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၂။ လက္႐ွိအေျခအေန

၁။ နိဒါန္း
ေနာက္ခံမိတ္ဆက္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိကအခ်က္အခ်ာက်ေသာ

စီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုျဖစ္၍

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား

လက္႐ွိလူဦးေရမွာ ၅.၁၄သန္းရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္သို ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းလ်က္

လူမွဳစီးပြားေရး

႐ွိရာ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားမွာလည္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိကစီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ

လက္ရွိအေျခအေနအရ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳမ်ားမွာ အလ်င္အျမန္တိုးတက္လ်က္႐ွိသည့္
အတြက္ အဆိုပါဖြ႕ံ ၿဖိဳးမွဳသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌လက္႐ွိအသံုးျပဳေနေသာ အေျခခံအေဆာက္
အအံုေဟာင္းမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈတစံုတရာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်က္
အလက္မ်ားေကာက္ခံရရွိခ်က္မ်ားမွာ လံုေလာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ၿမိဳ႕ျပကိစၥရပ္
ဆိုင္ရာ အနာဂတ္စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈနည္းပါးျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚလ်က္႐ွိသည္။
အဆိုပါအေျခအေနရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍
ေလ့လာေရးအဖဲြ႔သည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္

၂၀၁၂ၾသဂုတ္လမွစတင္၍

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေလ့လာျပင္ဆင္မႈမ်ား

ၿမိဳ႕ျပဖြ႔ၿံ ဖိဳးမွဳစီမံကိန္းႏွင့္

ဂ်ိဳက္ကာ
အနာဂတ္

စတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာတူညီမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

လာမည့္၂၀၄၀အတြက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌

လူဦးေရအလ်င္အျမန္တိုးပြားခဲ့ရာ

၁၉၉၈ခုႏွစ္ တြင္၂.၄သန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၁တြင္၅.၁၄သန္းအထိတိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၈
မွ ၂၀၁၁ၾကားကာလမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရတုိးႏွဳန္းမွာပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂.၅၈%
ႏွစ္စဥ္တိုးပြားလ်က္ရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕လယ္စီးပြားေရးဇုန္ေနရာႏွင့္ၿမိဳ႕လယ္ေနရာတြင္ ပ်မ္းမွ်
လူဦးေရတိုးပြားႏွဳန္းမွာ သုည (သို႔မဟုတ္) အႏွဳတ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕ျပင္ေနရာမ်ားတြင္
လူဦးေရတိုးႏွဳန္းမွာ ၆.၇% ရွိပါသည္။

ေဆာင္ရြက္သြားမည့္

အလုပ္သမားအေရအတြက္မွာ

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ား

အား တတိယအဆင့္စက္ရံုမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ေပးမႈမ်ားရွိပါသည္။

အလယ္အလတ္ကာလႏွင့္

ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မွဳအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမွဳ မဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲေရး။



ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရး ႏွင့္



ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳႏွင့္

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မွဳစြမ္းရည္မ်ားျမွင့္တင္ရန္

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိစက္မွဳဇုန္မ်ား၏ဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္အရ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳက႑(၃၇%)၊ ကုန္သြယ္မႈ
က႑(၂၅%)ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑(၂၄%)တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေဆာက္လုပ္ၿပီး
ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲအပါအဝင္ စက္မွဳဇုန္ေပါင္း ၂၄ဇုန္ရွိပါသည္။
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပါအဝင္ တည္ေဆာက္မွဳဧရိယာ စုစုေပါင္း ၆၆၀၀ ဟက္တာ
ေက်ာ္ရွိပါသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္

အတြက္ နည္းဗ်ဳဟာမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရး။

အဓိကထုတ္ကုန္မ်ားမွာ

၂၈၁၄႐ံုလည္

ပတ္လ်က္ရွိၿပီး

အစားအစာႏွင့္အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအစရွိသည့္

ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစက္႐ံု

ထုတ္ကုန္မ်ား

ျဖစ္သည္။

ေလ့လာမႈျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာမ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အက်ယ္အဝန္းမွာ (၇၈၄

ၿမိဳ႕ျပင္ဘက္ပိုင္းရွိ

အတြင္း အလ်င္အျမန္တိုးပြားလာလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္အလုပ္သမား ၇၀%ႏႈန္းနီးပါး

ကာလ႐ွည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳး တိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတင္ျပေရး။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္အပါအ၀င္

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ကာလတြင္

အခ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊

အေျခခံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။



ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP)မွာ ၂၂% ရွိပါသည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိလူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၅၀.၈%(၂.၆၁သန္း)မွာ အလုပ္သမား

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား



လူဦးေရသည္တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ၏ ၁၂%ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ျပည္တြင္းအသားတင္

ကုန္သြယ္မႈက႑တြင္ ရိုးရိုးေစ်းေပါင္း ၁၆၉ခုရွိၿပီး အဆင္ျမင့္ေစ်း ေပါင္း ၅၆ေစ်းရွိပါသည္။
စတုရန္းကီလုိမီတာ)

ျဖစ္ၿပီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္
တန္း၊ ေမွာ္ဘီ၊ လွည္းကူး၊ ထန္းတပင္ႏွင့္တြံေတးတို ႔၏ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းဧရိယာမွာ ၁၅၀၀
စတုရန္းကီလိုမီတာ ရွိပါသည္။

စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ား
၁။ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း။

ဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္

ဘဏ္ေပါင္း

၇၃ခု၊

ဟိုတယ္ႏွင့္

ဧည့္ရိပ္သာေပါင္း

၁၆၆ခု၊

စားေသာက္ဆိုင္ ၁၇၇ ခု၊ အပန္းေျဖစင္တာ ၄၆ခု အစရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ရွိပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပဖြ႔ၿံ ဖိဳးမွဳစီမံကိန္းႏွင့္ေျမအသံုးခ်မွဳ
ၿမိဳ႕ျပဖြ႔ၿံ ဖိဳးမွဳစီမံကိန္း

