ရက်စွဲ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊

လ ၁၅

ရက်

မြို ့ပြဆိုင်ရာရရရြးရေပခင်းအား ရလ့လာပခင်း
အကျဉ်းချုြ်
လူတိုင်းအတွက် ရရသည် ြရှိြပြစ် လိုအြ်သကဲ့သို ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ြွံမြိ
့ ုးတိုးတက်ြှုအတွက်
အဓိက အခန်းကဏ္ဍတွင် ြါေင်ရနြါသည်။ မြို ပြြျားတွ
့
င် နှစ်စဉ်လူဦးရရ တိုးတက်လာပခင်းနှင့်
စီးြွားရရးလုြ်ငန်းြျား တိုးချဲ ့လာပခင်းတို ့ရ ကာင့်ရရသုံးစွဲြှုြိုလာမြီး ရသာက်သုံးရရြလုံရလာက်ြှု
နှင့် ရရရှားြါးြှုပြဿနာြျားကို နှစ်စဉ် ကုံရတွ ရနရြါသည်
့
။
လူဦးရရအထူထြ်ဆုံးပြစ်သည့် ရန်ကန
ု ်မြို ့တွင် ယခုအခါလူဦးရရ (၆) သန်းနီးြါးရနထိုင်
လျက်ရှိရာ တစ်ရန ့တာရရရြးရေြှုြြာဏြှာ ရရဂါလန် (၂၀၅) သန်း ပြစ်ြါသည်။ ထိုြြာဏ
ပြင့် တစ်မြို ့လုံးအတိုင်းအတာကို ရရြူလုံရအာင် ရြးရေနိုင်ပခင်း ြရှိရသးြါ။ ရန်ကုန်မြို ့တွင်
၂၀၄၀ ပြည့်နှစ်၌ လူဦးရရ (၁၀) သန်းပြစ်လာနိုင်သည့်ဟု ခန် ့ြှန်းထားသည့်အတွက် ရရလုံရလာက်စွာ
ရြးရေနိုင်ရရးအတွက် ရဆာင်ရွက်ရန် လိုအြ်လျက်ရှိြါသည်။
ဤစာတြ်းတိုကို ရန်ကုန်မြို ့ရတာ်စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီ၏ ရဆာင်ရွက်ရနြှုြျား၊
စီြံကိန်းသစ်ရြာ်ရဆာင်ရနြှုြျား၊ ရရရြးရေရရးလုြ်ငန်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ တိုင်းရေသကကီးအတွင်း
ရဆွးရနွးြှုြျား၊ ပြည်သူလူထု၏အပြင်ြျား၊ နိုင်ငံအချို ့၏ ရရရြးရေရရးလုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်ရနြှု
အချက်အလက်ြျားကို စုစည်းပြုစု၍ လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအား အရထာက်အကူပြုနိုင်
ရစရန် ရရးသားထားပခင်းပြစ်ြါသည်။

အ

(၇၄)
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3
နိေါန်း
၁။

ယရန ့ ကြ္ဘာရြါ်ရှိ လူဦးရရ (၁.၇) ဘီလီယံသည် အရပခခံ တစ်ကိုယ်ရည်သန် ့ရှင်းြှု ရရှိနိုင်

ပခင်းြရှိရသးြါ။ ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကြ္ဘာ့လူဦးရရ (၅.၂) ဘီလီယံခန် ့အထိ တိုးပြင့်လာနိုင်
သည်ဟု ြညာရှင်ြျားက ခန် ့ြှန်းထားမြီး တိုးြွားလာြည့် လူဦးရရအတွက် ရရအရင်းအပြစ်ြျား
ြလုံရလာက်ြှုကို ြညာရှင်ြျားက စိုးရိြ်လျက်ရှိြါသည်။ အလားတူ ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် အာရှ
လူဦးရရ၏ (၃.၄) ဘီလီယံခန် ့သည် ရရနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အခက်အခဲြျားနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်
ဟု ခန် ့ြှန်းထား ကြါသည်။
၂။

ရရကိုအရပခခံသည့် စီးြွားရရးကို ြန်တီးသွားရန်နှင့် ရရနှင့်ဆက်နွယ်ရသာ သဘာေ

အန္တရာယ်ြျား စီြံခန် ့ခွဲြှု၌ ရင်းနှီးပြှြ်နှံြှုြျား ရဆာင်ရွက်သွားရန် တတိယအကကိြ် အာရှ-ြစိြိတ်
ရရညီလာခံကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ေီဇင်ဘာလ (၁၁)
အိြ်ရှင်နိုင်ငံအပြစ် လက်ခံကျင်းြခဲ့ြါသည်။
၃။

ြှ (၁၂)

အထိ ပြန်ြာနိုင်ငံတွင်

1

ပြန်ြာနိုင်ငံတစ်ေှြ်းရှိ မြို ့ကကီး၊ မြို ့ငယ်ြျားတွင် ရရနှင့်စြ်လျဉ်းရသာ အခက်အခဲြျားစွာကို

နှစ်စဉ် ကုံရတွ ရနရြါသည်
့
။ မြို ့ပြလူဦးရရတိုးြွားလာပခင်း၊ စက်ြှုဇုန်နှင့် အထူးစီးြွားရရးဇုန်ြျား
တိ ုး တက်ြျားပြားလာပခင် း နှင ့် မြိ ု ့ကကီ း ြျားတွ င် လူ ရနြှု စနစ် ရပြာင် း လဲ လာပခင် း တိ ု ့ရ ကာင့်
လူတိုင်းအတွက် ရရြူလုံစွာရရှိနိုင်ရရးသည် ကကီးြားရသာလိုအြ်ချက်ကကီးတစ်ခု ပြစ်ရနြါသည်။

2

မြို ့ပြြျားြွံ ့မြိုးလာပခင်းနှင့်အတူ ရရသုံးစွဲြှုြျားပြားလာပခင်းရ ကာင့် ရရလိုအြ်ချက်ြြာဏပြင့်
တက်လာမြီး ရရအရင်းအပြစ် ရလျာ့နည်းကျဆင်းလာြှုရ ကာင့် ရရလိုအြ်ချက်ပြဿနာြျားသည်
မြို ့ပြရနလူထုအရြါ် မခိြ်းရပခာက်ြှုတစ်ရြ် ပြစ်ရြါ်ရစြါသည်။

