှုစွနြို့်ပစ်ရည် မ ာေးအတွက် သငြို့်တငြို့်လကာင်ေးမွန်လသာ 

ပပ ပပင်သနြို့်စင်နည်ေးမရှ လပ  လဆေးရုံမ ာေးမှ ထွက်ရှ လသာ အန္တရာယ်ာရှ လရဆ ုေးမ ာေးက ု ကလ ုရင်ေး 

အနည်ေးငယ်ာခတ်ပခင်ေးပဖငြို့် ပပ ပပင် သနြို့်စင်လနကကသည်  

၃.၃  တည်ဆွဲမူေါေန္ှငြို့်စညေ်းမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေး 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက် စီမံလရေးန္ှငြို့်သက်ဆ ုင်လသာ န္ ုင်ငံအဆငြို့်န္ှငြို့် လေသအဆငြို့်မူေါေမ ာေး၊ ဥပလေမ ာေးန္ှငြို့် 

စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးအခ   ြို့ ရှ ပါသည်  ၁၉၉၄ ခုန္ှစ် ပမန်မာန္ ုင်ငံလုံေးဆ ုင်ရာ ပတ်ေန်ေးက င် 

ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးမူေါေအရ လရ၊ လပမ၊ သစ်လတာ၊ ဓါတ်သတတ ၊ လရထွက် အရင်ေးအပမစ်မ ာေးန္ှငြို့် 

အပခာေးသဘာေအရင်ေးအပမစ်မ ာေးက ုအသုံေးပပ ပခင်ေး၊ ထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် ကာကွယ်ာပခင်ေးတ ုြို့န္ှငြို့် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ ပတ်ေန်ေးက င်ဆ ုင်ရာ စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးက ု ခ မှတ်ခွဲြို့သည်  ထ ုြို့အပပင် 

သဘာေအရင်ေးအပမစ်မ ာေး ပူေးလပါင်ေးစီမံ ခနြို့်ခွွဲပခင်ေးက ု အလကာင်အထည်လဖာ်ရန်အတွက် 

ပမန်မာန္ ုင်ငံ၏ ကတ လပေးမပီေးလသာ လုပ်လဆာင်ခ က် ၂၁ ခုမှတ်တမ်ေး (၁၉၉၇)သည် 

ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး တ ုေးတက်မှု အဓ ကပစ်မှတ်မ ာေး ပပညြို့်မီလရေးအတွက် အလသေးစ တ် 

အစီအစဉ်ပဖစ်သည်  ၂၀၀၉ ခုန္ှစ်တွင် ပမန်မာန္ ုင်ငံအတွက် အလရေးကကီေးလသာ အဆငြို့်က ု 

သတ်မှတ်ခွဲြို့ကာ န္ ုင်ငံလုံေးဆ ုင်ရာ ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးတ ုေးတက်မှုနည်ေးဗ ျူဟာ (NSDS)က  ုပပင်ဆင်မပီေး 

ထ ုလမ်ေးည န်ခ က်မ ာေးက ု ပတ်ေန်ေးက င်၊ စီေးပွာေးလရေးန္ှငြို့်လူအဖွွဲြို့အစည်ေးဟူလသာ ထ န်ေးသ မ်ေးရမညြို့် 

အဓ ကကဏ္ဍ ၃ ခုလုံေး သဟဇာတက က  ဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်လစရန်အတွက် အသုံေးပပ ရန် 

ရည်ရွယ်ာသည်  န္ ုင်ငံလုံေးဆ ုင်ရာ ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးဥပလေန္ှငြို့် ပတ်ေန်ေးက င် 

ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး ဦေးစီေးဌာန (ECD)တ ုြို့က ု ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး န္ှငြို့်ကာကွယ်ာလရေး 

ဖွွဲြို့စည်ေးပုအံပဖစ် ၂၀၁၂ ခုန္ှစ်တွင် ခ မှတ်ပပဌာန်ေးခွဲြို့သည်  ဖွံြို့မဖ  ေးလရေး ပလရာဂ္ က်မ ာေးမှ ရရှ လသာ 

ပတ်ေန်ေးက င်ဆ ုင်ရာန္ှငြို့် လူမှုလရေးရ ုက်ခတ်မှု မ ာေးက ု ထ လရာက်စွာ ကာကွယ်ာန္ ုင ် လစရန် 

ဟလူသာအပမင်ပဖငြို့် ပတ်ေန်ေးက င်အရည်အလသွေး (ထုတ်လုပ်မှု) လမ်ေးည န်ခ က်မ ာေးန္ှငြို့် 

ပတ်ေန်ေးက င် ရ ုက်ခတ်မှုအကွဲပဖတ်ပခင်ေး လုပ်ငန်ေးစဉ်မ ာေးက ုလည်ေး န္ ုင်ငံအဆငြို့်တွင် ခ မှတ် 

ပပဌာန်ေးခွဲြို့သည်  န္ ုင်ငံအဆငြို့် မူေါေမ ာေးန္ှငြို့် ဥပလေမ ာေးအပပင် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် 

စည်ပင်သာယာာလရေး လကာ်မတီသည် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးန္ှငြို့် ပတ်ေန်ေးက င် ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး 
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အတွက် ပတ်ေန်ေးက င် ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးန္ှငြို့် သနြို့်ရှင်ေးလရေးဆ ုင်ရာ နည်ေး ဥပလေမ ာေး ကွဲြို့သ ုြို့လသာ 

ဥပလေမ ာေး၊ စည်ေးမ ဉ်ေး စည်ေးကမ်ေးမ ာေးက ုလည်ေး ခ မှတ်ခွဲြို့သည်  

၃.၄  ဖွွဲြို့စညေ်းပုံန္ ငြို့မ  ဏ္လရေးြလူ ။ငမ 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သည် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်၏ မမ  ြို့နယ်ာ ၆ ခုလုံေးရှ  စွနြို့်ပစ်အမှိုက် 

စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးအပါအေင် မမ  ြို့ပပေန်လဆာင်မှုမ ာေးက ု ဘဏ္ဍာလငွသုံေးစွွဲလရေး၊ စီမံလရေးန္ှငြို့် 

လုပ်လဆာင်လပေးလရေးတ ုြို့က ု တာေန်ယူာရလသာ မမ  ြို့လတာ်အစ ုေးရပဖစ်သည်  မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် 

စည်ပင်၏ အုပ်ခ  ပ်လရေးဖွွဲြို့စည်ေးပုံက ု မန္တလလေးတ ုင်ေးလေသကကီေးအစ ေုးရ၏ တ ုေးတက်ဖွံြို့မဖ  ေးလရေး 

ေန်ကကီေးပဖစ်လသာ မမ  ြို့လတာ်ေန်က ဦေးလဆာင်သည်  မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင် ၏ 

လနြို့စဉ်လုပ်ငန်ေးလဆာင်တာမ ာေးတွင် မမ  ြို့လတာ်ေန်က ု ေုတ ယာမမ  ြို့လတာ်ေန်၊ အတွင်ေးလရေးမှျူေး၊ 

တွွဲဖက်အတွင်ေးလရေးမှျူေးန္ှငြို့် လကာ်မတီေင် ၉ ဦေးမှ ကူညီလပေးသည်  လကရှ် တွင် 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်က ု ေန်ထမ်ေး ၆၀၀၀ လက ာ်ပါေင်လသာ ဌာန ၁၄ ခုပဖငြို့် ဖွွဲြို့စည်ေးထာေးသည်   

၎င်ေးဌာနမ ာေးအာေးလုံေးတွင် သနြို့်ရှင်ေးလရေးဌာန ၊ လရန္ှငြို့်သနြို့်ရှင်ေးမှုဌာန န္ငှြို့် ပန်ေးဥယာ ာဉ်န္ှငြို့် 

ကစာေးကွင်ေးမ ာေးဌာန၊ စီမံလရေးရာ ဌာန၊ဘဏ္ဍာလရေးဌာန ၊ အခွန်ဌာန၊ 

စ ုက်ပ   ေးလရေးန္ှငြို့်လမွေးပမျူလရေးဌာန၊ ပပည်သူြို့ဆက်ဆံလရေးန္ှငြို့် ပပန်ကကာေးလရေးဌာနန္ှငြို့် စစ်လဆေးလရေးဌာန 

တ ုြို့က  ု သက်ဆ ုင်ရာ နယ်ာပယ်ာအတွင်ေး အမှိုက်စွနြို့်ပစ်မှု စီမံခနြို့်ခွွဲမှု လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေးလပေါ် 

အလလေးလပေးလဆာင်ရွက်သည်   

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးန္ှငြို့် ဆက်စပ်လသာ ဘဏ္ဍာလငွအသုံေးစရ တ်မ ာေး၏ အပမငြို့်ဆံုေး 

ရာခ ုင်န္ှုန်ေးသည် လုပ်သာေးန္ှငြို့်စွနြို့ပ်စ်ပစစည်ေးက ုင်တွယ်ာပပ ပပင်သနြို့်စင်ပခင်ေးတ ုြို့န္ှငြို့ ် ဆက်စပ် 

လနသည်က ု လတွြို့ရသည်  ၂၀၁၅ ခုန္ှစ်တွင် စွန်ပစ်အမှိုက်သ မ်ေးယူာပခင်ေးန္ှငြို့် ပပ ပပင် သနြို့်စင်ပခင်ေး 

လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေးအတွက် ခနြို့်ထာေးလသာ အလုပ်သမာေးစုစုလပါင်ေး ၂၀၀၀ လက ာ် ရှ သည်  

စာရင်ေးအရ စုစုလပါင်ေးေန်ထမ်ေး၏ ၅၅%သည် ပထမ အဆငြို့်စွန်ြို့ပစ် အမှိုက် သ မ်ေးယူာပခင်ေး၊ 

အလုပ်သမာေး ၂၀%သည် ေုတ ယာအဆငြို့် စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် သ မ်ေးယူာပခင်ေးတွင် ပါေင်မပီေး အပခာေး 

၂၅%သည် အမှိုက်သ မ်ေးယာာဉ်မ ာေး၏ ယာာဉ်လမာင်ေးမ ာေးအပဖစ် တာေန်ထမ်ေးလဆာင်သည်  

ထ ုြို့အပပင် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သည် မမ  ြို့လတာ်တွင်ေး စွနြို့်ပစ်အမှိုက်သ မ်ေးဆည်ေးမှုန္ှငြို့် 

တ ုေးတက်လကာင်ေးမွန်လစရန် ခရ ုင်န္ှငြို့်မမ  ြို့နယ်ာ ဖွံြို့မဖ  ေး တ ုေးတက်လရေးလကာ်မတီန္ှငြို့် အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး၊  

လေသန္တရ က န်ေးမာလရေးဌာနမ ာေး၊ ရပ်ကွက်လကာ်မတီမ ာေး၊ ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးဌာန၊ 

လေသဆည်လပမာင်ေးန္ှငြို့် ပပည်သူြို့လုပ်လဆာင်ခ က်ဌာနမ ာေး၊ NGO မ ာေး၊ န္ ုင်ငံလရေးပါတီမ ာေးန္ှငြို့် 

ပပည်သူလူထုမ ာေး ကွဲြို့သ ုြို့လသာ ကွွဲပပာေးသညြို့် လေသခံမ ာေးန္ှငြို့် အရပ်ဘက်အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေးန္ှငြို့် 

ရင်ေးန္ှီေးစွာ လုပ်က ုင်လလက်ရှ သည်   
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သနြို့်ရှင်ေးလရေးဌာန၏ အခ က်အလက်မ ာေးအရ ဌာန၏ န္ှစ်စဉ်လည်ပတ်ပခင်ေး န္ငှြို့် ထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေး 

အတွက် ကုန်က စရ တ်သည် ၂၀၁၅/၂၀၁၆ န္ှစ်တွင် ၄၉၄၆ မီလီလလ ံက ပ် (၃.၆ မီလီလလံ လေေါ်လာ) 

ရှ ပါသည်  သ ုြို့လသာ် အဆ ုပါန္ှစအ်တွင်ေး ပပည်သူြို့သနြို့်ရှင်ေးလရေး အခွန် (၃၂၀ မီလီလလံက ပ်)၊ ပပည်သူ၊ 

စီပွာေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှငြို့် အဖွွဲြို့အစည်ေး အလဆာက်အဦေးမ ာေး သနြို့်ရှင်ေးပခင်ေးမှ ရရှ လသာ အခွန် (၃၂ 

မီလီလလံ က ပ်)၊ လဆေးရုံစွနြို့ပ်စ်အမှိုက် သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးမှ လကာက်ယူာရရှ လသာ ပ ုက်ဆံမ ာေး (၂၉ 

မီလီလလံ က ပ်)၊ ဟ ုတယ်ာမ ာေး (၁၂၀ မီလီလလ ံ က ပ်) န္ှငြို့် လုပ်ငန်ေးမ ာေး (၁၅၀ မီလီလလံ က ပ်) 

အပါအေင် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု ေန်လဆာင်မှု လပေးပခင်ေးမှ ရရှ လသာ စုစုလပါင်ေး ေင်လငွသည် ၆၅၁ 

မီလီလလံ က ပ် (၀.၅ မီလီလလံ လေေါ်လာ) သာ ပဖစ်ပါသည်  က န်လငွ (၃.၁ မီလီလလံ လေေါ်လာ) က ု 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စည်ပင်သာယာာလရေး လကာ်မတီ၏ န္ှစ်စဉ် လုပ်ငန်ေး လည်ပတ်ပခင်ေးမှ ရရှ လသာ 

လငွပဖငြို့် လထာက်ပံြို့လပေးခွဲြို့ပါသည်  

၃.၅  အနာဂ္တစ် နလ်ခေါ်မှုမ ာေး 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်တွင် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးန္ှငြို့် ပတ်သက်လသာ အဓ က 

စ န်လခေါ်မှုမ ာေးက ု လအာက်ပါအတ ုင်ေး အက ဉ်ေးခ  ပ်လဖာ်ပပထာေးသည်  

စနွြို့ပ်စအ်မှိုကထ်ွကရ်ှ ပခင်ေးန္ငှြို့စ်မီခံနြို့ခ်ွွဲပခင်ေး 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်တွင် စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် စွနြို့်ထုတ်ပခင်ေးသည် လ င်ပမန်စွာ ပမငြို့်တက် 

လ က်ရှ သည်  က န်ေးဂ္ဏန်ေးမ ာေးအရ အမှိုက် ထွက်ရှ မှုသည် ၂၀၀၅ ခုန္ှစ်တွင ်၂၅၉ တန်၊ ၂၀၁၅ 

ခုန္ှစ်တွင် တစ်ရက် ၈၉၆ တန်သ ုြို့ပမငြို့်တက် လာခွဲြို့သည်  မမ  ြို့နယ်ာမ ာေးတ ုေးခ ွဲြို့ ပူေးလပါင်ေး 

ပါေင်လာပခင်ေးန္ှငြို့် အုပ်ခ  ပ်ရလသာ မမ  ြို့လတာ်နယ်ာန မ တ်မ ာေး ပဖည်ေးပဖည်ေးခ င်ေး 

က ယ်ာပပနြို့်လာပခင်ေးလကကာငြို့်ပဖစ်သည်  ၁၉၉၃ခုန္ှစ် မန္တလလေးမမ  ြို့တွင် ရပ်ကွက် ၅၄ခု ပါေင်လသာ 

မမ  ြို့နယ်ာ ၄ ခုသာရှ ခွဲြို့သည်  သ ုြို့လသာ် ၂၀၁၅ ခုန္ှစ်တွင် ထ ုက န်ေးဂ္ဏန်ေး မ ာေးသည် ရပ်ကွက် ၉၇ 

ခုပါေင်လသာ မမ  ြို့နယ်ာ ၆ ခုအထ  ပမငြို့်တက်လာခွဲြို့သည်  မမ  ြို့လတာ်တွင်ေး လဦူေးလရ ပမငြို့်တက်န္ှုန်ေး 

လ င်ပမန်ပခင်ေးလကကာငြို့် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်ထွက်ရှ မှု န္ှငြို့်သ မ်ေးယူာရမှုသည်လည်ေး လ င်ပမန်စွာ 

ကကီေးမာေးလာခွဲြို့သည်  ထ ုြို့အပပင် လနထ ုင်မှုပုံစံမ ာေး၊ စီေးပွာေးလရေးအရ တ ုေးတက်လာပခင်ေးန္ှငြို့် 

လပပာင်ေးလွဲလာပခင်ေးလကကာငြို့် လလပ်စစ်စွနြို့်ပစစည်ေးကွဲြို့သ ုြို့ နည်ေးလမ်ေးမှန်လသာ စီမံခနြို့်ခွွဲမှုစနစ်က ု 

လ ုအပ်သညြို့် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်အမ   ေးအစာေးမ ာေးစွာ ရှ လာခွဲြို့သည်   

စက်မှုဇုံမ ာေး တည်လထာင်လာပခင်ေးလကကာငြို့် စက်မှုစွနြို့်ပစ် အမှိုက် န္ငှြို့် အန္တရာယ်ာရှ လသာ စွနြို့်ပစ 

အမှိုက် ပမာဏပမြှငြို့်တက်မှုလည်ေး ပဖစ်လပေါ်လာခွဲြို့သည်  သ ုြို့လသာ် ထ လရာက် 

လသာစီမံခနြို့်ခွွဲလရေးစနစ်မရှ ပခင်ေးလကကာငြို့် အန္တရာယ်ာရှ လသာ စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် မ ာေးက ု အ မ်သုံေး 



မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ ် စွနြို့ပ်စ်အမှိုကစ်မီံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့ ်လုပ်ငန်ေးစမီခံ က ်(၂၀၁၇-၂၀၃၀)    27 

  

စွနြို့်ပစ်အမှိုက် န္ှငြို့်အတူ သ မ်ေးယူာမပီေး အမှိုက်စွနြို့်ပစ်ရာလနရာမ ာေးတွင် စွနြို့်ပစ်ကကသည်  

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်အလနပဖငြို့် နည်ေးလမ်ေးမှန်လသာ စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စွနြို့်ပစ်လရေး 

နည်ေးလမ်ေးမ ာေးက ု သတ်မှတ ် အလကာင်အထည် လဖာ်ရာတွင် ကကီေးမာေးလသာ စ န်လခေါ်မှုက ု 

ရင်ဆ ုင်ရလ က်ရှ သည်  လကရှ်  အမှိုက်စွနြို့ပ်စ်ရာ လနရာမ ာေးမှ လနာက်ထပ် ၂-၄ န္ှစ်ကာလအတွင်ေး 

သက်တမ်ေးကုန်ဆံုေးခ  န် လရာက်လတာြို့မည်ဟု မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စည်ပင်က ခနြို့်မှန်ေးထာေးမပီေး 

မမ  ြို့လတာ်နယ်ာန မ တ်အတွင်ေး သငြို့်လတာ်လသာ အစာေးထ ုေး လပမလနရာမ ာေးက ု ရှာလဖွရန် 

အခကအ်ခွဲမ ာေးကက ံလတွြို့လနရသည်  စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် စွနြို့်ထုတ်ပခင်ေးမ ာေး ပုံလနပခင်ေးလကကာငြို့် စွနြို့်ပစ 

အမှိုက် သ မ်ေးယူာေန်ထမ်ေးမ ာေးန္ှငြို့် က ရ ယာာမ ာေး လ ုအပ်ခ က်က ု ပဖစ်လာလစကာ စွနြို့်ပစ် အမှိုက် 

စီမံခနြို့်ခွွဲပခင်ေး ေန်လဆာင်မှုမ ာေး၏ ကုန်က  စရ တ် လွန်စွာ ပမငြို့်တက်လာခွဲြို့သည်  

မေူါေ၊ စညေ်းမ ဉေ်းစညေ်းကမ်ေးမ ာေးန္ငှြို့ ်အဖွွဲြို့အစည်ေးဆ ငု်ရာစစီဉမ်ှုမ ာေး 

အထကလ်ဖာ်ပပထာေး သကွဲြို့သ ုြို့ လကရှ် တွင် ပမန်မာန္ ုင်ငံ၏ ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးတွင် 

န္ ုင်ငံအဆငြို့်န္ှငြို့် လေသအဆငြို့်မူေါေမ ာေး၊ ဥပလေမ ာေးစွာရှ လနသည်  သ ုြို့လသာ် အမ   ေးသာေး အဆငြို့်န္ှငြို့် 

မမ  ြို့လတာ် အဆငြို့်၌ စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံ ခနြို့်ခွွဲလရေးက စစရပ်မ ာေးက ု ဦေးတည်လသာ တ ုက်ရ ုက် 

စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးန္ှငြို့်မူေါေမ ာေး မရှ လပ  ထ ုြို့အတူ တည်ဆွဲဥပလေမ ာေးန္ှငြို့် စည်ေးမ ဉ်ေး 

စည်ေးကမ်ေးမ ာေးက ု သက်လရာက်မှု အာေးနည်ေးပခင်ေးက မှန်ကန်လသာ စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး 

လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေးက ု စတင်မ တ်ဆက်ရာတွင် အဓ က အခကအ်ခွဲ မ ာေးထွဲမှ တစ်ခုပဖစ်သည်  

ထ ုြို့အပပင် န္ ုင်ငံအဆငြို့်န္ှငြို့်လေသ အဆငြို့်တွင ် အသ ပညာ န္ှငြို့်လုပ်န္ ုင်စွမ်ေးအာေးနည်ေးပခင်ေး၊ 

အုပ်ခ  ပ်လရေးဌာနမ ာေးန္ှငြို့် အရပ်ဘက် အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး ကကာေး ပူေးလပါင်ေး 

လဆာင်ရွက်မှုမရှ ပခင်ေးတ ုြို့သည်လည်ေး မှန်ကန်လသာ စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် စမီံခနြို့်ခွွဲလရေး 

လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေးက ု လမ်ေးည န်ရာတွင် အဓ ကစ န်လခေါ်မှုမ ာေးအပဖစ် သတ်မှတ် လတွြို့ရှ ရသည်  

လထူပုါေငလ်ာမှု (ပညာလရေး၊ သတ ပပ မှုပမငြို့မ်ာေးလာလရေးကမပ် နေ်းန္ငှြို့် သတ ပပ မှုပမငြို့မ်ာေးလရေးပဖငြို့် 

3Rs က  ုမြ ငြို့မတင်လရေး) 

လူထုသတ ပပ မှုပမငြို့်မာေးလရေးန္ှငြို့် 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)က ု ပမငြို့်တင်လရေး 

လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေးတွင် ပါေင်လာမှု ပမငြို့်မာေးလရေးအတွက် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သည် လေသခံ 

အစ ုေးရမဟုတ်လသာ အဖွွဲြို့အစည်ေး (NGO မ ာေး)န္ှငြို့် လစတနာြို့ေန်ထမ်ေးအသင်ေး အဖွွဲြို့မ ာေးန္ှငြို့် 

ပူေးလပါင်ေး၍ ပရ ုဂ္ရမ်မ ာေးစွာက ု စတင ်မ တ်ဆက် လပေးခွဲြို့သည်  ဥပမာ- အလှျူရှင်အဖွွဲြို့မ ာေး၊ လူငယ်ာ 

လစတနာြို့ေန်ထမ်ေးအဖွွဲြို့မ ာေးန္ှငြို့် က န်ေးမာလရေး၊ လူမှုလရေး ေန်လဆာင်မှု အသင်ေးအဖွွဲြို့မ ာေးမှ လူထု 

သတ ပပ မှုရရှ လရေးန္ှငြို့် ပတ်ေန်ေးက င်သနြို့်ရှင်ေးလရေး ကမ်ပ န်ေးမ ာေးတွင် ပါေင်လာကကသည်  ထ ုြို့အပပင် 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး လှုပ်ရှာေးမှု မ ာေးက ု ပပည်သူလူထုက ု ပညာလပေးရန်အတွက် 
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မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သည် ရပ်ကွက် လခါင်ေးလဆာင်မ ာေးန္ှငြို့် အသင်ေးအဖွွဲြို့ေင်မ ာေးန္ှငြို့်အတူ 