၂။ အိမ္ေထာင္စုအင္တာဗ်ဳးအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း။ (အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀၀၀)

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအား ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

၃။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထားျပသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပဳစုျခင္းႏွင့္ဘူမိဆိုင္ရာ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုမူသစ္အရ သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္လ်က္

သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား။
၄။ အနာဂတ္ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဆုိင္ရာ အျမင္ႏွင့္တည္ေဆာက္မႈပံုစံ။
၅။ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမဟာစီမံကိန္း။
၆။ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဳဟာ။
၇။ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္မ်ား။
၈။ နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ေထာက္ခံခ်က္။

ရွိၿပီး ထုိဥပေဒမ်ားကိုထုတ္ျပန္ရန္ၾကန္႔ၾကာလ်က္ရွိပါသည္။

ေျမအသံုးခ်မႈ
၂၀၁၂ခုႏွစ္

ေျမအသံုးခ်မွဳႏွင့္ပတ္သတ္၍

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ၏

၅၁%မွာ

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ၃၁%မွာၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ား
တုိးပြားလာမွဳေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ေျမလြတ္ေျမရိုင္းေျမေနရာမ်ား

နည္းပါးသြားမည္

၃။ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အဦးအေျခအေနမ်ား

အမိွဳက္စြန႔ပ
္ စ္စီမံေရး

ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

ယခုလက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ အမွိဳက္စြန္႔ပစ္ေရးစနစ္မွာ လူအင္အားနွင့္အခ်ိန္ကိုမ်ားစြာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ၏လက္ရွိအမ်ားျပည္သူသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးသည္

ၿမိဳ႕၏

၉၀%

ခန္႔ကို

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အသံုးမ်ားဆံုးအမ်ားျပည္သူ သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မွာအုိေဟာင္းေနေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ားအား လူဦးေရက်ပ္တည္းစြာႏွင့္
မလံုမၿခဳံ စီးနင္းေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႔ပတ္ရထား၏သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ႏိူင္မွဳအခ်ဴိးသည္ ၃%

မွီခိုလွ်က္ရွိသည္။ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ အမိွဳက္စြန္႔ပစ္ေရးစနစ္မွာ အလြန္လိုအပ္
လွ်က္ရွိသည္။

အမိွဳက္ေကာက္ခံစြန္႔ပစ္ေသာယာဥ္ႏွင့္

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးမွာလဲ

အလြန္အိုေဟာင္းလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ျပန္လည္အစားထိုးမွဳမ်ားမွာလဲ အလြန္ပင္လိုအပ္လွ်က္

သာရွိပါသည္။

ရွိသည္။

လမ္းကြန္ယက္

သတင္းဆက္သြယ္ေရးပညာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအား ရန္ကုန္ျမစ္၊ လွဳိင္ျမစ္ႏွင့္ပဲခူးျမစ္တုိ႔မွ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနသျဖင့္

ထုထည္ႀကီးမားေသာ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးကိုျပန္လည္တုံ႕ျပန္နိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ

လမ္းကြန္ယက္ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မွဳသည္ ကြျဲ ပားေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား
ခ်ိတ္ဆက္ေပးရာတြင္ အေရးပါအရာေရာက္ပါသည္။ မၾကာေသးမွီအခ်ိန္ကာလအတြင္း၊

ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ားကို OFC လိုင္းမ်ားကဲ့သို႕ ႀကီးမားစြာတိုးျမွင့္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ တုိးတက္မ်ားျပားလာသျဖင့္ အဓိကလမ္းဆံု၊
လမ္းခြမ်ားတြင္

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မွဳမ်ားၿဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။

လမ္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ၿခင္း၊

ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ားျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ မီးပြိဳင့္
အခ်က္ျပစနစ္မ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းမ်ားလုိအပ္လွ်က္ရွိသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းေၾကာင္းတြင္ လမ္းေၾကာင္းရွစ္ခုပါ၀င္ပါသည္။ ဤထဲတြင္
အဓိကလမ္းေၾကာင္း သံုးခုႏွင့္ လမ္းခြဲငါးခု (စုစုေပါင္း ၁၄၈.၃ ကီလုိမီတာ၊ႏွင့္ ဘူတာေပါင္း
ခန္႔ပါ၀င္ပါသည္)။

အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေပၚေမးျမန္းေလ့လာမွဳမ်ားမွာ

နမူနာအိမ္ေထာင္စုေပါင္း

၁၀၀၀၀

မဟာရန္ကုန္၏ ၁.၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ကိုေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေလ့လာခ်က္ထဲတြင္ ၁)

မီးရထားလမ္း

၈၀

အိမ္ေထာင္စုမ်ား ေလ့လာခ်က္အေပၚစီမံျခင္း။

လက္ရွိလူဦးေရႏွင့္အနာဂတ္အတြက္လုိအပ္လာမည့္

အေျခခံ

အေဆာက္အဦးမ်ား ႏွဳိင္းယွဥ္အကဲၿဖတ္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ ရထားလမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ား၊
မိုးပံ်ရထားလမ္းမ်ား ႏွင့္ monorails, LRTs ကဲ့သုိ႔အဆင့္ၿမင့္မီးရထားလမ္း တည္ေဆာက္

လူမွဳစီးပြားေရးအခ်က္လက္မ်ား
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မွဳ၊

၂)ေနထိုင္မွဳပတ္၀န္းက်င္

လူထုသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္

၃)ေန႔စဥ္သြားလာေရး၊

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမူ၀ါဒမ်ား

၄)႐ွဳခင္းနွင့္သမိုင္း၀င္ေနရာမ်ား ၅) ပန္းျခံႏွင့္စိမ္းလန္းနယ္ေျမမ်ား ၆) ေရရ႐ွိမွဳ ၇) ေရဆိုး
စြန္႔ထုတ္ႏိုင္မွဳ ၈)ေရႏုတ္ေျမာင္း ၉) အမွိဳက္စြန႔္ပစ္မွဳ ၁၀) လွ်ပ္စစ္မီး ၁၁) သဘာ၀
ေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရမွဳ ၁၂) ျခဳံငံု သုံးသပ္မွဳ ၁၃) အနာဂါတ္မဟာရန္ကုန္အတြက္ အျမင္