3

ရရရြးရေြှုစနစ်ြျား
၄။

ရရရြးရေပခင်း စနစ်(၂) ြျိုးရှိရာ မြို ့ပြရရရြးရေရရးစနစ်နှင့် ရကျးလက်ရရရြးရေရရးစနစ်

တို ့ပြစ်ြါသည်။

မြို ့ပြရရရြးရေရရးစနစ်ဆိုသည်ြှာ

ြြာဏရရှိရရး၊

လုံပခုံစိတ်ချ၍

1

သန် ့ရှင်းရသာ

မြို ့ပြရနလူထုအတွက်

လုံရလာက်ရသာရရ

ရရအရည်အရသွးရရှိရရး၊

အသုံးပြုြည့်သူြျား

ပြန်ြာအြျိုးသားရရဥြရေကို ကြ္ဘာ့ဘဏ် အကူအညီပြင့် ရရးဆွဲလျက်ရှိ၊ ၁၂.၁၂.၂၀၁၇ ရက်ရန ့ထုတ် ပြန်ြာ့အလင်းသတင်းစာ စာြျက်နှာ(၄) ြှ ရကာက်

နုတ်ထားြါသည်။
2

National Water Resources Committee From Myanmar National Water Policy 2015

3

ရရနှင့် ရာသီဥတုအရပြာင်းအလဲ၊ လှိုင်ပြတ်http://www.aungpinlal.com/2015/10/blog-post_30.html ြှရကာက်နုတထ
် ားြါသည်။

4
အလွယ်တကူရရှိရစရရး စသည်တို ့ကို စီြံချက်ြျားပြင့် စနစ်တကျရရရြးရေသည့် စနစ်ပြစ်ြါ
4

သည်။

မြို ့ပြရရရြးရေရရးရဆာင်ရွက်ရနသည့် အြွဲ ့အစည်းြျား
၅။

ြိြိတို ့နိုင်ငံတွင် မြို ့ပြရရရြးရေရရးလုြ်ငန်းြျားကို ရအာက်ြါအြွဲ ့အစည်းြျားြှ ရဆာင်

ရွက်လျက်ရှိြါသည်(က)

ရနပြည်ရတာ်စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီ၊

( ခ ) ရန်ကုန်မြို ့ရတာ်စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီ၊
( ဂ ) ြန္တရလးမြို ့ရတာ်စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီ၊
(ဃ)

တိုင်းရေသကကီး/ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီတို ့ ပြစ်ြါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးအတွင်း ရရရှားြါးြှုနှင့် ရရလိုအြ်ချက်ြျားပြားရပခင်း အရ ကာင်း
အရင်း
၆။

ရန်ကန
ု ်တိုင်းရေသကကီးတွင် နှစ်စဉ်ရရရှားြါးြှု ကုံရတွ ရသည်
့
့ မြို ့နယ်ြျားြှာ တွံ ့ရတး၊

ရကာ့ြှုး၊ ကွ ပခံကုန်း၊ ေလ၊ ဆိြ်ကကီးခရနာင်တို၊ ေဂုံဆိြ်ကြ်းမြို ့နယ်ြျားနှင့် အပခားမြို ့နယ်
ြျားတွင် နှစ်စဉ်ရရရှားြါးပခင်းပြဿနာြျားကို ကုံရတွ ရလျက်
့
ရှိြါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီး
အတွင်း ရရလိုအြ်ချက်ြြာဏ ြျားပြားရသည့် အရ ကာင်းအရင်းြှာ(က) မြို ့ပြလူဦးရရနှစ်စဉ်တိုးတက်ြှုနှုန်းြျားပြားပခင်း၊(Population

and

future

growth)
( ခ ) လူရနအိြ်သးုံ စွဲြှုြျားပြားပခင်း၊ (Residential demand)
( ဂ ) လူြှုအြွဲ ့အစည်းဆိုင်ရာ ရရသုံးစွဲြှုြျားပြားပခင်း၊(Institutional demand)
(ဃ)

စီးြွားရရးလုြ်ငန်း ရရသုးံ စွြ
ဲ ှုြျားပြားပခင်း၊(Commercial demand)

( င ) စက်ြှုလုြ်ငန်းတွင် ရရသုးံ စွဲြှုြျားပြားပခင်း၊(Industrial demand)
( စ ) ြီးသတ်ရရသုံးစွြ
ဲ ှုြျားပြားပခင်း၊(Fire fighting purpose)
(ဆ)

ရပြယာရှုခင်းရရသုံးစွြ
ဲ ှုြျားပြားပခင်း၊(Landscapingpurpose) စသည်တို ့ရ ကာင့်
ရရလိုအြ်ချက် ြျားပြားရပခင်းပြစ်ြါသည်။

4

5

ရဆာက်လုြ်ရရးေန်ကကီးဌာနြှ MICC 2, Nay Pyi Taw တွင်ကျင်းြသည့် National Water Forum 2014 တွင် ြတ် ကားသည်“
့ Urban Water

Supply”ြှရကာက်နုတ်ထားြါသည်။

5
လက်ရှိရရရြးရေရနြှုအရပခအရန
၇။

လူဦးရရအထူထြ်ဆုံးပြစ်သည့် ရန်ကုန်မြို ့အတွင်း လက်ရှိလူဦးရရ (၆) သန်း နီးြါးရှိရာ

တစ်ရက်လျှင် ရရဂါလန် (၂၀၅) သိန်း ရြးရေလျက်ရှိရသာ်လည်း ရန်ကုန်တစ်မြို ့လုံးအရနပြင့်
ရရြူလုံရအာင် ရြးရေနိုင်ပခင်း ြရှိရသးြါ။

ရန်ကန
ု ်တစ်မြို ့လုံးသို ့ ရရရလှာင်ကန်ြျားြှ ရန ့စဉ်

ရရရြးရေရနြှုြြာဏြျားကို ရြာ်ပြြါအတိုင်း ရလ့လာသိရှိနိုင်ြါသည်။
၈။

6

ရပြြျက်နှာပြင်ရြါ်ရှိရရြျားကို ဂျိုးပြူ၊ ြူးကကီး၊ ရလှာ်ကား၊ ငြိုးရိြ် ရရရလှာင်တြံြျားြှ