ပုံမှန်အစည်ေးအလေေးမ ာေးက ု စုစည်ေး က င်ေးပလပေးခွဲြို့သည်  စွနြို့်ပစ်အမှိုက်ခွွဲထုတ်ပခင်ေးန္ှငြို့် 

ပပန်လည်ဆန်ေးသစ် အသုံေးပပ ပခင်ေး အလပေါ် သတ ပပ မှုပမငြို့်မာေး လာလစရန်အတွက် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် 

စည်ပင်သည် လေသဆ ုင်ရာ လက ာင်ေးမ ာေးတွင် ပတ်ေန်ေးက င်ဆ ုင်ရာ ပညာလပေး ပရ ုဂ္ရမ်က ု 

တည်လထာင်ခွဲြို့သည်  သ ုြို့လသာ်လက်ရှ တွင် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံ ခနြို့်ခွွဲလရေးစနစ်လကာင်ေး 

မရှ လသာလကကာငြို့် စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် နည်ေးလမ်ေးမှန်စွာ ခွွဲထုတ်ပခင်ေး၊ သ မ်ေးယူာပခင်ေးန္ှငြို့် 3Rs 

လှုပ်ရှာေးမှုမ ာေး၊ ထ ုလှုပ်ရှာေးမှုမ ာေးတွင် လူထုပါေင်ပခင်ေးမ ာေးအတွက် လမ်ေးပပလပမပုံန္ှငြို့် အလပခခံ 

အလဆာက် အအုံမ ာေး အာေးနည်ေး လနဆွဲပဖစ်သည်  

စေီးပွာေးလရေးရှုလထာငြို့မ် ာေး 

စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးအတွက် ပပည်သူြို့ထံမှေင်လငွက ု စွနြို့်ပစ်အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး 

ေန်လဆာင်မှုက ု သုံေးစွွဲသူမ ာေးထံမှ အခလကကေးလငွလကာက်ယူာပခင်ေးမှ တဆငြို့်ရရှ သည်  အ မ်မ ာေးန္ှငြို့် 

အ မ်သုံေးစွနြို့် အမှိုက်မ ာေး သ မ်ေးယူာပခင်ေးမှရလသာ အခလကကေးလငွက ု စွနြို့်ပစ်လသာ စွန်ြို့ပစ ် အမှိုက် 

ထုထည်က ုလ ုက်၍ အခလကကေးလငွက ု တစ်လလလင် ၃၀၀-၉၀၀ ထ  လကာက်ခံသည်  

စက်မှုပစစည်ေးမ ာေးန္ှငြို့် အန္တရာယ်ာရှ လသာပစစည်ေးမ ာေးကွဲြို့သ ုြို့လသာ စနွြို့်ပစ် အမှိုက်မ ာေးက ု စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက် ထုထည်န္ှငြို့် တစ်လခါက်သယ်ာပ ုြို့လလင် ၃၅,၀၀၀က ပ ် ကုန်က လသာ ထရပ်ကာေး 

အလ ုက်လစ ေးန္ှုန်ေး (၃ တန်ဆံြို့လသာ)တ ုြို့အလပေါ် အလပခခံ၍ လကာက်ခံသည်  ထ ုကုန်က  စရ တ်သည် 

ပပန်လည်ထူလထာင်လရေးမူေါေတွင် မမ  ြို့လတာ်မှ လထာက်ပံြို့လသာ စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စွနြို့်ပစ်လရေး 

လထာက်ပံြို့လကကေးက ု သုံေးရပခင်ေးနည်ေးသွာေးလအာင် ကူညီလပေးသပဖငြို့် ဘဏ္ဍာလရေး စီမံခ က်က ု 

ပ ုမ ုခ ုင်မာလအာင်အာေးလပေးသည်   

သ ုြို့လသာ် စွနြို့်ပစ ် အမှိုက်သ မ်ေးယူာပခင်ေးမှ လကာက်ယူာရရှ လသာလငွသည် အလွန်နည်ေးပါေးမပီေး စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးအတွက် ကုန်က စရ တ်စုစုလပါင်ေး အထူေးသပဖငြို့် စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး 

အလပခခံလ ုအပ်ခ က်အသစ်မ ာေး အတွက် မတည်လငွကုန်က စရ တ်က ု ထ န်ေးညြှ ရန်မလုံလလာက်လပ  

ေန်လဆာင်မှုမ ာေးလပေးရန်မှာ လေသဆ ုင်ရာအုပ်ခ  ပ်လရေး အဖွွဲြို့မ ာေး၏ တာေန်သာ ပဖစ်သည်ဟု 

ယူာဆကာ လေသဆငြို့်စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေး စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး အတွက် န္ ုင်ငံလတာ် အစ ုေးရမှ 

ဘဏ္ဍာလငွကူညီပံြို့ပ ုေးမှု မရှ ပခင်ေးလကကာငြို့် ပဖစ်သည်ဟုလည်ေး သ ရှ မှတ်သာေးရသည်  ထ ုြို့အပပင် 

ပပည်သူ-ပုဂ္ဂလ ကပူေးလပါင်ေးမှုမ ာေး (PPP)က ုပပဌာန်ေးလသာ မူေါေ လရေးရာမ ာေးန္ှငြို့် စွမ်ေးအာေးမ ာေး 

မရှ ပခင်ေးလကကာငြို့် စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးစီမံခနြို့်ခွွဲလရေးတွင် ပုဂ္ဂလ က ကဏ္ဍမ ာေး ပါေင်မှုန္ှငြို့် ပတ်သက်၍ 

လည်ေး အသုံေးေင်လသာနမူနာမ ာေးမရှ လပ  မမ  ြို့လတာ်ရှ  စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးသ မ်ေးယူာပခင်ေးန္ှငြို့် ပပန်လည် 

ဆန်ေးသစ်ပခင်ေး၏ အကကမ်ေးဖ င်ေး ၅%ခနြို့်က ု စီမံခနြို့်ခွွဲရာတွင် ပုဂ္ဂလ ကဏ္ဍမှပါေင်မပီေး မမ  ြို့ပပမှ 
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န္ွမ်ေးပါေးသူ အလရအတွက် လတာ်လတာ်မ ာေးမ ာေးက ု အလုပ်အက ုင် အခွငြို့်အလမ်ေးမ ာေးက ု 

လပေးန္ ုင်ခွဲြို့သည်  သ ုြို့လသာ် မမ  ြို့လတာ်ရှ  စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံ ခနြို့်ခွွဲလသာ စနစ်တွင် ပုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍမှ 

ပူေးလပါင်ေးပါေင်မှုသည် အခကအ်ခွဲပဖစ်လနလကကာင်ေး သက်လသပပလလက်ရှ သည်  

နညေ်းပညာရှုလထာငြို့ ်

မန္တလလေးစည်ပင်သာယာာသည် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးစနစ် တ ုေးတက်လစလရေးအတွက် 

ယာခုပဖစ်လပေါ်လနလသာ အလပခခံလ ုအပ်ခ က်က ု အဆငြို့်ပမြှငြို့်ရန် လ ုအပ်သည်  စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်သ မ်ေးယူာလရေး၊ သယ်ာယူာလရေး၊ ဇီေဆ ုင်ရာက ုင်တွယ်ာလပဖရှင်ေးလရေး (လခ ဖ က်ပခင်ေး၊ ဇီေဓါတ်လငွြို့)၊ 

ပပန်လည်ဆန်ေးသစ်အသုံေးပပ ပခင်ေး၊ စွနြို့်ပစ် အမှိုက်မ ှ စွမ်ေးအင်အပဖစ် လပပာင်ေးလွဲပခင်ေးန္ှငြို့် 

စနစ်က လသာအမှိုက်က င်ေးမ ာေး ပဖစ်လပေါ်လရေးအတွက် သငြို့်လတာ်လသာ နည်ေးပညာမ ာေးက ု 

လ ုအပ်လလက်ရှ သည်  သ ုြို့လသာ် လေသအလပခအလန၊ နည်ေးပညာ သစ်မ ာေးတွင် 

ရင်ေးန္ှီေးပမြှ ပ်န္ှံရန်အတွက် ဘဏ္ဍာလရေးန္ှငြို့် နည်ေးပညာစွမ်ေးအာေး မ ာေးကွဲြို့သ ုြို့ မလုံလလာက်လသာ 

အရင်ေးအပမစ်မ ာေးန္ှငြို့် က ုက်ညီလသာ နည်ေးပညာမ ာေးက ု သတ်မှတ်ရန် ကျွမ်ေးက င်မှုန္ှငြို့် 

စွမ်ေးအာေးတ ုြို့အာေးနည်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် နည်ေးပညာသစ်မ ာေးက ု သုလတသန ပပ မှုမ ာေးန္ှငြို့် 

လကလ်တွြို့အသုံေးခ မှုမ ာေး အာေးနည်ေးပခင်ေးတ ုြို့သည် တ ုေးတက်မှုက ု လန္ှာငြို့်လန္ှေး လစလသာ အဓ က 

အခကအ်ခွဲမ ာေးပဖစ်သည်  

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုံ(၇) - တစမဆငြို့မခုံစ လဆ။ငမေးသညြို့မလန်ရ။ြ ။ေး၌ အြှိုကမခ ွဲမခ။ေးမခငမေး (ြူရငမေး - IGES၊ ၂၀၁၆) 
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၄  လဆာငရ်ကွမ်ညြို့အ်စအီစဉ ်

၄.၁  မဟာဗ ျူဟာအရ က ုငတ်ယွာလ်ဆာငရ်ွကမ်ညြို့်နယာ်ပယာန်္ှငြို့်ကာလ 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီ (MCDC) အလနပဖငြို့် စွနြို့ပ်စ် အမှိုက်မ ာေးက ု 

လပမပမြှ ပ်စွနြို့်ပစ်လသာနည်ေးမှ ကွွဲပပာေးလသာနည်ေးက ု ပမြှငြို့်တင်ရန်လ ုအပ်ခ က်က ု သ ပမင်လာသည် 

န္ှငြို့်အမလ မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်က ု သဘာေပတ်ေန်ေးက င် ထ န်ေးသ မ်ေးထာေးလသာ မမ  ြို့လတာ်အပဖစ် 

ဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေး တက်လာလရေးအတွက် ဦေးတည်ခ က်က ု တက်ကကစွာ အာေးထုတ်ကက  ေးပမ်ေး လလက်ရှ သည်  

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်၏ စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးစမီံခနြို့်ခွွဲလရေး မဟာဗ ျူဟာ န္ှငြို့်လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်မှတစ်ဆငြို့် 

၂၀၃၀ ခုန္ှစ်တွင် အမှိုက်ကင်ေးစင်လရေး ပန်ေးတ ုင်က ု လရာက်ရှ ရန် ကက  ေးပမ်ေး 

အာေးထုတ်မည်ပဖစ်ပါသည်  ထ ုသ ုြို့ရရှ ရန်အတွက် ၂၀၁၇ မ ှ ၂၀၂၀အထ အတွင်ေး လရာက်ရှ ရမညြို့် 

န္ှစ်တ ုပန်ေးတ ုင် ကာလတစ်ခု န္ှငြို့် ၂၀၂၁ မ ှ၂၀၂၅ထ န္ှစ်ရှည်ပန်ေးတ ုင်ကာလသတ်မှတ်မပီေး ၂၀၂၆ မှ 

၂၀၃၀ ထ  န္ှစ်ရှည်ရည်မှန်ေးခ က် ပန်ေးတ ုင်ကာလမ ာေးအပဖစ် သတ်မှတ်ထာေးပါသည်  

မမ  ြို့လတာ်စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး မဟာဗ ျူဟာ န္ှငြို့်လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်တွင ် မမ  ြို့လတာ်စည်ပင် 

သာယာာလရေး အတွက် ပါေင်လနလသာ အဖွွဲြို့အစည်ေးလပါင်ေးစုံ အဆငြို့်ဆငြို့်၏ အက ဉ်ေးခ ျူပ် လလြို့လာ 

သုံေးသပ်ခ က်မှ လတွြို့ရှ ခ က်မ ာေးက ု အလပခခံထာေးသညြို့် လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေးက ု ဘက်လပါင်ေးစုံမှ 

ထညြို့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေး၍ ရရှ လာသညြို့် အခ က်မ ာေးပါေင်သည်  စီမံက န်ေးသည် မမ  ြို့လတာ်၏ 

ရည်မှန်ေးခ က် ပန်ေးတ ုင်မ ာေးန္ှငြို့် အလကာင်အထည်လဖာ်ရန် လ ုအပ်မညြို့် အမ နြို့် 

ည န်ကကာေးခ က်မ ာေးက ုလည်ေး ထင်ဟပ်လပေါ်လွင်လစမည်ပဖစ်ပါသည်  စီမံက န်ေးတွင် လူလနအ မ်မ ာေး၊ 

လရာင်ေးေယ်ာ လဖာက်ကာေးရာလနရာမ ာေး၊ လက ာင်ေးတကကသ ုလ်မ ာေး၊ လစ ေးမ ာေး၊ ကာေးမှတ်တ ုင်မ ာေး၊ 

ရထာေး ဘူတာရုံမ ာေး၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်ေးလဆာင်ရွက်ရာ လနရာမ ာေး အစ ုင်အခွဲ စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်မ ာေးအပပင် အန္တရာယ်ာပဖစ်လစန္ ုင်သညြို့် လရဆ ုေးမ ာေးက ုလည်ေး က ငု်တွယ်ာ လဆာင်ရွက် 

မည်ပဖစ်သည်  

၄.၂  စွနြို့်ပစအ်မှိုက်စီမခံနြို့်ခွွဲလရေးအတွက် မဟာဗ ျူဟာတွင်ပါေငလ်သာအလပခအလန 

ပမန်မာြို့အစ ေုးရ၏ အမ   ေးသာေးအဆငြို့် စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေး 

စီမံခ က်ရှ  နည်ေးလမ်ေးမှန်ကန်လသာ အက ဉ်ေးခ ျူပ်အစီအစဉ်မ ာေး၊ လကရှ်  လဆာင်ရွက် လနလသာ 

န္ ုင်ငံလတာ်အဆငြို့်န္ှငြို့် လေသအဆငြို့်လဖာ်လဆာင်လနသညြို့် အပခာေးလသာ ပတ်ေန်ေးက င်ဆ ုင်ရာ 

ဖွံြို့မဖ  ေးလရေးဆ ုင်ရာ စီမံက န်ေးမ ာေး မဟာဗ ျူဟာမ ာေးန္ှငြို့် လ ုက်လလ ာ ညီလထွမှုရှ စွာ မမ  ြို့လတာ် စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးမဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့်လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်က ု လရေးဆွွဲထာေးပခင်ေးပဖစ်ပါသည်  န္ ုင်ငံလတာ် 

ဘက်စုံဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်လရေးစီမံက န်ေး (NCDP-2015) တွင် ပတ်ေန်ေးက င်န္ှငြို့် သဘာေ 
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အရင်ေးအပမစ်မ ာေးက ု ထ န်ေးသ မ်ေးကာကွယ်ာလရေး အတွက် စီမံခနြို့်ခွွဲရန်အလရေးကကီေးမှုက ုသ ရှ မပီေး 

သဘာေ အရင်ေးအပမစ်မ ာေးက ု ထ န်ေးသ မ်ေးရန် လဖာ်ပပထာေးပါသည်  န္ ုင်ငံအဆငြို့်န္ှငြို့်လေသအဆငြို့်မှ 

ပပည်သူတစ်ရပ်လုံေးအတွက် အက   ေး ရှ လသာ ထ န်ေးသ မ်ေးကာကွယ်ာလရေးနည်ေးလမ်ေးမ ာေးအတွက် 

ပွငြို့်လင်ေးပမင်သာလသာ ရင်ေးန္ှီေး ပမြှ ပ်န္ှံမှုမ ာေးက ု တ ုေးပမြှငြို့်န္ ုင်ရန် စစီဉ်လပေးပခင်ေး အင်အာေးပ ုမ ုသုံေးကာ 

ေန်လဆာင်မှုလပေးပခင်ေးပဖငြို့် လလထု၊ လရထုညစ်ညမ်ေးပခင်ေးမ ာေးလကကာငြို့်ပဖစ်လစလသာ 

သဘာေပတ်ေန်ေးက င်ဆ ုင်ရာ က န်ေးမာလရေးပပဿနာမ ာေးက ု လလလာြို့ခ ပခင်ေးတ ုြို့ပါေင်မပီေး 

သဘာေလဘေးအန္တရာယ်ာန္ှငြို့် အက   ေး သက်လရာက်မှုမ ာေးလကကာငြို့်ပဖစ်လသာ ရာသီဥတု 

အလပပာင်ေးအလွဲမ ာေးတွင် ထ ခ ုက်ပ က်စီေးမှုနည်ေးလအာင် လလလာြို့ခ ပခင်ေးတ ုြို့က ု 

လဖာ်လဆာင်မည်ပဖစ်သည်  ထ ုြို့အပပင် အမ   ေးသာေး သဘာေ ပတ်ေန်ေးက င်မူေါေ (National 

Environmental Policy) (UNDP)၊ ပမန်မာြို့ရာသီဥတ ုလပပာင်ေးလွဲမှုလလြို့လာလရေးန္ှငြို့် လှုပ်ရှာေးမှု 

အစီအစဉ် (UN-Habitat)န္ှငြို့် အစ မ်ေးလရာင် လဂ္ဟစနစ် မူေါေအလပခခံမူကကမ်ေး (WWF) 

တ ုြို့က ုလည်ေး စွနြို့်ပစ်အမှိုက်မ ာေး စီမံခနြို့်ခွွဲမှုတွင် အလရေးတကကီေးထညြို့်သွင်ေး အသုံေးခ ရန်န္ှငြို့် 

စဉ်ဆက်မပပတ်ဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်လရေးမူေါေ (SDGs) န္ှငြို့် ရာသီဥတုလပပာင်ေးလွဲမှုဆ ုင်ရာ 

ပွဲရစ်သလဘာတူစာခ  ပ်တ ုြို့က ု လအာင်ပမင်စွာ အလကာင်အထည် လဖာ်န္ ငု်လစရန်အတွက် 

ထညြို့သ်ွင်ေးစဉ်ေးစာေးသွာေးရမည်ပဖစ်ပါသည်  ထ ုြို့အပပင် ဤမဟာဗ ျူဟာစီမံက န်ေးတွင် 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်ဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်လရေး ဥပလေ (၂၀၀၂) လည်ေးပါ၀င်မပီေး 

မမ  ြို့လတာ်လနပပည်သူမ ာေးအတွက် ထ လရာက်လသာ ၀န်လဆာင်မှု မ ာေးလပေးရန်မှာ 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီ၏ တာ၀န်ပဖစ်လကကာင်ေး ပပဋ္ဌာာန်ေးထာေးသည်  

ထ ုြို့အပပင် ဤစီမံက န်ေးသည် ပတ်၀န်ေးက င်န္ှငြို့် လုထုက န်ေးမာလရေး အလပခအလနမ ာေး 

တ ုေးတက်လာလစရန်န္ှငြို့် သနြို့်ရှင်ေးမပီေးတ ုေးတက်စ မ်ေးလန်ေးလသာ မမ  ြို့လတာ်ပဖစ်လာလစရန် ရည်ရွယ်ာမပီေး 

အာရှဖွံြို့မဖ  ေးလရေးဘဏ် (ADB)မ ှ ရင်ေးနီေးမတည်လငွပဖငြို့် ပပင်သစ ် ဂ္ရနြို့်မမ  ြို့ပပ ၀န်လဆာင်မှု 

တ ုေးတက်ပမြှငြို့်တင်လရေး ပလရာဂ္ တ် (FASEP) မ ှ လုပ်လဆာင်ခ က် 

တစ်စ တ်တစ်ပ ုင်ေးလည်ေးပဖစ်သည်  

၄.၃  ည န်ကကာေးလုပလ်ဆာင်ခ က်မ ာေး-  စွနြို့်ပစအ်မှိုက်မ ာေးက အုဆငြို့်ဆငြို့မ 

စီမံခနြို့ခ်ွွဲပခင်ေးန္ှငြို့ ်လုပလ်ဆာင်ခ ကမ် ာေး 

လအာက်ပါည န်ကကာေးလုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေးသည် MCDC မ ှ လကရှ် လဆာင်ရွက်လနလသာ 

အစ ုင်အခွဲအမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲနည်ေးမ ာေးက ု ပပ ပပင်လပပာင်ေးလွဲရန်အတွက် လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေး က ု 

တည်လဆာက် အလကာင်အထည်လဖာ်ရာတွင် အလပခခံအုတ်ပမစ်ပဖစ်သည်  
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 အမှိုကလ်ုေံးေကငေ်းစငပ်ခငေ်းစနစ ် - အမှိုက်လုံေးေကင်ေးစင်ပခင်ေးစနစ်ဆ ုသည်မှာ အမှိုက်ထွက် 

ရှ မပီေးမှ စီမံခနြို့်ခွွဲပခင်ေးထက ် အမှိုက်မထွက်ရှ လအာင် ကက  တင်ကာကွယ်ာ ထာေးလသာ စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု စနစ်က ု ရည်ည န်ေးပါသည်  ၎င်ေးစနစ်တစ်ခုလုံေးသည် အမှိုက်မထွက်ရှ လအာင် 

လူထုမှ တစ်ဆငြို့် စွနြို့်ပစ ် အမှိုက်စီေးဆင်ေးမှုတွင် ကကီေးမာေးလသာ အလပပာင်ေးအလွဲက ု ဦေးတည် 

ထာေးပါသည်  အမှိုက် ကင်ေးစင်ပခင်ေးစနစ်သည် ပပန်လည်ပပ ပပင် သနြို့်စင် ဖန်တီေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

ပပန်လည်အသုံေးခ ပခင်ေးမှ တစ်ဆငြို့် စွနြို့်ပစ ် အမှိုက်က ု လလ ာြို့ခ ပခင်ေးထက် စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်လလ ာြို့က လစဖ ုြို့ရန် ပပန်လည် ထပ်မံလရေးဆွွဲထာေး ထုတ်လုပ် မှုန္ှငြို့် ပဖနြို့်ပဖျူေးမှု စနစ်က ု 

ဦေးစာေးလပေးထာေးပါသည်  အမှိုက် ကင်ေးစင်ပခင်ေးစနစ်သည် စွနြို့်ပစ ်အမှိုက်မ ာေး ဖယ်ာရှာေးပခင်ေးက ု 

စဉ်ဆက်မပပတ် လုပ်လဆာင် န္ ုင်ရန် လမ်ေးည န်ခ က် စည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးက ုလည်ေး ပံြို့ပ ုေးလပေးပါသည်  

 စနွြို့ပ်စ ်အမှိုကမ် ာေး စီမခံနြို့ခ်ွွဲမှုအဆငြို့ ်- စွနြို့်ပစအ်မှိုက်မ ာေးက ု အဆငြို့်ဆငြို့်စီမံခနြို့်ခွွဲပခင်ေးသည် 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်မ ာေးက ု စီမံခနြို့်ခွွဲရာတွင် ဦေးစာေးလပေး လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေးအတွက် နည်ေးဗ ျူဟာ 

တစ်ခုပဖစ်သည်  ထ ုနည်ေးဗ ျူဟာတွင် Reduce , Reuse , Recycle ဆ ုသညြို့ ် 3Rs 

ပါ၀င်သည်  လလ ာြို့ခ ပခင်ေး (Reduce) သည် မပဖစ်မလနစွနြို့်ပစ်ရန်လ ုအပ်သညြို့် စနွြို့်ပစ် အမှိုက် 

မ ာေးက ု လလ ာြို့ခ ရန်န္ှငြို့် လပမပမြှ ပ်စွနြို့်ပစ်ရန် (လပမကသဇာအပဖစ် အသုံေးပပ ပခင်ေးလည်ေးပါ၀င်) 

ပဖစ်သည်  ပပန်လည်အသုံေးပပ ပခင်ေး(Reuse)သည် ပပ ပပင်သနြို့်စင်လ ုြို့ရန္ ုင်သညြို့် ပစစည်ေးမ ာေးက ု 