ရန္လုိအပ္ပါသည္။

စသည္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ အဓိကရလဒ္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ကုန္စည္၀န္ေဆာင္မွဳစနစ္

အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေပၚ ေမးျမန္းေလ့လာခ်က္အေပၚအဓိကရလဒ္မ်ား (ေရြးခ်ယ္ေကာက္နုတ္ခ်က္)

လက္ရွိတုိးပြားလာေနေသာ ဆိပ္ကမ္း၌ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးပမာဏမ်ားအတြက္ လက္႐ွိ
ဆိပ္ကမ္းမ်ားအဆင့္ၿမင့္တင္ျခင္းႏွင့္

တုိးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္သင့္ပါသည္။

အိမ္ေထာင္စုအခ်က္လက္မ်ား

ထုိ႔အၿပင္

ပွ်မ္းမွ်အေရတြက္/အိမ္ေထာင္စု
ပညာေရးအဆင့္

ကုန္ေသတၱာယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားသည္လည္း လက္ရွိတုိးပြားလာေနေသာ ကုန္ေသတၱာ
တင္ယာဥ္အေရအတြက္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔က်ပ္တည္းမွဳမ်ားျဖစ္ေပၚေနပါသည္။

အိမ္ေထာင္စု လစဥ္၀င္ေငြ

၄.၃

တကၠသိုလ္နွင့္ အထက္

၁၇%

အေျခခံနွင့္ ေအာက္

၄၃%

၁၀၀,၀၀၀ ေအာက္:

၁၈%

၁၀၀,၀၀၀ - ၁၅၀,၀၀၀:

၂၁%

ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ ကုိယ္ပုိင္ေရတြင္းမ်ား၊ေရေပးစက္မ်ားႏွင့္ အၿခားေသာေရအရင္းအျမစ္မ်ား

၁၅၀,၀၀၀ - ၂၀၀,၀၀၀:

၁၉%

ျဖစ္သည့္ ကန္၊ျမစ္၊ေခ်ာင္း၊အင္း၊အုိင္မ်ားမွ ဆက္သြယ္၍ေရရယူလွ်က္ရွိပါသည္။ အျခား

၂၀၀,၀၀၀ - ၃၀၀,၀၀၀:

၁၉%

အသစ္ေသာ

၃၀၀,၀၀၀ အထက္:

၂၃%

ေရေပးေ၀ေရးစနစ္
လက္ရွိေရေပးေ၀ေရးစန္စ၏ ေပးေ၀ႏူိင္မွဳအခ်ဴိးသည္ ၃၀%သာရွိပါသည္။ က်န္ရွိေသာ

ေရအရင္းအၿမစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ၿခင္း၊

ယုိစိမ့္ေနေသာေရမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္

အုိေဟာင္းေနေသာေရစုပ္စက္မ်ားႏွင့္ေရပုိက္မ်ားအားျပင္ဆင္ျ ခင္းမ်ား လုိအပ္ပါသည္။

ေရစီးေရလာႏွင့္ေရထုတ္ေျမာင္းစနစ္

ေနထိုင္မွု၀န္းက်င္

လက္ရွိမိလႅာစနစ္မွာ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ၁၀%ထိသာရွိလွ်က္ လက္ရွိမိလႅာစုေဆာင္း

အိမ္အမ်ိဳးစား

ပိုင္ဆိုင္မွု

ေရးစနစ္မွာ ႏွစ္၁၂၀ကပင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ နွစ္စဥ္မိုးရြာတိုင္းအခ်ိဳ႕ေသာေနရာ

လုံးခ်င္းအိမ္

၇၉%

စုေပါင္းအိမ္

၁၇%

အိမ္ပိုင္ဆိုင္မွု

၈၄%

ေျမပိုင္ဆိုင္မွု

မ်ားတြင္ ေရႀကီးတတ္သျဖင့္ အတိုင္းအတာေဆာင္႐ြက္မွဳမ်ားမွာၿပီးစီးသင့္ပါသည္။

ပ်မ္းမွ်ၾကမ္းျပင္အက်ယ္

၆၆%
၆၆.၉m2

လွ်ပ္စစ္အင္အား

ျမိဳ႔ျပနွင့္ဆက္သြယ္နိုင္ေသာ

လွ်ပ္စစ္မီး

၈၈%

အနာဂါတ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္အင္အားတိုးပြားႏိုင္ရန္သေဘာထားသတ္မွတ္ခ်က္မွာအားခ်င္း

၀န္ေဆာင္မွုမ်ား

ေရရရွိမွု

၄၀%

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားျပတ္လတ္မွဳကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးလွ်က္ရွိသည္။

ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မွု

၄၄%

ယခုလက္ရွိစက္ရုံမ်ားႏွင့္အဆမတန္ပ်က္စီးေနေသာ လွ်ပ္စစ္စက္ရုံမ်ားကိုေရအားလွ်ပ္စစ္

တယ္လီဖုန္း (အတည္တက်)

၂၆%

အမိွုက္စြန္႔ပစ္ေရး

၇၂%

ဘိုထိုင္အိမ္သာမ်ား

၈၈%

ႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕အားသုံးတာဘိုင္မ်ားအျဖစ္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းမွာဓါတ္အား

ျပတ္လပ္ျခင္း

အတြက္ အဓိကေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္ေလသည္။

ေရမဲ ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္ေရး
မီးခိုးေရာင္ ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္ေရး