ရရပြန် ့ပြူးရြးလျက်ရှိြါသည်။ အေီစိတွင်းရရအရနပြင့် ရန်ကန
ု ်မြို ့ရတာ် စည်ြင်သာယာရရး
ရကာ်ြတီြှ ရရတွင်း (၄၄၂) တွင်းပြင့် ပြန် ့ပြူးရြးလျက်ရှိြါသည်။ မြို ့နယ် (၁၂) ခုတွင် ရရကန်
နှင့်အိုင်ငယ်ရြါင်း (၂၆၁) ခုရှိရာ အသုးံ ပြုသည့် ရရကန်နှင့် အိုင်ငယ် အရရအတွက်သည် (၁၀၈)ခု
ပြစ်ြါသည်။

5

7

ရဆာက်လုြ်ရရးေန်ကကီးဌာနြှ MICC 2, Nay Pyi Taw တွင်ကျင်းြသည့် National Water Forum 2014 တွင် ြတ် ကားသည်“
့ Urban Water

Supply”ြှရကာက်နုတ်ထားြါသည်။
6

ရန်ကုန်မြို ့ရတာ် စည်ြင်သာယာရရး ရကာ်ြတီြှသတင်းရရှိြါသည်။

7
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6
ရရရြးရေြှုတွင် ပြစ်ရြါ်ရနသည့် စိန်ရခါ်ြှုအခက်အခဲြျား
၉။

မြို ့ပြတိုးချဲ ့ရြာ်ထုတ်ပခင်းနှင့် မြို ့ပြရနလူဦးရရ တိုးတက်ြျားပြားလာပခင်းတို ့ရ ကာင့်

ရအာက်ြါအခက်အခဲြျား ကုံရတွ ရနရြါသည်
့
။ ၎င်းတို ့ြှာ(က) ရရရြးရေနိုင်အား(Supply) နှင့် ရရအသုးံ ပြုလိုအား(Demand) ြျှတြှုြရှိပခင်း၊
( ခ ) တစ်မြို ့လုံးအတိုင်းအတာပြင့် လုံရလာက်စွာ ပြန် ့ပြူးရြးရေနိုင်ြှုြရှိပခင်း၊
( ဂ ) တိုးတက်လာြည့်လူဦးရရအတွက်

ရရလုံရလာက်စွာရြးရေနိုင်ြည့်

အစီအစဉ်

ကကိုတင်ရရးဆွဲနိုင်ြှုြရှိပခင်း၊
(ဃ)

ရရရြးရေရရးစနစ်ရဟာင်းအရနပြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိြ်းစရိတ် လုံရလာက်စွာ ြရရှိ
ပခင်းရ ကာင့် ရလလွင့်ြှုြျားပြားပခင်း၊

( င ) လုံပခုံစိတ်ချ၍သန် ့ရှင်းရသာရသာက်သးုံ ရရကို ပြန် ့ပြူးရြးရေနိုင်ြှုြရှိပခင်းစသည်
တို ့သည် ရရရြးရေြှုစနစ်တွင် ကုံရတွ ရနရသည်
့
့ အခက်အခဲြျားပြစ်ြါသည်။

8

8

ရဆာက်လုြ်ရရးေန်ကကီးဌာနြှ MICC 2, Nay Pyi Taw တွင်ကျင်းြသည့် National Water Forum 2014 တွင် ြတ် ကားသည်“
့ Urban Water

Supply”ြှရကာက်နုတ်ထားြါသည်။

7
ရန်ကုန်မြို ့တွင်း မြို ့နယ်ြျားအလိုက် ရရရြးရေရနြှုအရပခအရန

9

၁၀။

ရန်ကန
ု ်မြို ့တွင် ၂၀၄၀ ပြည့်နှစ်၌ လူဦးရရ (၁၀) သန်းပြစ်လာနိုင်သည်ဟု ခန် ့ြှန်းထား

ပခင်းရ ကာင့် ရရလုံရလာက်စွာရြးရေနိုင်ရရးအတွက် ရဆာင်ရွက်ချက်ြျားစွာ လိုအြ်ြါသည်။
လက်ရှိလူဦးရရနှင့် တိုးြွားလာြည့် လူဦးရရအတွက် ရရရြးရေနိုင်ြည့် ရရအရင်းအပြစ် အသစ်
ြျားကို ရှာရြွရန် လိုအြ်ြါသည်။

ရရရြးရေသည့်

10

စီြံကိန်းြျားရဆာင်ရွက်ရာတွင်

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည့်

အရပခခံ

အချက်ြျား
၁၁။

ရရနှင့်ြတ်သက်ရသာ အရပခခံအရဆာက်အုံြျားပြစ်သည့် (ရရရလှာင်ကန်နှင့် ရရသန် ့

စက်ရုံြျား) ရဆာက်လုြ်သည့်အခါ အနည်းဆုံး နှစ် (၅ေ) ြှ နှစ် (၁ေေ) ရလာက်အထိ ကကိုတင်
9
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http://myanmaspectrum.com/2016/03/nld_28.html မှကောက်နုတ်ထားပါသည်။

8
ရြျှာြ
် ှန်းမြီး တည်ရဆာက် ကရြါသည်။ ယခင်ရဆာက်ခဲ့သည့်ေီဇိုင်းြျားြှာ ရရရှည်ရာသီဥတုကို
ခန် ့ြှန်း၍ ရဆာက်လုြ်ခဲ့ပခင်းပြစ်ြါသည်။

တစ်နှစ်လျှင် ြုန်တင
ို ်းြည်ြျှလာနိုင်ပခင်း၊ ပြင်းအား

ြည်ြျှထိ အပြင့်ဆုံးရှိနိုင်ပခင်း၊ ေီရရဘယ်နှစ်ကကိြ်တက်နိုင်ပခင်း၊ ြည်ြျှြြာဏရှိနိုင်ပခင်း စသည့်
အချက်ြျားအားလုံးကို ကကိုတင်ခနြ့် ှန်း၍ တွက်ချက်ထားရြည်ပြစ်ြါသည်။ ထို ့အပြင် လြ်းရဘး
သနစ့် င် ရရရပြာင်းအနက်နှင့်အကျယ်၊ ရရရြးရေရရးနှင့် ရရသနစ့် နစ်ြျား၊ ဧရာြရရကာတာကကီး
ြျား စသည့်စီြံကိန်းြျားအားလုံးသည် အထက်ြါ ခနြ့် ှန်းတွက်ချက်ြှုြျားကို အရပခခံ၍ ရဆာင်
ရွက်ထားရြည်ပြစ်ြါသည်။

11

ရန်ကုန်မြို ့ရတာ် စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီ၏ ရဆာင်ရွက်ရနြှုြျား
၁၂။