ပပ ပပင ်သနြို့်စင်ရန်န္ှငြို့် စွနြို့်ပစ် အမှိုက်မ ာေးက ု အပခာေးနည်ေးပဖငြို့်အသုံေးပပ ရန် နည်ေးလမ်ေးရှာပခင်ေး 

ပဖစ်သည်  Recycle (ပပန်လည်ပပ ပပင် သနြို့်စင်ဖန်တီေးပခင်ေး) ပပန်လည်အသုံေးပပ န္ ုင်လသာ အလန 

အထာေးရှ လသာ စွနြို့်ပစ် အမှိုက်မ ာေးက ု ပပန်လည်ပပ ပပင် ဖန်တီေးရန် ပပန်သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးပဖစ် 

သည်   

 အရငေ်းအပမစ ်ကာကွယာထ် နေ်းသ မေ်းပခငေ်း - အရင်ေးအပမစ်မ ာေးက ု အထ လရာက်ဆံုေး အက   ေးရှ ဆံုေး 

ပဖစ်လအာင် အသုံေးခ လရေး၊ အရင်ေးအပမစ်မ ာေး ပပန်လည်နာလန်ထူလာလရေးန္ှငြို့် စနွြို့်ပစ် 

အမှိုက်လရှာင် ရှာေးလရေးတ ုြို့ ပါ၀င်သည်  

 ပတ၀်နေ်းက ငက်  ု ညစ်ညမေ်းလစသမူ ှ ေနလ်ဆာငခ်လပေးလဆာငရ်န ် ဥပလေသ - ပတ်၀န်ေးက င် 

ညစ်ညမ်ေးလစပခင်ေး သ ုြို့မဟုတ် အစ ုင်အခွဲ စွနြို့်ပစ် အမှိုက်မ ာေးက ု စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးတ ုြို့ပပ လုပ်သူသည် 

လဂ္ဟ စနစ်ဆ ုင်ရာ က န်ေးမာလရေးန္ှငြို့် ကွွဲပပာေးပခာေးနာေးမှုတ ုြို့က ု ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးအတွက် 

ပတ်၀န်ေးက င် ညစ်ညမ်ေးမှုက ု ပပ ပပင်သနြို့်စင်ရန် သ ုြို့မဟုတ် ထ ုအစ ုင်အခွဲစွနြို့်ပစ် အမှိုက်မ ာေးက ု 

သ မ်ေးယူာစွနြို့်ပစ်ရန် တာေန်ရှ သည်  ကုန်က စရ တ်က ု လပေးလဆာင်ရမည်  

 ကက  တင ် ကာကယွာ်လရေးဥပလေသ - ပပင်ေးထန်လသာ သ ုြို့မဟုတ ် ပပန်လည်မပဖညြို့်တင်ေးန္ ုင်လသာ 

ပတ်၀န်ေးက င် ထ ခ ုက်မှု သ ုြို့မဟုတ် ပ က်စီေးမှုမ ာေးက  ု ကာကွယ်ာရန် ပ က်ကွက်မှုမ   ေးတွင ် သ ပပံ 

နည်ေးက  အခ က်အလက်မ ာေး မရှ ပခင်ေးလကကာငြို့်ဟူလသာ အလကကာင်ေးပပခ က်မ   ေး မသုံေးသငြို့်လပ  
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 နေီးကပလ်အာင ် ပပ လပု်လရေး ဥပလေသ - စွနြို့်ပစ ် အမှိုက်မ ာေးထွက်သညြို့် လနရာန္ှငြို့် နီေးန္ ုင်သမလ 

နီေးလသာလန ရာတွင် က ုင်တွယ်ာလပဖရှင်ေးသငြို့်သည်  ထ ုသ ုြို့ပပ လုပ်ပခင်ေးပဖငြို့ ်သယ်ာယူာ ပ ုြို့လဆာင်လရေး 

စရ တ်လလ ာြို့ ခ န္ ုင်မပီေး သယ်ာယူာ ပ ုြို့လဆာင်စဉ်မှာ ပဖစ်လပေါ်န္ ုင်လသာ ညစ်ညမ်ေးမှု 

အဆ ပ်အလတာက် ပဖစ်မှုမ ာေးက ု ပါလလ ာြို့ခ န္ ုင်လပမည်  

 အကကပံပ  လဆွေးလန္ွေးတ ငုပ်ငပ်ခငေ်းဥပလေသ- အစ ုေးရဌာန အဆငြို့်ဆငြို့်မှ အကကံပပ  

လဆွေးလန္ွေးမပီေး ပပည်သူ လူထုအဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေးန္ှငြို့် လကတ်ွွဲကာ စွနြို့ပ်စ် အမှိုက် စီမံခန်ြို့ခွွဲလရေး နည်ေး 

ဗ ျူဟာမ ာေး န္ှငြို့် လုပ်လဆာင်ခ က် စီမံက န်ေးမ ာေး ဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်လရေးန္ှငြို့် အလကာင်အထည် 

လဖာ်လရေးမ ာေးက ု အတူတကွ လုပ်လဆာင်သငြို့်သည်  

 တာ၀န ် ေတတရာေးမ ာေးအာေး မလလေပခငေ်း - စွနြို့်ပစ် အမှိုက် လုံေးေကင်ေးစင်လရေးသည် 

အစ ုေးရဌာနမ ာေး၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်ေးမ ာေး၊ သုလတသန အဖွွဲြို့အစည်ေးဌာနမ ာေး၊ 

အစ ုေးရမဟုတ်သညြို့် အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေးန္ှငြို့် ပပည်သူလူထုမ ာေး၊ အမ ာေးန္ှငြို့် သက်ဆ ုင်လသာ 

အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး အာေးလုံေးပါေင်ပူေးလပါင်ေးကာ လဆွေးလန္ွေးတ ုင်ပင်၍ လက်တွွဲ 

လဆာင်ရွက်ကကရမညြို့် တာေန်ေတတရာေးပဖစ်သည်  

    

 

 

ပုံ(၈) - စွနြို့်ပစ် အမှိုက်မ ာေး စီမံခနြို့်ခွွဲမှုအဆငြို့် (မူရင်ေး- UNEP/IETC၊ ၂၀၁၃) 

ကက  တင်ကာကွယ်ာပခင်ေး 

ပပန်လည်ပပ ပပင် သနြို့်စင်ဖန်တီေးပခင်ေး 

လလ ာြို့ခ ပခင်ေး 

ပပန်လည်ရယူာပခင်ေး 

စွနြို့်ပစပ်ခင်ေး 

မသင ့်လ   ့်ဆ  ုံး 

သင ့်လ   ့်ဆ  ုံး 

 



မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ ် စွနြို့ပ်စ်အမှိုကစ်မီံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့ ်လုပ်ငန်ေးစမီခံ က ်(၂၀၁၇-၂၀၃၀)    34 

  

၅  ဦေးတညခ် က၊် ရညမ်နှေ်းခ ကန်္ငှြို့ရ်ညမ်နှေ်းခ ကပ်နေ်းတ ငုမ် ာေး ခ မတှပ်ခငေ်း 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုမဟာဗ ျူဟာအလနပဖငြို့် လအာက်လဖာ်ပပပါရည်မှန်ေးခ က်ပန်ေးတ ုင် မ ာေးအာေး 

လအာင်ပမင်မပီေး လပမြှာက်လစရန်ရည်မှန်ေးပါသည်  ရည်မှန်ေးခ က်ပန်ေးတ ုင် တစ်ခုခ င်ေးစ ီအာေး အဓ က 

ရည်မှန်ေးခ က်၊ လမလာ်မှန်ေးခ က်မ ာေးန္ှငြို့် က ုက်ညီလလ ာ်ညီလစရန် လရေးဆွွဲခ မှတ် ထာေးပါသည်- 

 

 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု

မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့်
လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်

ရည့်မှန့်ုံးခ က့်ပန့်ုံးတ  င့်(က)

မမ  ြို့လတ ့်အတွင့်ုံးစွန  ့်ပစ့်အမက က့်

သ မ့်ုံးဆည့်ုံးခခင့်ုံး  ပ့်ငန့်ုံး နငှ ့်

3R system 

ခြင ့်အမက က့်လ    ခ ခခင့်ုံးက  

ထ လရ က့်စွ ခမြှင ့်တင့်ခခင့်ုံး။

ရည့်မှန့်ုံးခ က့်ပန့်ုံးတ  င့်(ခ)

အမက က့်မ  ုံးစ ပ  ခခင့်ုံးနငှ ့်

မ ုံးရက  ြို့ ခခင့်ုံးတ   က  ရပ့်တန  ့်၍

စွန  ့်ပစ့်အမက က့်မ  ုံးလန က့်ဆ  ုံးအဆင ့်

ခပ ခပင့်သန  ့်စင့်ခခင့်ုံးနငှ ့် လန က့်ဆ  ုံး

စွန  ့်ပစ့်ခခင့်ုံးစနစ့် အဆင ့်တ  ုံးခမြှင ့်

လဆ င့်ရွက့်ခခင့်ုံး၊

ရည့်မှန့်ုံးခ က့်ပန့်ုံးတ  င့် (ဂ)

စက့်မက  ပ့်ငန့်ုံးစွန  ့်ပစ့်အမက က့်မ  ုံး

နငှ ့် အခခ ုံးစွန  ့်ပစ့်အမက က့်

အမ   ုံးအစ ုံးမ  ုံးအ ုံး

ဆ လ   ့်လသ နည့်ုံး မ့်ုံး

မ  ုံးခြင ့် သ မ့်ုံးဆည့်ုံးခခင့်ုံး၊

သန  ့်စင့်ခခင့်ုံးမ  ုံးက  ထ လရ က့်စွ 

ခမြှင ့်တင့် လဆ င့်ရွက့်ခခင့်ုံး။

ရည့်မှန့်ုံးခ က့်ပန့်ုံးတ  င့် (ဃ)

စွန  ့်ပစ့်အရည့်မ  ုံးက  

ဆ လ   ့်လသ နည့်ုံး မ့်ုံးခြင ့်

သန  ့်စင့်ခခင့်ုံး၊

လန က့်ဆ  ုံးစွန  ့်ပစ့်ခခင့်ုံးက  

ထ လရ က့်စွ ခမြှင ့်တင့်ခခင့်ုံး။

ရည့်မှန့်ုံးခ က့်ပန့်ုံးတ  င့် (င)

စွမ့်ုံးလဆ င့်ရည့်ခမြှင ့်တင့်ခခင့်ုံး၊

သ တရ ုံးခမြှင ့်တင့်လပုံးခခင့်ုံး နငှ ့်

ခပည့်သူ ူထ ပူုံးလပေါင့်ုံးပေါငင့်

လထ က့်ခ အ ုံးလပုံးမကမ  ုံး

ခမြှင ့်တင့်ခခင့်ုံး။

ရည့်မှန့်ုံးခ က့်ပန့်ုံးတ  င့်(စ)

ခပန့် ည့်သ  ုံးသပ့်ခခင့်ုံး၊

လစ င ့်ကကပ့်အကဲခြတ့်ခခင့်ုံး၊

တ ထွင့် ဆန့်ုံးသစ့်ခခင့်ုံးခြင ့်

တ  ုံးတက့်မကမ  ုံးရရှ လစ၍

ငန့်လဆ င့်မက မ  ုံးက  

လရရှည့်တည့်တ  မကအတွက့်

လသခ  လစခခင့်ုံး။
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၅.၁  ရည်မှနေ်းခ က(်က) - မမ  ြို့လတာအ်တွငေ်းစနွြို့်ပစအ်မှိုကသ် မ်ေးဆညေ်းပခင်ေးလုပင်န်ေး န္ှငြို့် 

3Rs စန်စမပဖငြို့် အမှိုက ်လလ ာြို့ခ ပခင်ေးက  ုထ လရာက်စွာ ပမြှငြို့တ်ငပ်ခင်ေး  

သတမ်တှခ် ကမ် ာေး 

 ကာလတ  ု 

(၂၀၁၇-၂၀၂၀) 

ကကာေးကာလ 

(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

ကာလရှည ်

(၂၀၂၆-၂၀၃၀) 

(၁) မမ  ြို့လတာ် ဧရ ယာာအာေးလုံေး၌ 

အမှိုက် သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေး 

ေန်လဆာင်မှုမ ာေးက ု တ ုေးပမြှငြို့ ်လဆာင် 

ရွက်ပခင်ေး  % 

၈၀ % ၉၀% ၁၀၀% 

(၂) စွနြို့်ပစ် အမှိုက်မ ာေးက  ု

အမှိုက်စတင်ထွက်ရှ သညြို့် လနရာမှ 

စ၍ ခွွဲပခာေးပခင်ေး၊သ မ်ေးဆည်ေး ပခင်ေး 

စနစ်တည်လထာင်ပခင်ေး  % 

စံပပမမ  ြို့နယ်ာမ ာေး 

တစ်ခု (သ ုြို့မဟုတ်) 

န္ှစ်ခု 

မမ  ြို့နယ်ာအာေးလုံေး

၏ တေက် 

မမ  ြို့နယ်ာအာေးလုံေး 

(၃) စွနြို့်ပစ ်အမှိုက်မ ာေး ပပန်လည် 

အသုံေးပပ မှု တ ုေးတက်လာပခင်ေး % 

၂၅% (၁၀% 

ပပန်လည် အသုံေးပပ  

န္ ုင်လသာစွနြို့ပ်စ် 

အမှိုက် မ ာေး န္ှငြို့် 

၁၅% အစာေး အစာ 

စွနြို့်ပစ် အမှိုက် 

၅၀% (၁၅% 

ပပန်လည် 

အသုံေးပပ  

န္ ုင်လသာစွနြို့်ပစ် 

အမှိုက် မ ာေး န္ှငြို့် 

၃၅% အစာေး 

အစာစနွြို့်ပစ် 

အမှိုက် 

၈၀% (၂၀% 

ပပန်လည် 

အသုံေးပပ  

န္ ုင်လသာစွနြို့် ပစ် 

အမှိုက် မ ာေး န္ှငြို့် 

၆၀% အစာေး 

အစာစနွြို့်ပစ် 

အမှိုက် 

 

လယာဘယုာ သုေံးသပခ် က ်

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာလရေးလကာ်မတီသည် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်လနပပည်သူမ ာေး အတွက် 

ထ လရာက်လသာ စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု ေန်လဆာင်မှုလပေးရန် တာေန်ရှ ပါသည်  လက်ရှ  

အလပခအလနတွင်မူ စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုစနစ်၏ အစ တ်အပ ုင်ေးမ ာေးပဖစ်လသာ အမှိုက် 

သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေး၊ သယ်ာယူာပ ုြို့လဆာင်ပခင်ေးန္ှငြို့် အမပီေးသတ်စွနြို့်ပစ်ပခင်ေး လုပ်ငန်ေးစဉ် မ ာေးတွင် 

အခကအ်ခွဲမ ာေးကက ံလတွြို့လနရဆွဲပဖစ်သည်  အမှိုက်သ မ်ေးဆည်ေးန္ ငု်မှု အခ   ေးက ု ကကညြို့်မည်ဆ ုလလင် 

မမ  ြို့စွန်မမ  ြို့သစ်လနပပည်သူမ ာေး၏ စွနြို့်ပစ်အမှိုက်(၅၀)ရာခ ုင်န္ှုန်ေးန္ှငြို့် မမ  ြို့လယ်ာလေသလန 

ပပည်သူမ ာေး၏ စွနြို့်ပစ်အမှိုက် (၈၀)ရာခ ုင်န္ှုန်ေးသာ သ မ်ေးဆည်ေး န္ ုင်လကကာင်ေး လတွြို့ရသည်  လက်ရှ  

အလပခအလနတွင် အမှိုက်ခွွဲပခာေးစွနြို့်ပစ်ပခင်ေး စနစ် မရှ လသေးသညြို့်အပပင် ထ လရာက်လသာ 
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စွနြို့်ပစ်အမှိုက်ပပန်လည်ထုတ်လုပ်အသုံေးခ မှုစနစ် လဆာင်ရွက်လနပခင်ေးက ုလည်ေး မလတွြို့ရလခ   

ပုဂ္ဂလ ကလုပ်ငန်ေးအလနပဖငြို့်မူ လနအ မ်မ ာေးမှ တ ုက်ရ ုက်လသာ်လည်ေးလကာင်ေး၊ အမှိုက်သ မ်ေးစုရပ် 

လနရာမ ာေးမှလသာ်လည်ေးလကာင်ေး အမပီေးသတ် စွနြို့်ပစ်သညြို့်အမှိုက်က င်ေးမှလသာ် လည်ေးလကာင်ေး၊ 

ပပန်လည်အသုံေးပပ န္ ုင်သညြို့် (သ ုြို့မဟုတ)် ပပန်လည်ထုတ်လုပ်အသုံေးပပ န္ ုင်သညြို့် အမှိုက်မ ာေး 

လကာက်ယူာလလက် ရှ သည်က ု လတွြို့ရှ ရသည်  ထ ုြို့လကကာငြို့်ပင် အမှိုက်သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေး ေန်လဆာင်မှု 

အပ ုင်ေးန္ှင်ြို့ ပပန်လည်ထုတ်လုပ်သုံေးစွွဲပခင်ေးအပ ုင်ေးတ ုြို့က ု ထ လရာက်စွာပမြှငြို့်တင်ပခင်ေးက ု ဦေးစာေးလပေး 

ရည်မှန်ေးခ က်ပန်ေးတ ုင်အပဖစ် လရွ:ခ ယ်ာခွဲြို့ပခင်ေးပဖစ်ပါသည်  

လရှြို့လပပေးမမ  ြို့နယ်ာမ ာေးတွင် စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စုလဆာင်ေးပခင်ေး (သ ုြို့) ပစစည်ေးမ ာေး ပပန်လည်ထုတ်လုပ်သညြို့် 

စက်ရုံ (MRF) တည်လထာင်ပခင်ေးမ ာေးအတွက် MUSIP-1 လအာက်ရှ  ADB/FASEP မှ 

လထာက်ပံြို့လပေးခွဲြို့လသာ နည်ေးပညာပ ုင်ေးဆ ုင်ရာန္ှငြို့် လငွလကကေးအကူအညီမ ာေး 

အမှိုက်ခွွဲပခာေးသ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေး၊ 3 Rs စနစ်န္ှငြို့် သဘာေပတ်ေန်ေးက င် ပညာလရေးအစီအစဉ်မ ာေး 

အလထာက်အပံြို့ပဖစ်လစပခင်ေးစသညြို့် Kitakyushu City မ ှ အလထာက်အပံြို့မ ာေးသည် 

ခ မှတ်ထာေးလသာ ပန်ေးတ ုင်က ု လအာင်ပမင်ရန် အလထာက်အကူပပ န္ ုင်ပါသည်  

အဆ ပုပ လဆ။ငမရ ကမခ ကမ် ာေး 

ယခ အခန်မေးကဏ္တ ငမ မြ  ြို့လတ။မ၌ မြူန်ီစီပယမအစ  ငမအခွဲစ န်ြို့မပစမအြှိုကမသ ြမေးဆညမေးမခငမေးန္ ငြို့မ 3Rs 

  ပမငန်မေးလဆ။ငမရ ကမခ ကမြ ။ေး တ  ေးတကမ ။လစရန်မသတမြ တမထ။ေးလသ။ အဓ က 

  ပမလဆ။ငမခ ကမြ ။ေးက   လဖ။မမပထ။ေးပေါသညမ  

 (က-၁) - ထ လရာကပ်ပညြို့်စုလံသာ အမှိုကသ် မ်ေးဆညေ်းပခငေ်း ေန်လဆာငမ်ှုမ ာေး 

ပဖညြို့ဆ်ညေ်းလပေးရန်  

 

 လကရှ် အမှိုက်သ မ်ေးဆည်ေးမှုစနစ်၏ ကုန်က စရ တ်မ ာေး၊ အခကအ်ခွဲမ ာေးသ ရှ န္ ုင်ရန် 

သုလတသနလုပ်ငန်ေးမ ာေး  

 လူလနရပ်ကွက်တ ုင်ေးအတွက် သငြို့်လလ ာ်လသာ အမှိုက် သ မ်ေးဆည်ေးမှု စနစ်န္ှငြို့် အကက မ် 

အလရအတွက်က ု လဖာ်ထုတ်လလြို့လာပခင်ေး  (မမ  ြို့ပပရပ်ကွက်မ ာေး အတွက် အ မ်တ ုင်ရာလရာက် 

သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးစနစ်န္ှငြို့် ဆင်လပခဖုံေး လေသမ ာေးအတွက် အမှိုက်သ မ်ေး စုရပ်မ ာေး သတ်မှတ် 

သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေး) 

 အလပခခံအမှိုကသ် မ်ေးစနစ်ပဖစ်လသာ လကတ်ွန်ေးလှည်ေးန္ှငြို့် သုံေးဘီေးဆ ုင်ကယ်ာပဖငြို့် 

သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးစနစ်က ု အာေးလပေး ကူညီပခင်ေး  
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 အလပခခံအမှိုကသ် မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးစနစ်တွင် ပုဂ္ဂလ ကစီေးပွာေးလရေးအဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေးကဏ္ဍန္ှငြို့် 

လူမှုလရေး အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး ပူေးလပါင်ေး လဆာင်ရွက်ပခင်ေးက ု အာေးလပေး ကူညီပခင်ေး  

 လပမလပေါ်အမှိုက်ပုံမ ာေး (တရာေးမေင်စုပုံပခင်ေးမ ာေး)၊ မီေးရှိုြို့ပခင်ေး မ ာေး ဖ က်သ မ်ေး ပခင်ေး  

 တဆငြို့်ခံ အမှိုက်စုလဆာင်ေးလသာလနရာမ ာေးက ု Material recovery facilities (MRF) 

and drop off centres အမှိုက်စုပုံသညြို့်လနရာမ ာေး အပဖစ်လပပာင်ေးလွဲပခင်ေး  

 အမှိုက်လွွဲလပပာင်ေးဇုန်မှအမပီေးသတ်စွနြို့်ပစ်လနရာ(အမှိုက်က င်ေး)သ ုြို့ 

သယ်ာယူာပ ုြို့လဆာင်ပခင်ေးအတွက် သငြို့်လလ ာ်လသာယာာဉ်အမ   ေးအစာေး န္ငှြို့်လုံလလာက် လသာ 

အလရတွက်ပဖငြို့် သယ်ာယူာ ပ ုြို့လဆာင်န္ ုင်လရေး အဆငြို့်ပမြှငြို့်တင်ပခင်ေး  

 လမာ်လတာ်ယာာဉ်ပပ ပပင်ထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် စွမ်ေးလဆာင်ရည်  ပမငြို့်မာေးလစပခင်ေးအတွက် 

ထ လရာက်လသာ ဘဏ္ဍာလငွစနစ် တစ်ရပ် ထူလထာင်ပခင်ေး  

 အမှိုက်သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေး ကုန်က စရ တ်၏ အခ   ေးန္ှငြို့်ညီသညြို့် သငြို့်လလ ာ်လသာ 

အမှိုက်သ မ်ေးဆည်ေးခ လကာက်ခံမှုစနစ်က ု ထူလထာင်ပခင်ေး  

 

 (က-၂) - အမှိုက်စတငထ်ကွ်ရှ ရာလနရာမစှ၍အမှိုက်ခွွဲပခာေးပခငေ်းစနစက်  ုအစပပ ရန ် 

 

 ပပန်လည်အသုံေးပပ န္ ုင်သညြို့် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်မ ာေး၏ လကရှ် လစ ေးကွက် လမာ်လတာ်ယာာဉ် 

သုံေးစွွဲန္ ငု်မှုန္ှငြို့် ပုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ လဆာင်ရွက်ခ က်မ ာေး အလပေါ် အလပခခံကာ ထ လရာက်လသာ 

အမှိုက်ခွွဲပခာေးပခင်ေး အစီအစဉ်က ု ခ မှတ်န္ ုင်ရန် သုလတသနလုပ်ငန်ေးမ ာေး လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

 ပပန်လည်အသုံေးခ န္ ုင်လသာပစစည်ေးမ ာေးက ုလကာက်ယူာပခင်ေးအတွက် စလုဆာင်ေးပခင်ေး န္ှငြို့် 

သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးတ ုြို့က ု အာေးလပေး ကူညီပခင်ေး  

 အမှိုက်ခွွဲပခာေးစွနြို့်ပစ်မှုလဆာင်ရွက်န္ ုင်ရန်အတွက် ပပည်သူလူထု အသ တရာေး တ ုေးပွာေးမှုန္ှငြို့် 

ပညာလပေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးက ု လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

 စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုနည်ေးလမ်ေးအသစ်န္ှငြို့် ဆီလလ ာ်လသာအမူအက ငြို့်မ ာေး 

တ ုေးပွာေးလာလစရန် အမှိုက်ခွွဲပခာေးစွနြို့်ပစ်ပခင်ေးန္ှငြို့် အမှိုက်လလ ာြို့ခ ပခင်ေး၊ ပပန်လည် 

အသုံေးပပ ပခင်ေး၊ ပပန်လည်ထုတ်လုပ် အသုံေးပပ ပခငေ်းအလလြို့အထမ ာေး တ ုေးပွာေး လာလစရန် 

လက ာင်ေး သင်ခန်ေးစာမ ာေးတွင် ထညြို့်သွင်ေး သင်ကကာေးပခင်ေး  

 အမှိုက်ခွွဲပခာေးသ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် ပပန်လည်ထုတ်လုပ် အသုံေးပပ ပခင်ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး တွင် 

ပုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍန္ှငြို့် ပူေးလပါင်ေးလဆာငရွ်က်ပခင်ေး၊ အလသေးစာေးပပန်လည်ထုတ်လုပ် 

အသုံေးပပ ပခင်ေး လုပ်ငန်ေးမ ာေးက ု အဆငြို့်ပမငြို့်တငြို့်ပခင်ေး  
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 (က-၃) - လရရှညတ်ညတ်ံြို့လသာ စနွြို့ပ်စအ်မှိုကစ်ီမခံနြို့ခ်ွွဲမှုစနစ ် ပဖညြို့ဆ်ညေ်းရာတငွ ် ပဂု္ဂလ က 

ကဏ္ဍန္ငှြို့ ်ပေူးလပါငေ်းလဆာငရ်ွကပ်ခငေ်း  

 

 စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု စီေးပွာေးလရေးလုပ်ငန်ေးကဏ္ဍတွင ် ပုဂ္ဂလ ကလုပ်ငန်ေးရှင်မ ာေး 

အလနပဖငြို့် လကရှ် လဆာင်ရွက်လနမှု န္ှငြို့်စ န်လခေါ်မှုမ ာေးက ု နာေးလည်လစရန် သုလတသန 

လုပ်ငန်ေးမ ာေး လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

 ပုဂ္ဂလ ကစွနြို့်ပစ်အမှိုက် စီေးပွာေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအာေး တရာေးေင်အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး 

(သမေါယာမ/အဖွွဲြို့အစည်ေး)အပဖစ် တ ုေးပမြှငြို့်ဖွွဲြို့စည်ေးန္ ုင်လရေး ကူညီလဆာင်ရွက်ပခင်ေးပဖငြို့် 

မမ  ြို့လတာ် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံ ခနြို့်ခွွဲမှုစနစ်တွင် ပူေးလပါင်ေးပါေင်လစပခင်ေး  

 ပုဂ္ဂလ က အမှိုက်လကာက်သူမ ာေးအာေး အမှိုက်က ုင်တွယ်ာပခင်ေး နည်ေးလမ်ေးမ ာေး 

ပညာလပေးပခင်ေး၊ လလြို့က ငြို့်လပေးပခင်ေး၊ တ ုေးပမြှငြို့်လပေး ပခင်ေးတ ုြို့ပဖငြို့် လဘေးအန္တရာယ်ာ ကင်ေးရှင်ေး၍ 

ကျွမ်ေးက င်မှု တ ုေးပမြှငြို့် လစပခင်ေး  

 က န်ေးမာလရေးန္ှငြို့်လဘေးကင်ေးလုံပခ ံမှုအတွက် လလြို့က ငြို့်လပေးပခင်ေး န္ငှြို့် သတင်ေးအခ က်မ ာေး 

ပဖနြို့်လေပခင်ေး  

 ပုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ စွမ်ေးလဆာင်ရည်ပမြှငြို့်မာေးလာပခင်ေးန္ှငြို့် က ုယ်ာပ ုင်လုပ်ပ ုင်ခွငြို့် ရရှ လစရန် 

အတွက် အတ ုေးနည်ေးလခ ေးလငွ ရရှ လစရန် အခွငြို့်အလမ်ေးမ ာေး ရှာလဖွလပေးပခင်ေး၊ ကုန်ကကမ်ေး 

သ ုလလှာင်ရန်လနရာအတွက် တန်ဖ ုေးအနည်ေးငယ်ာပဖငြို့် ငှာေးရမ်ေး လပေးပခင်ေး   

 ပုဂ္ဂလ က စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီေးပွာေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးက ု အာေးလပေး ကူညီရန်လ ုအပ်လသာ 

လပေါ်လစီစည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးန္ှငြို့် လုပ်ထုံေးလုပ်နည်ေးမ ာေး လရေးဆွွဲပပဌာန်ေးပခင်ေး  

 

 (က-၄)-အမှိုကသ် မေ်းဆညေ်းပခင်ေး၊ သ ုလလာှငပ်ခင်ေး၊ လ ွဲလပပာငေ်းပခငေ်းန္ငှြို့ ်သယာ်ယာ ူပ ုြို့လဆာငပ်ခင်ေး 

လပုင်န်ေးမ ာေးအတကွ ်လ ုအပလ်သာ အလပခခံ အလဆာကအ်ဉမီ ာေးအဆငြို့ပ်မြှငြို့တ်ငရ်န်  

 

 လေသတွင်ေးစွမ်ေးလဆာင်ရည်န္ှငြို့် က ုက်ညီဆီလလ ာ်မညြို့် အမှိုက် သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေး၊ 

သ ုလလှာင်ပခင်ေးန္ှငြို့် သယ်ာယူာပ ုြို့လဆာင်ပခင်ေး လုပ်ငန်ေးမ ာေးအတွက် သငြို့်လလ ာ်လသာ 

နည်ေးပညာ န္ှငြို့်စက်ပစစည်ေး မ ာေးသုံေးသပ်လလြို့လာပခင်ေး  

 သငြို့်လလ ာ်လသာ လုပ်ငန်ေးလဆာင်ရွက်မှု အစီအမံန္ှငြို့် ပပ ပပင်ထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေးစနစ် 

တည်လထာင်ပခင်ေး  

 စက်ပစစည်ေးမ ာေးက ုင်တွယ်ာအသုံေးပပ ပခင်ေးန္ှငြို့် ပပ ပပင်ထ န်ေးသ မ်ေး ပခင်ေးမ ာေးအတွက် 

အမှိုက်သ မ်ေးလုပ်သာေးမ ာေး၏ စွမ်ေးရည် ပမငြို့်မာေးလစရန် လလြို့က ငြို့်သင်ကကာေးလပေးပခင်ေး  
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 အမှိုက်လ ွဲလပပာင်ေးလနရာမ ာေးအာေး စက်မှုကုန်ကကမ်ေးခွွဲပခာေး သနြို့်စင်ပခင်ေးန္ှငြို့် သ ုလလှာင်ရာ 

လနရာမ ာေး အပဖစ် လပပာင်ေးလွဲ ပခင်ေး  

 စက်ပစစည်ေးမ ာေးအတွက်  ရင်ေးန္ှီေးပမြှ ပ်န္ှံမှုန္ှငြို့် ပပ ပပင်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးအတွက် 

လုံလလာက်လသာ ရန်ပုံလငွထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေး  

ပုံ(၉) - အ ြမတ  ငမရ။လရ။ကမအြှိုကမစ လဆ။ငမေးမခငမေး (ြူရငမေး - IGES၊ ၂၀၁၆) 
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၅.၂  ရည်မနှ်ေးခ က ် (ခ) - အြှိုကမြ ။ေး စ ပ ုံမခငမေးန္ ငြို့မ ြီေးရှိုြို့မခငမေးတ  ြို့က   ရပမတန်ြို့မ၍ စ န်ြို့မပစမ   

အြှိုကမြ ။ေး လန်။ကမဆ ုံေးအဆငြို့မမပ မပငမသန်ြို့မစငမမခငမေးန္ ငြို့မ လန်။ကမဆ ုံေး စ န်ြို့မပစမမခငမေး စန်စမ     

အဆငြို့မတ  ေးမြ ငြို့မ လဆ။ငမရ ကမမခငမေး  

သတမ်တှခ် ကမ် ာေး 

 

 ကာလတ  ု

(၂၀၁၇-၂၀၂၀) 

ကကာေးကာလ 

(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

ကာလရှည ်

(၂၀၂၆-၂၀၃၀) 

(၁) 

မမ  ြို့လတာ်အတွင်ေး 

စည်ေးကမ်ေးမွဲြို့ 

အမှိုက်စွနြို့်ပစ်ပခင်ေး

၊ 

မီေးရှိုြို့ပခင်ေးမ ာေးအာေး 

လလ ာြို့ခ ပခင်ေး 

၅၀% ၇၅% ၁၀၀% 

(၂) 

လပမပမ ပ်စုပုံပခင်ေး 

လုပ်ငန်ေးမ ာေး 

လုပ်လဆာင်ပခင်ေး 

က ု 

အဆငြို့်ပမငြို့်မွမ်ေးမံ 

ပခင်ေး 

လကရှ် လဆာင် 

ရွက်လ က်ရှ လသာ 

လပမပမ ပ်စုပုံပခင်ေး 

လုပ်ငန်ေးမ ာေးက ု 

အလ င် အပမန် 

အဆငြို့်ပမြှငြို့်တင် 

လဆာင်ရွက်ပခင်ေး 

ပတ်ေန်ေးက င်က ုကာကွ

ယ်ာရန်အတွက်က န်ေးမာ

လရေးန္ှငြို့်ညီညွတ်လသာ 

အမှိုက်လပမပမ ပ်စွနြို့်ပစ်

သညြို့်လနရာမ ာေးတည်

လထာင် ပခင်ေး 

က န်ေးမာလရေးန္ှငြို့်ညီညွ

တ်လသာ 

အမှိုက်လပမပမ ပ်စွနြို့်ပစ်

သညြို့်လနရာမ ာေး၊ 

လုပ်ငန်ေး မ ာေးက ု 

လဆာင် ရွက် ပခင်ေး 

(၃) 

စာေးကကင်ေးစာေးက 

န ်

မ ာေး၊လစ ေးမ ာေးမှထွ

က်လသာ စွနြို့်ပစ်  

အမှိုက်မ ာေး န္ငှြို့် 

၁၅% ၃၅% ၅၀% (စာေးကကင်ေးစာေး 

က န်မ ာေး၊ လစ ေး မ ာေးမှ 

ထွက် လသာ စွနြို့်ပစ ် 

အမှိုက်မ ာေးက ု 

တာေးပမစ်ရန်အ တက်ွ 

ဥပလေ ပပ ပခင်ေး) 
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ပတ်ေန်ေးက င်က ု 

အန္တရာယ်ာ 

မပဖစ်လစလသာ 

စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်မ ာေးက ု 

လပမပမ ပ် စွနြို့ပ်စ် 

ပခင်ေး လုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အာေး လလ ာြို့ခ ပခင်ေး 

(၄) 

အလယ်ာအလတ် 

သနြို့်စင်မှုပပ လုပ် 

ပခင်ေးမ ာေး  အတွက် 

စီေးပွာေးလရေးအရ 

တွက်လပခက ုက် 

လသာ နည်ေးပညာ 

မ ာေးက ု မ တ်ဆက် 

ပခင်ေး 

လကလ်တွြို့က  

လသာ လလြို့လာ မှု 

မ ာေးန္ှငြို့ ် နမူနာ 

လပမလဆွေး၊ဇီေဓာ

တ်လငွြို့ န္ှငြို့် လအာဂ်္ွဲ 

နစ် စွနြို့်ပစ် အမှိုက် 

 က  ုသနြို့်စင်၍ 

တ ရစဆာန် အစာ 

အပဖစ်အသုံေးပပ  

ပခင်ေးမ ာေး 

အစရှ သညြို့် 

ကနဦေး 

လုပ်လဆာင် 

ပခင်ေးမ ာေး 

နမူနာလပမလဆွေး၊ ဇီေ 

ဓာတ်လငွြို့ န္ှငြို့် လအာဂ်္ွဲနစ် 

စွနြို့်ပစ် အမှိုက် က ု 

သနြို့်စင် ၍ တ ရစဆာန် 

အစာအပဖစ် 

အသုံေးပပ ပခင်ေးမ ာေးက  ု

လုပ်လဆာင်ပခင်ေးမ ာေး 

အမှိုက်စွနြို့်ပစ်မှုက ု 

လလ ာြို့ ခ ရန် 

ရည်ရွယ်ာ၍ပပန် လည် 

မသနြို့်စင်န္ ုင်လသာ 

စွနြို့်ပစ် 

အညစ်အလကကေးမှ 

ရရှ လသာလလာင်စာန္ှငြို့် 

စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်မ ာေးစွမ်ေးအင် 

လပပာင်ေးလွဲသညြို့် နည်ေး 

ပညာမ ာေးအလပေါ် 

လကလ်တွြို့ က လသာ 

လလြို့လာမှုမ ာေး 

ပပ လုပ်ပခင်ေး 

ပပန်လည်မသနြို့်စင်န္ ုင်

လသာစွနြို့်ပစ်အညစ်အ

လကကေးမှ 

ရရှ လသာလလာင်စာန္ှ

ငြို့်စွနြို့်ပစ်အမှိုက် 

 မ ာေး 

စွမ်ေးအင်လပပာင်ေးလွဲသ

ညြို့်နည်ေး ပညာမ ာေးက ု 

အသုံေးပပ ပခင်ေး 
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လယာဘယုာ သုေံးသပခ် က ်

လကရှ် အလပခအလနတွင် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်အလနပဖငြို့် အမပီေးသတ်စွနြို့်ပစ်အမှိုက်ပုံ (၂)လနရာ 

တည်ရှ ပါသည်  မမ  ြို့၏လပမာက်ဘက်ပ ုင်ေးတွင် (၁)လနရာန္ှငြို့် လတာင်ဘက်ပ ုင်ေးတွင် 

တစ်လနရာတည်ရှ ပါသည်  လပမာက်ဘက်အမှိုက်ပုံတွင် (၁)လနရာလလင်အမှိုက်တန်ခ  န် (၄၅၀)ခနြို့် 

လတာင်ဘက်အမှိုက်ပုံတွင် တစ်ရက်လလင် အမှိုက်ပုံတန်ခ  န် (၃၀၀)ခနြို့် စွနြို့်ပစ်လလက် 

ရှ ပါသည် လပမာက်ဘက်အမှိုက်ပုံတွင် လဆေးရုံသုံေးအမှိုက်မ ာေး မီေးရှိုြို့ဖ က်ဆီေးရန် စီမံထာေးရှ ပါသည်  

လတာင်ဘက်အမှိုက်ပုံတွင် တစ်ရက်လလင် တန်ခ  န(်၃၀)က  အမှိုက်မီေးရှိုြို့စက် 

တည်လထာင်ထာေးရှ မပီေး လကရှ်  အလနအထာေးတွင်သုံေး၍မရသည်က ု လတွြို့ရှ ရပါသည်  

အမှိုက်က င်ေး(၂)ခုစလုံေး သည် လပမလပေါ်စုပုံစနစ်ပဖငြို့်သာ လဆာင်ရွက်ထာေးသည်ပဖစ်၍ 

ပတ်၀န်ေးက င်န္ှငြို့် ပပည်သူြို့ က န်ေးမာလရေးက ု ထ ခ ုင်န္ ုင်လခ ရှ ပါသည်  အမှိုက်က င်ေးမ ာေးတွင် 

အနည်ယာ ုစ မြို့မ်ှု မ ာေးအာေးကာကွယ်ာထာေးရှ မှုမပါရှ ပခင်ေးလကကာငြို့် လပမလအာက်လရညစ်ညမ်ေးမှုက ု 

ပဖစ်လပေါ်လစ န္ ုင်မှုအလာေးအလာမ ာေးရှ ပါသည်  အထကလ်ဖာ်ပပပါ အမှိုက်က င်ေးမ ာေး၏ 

သက်တမ်ေးမှာ (၂)န္ှစ်မှ (၄)န္ှစ်အတွင်ေးသာ ဆက်လက်အသုံေးပပ ၍ ရမည်ပဖစ်လကကာင်ေး 

လတွြို့ရှ ရပါသည်  သငြို့်လလ ာ်လသာ အမှိုက်က င်ေးလနရာသစ် ရရှ လရေးသည် စ န်လခေါ်မှု တစ်ရပ်သဖွယ်ာ 

တည်ရှ လနမပီပဖစ်ပါသည်  ထ ုြို့လကကာငြို့်လည်ေး စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာက ု 

အလလင်အပမန်အလကာင်အထည်လဖာ်ရန် လ ုအပ်လနမပီပဖစ်ပါသည်  

အဆ ပုပ လဆ။ငမရ ကမခ ကမ် ာေး 

ယခ အခန်မေးကဏ္တ ငမ မြ  ြို့လတ။မ၌ လန်။ကမဆ ုံေးအဆငြို့မ သန်ြို့မစငမမခငမေးန္ ငြို့မ စ န်ြို့မပစမမခငမေးစန်စမြ ။ေး 

လက။ငမေးြ န်မလစရန်မန္ ငြို့မ အထ န်မေးအက ပမြွဲြို့ အြှိုကမစ ပ ုံမခငမေးန္ ငြို့မ လ ဟာ။မပငမတ ငမ အြှိုကမ 

ြီေးရှိုြို့မခငမေးြ ။ေးက   တ။ေးဆီေးရန်မ အဓ ကလဆ။ငမရ ကမခ ကမြ ။ေးက   သတမြ တမ လဖ။မမပထ။ေးပေါသညမ  

  (ခ-၁) - စာေးကကငေ်းက နအ်မှိုကမ် ာေး အမှိုက်က ငေ်းသ ုြို့ ပ ုြို့လဆာငစ်နွြို့ပ်စပ်ခငေ်းက  ုလလ ာြို့ခ ရန ် 

 

 (ခ-၁-၁) - လနအ မ်မ ာေး၊ လစ ေးမ ာေး၊ လစ ေးေယ်ာစင်တာမ ာေးန္ှငြို့် အပခာေးလသာ လုပ်ငန်ေးမ ာေးမှ 

ထွက်ရှ သညြို့်အစာေးအလသာက်အမှိုက်န္ှငြို့် လအာ်ဂ္ွဲနစ်အမှိုက်မ ာေး လလ ာြို့ခ န္ ုင်လရေး 

အတွက်ပဖစ်န္ ုင်လပခ စမ်ေးစစ်လလြို့လာရန်  

 (ခ-၁-၂) - လစ ေးမ ာေးန္ှငြို့်လစ ေးေယ်ာစင်တာမ ာေးမှ ထွက်ရှ သညြို့်လအာဂ်္ွဲနစ် အမှိုက်မ ာေးက ု 

ခွွဲပခာေးစွနြို့်ပစ်ပခင်ေး၊ ခွွဲပခာေးသ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် ပပ ပပင်စီမံပခင်ေးစနစ် တစ်ရပ် ထူလထာင်ရန်  
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 (ခ-၁-၃) - လအာဂ်္ွဲနစ်န္ှငြို့်ဟင်ေးသီေးဟင်ေးရွက်အမှိုက်မ ာေး ခွွဲပခာေးစွနြို့်ပစ် သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးက ု 

လူလနရပ်ကွက်မ ာေးအတွင်ေး အလကာင်အထည်လဖာ်လဆာင်ရွက်ရန်  

 (ခ-၁-၄) - သဘာေလပမလဆွေးထုတ်လုပ်ပခင်ေး၊ ဇီေဓါတ်လငွြို့ထုတ်လုပ်ပခင်ေး ဆ ုင်ရာနည်ေးပညာ 

အရ ပဖစ်န္ ုင်လပခမ ာေးက ု   ဗဟ အုဆငြို့်န္ှငြို့် လေသဆ ုင်ရာအဆငြို့်မ ာေးတွင် စမ်ေးစစ် 

လလြို့လာရန်  

 (ခ-၁-၅) - လအာဂ်္ွဲနစ်အမှိုက်မ ာေးခွွဲပခာေးစွနြို့်ပစ်သညြို့် အလလြို့အထလကာင်ေး တည်လထာင် 

န္ ုင်လရေးအတွက် အသ ပညာပပနြို့်ပွာေးလရေး အစီအစဉ်မ ာေး လဆာင်ရွက်ရန်  

 (ခ-၁-၆) - မမ  ြို့ပပစ မ်ေးလန်ေးစ ုလပပလရေးန္ှငြို့် မမ  ြို့ပပစ ုက်ပ   ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးတွင် 

သဘာ၀လပမလဆွေး လပမကသဇာ အသုံေးပပ န္ ုင်လရေးအတွက် အစီအစဉ်မ ာေး 

ခ မှတ်လဆာင်ရွက်ရန်  

 (ခ-၁-၇) - အစာေးအလသာက်အမှိုက်န္ှငြို့် လအာဂ်္ွဲနစ်အမှိုက်မ ာေး လပမလပေါ်စုပုံ အမှိုက်က င်ေးသ ုြို့ 

စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးမပပ ရန် တာေးပမစ်န္ ုင်လရေး လပေါ်လစီမ ာေးခ မှတ်ပခင်ေး၊ လေသဆ ုင်ရာဉပလေ 

နည်ေးဉပလေမ ာေး ပပဌာန်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် ဆုလာဘ်အစီအစဉ်မ ာေး တည်လထာင်ရန်  

 

ပုံ(၁၀) - ြန္တလ ေးမြ  ြို့လတ။မယ။ယီအြှိုကမစ ပ ုံသညြို့မလန်ရ။ြ ။ေး (ြူရငမေး - IGES၊ ၂၀၁၆)
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 (ခ-၂) - လပမပမ ပစ်နွြို့်ပစက် ငေ်းရှ  အမှိုကမ် ာေးပဖစ်လသာ ပပန်လညမ်သနြို့စ်င်န္ ငုလ်သာ စနွြို့်ပစ် 

အညစအ်လကကေးမှ ရရှ လသာလလာငစ်ာ အတွက ်  ပပနလ်ည ်သုေံးစွွဲမှုက  ုပမြှငြို့တ်ငရ်န်  

 

 (ခ-၂-၁) - အမှိုက်က င်ေးတွင် တည်ရှ မပီေးပဖစ်လသာ မီေးလလာင်စွမ်ေး ရည်ပမငြို့်မာေးသညြို့် ၀တထ  

ပစစည်ေးမ ာေးအာေး အမှိုက်မှ တ ုက်ရ ုက်စွမ်ေးအင်အပဖစ် ပပန်လည်အသုံေးခ  န္ ုင်သညြို့် 

ပဖစ်န္ ုင်လပခမ ာေးက ု ဆန်ေးစစ်လလြို့လာရန်  

 (ခ-၂-၂) - အမှိုက်က င်ေး၌ တည်ရှ မပီေး ၀တထ ပစစည်ေးမ ာေးန္ှငြို့်အသစ် လရာက်ရှ မညြို့် 

၀တထ ပစစည်ေး မ ာေးအာေး ဘ လပ်လပမထုတ်လုပ်သညြို့် လုပ်ငန်ေး စဉ်မ ာေးတွင် 

လပမပမ ပ်စွနြို့်ပစ်က င်ေးရှ  အမှိုက်မ ာေး ပဖစ်လသာ ပပန်လည်မသနြို့် စင်န္ ုင်လသာ စွနြို့်ပစ်အညစ် 

အလကကေးမှ ရရှ လသာ လလာင်စာအပဖစ် အသုံေးပပ ရန်  

 