၉%
၁၃%

အေျဖလႊာမ်ားမွာ စာေရးသူမ်ား၏ နားလည္မွုအရျဖစ္သျဖင့္ ကိုက္ညီမွု မ်ား မရွိပါ

Topographic data မ်ားကို update လုပ္ျခင္းနွင့္ GIS data မ်ားကို ဖန္တီးျခင္း
Topographic ေျမပံုမ်ားနွင့္ ပထ၀ီ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားမွာ ၁:၁၀,၀၀၀ နွင့္ ၁:၅၀,၀၀
စေကးၾကားတြင္ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးေပၚရုပ္ထြက္နွင့္ ျဂိဳလ္တုရုပ္ပံုမ်ားကို
အသုံးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

2 | 3

3

၃။ ျမိဳ႕ျပဖြ႔တ
ံႊ ိုးတက္ေရးမဟာစီမံကိန္း

ႏွွစ္ ၂၀၄၀ အတြက္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္
YCDC ႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကိုေဆြးေႏြးရာတြင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ အျခား

ျမိဳ႕ျပ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံု

ဆက္စပ္အဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္

“စိမ္းလန္းေျမပါ၀င္သည့္ ၿမိဳ႕လယ္ဗဟိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ”မွာ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္

“ႏွစ္ ၂၀၄၀တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ သာယာလွပေသာ

ၿမိဳ႕ေတာ္၊ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ ေရႊ၀ါေရာင္ေျမျဖစ္ေစရမည္ ”ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ကိုခ်မွတ္

ေ႐ြးခ်ယ္စရာသုံးမ်ိဳးမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာစနစ္ျဖစ္သည္။

ခဲ့ၾကသည္။ နိုင္ငံသားအားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ နွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာဒီမိုကေရစီ
ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ ေဆာင္ပုဒ္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏
စိုေျပလန္းဆန္းေသာ သဘာ၀စိမ္းလန္း၀န္းက်င္ႏွင့္၀င္း၀ါေတာက္ပေသာ ေ႐ႊတိဂုံေစတီ
ေတာ္ႀကီးကို

ပံုေဖာ္ျမင္ေတြ႔ေစနိုင္ပါသည္။

ေဆာင္ပုဒ္ကိုအေျခခံ၍ကိုဖံြ႕ၿဖိဳးမွဳမ႑ိဳင္

ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳရည္ရြယ္ခ်က္ (ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခ်က္ႏွင့္ တိုက္ျမင့္၄တိုက)္

လူမွဳစီးပြားေရးမ႑ိဳင္
လူဦးေရ။ အနာဂါတ္ ႏွစ္၂၀၄၀ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္မွန္းဆထားေသာ လူဦးေရပမာဏမွာ
ယခင္လူဦးေရတိုးတက္မွဳႏွဳန္းေပၚအေျခခံ၍ ၁၁.၇၃သန္းအထိရွိႏိုင္ပါသည္။ (၂.၆: ယခင္
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရပမာဏႏွင့္တူညီလွ်က္ရွိသည္။)

“ စိမ္းလန္းေျမပါ၀င္သည့္ ၿမိဳ႕လယ္ဗဟိုဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း”

လုပ္သားအင္အား။ ၂၀၁၁ ႏွစ္တြင္ မဟာရန္ကုန္ႀကီး၏ လုပ္သားပါ၀င္မွဳမွာ ၅၀.၈% မွ
၂၀၄၀ခုႏွစ္တြင္ ၅၅.၀% ထိ တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါရာခိုင္ႏွဳန္း

ဤၿမိဳ႕ျပဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာဗဟိုၿမိဳ႕ျပကိုခထ
ြဲ ုတ္ရန္ျဖစ္သည္။လက္ရွိCBDမွ ၁၀-၁၅

အရ လူဦးေရခန္႔မွန္းေျခအေပၚ အေျခခံ၍ အနာဂါတ္အတြက္ လုပ္သားအင္အားမွာ ၆.၄၅

ကီလုိမီတာအတြင္းဗဟိုခြဲအနည္းငယ္မ်ား

သန္းအထိေရာက္ရွိနိုင္သည္။

ဘက္ကိုမူ ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး။ မဟာရန္ကုန္ GDP အတြက္ခန္႔မွန္းေျခမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၁၄၃၆ သန္းထိ
အနည္းဆုံးခန္႔မွန္းထားၿပီး၊

အလယ္အလတ္၁၂၂၃၃၀ေဒၚလာႏွင့္

ေဒၚလာ ထိခန္႔မွန္းထားလွ်က္ရွိသည္။

အျမင့္ဆုံး

၁၄၁၀၀၄

ဖန္တီးလာမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအ၀န္း၏အျပင္

ၿမိဳ႕ျပဗဟိုလုပ္ငန္းမ်ား။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မွဳဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမင့္
ႏိုင္ရန္အတြက္ “ဒုတိယဗဟို”

“ဗဟိုခြဲ” ႏွင့္ “ၿမိဳ႕နယ္သစ္ဗဟို” အျဖစ္ ၿမိဳ႕ျပဗဟိုတြင္

ေနရာသစ္မ်ားကိုဆက္လက္တိုးခ်ဲ႔သင့္ပါသည္။မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်
တိုးတက္လာမည့္ လူဦးေရအရ စေကးႀကီးမ်ားႏွင့္ လူေနထိုင္ရန္ၿမိဳ႕နယ္သစ္မ်ားလည္း
အေရးပါ အရာေရာက္လွပါသည္။

စက္မွုလုပ္ငန္း။ ဧရိယာ ၅.၁၀၉ha အတြင္း အသုံးျပဳၿပီးေျမအပါ၀င္ စက္မွဳဇုန္ေပါင္း ၂၄ခု
ေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္သည္။ ဒုတိယအပိုင္းတြင္ပါ၀င္ရန္ လုပ္သား ၅၅၄၀၀၀ခန္႕ ပါ၀င္ရန္
စက္မွဳဇံုမွ လူေနထိုင္ရန္ေနရာအျဖစ္ေျပာင္းလဲေဆာက္လုပ္ရန္ အဆိုျပဳထားလွ်က္ရွိသည္။

စိမ္းလန္းစိုေျပေရးႏွင့္ေရေပးေ၀ေရး။ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး ႏွင့္ေရေပးေ၀ေရးမွာ ဗဟိုဧရိယာ
အတြင္းေျမနိမ့္ေသာေနရာႏွင့္