ရန်ကုန်မြို ့ရတာ်စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီ အင်ဂျင်နီယာ (ရရနှင့်သနရ့် ှင်းြှု) ဌာနသည်

ပြည်သူြျားရသာက်သံးု ရရလိုအြ်ချက် ပြည့်ြီရရးအတွက် ဂျိုးပြူ၊ ြူးကကီး ရရရလှာင်ကန်ကကီးြျား
ြှလည်းရကာင်း ရလှာ်ကားနှင့် ငြိုးရိြ် ရရသနစ့် င်စက်ရုံြျားြှလည်းရကာင်း ရရရြးရေလျက်
ရှိြါသည်။ တွံရတးမြို ့နယ် ရန်ကုန်ရြါက်ရကျးရွာ၊ ေဂုံ(ရတာင်ြိုင်း) မြို နယ်
့ နှင့် လှိုင်သာယာ
12

မြို နယ်
့ တို ့၌လည်း စက်ရရတွင်းြျားတူးမြီး ရရရရှိရန်ပြည့်ဆည်း ရဆာင်ရွက်ရြးလျက်ရှိြါသည်။
၁၃။

ရန ့စဉ်ရရရြးရေရနသည့် ရရဂါလန် (၂၀၅) သန်းသည် ရန်ကန
ု ်မြို ့ရန လူဦးရရအားလုံး၏

ရာခိုင်နှုန်း (၆၀) ခန် ့ကိုသာရြးရေနိုင်ြါသည်။ မြို ့နယ်အားလုံး ရရရြးရေနိုင်ရန်အတွက် ရရအ
ရင်းအပြစ်အသစ်ြျား ရှာရြွခရ
ဲ့ ာ လဂွန်းပြင် ရရရလှာင်တြံြှ တစ်ရက်လျှင် ရရဂါလန် သန်း
(၄၀) ရြးရေြည့် စီြံကိန်းကို အရကာင်အထည်ရြာ်လျက်ရှိြါသည်။ အဆိုြါစီြံကိန်းအသစ်ကို
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် မြီးစီးြည်ဟု ရန်ကန
ု ်မြို ့ရတာ် စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီက ထုတ်ပြန်
ထားြါသည်။

JICA နှင့်ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ြှုြျား
၁၄။

ရန်ကုန်မြို ့ရတာ်စည်ြင်သာယာ နယ်နိြိတ်မြို ့နယ်ြျားရှိ ရရရြးရေရရးလုြ်ငန်း၊ ရရဆိုး

သန် ့စင်ပခင်းလုြ်ငန်းနှင့် ရရစီးရရလာရကာင်းြွန်ရရး လုြ်ငန်းြျားအတွက် ဂျြန်အပြည်ပြည်

11

ရရနှင့် ရာသီဥတုအရပြာင်းအလဲ၊ လှိုင်ပြတ်http://www.aungpinlal.com/2015/10/blog-post_30.html ြှရကာက်နုတထ
် ားြါသည်။

12

ကုက္ကိုပြစ်ြှ တစ်ရက်လျှင် ရရဂါလန် သန်း ၂၄၀ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန် မြို ့ရတာ်စည်ြင် ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိ Friday, June 17, 2016 http://myawady-

myawady.blogspot.com/2016/06/blog-post_46.html ြှရကာက်နုတ်ထားြါသည်။

9
ဆိုင်ရာ ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရရးရအဂျင်စီ JICA အကူအညီပြင့် Master Plan ရရးဆွလ
ဲ ျက်ရှိ
ြါသည်။
၁၅။

13

JICA (Japan International Cooperation Agency) နှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ြည့်

စီြံကိန်းလုြ်ငန်းြျား၌ ၂၀၄၀ ပြည့်နှစ်တွင် တိုးလာြည့်လူဦးရရနှင့်အညီ ရကာင်းြွန်ပြည့်စုံရန်
ဇုန်ရနရာ (၁၀) ခု ခွဲပခားသတ်ြှတ်မြီး ဇုန်အလိုက်၊ အကွက်အလိုက်ရရစုကန်နှင့် ရရတွန်း
စက်ရုံြျားတည်ရဆာက်ပခင်း၊ ရရြီတာစနစ်တကျတြ်ဆင်မြီး ရရအရလအလွင့်ဆုံးရှုံးြှု ရစာင့် ကည့်
ထိန်းချုြ်ရရးစနစ်ြျားတြ်ဆ င်ပခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်ရယူထိန်းချုြ်သည့် နည်းစနစ်
တည်ရဆာက်ပခင်း၊

ရရပြန် ့ပြူးရရးြိုက်လိုင်းြျား

တည်ရဆာက်ပခင်း

စသည့်အနာဂတ်တွင်

ကိုက်ညီြည့် ရခတ်ြီရရပြန် ့ပြူးရရးကွန်ရက်တစ်ခု တည်ရဆာက်ရန် ရရးဆွဲလျက်ရှိြါသည်။
၁၆။

အလားတူ ကုက္ကိုေပြစ်ြှ တစ်ရက်လျှင် ရရဂါလန် သန်း (၂၄၀) ထုတ်ယူသုံးစွန
ဲ ိုင်ရန် စီစဉ်

လျက်ရှိမြီး ြထြအဆင့်အရနပြင့် သန်း (၆၀)၊ ေုတိယအဆင့်အရနပြင့် သန်း (၆၀) နှင့် တတိယ
အဆင့်အရနပြင့် သန်း (၁၂၀) ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရန် စီြံကိန်းြျားရရးဆွဲခဲ့မြီး ယင်းအတွက် အကကို
အင်ဂျင်နီယာလုြ်ငန်းြျား လုြ်ရဆာင်ရနမြီး ဂျြန်အစိုးရ၏ ရချးရငွရရှိရရးကိုလည်း လုြ်ရဆာင်
လျက်ရှိြါသည်။

14

ြုဂ္ဂလက
ိ လုြ်ငန်းရှင်ြျားနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ပခင်း
၁၇။

စီြံကိန်းအသစ်တစ်ခုအပြစ် လှိုင်ပြစ်ရရတင် (ရကွ တန်
့ းရှည်) စီြံကိန်းြှာ ရြှာ်ဘီမြို ့နယ်