 (ခ-၃) - စနွြို့ပ်စအ်မှိုကမ်ှစမွေ်းအငထ်တုလ်ပုပ်ခငေ်းနညေ်းပညာ၊ မေီးရှိုြို့ပခငေ်းနညေ်း (သ ုြို့မဟုတ်) 

ဇ၀ီဓါတလ်ငွြို့နည်ေးလမေ်းမ ာေး ပဖစထ်ွနေ်းန္ ငု်လပခက  ုလလြို့လာသုေံးသပရ်န ် 

 

 (ခ-၃-၁) - အမှိုက်မှ စွမ်ေးအင်ထုတ်လုပ်န္ ုင်မညြို့် နည်ေးလမ်ေးမ ာေး၏ ပဖစ်န္ ုင်လပခက ု 

စမ်ေးစစ်လလြို့လာရန်  (မီေးရှိုြို့စက်နည်ေးလမ်ေး (သ ုြို့မဟုတ်)ဇီေဓါတ်လငွြို့နည်ေးလမ်ေး) 

 (ခ-၃-၂) - အမှိုက်မှစွမ်ေးအင်ထုတ်လုပ်သညြို့်နည်ေးပညာရပ်အတွက် ရရှ န္ ငု်မညြို့ ် အမှိုက် 

အမ   ေးအစာေးမ ာေး စာရင်ေးပပ စုရန်  

 

 (ခ-၄) - အငဂ်္ ငန်ီယာာစခံ  နစ်ံည နေ်းမ ာေးန္ငှြို့ပ်ပညြို့်စုသံညြို့် သနြို့်ရငှေ်းမှုန္ငှြို့ ် ညီညတွ်လသာ 

အမှိုကက် ငေ်းသစတ်စခ် ုတညလ်ထာငရ်န်  

 

 (ခ-၄-၁) - န္ှစ်တ ုကာလအတွက် လကရှ် အမှိုက်က င်ေးအာေး အဆငြို့်ပမြှငြို့် တင်ရန်  

 (ခ-၄-၂) - န္ှစ်လတ်အစီအမံအပဖစ် အနည်ေးဆံုေးလ ုအပ်ခ က်မ ာေးပဖစ်လသာ 

အဆငြို့်ပမြှငြို့်တင်ရန်  

 (ခ-၄-၃) - န္ှစ်ရှည်အစီအမံအပဖစ် စံခ  န်မှီက န်ေးမာမှုန္ှငြို့ပ်ပညြို့်ေလသာ အမှိုက်က င်ေး 

တည်လထာင်ရန်  
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 (ခ-၅)  - မမ  ြို့ဧရ ယာာအတငွေ်း စညေ်းကမေ်းမွဲြို့အမှိုက ် စပုုစံနွြို့ပ်စပ်ခင်ေးမ ာေး ရပတ်နြို့ ် လစလရေး 

အတကွ ်နညေ်းစနစ ်တစရ်ပထ်လူထာငရ်န်  

 

 (ခ-၅-၁) - စည်ေးကမ်ေးမွဲြို့အမှိုက်ပုံမ ာေး၏ တည်လနရာ၊ စည်ေးကမ်ေးမွဲြို့စွနြို့ပ်စ်ပခင်ေးန္ှငြို့် ဆက်စပ် 

လနလသာ အလကကာင်ေးတရာေးမ ာေး လလြို့လာဆန်ေးစစ်ပခင်ေးလဆာင်ရွက်ရန်  

 (ခ-၅-၂) - လူလနရပ်ကွက်မ ာေးအတွင်ေး ဆီလလ ာ်လသာ အမှိုက်သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေး ေန်လဆာင်မှု 

မ ာေး ပဖညြို့်ဆည်ေးလပေးရန်  

 (ခ-၅-၃) - စည်ေးကမ်ေးမွဲြို့လပမလပေါ်စုပုံ အမှိုက်စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးန္ှငြို့်မီေးရှိုြို့ပခင်ေးလကကာငြို့် 

ပတ်ေန်ေးက င်န္ှငြို့် က န်ေးမာလရေးထ ခ ုက်မှုမ ာေး အလပခအလနက ု 

ရပ်ရွာလူထုနာေးလည်လစလရေးအတွက် အသ ပညာလပေး အစီအစဉ်မ ာေးလဆာင်ရွက်ရန်  

 (ခ-၅-၄) - စည်ေးကမ်ေးမွဲြို့အမှိုက်စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးက ု ကာကွယ်ာရာတွင် ရပ်ရွာလူထုပူေးလပါင်ေး 

ပါေင်မှု အလပခအလနအာေး လစာငြို့က်ကညြို့်လလြို့ လာမှုအစီအစဉ်တစ်ရပ်ခ မှတ်လဆာင်ရွက်ရန်  

၅-၃  ရညမ်ှန်ေးခ က ် (ဂ္) - စက်မှုလပု်ငနေ်းစနွြို့်ပစအ်မှိုကမ် ာေးန္ှငြို့် အပခာေးလသာ စွနြို့်ပစ် 

အမှိုကမ် ာေးအာေး ဆီလလ ာလ်သာ နည်ေးလမေ်းမ ာေးပဖငြို့ ်သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေး၊ အမပီေးသတ် 

စွနြို့်ပစပ်ခငေ်းမ ာေးက  ုထ လရာကစ်ွာ ပမြှငြို့တ်ငလ်ဆာင်ရွကပ်ခင်ေး  

သတမ်တှခ် ကမ် ာေး 

 ကာလတ  ု 

(၂၀၁၇-၂၀၂၀) 

ကကာေးကာလ  

(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

ကာလရှည ်

(၂၀၂၆-၂၀၃၀) 

(၁) လပမပမြှ ပ် 

စွနြို့်ပစ်က င်ေးသ ုြို့ 

ပ ုြို့လဆာင်မညြို့် 

စက်ရုံစွနြို့ပ်စ် အမှိုက် မ ာေး 

လလ ာြို့ခ ပခင်ေး  

၂၅% ၅၀% ၈၀% 

(၂) လပမပမြှ ပ် 

စွနြို့်ပစ်က င်ေးသ ုြို့ 

ပ ုြို့လဆာင်မညြို့်  

စက်ရုံစွနြို့ပ်စ်  အမှိုက် 

မ ာေး န္ှငြို့် 

အပခာေး အမ   ေးအစာေး 

စွနြို့်ပစ် အမှိုက် က ု 

လလ ာြို့ခ ပခင်ေး  

၂၅% ၅၀% လပမပမြှ ပ်စွနြို့်ပစ်မညြို့် 

စက်ရုံစွနြို့ပ်စ် အမှိုက် မ ာေးက ု 

(၁၀၀%) 

တာေးပမစ်ပ တ်ပင်ပခင်ေး  

စက်ရုံစွနြို့ပ်စ် အမှိုက် မ ာေး 

အတွက် သငြို့်လလ ာ်လသာ 

စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှု 

နည်ေးလမ်ေးမ ာေးန္ှငြို့် 
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နည်ေးပညာမ ာေးက ု 

အလကာင်အထည်လဖာ်ပခင်ေး  

လယာဘယုာ သုေံးသပခ် က ်

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီ၊ နယ်ာန မ တ်အတွင်ေး အဓ ကစက်မှုဇုံ 

(၃)ခုတည်ရှ မပီေး စက်ရုံလပါင်ေး (၁၄၀၀)လက ာ်တ ုြို့က ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ေးမ ာေး လဆာင်ရွက် 

လ က်ရှ ပါသည်  လကရှ် အလပခအလနတွင် အဆ ုပါစက်မှုလုပ်ငန်ေး မ ာေးမှ ထွက်ရှ သညြို့် 

စက်မှုလုပ်ငန်ေးအမှိုက်န္ှငြို့် လဘေးအန္တရာယ်ာရှ  စွနြို့်ပစ်အမှိုက်တ ုြို့က ု စနစ်တက  ခွွဲပခာေးသနြို့်စင်ပခင်ေး 

မပပ လုပ်န္ ုင်ဘွဲ အ မ်သုံေးစွနြို့်ပစ်အမှိုက်မ ာေးန္ှငြို့်အတူ လပမလပေါ်စုပုံအမှိုက်က င်ေးတွင် 

စွနြို့်ပစ်လ က်ရှ ပါသည်  လတာင်ဘက်လပမလပေါ်စုပုံ အမှိုက်က င်ေးတွင် စက်မှုလုပ်ငန်ေး 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်န္ှငြို့် လဘေးအန္တရာယ်ာရှ  စွနြို့်ပစ်အမှိုက် မ ာေးမီေးရှိုြို့ဖ က်ဆီေးရန် တစ်ရက်လလင် တန် 

(၃၀)က  အမှိုက်မီေးရှိုြို့စက်(၁)လုံေးအာေး တည်လဆာက်ထာေးလသာ်လည်ေး လက်ရှ အလပခအလနတွင် 

လုပ်ငန်ေး လဆာင်ရွက်မှု အလပခအလနစရ တ် ကကီေးပမငြို့်ပခင်ေး၊ လလထုညစ်ညမ်ေးမှုက ု ထ လရာက်စွာ 

ကာကွယ်ာ န္ ုင်လသာစနစ်မရှ ပခင်ေးတ ုြို့လကကာငြို့် အသုံေးမပပ န္ ုင်ဘွဲ ရှ လနပါသည်  အလာေးတူပင် 

မမ  ြို့တွင်ေးရှ လဆေးရုံလဆေးခန်ေးမ ာေးမှ သ မ်ေးဆည်ေး ရရှ သညြို့် လဆေးရုံသုံေးစွနြို့်ပစ်အမှိုက်မ ာေးက ု 

မမ  ြို့လပမာက်ဘက်ရှ  သုသာန်အနီေးတွင် လပမက င်ေးတူေးကာမီေးရှိုြို့ဖ က်ဆီေးလနရလကကာင်ေး လတွြို့ရှ  

ရပါသည်  ထ ုြို့လကကာငြို့်ပင် စက်မှုလုပ်ငန်ေးစွနြို့်ပစ်အမှိုက်န္ှငြို့် လဆေးရုံလဆေးခန်ေးစွနြို့်ပစ် အမှိုက် 

ကွဲြို့သ ုြို့လသာ လဘေးအန္တရာယ်ာရှ  စွနြို့်ပစ ် အမှိုက် မ ာေးစီမံခနြို့်ခွွဲပခင်ေးက ု ရည်မှန်ေးခ က် ပန်ေးတ ုင် 

တစ်ရပ်အပဖစ် ဤမဟာဗ ျူဟာတွင် ထညြို့်သွင်ေးရပခင်ေးပဖစ်ပါသည်  မန္တလလေး 

မမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီ၏ အခ က်အလက်မ ာေးအရ က ုေးရီေးယာာေး 

အပပည်ပပည်ဆ ုင်ရာ ပူေးလပါင်ေးလဆာင်ရွက်လရေးလအဂ္ င်စီ(KOICA) အလနပဖငြို့် (၁)ရက် လလင် 

(၂)တန ် ဖ က်ဆီေးန္ ငု်စွမ်ေးရှ လသာ အမှိုက်မီေးရှိုြို့စက်က ု လဆေးရုံလဆေးခန်ေးအမှိုက်မ ာေး 

ဖ က်ဆီေးန္ ငု်ရန်အတွက် နည်ေးပညာန္ှငြို့် ဘဏ္ဍာလရေး အကူအညီလပေးအပ်ရန် 

သလဘာတူမပီေးပဖစ်သည်ဟုသ ရပါသည်  ထ ုြို့အပပင် လနာ်လေန္ ုင်ငံ သ ပပံန္ငှြို့် စက်မှုလုပ်ငန်ေး 

(SINTEF)    သုလတသနလဖာင်လေေးရှင်ေး အလနပဖငြို့်လည်ေး လဘေးအန္တရာယ်ာရှ  စနွြို့်ပစ် အမှိုက် 

စီမံခနြို့်ခွွဲမှုဆ ုင်ရာ စီမံက န်ေးက ု လရေးဆွွဲပပ စုလ က်ရှ လကကာင်ေး သ ရသည်  မန္တလလေး 

မမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီန္ှငြို့် စက်မှုေန်ကကီေးဌာနတ ုြို့သည် ကုလသမဂ္ဂ စက်မှု 

လုပ်ငန်ေးဖွံြို့မဖ  ေးလရေးအဖွွဲြို့(UNIDO)န္ှငြို့် ပူေးလပါင်ေးကာ စက်မှုလုပ်ငန်ေးမ ာေးအတွင်ေး သနြို့်ရှင်ေးလသာ 

ထုတ်လုပ်မှု နည်ေးစဉ်အရင်ေးအပမစ်မ ာေး ထ လရာက်စွာ အသုံေးခ လရေး တ ုြို့န္ှငြို့်ပတ်သက်သညြို့် 

လလြို့က ငြို့်သင်ကကာေးမှုမ ာေး ပပ လုပ်လပေးလ က်ရှ ပါသည်  အထက် လဖာ်ပပပါ 

ပပည်ပအကူအညီအလထာက်အပံြို့မ ာေးသည် မမ  ြို့လတာ်အတွင်ေးစက်မှု လုပ်ငန်ေး စွနြို့်ပစ အမှိုက် န္ှငြို့် 
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လဘေးအန္တရာယ်ာရှ  စွနြို့်ပစအ်မှိုက်မ ာေး စီမံခနြို့်ခွွဲမှုလုပ်ငန်ေးစဉ်အတွက် 

အက   ေးပဖစ်ထွန်ေးမည်ပဖစ်ပါသည်  

အဆ ပုပ လဆာငရ်ွကခ် ကမ် ာေး 

ယခ အခန်မေးကဏ္တ ငမ မြ  ြို့လတ။မ၌ စကမရ ုံထ ကမ စ န်ြို့မပစမအြှိုကမန္ ငြို့မ အမခ။ေးအြှိုကမ အြ   ေး 

အစ။ေးြ ။ေးအတ ကမ လက။ငမေးြ န်မလသ။ စီြုံခန်ြို့မခ ွဲြှုစန်စမက   မြ ငြို့မတငမန္  ငမရန်မ သတမြ တမထ။ေးလသ။ 

အဓ ကလဆ။ငမရ ကမခ ကမြ ။ေးက   လဖ။မမပထ။ေးပေါသညမ  

 (ဂ္-၁) - စကမ်ှုလပုင်နေ်းစွနြို့ပ်စအ်မှိုကန်္ငှြို့လ်ဘေးအန္တရာယာ်ရှ  စနွြို့ပ်စအ်မှိုက ် ထွက်ရှ မှု 

အာေး လလ ာြို့ခ ရန ် 

 

 (ဂ္-၁-၁) - လကရှ်  စွနြို့်ပစ်  က်ရှ လသာ စက်မှုလုပ်ငန်ေး စွနြို့်ပစ်အမှိုက်န္ှငြို့် 

လဘေးအန္တရာယ်ာရှ  စွနြို့်ပစ်အမှိုက် ပမာဏအာေး လလြို့လာသုံေး သပ်ပခင်ေး  

 (ဂ္-၁-၂) - သနြို့်ရှင်ေးလသာထုတ်လုပ်မှု က ငြို့်စဉ်န္ှငြို့် အလလြို့အထမ ာေးက ု 

တ ုေးပမြှငြို့်လစပခင်ေးပဖငြို့် စက်မှုလုပ်ငန်ေးစွနြို့်ပစ်အမှိုက်မ ာေး ထွက်ရှ  မှုက ု လလ ာြို့ခ ရန်  

 

 (ဂ္-၂) - အဆ ပုါအမှိုကမ် ာေး ခွွဲပခာေးစနွြို့ပ်စပ်ခငေ်းန္ငှြို့ ် သ မေ်းဆည်ေးပခငေ်း စနစတ်စ်ရပ် 

ထူလထာင်ရန်  

 

 (ဂ-၂-၁) - ဆီလလ ာ်လသာအမှိုက်ခွွဲပခာေးပခင်ေးန္ှငြို့် သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးစနစ် ထူလထာင်ပခင်ေး  

 (ဂ-၂-၂) - အမှိုက်ထွက်ရှ သူက အမှိုက်သ မ်ေးဆည်ေးခလပေးလဆာင်သညြို့် စနစ် 

ထူလထာင်ပခင်ေး  

 (ဂ-၂-၃) - လစာငြို့က်ကပ်ကကညြို့်ရှုပခင်ေးန္ှငြို့် အကွဲပဖတ်ပခင်ေး လုပ်ထုံေးလုပ်နည်ေးမ ာေး သတ်မှတ် 

လဆာင်ရွက်ရန်  

 

 (ဂ္-၃) - ထ လရာက်လသာ အမှိုက်စနွြို့ပ်စပ်ခငေ်းစနစန်္ငှြို့ ် ပပ ပပငသ်နြို့စ်ငပ်ခငေ်းအာေး 

လဆာင်ရွကရ်န်  

 

 (ဂ-၃-၁) - ပပန်လည်ထုတ်လုပ်အသုံေးပပ ပခင်ေးမ ာေးအတွက်မကလ်ုံေးလပေး၍ လဆာင်ရွက် 

ပခင်ေးမ ာေး ၊ ဂ္ုဏ်ပပ ပခင်ေး မ ာေးသတ်မှတပ်ခင်ေး  
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 (ဂ-၃-၂) - အမပီေးသတ် စွနြို့်ပစ်မှုအတွက် ဂ္ုဏ်ပပ ပခင်ေးအစီအစဉ်သစ်တစ်ရပ်သတ်မှတ် 

ပခင်ေး  

 (ဂ-၃-၃) - သက်ဆ ုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်ေးမ ာေးအလပေါ် စွနြို့်ပစ်အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲပခင်ေးန္ှငြို့် 

စပ်လ ဉ်ေးသညြို့် နည်ေးပညာဆ ုင်ရာ စံခ  န်စံည န်ေးမ ာေး သတ်မှတ်လပေးပခင်ေးန္ှငြို့် ခွငြို့်ပပ မ နြို့်စနစ် 

တစ်ရပ် တည်လထာင်ပခင်ေး  

 

 

 

 

 

 

 

ပ ုံ (၁၁) -   ပမငန်မေးရပမဆ  ငမေးထ။ေးလသ။ အြှိုကမြီေးရှိုြို့စကမ (ြူရငမေး - IGES၊ ၂၀၁၆) 

၅-၄  ရည်မှနေ်းခ က ် (ဃ) - စွနြို့်ပစ်အရည်မ ာေးက ု ဆီလလ ာ်လသာနည်ေးလမ်ေးပဖငြို့် 

သနြို့်စင်ပခင်ေး၊ လနာက်ဆံုေးအဆငြို့် စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးက ု ထ လရာက်စွာပမြှငြို့်တင်ပခင်ေး    

သတမ်တှခ် ကမ် ာေး 

 ကာလတ  ု

(၂၀၁၇-

၂၀၂၀) 

ကကာေးကာလ 

(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

ကာလရှည ်

(၂၀၂၆-၂၀၃၀) 

(၁) အ မ်တွင်ေးကဏ္ဍ၌ 

အရည်စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးမ ာေး 

သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

သငြို့်လလ ာ်လသာ သနြို့်စင်စမီံမှု 

ပပ လုပ်ပခင်ေးမ ာေး 

တ ုေးပမြှငြို့်လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

၂၅% ၅၀% ၁၀၀% 
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(၂) စက်ရုံကဏ္ဍ၌ 

အရည်စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးမ ာေး 

သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

သငြို့်လလ ာ်လသာ သနြို့်စင်စီမံမှု 

ပပ လုပ်ပခင်ေးမ ာေး 

တ ုေးပမြှငြို့်လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

၂၅% ၅၀% ၁၀၀% 

(၃) အမ ာေးပ ုင်လနရာမ ာေး (လစ ေး၊ 

ဘတ်စ်၊ရထာေးဘူတာရုံမ ာေး)၌ 

အရည်စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးမ ာေး 

သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

သငြို့်လလ ာ်လသာ သနြို့်စင်စီမံမှု 

ပပ လုပ်ပခင်ေးမ ာေး 

တ ုေးပမြှငြို့်လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

၂၅% ၅၀% ၁၀၀% 

လယာဘယုာ သုေံးသပခ် က ်

မန္တလလေးမမ  ြို့တွင် လကရှ် အလနအထာေးအရ အ မ်သုံေးစွနြို့်ပစ်လရန္ှငြို့် မ လလာစွနြို့်ပစ် လရအပါအ၀င် 

စွနြို့်ပစ်လရမ ာေးက ု ထ လရာက်လသာ သ မ်ေးဆည်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် သနြို့်စင်ပခင်ေး အလပခအလနမ ာေး 

အာေးနည်ေးလလက်ပင်ရှ လသေးသည်  တစ်မမ  ြို့လုံေးမှထွက်ရှ သညြို့် အ မ်သုံေး စွနြို့်ပစ်လရန္ှငြို့် 

မ လလာစနွြို့်ပစ်လရတ ုြို့က ု ပမာဏလသေးငယ်ာလသာ သဂ္ဂဇာလခ ာင်ေး၊ လရ တလခ ာင်ေး လပမာင်ေး၊ 

လငွတလခ ာင်ေး လပမာင်ေးကွဲြို့သ ုြို့ လရန္ှုတ်လပမာင်ေးစနစ်ထွဲသ ုြို့ တ ုက်ရ ုက်စွနြို့်ပစ် လလက်ရှ သည် 

ပတ်၀န်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးန္ှငြို့် ပပည်သူြို့ က န်ေးမာလရေးရှုလထာငြို့်မှကကညြို့်လလင် ပပသနာမ ာေးရှ လာ 

န္ ုင်လကကာင်ေး သုံေးသပ်ရသညြို့်အတွက် စွနြို့်ပစ်လရစီမံခနြို့်ခွွဲမှု တ ုေးတက်လစလရေးအတွက် ဤအခ က်က ု 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး မဟာဗ ျူဟာတွင် ဉီေးစာေးလပေးထညြို့်သွင်ေးရပခင်ေး ပဖစ်ပါသည်  

အဆ ပုပ လဆာငရ်ွကခ် ကမ် ာေး 

ယခ အခန်မေးကဏ္တ ငမ မြ  ြို့လတ။မ၌ လက။ငမေးြ န်မလသ။ လရဆ  ေးစ န်ြို့မပစမြှုန္ ငြို့မ သန်ြို့မစငမြှုစန်စမက   

မြ ငြို့မတငမရန်မ သတမြ တမထ။ေးလသ။ အဓ ကလဆ။ငမရ ကမခ ကမြ ။ေးက   လဖ။မမပထ။ေးပေါသညမ  

 (ဃ-၁) - မမ  ြို့ပပလလူနဧရ ယာာအတငွေ်း စနွြို့ပ်စလ်ရစနွြို့ပ်စပ်ခငေ်းန္ှငြို့ ် သနြို့်စင် 

ပခငေ်းလပု်ငနေ်းမ ာေးက  ုတ ေုးပမြှငြို့ရ်န်  

 

 (ဃ-၁-၁) - လကရှ် စွနြို့ပ်စ်လရ စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးန္ှငြို့်သနြို့်စင်မှုအလပေါ် ပ ုမ တု ုေးတက် လစမညြို့် 

အစီအစဉ် လရေးဆွွဲန္ ုင်လရေးအတွက် လလြို့လာသုံေးသပ် ပခင်ေး  
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 (ဃ-၁-၂) - သငြို့်လလ ာ်လသာ အ မ်သုံေးစွနြို့်ပစ်လရန္ှငြို့်မ လလာစွနြို့်ပစ်လရ နည်ေးပညာက ု 

လေသပဖနြို့်ခွွဲ၍ လည်ေးလကာင်ေး၊ စုစည်ေး၍ လည်ေးလကာင်ေး လဆာင်ရွက်န္ ုင်မညြို့် 

ပဖစ်န္ ုင်လပခအရှ ဆံုေး နည်ေးလမ်ေးက ု စူေးစမ်ေးရှာလဖွပခင်ေး  

 (ဃ-၁-၃) - ဆီလလ ာ်လသာ စွနြို့်ပစ်လရသနြို့်စင်မှု စံခ  န်စံည န်ေးတစ်ရပ် တည်လထာင်ပခင်ေး  