ရွည္လ်ားက်ဥ္းေျမာင္းေသာ

spur

ေနရာမ်ား

အဓိက

ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။ ထိုေနရာကို “ရန္ကုန္ေျမာက္-ေတာင္စိမ္းလန္း၀င္ရုိး ေနရာ”ဟု
ေခၚတြင္မည္။ ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ကို ေလဟာျပင္က်ယ္အေနႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ရန္ခြင့္ျပဳ
အနာဂါတ္ လူဦးေရခန္႔မွန္းခ်က္

ထားသည္။

ေျမယာအသံုးခ်မွဳစီမံကိန္း

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳ မဟာဗ်ဴဟာ

ေျမယာအသံုးခ်မွဳစီမံကိန္း

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳႏွင့္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳ

အနာဂတ္ ၂၀၂၅ ခုနစ္ႏွင့္ ၂၀၄၀ ခုနစ္တုိ႔အတြက္ ေျမယာအသံုးခ်မွဳမ်ားအား GIS data မ်ား

ေရရွည္အက်ဴံး၀င္ေသာ ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးမွဳမ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္း

အသံုးျပဳ၍စုေဆာင္းထားေသာ ေျမလြတ္မ်ားအေပၚတြင္အေျခခံ၍တြက္ခ်က္ထားပါသည္။

က်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေစၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္စီမံခန္႔ခဲြ ျခင္း။
၁။ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္းၿပီး သက္၀င္လွဳပ္ရွားစည္းကားေနေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေစရန္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ၿမိဳ႕လယ္ဗဟုိေနရာအား

ျပန္လည္အသက္သြင္း၍

စိမ္းလန္းၿပီး

ေရအရင္းအျမစ္ေပါမ်ားၾကြယ္၀ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ၿခင္း။
၂။ Advanced Model for Myanmar (TOD and Smart-City Policy)အတုိင္း ၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊
ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ား

သက္ေတာင့္သက္သာေနထုိင္ေစရန္ႏွင့္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။
၃။ လက္ရွိၿမိဳ႕ဗဟုိအခ်က္အခ်ာေနရာတြင္ အလြန္အကၽြံသိပ္သည္းမွဳမ်ားမျဖစ္ေစရန္ အခ်က္
အခ်ာေနရာမ်ားအား

ဗဟုိခြမ
ဲ ်ားႏွင့္ဒုတိယဦးစားေပးအခ်က္အခ်ာမ်ားအားခြထ
ဲ ုတ္

အေကာင္

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၄။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳမ်ားအားတြန္းအားေပးမည့္ထိေရာက္ေသာ ေျမယာအသံုးခ်မွဳမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစရန္

ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားအား

တစ္စုတစ္ေ၀းတည္းေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာၿမိဳ႕ျပႀကီးျဖစ္ေစရန္ ကုန္စည္၀န္ေဆာင္မွဳစနစ္
မ်ားအားေပါင္းစည္းထားျခင္း။
၅။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္လွ်င္ သက္ေရာက္မွဳေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဘးအႏၱရာယ္
ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာမွဳ၊ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ွဳႏွင့္အကဲျဖတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း။
၆။ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ွဳတြင္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ွဳစနစ္မ်ားတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္
ေသာအစိုးရအုပ္ခ်ဴပ္မွဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

လူေနမွဳပတ္၀န္းက်င္
ေခတ္မွီ၍

ၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားအတြက္

သက္ေသာင့္သက္သာႏွင့္က်န္းမာစြာေနထိုင္

ႏိုင္ေသာလူေနမွဳပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း။
၁။ ၂၀၄၀ခုနစ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လူဦးေရကုိေမွ်ာ္မွန္း၍အိမ္ႏွင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္
ေထာက္ပ့ံျခင္း။
၂။ လူေနရပ္ကြက္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္မ်ားႏွင့္နီးစပ္ရာ၀န္းက်င္
မ်ားတြင္ ေနရာခ်တည္ေဆာက္ျခင္း။
၃။

ၿမိဳ႕ျပဧရိယာအတြင္းတြင္႐ွိေသာ

ေနရာအလြတ္မ်ားအားအသံုးခ်ျခင္းျဖင့္

ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ

မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပပံုစံႏွင့္ေျမယာအသံုးခ်မွဳပံုစံ

က်ယ္ျပန္႔မွဳမ်ားအား တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။

လူမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳ

အဆုိျပဳထားေသာေျမယာအသံုးခ်မွဳ ဇုန္အလုိက္ခြျဲ ခားျခင္းအစီအစဥ္

ျပည္သူမ်ားအတြက္သာတူညီမွ်စြာႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ လူမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳဖန္တီး ေပးျခင္း။

ၿပီးျပည့္စံုေသာေျမယာအသံုးခ်မွဳဇုန္အလုိက္ခြဲျခားျခင္း စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

၁။ အားလံုးေသာျပည္သူမ်ားပါ၀င္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔မွဳမ်ားဖန္တီးေပးျခင္း။

ႀကီးတစ္ခုလုံးအား ေအာက္ပါပံုစံမ်ားအတို္င္းေျမအသံုးခ်မွဳသံုးမ်ဴိးခြၿဲ ပီး တင္ျပထားပါသည္။

၂။ လူတုိင္းလက္လွမ္းမွီႏုိင္ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္း။
၃။ လူတုိင္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိႏိုင္ေသာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း။
၄။ လံုျခဳံ၍က်န္းမားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လူေနမွဳပတ္၀န္းက်င္မ်ား
ဖန္တီးေပးျခင္း။