ရကွ တန်
့ းရှည်ရွာအနီး လှိုင်ပြစ်၏အငန်ဓာတ် ရလျာ့နည်းသည့်အြိုင်းြှသန် ့စင်၍ တစ်ရန ့လျှင်
ရရဂါလန် သန်း (၉၀) ခန် ့ ရရှိြည်ဟရ
ု ြျှာ်ြှန်းထားြါသည်။ ယင်းစီြံကိန်းကိုပြုလုြ်ရန် ရန်ကန
ု ်
မြို ့ရတာ်စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီသည် ပြည်တွင်းရှိြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းရှင်ြျားနှင့် ြူးရြါင်း
ရဆာင်ရွက်ြည်ပြစ်ြါသည်။
၁၈။

အဆိုြါရရရြးရေြှုလုြ်ငန်းြျားအတွက် ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းရှင်ြျားနှင့် ြူးရြါင်းလုြ်ကိုင်

ပခင်းသည် ြထြဆုံးအစီအစဉ်ပြစ်ြါသည်။ ယင်းလုြ်ငန်းအတွက် MoU လက်ြှတ်ထိုးရန်
ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်ကို ရန်ကန
ု ်မြို ့ရတာ် စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီ၊ ရရနှင့် သန် ့ရှင်းြှုဌာနြှ
13

ရန်ကုန်တုင
ိ ်းရေသကကီးလွှတ်ရတာ် ေုတိယြုံြှန် အစည်းအရေးတွင် ရန်ကုန်မြို ့ရတာ်ေန် ဦးရြာင်ရြာင်စိုး ရပြာ ကားချက်ြှ ရကာက်နုတထ
် ားြါသည်။

14
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10
သိရရ
ှိ ြါသည်။ ယင်းစီြံကိန်းကို ေဂုံမြို ့သစ် အရရှ ြိ့ ုင်းမြို ့နယ်၊ ငြိုးရိြ်ရချာင်းနှင့် အြှတ် (၇)
လြ်းဆုံရာ စစ်ြင်ရတာင် ရကျးရွာအနီးတွင် သတ်ြှတ်ထားြါသည်။

15

ရန်ကုန်မြို ရရရြးရေရရးလု
့
ြ်ငန်းအရြါ် တိုင်းရေသကကီးလွှတ်ရတာ်အတွင်း ရဆွးရနွးြှုြျား
နှင့် ပြည်သတ
ူ ို ့၏အပြင်
၁၉။

ရန်ကုန်မြို ရတာ်
့
စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ရငွလုံးရငွရင်း

အသုးံ စရိတ်အရနပြင့် ကျြ်သန်းရြါင်း (၁၂၇၉၁၇.၆၁၆)
ရာခိုင်နှုန်းပြစ်ရသာ

ကျြ်သန်းရြါင်း

ဦးစားရြး ရဆာင်ရွက်ရန်ပြစ်ြါသည်။

16

(၆၄၄၈၉.၇၃၀)

မြီး ယင်းအထဲြှ (၅၀)
ကို

ရရရြးရေရရးလုြ်ငန်းအတွက်

ထိုကဲ့သို ့ ြျားပြားလှရသာ ဘဏ္ဍာရငွကို ရရရြးရေရရး

လုြ်ငန်းအတွက်သုံးစွဲပခင်းနှင့်အတူ ပြည်သူြျား၏ ရရရရှိြှုြြာဏ တိုးတက်ရကာင်းြွန်ပခင်း
ရှိ/ြရှိကိုလည်း စိစစ်သုံးသြ်ရန် လိုအြ်ရ ကာင်း အ ကံပြုြှုြျားလည်း ရှိခဲ့ြါသည်။
၂၀။

ရန်ကန
ု ်မြို ့ရနပြည်သူအြျားစုသည်

ရပြရအာက်ရရ

သို ့ြဟုတ်

17

အေီစိတွင်းရရကိုသာ

အားကိုး ကရာ ရပြရအာက်ရရအလွန်အကျွံ သုးံ စွဲြှုရ ကာင့် အထြ်ပြင့် အရဆာက်အအုံရန ပြည်သူ
ြျားအတွက် အန္တရာယ် အခက်အခဲရှိနိုင်ြါသည်။ရန်ကန
ု ်တိုင်းရေသကကီးအတွင်းရှိ ပြည်သူြျား၏
လိုလားြှုကို ထင်ဟြ်ရသာ အပြင်အချို ့ကိုလည်း ရြာ်ပြလိုြါသည်။ နှစ်စဉ်ရရရှားြါးြှု အရပခ
အရန၊

စည်ြင်သာယာရရးအြွဲ ့ြျားြှရသချာ

စီြံခန် ့ခွဲရန်လိုအြ်ြုံ၊

ရေသြွံ ့မြိုးရရးရန်ြုံရငွြှ

သုးံ စွြ
ဲ ည့်အရပခအရန၊ ရရလှူအြွဲ ့အစည်းြျား၏ အရရးြါြုံ၊ ရရသန် ့ကိုသာ သုးံ စွဲလိုြှုစသည်
ြျားကို ြွင့်ဟရပြာဆို ကြါသည်။

18

ြန္တရလးမြို ့ရတာ်စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီ၏ရရပြန် ့ပြူးရရးလုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်ြှုြျား
၂၁။

ြန္တရလးမြို ့ရတာ်

စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီသည်

ဂျြန်နိုင်ငံ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ

ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရရးရကာ်ြတီ (JICA) အကူအညီပြင့် ပြည်ကကီးတံခွန်မြို ့နယ်၏ လူဦးရရ
(၃၀) ရာခိုင်နှုန်းကို ရရပြန် ့ပြူးရြးနိုင်ရန် ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ ADB ( Asia

15

လှိုင်ပြစ်ရရတင်(ရကွ တန်
့ းရှည်) စီြံကိန်းအတွက် အကကိုရလ့လာြှုလုြ်ငန်းြျား ပြုလုြ်ရနရ ကာင်း ရန်ကုန်မြို ့ရတာ် စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီ၊ ရရနှင့်

သန် ့ရှင်းြှုဌာနြှ သတင်းရရှိြါသည်။
16
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ရန်ကုန်တုင
ိ ်းရေသကကီး လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရသာ်တာရအာင်၏ ရဆွးရနွးချက်ြှ ရကာက်နုတ်ထားြါသည်။