 (ဃ-၁-၄) - ထ လရာက်လသာအခွန်လကာက်ခံမှုန္ှငြို့် ဥပလေ၊ စည်ေးကမ်ေး သက်လရာက်မှု စနစ် 

တစ်ရပ်ထူလထာင်ပခင်ေး  

 (ဃ-၁-၅) - သက်ဆ ုင်ရာနည်ေးပညာမ ာေး တ ုေးတက်လစလရေးအတွက်  မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် 

စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီမှ သက်ဆ ုင်ရာ ေန်ထမ်ေးမ ာေးအာေး စမွ်ေးရည်ပမြှငြို့် 

သင်တန်ေးမ ာေး ပ ုြို့ခ ပခင်ေး  

 (ဃ-၂) - စကမ်ှုလပုင်နေ်းနယာ်လပမတငွ ် စကမ်ှုလပုင်နေ်းစနွြို့်ပစ်လရ စနွြို့ပ်စပ်ခင်ေးန္ှငြို့် 

သနြို့စ်ငပ်ခငေ်းစနစအ်ဆငြို့ပ်မြှငြို့တ်ငရ်န်  

 

 (ဃ-၂-၁) - လကရှ် မမ  ြို့ပပစွနြို့်ပစ်လရစွနြို့်ပစ်မှုန္ှငြို့် သနြို့်စင်မှုစနစ်န္ှငြို့် တ ုေးပမြှငြို့ ် န္ ုင်မညြို့် 

အစီအမံမ ာေး လရေးဆွွဲန္ ုင်လရေး လလြို့လာသုံေးသပ်ပခင်ေး  

 (ဃ-၂-၂) - စက်မှုလုပ်ငန်ေးစွနြို့်ပစ်လရ သနြို့်စင်မှုလုပ်ငန်ေးအတွက် ပဖစ်န္ ုင် လခ ရှ လသာ 

နည်ေးပညာမ ာေး ဇီေနည်ေးစဉ်ပဖငြို့် သနြို့်စင်ပခင်ေး၊ ဓါတုနည်ေးစဉ်ပဖငြို့် သနြို့်စင်ပခင်ေး၊ 

ရူပလဗေနည်ေးပဖငြို့် သနြို့်စင်ပခင်ေးအစရှ သပဖငြို့် ပဖစ်န္ ုင်လခ  ဆန်ေးစစ်လလြို့လာမှု 

လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

 (ဃ-၂-၃) - စွနြို့်ပစ်လရသနြို့်စင်မှုအတွက် ဆီလလ ာ်လသာ စံခ  န်စံည န်ေးမ ာေး သတ်မှတ် ပခင်ေး  

(သဘာေပတ်ေန်ေးက င် အရည်အလသွေးန္ှငြို့် စွနြို့်ပစ်လရ အရည်အလသွေး စံခ  န်စံည န်ေးမ ာေး) 

 (ဃ-၂-၄) - ထ လရာက်လသာအခွန်လကာက်ခံမှုန္ှငြို့် ဥပလေစည်ေးကမ်ေး သက်လရာက်မှုစနစ် 

တစ်ရပ်ထူလထာင်ပခင်ေး  
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 (ဃ-၂-၅) - ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးဆ ုင်ရာ အရည်အလသွေးမ ာေးအတ ုင်ေး ထ န်ေးသ မ်ေး 

လဆာင်ရွက်န္ ုင်ရန်အတွက် ညစ်ညမ်ေးမှု ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး ဆ ုင်ရာ မန်လနဂ္ ာခနြို့်ထာေး 

န္ ုင်ရန်န္ှငြို့် အရည် အလသွေးပပညြို့်ေလရေး အတွက် လလြို့က ငြို့်လပေးပခင်ေး  

ပုံ(၁၂) - ြန္တလ ေးမြ  ြို့တ ငမ အသစမတညမလဆ။ကမထ။ေးလသ။ စ န်ြို့မပစမလရဆ  ေး သန်ြို့မစငမသညြို့မစကမရ ုံ 

(ြူရငမေး - IGES၊ ၂၀၁၆) 

 (ဃ-၃) - မပညမသပူ  ငမလန်ရ။ြ ။ေး (မပညမသပူ  ငမလစ ေးြ ။ေးန္ ငြို့မ  တမစမက။ေး/ြီေးရထ။ေးဂ တမြ ။ေး) ၌ 

လရဆ  ေးသန်ြို့မစငမမခငမေးန္ ငြို့မ သ ြမေးဆညမေးမခငမေး  ပမငန်မေးြ ။ေးက   ဖ ုံြို့မဖ  ေးတ  ေးတကမလစရန်မ  

 

 (ဃ-၃-၁) -  ကမရ  လရဆ  ေးစ န်ြို့မထ တမမခငမေးန္ ငြို့မ သန်ြို့မစငမမခငမေးစန်စမြ ။ေးက   ဆကမ ကမ 

လဆ။ငမရ ကမရန်မန္ ငြို့မ ဖ ုံြို့မဖ  ေးတ  ေးတကမြှုအစီအစဉမြ ။ေး လရေးဆ ွဲရန်မ  

 (ဃ-၃-၂) - လရဆ  ေးသန်ြို့မစငမသညြို့မစန်စမ (ဇီဝလေြဆ  ငမရ။၊ ဓေါတ လေြဆ  ငမရ။န္ ငြို့မ 

ရူပလေြဆ  ငမရ။ သန်ြို့မစငမသညြို့မစန်စမ) အတ ကမ မဖစမန္  ငမလခ ရ  လသ။န်ညမေးပည။ြ ။ေးက   

လ ြို့ ။ြှု  ပမလဆ။ငမရန်မ  
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 (ဃ-၃-၃) - ထ လရ။ကမလသ။လင လက။ကမခုံြှုစန်စမန္ ငြို့မ အလရေးယူလဆ။ငမရ ကမြှုစန်စမ 

ဖ ွဲြို့စညမေးတညမလဆ။ကမရန်မ  

 (ဃ-၃-၄) - လက။ငမေးြ န်မလသ။ ဆန်မေးစစမက ပမကွဲသညြို့မစန်စမ တညမလဆ။ကမရန်မ  

၅-၅  ရည်မနှ်ေးခ က ်(င) - စွမ်ေးလဆာငရ်ညပ်မြှငြို့တ်ငပ်ခငေ်း၊ အသ တရာေးပမြှငြို့တ်ငလ်ပေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

ပပညသ်ူလထူုပေူးလပါငေ်း ပါေငမ်ှုမ ာေး ပမြှငြို့တ်ငပ်ခငေ်း  

သတမ်တှခ် ကမ် ာေး 

 ကာလတ  ု

(၂၀၁၇-၂၀၂၀) 

ကကာေးကာလ 

(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

ကာလရှည ်

(၂၀၂၆-၂၀၃၀) 

(၁)ပပည်သူလူထုအတွက် 

အသ ပညာ 

ပမြှငြို့်တင်ပခင်ေး အစီအစဉ်မ ာေး 

အလကာင်အထည်လဖာ်မညြို့် 

မမ  ြို့နယ်ာအလရအတွက် 

မ ာေးပပာေးလာပခင်ေး  

၂၅% ၅၀% ၁၀၀% 

(၂)လက ာင်ေးသာေးမ ာေးအတွက် 

ပတ်ေန်ေးက င်ဆ ုင်ရာ ပညာလပေးလရေး 

အစီအစဉ်မ ာေး 

အလကာင်အထည်လဖာ်မညြို့် 

လက ာင်ေးအလရအတွက် 

မ ာေးပပာေးလာပခင်ေး  

၂၅% ၅၀% ၁၀၀% 

(၃)လရရှည်စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စမီံခနြို့်ခွွဲမှု

ဆ ုင်ရာ ေန်လဆာင်မှုမ ာေး 

လဖာ်လဆာင်ရန်အတွက် 

အပခာေးပတ်သက်ဆက်န္ွယ်ာသူမ ာေး 

ပူေးလပါင်ေးပါေင်မညြို့်န္ှုန်ေး  

၅၀% ၇၅% ၁၀၀% 

လယာဘယုာ သုေံးသပခ် က ်

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုတွင် ပပည်သူထူထုအလနပဖငြို့် ထ လရာက်စွာ ပူေးလပါင်ေး ပါေင်မှုသည် 

အလရေးကကီေးလသာ်ပငာေးလည်ေး ပပည်သူလူထု၏ အသ ပညာပမြှငြို့်တင်ပခင်ေးန္ှငြို့် ပတ်ေန်ေးက င်ဆ ုင်ရာ 

ပညာလရေးသတင်ေးအခ က်အလက် ပဖနြို့်လေပခင်ေးလုပ်ငန်ေးသည် အလွန်အလရေးပါလှသည်  

ထ ုြို့လကကာငြို့်ပင် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်လလလာြို့ခ ပခင်ေးန္ှငြို့် အမှိုက်ပပန်လည် အသုံေးပပ ပခင်ေးနည်ေးစနစ်မ ာေး 
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ဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်လရေးတ ုြို့က ု စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာတွင် အလပခခံလ ုအပ်ခ က်အပဖစ် 

ထညြို့်သွင်ေးရပခင်ေးပဖစ်ပါသည်  သ ုြို့ပါလသာ်လည်ေး အမှိုက်စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးအလလြို့အထမ ာေးပဖစ်လသာ 

ခွွဲပခာေးစွနြို့်ပစ်ပခင်ေး ကွဲြို့သ ုြို့ အလလြို့အထပဖစ်ထွန်ေးလစရန် အသ တရာေးနည်ေးပါေးပခင်ေး၊ တွန်ေးအာေးလပေး 

ဆွွဲလဆာင်မှု နည်ေးပါေးပခင်ေးတ ုြို့သည် ထ လရာက်လသာ စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုနည်ေးစနစ်အတွက် 

အဟနြို့အ်တာေးပဖစ်လစမညြို့်အပပင် သတင်ေးအခ က်အလက်ပညာလရေးန္ှငြို့် ဆက်သွယ်ာလရေး 

အစီအစဉ်မ ာေးအလပေါ်၌လည်ေး  ထ ခ ုက်လစမည်ပဖစ်သည်  ဤအက   ေးဆက်မ ာေးသည် အထူေးသပဖငြို့် 

အသ ပညာပမြှငြို့်တင်လရေးအစီအစဉ်မ ာေး လဆာင်ရွက်ရာ၌ အာေးနည်ေးလစလသာ အက   ေး 

တရာေးမ ာေးပဖစ်လပေါ်လစန္ ုင်သည်  အမှိုက်စွနြို့်ပစ်မှုလလလာြို့ခ ပခင်ေး၊ သဘာေ ပတ်ေန်ေးက င် 

ထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် စီေးပွာေးလရေးပမြှငြို့်တင်ပခင်ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး စဉ်ဆက်မပပတ် ထုတ်လုပ်မှုန္ှငြို့် 

စာေးသုံေးမှုပဖစ်စဉ် မ ာေးအတွက်ပါ အာေးနည်ေးလစန္ ုင်မည်ပဖစ်သည်  သတင်ေးအခ က်အလက်၊ 

ပညာလရေး၊ ဆက်သွယ်ာလရေးန္ှငြို့် သဘာေပတ်ေန်ေးက င် ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးတွင် 

ပပည်သူလူထု ပူေးလပါင်ေးပါေင်လရေးလှုပ်ရှာေးမှုမ ာေးက ု ထ လရာက်စွာ အလကာင်အထည်လဖာ် 

လဆာင်ရွက်န္ ုင်ရန် ပညာလရေးအဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး အလနပဖငြို့် သီေးပခာေးကဏ္ဍမ ာေးပဖစ်လသာ 

တန်ဖ ုေးပမြှငြို့်တင်ဖွွဲြို့စည်ေးပခင်ေး၊ ပတ်ေန်ေးက င်န္ှငြို့် စီေးပွာေးလရေးဆက်န္ွယ်ာမှုပညာရပ်မ ာေးန္ှငြို့် 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုန္ှငြို့် ပတ်သက်သညြို့် လဆာင်ရွက်လှုပ်ရှာေးမှုမ ာေးအလပေါ်တွင် စွမ်ေးရည် 

ပမြှငြို့်တင်ထာေးရှ ရန် လ ုအပ်သည်  ထ ုြို့ပပင် လေသဆ ုင်ရာမူေါေခ မှတ်သည်မ ာေး လလြို့က ငြို့်သာေး 

ပပညြို့်ေသူမ ာေးန္ှငြို့် ဆက်စပ်ပတ်သက် သူမ ာေးအာေးလုံေးတ ုြို့အတွက် လကာင်ေးမွန်လသာ စွနြို့်ပစ်အမှိုက် 

စီမံခနြို့်ခွွဲမှု အလလြို့အထန္ှငြို့် အစီအမံမ ာေးဆ ုင်ရာတ ုြို့က ု စွမ်ေးလဆာင်ရည်ပမငြို့်မာေးလစလရေး 

လလြို့က ငြို့်လပေးရန်လ ုအပ်သည်  စွနြို့်ပစ ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုဘုတ်အဖွွဲြို့ကွဲြို့သ ုြို့ လေသဆ ုင်ရာ စီမံ 

လဆာင်ရွက်သူမ ာေးသည် တ က လသာလ ုအပ် ခ က်မ ာေးန္ှငြို့် စ န်လခေါ်မှုမ ာေးအတွင်ေး 

ပမျူနီစီပယ်ာစွနြို့်ပစ်အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှုမဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့်အညီ 

အလကာင်အထည်လဖာ်လဆာင်ရွက်သညြို့် အဖွွဲြို့အစည်ေးဟု အဓ ပပာယ်ာလကာက်ယူာန္ ုင်သည်  

ထ ုြို့လကကာငြို့်ပင် လေသဆ ုင်ရာ အစ ုေးရအဖွွဲြို့မ ာေး၏ စွမ်ေးလဆာင်ရည်က ု ပ ုမ ုထ လရာက်စွာ 

ပမြှငြို့်တင်န္ ုင်ရန် ဗဟုသုတန္ှငြို့် အလတွြို့အကက ံ မလလေပခင်ေးက ု က ယ်ာက ယ်ာပပနြို့်ပပနြို့် 

ပမြှငြို့်တင်ရန်လ ုအပ်သည်  ထ ုနည်ေးတူ လူမှုလရေး မ တ်ဖက်အဖွွဲြို့အစည်ေး ပပည်သူလူထုန္ှငြို့် 

ပုဂ္ဂလ ကမ ာေးက ုလည်ေး ပညာလပေးလလြို့က ငြို့်မှုမ ာေး ပဖညြို့်ဆည်ေးလပေးရန် လ ုအပ်သည်  အလာေးတူပင် 

ဤမဟာဗ ျူဟာအလန ပဖငြို့် လအာက်လဖာ်ပပပါ ရည်မှန်ေးခ က်ပန်ေးတ ုင်မ ာေးက ု လအာင်ပမင်လစရန် 

နည်ေးလမ်ေး ရှာလဖွခွဲြို့သည်  
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အဆ ပုပ လဆာငရ်ွကခ် ကမ် ာေး 

ယခ အခန်မေးကဏ္တ ငမ မြ  ြို့လတ။မ၌ စ ြမေးလဆ။ငမရညမြ ။ေး ဖ ုံြို့မဖ  ေး ။ြှု၊ အသ ပည။မြ ငြို့မတငမြှုန္ ငြို့မ 

လထ။ကမခုံအ။ေးလပေးြှုြ ။ေးမြ ငမတငမန္  ငမရန်မ သတမြ တမထ။ေးလသ။ အဓ ကလဆ။ငမရ ကမခ ကမြ ။ေးက   

လဖ။မမပထ။ေးပေါသညမ  

 (င-၁) - သဘာေပတေ်နေ်းက ငထ် နေ်းသ မေ်းလရေးန္ငှြို့် စနွြို့ပ်စအ်မှိုကစ်မီ ံ ခနြို့ခ်ွွဲလရေး 

အစီအစဉမ် ာေးက  ုလက ာငေ်းသငခ်နေ်းစာအပဖစ ်ထညြို့သ်ငွေ်းရန ် 

 

 (င-၁-၁) - လက ာင်ေးသင်ခန်ေးစာတွင် ထညြို့်သွင်ေးန္ ုင်လရေးအတွက် အလထာက်အကူပပ  ရန် 

သ ုြို့တည်ေးမဟုတ် ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေး သ မ်ေးလရေးန္ှငြို့်စွနြို့ပ်စ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေး 

လခါင်ေးစဉ်မ ာေးက ု လ ုအပ်ခ က်အလ ုက် လပါင်ေးစပ ်ထညြို့်သွင်ေးပခင်ေး  

 (င-၁-၂) - အလပခခံပညာလက ာင်ေးမ ာေးတွင် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးက ု အလထာက် 

အကူပပ မညြို့် ပတ်ေန်ေးက င်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေး အသ ပညာမ ာေးက ု ပမြှငြို့်တင် သင်ကကာေး 

လပေးမညြို့်သူမ ာေး၊ အဖွွဲြို့ အစည်ေးအတွင်ေး မူေါေဆ ုင်ရာမ ာေးက ု တ ုေးတက်လအာင် 

လဆာင်ရွက်သူမ ာေး၊ အလပခခံပညာလက ာင်ေးမ ာေးန္ှငြို့် ဆက်စပ် ပတ်သက်သူမ ာေး အတွင်ေး 

ပူေးလပါင်ေးအလကာင်အထည်လဖာ် လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

 (င-၁-၃) - စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုန္ှငြို့ပ်တ်သက်သညြို့် လလြို့က ငြို့်သင်ရ ုေး ည န်ေးတမ်ေး လရေးဆွွဲ 

ပပ စုရန်၊ ဆရာက ုင်သင်ရ ုေးည န်ေးတမ်ေးန္ှငြို့် ဆရာမ ာေးအတွက် သင်လထာက်ကူပစစည်ေးမ ာေးက ု 

ဆက်စပ် ပတ်သက်သညြို့် အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး အတွင်ေး ပူေးလပါင်ေး လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

 (င-၁-၄) - အလပခခံပညာမူလတန်ေးလက ာင်ေးမ ာေး၊ အလယ်ာတန်ေးလက ာင်ေး မ ာေး၊ 

အထကတ်န်ေး လက ာင်ေးမ ာေး၊ သက်လမွေးပညာ သင်လက ာင်ေးမ ာေး၊ နည်ေးပညာ 

လက ာင်ေးမ ာေးတ ုြို့တွင် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးဘာသာရပ်က ု အဆငြို့်လ ုက် ထညြို့်သွင်ေး 

သင်ကကာေးရာ တွင် အလထာက်အကူပပ ပခင်ေးန္ှငြို့် အထကတ်န်ေး အဆငြို့်တွင် 

လူထုေန်လဆာင်မှု အစီအစဉ်မ ာေး၊ လကာလ ပ်န္ှငြို့် တကကသ ုလ်မ ာေး အဆငြို့်တွင် 

အမ   ေးသာေးအဆငြို့် ေန်လဆာင်မှု သင်တန်ေး အစီအစဉ်မ ာေး ထညြို့်သွင်ေးပခင်ေး  

 (င-၁-၅) - လက ာင်ေးသင်ခန်ေးစာမ ာေး၌ လပါင်ေးစပ်ထညြို့်သွင်ေးသညြို့် ပတ်ေန်ေးက င် 

ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးန္ှငြို့်စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု သငခ်န်ေးစာမ ာေးထွဲမှ အလကာင်ေး ဆံုေး 

အလလြို့အက ငြို့်မ ာေးက ု လရွေးခ ယ်ာပခင်ေးန္ှငြို့် ထပ်ဆငြို့် ပဖနြို့်ပဖျူေးပခင်ေး  

 (င-၁-၆) - အလကာင်ေးဆံုေးလသာ သင်ခန်ေးစာလဆာင်ရွက်ခ က်မ ာေးအတွက် ဆုလပေးပခင်ေး၊ 

ဂ္ုဏ်ပပ ပခင်ေးမ ာေးလဆာင်ရွက်ပခင်ေး၊ အလကာင်ေးဆံုေး အလလြို့အက ငြို့်န္ှငြို့် လလြို့လာ 
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ဆန်ေးစစ်ပခင်ေးမ ာေး အလပေါ် စံနမူနာ ပပ ထ ုက်သည်မ ာေးက ု စ စစ ် လရွေးခ ယ်ာပခင်ေး၊ 

မှတ်တမ်ေးတင်ပခင်ေး၊ အလကာင်ေးဆံုေးလသာ ဆက်သွယ်ာ သင်ကကာေးမှု 

သတင်ေးအခ က်အလက်ပဖနြို့်လေန္ ုင်မှုမ ာေးက ု လလြို့လာသုံေး သပ်လဖာ် ပပပခင်ေး  

 (င-၁-၇) - အလပခပညာန္ှငြို့် အထကတ်န်ေးပညာလက ာင်ေးမ ာေးတွင် ပတ်ေန်ေးက င် 

ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးန္ှငြို့် စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲပခင်ေးသင်ခန်ေးစာမ ာေးအာေး စဉ်ဆက်မပပတ် 

တ ုေးတက်မှုရှ သည်/ မရှ သည် ပုံတူ ထပ်ဆငြို့်ပွာေးမ ာေးန္ ုင်မှု ရှ သည်/မရှ သည်တ ုြို့က ု 

လလြို့လာလစာငြို့က်ကညြို့်လ က်အကွဲပဖတ်ပခင်ေး  

 

 (င-၂) - လေသခပံပညသ်လူထူမု ာေးန္ငှြို့ ် ဆကစ်ပသ်ကဆ် ငုသ်မူ ာေးက  ု အသ ပညာ 

ပမငြို့မ်ာေးလစ၍ သဘာေပတေ်နေ်းက င ် ထ နေ်းသ မေ်းလရေးန္ငှြို့ ် စနွြို့ပ်စ ် အမှိုက ် စမီခံနြို့်ခွွဲလရေးက ု 

ပေူးလပါင်ေးလဆာင်ရကွလ်ာလစလရေး စဉ်ဆကမ်ပပတ ်အာေးလပေး ကူညရီန်  

 

 (င-၂-၁) - လေသဆ ုင်ရာ စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုန္ှငြို့်စပ်လ ဉ်ေးသညြို့် အလပခခံအက ဆံုေး 

လ ုအပ်ခ က်မ ာေးက ု အလပခခံလ က်လလြို့လာ သင်ကကာေးရာတွင် လ ုအပ်မညြို့် 

လ ုအပ်ခ က်မ ာေးက ု မည်သ ုြို့ လဖာ်ထုတ်မည်က ု လလြို့က ငြို့်သင်ကကာေးပခင်ေး ပဖငြို့် 

သတင်ေးအခ က်အလက်အလပေါ်အလပခခံသညြို့် သင်ကကာေးမှုစနစ်က ု ဖွံြို့မဖ  ေး တ ုေးတက်လစပခင်ေး  

 (င-၂-၂) - မပီေးပပညြို့်စုလံသာ လလြို့က ငြို့်သင်ကကာေးမှုသင်ရ ုေးတစ်ခုက ု လဖာထ်ုတ်ပခင်ေးပဖငြို့် 

ဆငြို့်ပွာေးသင်ကကာေးမညြို့် ဆရာ/ဆရာမမ ာေး ထပ်ဆငြို့်လပေါ်ထွက်လာလစလရေး 

အလလေးလပေးလဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

  (င-၂-၃) - စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲပခင်ေးန္ှငြို့်ပတ်သက်သညြို့် လလြို့က ငြို့်သင် ကကာေးမှုမ ာေးက ု 

တန်ဖ ုေးပပညြို့်ေလစလ က် ဆက်သွယ်ာမှု နည်ေးလမ်ေးလကာင်ေးမ ာေး၊ နည်ေးပညာ 

ကျွမ်ေးက င်မှုမ ာေးန္ှငြို့် ဘဏ္ဍာလငွလကကေးစီမံခနြို့်ခွွဲမှုဆ ုင်ရာ၊ စမီံခနြို့်ခွွဲပုံနည်ေးလမ်ေးမ ာေးက ု 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုဆ ုင်ရာ ပင်တ ုင ် ပုဂ္ဂ  လ်မ ာေး၊ အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေးန္ှငြို့် 