ၿမိဳ႕ျပပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အေမြအႏွစ္မ်ား
သမုိင္း၀င္ေနရာမ်ားအားထိန္းသိမ္းၿပီးျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ဆေ
ဲြ ဆာင္
မွဳရွိေသာ ေခတ္မွီၿမိဳ႔ေတာ္၀န္းက်င္တစ္ခုၿဖစ္လာေစရန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း။
၁။ သမိုင္း၀င္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္စာရင္းျပဳစုျခင္း။
၂။ သမုိင္း၀င္အေဆာက္အဦးမ်ားအား ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပျပန္လည္ဖံြ႕ၿဖိဳးမွဳစီမံကိန္း
မ်ားအတြက္ ဇုန္အလုိက္ခဲၿြ ခားေသာစီမံကိန္းမ်ားပါ၀င္ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္း။
၃။

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္

စီမံခန္႔ခဲမ
ြ ွဳအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္

အထည္ေဖာ္ျခင္း။
၄။ ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္လ႔အ
ူ ရင္း
အျမစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
၅။ ၿမဳိ႕ျပပံုစံမ်ားႏွင့္သမိုင္း၀င္အေဆာက္အဦးမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္းမ်ားအား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ၿခင္း။

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ဥယ်ာဥ္မ်ား

အဆိုျပဳေျမယာအသံုးခ်မွဳဇုန္ အေျချပဇယား

စိမ္းလန္းစုိေျပေသာ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာပန္းျခံမ်ားတည္ေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိခုိက္မွဳ နည္းပါးေသာၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေနလူထုအတြက္က်န္းမာေရးႏွင့္ေနထိုင္မွဳ
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစႏူိင္ေသာပန္းျခံမ်ားအားဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း။
၁။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႔အတြင္းရွိပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္မ်ားတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အဆင့္ျမွင့္
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၂။ ပန္းၿခံအသစ္မ်ားႏွင့္ရင္ျပင္အသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း။
၃။ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာပန္းၿခံမ်ားအား အမ်ားျပည္သူစိတ္ေက်နပ္ေစရန္ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း။
၄။ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာအတြင္းရွိပန္းျခံမ်ားအား သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစရန္အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း။

5
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၄။ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံဖြ႕ံ ၿဖိဳးမွဳမဟာဗ်ဴဟာ
ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ကုန္စည္ပ႔ေ
ုိ ဆာင္ေရး

ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး-လမ္းကြန္ယက္-မီးရထား
အဆင့္ျမင့္ၿမဳိ႕ျပမီးရထား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးပါ၀င္ၿပီး လံုျခံဳ၍ထိေရာက္ျမန္ဆန္ေသာ
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ႏွင့္အသစ္အဆုိျပဳထားေသာ ၿမိဳ႕ျပဖြံၿဖိဳးေရးမ်ားအားျမွင့္တင္အား
ေပးျခင္း။
၁။ လမ္းကြန္ယက္မ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားအား ၿမိဳ႕ျပ၏ေက်ာ႐ိုးအျဖစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္
ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
၂။ ၿမိဳ႕ျပအျမန္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးၾကားခံမ်ားအားအေျခခံ၍ထိေရာက္ေသာ အမ်ားျပည္
သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္။
၃။ လံုၿခဳံ၍သက္ေသာင့္သာ႐ွိၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အားမထိခုိက္ေစမည့္ သယ္ယူ
ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္။
၄။ သင့္တင့္ေသာယာဥ္ေၾကာမ်ား လုိအပ္လာလွ်င္ စီမံခန္႔ခြဲမွျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
မွဳစနစ္။
၅။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ၏ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားအားဖန္တီးျခင္းႏွင့္
ထိန္းသိမ္းစီမံျခင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပး
ျခင္း။

အဆင့္ျမင္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ သေဘာၤမ်ား၊ သေဘၤာက်င္းမ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းျပကိရိယာမ်ား ႏွင့္
ကုန္စည္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားပါ၀င္ၿပီး လံုၿခံဳ၍ထိေရာက္ျမန္ဆန္ေသာ ေရေၾကာင္းသယ္ယူ
ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ႏွင့္အသစ္အဆုိျပဳထားေသာၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမ်ားအားျမင့္တင္အားေပးျခင္း။
၁။ ကုန္စည္ပမာဏမ်ားတုိးပြားလာသည္ႏွင့္အညီထိေရာက္ေသာ ဆိပ္ကမ္းစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ွဳအား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မွဳမ်ားေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအား
ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းခ်ထားျခင္း။
၂။ လံုျခဳံျမန္ဆန္၍အခ်ိန္မွန္တိက်ေသာ ေရေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း။
၃။ ျမစ္ကမ္းပါးေဘးနား နားခုိအပန္းေျဖလုိ႔ရမည့္ေနရာမ်ားဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။
၄။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မွဳနည္းေသာ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
စနစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။
၅။ ေက်းလက္ေဒသဖံြၿဖဳိးတုိးတက္မွဳမ်ားအတြက္ ေရေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးတိုးတက္
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၆။ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ေရေၾကာင္းစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ွဳစနစ္မ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၇။ ထိေရာက္ေသာ ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း။
၈။ မီးရထားကုန္ေသတၱာတင္စခန္းမ်ားအား ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း။

အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လူဦးေရ ၁၀ သန္းခန္႔ႏွင့္အတူမ်ားျပားလာမည့္ယာဥ္ေၾကာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ျပင္ပတ္လမ္းပါ၀င္ေသာလမ္းကြန္ယက္မ်ားအား ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူ
ပုိ႔ေဆာင္ေရး၏ေက်ာ႐ိုးအျဖစ္ထားရန္အဆုိျပဳထားပါသည္။ လက္႐ွိ၌လူဦးေရ၏ ၈၀% ခန္႔
သည္ ဘတ္စ္ကားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအေပၚတြင္ မွီခိုေနရေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္
လူဦးေရ၏ ၃၀% ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ မီးရထားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အေပၚတြင္မွီခုိလာမည့္
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးမူ၀ါဒ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္ေသတၱာတင္သိမ္းဆည္းမွဳသည္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုနစ္အေရာက္တြင္ လက္ရွိ ၃၅၀၀၀၀
TEU level ထက္ႏွစ္ဆခန္႔ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ခုနစ္အလြန္တြင္ ငါးႏွစ္ျပည့္ၿပီးတိုင္း
ႏွစ္ဆစီ တုိးပြားလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ႏွင့္
အညီ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္သီလ ၀ါဆိပ္ကမ္းမ်ားအား အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားအတြက္ဖံြၿဖဳိးတုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္အဆုိၿပဳထားပါသည္။