18

ibid

11
Development Bank) နှင့် AFD (Agence Francaise de Development) တို ့၏
ကူညီရထာက်ြံ့ရငွြျားပြင့် အြရြူရမြို ့နယ်အား ရရပြန် ့ပြူးရြးနိုင်ရန် စီစဉ်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိ
ြါသည်။
၂၂။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ြန္တရလးတိင
ု ်းရေသကကီးရှိ (ရအာင်ရပြသာစံ၊ ချြ်းရအးသာစံ၊ ြဟာ

ရအာင်ရပြ၊ ချြ်းပြသာစည်) မြို ့နယ် (၄) မြို ့နယ်တွင်ရရ
ှိ သာ လူဦးရရ (၇) သိန်းအား ၂၄ နာရီ
ြပြတ် ရရြိုက်လိုင်းစနစ်ပြင့် သန် ့ရှင်းရသာရရ ပြန် ့ပြူးရြးနိုင်ရန် ရည်ြှန်းရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါ
သည်။
၂၃။

ရရတစ်ယူနစ်လျှင် ပြင်ဆင်ထိန်းသိြ်းစရိတ်၊ ေန်ထြ်းလုြ်အားခ၊ ယာဉ်ယန္တရားငှားရြ်းခ

တန်ြိုး၊ ဓာတ်အားခ၊ လုြ်ငန်းသုးံ ြစ္စည်း၊ အရထွရထွကုန်ကျစရိတ်ြျားအတွက် တစ်ယူနစ်လျှင်
(၃၀၅) ကျြ်နှုန်း ကျသင့်ရသာ်လည်း (၈၅) ကျြ်ပြင့်သာ အရှုံးခံ၍ ရကာက်ခံလျက်ရှိြါသည်။
ရရပြန် ့ပြူးရရးအတွက် လျှြ်စစ်ဓာတ်အားခ ရြးရဆာင်ရရငွတစ်ခုတည်းြင် ကျြ် (၃,၂၂၆) သန်း
ရှိမြီး လျှြ်စစ်ဓာတ်အားခကို ရကာက်ခံရရငွ၏ နှစ်ဆရြးရဆာင်ရနရြါသည်။
၂၄။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ြန္တရလးမြို ့ ရရပြန် ့ပြူးရရးလုြ်ငန်းအတွက် ကျြ် (၅,၂၃၆)

သန်းရကျာ် ကုန်ကျခဲ့မြီး ရရြီတာ ရကာက်ခံရရှိရငွသည် ကျြ် (၁,၅၂၇) သန်းရကျာ်သာ ရရှိခဲ့
ရသာရ ကာင့် ကျြ် (၃,၇၀၈) သန်း ရကျာ်အရှုံးရြါ်ခဲ့ြါသည်။

19

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်

ြန္တရလးမြို ့ ရရပြန် ့ပြူးရရးလုြ်ငန်းြှ ကျြ်သန်း (၃,၇၀ေ) ရကျာ် အရှုံးရြါ်ခဲ့ကာ ရရရြးရေရရး
ဆုံးရှုံးြှု ြြာဏြျားပြားရနသပြင့် ရခတ်နှင့်အညီရပြာင်းလဲ ရကာက်ခံြည်ပြစ်ြါသည်။
၂၅။

20

ြန္တရလးမြို ့ရတာ် စည်ြင်နယ်နိြိတ်အတွင်းရှိ မြို ့နယ်ရလးခုတွင် ပြန် ့ပြူးရြးရနသည့်

ြီတာရရနှင့် ကျုံးရရအသုးံ ပြုခြျားကို ဧမြီ၊ ရြ၊ ဇွန်လ ြှစတင်ကာ သုံးလတစ်ရစ် ရကာက်ခံြှု
တွင် အိြ်သံုးရရြီတာ တစ်ယူနစ်လျှင် ယခင် (၈၅) ကျြ်ြှ ယခု (၂၀ေ) ကျြ်၊ စီးြွားရရးသုံး
ယခင် (၁၁၀) ကျြ်ြှ (၂၆၀) ကျြ်၊ ပြည်တွင်းလုြ်ငန်းရှင်ြျားစက်ရုံသုံး ယခင် (၄၄၀) ကျြ်ြှ
ယခု (၆၆၀) ကျြ်၊ နိုင်ငံပခားလုြ်ငန်းရှင်ြျား စက်ရုံသုံး ယခင် (၈၈၀) ကျြ်၊ ယခု (၁,၁၀ေ)

19
20

ြန္တရလးမြိုရတာ်
့
စည်ြင်သာယာရရးရကာ်ြတီ ရရနှင့်သန် ့ရှင်းြှုဌာနြှ သတင်းရရှိြါသည်။
အခွန်ဌာနြှူး ဦးေင်းရြာင်က ဇွန်လ ၂၆ ရက်ရန ့တွင် ပြုလုြ်သည့် ြီတာရရနှင့် ကျုံးရရ အခွန်အခြျား တိုးပြှင့်ရကာက်ခံပခင်းဆိုင်ရာ အသိရြး ရှင်းလင်းြွဲ

ြှ ရကာက်နုတထ
် ားြါသည်။

12
ကျြ်ပြင့်လည်းရကာင်း ကျုံးရရအသုးံ ပြုခြျားကိုလည်း တြ်ယူသးုံ စွဲသည့် ြိုက်လက်ြအတိုင်း
နှုန်းထားြျားပြင့်လည်းရကာင်း ရပြာင်းလဲရကာက်ခံြည်ပြစ်ြါသည်။
၂၆။

21

ရရြီတာတိုးပြှင့်ရကာက်ခံပခင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ရြ်ကွက်အုြ်ချုြ်ရရးြှူးတစ်ဦးြှလည်း

တိုးပြှင့်ရကာက်ခံသည့် အခွန်ကို အရလအလွင့်ြရှိရစဘဲ အသုးံ ပြုရန်၊ ရရြိုက်ြျားကို ဦးစားရြး
ပြုပြင်၍ ရရသန် ့ရှင်းြှု လိုလားပခင်းတို ့ကို တင်ပြခဲ့ြါသည်။

22

ရရရှားြါးြှုရလျာ့နည်းရစရန် ကြ္ဘာ့နိုင်ငံအချို ့တွင် ကျင့်သုံးရနြှုြျား
စင်ကာြူနိုင်ငံ
၂၇။

စင်ကာြူနိုင်ငံသည် စက်ြှုလုြ်ငန်းြွံ ့မြိုးတိုးတက်ရသာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြစ်မြီး ရရအခက်