အကကံဉာဏ်လပေးသူမ ာေးအကကာေး ပဖညြို့်ဆည်ေးလပေးပခင်ေး  

 (င-၂-၄) - စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုဆ ုင်ရာ န္ှစ်ပတ်လည်ထ ပ်သီေးအစည်ေး အလေေးမ ာေး 

စွမ်ေးလဆာင်ရည်ပမငြို့်မာေးမှုအတွက် လလြို့က ငြို့်သင်ကကာေးမှုမ ာေးန္ှင်ြို့ အသ ပညာ 

လပေးလှုပ်ရှာေးမှုမ ာေးက ု စနစ်တက လရွေးခ ယ်ာထာေးလသာ လူမှုလရေးအဖွွဲြို့အစည်ေး မ ာေး 

ပူေးလပါင်ေးပါေင်လဆာင်ရွက်သူမ ာေးအတွင်ေး လူမှုအဖွွဲြို့အစည်ေးဆ ုင်ရာ ညြှ ယူာမှု တ ုေးတက်ဖွံြို့မဖ  ေး 

လစပခင်ေးအတွက် လ ုအပ်လသာ မဟာဗ ျူဟာလပမာက်လဆာင်ရွက်ခ က်မ ာေးက ု 

လဆာင်ရွက်ပခင်ေး  
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 (င-၂-၅) - ပတမဝန်မေးက ငမစီြုံခန်ြို့မခ ွဲြှု အလ ြို့အက ငြို့မြ ။ေးန္ ငြို့မ လက။ငမေးြ န်မလသ။ 

အြှိုကမစီြုံခန်ြို့မခ ွဲြှု အလ ြို့အက ငြို့မြ ။ေးန္ ငြို့မ ပတမသကမ၍ မပညမသူြ ။ေး အသ ပည။ 

မြ ငြို့မတကမလစရန်မအ   ြို့ဌ။ လရြီယ  ၊ ရ ုံမြငမသုံကက။ေး၊ သတငမေးစ။န္ ငြို့မ အမခ။ေးြီြီယ။ 

န်ယမပယမြ ။ေးက   အသ ုံေးမပ သငြို့မပေါသညမ  

ပုံ(၁၃) - လက ။ငမေးြ ။ေးတ ငမ ပတမဝန်မေးက ငမဆ  ငမရ။ ပည။လရေးသငမကက။ေးြှု (ြူရငမေး - IGES၊ ၂၀၁၆) 

၅.၆  ရည်မှနေ်းခ က ် (စ) - ပပနလ်ညသ်ုံေးသပပ်ခင်ေး၊ လစာငြို့က်ကပအ်ကွဲပဖတ်ပခင်ေး၊ တီထွင် 

ဆန်ေးသစပ်ခငေ်းပဖငြို့ ် တ ေုးတက်မှုမ ာေး ရရှ လစ၍ ေနလ်ဆာင်မှုမ ာေးက  ု လရရှညတ်ည်တံြို့မှု 

အတွက ်လသခ ာလစပခငေ်း  

သတမ်တှခ် ကမ် ာေး 

 ကာလတ  ု

(၂၀၁၇-၂၀၂၀) 

ကကာေးကာလ 

(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

ကာလရှည ်

(၂၀၂၆-၂၀၃၀) 

(၁) အခ က်အလက်မ ာေး 

စုလဆာင်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

စံခ  န်စံည န်ေးလုပ်လဆာင်ခ က် 

ည န်ေးက န်ေးမ ာေးက ု သတ်မှတ်မပီေး 

လစာငြို့က်ကညြို့်အကွဲပဖတ်ပခင်ေး  

၅၀% ၇၅% ၁၀၀% 
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(၂) ခ မှတ်ထာေးလသာ 

စည်ေးကမ်ေးမ ာေးက ု မလ ုက်နာသညြို့် 

လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေး 

အာေးလလ ာြို့ပခပခင်ေး  

၅၀% ၇၅% ၁၀၀% 

(၃) အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲသညြို့် 

ေန်လဆာင်မှုန္ှငြို့် ပတ်သက်၍ 

ပပည်သူလူထု သုံေးစွွဲသူမ ာေး စ တ် 

လက နပ်မှု ရရှ ပခင်ေး  

၅၀% ၇၅% ၁၀၀% 

လယာဘယုာ သုေံးသပခ် က ်

မဟာဗ ျူဟာလပမာက်ရည်မှန်ေးခ က်မ ာေး လအာင်ပမင်လစလရေးအတွက် အလုံေးစုံပပညြို့်ေ လသာ 

စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုစနစ်၏ ဆီလလ ာ်လသာ အလကာင်အထည်လဖာ် လဆာင်ရွက် မှုမ ာေးသည် 

လွန်စွာပင်အလရေးပါသညြို့်အလလ ာက် အလပခခံအက ဆံုေးလသာ လဆာင်ရွက် ခ က်မှန်သမလတ ုြို့က ု 

စဉ်ဆက်မပပတ်လလြို့လာအကွဲပဖတ်လနရန် လ ုအပ်လပသည်  သ ုြို့ပဖစ်ရာလဆာင်ရွက်ခ က်တ ုင်ေး၏ 

ရလာေ်မ ာေး၊ အည န်ေးက န်ေးမ ာေးတ ုြို့က ု စဉ်ဆက်မပပတ် လလြို့လာ လစာငြို့က်ကညြို့်ပခင်ေး၊ 

တ ုင်ေးတာသုံေးသပ်ပခင်ေးတ ုြို့ပဖငြို့ ် လဆာင်ရွက်မှုတ ုင်ေး၏ အာေးနည်ေးခ က်၊ အာေးသာခ က်တ ုြို့က ု 

အကွဲပဖတ်လလြို့လာသုံေးသပ်ရန်၊ လုပ်ငန်ေးမှာအထူေးပင် အလရေးပါလသာ အခန်ေးကဏ္ဍတွင် 

တည်ရှ လနမပီပဖစ်သည်   

အဆ ပုပ လဆာငရ်ွကခ် ကမ် ာေး 

ယခ အခန်မေးကဏ္တ ငမ မြ  ြို့လတ။မ၌ ပ ုံြ န်မမပန်မ ညမဆန်မေးစစမမခငမေး၊လစ။ငြို့မကကပမစစမလဆေးမခငမေးန္ ငြို့မ 

တ  ေးတကမ ။မခငမေးြ ။ေးြ တဆငြို့မ လရရ ညမတညမတုံြို့လသ။ ဝန်မလဆ။ငမြှုြ ။ေး ရရ  လစရန်မ သတမြ တမ 

ထ။ေးလသ။ အဓ ကလဆ။ငမရ ကမခ ကမြ ။ေးက   လဖ။မမပထ။ေးပေါသညမ  

 (စ-၁) - သတငေ်းအခ ကအ်လကန်္ငှြို့စ်ာရငေ်းဇယာာေးပပ စမုှုစနစ် တစ်ရပ ်ထူလထာင်ရန်  

 

 (စ-၁-၁) - ဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်မှုမ ာေးက ု လစာငြို့်ကကညြို့်လလြို့လာရန်အတွက် အဓ က 

လုပ်ငန်ေးလဆာင်ရွက်လသာဌာနမ ာေးန္ှငြို့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမ ာေး ပါေင်သညြို့် 

ပူေးလပါင်ေးအလကာင်အထည်လဖာ်လရေးလကာ်မတီတစ်ရပ် ဖွွဲြို့စည်ေးလရေး  

 (စ-၁-၂) - စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုန္ှငြို့စ်ပ်လ ဉ်ေးသညြို့် သတင်ေးအခ က် အလက် 

မ ာေးအာေးလုံေးက ု လနြို့စဉ်၊ လစဉ်၊ န္ှစ်စဉ် ပပ စုန္ ုင်လရေးအတွက် လုပ်ထုံေး လုပ်နည်ေးမ ာေးက ု 

ပပဌာန်ေးပခင်ေး  
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 (စ-၁-၃) - ရရှ လာသညြို့်အခ က်အလက်မ ာေးအလပေါ်စ စစ်ပခင်ေး၊ သုံေးသပ်ပခင်ေး 

တ ုြို့ပဖငြို့်မဟာဗ ျူဟာစီမံခ က်အလကာင်အထည်လဖာ်မှုအလပေါ် လလြို့လာ သုံေးသပ်လရေး အဖွွဲြို့ 

ဖွွဲြို့စည်ေးလဆာင်ရွက်ပခင်ေး  

 

 (စ-၂) - အဆငြို့ဆ်ငြို့သ်တငေ်းပ ုြို့စနစတ်စရ်ပထ်ူလထာငရ်န်  

 

 (စ-၂-၁) - မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီ၏ န္ှစ်စဉ် လုပ်ငန်ေး 

လဆာင်ရွက်ခ က် အစီရင်ခံစာတွင် လစာငြို့က်ကညြို့်လလြို့လာ သုံေးသပ်ပခင်ေး 

၏ရလာေ်မ ာေးက ုတင်ပပပခင်ေး  

 (စ-၂-၂) - အဆ ုပပ ထာေးလသာဦေးတည်ခ က်၊ ရည်မှန်ေးခ က်၊ လဆာင်ရွက်ခ က် 

မ ာေးန္ှငြို့်လအာင်ပမင်မှုမ ာေး ရင်ဆ ုင်လပဖရှင်ေးခွဲြို့ရသညြို့်အခကအ်ခွဲမ ာေး ထ ု အခကအ်ခွဲမ ာေးက ု 

လက ာ်လ ာေးလဆာင်ရွက်ခ က်မ ာေး အစရှ  သည်တ ုြို့ ပါေင်သညြို့်သုံေးသပ်ခ က်တစ်ရပ်က ု 

လရေးသာေးပပ စု တင်ပပပခင်ေး  

 

 (စ-၃) - အဓ ကက လသာ ပါေငပ်တသ်ကသ်မူ ာေး၊ အဖွွဲြို့အစည်ေးမ ာေး အကကာေးတွင် 

ပုမံနှ်ဆကသ်ွယာသ်တငေ်းပ ုြို့စနစတ်စရ်ပ် ထလူထာငရ်န ် 

 

 (စ-၃-၁) - စွနြို့်ပစ်အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုန္ှငြို့် စပ်လ ဉ်ေးသမလလသာ သတင်ေး 

အခ က်အလက်မ ာေးက ု မန္တလလေးမမ  ြို့လနလူထုသ ရှ န္ ုင်ရန်အတွက် လူထု ဆက်သွယ်ာလရေး 

နည်ေးလမ်ေးမ ာေးပဖစ်လသာ ပုံန္ှ ပ်ထုတ်လေပခင်ေး၊ အင်တာနကဆ်က်သွယ်ာ လရေးနည်ေးလမ်ေး၊ 

လရေီယာ ုရုပ်ပမင်သံကကာေး န္ှငြို့် ရှင်ေးလင်ေးတင်ပပပခင်ေး နည်ေးလမ်ေးလပါင်ေးစုံ အသုံေးပပ ၍ 

သတင်ေးအခ က် အလကမ် ာေးက ု ပဖနြို့်လေပခင်ေး  

 (စ-၃-၂) - စစ်လဆေးကကညြို့်ရှုဆက်သွယ်ာသတင်ေးပ ုြို့မှုစနစ်အတွက် လ ုအပ် လသာ ဘဏ္ဍာလရေး 

စနစ်ခ မှတ်ပခင်ေး  
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ပ ုံ (၁၄) - ြန္တလ ေးမြ  ြို့လတ။မစညမပငမသ။ယ။လရေးလက။မြတီ၌  ူထ အသ ပည။လပေး အစီအစဉမြ ။ေး 

(ြူရငမေး - IGES၊၂၀၁၆) 
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၆   အလကာငအ်ထညလ်ဖာ ်လဆာငရ်ကွမ်ညြို့ ်အစအီစဉမ် ာေးန္ငှြို့ ်ယာန္တရာေးမ ာေး 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်၏စွန်ြို့ပစ် အမှိုကမ် ာေး စီမံခန်ြို့ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှင်ြို့ လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်က ု 

ထ လရာက်စွာ အလကာင်အထည် လဖာ်လဆာင်ရွက်ရာတွင် မူေါေ လရေးဆွွဲမှုမ ာေး၊ လုပ်ထုံေး 

လုပ်နည်ေးမ ာေးန္ှင်ြို့ တ ုက်တွန်ေးလှုံြို့လဆာ်မှု တ ုြို့လ အုပ်ပါသည်  မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် 

စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီ (MCDC) န္ှငြို့် ၄င်ေး၏မ တ်ဖကမ် ာေး တ ုင်ပင်လဆွေးလန္ွေးမှုမ ာေးမှ 

ရရှ လာလသာ အဓ ကဦေးစာေး လပေး အစီအစဉ်မ ာေးန္ှငြို့် နည်ေးလမ်ေးမ ာေးက ု လအာက်ပါအတ ုင်ေး 

အက ဉ်ေး ခ  ပ်လဖာ်ပပ ထာေးပါသည်   

၆.၁  ဥပလေန္ငှ်ြို့ စည်ေးမ ဉေ်းစညေ်းကမ်ေး 

သယံာဇာတန္ှင်ြို့ သဘာေပတ်ေန်ေးက င် ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးေန်ကကီေးဌာန န္ှင်ြို့  မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် 

စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီ (MCDC) တ ုြို့မ ှ ပပန်ဌာန်ေးထာေးသညြို့်  သင်ြို့လလ ာ်လသာ ဥပလေန္ှင်ြို့ 

စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးသည် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်၏ စွန်ြို့ပစ် အမှိုက်စီမံခန်ြို့ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှင်ြို့ 

လုပ်ငန်ေးစီမံခ က် အလကာင်အထည်လဖာ်ပခင်ေးအာေး လမ်ေးည န်ရန်အတွက် 

မရှ မပဖစ်လ ုအပ်ပါသည်  အဓ က ဦေးစာေးလပေးအရာမ ာေးမှာ လအာက်လဖာ်ပပပါအတ ုင်ေး 

ပဖစ်ပါသည်- 

(၁) မီေးရှိုြို့စက်လည်ပတ်ပခင်ေး န္ှငြို့် လပမပမြှပ်စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးအတွက် စံခ  န်စံည န်ေးမ ာေး အပါအေင် 

အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုလုပ်ငန်ေးမ ာေးမှ လလန္ှငြို့် လရစွနြို့်ထုတ်ပခင်ေးက ု စမီံခနြို့်ခွွဲရန်အတွက် 

လကလ်တွြို့က လသာ စံခ  န်စံည န်ေးမ ာေးန္ှငြို့် လမ်ေးည န်ခ က်မ ာေး  

(၂) လဘေးအန္တရာယ်ာရှ လသာ စွနြို့်ပစ် အမှိုကမ် ာေး ထုတ်လုပ်ပခင်ေး၊ လည်ပတ်ပခင်ေး (သ ုြို့) စွနြို့်ပစ်ပခင်ေး 

လုပ်ငန်ေးမ ာေးအတွက် သငြို့်လတာ်လသာ လ ုင်စင်မ ာေးထုတ်လပေးပခင်ေး  

(၃)  အမှိုက်စီေးဆင်ေးမှုက ု အလသေးစ တ် စီမံခနြို့်ခွွဲပခင်ေးန္ှငြို့် ပတ်သက်သညြို့် အဓ က အတ ုင်ေး 

အတာမ ာေး   

(၄) အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု လုပ်ငန်ေးစဉ်မ ာေး လဖာ်လဆာင်ရန်အတွက် စံမ ာေးခ မှတ်ပခင်ေး 

(အမှိုက်ပုံေးအရွယ်ာအစာေး၊ အမှိုက်ခွွဲပခာေးစွနြို့်ပစ်ပခင်ေး၊ အမှိုက်သ မ်ေးဆည်ေးမည်ြို့အခ  န်န္ှငြို့် 

အကက မ်အလရအတွက် ကွဲြို့သ ုြို့လသာ ပမျူနီစီပယ်ာအမှိုက်စုလဆာင်ေးမှု နည်ေးလမ်ေးမ ာေးအာေး 

သတ်မှတ်လပေးပခင်ေး)  
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(၅) လပမပမြှပ်က င်ေးမ ာေးန္ှငြို့ ်  အမှိုက်မီေးရှိုြို့စက်မ ာေးမှ ထွက်ရှ လာမညြို့် ဖန်လုံ အ မ်ဓါတ်လငွြို့မ ာေးက ု 

လလ ာြို့ခ ရန်အတွက် လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေး  

(၆) လပမပမြှပ်က င်ေးမ ာေး န္ှငြို့်အပခာေး အမှိုက်သနြို့်စင်သညြို့် လုပ်ငန်ေးမ ာေးအတွက် လပမလနရာ 

သတ်မှတ်လပေးမညြို့် လပမအသုံေးခ လရေး မူေါေမ ာေးခ မှတ်ပခင်ေး  

သ ုြို့လသာ်လည်ေး လကာင်ေးစွာ လရေးဆွွဲထာေးလသာ ဥပလေန္ှငြို့် စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးသည် 

ပပည်သူလူထုမှ လ ုက်နာမှု အာေးနည်ေးပခင်ေးလကကာငြို့် ထ လရာက်မှုမရှ သည်က ု လတွြို့ရပါသည်  

စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု လုပ်ငန်ေးမ ာေး လအာင်ပမင်စွာ လုပ်လဆာင်န္ ုင်ပခင်ေးသည် ပပည်သူလူထု၏ 

လကာင်ေးမွန်လသာ အလလြို့အထမ ာေး လုပ်လဆာင်လ ုမှုန္ှငြို့် စည်ေးမ ဉ်ေး စည်ေးကမ်ေးမ ာေး တလပပေးညီ 

ထ န်ေးသ မ်ေးလ ုမှုအလပေါ်တွင် မူတည်လသာလကကာငြို့် ဥပလေ လဖာက်ဖ က်မှုမ ာေးက ု တာေးပမစ်န္ ုင်မညြို့် 

လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေးသည်လည်ေး အဓ က အလရေးပါလသာက စစရပ် ပဖစ်ပါသည်  

မန္တလလေးစည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီ၏ သနြို့်ရှင်ေးလရေးဌာန သည် မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်၏ စွန်ပစ် 

အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှုန္ှငြို့် သက်ဆ ုင်လသာ စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေး၊ နည်ေးဥပလေတ ုြို့န္ှငြို့အ်ညီ 

ပပည်သူတ ုြို့ လ ုက်နာ လဆာင်ရွက် လစရန်အလ ုြို့ဌာ စုံစမ်ေးလရေးမှျူေး (သ ုြို့) ပတ်ေန်ေးက င် 

ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးမှျူေးမ ာေး ပါေင်သညြို့် မလတ၍ ခ ုင်မာလသာ အသင်ေးအဖွွဲြို့တစ်ခုလ ုအပ်ပါသည်  

ထ ုကွဲြို့သ ုြို့လသာ အသင်ေးအဖွွဲြို့မ ာေးက ု လုံလလာက်လသာ အရင်ေးအပမစ်န္ှငြို့်တကွ 

ဖွွဲြို့စည်ေးတည်လထာင်ပခင်ေးသည်လည်ေး အဓ က က လသာ စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စမီံခနြို့်ခွွဲမှု 

နည်ေးစနစ်လရေးဆွွဲပခင်ေး၊ ပ ုမ ုတ ုေးတက်လစပခင်ေးန္ှငြို့် အပခာေးလုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေးနည်ေးတူ 

အလွန်အလရေးပါလှပါသည်  

၆.၂  လငွစာရငေ်းစီမခံနြို့်ခွွဲမှုကဏ္ဍ 

လငွစာရင်ေးစီမံခနြို့်ခွွဲပခင်ေးသည် အမှိုက်စွနြို့်ပစ်စမီံခနြို့်ခွွဲမှု လုပ်ငန်ေးမ ာေး၏ ကုန်က စရ တ်က ု 

မှတ်သာေးထာေးပခင်ေးပဖငြို့် စွနြို့်ပစ် အမှိုက်နည်ေးစနစ်မ ာေး တ ုေးပမြှငြို့်လဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 

အလရေးကကီေးပါသည်  စွနြို့်ြို့ပ်စ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲရန်အတွက် ကုန်က စရ တ်က ု 

အမှိုက်စွနြို့်ပစ်သူမ ာေးအာေး က ခံလစပခင်ေးသည် MCDC မ ှ ကက ံလတွြို့လနရသညြို့် အမှိုက်စွနြို့်ပစ်မှု 

စီမံခနြို့်ခွွဲရန်အတွက် ဘက်ဂ္ က်အသုံေးပပ မှု န္ှစ်စဉ်ပမငြို့်မာေးလာပခင်ေး၊ အမှိုက်စုလဆာင်ေးပခင်ေးန္ှငြို့် 

သယ်ာယူာပ ုြို့လဆာင်ပခင်ေးစနစ်တ ုေးပမြှငြို့်ရန်အတွက် လုံလလာက်လသာ ရန်ပုံလငွ လထာက်ပံြို့ရပခင်ေး 

ပပန်လည်သနြို့်စင်လရေး ပစစည်ေးမ ာေး အသစ်တည်လထာင်ပခင်ေးန္ှငြို့် 

နည်ေးပညာသစ်မ ာေးရယူာပခင်ေးစလသာ ကုန်က မှုပပဿနာအခ   ြို့က ု လပဖရှင်ေးန္ ုင်လ မြို့်မည် 

ပဖစ်ပါသည်  ထ ုြို့အပပင် ၎င်ယာန္တရာေးသည် ပပန်လည်အသုံေးပပ ပခင်ေးန္ှငြို့် ပပန်လည်ပပ ပပင် သနြို့်စင် 
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ဖန်တီေးပခင်ေးအတွက် အခွငြို့်အလမ်ေး လကာင်ေးမ ာေးလပေါ်ထွက်လာလစပခင်ေးနည်ေးတူ 

အမှိုက်ခွွဲပခာေးစွနြို့်ပစ်မှုက ု အာေးလပေးရန်န္ှငြို့် အမှိုက်ထွက်ရှ မှုက ု လလ ာြို့ခ ရန်အတွက် ထ လရာက်စွာ 

လှုံလဆာ်လပေးန္ ုင်မည် ပဖစ်ပါသည်  အခလကကေးလငွမ ာေး မှန်ကန်လသာ 

န္ှုန်ေးထာေးသတ်မှတ်ပခင်ေးသည်လည်ေး မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် အမှိုက်စွနြို့်ပစ် အမှိုက်မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် 

လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်က ု လအာင်ပမင်စွာ အလကာင်အထည်လဖာ်န္ ငု်ရန်အတွက် အလရေးကကီေးပါသည်  

ထ ုြို့အတူ စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု ေန်လဆာင်မှုမ ာေးအတွက် မနှ်ကန်လသာ 

လစ ေးန္ှုန်ေးသတ်မှတ်ပခင်ေးသည် ရ ုေးရှင်လှလသာ က စစရပ်မဟုတ်ပါ  မည်သညြို့်ခ ဉ်ေးကပ်ပခင်ေးမဆ ု 

သတ်မှတ်သူမ ာေး၊ ေန်လဆာင်မှုလပေးသူမ ာေးန္ှငြို့် ပပည်သူလူထု တ ုြို့၏ လက်ခံပခင်ေးလပေါ်မူတည်၍ 

လရွေးခ ယ်ာသတ်မှတ်ရမည် ပဖစ်ပါသည်  အလလာတကကီေး လရေးဆွွဲထာေးလသာ အစီအစဉ်မ ာေး 

(သ ုြို့မဟုတ်) အလကာင်အထည်လဖာ်ပခင်ေးမ ာေးသည် စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု 

ေန်လဆာင်မှုမ ာေးအတွက် ပပည်သူလူထုမှ လငွလပေးလခ ပခင်ေးစနစ်က ု သ သ သာသာ 

အာေးလလ ာြို့လစန္ ုင်သည်  ယာခုလက်ရှ တွင် မန္တလလေး မမ  ြို့လတာ်စည်ပင်သာယာာလရေးလကာ်မတီသည် 