ေရေပးေ၀ေရးစနစ္
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္လြယ္ေသာေရမ်ားအား လံုေလာက္မည့္ပမာဏ၊ ဖိအားႏွင့္သင့္တင့္ေသာ
တန္ဖုိးျဖင့္ ျပည္သူမ်ားထံေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္အသံုးတည့္မည့္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ွဳစနစ္အား
လက္ရွိလမ္းဆံုမ်ား၌တပ္ဆင္ထားေသာ မီးပြိဳင့္အခ်က္ျပစနစ္မ်ားသည္ အုိေဟာင္းႏြမ္းပါး

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။

ေနၿပီး Area Traffic Control System (ATCS) ကဲ့သုိ႔အဆင့္ျမင့္အခ်က္ျပစနစ္မ်ားတပ္ဆင္

၁။ စီမံကိန္းအသြင္ျဖင့္ ေရေပးေ၀ေရးပစၥည္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

ရန္အဆုိျပဳထားပါသည္။

၂။ ေရေပးေ၀ေရးႏိုင္စြမ္းအား အဆင့္ဆင့္အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း။
၃။ အေျခခံျဖန္႔ျဖဴးေရးမ်ားအားျဖန္႔ျဖဴးမည့္ဇုန္အလုိက္သင့္တင့္သ ည္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳစနစ္မ်ားျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။
၄။ ထိေရာက္ေသာေရေပးေ၀ေရးစနစ္ျဖစ္ေစရန္ ယုိစိမ့္ေနေသာေရမ်ားအား ထိန္းသိမ္း
ႀကီးၾကပ္ျခင္း။
၅။ ေရအရည္အေသြးျမင့္မားေစျခင္းႏွင့္ ေသာက္သံုးေရမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း။
၆။

ထိေရာက္ေသာ

ေရေပးေ၀ေရးျဖစ္ေစရန္

သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္

လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားရွာေဖြေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
လက္ရွိတြင္ လူဦးေရ၏ ၃% သည္ မီးရထားေပၚတြင္မွီခုိေနရေသာ္လည္းအနာဂတ္တြင္
၃၀%သည္ မီးရထားေပၚတြင္မွီခုိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္ႏွင့္အညီ
မီးရထားလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား

အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္

အသစ္ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္အဆုိျပဳထားပါသည္။

လက္႐ွိၿမိဳ႕ပတ္

မီးရထားလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား

၃၅၀

ကီလုိမီတာအရွည္ရွိေသာ

မီးရထားလမ္းေၾကာင္း ၈ ခု(လမ္းေၾကာင္းအသစ္ငါးခုအပါအ၀င္)ကုိ ၂၀၄၀ခုႏွစ္အေရာက္
တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးရန္အဆုိျပဳထားပါသည္။

၈.၁သန္းရွိေသာ လူဦးေရအတြက္ ေရပံ့ပုိးေပးမည့္အေျခအေနႏွင့္ပံ့ပုိးေပးႏိုင္မွဳအေနအထား
၆၉% ခ်မွတ္၍သတ္မွတ္ၿခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္အသစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျ ခင္း၊ ေရျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္
စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ထိေရာက္ေသာ ေရစီးေရလာစနစ္မ်ားအား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ အဆုိျပဳထားပါသည္။

အမိႈက္စြန႔ပ
္ စ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

မိလႅာႏွင့္ ေရေျမာင္းစနစ္
သန္႔ရွင္းေသာေရရရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေရးႏွင့္ ေရလႊမ္းမိုးမွဳကင္းမဲ့ေသာ လံုျခံဳသည့္
ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေစရန္။
၁။ လူ႔အညစ္အေၾကးမ်ားသာမက ေရဆိုးေရညစ္မ်ားပါ စုေဆာင္း၍အတူတကြ သန္႔စင္
ႏိုင္ေသာ မိလႅာသန္႔စင္ျခင္းစနစ္အား အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္သံုးစြျဲ ခင္း စသည့္ 3R မူဝါဒ
ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေသာၿမိဳ႕တည္
ေဆာက္ရန္။
၁။ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈစနစ္အားပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ စနစ္တက်ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္ေရး။
၂။ အမိႈက္ထြက္ရွိမွဳ ႏွင့္ 3R စနစ္အားထိန္းခ်ဳပ္ေရး (စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္

၂။ ေရလႊမ္းမိုးပ်က္စီးမႈအားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္း။
၃။လံုျခံဳမႈ၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းမွဳႏွင့္ေအးခ်မ္းသာယာမွဳရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး။
၄။ မိလႅာစနစ္ႏွင့္ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္မ်ား အဆင္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း
အျမစ္ႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႔စည္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး။

အသံုးျပဳျခင္း၊ ျပဳျပင္သံုးစြျဲ ခင္း )။
၃။ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ရႈေထာင့္မ်ားမွတဆင့္
အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းစနစ္မ်ားကို အခ်ိဳးညီစြာအသံုးျပဳေရး။

စည္ပင္သာယာမွ
အနာဂတ္မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏

၃၆%၊

လူဦးေရ

၄.၂

သန္းအား

စီးပြာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္တဝိုက္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားထံမွ

ေရဆိုးေရညစ္စနစ္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စုစည္းျခင္း၊ အမိႈက္စုေဆာင္းရရွိမွဳပမာဏသည္ ၂၀၄၀ တြင္ တစ္ရက္လွ်င္

၀န္ေဆာင္မူေပးရန္၊ ေရဆိုး၊ေရညစ္အား တေန႕လ်ွင္ ၁.၄ သန္း သန္႔စင္ျခင္း၊ ႏွင့္ ေရဆိုး

တန္ ၁၄၀၀၀ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ထို႕ျပင္ေန႔စဥ္အမႈိက္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္