အခဲအြျားဆုံး ကုံရတွ ့ရသည့်နင
ို ်ငံလည်း ပြစ်ြါသည်။ လက်ရှိတွင်ရရရရှိြှုသည် ပြည်တွင်း
ရသာက်သးုံ ရရြြာဏ၏ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိြါသည်။ စင်ကာြူနိုင်ငံ၏တစ်ရန ့တာ ရရလို
အြ်ချက်သည် (၁.၄) ကုဗြီတာ သန်း လိုအြ်ြါသည်။ စီးြွားရရးြွံ ့မြိုးတိုးတက်လာပခင်းရ ကာင့်
ရရလိုအြ်ချက် (၂) ဆ တိုးပြင့်လာြည်ပြစ်ရ ကာင်း စင်ကာြူရရအရင်းအပြစ်ဌာနက ခန် ့ြှန်း
ထားြါသည်။ စင် က ာြူရ ရအရင်း အပြစ် ဌာနသည် တို း ပြင့် လ ာြည့် လုြ် ငန်း ြျားအတွ က ်
ရရလိုအြ်ချက်၏ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း သုးံ စွြ
ဲ ွယ်ရှိမြီး ရရအတွက်သးုံ စွဲြည့်ဘဏ္ဍာရငွကို တိုးပြင့်
သုးံ စွြ
ဲ ည် ပြစ်ြါသည်။

23

ထို ့ရ ကာင့် စင်ကာြူနိုင်ငံသည် ရရအရင်းအပြစ်စီြံခန် ့ခွဲြှုကို အရရးကကီး

သည့် နည်းဗျူဟာ တစ်ရြ်အပြစ် ခံယူကျင့်သးုံ လျက်ရှိြါသည်။
၂၈။

၁၉၉၀

ပြည့်နှစ်ြှစ၍

စဉ်ဆက်ြပြတ်ရရရြးရေအသုံးပြုြှုကို

အဓိကရရြဟာဗျူဟာ

ချြှတ်၍ ရရစီြံခန် ့ခွဲြှုကို စနစ်တကျရဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရအာင်ပြင်ြှုြျားရရှိလျက်ရှြ
ိ ါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ချြှတ်ထားရသာ စိြ်းလန်းစိုရပြရရးအစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်ြှာ သန် ့ရှင်းရသာ
ရသာက်သုံးရရ ပြန် ့ပြူးပခင်းနှင့် ထိန်းသိြ်းပခင်းတို ့ပြစ်ြါသည်။ စင်ကာြူနိုင်ငံ သဘာေြတ်ေန်းကျင်
နှင့် ရရအရင်းအပြစ်ဆိုင်ရာေန်ကကီးဌာနသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ် ရရအသုံးပြုြှုတွင် အဓိကကျရသာ
အခန်းကဏ္ဍြျားကို ချြှတ်ထားြါသည်။

21

-

ရရြီတာ ရကာက်ခံြှုကို ရအာက်တိုဘာလကရနစတင်မြီး တစ်လတစ်ကကိြ်ရကာက်ခံသွားြှာပြစ်တယ်လို ့ ြန္တရလးစည်ြင်ကရန သိရြါတယ်။

22
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(က) ရရရြးရေြှုအရင်းအပြစ် ခိုင်ြာအားရကာင်းြှုကို ြိုြိုပြှင့်တင်ပခင်း၊
( ခ ) ထိရရာက်သည့် ရရလိုအြ်ချက်စီြံခန် ့ခွဲ ြွံ ့မြိုးတိုးတက်ရန် ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊
( ဂ ) စွြ်းရဆာင်ရည် အားရကာင်းရသာ ရရတွန်းြို ့သည့် စက်ရုံြျားတည်ရဆာက်ပခင်း၊
(ဃ)

ြုဂ္ဂလိကြှ ြူးရြါင်းြါေင်ရဆာင်ရွက်ြှုကို လှုံ ့ရဆာ်အားရြးပခင်း၊

( င ) စင်ကာြူနိုင်ငံ ရရရြးရေရရးဆိုင်ရာ ရရရှည်တည်တံ့ရကာင်းြွန်ရစရန် အတွက်
အပခားရရွးချယ်ကျင့်သံုးနိုင်ြည့် ြူေါေြျား၊ နည်းြညာြျားနှင့် ြဟာဗျူဟာြျား
အား ရြာ်ထုတ်ရလ့လာရန်တို ့ပြစ်ြါသည်။

စင်ကာြူနိုင်ငံ၏ နည်းဗျူဟာရကာင်း (၄) ြျိုး
၂၉။

စင်ကာြူနိုင်ငံသည် ကွဲပြားပခားနားရသာ ရရအရင်းအပြစ်ရြာ်ထုတ်ပခင်းနှင့် ရရပြန် ့ပြူးြှု

ြဟာဗျူဟာ (၄) ရြ်ပြင့် ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ ၎င်းြဟာဗျူဟာြျားြှာ(က)

မြို ့ပြနယ်ရပြြျားအတွက် ရရရြးရေြှုကို ရရရလှာင်တြံြျား၊ ရရနုတ်ရပြာင်းြျား
ပြင့် ရရသိုရလှာင်၍ ရရရြးရေသည့်စနစ်၊

(ခ)

စင်ကာြူနိုင်ငံ၏

ရရလိုအြ်ချက်ြျား

ပြည့်စွက်ရန်

ြရလးရှားနိုင်ငံ

ဂျိုဟာ

ပြည်နယ်ြှ ရရြျားေယ်ယူ၍ ရြးရေသည့်စနစ်၊
(ဂ)

NEWater

စနစ်သည်

စက်ရုံြျားြှ

ထွက်ရှိရသာ

ရရြျားကို

သန် ့စင်၍

ရသာက်သးံု ရရအဆင့်ြှီသည့် ရရအပြစ်ထုတ်လုြ်၍ ပြန် ့ရေသည့်စနစ်၊
(ဃ)

ြင်လယ်ရရကို ရရချိုပြစ်ရအာင် ပြုလုြ်သည့်စနစ်ြျားပြစ်ြါသည်။

၃၀။ ြထြ၊ တတိယနှင့် စတုတ္ထနည်းြဟာဗျူဟာြျားသည် စင်ကာြူနိုင်ငံ ရရအရင်းအပြစ်
ရှာရြွရြာ်ထုတ်ရြးရာတွင် ြိုြိုအရရးြါလာသည့် ရည်ြှန်းချက်ြျားပြစ်လာသည့် ၎င်းဗျူဟာ
(၃) ရြ်ြှာ စိန်ရခါ်ြှုြျားစွာရှိရနသည့် ဗျူဟာြျားပြစ်သည်ကို ရြာ်ပြထားြါသည်။