အမှိုက်သ မ်ေးဆည်ေးခက ုသာ လကာက်ခံလနလသာလကကာငြို့် စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်မ ာေးတစ်ဆငြို့်ပပန်လည်အသုံေးခ ပခင်ေး၊ ပပန်လည်ပပ ပပင် သနြို့်စင်ဖန်တီေးပခင်ေး န္ှငြို့် အပခာေး 

စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုစသညြို့် ကုန်က စရ တ်မ ာေးက ု ကာမ လစရန် 

အမှိုက်စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးဆ ုင်ရာအခလကကေးလငွမ ာေးက ု လငွလကကေး လကာက်ခံပခင်ေး စနစ်တွင် 

ထညြို့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးသငြို့်ပါသည်  သ ုြို့လသာ်လည်ေး စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စမီံခနြို့်ခွွဲသညြို့် 

ေန်လဆာင်မှုမ ာေးအတွက် အသငြို့်တငြို့်ဆံုေး အခလကကေးလငွက ုပင် အခ   ြို့လသာ ေင်လငွရရှ မှုနည်ေးသညြို့် 

လူထု သ ုြို့ လနရာလေသမ ာေးက လပေးလခ န္ ုင်မည်မဟုတ်လသာလကကာငြို့် ၎င်ေးတ ုြို့ထံမှ အခလကကေးလငွ 

မလကာက်ယူာပခင်ေး သ ုြို့ တစ်ပခာေးနည်ေးအာေးပဖငြို့် ၎င်ေးတ ုြို့အတွက် 

လထာက်ပံြို့လကကေးလငွပပန်လည်လပေးပခင်ေး အစရှ လသာ အစီအစဉ်မ ာေး ထပ်သွင်ေးလရေးဆွွဲရန် 

လ ုအပ်ပါသည်  အလာေးတူပင် လစ ေးကွက်ရရှ ရန် အခက်အခွဲမ ာေးရင်ဆ ုင်လနရသညြို့်  

ပပန်လည်ပပ ပပင် သနြို့်စင်ဖန်တီေးပခင်ေး ကွဲြို့သ ုြို့လသာလုပ်ငန်ေးမ ာေး လုပ်လဆာင်လနသညြို့် ပပည်တွင်ေးရှ  

အဓ ကစီေးပွာေးလရေးရှင်မ ာေးက ု မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စည်ပင်သာယာာလရေး လကာ်မတီမှ  

လထာက်ပံြို့လကကေးလငွမ ာေး ထုတ်ပပန်လပေးန္ ုင်ပါသည်  အဖွွဲြို့အစည်ေး အလထာက်အပံြို့၊ 

ယာာယီာအခွင်ကင်ေးလွတ်ပခင်ေး၊ စက်ရုံန္ှငြို့်ဆ ုင်လသာ ပပန်လည်ပပ ပပင် 

သနြို့်စင်ဖန်တီေးမညြို့်စက်ရုံမ ာေးလပေါ်လပါက်လာမှုတ ုြို့အပါအေင် အပခာေးပုံစံမ ာေးပဖငြို့် အဆ ုပါ 

လငွအသုံေးစရ တ်မ ာေးက ု တ ုက်ရ ုက်ထုတ်လပေးန္ ုင်ပါသည်  လကာင်ေးမွန်လသာ အလလြို့အက ငြို့် မ ာေး 

ပ ုမ ုတ ုေးပွာေးလာလစရန် ပပန်လည်သနြို့်စင်ဖန်တီေး၍မရန္ ုင်လသာစွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးမ ာေးက ု 

ကနြို့်သတ်အသုံေးပပ ကကလသာ၊ အမှိုက်ခွွဲပခာေးစွန်ြို့ပစ်ကကလသာ အ မ်လထာင်စုမ ာေးက ု အခလကကေးလငွ 
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လလ ာြို့ခ လကာက်ခံပခင်ေးစသညြို့်လငွလကကေးဆ ုင်ရာ ဆွွဲလဆာင်မှုစနစ်မ ာေးက ု လည်ေး 

က ငြို့်သုံေးန္ ုင်ပါသည်  

၆.၃  နည်ေးပညာလရွေးခ ယာပ်ခငေ်း 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စည်ပင်သာယာာလရေး လကာ်မတီသည် လေသဆ ုင်ရာ အလပခအလနမ ာေးန္ှငြို့် 

အက ုက်ညီဆံုေးပဖစ်မညြို့် လကာင်ေးမွန်လသာ နည်ေးပညာမ ာေးက ု လရွေးခ ယ်ာဆံုေးပဖတ်သငြို့် ပါသည်  

၎င်ေး၏လက်ရှ လုပ်လဆာင်န္ ုင်စွမ်ေးန္ှငြို့် အရင်ေးအပမစ်မ ာေးလပေါ် မူတည်၍ ကုန်က  စရ တ် 

နည်ေးပါေးမပီေး ပပ ပပင် ထ န်ေးသ မ်ေးရန်လွယ်ာကူလသာ နည်ေးပညာမ ာေး (ဥပမာအာေးပဖငြို့် 

လငွအရင်ေးအန္ှီေးမ ာေးမပီေး ပပန်လည်ပပ ပပင်ရန်လ ုအပ်သညြို့်အခါတွင်  ပပ ပပင်ေန်လဆာင်မှုမ ာေး 

လစ်ဟင်ေးလစမညြို့် အမှိုက်သ မ်ေးယာာဉ်ကကီေးမ ာေးန္ှငြို့် အမှိုက်မီေးရှိုြို့စက်မ ာေးအစာေး ကနဦေး 

အမှိုက်သ မ်ေးရန်အတွက် လကတ်ွန်ေးလှည်ေးမ ာေး န္ှငြို့် လအာဂ်္ွဲနစ်စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးမ ာေး လဆွေးလပမြို့ 

လစရန် လ ုအပ်လသာ အလထာက်အပံြို့ပစစည်ေးမ ာေး) က ု အသုံေးပပ သငြို့်ပါသည်   ထ ုသ ုြို့ 

ဆံုေးပဖတ်ပခင်ေးန္ှငြို့် ပတ်သတ်၍ လကရှ် ေန်လဆာင်မှုမ ာေးဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်ရန်န္ှငြို့် စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်ဆ ုင်ရာ လပဖရှင်ေး ခ က်မ ာေးလဖာ်ထုတ်ရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပပတ် သုလတသန 

ပပ လုပ်ပခင်ေးန္ှငြို့် ဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်မှုမ ာေး၊ မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စွနြို့်ပစ် အမှိုက် စီမံခနြို့်ခွွဲမှု 

မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်မ ာေးက ု အခ  န်ရှည်ကကာစွာ အကာင်အထည် လဖာ်လုပ် 

လဆာင်န္ ုင်ရန် စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု နည်ေးလမ်ေးမ ာေးအာေး လသခ ာစွာဆံုေးပဖတ်ပခင်ေး န္ှငြို့် 

ဆန်ေးစစ်ပခင်ေးတ ု. ပပ လုပ်လဆာင်ရွက်ရန်လ ုအပ်ပါသည်   

၆.၄  အသ ပညာပမငြို့တ်ငလ်ရေးန္ှငြို့ ်ပပညသ်ူမ ာေးအာေးပညာလပေးပခငေ်း 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ်စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုမဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့်လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်မ ာေးက ု 

လအာင်ပမင်စွာ အလကာင်အထည်လဖာ်န္ ုင်ရန်အတွက် သက်ဆ ုင်လသာပတ်သတ်ဆက်န္ွယ်ာ 

သူမ ာေး၏ပပ မှုပုံ၊ သလဘာထာေးအပမင် န္ှငြို့် အလလြို့အက ငြို့်မ ာေးသည် အလပခခံက လသာ 

အလရေးပါမှုမ ာေးပဖစ်ကကပါသည်   မထုပ်ပ ုေးထာေးလသာ  သ ုြို့ ထုပ်ပ ုေးမှုနည်ေးလသာ သ ုြို့ လယာဘူယာ အာေး

ပဖငြို့် ပတ်၀န်ေးက င်မထ ခ ုက်လစလသာ ကုန်ပစစည်ေးမ ာေး ေယ်ာယူာပခင်ေး၊ ပဖစ်န္ ုင်ပါက 

စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးထက ်ပစစည်ေးမ ာေးအာေးပပန်လည်အသုံေးပပ ပခင်ေး၊ တစ်ဆငြို့်ပပန်လည် အသုံေးခ ပခင်ေး သ ုြို့ 

ပပန်လည်သန်ြို့စင်အသုံေးခ ပခင်ေး၊ အစာေးအစာ စွနြို့်ပစ ်အမှိုက်မ ာေးအာေး အ မ်တွင်လဆွေးလပမြို့လစပခင်ေး၊ 

မမ  ြို့လတာ်၏ စွနြို့်ပစ အမှိုက်မ ာေးတစ်ဆငြို့်ပပန်လည်အသုံေးခ ပခင်ေး န္ှငြို့် ပပန်လည်ပပ ပပင် 

သနြို့်စင်ဖန်တီေးပခင်ေး အစီအစဉ်၏တစ်စ တ်တစ်ပ ုင်ေးပဖစ်လသာ အမှိုက် အမ   ေးအစာေး ခွွဲပခာေးပခင်ေး၊ 

အ မ်ထွက်စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးမ ာေးန္ှငြို့် အန္တရာယ်ာရှ စွနြို့ပ်စ် အမှိုက်မ ာေးအာေး 



မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ ် စွနြို့ပ်စ်အမှိုကစ်မီံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့ ်လုပ်ငန်ေးစမီခံ က ်(၂၀၁၇-၂၀၃၀)  64 

 

လရာလန္ှာမစွနြို့်ပစ်ပခင်ေးတ ုြို့အပါအေင် အမှိုက်ပမာဏအမ ာေးအပပာေး ထွက်ရှ မညြို့်ကုန်ပစစည်ေးမ ာေး 

ေယ်ာယူာမှုလလ ာြို့ခ ပခင်ေးသ ုြို့ လရှာင်က ဉ်ပခင်ေးကွဲြို့သ ုြို့လသာ လရရှည် တည်တံြို့မညြို့် 

ဘ၀လနထ ုင်နည်ေးနည်ေးလမ်ေးမ ာေးက ု အစ ုေးရ၏လမ်ေးည န်ခ က်န္ှငြို့်အညီ က ငြို့်သုံေးကကရန် 

ပပည်သူမ ာေးက ု ပညာလပေးလေ တ ုက်တွန်ေးသငြို့်ပါသည်  

ကနဦေးစီမံခ က်အသစ်မ ာေးက ု အလကာင်အထည်လဖာ်ပခင်ေးမတ ုင်ခင် ပပည်သူလူထုအာေး 

အသ ပညာပမြှငြို့်တင်လပေးပခင်ေးန္ှငြို့် တ ုက်တွန်ေးလှုံြို့လဆာ်ပခင်ေးသည် အလွန်အလရေးပါလှပါသည်  

ဥပမာ- ပထမဆံုေး အလနပဖငြို့်လက်လတွြို့လုပ်လဆာင်လနလသာ နယ်ာပယ်ာတွင် ကကီေးမာေးလသာ 

လပပာင်ေးလွဲမှု သ ုြို့မဟုတ် စွနြို့်ပစ် အမှိုက်အတွက် ေန်လဆာင်ခ လကာက်ခံပခင်ေးမ ာေး စတင်မည် 

ဆ ုပါက လလေးစာေးလ ုက်နာမှုမ ာေးအာေး လသခ ာလစရန် စွန်ပစ် ပစစည်ေးစွနြို့်ထုတ်သူမ ာေး အလနပဖငြို့် 

လပပာင်ေးလွဲမညြို့်အရာမ ာေးက ု သ ရှ သတ မူရန် လ ုအပ်ပါသည်  အခ   ြို့လသာ လက်ခံသူမ ာေးသည် 

ပညာလပေးပရ ုဂ္ရမ်မ ာေးန္ှငြို့် ရည်မှန်ေးထာေးလသာ သတင်ေး အခ က်အလက်မ ာေး 

လပေးပ ုြို့ပခင်ေးမ ာေးအာေး အထူေးသပဖငြို့် လကခ်ံလွယ်ာလလြို့ရှ ပါသည်  ကလလေးသူငယ်ာမ ာေး 

ငယ်ာရွယ်ာစဉ် ပညာလပေးပခင်ေးမ ာေး၊ တစ်ဦေးတစ်လယာာက်ပခင်ေးန္ှငြို့် မ သာေးစု အဆငြို့်မ ာေးတွင် စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်မ ာေး စီမံခနြို့်ခွွဲမှု၏ အလရေးပါမှု အသ ပညာအာေး တည်လဆာက်ပခင်ေး န္ှငြို့် လက ာင်ေးမ ာေး၏ 

ဘာသာရပ်တစ်လလ ာက်လုံေးတွင် ထ ုအလကကာင်ေးအရာမ ာေးက ု ထညြို့်သွင်ေး လစပခင်ေးပဖငြို့် စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်မ ာေးန္ှငြို့် ပတ်သတ်သညြို့် တာေန်ယူာမှု အလလြို့အက ငြို့်မ ာေး ရရှ မှု န္ှငြို့် အက   ေးအပမတ်မ ာေး 

ပဖစ်ထွန်ေးလစမည် ပဖစ်ပါသည်  

၆.၅  လစာငြို့က်ကပက်ကညြို့ရ်ှုပခင်ေးန္ှငြို့ ်လပုလ်ဆာငခ် က်မ ာေးအာေးစစလ်ဆေးပခင်ေး 

မန္တလလေးမမ  ြို့လတာ် စွနြို့်ပစ် အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှု မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေးစီမံခ က်  

အလကာင်အထည် လဖာ်ပခင်ေးက ု သတ်မှတ်ထာေးလသာ ပန်ေးတ ုင်န္ှငြို့်ရည်မှန်ေးခ က်မ ာေး 

၏တ ုေးတက်မှုန္ှငြို့် လဆာင်ရွက်မှုတ ုြို့အာေး လလြို့လာဆန်ေးစစ်ပခင်ေးတ ုြို့န္ှငြို့အ်တူ စဉ်ဆက်မပပတ် 

လစာငြို့က်ကညြို့်စစ်လဆေးလုပ်လဆာင်သငြို့်ပါသည်  ထ ုကွဲြို့သ ုြို့ စစ်လဆေး အကွဲပဖတ်ပခင်ေးမ ာေးက 

လမလာ်မှန်ေးထာေးသညြို့်ရည်မှန်ေးခ က်ပန်ေးတ ုင်သ ုြို့ လရာက်ရှ န္ ုင်မှုရှ မရှ  ည န်ပပ လပေးမည်ပဖစ်မပီေး 

စတင်လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေးက ု သတ်မှတ်လပေးမည် ပဖစ်ပါသည်  သ ုြို့လသာ် စနွြို့်ပစ် အမှိုက်န္ှငြို့် 

ပတ်သတ်လသာ ခ ုင်မာသညြို့် သတင်ေးအခ က်အလကရ်ရှ န္ ုင်လရေးမှာ ခက်ခွဲလှမပီေး စွနြို့်ပစ် 

အမှိုက်စီမံခနြို့်ခွွဲမှုမဟာဗ ျူဟာမ ာေး အလကာင်အထည်လဖာ်ရာတွင် အကကီေးမာေး ဆံုေးစ န်လခေါ်မှု 

မ ာေးထွဲမှ တစ်ခုအပါအေင်ပဖစ်ပါသည်  
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သတင်ေးအခ က်အလက် စုလဆာင်ေးပခင်ေး န္ှငြို့် မလလေပခင်ေးသည် မဟာဗ ျူဟာ 

အလကာင်အထည်လဖာ်ရန်အတွက် အဓ ကက စစရပ်တစ်ခုပဖစ်ပါသည်  သတင်ေး 

အခ က်အလက်သည် ထ လရာက်လသာ မူေါေအတွက် မရှ မပဖစ် လ ုအပ်ရုံသာမက 

၎င်ေးက ုယ်ာတ ုင်လည်ေး မူေါေက ု ပံြို့ပ ုေး လပေးမညြို့်အရာ ပဖစ်န္ ုင်ပါသည်  စရီင်ပပဌာန်ေးခ က်သည် 

ပုဂ္ဂလ က ကုမပဏီမ ာေး၏ လဘေးအန္တရာယ်ာရှ  ဓါတုပစစည်ေးမ ာေးစွနြို့်ထုတ်မှုလကကာငြို့် 

ပတ်ေန်ေးက င်အလပေါ် ထ ခ ုက်မှုအာေး လဖာ်ပပလသာ လူအမ ာေးသ ရန် လရေးသာေးထာေးသညြို့် 

အစီရင်ခံစာေးမဟတု်ဘွဲ မ က်ပမင်ထင်ရှာေးရှ လသာ အမ   ေးစာေးအမ   ေးမ   ေးက  ု ပပဌာန်ေးရပါမည်  

ထ ုသ ုြို့လသာ က စစမ ာေးတွင် လဘေးအန္တရာယ်ာရှ  စွနြို့်ပစ်ပစစည်ေးမ ာေးအာေး ပပ ပပင်သနြို့်စင်ပခင်ေး သ ုြို့ 

စွနြို့်ပစ်ပခင်ေး တ ုြို့အတွက် offsite နည်ေးပဖငြို့် လ ွဲလပပာင်ေးပခင်ေးက ု သငြို့်လတာ်လသာ 

လုပ်ပ ုင်ခွငြို့်ရှ သူမ ာေးန္ှငြို့် မှတ်တမ်ေးတင်ပခင်ေးမ ာေး ဥပလေတွင် ထညြို့်သွင်ေးရန် လ ုအပ်ပါလ မြို့်မည်  

ဤအစီရင်ခံစာလုပ်ငန်ေးစဉ်သည် ညစ်ညမ်ေးလစမညြို့် လုပ်လဆာင်ခ က် မ ာေးက ု ပပည်သူလူထုအာေး  

သတင်ေးလပေးပခင်ေး၊ အစ ုေးရအာေး လ ုအပ်လသာ သတင်ေး အခ က်အလက်မ ာေး 

လထာက်ပံြို့လပေးပခင်ေးန္ှငြို့် အစီရင်ခံစာ လုပ်ငန်ေးစဉ်အလပေါ် စည်ေးမ ဉ်ေး မ ာေးခ မှတ်ပခင်ေးစသညြို့် 

ရည်ရွယ်ာခ က်မ ာေးက ု ပံြို့ပ ုေးလပေးပါသည်  သ ုြို့လသာ်လည်ေး ထ ုအစီအစဉ်သည် လကာင်ေးမွန်လသာ 

ပပ မူလနထ ုင်ပုံက ု လ မ်ေးမ ုေးလစရန် အစီရင်ခံစာမှ သတင်ေး အခ က်အလက်အလပေါ်တွင်သာ 

မှီတည်ပါသည်  အလာေးတူစွာ ကုမပဏီမ ာေးမှ တာေန်ယူာလဆာင်ရွက်လသာ 

ပပည်သူလူထုဖွံြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်လရေးအစီရင်ခံစာသည် အမှိုက စွနြို့်ပစ်ပခင်ေးအပါအေင် 

က ယ်ာပပနြို့်လသာ သတင်ေးအခ က်အလက်မ ာေး လထာက်ပံြို့လပေး ပါသည်  

၆.၆  ကတ ကေတ်မ ာေးန္ှငြို့ ်မ တ်ဖက်မ ာေးအာေး ထလူထာငပ်ခင်ေး 

ပပည်သူမ ာေး၊ မမ  ြို့လတာ်ေန်ထမ်ေးမ ာေး၊ န္ ုင်ငံလရေးအရ ဆံုေးပဖတ်ခ က်ခ မှတ်သူမ ာေး၊ စနစ်တက  

ဖွွဲြို့စည်ေးထာေးလသာ စီေးပွာေးလရေးလုပ်လဆာင်သူမ ာေးန္ှငြို့် တန္ ုင်စီေးပွာေးလရေးလုပ်လဆာင်သူမ ာေး 

ပါေင်လသာ stakeholder မ ာေး အာေးလုံေး၏ ပွငြို့်လင်ေးပမင်သာမှုရှ မပီေး ယံုာကကည်စ တ်ခ ရလသာ 

ကတ ကေတ်မ ာေး ပမြှငြို့်တင်ပခင်ေးသည် အခ  န်န္ှငြို့်အမလ အသုံေးေင်၍ အလကာင်အထည် 

လဖာ်န္ ငု်လရေးက ု လသခ ာလစသညြို့် အမ   ေးသာေးအဆငြို့် စွနြို့ပ်စ အမှိုက်မ ာေး စီမံခနြို့်ခွွဲလရေးန္ှငြို့် 

လုပ်ငန်ေးစဉ် ပဖစ်လပေါ်လာလစရန်အတွက် ပဓာနက ပါသည်  ထ ုနည်ေးလမ်ေးပဖငြို့် မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် 

လုပ်ငန်ေးစဉ်၊ ၎င်ေးန္ှငြို့် တဆက်တည်ေးပါလာလသာ နည်ေးဥပလေမ ာေး၊ စံန္ှုန်ေးမ ာေးန္ှငြို့် 

စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးသည် မလလေထာေးသညြို့် လမလာ်မှန်ေးခ က် အဆငြို့်မ ာေးလပေါ်တွင် အလပခခံ၍  

အခန်ေးကဏ္ဍအသီေးသီေးမှ အဓ ကက လသာ ပါေင် ပတ်သက်သူမ ာေး၏ လုပ်လဆာင်ခ က်မ ာေးအာေး 

ပူေးလပါင်ေးန္ ုင်ရန် ကူညီလပေးပါသည်  တ ုင်ပင် လဆွေးလန္ွေးပခင်ေးန္ှငြို့် ပါေင်လုပ်လဆာင်ပခင်ေး 
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အပပ အမူမ ာေးပဖငြို့် မဟာဗ ျူဟာန္ှငြို့် လုပ်ငန်ေး စဉ်မ ာေးအာေး ေီဇ ုင်ေးလရေးဆွွဲပခင်ေး၊ အဓ ကက လသာ 

ပါေင်ပတ်သက်သူမ ာေးအာေးလုံေးအာေး ဆံုေးပဖတ်ခ က်မ ာေး ခ မှတ်သညြို့် လုပ်ငန်ေးစဉ်တွင် 

ပါေင်ခွငြို့်ရရန် အခွငြို့်အလရေးလပေးပခင်ေးန္ှငြို့် မမ  ြို့လတာ်၏ ဥပလေန္ှငြို့် န္ ုင်ငံလရေးစနစ်မ ာေး၊ 

လငွေးလရေးလကကေးလရေးအလပခအလနမ ာေး၊ ဆွွဲလဆာင်မှုမ ာေးအာေး လပပာင်ေးလွဲပခင်ေးမ ာေး ရင်ဆ ုင်ရာ၌ပင် 

အဆ ုပါ ပါေင်လဆာင်ရွက်ခွဲြို့မှုမ ာေးက ု ထင်ဟပ်လစပခင်ေး၊ အနာဂ္တ်ကတ ကေတ်မ ာေးန္ှငြို့် 

ဆက်စပ်မှု ရှ သညြို့် စ န်လခေါ်မှုမ ာေးအာေး လပဖရှင်ေးပခင်ေးက ု အလပခပပ ထာေးပါသည်  

အလကာင်အထည် လဖာ်ပခင်ေးအစရှ လသာ မဟာဗ ျူဟာလရေးဆွွဲမှုအစီအစဉ် တစ်လလလာက်လုံေးတွင် 

န္ ုင်ငံလရေး အာဏာပ ုင်မ ာေး အဆက်မပပတ်ပူေးလပါင်ေးပါေင်ကကပါသည်  ထ ုနည်ေးတူစွာပင် ဆုလပေး၊ 

ေဏ်လပေး စနစ်မ ာေးမှ တဆငြို့် အလခ ာင်အပမတ်ထုတ်န္ ုင်လသာ အပပ အမူမ ာေးက ု 

တာေးဆီေးပခင်ေးပဖငြို့် ပူေးလပါင်ေးလဆာင်ရွက်ပခင်ေးက ု လရရှည်တည်တံြို့လအာင် လုပ်လဆာင်န္ ုင်ပါသည်  
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