သန္႔စင္စက္႐ံု (၆)ခု ထူေထာင္ေပးျခင္း။ ေရစီးသန္ေသာေရမ်ားေပၚအေျခခံ၍ ေျမာင္းအား

3R မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။

ဆက္သြယ္ေရးက႑
ျပည္သူလူထုအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လူမွဳအဖဲ႕ြ အစည္းတည္

လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးက႑
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အဆင့္မွီျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လံုေလာက္၍
စြမ္းအားျပည့္ဝေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစဥ္ဆက္မျပတ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရး။

ေဆာက္ရန္။
၁။ ျမန္ႏႈန္းျမွင့္ ဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္ တည္ေဆာက္ေရး။
၂။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအသီးသီး ေဆာင္ရြက္ေပးေရး။

၁။ ဓာတ္အားဆံုး႐ွဳံးမွဳ ေလ်ာ႔က်ေစေရး။

၃။ ဆက္သြယ္မႈ နည္းစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ေစေရး။

၂။ ဓာတ္အားမၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈအား ေလ်ာ့က်ေစေရး။
၃။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာအတြင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးရန္အတြက္ဓာတ္အားလိုင္းကြန္ယက္

၄။ ေခတ္မွီတိုးတက္သည့္နည္းပညာရပ္မ်ား အသံုးျပဳေရး။

မ်ား တည္ေဆာက္ေရး။
၄။ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္စနစ္တက်ဖြဲ ႕စည္းေရး။
၅။ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မွဳႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ သယံဇာတမ်ားကို
ေခၽြတာထုတ္လုပ္ျခင္း။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ိတ္ထားေသာလိုင္းမ်ားကဲ့သို ႔ ႏိုင္ငံတကာခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဆက္သြယ္
ေရးလိုင္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း၊ OFC မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးအေဆာက္အဦးထူေထာင္
ျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္အခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း။

၂၀၄၀ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၂,၉၇၆ MW ျဖစ္ရန္ေမ်ွာ္မွန္းျခင္း။
ပထမအဆင့္။

။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသရွိ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြသ
ဲ ူမ်ားအား

ဓာတ္အား

ျပတ္ေတာက္မွဳမရွိေစဘဲ လံုေလာက္ေသာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေဝေရး။ ဒုတိယအဆင့္။ ။
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျမင့္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္အရန္ ပမာဏကိုေျခာက္ေသြ႔ ေသာ ရာသီ၌ပင္
၁၅% ႏွင့္အထက္ ပိုမိုသိုေလွာင္ထားရွိေရး။

7

၅။ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈက႑
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း
အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပလူမွဳပတ္၀န္းက်င္သစ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူတို႔၏ ေနထိုင္အသက္ရွင္မွဳပံုစံသစ္
တိ႔က
ု ိုေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္

အသိျမင္ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္

ေစရန္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း။
ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားမ်ားပါ၀င္မွဳအဖဲြ႕
အစည္းအသီးသီးတို႔၏လိုအပ္ခ်က္၊ ၎တို႔ႏွင့္တိုက္႐ိုက္က်ေသာအလုပ္မ်ား
၁။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ။
၂။ စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း ။
၃။ စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္း ။
၄။ တရား ဥပေဒနည္းစနစ္ထူေထာင္ျခင္း ။
၅။ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း။
၆။ အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း တို႔ကိုေဆာင္ရြက္သည္။
ထို႔ျပင္ အနာဂတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေမ်ာ္မွန္းခ်က္က႑မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္္သည္။
၁။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးွဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊နည္းဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း အစရိွသျဖင့္။
၂။ တိုင္း (သို႔) ေဒသႀကီး ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၏ တိုင္း/ေဒသႀကီးမူ၀ါဒ ၊ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနည္း
လမ္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပ/အဖြဲ႕စည္း အစီစဥ္မ်ားႏွင့္စီမံကိန္းမ်ား။
၃။ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အဖဲြ႕ (ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕)
ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

ဦးစားေပးလုပ္ငန္း
၂၀၁၈ခုႏွစ္ မဟာရန္ကုန္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးက႑ (၂၆)ခု၊ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ (၅၁)ခု တို႔ပါ၀င္သည္။ ဥပမာ
အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဦးစားက႑တြင္ပါ၀င္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား
ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑
-

မင္းဓမၼ ဒုတိယဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

-

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

-

ၿမိဳ႕လယ္ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ကို အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈေနရာျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္

-

ၿမိဳ႕ျပေျမကြက္လပ္မ်ားအား စီမံကြပ္ကဲမႈ

ၿမိဳ႕ျပအေျခခံဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑
-

ယာဥ္ေၾကာအသြားအလာထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈစနစ္

-

အေဆာက္အဦးေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း

-

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အဆင့္ျမင့္ မီးရထားလမ္း

-

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း

-

အမိႈက္မ်ားသိမ္းဆည္းရန္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း

-

အနာဂတ္နည္းပညာသစ္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ တည္ေဆာက္ျခင္း

ထိုအခ်က္မ်ားအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္တြက္ အျခားေသာ ေလ့လာမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

၆။ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ႏွင့္ JICA တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မဟာဗ်ဴဟာ
ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ထိုစီမံကိန္း Master Plan တြင္ပါ၀င္ေသာ ေရေပးေ၀ေရးႏွင့္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံကိန္း
မ်ားကို ODA စီမံကိန္းအျဖစ္ စတင္အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြက္ ဦးစားေပးက႑အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို

အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္

ရြက္ရန္ ေထာက္ခံပါသည္။
တင္ျပခ်က္။ ၂၂ ေမ ၂၀၁၃
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
ဂ်ိဳက္ကာ ေလ့လာေရးအဖဲြ႕
မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးမွဳ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆဲြေရးအဖဲြ ႕

E-mail: sudp-yng_admi@yahoogroups.jp
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