24

ဂျြန်နိုင်ငံ
၃၁။

ဂျြန်နိုင်ငံ၏ သန် ့ရှင်းရသာ ရရပြန် ့ပြူးသုးံ စွဲြှုစနစ်သည် ကြ္ဘာတွင် ထိြ်တန်း ရဆာင်

နိုင်ရသာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြစ်ြါသည်။ ရရပြန် ့ပြူးြှုလုြ်ငန်းတွင် တိကျရသာ ရည်ြှန်းချက်၊ ြူေါေ
24
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ပြင့် တိုင်းတာရသာစံနှုန်းြျားနှင့် ရခတ်ြီမြီးြွံ ့မြိုးြှုရှိရသာ နိုင်ငံရတာ်ပြစ်မြီး ရရသုံးစွဲြှုကို သုံးစွဲသူ
ကသာ သုးံ စွဲြှုအလိုက် ကျခံရမြီး (၁) ယူနစ်လျှင် ရရသုးံ စွဲြှုရစျးနှုန်းနှင့် (၁) ယူနစ်အတွက်
ကုန်ကျြှု ကွာပခားြှုြရှိသည်ကိုလည်း ရတွ ရှ့ ိရြါသည်။
၃၂။

ဂျြန်နိုင်ငံတွင် ြထြဆုံး ရခတ်ြှီရရပြန် ့ပြူးရြးရေပခင်းစနစ်ကို ၁၈၈၇ ခုနှစ် ကတည်းက

စတင်ခဲ့ြါသည်။ ၎င်းစနစ်တွင် ကူးစက်ရရာဂါြှ ကင်းရေးသည့် ရသာက်သုံးရရသန် ့စင်မြီးြှ ပြန် ့ပြူးြှု
ကို ဦးစားရြးခဲ့သည်။ ရရရြးရေပခင်း စီြံခန် ့ခွဲသည့်ဥြရေ(Waterworks Act) ကို ၁၉၅၇ ခုနှစ်
တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ြါသည်။ ရရရြးရေပခင်း စီြံခန် ့ခွဲသည့်ဥြရေတွင် ြါေင်ရသာ အချက်ြျားြှာ (က) ရသာက်ရရအရည်အရသွး စံချိန်ြှီရကာင်းြွန်ရန်၊
( ခ ) ရသာက်သးုံ ရရထုတရ
် ာတွင် လိုအြ်ရသာစက်ြစ္စည်းြျား စံချိန်ပြည့်ြှီရန်၊
( ဂ ) ရရအရည်အရသွးစံသတ်ြှတ်ချက်နှင့် ရထာက်ခံချက်ြျားအတွက် လိုင်စင်ထုတ်
ရြးရန်၊
(ဃ)

ထိရရာက်စွာ ရရသုးံ စွဲ လည်ြတ်ြှုစနစ်၊

( င ) ရရသုံးစွဲြှုကို ကကီး ကြ်ြှု၊
( စ ) အစိုးရ၏ဘဏ္ဍာရငွရထာက်ြံ့ြှု၊
(ဆ)
၃၃။

အပခားစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား စသည်တို ့ကို ပြဋ္ဌာန်းထားြါသည်။

ဂျြန်နိုင်ငံ၏ရရရြးရေသည့်ဌာနသည် ရရအရည်အရသွး စစ်ရဆးပခင်း၏နှစ်စဉ် စီြံကိန်း

ြျား၊ ရရအရည်အရသွး စစ်ရဆးပခင်းြျား၏ ရလေ်ြျား၊ ဌာနအြွဲ ့အစည်း၏ ြွဲ ့စည်းြုံြျား၊ အခွန်
ရကာက်ရငွ၊ လုြ်ငန်းကုန်ကျရငွြျားနှင့် ရရရြးရေရန် တြ်ဆင်ရနရာချထားပခင်း၊ စက်ြစ္စည်းြျား
စသည့်အချက်အလက်ြျားကို အြျားပြည်သူြျားသို ့ ြွင့်လင်းပြင်သာစွာ ထုတ်ပြန်ရ ကညာရြးြါ
သည်။
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နိဂုံး
၃၈။

အစိုးရကိုသာအားထားရသည့် မြို ့ပြရရရြးရေရရးစနစ်ြှ ရခတ်ြီမြို ့ပြရရရြးရေရရးစနစ်

ရြါ်ထွန်းရရးအတွက်

ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းရှင်ြျား

ြူးရြါင်းြါေင်ရန်လိုအြ်ြါသည်။

ထို ့ရ ကာင့်

အြျိုးသားရရးတာေန်(National responsibility) တစ်ရြ်အရနပြင့် အစိုးရနှင့်ပြည်သူ ြူးရြါင်း
၍ အရလးထားရဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။ မြို ့ပြရရရြးရေရရးကဏ္ဍကို ြုဂ္ဂလိကရင်းနှီးပြှုြ်နှံလိုသူ
ြျား ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အစိုးရြှရရရြးရေြှုဆိုင်ရာြူေါေနှင့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်း
(Policies & Regulation)ြျားကို ရဆာင်ရွက်ရြးရန်ြှာ အရရးကကီးသည့်ကဏ္ဍပြစ်ပခင်းရ ကာင့်
လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအရနပြင့် ရလ့လာသိရှိနိုင်ရန် ရရးသားတင်ပြပခင်းပြစ်ြါသည်။

ဤစာတြ်း တိုအ ား
ရရးသား၍

ရေါ်ရဆွန ွယ ်ေ င်း (လက် ရ ထာက်ည ွှန ် ကားရရးြှူ း)

သုရတသနဌာနြှ

အရာထြ်းအဆင့်ဆင့်က

ြှ

26

တာေန်ယ ူ

ေိုင်းေန်းကကီး ကြ်တည်းပြတ်၍

ထုတ်ရေပခင်း ပြစ်ြါ သည်။
သုရတသနဌာန
ပြည်သူလွှ
့ တ်ရတာ်ရုံး

26

ရဆာက်လုြ်ရရးေန်ကကီးဌာနြှ MICC 2, Nay Pyi Taw တွင်ကျင်းြသည့် National Water Forum 2014 တွင် ြတ် ကားသည်“
့ Urban Water

Supply”ြှရကာက်နုတ်ထားြါသည်။
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